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บทเรียนที่ต้องใส่ใจ : กรณีระเบิดที่โรงงาน บีเอสทีอี 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และโรงกลั่นน�้ามันบางจากฯ 

	 	 จากเหตกุารณ์ระเบดิทีโ่รงงานบเีอสท	ีอลีาสโทเมอร์	(Bangkok synthetic Elastomer) (BSTE) ใน
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	เมือ่วนัที	่๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	และต่อมาเพยีง	๒	เดอืน	ก็
เกดิเหตกุารณ์ในลกัษณะเดยีวกนัทีโ่รงกลัน่น�า้มนับางจากฯ	สขุมุวทิ	๖๔	เมือ่วนัที	่๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕ 
มีข้อคิดว่าท�าไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงในช่วงเวลาไม่ห่างกันนัก	 สาเหตุรวมถึงข้อเท็จจริงตลอดจนข้อคิด
เห็นเชิงเสนอแนะต่าง	 ๆ	 เป็นอย่างไร	 คณะกรรมการ	 กอสส.	 ขอน�าเสนอบทความเชิงวิชาการที่อ้างอิง
ข้อมูลที่ได้จากนักวิชาการ	 และจากชาวบ้านในชุมชนที่คณะกรรมการฯ	 ได้ไปส�ารวจความคิดเห็น	 และ
ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	ไม่เฉพาะโครงการที่	กอสส.	จะต้องให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๖๗	
วรรค	๒	ยังมีเรื่องที่ชาวบ้านให้ข้อมูลส�าคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดระเบิดที่โรงงาน	BSTE 

ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชน	ตลอดจนแถลงการณ์ของโรงงาน	น�ามาประมวลข้อมูลต่าง	ๆ	 เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 อันจะท�าให้เกิดองค์ความรู้ทราบถึงการบริหารจัดการที่ผ่านมาว่า
ประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด	และสมควรต้องด�าเนินการต่อไปอย่างไร	จึงจะลดความเสี่ยงเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ในอนาคต

๑.	 โรงงาน	BSTE :	เหตุการณ์ระเบิดของสารโทลูอีน	
	 	 เหตุการณ์ระเบิดเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ในพื้นที่มาบตาพุดของบริษัท BSTE  

เมือ่วนัเสาร์ที	่๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	มผีูเ้สยีชวีติ	๑๒	ราย	และได้รบับาดเจบ็	๑๙๔	ราย	(ข้อมลู	ณ	วนัที่	
๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕)	เวลาการเกดิเหตรุะเบดิดงักล่าวอยูใ่นช่วงการปิดซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัร	และเป็น
ช่วงทีโ่รงงานได้หยดุสายการผลติเพือ่เตรยีมการเปลีย่นชนดิผลติภณัฑ์	โดยได้ล้างท�าความสะอาดสายการ 
ผลิตและไล่ความชื้นด้วยโทลูอีนเป็นขั้นสุดท้าย	 หลังจากเกิดเหตุระเบิด	 นายไชยยศ	 วงศ์พยัต	 กรรมการ 
ผู้จัดการบริษัท BSTE ได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่าอาจเกิดจากการท�างานผิดขั้นตอน	 ท�าให้เกิดการระเบิดจาก 
โทลอูนี	ซึง่เป็นสารไวไฟทีค้่างอยูใ่นท่อ		ขณะนีโ้รงงานได้ถกูสัง่ปิด	และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ	๖	เดอืน
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ในการซ่อมระบบ	 ทดสอบอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 โทลูอีนที่เป็นต้นเหตุการเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี	้ เป็นตัว 
ท�าละลายในกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์	 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สารอันตราย	 แต่ควันจากการลุกไหม้จะ 
ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองตา	ผิวหนัง	และทางหายใจ	และก่ออาการคลื่นไส้อาเจียนได้		
	 	 เหตุการณ์ระเบิดได้ท�าให้ประชาชนในพื้นที่แตกตื่นอลหม่าน	เพราะทุกคนต่างพยายามหนีออก
จากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิต	 เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการซ้อมแผนฉุกเฉิน	
ที่แม้ว่าได้ทดลองท�าทั้งในระดับชุมชน	ระดับโรงงาน	และระดับจังหวัดก็ตาม	แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขึ้นจริง	 แผนต่าง	 ๆ	 ที่เตรียมไว้ก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงแผนที่ไม่สามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 
ทั้ง	ๆ	ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือผู้ก�ากับดูแลโรงงานอย่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 (กนอ.)	 ทราบตระหนักและให้ความส�าคัญในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม	รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม	และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างจริงจังก็ตาม	ทั้งนี้	นายจัตุรัส	เอี่ยมวรนิรันดร์	ประธานชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้าน	ได้กล่าวถึงน�้าที่
ใช้ดับเพลิงซึ่งได้ไหลไปตามล�าธารลงคลองชากหมาก	 ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่เป็นแหล่งท�ามาหากิน
ของชาวประมงในพืน้ที่	จงึต้องการให้บรษิทัชดเชยและฟ้ืนฟผูลกระทบทีเ่กดิขึน้	(ASTV	ผูจ้ดัการออนไลน์,	
๒๕๕๕)	อย่างไรก็ตาม	หลังจากที่เกิดเหตุ	กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดค่าโทลูอีนที่ตกค้างอยู่
ในสิ่งแวดล้อม	 และพบว่ามีค่าเพียง	0.๑-0.๔	 ส่วนในล้านส่วน	 ซึ่งไม่เป็นอันตราย	 จึงท�าให้ประชาชนใน
พื้นที่ลดความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	 	 นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสีย
หายทัง้หมดทัง้ภายในโรงงานและโรงงานใกล้เคยีง	และให้ทบทวนพระราชบญัญตัภิาษปีล่องควนั	สนบัสนนุ
กองทุนให้แก่ชุมชน	 ปรับปรุงแผนการสื่อสารและแผนเตือนภัย	 รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาค	ี คือ	
ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชนลงพื้นที่ตรวจวัดสารเคมีตกค้างโดยเร็ว	 อีกทั้งได้มีค�าสั่งให้เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ	และให้กระทรวงสาธารณสขุตัง้หน่วยแพทย์ฉกุเฉนิส�ารวจรอบชมุชน	เพือ่ให้ประชาชนมัน่ใจว่า
ไม่มสีารตกค้างในพืน้ที	่โดยจะน�าเรือ่งดงักล่าว	ไปประเมนิร่วมกบัผูว่้าการนคิมอตุสาหกรรมฯ	ทกุ	3	เดอืน		
(ASTV	ผู้จัดการออนไลน์,	๒๕๕๕).
	 	 นายสรุชยั	เลีย้งบญุเลศิชยั	ประธานคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	วฒุสิภา	
ตั้งข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ว่า	 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในขณะเกิดเหตุไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลสารเคมี	จึงท�าได้เพียงระงับเหตุตามแบบพื้นฐานทั่วไป	ท�าให้เกิด
ความล่าช้าในการระงบัเหตุ	เรือ่งนีค้วรมกีารปรบัปรงุมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภยัให้รดักมุ	และตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั		(ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์,	๒๕๕๕)	
ในขณะเดียวกัน	นายศรีสุวรรณ	จรรยา	นายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน	ได้ออกแถลงการณ์	เสนอให้	
กนอ.	เพกิถอนใบอนญุาตของ	บรษิทั	กรงุเทพซนิธติกิส์	และคดัค้านการขยายโรงงาน	โดยได้จดัท�ารายงาน
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ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านอุตสาหกรรม (EHIA)	 และมีความคิดเห็นว่า	 การ
ขยายตวัของโรงงานในพืน้ทีม่าบตาพดุนัน้เกนิขดีความสามารถทีจ่ะรองรบัต่อไปได้	กอสส.	ได้ให้ความเหน็
เกี่ยวกับโครงการส่วนขยายของบริษัทกรุงเทพซินธิติกส์	 โดยได้ท้วงติงความไม่สมบูรณ์ในหลายประเด็น	
และหลังจากนั้น	กนอ.	ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ	เมื่อวันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ที่
ผ่านไป	และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขยายโครงการดังกล่าวได้หรือไม่

๒.	 เหตุระเบิดโรงกลั่นน�้ามันบางจาก	
	 	 ในเหตุการณ์ระเบิดโรงกลั่นน�า้มันของบริษัทบางจากปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๔	
กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕		บรษิทัฯ	ได้สนันษิฐานว่าเกดิจากอปุกรณ์ทีร่ัว่และเกดิการตดิไฟทีห่อแยกน�า้มนัก๊าด
ในหน่วยกลัน่ที	่3	ขนาดก�าลงัการผลติวนัละ	๘0,000	บาร์เรล	ซึง่เจ้าหน้าทีโ่รงกลัน่น�า้มนับางจากสามารถ
ควบคมุเหตกุารณ์ไว้ได้ภายใน	๔0	นาท	ีโดยไม่มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็		หลงัเกดิเหตเุจ้าหน้าทีก่รมควบคมุมลพษิ
ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพน�้าและอากาศที่ติดตั้งในบริเวณชุมชน
รอบโรงกลัน่และหอพกัของก�าลงัพล	สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม	พบว่าคณุภาพอากาศในช่วงที่
เกิดเหตุมีสารไซลีน	โทลูอีน	เบนซีน	ฝุ่นละออง	แก๊สไนโทรเจนไดออกไซด์	และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฟุ้ง
อยูใ่นอากาศ	แต่สารทัง้หมดยงัมค่ีาต�า่กว่าค่าปลอดภยัมาตรฐาน		ส่วนการตรวจสอบน�า้เสยีจากจดุระบาย
น�า้ของโรงกลัน่ไปสูล่�าคลอง	ไม่พบว่ามนี�า้มนัปนเป้ือนแต่อย่างใด	รวมทัง้	กรมโรงงานอตุสาหกรรม	(กรอ.)	
ได้เข้าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง	ไม่พบสารมลพิษ
	 	 บรษิทัฯ	ได้วางแผนเพิม่มาตรการด้านความปลอดภยัให้เข้มแขง็มากยิง่ขึน้	ถงึแม้ว่าทางโรงกลัน่จะ
ควบคมุเหตกุารณ์ดงักล่าวได้เรว็และมแีผนฉกุเฉนิการตรวจสอบโรงกลัน่ทัง้ระบบเสนอต่อ	กรอ.	ทกุเดอืน	อกี
ทัง้ยงัได้ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจปีละ	๔-๕	ครัง้	แต่หลงัจากเกดิเหตกุารณ์นี	้กรอ.	จะปรบัปรงุระบบตรวจสอบ
ใหม่	 โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกจุดของโรงกลั่นที่เป็นระบบท�างานให้ครอบคลุมและเข้มงวดขึ้น	
แผนระยะยาวจะเพิม่ความถีใ่นการตรวจสอบเป็นประมาณปีละ	๑0	ครัง้	และจะใช้กบัโรงกลัน่และโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทกุแห่ง	นอกจากนี	้จะพจิารณาระเบยีบของ	กรอ.	ทัง้หมด	เพือ่ให้การด�าเนนิงานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	รวมทัง้จะออกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	ก�าหนดให้โรงงานต้องจดัท�ารายงาน
ประเมินความเสี่ยง	 และจะมีผลบังคับใช้ต่อไป	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาลงนามประกาศดังกล่าว	 ซึ่งจัดท�าขึ้นภายหลังเกิดอุบัติเหตุโรงงาน	 BSTE 

ระเบิด	 โดยมีเนื้อหาส�าคัญที่ว่าด้วยเรื่องของความเสี่ยงของการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้	 โดยที่โรงงานจะ 
เป็นผูว้เิคราะห์จดุเสีย่ง	จดุอนัตราย	และสาเหตขุองความเสีย่ง	รวมทัง้การวเิคราะห์ความเสีย่งในภาพรวม	
โดยวดัจากโอกาสการเกดิอนัตราย	ทัง้นี	้โรงงานและประชาชนในพืน้ทีร่่วมกนัจดัท�าแผนการประเมนิความ
เสี่ยง	 นอกจากนี้ยังได้จัดท�าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงงานให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้	
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ตลอดจนการให้โรงงานจัดท�าแผนฉุกเฉินและจัดให้มีการซ้อมแผนฯ	ทุก	 ๖	 เดือน	 และต้องก�าหนดอย่าง
ชัดเจนว่า	 ใครควรอยู่ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	 ทั้งนี้	 ต้องน�าแผนของชุมชนมาบูรณาการกับแผนของโรงงาน
ด้วย	นอกจากนี้	กระทรวงอตุสาหกรรมจะออกหนงัสอืแจ้งถงึบรษิทัฯ	เพือ่ขอความร่วมมอืจดัท�าพืน้ทีแ่นว
กันชนเพิ่มเติม	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
	 	 ภายหลังจากเกิดเหตุการณ	์ ได้มีการประชุมหารือระหว่างผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพระโขนง	
คณะกรรมการชุมชน	 ๕	 ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงกลั่นน�้ามันบางจาก	 ได้แก่	 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม	
ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม	 ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก	 ชุมชนเล็กเที่ยง	 และชุมชนข้างโรงกลั่น 
ผู้แทนกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 (บช.น.)	ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (สปภ.)	กทม.	และ
บริษัทบางจากฯ	พิจารณาจัดท�าแผนอพยพกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซ�้าขึ้นมาอีกในอนาคต	โดยแบ่งเป็นระยะ
สั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	ให้ชัดเจนและครอบคลุม		พร้อมทั้งให้บูรณาการการท�างานร่วมกัน	โดยที่
การท�าแผนอพยพนั้น	สปภ.	กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้รับด�าเนินการจัดท�า	ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รบัผลกระทบ	บรษิทับางจากฯ	จะให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนทนัที	และหน่วยงานของ	กทม.	จะท�า
หน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
	 	 ประเดน็ทีส่�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่	คอื	การวางผงัเมอืง	ซึง่ทีผ่่านมาจะเน้นไปทีก่ารสร้างหรอืพฒันา
เมอืง	เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิและสงัคม	โดยลมืค�านงึถงึสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอื	เรือ่งความปลอดภยัของประชาชน	
จนท�าให้เกิดการสร้างชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เสี่ยงอันตราย	 ในกรณีนี้	 โรงกลั่นมีการก่อสร้าง
ก่อนที่ชุมชนจะย้ายเข้ามาอยู	่ จึงเป็นไปได้ยากที่จะย้ายโรงกลั่นไปอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม	 เนื่องจาก
ต้องใช้เงินลงทุนมากและระยะเวลาในการก่อสร้างนาน		จากปัญหาดังกล่าว	อาจสามารถก�าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในระยะยาวให้ชัดเจนได้โดยก�าหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับโรงกลั่นเพื่อป้องกันอันตรายทั้ง
จากอุบัติเหตุและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 และที่ส�าคัญคือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน	 รวมถึงควรประยุกต์แนวทางบริหารจัดการเมืองนิเวศ	 (Eco-town)	 อย่างในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นต้นแบบในล�าดับต้น	ๆ	ของโลกที่สามารถท�าให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน	และ
ประสบผลส�าเร็จมาแล้วในหลาย	ๆ	เมือง	การน�าแนวทางการจัดการเมืองนิเวศดังกล่าวมาปรับใช้กับเมือง
ไทยนั้น	จะมีแนวคิดพื้นฐานคือ	การปล่อยสารมลพิษเป็นศูนย์	(Zero-emission concept)	ซึ่งเมื่อน�ามาใช้
แล้วก็จะท�าให้เมืองหรือชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบ	ๆ	โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้	โดยชุมชนไม่
เดือดร้อน	 และลดความกังวลของภัยอันตรายจากสารมลพิษต่าง	 ๆ	 ที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้
โรงงานต่าง	ๆ 	ควรยดึหลกั	3	R		คอืการลดการใช้งาน (Reduce)	การใช้ซ�้า	(Reuse)	และการท�าให้น�ากลบั 
มาใช้ประโยชน์ได้อีก	(Recycle)	หากมีการปฏิบัติหลักการดังกล่าวโดยเคร่งครัด	จะท�าให้เกิดมลพิษน้อย
ลง	รวมถงึการใช้ทัง้ทรพัยากรและพลงังานกล็ดลงตามไปด้วย	ท�าให้สิง่แวดล้อมดขีึน้	ซึง่เป็นการช่วยรกัษา
สิ่งแวดล้อม	ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน
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