ขอมูลการใชสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 มีการสํารวจการใชสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 275 แหง จาก 315
แหง พบสารเคมีอันตรายทีม่ ีการใชกันมาก ไดแก กาซไวไฟ สารกัดกรอน และของเหลวไวไฟ โดย
พบวาจังหวัดบุรรี ัมยมกี ารใชสารเคมีอันตรายมากที่สุด รองลงมาไดแกจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทรตามลําดับ
จากขอมูลการสํารวจชนิดและปริมาณสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ในชวงป พ.ศ. 25452546 มีการสังเคราะหและสรุปขอมูลโดยการจําแนกสารเคมีตามลักษณะอันตรายที่กําหนดโดยองคการ
สหประชาชาติ (UN Class) ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 (นครราชสีมา ชัยกูมิ บุรรี ัมยและสุรินทร) มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในขายที่ตองสํารวจทั้งสิ้น 315 แหง แตสามารถดําเนินการสํารวจได 275
แหง (รอยละ 87.30) พบวาจังหวัดบุรรี มั ย มีการใชสารเคมีในโรงงานอุตสหกรรมมากที่สุด (211.71
ลานกิโลกรัม) รองลงมาไดแก จังหวัดนครราชสีมา (64.07 ลานกิโลกรัม) จังหวัดชัยภูมิ (53.48 ลาน
กิโลกรัม) และจังหวัดสุรนิ ทร(0.82 ลานกิโลกรัม) ตามลําดับ
จังหวัดบุรีรัมย สํารวจ 25 แหง จาก 33 แหง (รอยละ 75.76) พบวา มีการใชสารเคมีอันตราย
สูงที่สุดถึง 211.713 ลานกิโลกรัม มี Cas Number 211.710 ลานกิโลกรัม โดยสารเคมีอันตรายที่มีการ
ใชมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก Class 3 ของเหลวไวไฟ (200.30 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 94.61) Class
2.1 กาซไวไฟ (11.29 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 5.33) Class 8 สารกัดกรอน (0.04 ลานกิโลกรัมหรือ
รอยละ 0.02) และพื้นที่อําเภอที่มีการใชสารเคมีมาก ไดแก อําเภอสตึก (200.08 ลานกิโลกรัมหรือรอย
ละ 94.51) อําเภอเมือง(8.56 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 4.04) อําเภอนางรอง(2.73 ลานกิโลกรัมหรือรอย
ละ 1.29) และอําเภอกระสัง(0.33 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 0.16)
จังหวัดนครราชสีมา สํารวจ 162 แหง จาก 190 แหง (รอยละ 85.26) พบวา มีการใชสารเคมี
อันตรายสูงถึง 64.07 ลานกิโลกรัม มี Cas Number 53.28 ลานกิโลกรัม โดยสารเคมีอันตรายที่มีการใช
มากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก Class 2.1 กาซไวไฟ (32.61 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 50.91) Class 8 สาร
กัดกรอน (4.45 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 6.95) และClass 3 ของเหลวไวไฟ (3.63 ลานกิโลกรัมหรือ
รอยละ 5.66) พื้นที่อําเภอที่มีการใชสารเคมีมาก ไดแก อําเภอบัวใหญ (25 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ
39.02) อําเภอปากชอง(14.29 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 22.32) อําเภอครบุรี(12.24 ลานกิโลกรัมหรือ
รอยละ 19.11) อําเภอเมือง(4.53 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 7.09) อําเภอสีคิ้ว(3.26 ลานกิโลกรัมหรือรอย

ละ 5.09) อําเภอสูงเนิน(1.90 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 2.97) และอําเภอโนนสูง(1.39 ลานกิโลกรัมหรือ
รอยละ 2.17)
จังหวัดชัยภูมิ สํารวจ 24 แหง จาก 24 แหง (รอยละ 100) พบวา มีการใชสารเคมีอันตรายสูง
53.48 ลานกิโลกรัม มี Cas Number 52.61 ลานกิโลกรัม โดยสารเคมีอันตรายที่มีการใชมากที่สุด 3
ลําดับแรก ไดแก Class 2.1 กาซไวไฟ (28.58 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 50) Class 2.2 กาซไมติดไฟไม
เปนพิษ (24.00 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 50) และ Class 8 สารกัดกรอน (0.01 ลานกิโลกรัมหรือรอย
ละ 50) พื้นที่อําเภอที่มกี ารใชสารเคมีมาก ไดแก อําเภอจตุรัส (25.46 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 47.62)
อําเภอภูเขียว (24.86 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 46.49) และอําเภอเมือง(3.15 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ
8.50)
จังหวัดสุรินทร สํารวจ 65 แหง จาก 68 แหง (รอยละ94.12) พบวา มีการใชสารเคมีอันตราย
0.82 ลานกิโลกรัม มี Cas Number 0.819 ลานกิโลกรัม โดยสารเคมีอันตรายที่มีการใชมากที่สุด 2
ลําดับแรก ไดแก Class 2.1 กาซไวไฟ (0.50 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 60.81) และClass 3 ของเหลว
ไวไฟ (0.30 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 36.49) พื้นที่อําเภอที่มีการใชสารเคมีมาก ไดแก อําเภอเมือง
(0.32 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 38.92) อําเภอจอมพระ(0.30 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 36.52) และ
อําเภอสนม (0.20 ลานกิโลกรัมหรือรอยละ 24.32)
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวจิ ัยแหงชาติ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย

