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คํานํา

ชวงตนศตวรรษที่ 19 เมื่อโลกคนพบแรมหัศจรรยที่

ธรรมชาตมิอบให และขนานนามมนัวา ‘แรใยหนิ’ นบัแตนัน้มา 

วงการอตุสาหกรรมก็เกดิการพลกิโฉมขนานใหญ เปนการเปด

ประตูสูโลกของนวัตกรรมส่ิงกอสราง มีการประดิษฐคิดคน

วัสดุกอสรางใหมๆ สารพัด 

เสนใยเล็กละเอียดท่ีถักทอกันอยางแนนเหนียวในเน้ือหิน 

ถูกสกัดออกมาเปนสวนผสมของผลิตภัณฑนานาชนิด ทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมการกอสรางและอุตสาหกรรมยานยนต ดวย

คุณสมบัติที่แข็งแกรง ทนทานตอความรอนและการเผาไหม 

แตกลับมีความเบาและยืดหยุนไดอยางนาอัศจรรย 

อุตสาหกรรมเหมืองแรใยหินผุดข้ึนในหลายประเทศ

และเตบิโตอยางเฟองฟ ูเพ่ือรองรบัความตองการของประเทศ

ในซกีโลกตะวันตกทีต่างพยายามถบีตวัขึน้สูการเปนผูนาํทาง

เศรษฐกิจ 

นบัเปนเวลาตอเน่ืองยาวนานหลายทศวรรษท่ีแรใยหิน

ถกูผลติและสงออกไปทัว่ทุกมมุโลก กระทัง่วนัหนึง่สงัคมโลก

ก็เกิดการต่ืนรู เม่ือมีผูสังเวยชีวิตใหกับแรใยหินรายแลวรายเลา 

ความรูทางการแพทยสมัยใหม ทําใหไดขอมูลเชิง

ประจักษวา แรใยหินที่มาจากธรรมชาตินั้น เปนซาตานที่

สามารถพรากชีวิตใครก็ตามท่ีไดสัมผัสสูดดมเอาสิ่งเหลานี้



เขาสูรางกาย ซึง่กวาจะรูตวักต็อเมือ่ลวงเลยไปแลวหลายสิบป 

โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคใยหิน ฯลฯ 

ลวนเปนโรครายแรง รักษาไมหาย สรางความทุกขทรมานให

กับผูปวยจนถึงวินาทีสุดทาย 

ความสูญเสียที่ผานมาทําใหผูคนตระหนักถึงพิษภัย

ของแรใยหินมากยิ่งขึ้น กวา 50 ประเทศท่ีผานประสบการณ

เลวรายน้ันไดสัง่ยกเลกิการผลติ การนาํเขา และการใชแรใยหนิ

โดยเดด็ขาด บางประเทศประกาศควบคุมปรมิาณการใชอยาง

เขมงวด เชนเดียวกับอีกหลายประเทศที่พยายามเรียกรอง

ใหรัฐบาลของตนออกมาตรการสกัดกั้นการนําเขาแรใยหิน

ทกุชนดิโดยเร็วท่ีสดุ ขณะท่ีประเทศตนทาง ผูผลติและสงออก

แรใยหิน กลับยังคงเพิกเฉยตอการตอตานของนานาประเทศ 

การตอสูจะเกิดพลังไมไดหากไรซึง่อาํนาจตอรอง และ

พลังของการตอรองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกฝายเชื่อมั่นใน

สิ่งเดียวกัน และหันมารวมมือกันหยุดยั้งมหันตภัยเงียบของ

แรใยหิน ดวยการเลิกผลิต เลิกสงออก เลิกนําเขา และเลิกใช

แรใยหินทุกชนิดในทุกผลิตภัณฑ

แผนงานพัฒนาวิชาการ

และกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.)
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เรียนรู้เรื่องแร่



Q: แร่ใยหินคืออะไร

A: แรใยหิน (Asbestos) เปนแรที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ มีลักษณะเปนเสนใยฝงตัวอยูในหิน 

ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จําแนกตามสวน

ประกอบทางเคมีได 2 ประเภท ไดแก 

1. เซอรเพนไทน (Serpentine) มีเพียงชนิดเดียว

คือ ไครโซไทล (Chrysotile) หรือแอสเบสตอส (White 

Asbestos) ซึ่งปจจุบันแรใยหินชนิดนี้ยังคงมีการใชอยู

2. แอมฟโบลส (Amphiboles) มี 5 ชนิด คือ 

ครอซิโดไลท (Crocidolite) อะโมไซท (Amosite) 

ทรีโมไลท (Tremolite) แอนโธฟลไลท (Anthophyllite) 

และแอคทิโนไลท (Actinolite) โดยเกือบทุกประเทศ

ทั่วโลกไดประกาศยกเลิกการนําเขาแรใยหินในกลุม

แอมฟโบลสแลว

ที่สําคัญมีหลักฐานงานวิจัยที่บงชี้วา แรใยหินทั้ง 

2 ประเภท เปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด 

โดยเฉพาะมะเร็งเยื่อหุมปอด 

แรใยหนิเริม่มกีารใชครัง้แรกเมือ่ตนศตวรรษที ่19 

ซึ่งขณะนั้นทั่วโลกขนานนามวาเปนแรมหัศจรรย ดวย

คณุสมบตัทิีเ่บา ทนความรอน ทนไฟ ทนทานตอสารเคม ี

โดยเฉพาะทนตอกรดและดาง มีความตานทานไฟฟา 
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ดดูซบัเสยีง มเีสนใยทีแ่ขง็และเหนยีว แตยดืหยุนไดด ีจงึไดรบั

ความนยิมในอตุสาหกรรมหลายแขนง โดยนาํมาเปนสวนผสม

ของวัสดุกอสรางและผลิตภัณฑตางๆ

การใชแรใยหินแพรหลายมากในชวงป ค.ศ. 1960-

1970 ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรีย เยอรมนี และ

ญี่ปุน และไดเริ่มชะลอตัวลงระหวางป ค.ศ. 1970-1980 

เปนตนมา เมื่อมีการคนพบวาโรคมะเร็งเยื่อหุมปอดมีสวน

สัมพันธโดยตรงจากการสัมผัสแรใยหิน และพบผูปวยดวย

โรคน้ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ในหลายประเทศท่ัวโลก จนกระท่ัง

มีการยกเลิกการใชแรใยหินใน 55 ประเทศ 

อยางไรกต็าม ในบางประเทศนัน้ยงัมกีารผลติแรใยหนิ

อยางตอเนือ่งและสงออกไปยงักลุมประเทศกาํลงัพฒันา โดย

เฉพาะในทวีปเอเชียและตะวนัออกกลาง ซึง่เปนตลาดรองรับ

แรใยหินขนาดใหญ ทําใหอัตราการขยายตัวของการนําเขา

แรใยหินในเขตน้ีเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

Q: แร่ใยหินอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

A: ในประเทศไทย แรใยหินท่ีนําเขามาเกือบ 90 

เปอรเซ็นต ถูกใชในการผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคา ฝา

เพดาน ผนัง กระเบ้ืองปูพื้น ทอน้ําซีเมนต อีก 7 เปอรเซ็นต 
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ใชในอุตสาหกรรมยานยนต เชน ผาเบรก แผนคลัทช ปะเก็น 

และอีก 3 เปอรเซ็นต ใชในผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ฉนวน

กันความรอน ชุดปองกันไฟ 

อยางไรก็ตาม วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินตั้งแต 1 

เปอรเซ็นตขึ้นไป ถือวาเขาขายเปนวัสดุที่มีแรใยหิน ดังนั้น จึง

มีผลิตภัณฑอีกหลากหลายประเภทท่ีเชื่อไดวาอาจมีแรใยหิน

เปนสวนผสมแมจะไมเขาขายดังกลาว ซึ่งรวมถึงเครื่องใช

ในชีวิตประจําวันดวย เชน เครื่องสําอาง เครื่องเปาผม 

เครื่องอบผม เครื่องปงขนมปง ตูเย็น ฯลฯ 

ผลติภณัฑดงักลาวบางชนดิหลุดรอน ฟุงกระจาย หรอื

แตกยุยเปนผงไดงายเพียงใชมือบดขยี้ แตบางชนิดอาจฟุง

กระจายไดยาก นอกจากจะมีการตัด ขัด เจาะ เลื่อย หรือทุบ 

ซึง่หากมกีารชาํรดุหรอืแตกราวอาจทาํใหอนภุาคของแรใยหนิ

ฟุงกระจายเขาสูปอดได 

Q: ประเทศไทยนําเข้าแร่ใยหิน

ในปริมาณมากน้อยเพียงใด

A: ประเทศไทยไมมีการทําเหมืองแรใยหิน จึงตอง

นําเขาจากประเทศอ่ืน โดยเร่ิมมีการนําเขามาใชใน
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อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2518 ประมาณ

กวา 40,000 ตัน แตละปจะนําเขามากนอยไมเทากัน ขึ้นอยู

กบัความตองการของตลาด ซึง่เกีย่วพันโดยตรงกบัความเจรญิ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปน

ชวงทีธ่รุกจิการกอสรางกาํลังเตบิโตเฟองฟ ูมกีารนาํเขาสงูสดุ

ถงึเกือบ 180,000 ตัน 

จนถึงปจจุบัน ไทยมีการนําเขาแรใยหินติดอันดับ 1 

ใน 5 ของประเทศผูนําเขาแรใยหินมากที่สุดในโลก โดยในป 

พ.ศ. 2555 มีการนําเขา 58,008 ตัน และในป พ.ศ. 2556 

นําเขา 53,123 ตัน สวนประเทศผูผลิตและสงออกรายใหญ

ของโลก 5 อันดับแรก ไดแก รัสเซีย จีน บราซิล คาซัคสถาน 

และแคนาดา 

สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน แมจะมีการหามใช

แรใยหินในกลุมแอมฟโบลสทุกชนิดแลวก็ตาม แตยังอนุญาต

ใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลได ภายใต พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 โดยจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีขอกําหนด

วาการผลติ การนําเขา การสงออก หรอืการมีไวในครอบครอง 

ตองแจงและตองมีใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กลาวโดยสรุปแลวพอจะอนุมานไดวา อาคารบาน

เรือน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ที่มีการกอสราง

ในชวง 40 ปที่ผานมา ลวนมีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

เจือปนอยูทั้งสิ้น 
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02
เรียนรู้โรค
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Q: แร่ใยหินก่อให้เกิดโรคร้ายแรง

อย่างไร

A: ในวงวชิาการระดับสากลระบุวา ผูทีไ่ดรบัสัมผสัหรอืสดู

ดมฝุนและละอองใยหินกลุมแอมฟโบลสเขาสูรางกาย 

จนสะสมในปริมาณมากและเปนระยะเวลานาน จะมีอัตรา

เส่ียงสูงตอการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุมปอด (Meso-

thelioma) มะเร็งเย่ือบุชองทอง รวมทั้งโรคปอดอักเสบจาก

แรใยหินหรือที่เรียกวาโรคใยหิน (Asbestosis) 

ขณะท่ีแรใยหินชนดิไครโซไทลกเ็ปนสารกอมะเร็งหลาย

ชนิดเชนกัน โดยหลักฐานงานวิจัยหนึ่งบงชี้วา ไครโซไทลเปน

สาเหตขุองภาวะเนือ้ปอดอักเสบเรือ้รงัจนกลายเปนพงัผืด นาํ

ไปสูภาวะเน้ือปอดหดรัด (Restrictive Lung) และมะเร็งเนื้อ

ปอด ซึ่งถือเปนโรครายแรง ไมสามารถรักษาใหหายได อีกท้ัง

ผูปวยมักแสดงอาการของโรคเมื่ออายุมากแลว จึงยิ่งทําให

ผูปวยตกอยูในความทุกขทรมานมากขึ้น

การศึกษาในญี่ปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา พบ

ตรงกนัวา การปวยและการตายจากโรคมะเรง็ปอด โรคมะเรง็

เยือ่หุมปอด และโรคใยหิน สมัพนัธกบัปรมิาณและระยะเวลา

ในการใชแรใยหิน
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มะเร็งปอดและมะเร็งเย่ือหุมปอดไดอยางชัดเจนมากข้ึน กลาว

ในภาพรวมไดวา งานวิจัยทางระบาดวิทยาสนับสนุนวาการ

สัมผัสไครโซไทลเพิ่มความเส่ียงตอทั้งมะเร็งปอดและมะเร็ง

เยื่อหุมปอด

Q: หน่วยงานใดบ้างท่ียืนยนัว่า

แร่ใยหินก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

A: สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency 

for Research on Cancer: IARC) เปนหนวยงานหน่ึง

ภายใตองคการอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) มีบทบาทในการประเมินสารเคมีหรือกิจกรรมตางๆ 

ที่เปนสาเหตุใหเกิดมะเร็งในมนุษย โดย IARC จัดพิมพ

ตําราเกี่ยวกับสารเคมีหรือกิจกรรมที่เปนสาเหตุใหเกิดมะเร็ง 

(monograph) ออกเผยแพรดวย ซึ่งการประเมินสารเคมี

หรือกิจกรรมแตละประเภทจะมีการจัดต้ังคณะทํางานรวม

ในการประเมนิ และมกีารเชิญผูเชีย่วชาญในเร่ืองดงักลาวจาก

ประเทศตางๆ เขารวมประเมินดวย

นอกจากน้ี ยังมีองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ เชน 

องคกรแรงงานระหวางประเทศ องคการส่ิงแวดลอมแหง

สหประชาชาติ ธนาคารโลก และองคการอนามัยโลก ที่ตาง
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กเ็หน็พองตองกนัวา แรใยหนิทกุประเภทกอใหเกดิมะเรง็และ

เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยอยางรายแรง

Q: ประเทศไทยมีการค้นพบผู้ป่วย

จากแร่ใยหินหรือไม่

A: ป พ.ศ. 2551 นายแพทยสุทธิพัฒน วงศวิทยวิโชติ 

และแพทยหญิงฉันทนา ผดุงทศ แพทยผูเชี่ยวชาญ

ดานอาชีวเวชศาสตร ไดรายงานการเสียชีวิตผูปวยโรคมะเร็ง

เยือ่หุมปอด (Mesothelioma) และเยือ่บชุองทอง เปนรายแรก

ของประเทศไทย การคนพบดงักลาวนบัเปนสญัญาณอันตราย

ที่เกิดจากปรากฏการณการใชแรใยหินท่ีสั่งสมมาหลายสิบป

ในสังคมไทย 

นอกจากนี้ ‘รายงานผลการศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหิน’ ป พ.ศ. 2556 โดยคณะ

กรรมการศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพจาก

แรใยหนิ กระทรวงสาธารณสขุ ระบวุา สถานการณการเจบ็ปวย

ดวยโรคปอดจากแรใยหินในประเทศไทย มีผูปวยมะเร็ง

เยื่อหุมปอดท่ียืนยันวามีความสัมพันธกับการสัมผัสแรใยหิน

จาํนวน 5 ราย จากรายงานผูปวยและจากเวชระเบยีนทีไ่ดจาก

สถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย 
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Q: หากแร่ใยหินเป็นสาเหตุของ

โรคมะเร็ง เหตุใดประเทศไทยจึงมี

รายงานผู้ป่วยน้อยราย

A: แมไทยจะนําเขาแรใยหินมานานเกือบ 40 ป แตการท่ี

ไมมรีายงานขอมลูผูปวย ไมไดแปลวาไมมผีูปวย เพราะ

โรคดังกลาวตองใชเวลาฟกตัวนานถึง 20-30 ป จงึจะปรากฏ

อาการใหเห็น อีกทั้งปญหาการขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน และความยากลําบากในการวินิจฉัยโรค ทําให

มีรายงานนอยกวาที่ควร

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมมีระบบรายงานการเฝา

ระวังสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงขอมูลทาง

ระบาดวิทยา ไมมีการเก็บประวัติการทํางาน ประวัติการรับ

สัมผัสแรใยหิน และขอมูลพื้นฐานของภาวะสุขภาพ

อกีเหตผุลหนึง่คอื อตัราการยายงานของคนงานในภาค

อุตสาหกรรมมีคอนขางสูง ผูปวยโรคมะเร็งปอดและเย่ือหุมปอด

จึงมักไมทราบวาตนเองเคยสัมผัสสารอะไรบางในงานที่

ทํา ทําใหการตอบคําถามของผูปวยไมเชื่อมโยงกับการซัก

ประวัติการทํางาน แพทยเองก็อาจไมไดซักประวัติอาชีพ

ยอนหลงัทีอ่าจเชือ่มโยงกบัแรใยหนิ เพราะประเทศไทยไมเคย

มีการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบมากอน 
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สาํหรับประเทศไทย ระบบการเฝาระวังสุขภาพคนงาน

เพิ่งออกเปนกฎหมายเม่ือป พ.ศ. 2549 ไดแก กฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและ

สงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ซึ่ง

กวาจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายไดครอบคลุมสมบูรณก็อาจ

ใชเวลานาน

จากหลายปจจัยดงักลาวทาํใหยากทีจ่ะระบุไดวา ผูปวย

ดวยโรคตางๆ เกิดจากการสัมผัสแรใยหินหรือไม จึงมีการ

รายงานโรคเหตุจากแรใยหินในประเทศไทยนอยมาก 

Q: การบ่งชี้โรคเหตุจากแร่ใยหิน 

มีหลกัเกณฑ์วินิจฉยัอย่างไร

A: ผูปวยโรคมะเร็งปอดอันเนื่องมาจากแรใยหินจะแสดง

อาการและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไมแตกตาง

จากผูปวยมะเร็งปอดจากสาเหตุอื่นๆ สิ่งสําคัญที่แพทย

ใชในการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งปอดจากแรใยหินคือ การซัก

ประวัติการสัมผัสกับแรใยหิน ลักษณะการสัมผัสของคนงาน 

และระยะเวลาสัมผัสในอดีต 

ทัง้นี ้แพทยจะสามารถยนืยนัการวินจิฉยัดวยการตรวจ

ชิ้นเน้ือ รวมกับการเอกซเรย แตสําหรับการตรวจทางหอง
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ปฏบิตักิารโดยการตัดชิน้เน้ือในคนท่ียงัมชีวีติอยู จะไดชิน้เน้ือ

ขนาดเลก็และมโีอกาสพบแรใยหนินอยมาก การตรวจแรใยหนิ

ในชิ้นเนื้อจึงมักพบไดดวยการผาศพผูปวย แลวนําปอดและ

เยือ่หุมปอดมาตรวจอยางละเอยีด ซึง่ไมสามารถกระทาํไดใน

คนทีย่งัมชีวีติอยู นอกจากน้ัน การตรวจในหองปฏิบตักิารเพ่ือ

แยกมะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุมปอดก็ตองใชเทคนิคพิเศษ

เฉพาะทาง ซึ่งยังไมแพรหลายในประเทศไทย

เม่ือพิจารณาเกณฑวินิจฉัยโรคของประเทศไทยท่ี

กาํหนดโดยสมาคมวิชาชีพแพทยอรุเวชช พบวาใชเกณฑ 2 ขอ 

คือตองมีประวัติการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสัมผัสสาร

กอมะเร็งอยางชัดเจน สม่ําเสมอ และตอเนื่อง กอนจะเกิด

อาการไมนอยกวา 20 ป รวมกับมีผลวินิจฉัยทางพยาธิ

สภาพของเนื้อปอดท่ียืนยันวาเปนมะเร็งปอดหรือมะเร็ง

เยื่อหุมปอด ซึ่งในทางปฏิบัติ เกณฑการวินิจฉัยดังกลาวยัง

เปนปญหาสําคัญของทุกประเทศท่ีไมมีการจัดทําฐานขอมูล

ทะเบียนสิ่งสัมผัสในงานสําหรับคนงาน ตางกับประเทศใน

ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออก ที่สามารถ

สืบคนประวัติการสัมผัสแรใยหินยอนหลังจากทะเบียน

สิ่งสัมผัสเพื่อยืนยนัการวินิจฉัยได
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Q: มีการคาดการณ์แนวโน้ม

ผู้ป่วยอย่างไร

A: องคการอนามัยโลกคาดการณวา ปจจุบันมีประชากร

ทัว่โลกประมาณ 125 ลานคนท่ีมปีระวัตสิมัผสัแรใยหิน

ในสถานท่ีทํางาน และมีผูเสียชีวิตมากกวา 107,000 คนตอ

ป ดวยโรคเหตจุากแรใยหนิ นอกจากนี ้คาดวาในแตละปยงัมี

ผูเสียชีวิตอีกหลายพันคน อันเปนผลสืบเนื่องจากการสัมผัส

แรใยหินภายในท่ีพักอาศัย 

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขประมาณการ

ตัวเลขผูปวยโดยอางอิงการศึกษาแบบ Ecological Study 

ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณการบริโภคตอคนตอ

ป ยอนหลังไป 25-30 ป กบัอบุตักิารณโรคมะเร็งเยือ่หุมปอด

จากประเทศตางๆ ทั่วโลก 11 ประเทศ 

จากขอมูลดังกลาวสามารถนํามาคํานวณดวยสมการ

ความสัมพันธระหวางปริมาณบริโภคแรใยหินกับการเกิด

มะเร็งเยื่อหุมปอด ซึ่งเมื่อแทนคาปริมาณแรใยหินที่ใชใน

ปริมาณ 3 กโิลกรัมตอคนตอป จะพบวาผูปวยมะเร็งเย่ือหุมปอด

ของประเทศไทยมีประมาณ 1,295 คนตอป

นอกจากน้ี หากคํานวณเปนคารักษาพยาบาลผูปวย

โรคมะเร็งที่เกิดจากแรใยหินจะอยูที่ประมาณ 10 ลานบาท
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ตอคน รวมคารักษาผูปวยทั้งส้ินกวา 10,000 ลานบาทตอป 

ยังไมนับผลกระทบและความสูญเสียของครอบครัว สังคม 

และความสูญเสียทางออมอื่นๆ 



21คูมือแรใยหิน 101 (ฉบับเรียนลัด)

03
เรียนรู้โลก
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Q: อุตสาหกรรมแร่ใยหิน

เริ่มต้นขึ้นท่ีใด และขยายตวั

ออกไปทั่วโลกอย่างไร

A: อุตสาหกรรมแรใยหินที่แคนาดาเริ่มตนขึ้นตั้งแตยุค

ปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปลายศตวรรษท่ี 19 โดยมีการ

ทําเหมืองแรใยหินแหงแรกเมื่อป ค.ศ. 1874 ที่เมืองควิเบค 

ตนศตวรรษที่ 20 การใชแรใยหินพุงสูงขึ้นในยุคท่ี

อุตสาหกรรมเปนแกนหลักของเศรษฐกิจโลก โดยผูผลิต

แรใยหินรายใหญของโลกคือ รัสเซีย คิดเปนรอยละ 50 รอง

ลงมาคือจีน รอยละ 14 บราซิลรอยละ 12.5 คาซัคสถาน

รอยละ 10.5 และแคนาดารอยละ 9 ขณะที่ตลาดผูบริโภค

ในทวีปยุโรปและชาติพัฒนาแลวมีอัตราลดลงอยางตอเนื่อง 

เพราะหลายชาติไดสรางมาตรการปองกนัอยางเขมงวด ฉะนัน้ 

รอยละ 50 ของปริมาณแรใยหนิจงึถกูสงไปภาคพืน้ทวปีเอเชีย

และตะวันออกกลาง 

Q: อะไรคือปัจจยัสําคญัท่ีทําให้กลุ่ม

ประเทศพฒันาแล้วต้องยกเลิกการใช้
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แร่ใยหิน

A: หลงัทศวรรษที ่1980 ประเทศอตุสาหกรรมในซกีโลก

ตะวันตกตองเผชิญกับภัยจากการบริโภคแรใยหิน จน

มีผูปวยและผูเสียชีวิตจํานวนมาก โดยสหรัฐอเมริกามีผูปวย

ประมาณ 2,800 คนตอป สวนในยุโรป ที่ประเทศอังกฤษ

มีผูปวยประมาณ 1,600 คนตอป อิตาลีมีผูปวยประมาณ 

1,000 คนตอป และฝรั่งเศสมีผูปวยประมาณ 75 คนตอป 

สงผลใหประเทศเหลานี้ตองยกเลิกการใชแรใยหินไปในที่สุด  

Q: บทเรียนสําคญัเก่ียวกบั

แร่ใยหินของชาติมหาอํานาจอย่าง

สหรฐัอเมริกาคืออะไร

A: หลังสงครามโลก ในป 1950 สหรัฐอเมริกามีปริมาณ

การใชแรใยหนิในผลติภณัฑหลายชนดิสูงถงึ 4 กโิลกรมั

ตอคนตอป กระทั่งปลายทศวรรษที่ 1970 ทางการจึงได

เปดเผยวา มกีารปดบงัขอมลูเก่ียวกบัพษิของแรใยหนิมาตัง้แต

ทศวรรษที่ 1930 จนทําใหมีผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจ

อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายสิบป
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หลังจากน้ัน สํานักงานปกปองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 

(United State Environment Protection Agency: EPA) ได

ออกระเบียบควบคมุการใชแรใยหนิในป 1989 และสาํนกังาน

ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัแรงงาน (The Occupational 

Safety and Health Administration: OSHA) ไดออกกฎ

ควบคุมสถานท่ีทํางานท่ีมีแรใยหิน ทําใหตัวเลขการบริโภค

แรใยหินของสหรัฐอเมริกาในป 1996 ลดลงเหลือเพียง 0.1 

กิโลกรัมตอคนตอป 

Q: ชาติผู้นําด้านอุตสาหกรรม

ในยุโรปอย่างเยอรมนีมีการปรบัตวั

ต่ออุตสาหกรรมแร่ใยหินอย่างไร

A: ในทศวรรษที ่1980 เยอรมนมีอีตัราการใชแรใยหิน 4 

กิโลกรัมตอคนตอป จนราวป 1982 กลุมอุตสาหกรรม

ในเยอรมนีเร่ิมตระหนักถึงพิษภัยของแรใยหิน จึงไดเริ่มใช

ผลิตภัณฑที่ปลอดแรใยหิน โดยใชวัสดุอื่นทดแทนแรใยหิน 

และตอมาในป 1992 ไดมีขอตกลงรวมกันกับรัฐบาลวา จะ

ไมผลิตสินคาท่ีมีสวนประกอบของแรใยหินออกสูตลาด

กลุมอุตสาหกรรมในเยอรมนีไดรวมตัวกันเปน สมาพันธ
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ผูผลิตวัสดุกอสรางปลอดแรใยหิน (Verband dderFaser-

zement Industrie e.V.: VdFZ) ทําหนาท่ีเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑแรใยหินแกบรรดาผูผลิตและผูบริโภค 

นอกจากน้ียังมีมาตรการควบคุมการร้ือถอนอาคารเกา โดย

อาคารท่ีมีแรใยหินจะมีมูลคาการรื้อถอน 50-240 ยูโรตอตัน 

ขณะท่ีราคาของอาคารที่ไมมีแรใยหินจะอยูที่ 19 ยูโรตอตนั 

กระท่ังเยอรมนสีามารถหามการผลติและจําหนายผลติภณัฑ

แรใยหินไดในท่ีสุด

Q: องค์กรใดบ้างท่ีออกมาสนบัสนุน

ให้ทุกประเทศยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

A: เนื่องจากบางประเทศแมจะมีนโยบายหามใช

ผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ แตยังคงทํา

เหมือง ผลิต และสงออกไปยังประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น สหภาพ

แหงสมาคมสาธารณสุขโลก (World Federation of Public 

Health Associations: WFPHA) คณะกรรมาธกิารชวีอนามยั

นานาชาติ (International Commission on Occupational 

Health: ICOH) สมาคมการประกันสังคมระหวางประเทศ 

(International Social Security Association: ISSA) 
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สหภาพแรงงานนานาชาติ (International Trade Union 

Confederation: ITUC) และธนาคารโลก (World Bank) 

จึงไดออกมารวมกันตอตานการใชแรใยหินในทุกประเทศ

ทั่วโลก โดยเฉพาะในป ค.ศ. 2003 องคการอนามัยโลก 

(World Health Organization: WHO) ไดใหคําแนะนําวา 

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการยับยั้งผลกระทบดานสุขภาพ

จากแรใยหิน คือ การหยุดใชแรใยหินทุกชนิด 

Q: องค์กรด้านชีวอนามัยมีส่วนร่วม

ในการผลักดันให้มีการยกเลิกการใช้

แร่ใยหินอย่างไร

A: คณะกรรมการรวมของชมรมระบาดวิทยานานาชาติ 

(Joint Policy Committee - Societies of Epidemiol-

ogy: JPC-SE) โดยสมาคมดานสาธารณสุขและนักระบาด

วิทยา 10 องคกรสมาชิก รวมลงนาม และออกแถลงการณ

แสดงจุดยืนใหทั่วโลกยกเลิกการใชแรใยหิน ในนาม JPE-SE 

2012 พรอมกับระบุวา แรใยหินเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม

ระดับโลก

นอกจากน้ี คณะกรรมการนานาชาติดานอาชีวอนามัย 

(International Commission on Occupational Health: 
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Q: กลุ่มอุตสาหกรรมแร่ใยหินใน

รสัเซียเข้ามามีบทบาทแทรกแซง

นโยบายด้านแร่ใยหินของไทย

อย่างไร

A: มีรายงานจากสมาคมไครโทไซลแหงรัสเซีย (Russian 

Chrysotile Association) องคกรซ่ึงทําหนาท่ีเปนล็อบบ้ียิสต

ใหกบักลุมอตุสาหกรรมแรใยหนิในรสัเซยี ไดออกมาประกาศ

ความสําเร็จในการยับยั้งนโยบายการตอตานไครโซไทล

ในประเทศตางๆ ผานการโฆษณาชวนเชื่อ วาไครโซไทลเปน

วัสดุราคาถูกที่ควรควบคุมการใชอยางปลอดภัย ไมใชการ 

‘หาม’ ใชผลิตภัณฑดังกลาว

อกีดานหน่ึง สถาบันวจิยัของกลุมอตุสาหกรรมแรใยหนิ

ในรัสเซีย ไดพยายามหาเหตุผลหักลางวาผลิตภัณฑแรใยหิน

ไมมผีลกระทบตอสขุภาพของมนษุย โดยอางวาไมมหีลกัฐาน

ทางวทิยาศาสตรใดๆ ทีย่นืยนัไดวาตองยกเลกิการใชแรใยหนิ

ไครโซไทลในหลายๆ ประเทศ

ผลจากการกระทําดังกลาวทําใหที่ประชุมคณะ

อนุกรรมการความรวมมือเศรษฐกิจทางการคาระหวาง

รัสเซีย-ไทย (Subcommittee on Trade and Economic 

Cooperation) ไดขอสรุปวา จะมีการเลื่อนมาตรการตางๆ 
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ในการนําเขาแรใยหินไครโซไทลออกไป ทําใหรัสเซียยังครอง

อํานาจการตอรองทางเศรษฐกิจ ในฐานะผูผลิตแรใยหิน

สงออกมายังประเทศไทย

Q: บทเรียนของประเทศอินเดีย 

ในฐานะผู้นําเข้าแร่ใยหินจากรสัเซีย

รายใหญ่ที่สุด มีมาตรการจดัการกบั

แร่ใยหินในประเทศอย่างไร

A: เนือ่งจากอินเดียยงัไมมกีฎหมายและมาตรการปองกัน

ความเสียหายจากพิษภัยของแรใยหิน ซึ่งสวนใหญเกิด

จากสภาพอาคารท่ีเกา การร้ือถอนท่ีไมถูกตอง และสภาพ

สงัคมทีย่งัขาดการพฒันา ขณะเดยีวกนั สมาคมผูผลิตซีเมนต

และผลิตภัณฑแรใยหินแหงอินเดีย (Asbestos Cement 

Product's Manufacturers' Association of India: ACPMA) 

ก็ไดเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จเก่ียวกับแรใยหินไครโซไทล ซึ่ง

เปนผลใหเกิดความสูญเสียในอินเดียตอไปอีกหลายป

อกีดานหน่ึง อนิเดยียงัมสีาํนกังานปองกนัอบุตัภิยัแหง

ชาติ (National Safety Council) ที่สนับสนุนการหามใชและ

หามทําเหมืองแรใยหินในระดับประเทศ เชนเดียวกับเครือขาย
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อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอมแหงอนิเดยี (Occupational and 

Environmental Health Network of India: OEHNI) ที่ออก

มาเปดเผยวา อินเดียมีการใชแรใยหินทั้งส้ินมากกวา 7 ลาน

ตัน โดยในป ค.ศ. 2013 มีการใชมากถึง 500,000 ตัน และ

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งองคกรเหลานี้สนับสนุนให

ยกเลิกการใชผลิตภัณฑที่มีแรใยหินทั่วทั้งประเทศ

Q: ปากีสถาน เป็นอีกชาติหนึ่งที่

ตกเป็นเป้าหมายของตลาดการค้า

แร่ใยหิน มีประสบการณ์ในการต่อสู้

อย่างไร

A: กอนหนาน้ี ปากีสถานยังไมมีนโยบายตอตานหรือ

บงัคบัใหผลติภณัฑทีม่แีรใยหนิเปนสิง่ตองหาม ทัง้ในการ

กอสรางหลังคา ระบบทอน้ํา และสุขภัณฑตางๆ แตหลังจาก

มีการพิสูจนไดวา คนงานหลายรอยคนตองเสียชีวิตและ

ทกุขทรมานจากโรคปอด หลายฝายในประเทศก็เริ่มใหความ

สําคัญกับเร่ืองนี้มากขึ้น

มขีอมูลจากองคกรกอสรางและชางไมนานาชาต ิ(Build-

ing and Wood Workers' International: BWI) ระบุวา บคุคล
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ทีม่ชีือ่เสยีงประมาณ 170 คน เขารวมการสัมมนาเพือ่ยกเลกิ

การใชแรใยหินท่ีกรุงการาจี เมื่อตนป 2014 โดยไดรับการ

สนับสนุนจากประธานาธิบดีมัมมูน ฮุสเซ็น ที่ออกมายอมรับ

วา แรใยหินเปนสารกอมะเร็งท่ีเปนอันตรายตอมนุษยจริง

Q: ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีสดัส่วน

การใช้แร่ใยหินในปริมาณสูง มีการ

ปรบัตวัต่อสถานการณ์อย่างไร 

A: ออสเตรเลียเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีการใชแรใยหิน

ตอหัวประชากรมากที่สุดในโลก ทั้งในการกอสราง 

การขนสง จนประมาณการไดวา 1 ใน 3 ของบานที่สรางขึ้น

กอนป 1945 ถึงปลายทศวรรษท่ี 1980 อาจมีสวนประกอบ

ของแรใยหินอยูจํานวนมาก ตั้งแตหลังคา เพดาน และผนัง 

พัฒนาการดานการตอตานแรใยหินในออสเตรเลียเร่ิมตน

ตั้งแตป 1985 จนแรใยหินชนิดครอซิโดไลท (Crocidolite) 

และอะโมไซท (Amosite) ถูกสั่งใหเปนวัสดุตองหาม และ

หลังทศวรรษท่ี 1980 แรใยหินในการกอสรางทุกประเภทจึง

ถูกสั่งหามทั้งหมด 

หลงัจากนัน้ ออสเตรเลยีกไ็ดสัง่หามนาํเขาและหามใช
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แรใยหินทุกประเภท รวมถึงไครโซไทล ตั้งแตเดือนธันวาคม 

ป 2003 และตอมาในป 2013 รัฐบาลก็ไดจัดตั้งสํานักงาน

เพื่อความปลอดภัยและกําจัดแรใยหิน (Asbestos Safety 

and Eradiation Agency) เพือ่ทาํหนาทีด่แูลรับผดิชอบเร่ืองน้ี

โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสภาเพื่อความปลอดภัย

และกําจัดแรใยหิน (Asbestos Safety and Eradiation 

Council) ที่ประกอบดวยประธานและสมาชิกอีก 9 คน ซึ่ง

เปนผูเชีย่วชาญดานสาธารณสขุ ผูบรหิารองคกร และตวัแทน

จากฟากประชาชนผูไดรับผลกระทบ รวมถึงผูแทนรัฐบาล 

1 ตําแหนง และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีก 4 

ตําแหนง

Q: ตวัอย่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่มีนโยบาย

ควบคุมการใช้แร่ใยหินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ คือชาติใดบ้าง

A: ตัวอยางแรกคือ ประเทศสิงคโปร โดยสภาความ

ปลอดภัยและอนามัยในสถานท่ีทํางาน (Workplace 
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Safety and Health Council: WSH Council) และกระทรวง

แรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) ไดมีการออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับแรใยหินใหม ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 2014 

กฎระเบียบใหมนี้จะควบคุมใหบริษัทตางๆ ตองมี

แผนการจดัการแรใยหนิท่ีเหมาะสม รวมถงึการรือ้ถอนอาคาร

ที่สรางกอนป 1991 ซึ่งอาจมีสวนประกอบของแรใยหิน

อยูจํานวนมาก จะตองถูกประเมินโดยผูที่ผานหลักสูตรของ

สาํนักงานพฒันาสถานทีท่าํงาน (Workplace Development 

Agency) วามีแรใยหินหรือไม กอนที่จะมีการรื้อถอนหรือ

ปรับปรุง รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแรใยหินอยาง

ถูกตอง โดยผูฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 20,000 ดอลลาร

สิงคโปร และจําคุก 24 เดือน 

ตัวอยางท่ี 2 คือ ฟลิปปนส ที่มีการเคล่ือนไหวโดย

องคกรสิ่งแวดลอม EcoWaste Coalition และสภาแรงงาน

แหงฟลปิปนส (Trade Union Congress of the Philippines: 

TUCP) เพื่อสนับสนุนการสั่งหามผลิต นําเขา และจําหนาย 

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินอยางจริงจัง ทั้งในสวน

ของผูบริโภคและแรงงาน
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04
เรียนรู้เมืองไทย
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Q: ประเทศไทยในฐานะผู้นําเข้า

แร่ใยหินติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก 

มีความต่ืนตวัต่อการแก้ไขปัญหา

มากน้อยเพียงใด 

A: กอนหนานี้ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรใยหินใน

สังคมไทยถือวานอยมาก อาจเปนเพราะเมืองไทยไมมี

เหมืองแรใยหิน และการใชประโยชนจากแรใยหินมักจํากัด

อยูในวงการอตุสาหกรรม ทาํใหคนท่ัวไปไมไดรบัรูถงึอนัตราย

ที่มีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

จนกระท่ังประเทศแถบตะวนัตกเริม่ประสบปญหาและ

มกีารประกาศยกเลกิการใชแรใยหนิ ทาํใหสงัคมไทยเกดิความ

ตระหนักมากข้ึน จนเร่ิมมกีารรณรงคใหเลิกใชแรใยหินทกุชนิด

และมีความต่ืนตัวตอปญหานี้คอนขางสูง 

ป พ.ศ. 2549 ในการประชุมแรใยหินนานาชาติซึ่งจัด

ขึ้นท่ีประเทศไทย มีการจัดทํา ‘คําประกาศกรุงเทพฯ วาดวย

การขจัดแรใยหินและโรคจากแรใยหิน’ (The Bangkok 

Declaration on Elimination of Asbestos and Asbestos-

related Diseases) รวมท้ังมีการทบทวนมาตรการตางๆ เก่ียวกับ

อันตรายและการจัดการแรใยหินในแตละประเทศ โดยที่

ประชุมมีมติที่สําคัญคือ ใหมีการยกเลิกการใชแรใยหินในทุก
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ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเปนหมุดหมายแรกของการเคลื่อนไหว 

วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบตามยุทธศาสตร ‘สังคมไทยไรแรใยหิน’ ที่เสนอ

โดยสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยเห็นชอบแนวทางหามนําเขา

แรใยหินไครโซไทลและผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ

แรใยหินทุกชนิด พรอมมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

รับไปพิจารณาดําเนินการตามมติตอไป 

ตอมา ป พ.ศ. 2555 เกิดการรวมตัวในนามเครือขาย

รณรงคยกเลิกแรใยหินแหงประเทศไทย (Thailand Ban 

Asbestos Network: T-Ban) ประกอบดวย ภาคีผูบริโภค 

ภาคีแรงงาน และภาคีวิชาการ เพื่อรวมกันรณรงคใหรัฐ

ยกเลิกการนําเขาแรใยหิน สรางความเขาใจใหคนไทยรูเทาทนั

อันตรายของแรใยหิน รวมทั้งผลักดันใหรัฐมีมาตรการชดเชย

เยียวยาผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากแรใยหิน 

Q: ตามยุทธศาสตร์ ‘สงัคมไทย

ไร้แร่ใยหิน’ ท่ีตั้งเป้าว่าจะเลิกนําเข้า 

เลิกผลิต และเลิกจําหน่าย เหตุใดจึง

ไม่สามารถดําเนินการได้
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A: แมจะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 

2554 ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการอันตราย

ของแรใยหิน ตามยุทธศาสตร ‘สังคมไทยไรแรใยหิน’ ที่เสนอ

โดยสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยมอบหมายใหกระทรวง

อุตสาหกรรมใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

กฎหมายวาดวยการนําเขาและสงออก กฎหมายวาดวยโรงงาน 

และกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แต

ปจจบุนักระทรวงอตุสาหกรรมในฐานะหนวยงานผูรบัผดิชอบ

โดยตรงยงัไมมกีารปฏบิตัติามมต ิครม. ดงักลาว ทาํใหไมเปน

ไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งหากปลอยใหยืดเยื้อ

ตอไปจะย่ิงสงผลใหประชาชนไดรับความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

กอนหนานี้หนวยงานภาครัฐไดเคยมีการกําหนด

แผนงานไวตัง้แตป พ.ศ. 2550 และประกาศวาจะดําเนินการ

ไมใหมผีลติภัณฑทีม่สีวนประกอบของแรใยหนิ รวมถงึไมใหมี

การนําเขาและจําหนายภายในป พ.ศ. 2555 แตจนถึงปจจบุนั

กย็งัไมมกีารดําเนินการใดๆ จากหนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของ

อยางเปนรูปธรรม
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Q: ประเทศไทยมีกฎหมายอะไรบ้างท่ี

เกี่ยวข้องกบัแร่ใยหิน

A: ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการ

ควบคุมการใชแรใยหิน ไดแก

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนดใหแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งการผลิต นําเขา 

สงออก และครอบครอง จะตองไดรบัอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีประกาศกําหนด

คามาตรฐานแรใยหินใหปนเปอนในอากาศไดไมเกนิ 5 เสนใย

ตออากาศ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร

พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 สํานักงานคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ออกประกาศใหมีการติด

ฉลากคาํเตอืนบนผลติภณัฑทีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบ วา 

‘ระวงัอนัตราย ผลติภณัฑนีม้แีรใยหนิเปนสวนประกอบ การได

รบัสารนีเ้ขาสูรางกาย อาจกอใหเกดิมะเรง็และโรคปอด’ มผีล

บงัคบัใชตัง้แตวนัท่ี 24 มนีาคม พ.ศ. 2553 ผูจาํหนายท่ีฝาฝน 

มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน 

หรือทั้งจําท้ังปรับ สวนผูผลิต ผูนําเขาที่ฝาฝน มีโทษปรับ

ไมเกิน 100,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 
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Q: มีวิธีการใดท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศ

ปลอดจากวสัดุปนเป้ือนแร่ใยหินได้

อย่างเบ็ดเสร็จ

A: ในชวงเวลาที่ผานมาแมเครือขายนักวิชาการและ

กลุมองคกรดานการคุมครองผูบริโภคจะมีการนํา

เสนอเหตุผลและหลักฐานทางวิชาการเก่ียวกับอันตรายของ

แรใยหินมากเพียงใดก็ตาม แตภาครัฐก็ยังไมมีการประกาศ

เปนนโยบายท่ีชัดเจน รวมท้ังไมมีมาตรการระดับประเทศ

ที่จะนําไปสูการสรางหลักประกันสูงสุดใหกับประชาชน 

กุญแจดอกสําคัญอยูที่หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของ

โดยตรงคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย

ในชีวิตของประชาชนเปนหลัก แทนท่ีจะมองถึงผลไดผลเสีย

ในทางเศรษฐกิจและการสงเสริมการลงทุนแตเพยีงถายเดียว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาไดตั้งแต

ตนทางคือ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดูแลกฎหมายวัตถุ

อันตราย จะตองยกระดับการควบคุมแรใยหินจากเดิมซ่ึง

กําหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยออกประกาศให

แรใยหนิเปนวตัถอุนัตรายชนิดที ่4 ภายใตกฎขอบงัคบัวา หาม

ผลติ หามนําเขา หามจําหนายโดยไมมขีอยกเวน ซึง่ถอืเปนวธิี
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ที่ดีที่สุดในการปองกันโรคจากแรใยหิน 

ขณะเดียวกัน หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความ

กังวลวา การขาดแคลนแรใยหินจะสงผลกระทบตอภาค

อุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐก็ควรที่จะรวมมือกันหา

มาตรการสงเสริมการใชวัสดุทดแทนใหมากย่ิงข้ึน เชน การ

ใชมาตรการยกเลิกภาษีสําหรับวัสดุทดแทนแรใยหิน การข้ึน

ภาษีสนิคาทีม่แีรใยหินในระยะกอนการยกเลิกการนําเขาและ

เลิกผลิตแรใยหิน

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาแมจะสามารถยกเลิก

แรใยหินไดในวันนี ้แตในอนาคตก็จะยังคงมีผูปวยจากแรใยหิน 

เนื่องจากประเทศไทยใชแรใยหินมานานหลายสิบป ดังนั้น 

การเสนอใหยกเลิกทันทีก็เพื่อลดจาํนวนผูเสียชีวิตในอนาคต 

Q: มาตรการติดฉลากคําเตือน

ใช้ได้ผลหรือไม่

A: มาตรการดังกลาวไมนาประสบความสําเร็จในการลด

จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นได เนื่องจาก

เปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ และไมสามารถทาํใหผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเลือกซื้อสินคาปลอดแรใยหินได 
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เบือ้งตนวา วสัดทุีม่แีรใยหนิโดยน้าํหนกัมากกวา 1 เปอรเซน็ต

ขึ้นไปน้ัน ถือวาเขาขายผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนผสม 

(Asbestos Containing Materials: ACMs) หากเปน

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหิน ผูผลิตจะตองแสดง

ขอความบนผลิตภัณฑนั้นวา ‘ระวังอันตราย ผลิตภัณฑนี้มี

แรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจ

กอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด’ 

ขอมลูจากกระทรวงอตุสาหกรรมระบุวา อตุสาหกรรม

ที่นําแรใยหินมาเปนวัตถุดิบมากท่ีสุด ไดแก ผลิตภัณฑ

กระเบื้องซีเมนต ทอน้ําซีเมนต กระเบื้องยางปูพื้น ผาเบรก 

และแผนคลัทช ตามลําดับ ดังนั้น ผูบริโภคจึงควรพิจารณา

สินคาประเภทดังกลาวอยางระมัดระวังกอนท่ีจะตัดสินใจ

เลือกซื้อ 

ทั้งน้ี วัสดุกอสราง 4 ชนิดในเมืองไทยที่มีแรใยหินเปน

สวนผสมประมาณ 10-15 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ไดแก

1. กระเบือ้งมงุหลงัคาซเีมนตชนดิลอนเดีย่วและลอนคู

2. ฝาเพดานที่ทําจากกระเบื้องแผนเรียบ

3. ฝากั้นหองที่ทําจากกระเบื้องแผนเรียบ

4. กระเบ้ืองยางไวนิลปูพื้น
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Q: วัสดุทดแทนแร่ใยหินแพงจริงหรือ

A: ปจจุบันพบวา กลุมผูผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง

หลายรายเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการผลิต และหันมา

ใชวัสดุทดแทนแรใยหินมากข้ึน โดยวัสดุที่นิยมนํามาใช เชน 

โพลีไวนิล แอลกอฮอล (Polyvinyl Alcohol: PVA) และวัสดุ

ที่ผสมเสนใยสังเคราะหอื่นๆ เชน ใยแกว หรือไฟเบอรกลาส 

(Fiberglass Insulation) ไมโครไฟเบอร เปนตน 

ทั้งน้ี ภายหลังจากมีคําประกาศกรุงเทพฯ วาดวยการ

ขจัดแรใยหินและโรคจากแรใยหิน เมื่อป พ.ศ. 2549 รวมถึง

การที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายยกเลิกการใช

แรใยหินภายในป 2555 ทําใหกลุมอุตสาหกรรมกระเบ้ือง

มุงหลังคาของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

ไดลงนามในขอตกลงรวมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

หลังจากน้ันจึงเร่ิมมีผลิตภัณฑปลอดแรใยหิน อาทิ กระเบื้อง

มุงหลังคา ผาเบรก ออกวางจําหนาย ซึ่งสามารถรองรับ

ปริมาณความตองการของผูบริโภคไดในระดับหนึ่ง 

จากการสํารวจราคาในทองตลาดพบวา ผลิตภัณฑที่

ทําจากวัสดุทดแทนแรใยหินไมไดมีราคาแพงมาก แตอาจสูง

กวาผลติภณัฑทีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบอยูบาง เนือ่งจาก

ตองเสยีภาษนีาํเขา เพราะยงัไมไดรบัการอดุหนนุจากรฐับาล 

ขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ กวา 50 ประเทศท่ัวโลก สนับสนุนการ
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ใชวัสดุทดแทนเปนที่เรียบรอยแลว 

Q: วสัดุทดแทนแร่ใยหินปลอดภยัแค่

ไหน

A: สําหรับประเด็นดานความปลอดภัยของวัสดุทดแทน

แรใยหิน ซึ่งมีความกังวลวาอาจจะสงผลกระทบตอ

ระบบทางเดินหายใจได ผูเชี่ยวชาญยืนยันวา วัสดุทดแทน

เหลาน้ีมีขนาดอนุภาคที่ใหญกวา 10 ไมครอน ทําใหการฟุง

กระจายหรือการแทรกตัวเขาไปในปอดแทบเปนไปไมได

ในแงคุณสมบัติของวัสดุทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยี

การผลิตที่รุดหนามากข้ึน ทําใหผูผลิตสามารถพัฒนา

ประสทิธภิาพของวสัดทุดแทนไดในระดบัเกอืบเทยีบเทาวสัดุ

ที่มีแรใยหินเดิม ไมวาจะเปนการตานทานการรั่วซึม ความ

ทนทานตอแรงกระแทก การทนความรอนและความชื้น

Q: ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์มุงหลงัคา

ที่ทําจากวสัดุทดแทนแร่ใยหิน 
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ซึ่งได้รบัความนิยมในปัจจุบนั 

มีอะไรบ้าง

A: 1. หลังคาไฟเบอรซีเมนต (Fiber-cement roofi ng) 

มีสวนผสมของเสนใยสังเคราะห เชน โพลีไวนิล

แอลกอฮอล (Polyvinyl Alcohol: PVA) โพลพีรอพลินี (Poly-

propylene) บางชนิดมีสวนผสมของเสนใยพืชหรือเซลลูโลส 

เชน เยื่อไมเน้ือออน ไผ ปานศรนารายณ ใยมะพราว หวาย 

กานยาสูบ (softwood craft pulp, bamboo, sisal, coir, 

rattan shavings and tobacco stalks) และวัสดุทางเลือก 

เชน ขี้เถา แกลบ

2. กระเบ้ืองไมโครคอนกรีต (Microconcrete tiles)

3. แผนโลหะกัลวาไนซ (Galvanized metal sheet)

4. กระเบ้ืองดินเผา (Clay tiles) 

Q: หากจําเป็นต้องมีการร้ือถอน

สิ่งก่อสร้างท่ีมีแร่ใยหิน มีวิธีปฏิบติั

อย่างไรบ้าง
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A: วิธีปฏิบัติที่ถูกตองและปลอดภัยในการรื้อทุบอาคาร

คือ ตองลดการฟุงกระจายของฝุนละอองใยหินใหมาก

ที่สุด โดยสํานักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน

แหงสหรัฐ (Occupational Health and Safety Administra-

tion: OSHA) ระบุเปนขอหามสําหรับงานทุกประเภทไววา 

1. หามใชเลื่อยหรือเครื่องมือตัดความเร็วสูง โดย

ไมมีหัวดูดฝุนหรือฮูดปดครอบซึ่งตอเขากับวัสดุกรองชนิด

ประสิทธิภาพสูง (HEPA-fi ltered)

2. หามกวาด ตัก หรือทําความสะอาดฝุนและขยะที่

ปนเปอนแรใยหินดวยวิธีแหง

3. หามหมุนเวียนคนงาน เพื่อลดปริมาณการสัมผัส

ของคนงานแตละคน

นอกจากน้ี ตองจัดใหมีฉากก้ันพื้นที่ทั้งหมด เพื่อ

ปองกันการฟุงกระจายออกไปยังภายนอก โดยเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานตองสวมชุดคลุมทั้งตัว มีฮูดชนิดปองกันนํ้าและ

ใชแลวท้ิง รวมท้ังสวมใสอปุกรณปองกนัระบบทางเดนิหายใจ

คณะกรรมการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยแหง

สหราชอาณาจักร (Health and Safety Executive: HSE) ออก

กฎหมายควบคุมการทาํงานกับแรใยหนิ (The Control of As-

bestos Regulation: CAR) ขึน้ในป ค.ศ. 2006 กาํหนดข้ันตอน

การร้ือถอนดวยวิธีเปยก โดยฉีดพนสารละลายนํ้ากับผงซักฟอก

ใหทั่วพื้นท่ี เพื่อใหวัสดุแรใยหินเปยกกอนเริ่มทํางาน 
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Q: จริงหรือไม่ หากประเทศไทยยกเลิก

การใช้แร่ใยหิน จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการร้ือถอนกว่า 4 แสนล้านบาท 

หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทาง

เศรษฐกิจถึง 5 ล้านล้านบาท

A: ขอเท็จจริงคือ กลุมผูคัดคานการใชแรใยหินยังไมไดมี

ขอเสนอหรือขอเรียกรองใดๆ ทีจ่ะเรงรดัใหตองร้ือถอน

สิ่งกอสรางทั้งหมดที่มีสวนประกอบของแรใยหินโดยทันที มี

เพียงการเสนอมาตรการที่พึงกระทําในขั้นตอนการรื้อถอน 

การทุบทาํลาย การเล่ือย การตัด เพือ่มใิหเกดิการฟุงกระจาย

ของอนุภาคใยหินจนเกิดผลกระทบตอคนงาน ผูพกัอาศัย และ

ประชาชนท่ัวไป 

ทั้งนี้ หากอาคารหรือที่พักอาศัยใดๆ ยังอยูในสภาพ

ปกติ ไมมีการแตกราวหรือไมมีการเสื่อมสภาพของวัสดุ 



48 คูมือแรใยหิน 101 (ฉบับเรียนลัด)

แรใยหินกจ็ะไมเกดิการฟุงกระจาย แตหากมีการชํารดุเสียหาย

กใ็หเปลีย่นหรือซอมแซมเฉพาะช้ินสวนนัน้ๆ โดยเลือกใชวสัดุ

ที่ปลอดจากแรใยหินแทน 

Q: จริงหรือไม่ที่กลุ่มผู้ต่อต้าน

แร่ใยหินมีผลประโยชน์เบื้องหลงั

แอบแฝง

A: จุดยืนของนักวิชาการทั่วโลกในการรณรงคยกเลิกการ

ใชแรใยหินทุกประเภท เนื่องจากตระหนักวาแรใยหิน

เปนสารท่ีกอใหเกดิอนัตรายตอมนษุยเปนอยางสูง โดยเฉพาะ

การเกิดโรคมะเร็งชนดิตางๆ ซึง่ไมสามารถเปรยีบเทียบกันได

ระหวางมูลคาทางธุรกิจกับการสูญเสียชีวิตของคน 

นอกจากน้ี นักวิชาการตางๆ ทั่วโลกไดทําการศึกษา

วิจัยเรื่องแรใยหินอยางตรงไปตรงมา โดยไมไดรับทุนวิจัย

สนับสนุนจากองคกรทางธุรกิจใดๆ ที่เปนคูแขงทางการคา

กบัผูผลติแรใยหิน จงึไมมผีลประโยชนเชงิธรุกจิมาเกีย่วของ 


