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ค�ำน�ำ
การจัดการกากของเสียอันตรายให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความรุนแรงได้อย่างยั่งยืนนั้น
จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
ในพื้นที่ต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การจัดการ
กากของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
คูม่ อื เฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิง้ กากของเสียอันตรายในพืน้ ทีเ่ สีย่ งนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายของ
ประเทศไทย และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีความเข้าใจแนวทางการเฝ้าระวัง การตรวจสอบพืน้ ทีล่ กั ลอบทิง้ กากของเสีย
อันตราย ตลอดจนทราบถึงวิธกี ารการจัดการและการประเมินความเสียหายของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปนเปือ้ นกากของเสีย
อันตราย โดยน�ำไปประยุกต์ใช้เมื่อมีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

								 คณะผู้จัดท�ำ
            ธันวาคม 2562
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แผนที่แสดงการก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่างน�้ำผิวดินและตะกอนดินเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
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การด�ำเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
การด�ำเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุ
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ปนเปื้อน
โปรแกรมการรังวัดขอบเขตพื้นที่และค�ำนวณขนาดพื้นที่ผ่าน Application บนมือถือ
โปรแกรมส�ำหรับท�ำข้อมูลแผนที่ QGIS
การเรียกดูข้อมูลด้วยโปรแกรม QGIS
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สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
รูปที่		

หน้า

ง-4 การเรียกดูข้อมูลด้วยโปรแกรม QGIS
ช-1 Glass sampler
ช-2 Water sample dipper
ช-3 เครื่องมืออุปกรณ์เก็บตัวอย่างกากของเสียชนิดของแข็ง (ดิน/วัสดุปนเปื้อน)
ได้แก่ พลั่ว จอบ เสียม
ช-4 หัวเจาะดิน (Hand Auger) และ Thin-wall Tube Sampler
ช-5 ภาชนะบรรจุดิน
ญ-1 พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียบริเวณบ่อดินเก่า
ญ-2 การตรวจวัดไอระเหยสารเคมีจากกากของเสีย
ญ-3 จุดเก็บตัวอย่างน�้ำใต้ดิน (น�้ำบ่อตื้น) และน�้ำผิวดิน บริเวณพื้นที่ต�ำบลหนองแหน
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ญ-4 การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ญ-5 สภาพน�้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีบริเวณบ่อดินเก่า 15 ไร่
ญ-6 สภาพพื้นที่บ่อดินเก่า 15 ไร่ หลังจากการปรับปรุงพื้นที่แล้ว
ญ-7 การตรวจสอบพื้นที่
ญ-8 การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ญ-9 ที่ตั้งโรงงานและจุดลักลอบทิ้ง
ญ-10 การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ญ-11 การขนย้ายกากของเสียอันตรายไปก�ำจัดหรือบ�ำบัด
ญ-12 การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในดิน
ญ-13 การขุดดินปนเปื้อนไปก�ำจัด
ญ-14 ผลการตรวจสอบการกระจายตัวของสาร VOCs ในดิน
ญ-15 ต�ำแหน่งบ่อสังเกตการณ์น�้ำบาดาลและความเข้มข้นของสารไตรคลอโรเอทธิลีน
   (Trichloroethylene) เดือนกุมภาพันธ์ 2553  
ญ-16 สภาพพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสีย
ญ-17 ปัญหาสภาพพื้นที่หลังการแก้ไข
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บทที่

1

1

บทนำ�

บทที่ 1
บทนํา

1.1 สถานการณการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ป จ จุ บั น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของประเทศไทยยั ง คงมี อั ต ราการขยายตั ว
เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ สงผลใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development หรื อ EEC) คือ จั งหวั ดชลบุ รี จั งหวั ดระยอง และจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา เปนแหลงลงทุนหลักของประเทศ มีการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งไดแก
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุ ต สาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร อุ ต สาหกรรมหุ น ยนต
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และ
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ซึ่งนโยบายดังกลาวสงผลตอปริมาณการเกิดกากของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น และปญหาในการจัดการที่จะตามมา
ในป
มีปริมาณกากของเสี
ยอันตรายทีา่เสูกิ่รดะบบการจั
ขึ้นจากโรงงานไม
อยกวา22.02
3 ลานตั
แตพบวา
ในปี 2560
2561 พบว
ปริมาาณกากของเสี
ยอุตสาหกรรมเข้
ดการทัน้งหมด
ล้านนตัตอนปลดลงจาก
ปีมีก2560
33 (ปี 2560
มีปริมาณกากอุ
สาหกรรมเข้
าสูา่รจัะบบการจั
ดการทั
ล้ากนตัตอนงเพี
) เป็ยนง
ารแจงร้ปริอยละ
มาณการขนส
งออกนอกบริ
เวณโรงงานเพื
่อนําไปกํ
ดยังโรงงานที
่ไดร้งับหมด
อนุญ32.95
าตอยางถู
กากอุ
สาหกรรมที
่ไม่เป็นอัตนสาหกรรม,
ตราย 20.82
ล้าหรื
นตัอนคิดโดยมี
มาใช้ปมระโยชน์
ด้วยการเผาเพื
่อผลิ่เกิตดเป็ขึ้ น
1.2 ลตานตั
น (กรมโรงงานอุ
2561)
เปนรกอารน�
ยละำกลั
40บของปริ
าณกากของเสี
ยอันตรายที
พลั
งงานไฟฟ้
ในปริใมนรูาณปของพลั
7.2 ล้างนตั
ำหรับดกากอุ
ตรายมี
ปริมาาณ
1.2 ล้านตัน ในแต่
ิภาค
โดยจะถู
กนํ าาไปใช
งานน ส�การคั
แยกนํตาสาหกรรมอั
กลั บมาใช ในหม
นํ าไปผ
นกระบวนการปรั
บปรุลงะภู
คุ ณมภาพ
ของประเทศมี
ารกระจายตั
ว ของโรงงานบ�
ำ บัยด ก�สํำาจัหรัดบกากอุ
ต สาหกรรม
โดยศั่ ไกมยภาพการบ�
บั ด ก� ำ จั ดง
เพื่อนํามาใชซ้ํ ากและนํ
าไปฝงกลบอย
างปลอดภั
กากของเสี
ยอั นตรายที
ได มี การแจ งำการขนส
มีมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออก รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
เพื่อกําจัดตามกฎหมาย รวมทั้งกากของเสียอันตรายที่ไมมีมูลคาและไมสามารถนํามาใชประโยชนได จัดเปน
ภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กลุมเสี่ยงที่จะถูกนําไปกําจัดอยางไมถูกตองหรือลักลอบนําไปทิ้ง
กฎหมาย และไม่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่าย
ของมูของเสี
ลจากรายงานสถานการณ
ษของกรมควบคุยมอัมลพิ
ษ พบว่ไม่ามในช
2555สามารถน�
– 2560 ำมีมาใช้
การลัปกระโยชน์
ลอบทิ้ง
ในการส่
ยออกไปก�ำจัด/บ�ำบัมดลพิโดยเฉพาะของเสี
นตรายที
ีมูลวค่งป
าและไม่
ในพืจั้นดทีเป็่หนลายจั
ดในแถบชายฝ
ซึ่งอเปลันกลอบน�
ที่ตั้งของนิ
ได้
กลุ่มงเสีหวั่ยงที
่จะถูกน�ำไปก�งทะเลภาคตะวั
ำจัดอย่างไม่ถนูกออก
ต้องหรื
ำไปทิคมอุ
้ง ตสาหกรรมและมีสถานประกอบการ
ตั้งอยูข้หอนาแน
น อาทิ กรณีการลักลอบทิ
ยอันตรายในบ
ดินเกาาในช่
ตําวบลหนองแหน
อําเภอพนมสารคาม
มูลจากรายงานสถานการณ์
มลพิ้งกากของเสี
ษของกรมควบคุ
มมลพิษอพบว่
งปี 2556-2561
มีการลักลอบทิ้ง
จังหวัน้ ดทีฉะเชิ
งเทรา
กลอบทิ้งง่กากของเสี
ยอันนตราย
วณเหนื
อางเก็คบมอุน้ําตดอกกราย
ตําบลมาบยางพร
อําเภอ
ในพื
ห่ ลายจั
งหวัดการลั
ในแถบชายฝั
ทะเลภาคตะวั
ออกบริซึง่ เเป็
นทีต่ ง้ั อของนิ
สาหกรรมและมี
สถานประกอบการ
จังนหวัอาทิ
ดระยอง
ลอบทิง้ ้งกากของเสี
กากตะกรัยนอัจากโรงงานอุ
อดินเกา พือ�้นำเภอพนมสารคาม
ที่ตําบลบานพระ
ตัปลวกแดง
ง้ อยู่หนาแน่
กรณีกการลั
ารลักกลอบทิ
นตรายในบ่อตดิสาหกรรมในบ
นเก่า ต�ำบลหนองแหน
จังหวัดฉะเชิ
ยอัน้นตราย
บริเวณเหนื
งเก็บน�สำ้ ดอกกราย
บลมาบยางพร
ปราจีงนเทรา
บุรี การลักลอบทิง้ กากของเสี
กากน้ํามันในพื
ที่ตําบลหั
วถนน ออํอ่าาเภอพนั
นิคม จังหวัต�ดำชลบุ
รี เปนตน อ�ำเภอ
ปลวกแดง
จังหวั
การลั
กลอบทิ
้งกากตะกรัยนอุจากโรงงานอุ
ตสาหกรรมในบ่
เก่าดในพื
พื้นที้น่ตที�ำ่ชบลบ้
โดยพบว
าพืด้นระยอง
ที่ที่มีการลั
กลอบทิ
้งกากของเสี
ตสาหกรรมมากที
่สุด คือ กลุอมดิจันงหวั
ายฝางนพระ
ทะเล
จัตะวั
งหวันดออก
ปราจีซึน่งบุในรอบ
รี การลั5กปลอบทิ
้งกากน�
้ำมัน้งในพื
้นที่ตานวน
�ำบลหั23
วถนน
ำเภอพนัสนิคืคอมกลุจังมหวั
รี เป็้นนทีต้่ภนาคกลาง
มีการลั
กลอบทิ
รวมจํ
ครั้งอ�รองลงมา
จังดหวัชลบุ
ดในพื
ที่ที่มีกานวน
ารลัก7ลอบทิ
ตสาหกรรมมากที
คือ กกลุ
่มจัง้งหวั
ายฝั้งเท
่งทะเล
มีการลัโดยพบว่
กลอบทิา้งพืฯ้นรวมจํ
ครั้ง ้งสกากของเสี
วนภาคตะวัยนอุตกและภาคเหนื
อ ่สมีุดการลั
ลอบทิ
ฯ ดจํในพื
านวน้นที1่ชครั
ากัน
ตะวันออก ซึ่งในรอบ 6 ปี มีการลักลอบทิ้ง จ�ำนวน 27 ครั้ง รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
(รายละเอียดดังตารางที่ 1-1)

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
1 ้นที่เสี่ยง
Guideline on Illegal Dumping Surveillance
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

จ�ำนวน 11 ครั้ง ภาคตะวันตก จ�ำนวน 4 ครั้ง ภาคเหนื
อและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 1 ครั้งเท่ากัน
2
(รายละเอียดดังตารางที่ 1-1)
2

ตารางที่ 1-1 สถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในระหวางป พ.ศ. 2556 – 25601
ตารางที่ 1-1 สถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมรายจั
จํานวน
(ครั้งง(ครั
)หวั้งด) ในระหวางป พ.ศ. 2556
รวมรวม– 2560
รวมราย
จำ�นวน
รวมรายภาค
ภาค
จังหวัด
รวม
รวมราย
(ครั
(ครั
ภาค
จังหวัด
้ง) ้ง) ภาค
(ครั้ง)้ง)
2556 2557จํานวน
2558(ครั้ง)2559 2560 2561 (ครั
2556
2557
2558
2559
2560
จังหวัชลบุ
ด รี
) ภาค (ครั
ตะวัภาค
นออก
2
2
2
2 2560 2 (ครั้ง10
27 ้ง)
2556
2557
2558
2559
ตะวันออก ชลบุรี ปราจีนบุรี 2 3
21
2
2
84
23
ตะวันออก ชลบุ
23
21
2
2
84
23
ปราจีรนี บุรี
ฉะเชิงเทรา

กลาง

กลาง
กลาง
ตะวันตก

ตะวันตก
ตะวั
เหนือนตก
เหนือ

ปราจี
บุระยอง
รี
ฉะเชิงนเทรา
กรุงเทพฯ
ฉะเชิ
ระยองงเทรา

สระบุรี
ระยอง
กรุงเทพฯสมุทรปราการ
กรุ
งเทพฯ
สระบุ
รี
ปทุมธานี

สระบุ
รี นครปฐม
สมุทรปราการ
สมุ
ปทุทมรปราการ
ธานีกาญจนบุรี
รี
ปทุ
มธานีราชบุ
กาญจนบุ
รี
เพชรบุรี
กาญจนบุ
เชียงราย รี

เชียงราย

เหนื
เชียองราย
ตะวันอออกเฉียงเหนื
รวมกาฬสินธุ์

1

31 1
11 1
11 2
1
12

12

1

2

11

1

11
1

2
2

4

2
21
1

2
1

2

2
2 1
1

1

21
1 1
1
1

2

71 3
4
12
1

2 1
21
1 1
2

11
61

44 7
47 1

23 1
31 1
11 1
2
11
1

12
4
3
รวม รวม
12 12
66พ.ศ. 2556
4 4– 2560
3 3
ที่มา : รายงานสถานการณ
มลพิษประเทศไทยป
ที่มา : รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทยป พ.ศ. 2556 – 25601

11
7 1 32
7 7 12 3244

11

7
7
4

1
11

1

11
32
3244

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย
การเจริทญี่เหลื
เติบอโตของภาคอุ
ตสาหกรรมอย
างรวดเร็หลัวทํกเนื
าให่องจากกากของเสี
เกิดปญหาในการบริ
ารจัดการกากของเสี
ยอันตรายา
และสารเคมี
จากจากกระบวนการผลิ
ต สาเหตุ
ยอันหตรายที
่เกิดขึ้นมีปริมาณมากกว
ที่เหลือจากจากกระบวนการผลิ
กเนื่องจากกากของเสี
ยอันตรายที
่เกิดขึ้นมีและค
ปริมาณมากกว
ขีและสารเคมี
ดความสามารถในการรองรั
บของระบบกําตจัสาเหตุ
ดที่มีอหยูลั การกระจายตั
วไมครอบคลุ
มทั้งประเทศ
ากําจัดที่มาี
บของระบบกํ
าจัดที่มงขีออยูมู การกระจายตั
วไมครอบคลุ
มทั้งประเทศ
ากําจัดรทีกิ่มจี
อัขีดตความสามารถในการรองรั
ราสูง ทําใหผูประกอบการหลี
กเลี่ยงการแจ
ลปริมาณกากของเสี
ยอันตราย
สงผลใหและค
เกิดวงจรธุ
ง ทําให
ผูประกอบการหลี
อมูดลกฎหมาย
ปริมาณกากของเสี
อันตราย
ดวงจรธุ
ผูอัรตับราสู
จางขนส
งและกํ
าจัดกากของเสีกเลี
ยอั่ยนงการแจ
ตรายอยงาขงผิ
โดยการลักยลอบทิ
้งในพืส้งนผลให
ที่เสี่ยเงกิได
แก บอรดิกินจ
ผูรับอจงร
างขนส
าจัดกากของเสี
ดกฎหมายและพื
โดยการลั
ลอบทิ
ไดแก บอดิมนี
เหมื
าง พืง้นและกํ
ที่ขางถนนหรื
อจุดพัยกอัรถนตรายอย
แหลงน้าํางผิ
สาธารณะ
้นที่ลับกตาผู
คน้งในพื
ซึ่งตั้น้งทีอยู่เสีห่ยางงไกลและไม
เหมือแงร
่ขางถนนหรื
ดพักรถ แหล
งน้ําสาธารณะผและพื
้นทีป่ลระกอบการที
ับตาผูคน ซึ่ง่เตักี้ง่ยอยู
คนดู
ล าเพืง ่อพืเป้นนทีการลดค
าใชอจาจุยในการจั
ดการของโรงงานผู
ลิตและผู
วขหองางไกลและไม
กอใหเกิดการมี
คนดูกแระจายมลพิ
ล เพื่อเปนการลดค
าใชจายในการจั
ระกอบการที
กี่ยวของ กอใหเกิดการอ
แพร
ษจากสารเคมี
ปนเปอนสูดสการของโรงงานผู
ิ่งแวดลอม ทั้งดินผลิน้ตําและผู
ผิวดินปและน้
ําใตดิน ่เตลอดจนผลกระทบต
กระจายมลพิ
ษจากสารเคมีป้นนเป
อนสู
สุแพร
ขภาพอนามั
ยของประชาชนในพื
ที่ใกล
เคีสยิ่งงแวดลอม ทั้งดิน น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน ตลอดจนผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง
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1.2 ผลกระทบจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายสามารถกอใหเกิดผลกระทบดานตาง ๆ ทั้งความเสื่อมโทรมตอระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม สรางความเสียหายใหกับชุมชน สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง ดังนี้
1) ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม หากระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดรับการปนเปอนจาก
กากของเสียอันตราย จะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอพืช สัตว และสิ่งมีชีวิตในบริเวณใกลเคียง
รวมทั้ง ทรัพยากรดิน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน และคุณภาพอากาศ เชน การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายลงสูดิน
จะกอใหเกิดการปนเปอนสารอันตรายในพื้นที่บริเวณดังกลาว สารอันตรายจากกองกากอาจส งกลิ่นและ
มีไอระเหยแพรไปในบรรยากาศและลอยสูชุมชนในบริเวณทายลมได นอกจากนี้ หากปลอยกองกากทิ้งไว
เปนระยะเวลานานจะเกิดกระบวนการชะสารอันตรายออกจากพื้นที่ และแพรกระจายลงสูแหลงน้ําใตดินและ
แหลงน้ําผิวดินซึ่งอาจสงผลกระทบตอการอุปโภคบริโภคและสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําซึ่งเปนหวงโซอาหารที่สําคัญ
ของมนุษย เชน กากของเสียที่เปนของเหลวขนสีดํามีกลิ่นเหม็นถูกทิ้งริมถนนทําใหหญาและตนไมบริเวณ
ดังกลาวตาย และบางสวนไหลไปสูที่นาทําใหตนขาวยืนตนตาย เปนตน
2) ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย กากของเสียอันตรายที่ปลดปลอยสารปนเปอนลงสูดิน แหลงน้ําผิวดิน
แหลงน้ําใตดิน และบรรยากาศ นอกจากจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแลว ยังอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนจากการรับสัมผัสกับสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมจากทางการกิน การหายใจ หรือการสัมผัสทาง
ผิวหนัง โดยเฉพาะเมื่อพบสารอันตรายปนเปอนในสิ่งแวดลอมในระดับที่สูงกวาระดับความปลอดภัยตอสุขภาพ
มนุษยหรือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ อาจสงผลกระทบตอประชาชนทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
ได เชน เหตุลักลอบทิ้งกากตะกอนดินปนเปอนสารเคมีที่พบวามีการปลดปลอยกาซแอมโมเนียและกาซไขเนา
สงผลใหมีประชาชนในบริเวณใกลเคียงมีอาการแสบตาแสบจมูกแสบผิวหนัง เปนตน
3) ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย พื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายกอใหเกิด
การปนเปอนสารอันตรายลงสูดิน แหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําใตดินในปริมาณที่สูงเกินคามาตรฐานที่จะสามารถ
นํามาใชประโยชนไดหรืออาจทําใหกลิ่นหรือสีของดินและแหลงน้ํานั้นเปลี่ยนไปสงผลใหกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่
บริเวณนั้นตองหยุดลง เนื่องจากพื้นที่อาจมีความเสี่ยงตอผูที่เขาไปใชประโยชนหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่อาจไดรับ
สารพิษเขาสูรางกายทั้งทางตรงและทางออมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน เชน
การปนเปอนสารอันตรายในบอน้ําตื้นของชุมชนทําใหประชาชนไมสามารถใชน้ําใตดินในการอุปโภคบริโภค
การปนเปอนในแหลงน้ําผิวดินทําใหประชาชนไมสามารถบริโภคสัตวน้ําไดตามปกติ เปนตน
4) ผลกระทบตอการอยูรวมกันในชุมชน การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากโรงงานในพื้นที่ชุมชน
ทําใหประชาชนในพื้นที่ขาดความเชื่อถือและยอมรับในการอยูรวมกันกับโรงงานที่อยูในชุมชนนั้น ๆ ทําใหเกิด
การตอตานหรือรองเรียนใหโรงงานหยุดประกอบกิจการ บางกรณีเกิดขอพิพาทระหวางประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียกับผูประกอบกิจการโรงงาน
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1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําคูม ือ
1.3.1 เพื่อใหทราบถึงสถานการณการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายของประเทศไทย และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
1.3.2 เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับแหลงกําเนิด ชนิด/ประเภท ลักษณะความเปนพิษ และการตรวจสอบ
ตลอดจนเทคนิควิธีการ บําบัด กําจัด และการจัดการกากของเสียอันตราย
1.3.3 เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเฝาระวัง ตรวจสอบ และแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและเครือขายภาคประชาชน
1.4 กรอบแนวคิดการเฝาระวังและการจัดการปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
การเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลาย
ภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร/เครือขาย และองคกรอิสระตาง ๆ
ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ผานกลไกการประสานความรวมมือเพื่อการเฝาระวังและการแจงเหตุ รายละเอียดในบทที่ 3
การดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบ
การเตรียมการกอนเขาพื้นที่ การสํารวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้ง การตรวจสอบกากของเสียอันตราย การตรวจสอบ
การปนเปอนในสิ่งแวดลอม รวมถึงการรายงานผลการดําเนินการ รายละเอียดในบทที่ 4
นอกจากนี้บทที่ 5 ยังกลาวถึงการจัดการพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เริ่มจากการการระงับเหตุรั่วไหล
หรือการแพรกระจาย การจัดการกองกากของเสียอันตราย แนวทางการจัดการกองกาก วิธีการบําบัดหรือกําจัด
กากของเสียอันตราย การดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ

การ
เฝาระวัง

พื้นที่ลักลอบทิ้ง

การจัดการ
พื้นที่
ลักลอบทิ้ง

การตรวจสอบ/
รายงาน

รูปที่ 1-1 แนวทางการเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
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1.5 อภิธานศัพท
การใหความหมายและคํานิยามที่เกี่ยวของกับการจัดการการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเปนสิ่งสําคัญ
เพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจคูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
และมีคําศัพทที่เกี่ยวของ ดังนี้
กากของเสีย หมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม
บานเรือนหรือชุมชน และการเกษตร มีทั้งที่มีความเปนอันตรายและไมอันตรายขึ้นกับองคประกอบ แบงออก
เปน 4 ประเภท คือ 1) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 2) ของเสียเคมีวัตถุตาม
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและเปนของเสียเคมีวัตถุ และ 4) มูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอื่น
กากของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองคประกอบหรือ ปนเปอนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ สารไวไฟ สารกัดกรอน สารพิษ และสารที่มีองคประกอบของสิ่งเจือปน
ที่เปนสารอันตรายเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงกากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่เปนอันตรายจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียอันตรายจากบานเรือน และสารเคมีอันตรายทางการเกษตร
ซึ่งไมรวมถึงของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล
กากอุตสาหกรรม หรือ ตามกฎหมายเรียกวา “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายถึง ของเสียหรือ
สิ่งที่ไมใชแลวที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแตกระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
การบําบัด มลพิษ การซอมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ การรื้อถอน/กอสรางอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้ง
กากตะกอน หรือ สิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ทั้งที่อยูในสภาวะของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลวหรื อกาซ
ทั้งนี้ รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสํานักงานและที่พักคนงานที่อยูภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสีย
อันตราย คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตรายหรือที่มีคุณสมบัติที่เปน
อันตราย (คูมือการจัดการการอุตสาหกรรม, 2558)
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง การบําบัด ทําลายฤทธิ์ ทิ้งกําจัด จําหนาย จายแจก
แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการกักเก็บไวเพื่อทําการดังกลาว (ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548)
ของเสียอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตราย หรือมี
คุณสมบัติที่เปนอันตราย ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548)
พื้นที่เสี่ยง หมายถึง บอดิน เหมืองราง พื้นที่รกราง พื้นที่ขางถนน จุดพักรถ แหลงน้ําสาธารณะ และพื้นที่
หางไกลชุมชน และไมมีคนดูแล รวมไปถึงบอหรือหลุมกําจัดขยะที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน โดยคลอบคลุมทั้งพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่เอกชน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมีโอกาสเปนพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย
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โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลัง รวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแต ห าแรงม าขึ้นไป หรือใช คนงานตั้ งแต เจ็ ดคนขึ้ นไป โดยใช เครื่ องจั ก รหรื อไม ก็ตาม สํ าหรั บ
ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ
ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535)
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อม
คุณภาพ และน้ํ าทิ้ งที่ มีองค ประกอบหรื อมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เป นอั นตราย (ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548)
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บทที่

2

7

แหล่งกำ�เนิดกากของเสียอันตราย

บทที่ 2
แหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย

2.1 ชนิดและประเภทของกากของเสียอันตรายที่มีการลักลอบทิ้ง
2.1 ชนิดและประเภทของกากของเสียอันตรายที่มีการลักลอบทิ้ง
ขอมูล สถิ ติก ารลั ก ลอบทิ้ งกากของเสีย อันตราย ในชวงป 2555 – 2560 พบว าเป นกากของเสี ยรวม
ข้อมูลสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ในช่วงปี 2555 - 2561 พบว่าเป็นกากของเสียรวม
(Mixed Waste) จํานวน 20 ครั้ง กากของเสียสารเคมี จํานวน 9 ครั้ง น้ําเสีย จํานวน 8 ครั้ง กากตะกอน จํานวน
(Mixed Waste)  จ�ำนวน 31 ครัง้ กากของเสียสารเคมี จ�ำนวน 10 ครัง้ น�ำ้ เสีย จ�ำนวน 8 ครัง้ กากตะกอน จ�ำนวน
และน้ำ้ ํามัมันนหล่
หลออลืลืน่ ่นใช้ใชแแล้ลวว/น�/น้ำ้ ํามัมันนด�ดํำ าจ�จํำานวน
นวน33ครัครัง้ ้ง(ตารางที
(ตารางที่ ่ 2-1)
2-1) ซึซึง่ ส่่งสววนใหญ่
นใหญเป็เปนนลัลักกษณะของการลั
ษณะของการลักกลอบทิ
ลอบทิง้ ้ง
33ครัครัง้ ้งและน�
ในบริเวณบ่
เวณบออดิดินนเก่เกาาเหมื
เหมือองร้งรางางป่าปเสืาเสือ่ มโทรม
่อมโทรมข้าขงถนน
างถนนและพื
และพื
ทิ้งปะปนกั
บขยะมู
ลฝอยทั
ในบริ
น้ ที้นร่ ทีกร้่รากรง าหรืง อหรืทิอง้ ปะปนกั
บขยะมู
ลฝอยทั
ว่ ไป่วไป
ตารางที่ ่2-1
2-1ข้ขออมูมูลลชนิชนิดดและประเภทของกากของเสี
และประเภทของกากของเสี
นตรายที
ักลอบทิ
้งในระหว
2555
– 2560
ตารางที
ยอัยนอัตรายที
ล่ กั ่ลลอบทิ
ง้ ในระหว่
างปีางป
2555
- 2561
จ�ำนวน
จํานวน
(ครั้ง)(ครั้ง)
ชนิด/ประเภทกากของเสียอันตราย
ป ปี 2556
ป ปี 2557
ป ปี 2558
ป
ปีป2559
ชนิด/ประเภทกากของเสียอันตราย ปี 2555
2557
2558
2559
กากของเสียรวม (1)
52555 2556
3
4
1
2
(1)
5
3
4
1
2
กากของเสียรวม (2)
กากของเสียสารเคมี (2)
3
1
2
2
1
3
1
2
2
1
กากของเสียสารเคมี
น�้ำเสีย (3) (3)
3
5
3
5
น้ําเสีย (4)
กากตะกอน (4)
1
2
กากตะกอน
1
2
น�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว/น�้ำมันด�ำ (5) (5)
1
น้ํามันหลอลื่นใชแลว/น้ํามันดํา
1
รวม
1212 1111
66
รวม
44
33
กรมควบคุ
มมลพิ
ษ ษ
ที่มา : รายงานสถานการณ์
รายงานสถานการณมมลพิลพิษษประเทศไทยปี
ประเทศไทยป2555
2555- 2561,
– 2560,
กรมควบคุ
มมลพิ

รวม
ปีป 2560 ปี(ครั2561
้ง)
25605
11
5
20
1
9
8
3
2
2
3
7
12
7
32

รวม (ครั้ง)
31
10
8
3
3
44

*** หมายเหตุ
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

กากของเสียรวม เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน มักอยูในสภาพที่ไมสามารถบงชี้ประเภทหรือที่มาไดอยางชัดเจน
อาจมีการผสมของสารประเภทตาง ๆ ซึ่งอยูในสภาพที่เปนของแข็งหรือของเหลว ที่อาจมีการปนเปอนสารอันตราย
หรือสารเคมี
กากสารเคมี เปนกากของเสียที่มีองคประกอบของสารเคมีซึ่งเปนวัตถุดิบ สารตั้งตน หรือสารเคมีเสื่อมสภาพจาก
กระบวนการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ ทั้ ง ที่ เ ป น ของเสี ย อั น ตรายและของเสี ย ไม อั น ตราย ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
องคประกอบของสารเคมีดังกลาว
น้ําเสีย เกิดจากขั้นตอนที่มีการใชน้ําในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน การลางชิ้นงาน การลาง
อุปกรณหรือเครื่องจักร และการลางพื้น เปนตน รวมทั้งน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมผานคามาตรฐาน ซึ่งอาจมี
การปนเปอนและมีความเปนอันตรายหากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากสารเคมี
เหลานั้นจะถูกชะละลายปนเปอนมากับน้ําเสียดังกลาว
กากตะกอน เปนกากของเสียที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย มีทั้งในรูปที่เปนของแข็งและของเหลวขน
น้ํามันหลอลื่นใชแลว/น้ํามันดํา เปนน้ํามันที่ไดจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและสารหลอลื่นของเครื่องจักรตาง ๆ
ในโรงงาน ทั้งนี้ ความเปนอันตรายจะขึ้นอยูกับองคประกอบของชนิดน้ํามันแตละประเภท

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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2.2 แหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย
2.2.1 กากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
กากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมเกิดจากการใชสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตของ
โรงงาน โดยสามารถระบุชนิดของกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมแตละประเภท เชน
 อุตสาหกรรมปโตรเลียม มีกากของเสียอันตรายจําพวกวัสดุปนเปอนน้ํามัน กากตะกอนน้ํามันดิบ
ซึ่งเปนสารไวไฟ และอาจมีโลหะหนัก เชน ตะกั่วเจือปนอยู เปนตน รวมทั้งสารเคมีใชแลว ภาชนะใชแลว
 อุตสาหกรรมเคมี ภัณฑ มีกากของเสี ยอั นตรายจํ าพวกกากสารเคมี หรือสารเคมี เสื่ อมสภาพ
ภาชนะบรรจุปนเปอนสารเคมี เปนตน
 อุตสาหกรรมพลาสติก มีกากของเสียอันตรายจําพวกกากสารเคมี หรือสารเคมีเสื่อมสภาพ หรือ
สารโพลิเมอรตาง ๆ เชน PE PP PS และ PVC เปนตน
 อุตสาหกรรมชุบโลหะ มีกากของเสียอันตรายจําพวกน้ําเสียที่ปนเปอนสารพิษ เชน ไซยาไนด และ
โลหะหนักเจือปนอยู ไดแก โครเมียม แคดเมียม สังกะสี ทองแดง และอื่น ๆ
 อุตสาหกรรมถลุงโลหะ มีกากของเสียอันตรายจําพวกตะกรันหรือขี้เถาปนเปอนโลหะหนัก
 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ มีกากของเสียอันตรายจําพวกกรดใชแลว
 อุตสาหกรรมผลิตสี มีกากของเสียอันตรายจําพวกสารตะกั่ว ปรอท และสารหนู เปนตน ซึ่งอาจ
ปนเปอนกับกากของเสียรวม น้ําเสียและกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
 อุตสาหกรรมผลิตและบรรจุสารกําจัดแมลง มีกากของเสียอันตรายจําพวกภาชนะบรรจุวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑที่ไมใชแลว ซึ่งอาจจะมีสารเคมีที่เปนพิษ หรือสารกําจัดแมลงตกคางอยู รวมทั้งสารเคมีเสื่อมสภาพ
เปนตน
 อุตสาหกรรมฟอกยอม มีกากของเสียอันตรายจําพวกน้ําเสียที่มีสีปนเปอนโลหะหนัก รวมทั้ง
กรด-ดาง ที่ใชเปนสารฟอกขาว
 อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร และเครื่องใชที่เปนโลหะ มีกากของเสียอันตรายจําพวกกรด-ดาง
ที่ใชในการผลิต เปนตน

รูปที่ 2-1 ตัวอยางกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม

8 ้นที่เสี่ยง
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2.2.2 กากของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม
สวนใหญเกิดจากการผลิตและการใชสารเคมีทางการเกษตรจํานวนมากเพื่อเรงผลผลิต เชน สารกําจัดแมลง
สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดเชื้อรา เปนตน ซึ่งสารดังกลาวที่เหลือใชหรือเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งภาชนะที่บรรจุสารกําจัด
แมลงและสารกําจัดวัชพืชเหลานั้น อาจมีสารเคมีที่เปนอันตรายตกคาง มีความเปนพิษ โดยบางชนิดมีความคงทน
สลายตัวยาก ทําใหมีฤทธิ์อยูไดนานและตกคางอยูในสิ่งแวดลอมและหวงโซอาหาร สรางผลกระทบ โดยสวน
ใหญนอกจากจะมีพิษตอศัตรูพืชแลวยังมีพิษตอมนุษยดวย

รูปที่ 2-2 ตัวอยางภาชนะบรรจุสารกําจัดแมลงและสารกําจัดวัชพืชตาง ๆ
2.2.3 กากของเสียอันตรายจากชุมชน
เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมตาง ๆ ในชุมชน อาจมี
สารเคมีที่เปนพิษ สารไวไฟ หรือสารกัดกรอนเปนสวนประกอบอยูดวย แมวาจะหมดสภาพการใชงานแลว แต
สารเคมีที่เปนสวนประกอบยังคงเหลือความเปนอันตรายอยู โดยหากไมมีการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
จะทําใหสารเคมีที่อยูในของเสียเหลานั้นรั่วซึมออกมาได เชน
 ซากถานไฟฉาย มีสารโลหะหนักพวกแมงกานีสหรือแคดเมียม
 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต มีสารปรอท
 ภาชนะบรรจุน้ํายาขัดพื้น หรือน้ํายาลางหองน้ํา มีการตกคางสวนผสมของกรดหรือดาง ซึ่งมีฤทธิ์ใน
การกัดกรอน
 ภาชนะที่บรรจุยาฆาแมลงในบานเรือน เชน แมลงสาบ ยุง เปนตน ที่ใชหมดแลวอาจมีเศษของยาฆาแมลง
เหลือตกคางอยู
 สี ทินเนอร มีสารเคมีที่เปนตัวทําละลายซึ่งมีฤทธิ์ไวไฟและเปนพิษ
 ซากแบตเตอรี่รถยนตเกาอาจมีน้ํากรด หรือสารโลหะหนักพวกตะกั่วจากแผนธาตุตะกั่วเหลืออยู
 น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรกที่ใชในรถยนต แมผานการใชงานแลวยังคงสภาพความเปนสารไวไฟหรือสารกัดกรอน
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นอกจากนี้กิจกรรมตาง ๆ ของสถานประกอบการขนาดเล็กในชุมชนยังกอใหเกิดกากของเสียอันตราย เชน
สารเคมีเหลือทิ้ง ซากสารเคมีที่ถูกเผาไหม น้ํามัน และกากน้ํามันจากกิจกรรมของทาเรือ น้ํามันหลอลื่นใชแลว
จากสถานีบริการน้ํามัน และสารเคมีจากกระบวนการลางอัดขยายภาพ เปนตน
กากของเสียอันตรายชุมชนเหลานี้สวนใหญถูกทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไมผานการบําบัดและกําจัด
อย างถูกต องตามหลักวิ ชาการ กอให เกิดการปนเป อนและแพร กระจายของสารอั นตรายสู สิ่ งแวดล อมเขาสู
หวงโซอาหารและเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได

รูปที่ 2-3 ตัวอยางกากของเสียอันตรายจากชุมชน
2.3 ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการจัดการกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
ปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบที่ตามมามากมาย โดยแนวโนมการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายยังคงมีอยูอยางตอเนื่องในปจจุบัน
ซึ่งสาเหตุเกิดจากการจัดการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยมักจะเกี่ยวของกับฝายตาง ๆ ไดแก
2.3.1 ผูกอกําเนิดของเสีย (Waste generator, WG) หรือผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
หมายถึง ผูประกอบกิจการโรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง (คูมือการขออนุญาต
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายโรงงาน, 2549) ซึ่งถือไดวาเปนตนทางของ
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ของเสียที่เกิดขึ้น โดยปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากโรงงานผูกอกําเนิดของเสีย
อาจขาดความรูความเขาใจหรือไมสนใจกฎหมายเทาที่ควร ทําใหไมมีการสงของเสียไปกําจัดหรือบําบัดตามที่
ได รั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง ไม แ จ ง การขนส ง เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นย า ยของเสี ย ออกนอกโรงงาน นํ า ไปสู ป ญ หาและ
ผลกระทบที่ตามมา
2.3.2 ผูรวบรวมขนสง (Waste transporter, WT) หมายถึง ผูมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวใน
ครอบครองเพื่อการขนสง และผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในสถานที่เก็บรวบรวม หรือ
ขนถายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 (คูมือการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
ตามกฎหมายโรงงาน, 2549) โดยสาเหตุของการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอาจเกิดจากการที่ผูรวบรวม
ขนสงมี เจตนาไม ทําการแจ งการรั บ ของเสี ยตามกฎหมาย ซึ่งของเสีย เหล านั้ นไม ถู ก ขนส งไปยั งผู รับกํ าจั ด
ปลายทาง
2.3.3 ผูรับบําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรม (Waste processor, WP) หรือผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง โรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหรรม โรงงานเผาของเสียอันตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือผูใหบริการอื่นที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูรับบําบัดหรือกําจัดอาจเปนสาเหตุของการลักลอบทิ้ ง
กากของเสียอันตรายได จากความตองการในการลดตนทุนการบริหารจัดการ ผูรับบําบัดหรือกําจัดอาจเลือกใช
วิธีการจัดการของเสียที่รับมาไมถูกตองตามหลักวิชาการ
สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับการจัดการกากของเสียอันตราย สามารถจําแนกเปน 3 ประเภท
(คูมือหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกาก
อุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106, 2554) คือ
1) โรงงาน ประเภท 101 คือ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment)
แบงลักษณะกิจการออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 โรงงานบํา บัด น้ํา เสี ยรวม คื อ เป นการลด/กํ าจั ด/บํ า บั ด มลพิ ษ ที่ มี อยู ใ นของเสี ย และ
นํากากตะกอนไปกําจัดอยางถูกวิธีตอไป
 โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผารวม) คือ เปนการบําบัดของเสียโดยการใช
ความรอนเพื่อทําลายมลพิษ และลดความเปนอันตรายของสารบางอยางโดยมีระบบบําบัดมลพิษอากาศและ
จัดการเถาที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง
2) โรงงาน ประเภท 105 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 โดยมีลักษณะกิจการแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
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 โรงงานคัดแยกของเสีย คือ เปนการแบงแยกของเสีย โดยของเสียที่สามารถใชประโยชน
ไดอีกจะถูกสงไปยังโรงงานตาง ๆ เพื่อนํากลับมาใชประโยชนอีก และจัดการสวนที่เหลือจากการคัดแยกอยาง
ถูกตองตอไป
 โรงงานฝงกลบของเสีย คือ เปนการนําของเสียไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ ซึ่งแบงยอย
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
• หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เปนการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล เริ่มตั้งแตมีการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบพื้นที่หรือหลุมฝงกลบ
และดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
• หลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) ใชสําหรับฝงกลบของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตรายและของเสียอันตราย ที่ผานกระบวนการปรับเสถียรและทําใหเปนของแข็ง
3) โรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 106 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว หรื อ ของเสี ย จากโรงงานมาผลิ ต เป น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม โ ดยผ า นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต
ทางอุตสาหกรรม มีลักษณะกิจการที่เปนการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน
 ทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากน้ํามันหลอลื่นใชแลว (Waste Oil Refining)
 สกัดแยกผลิตภัณฑปโตรเลียมจากกากหรือตะกอนน้ํามันดิบ (Waste Oil Separation)
 สกัดแยกโลหะมีคา (Precious Metals Recovery)
 กลั่นตัวทําละลายใชงานแลวกลับมาใชใหม (Solvents Recovery)
 ทําเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)
 ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)
 ซอมหรือลางบรรจุภัณฑ
 คืนสภาพกรดหรือดาง (Acid/Base Regeneration)
 คืนสภาพถานกัมมันต (Activated Carbon Regeneration)
 ผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภัณฑหรือสารเคมีที่ใชงานแลว หรือเสื่อมสภาพ
มาเปนวัตถุดิบในการผลิต
 ซ อมแซม ปรั บปรุ ง บดย อ ยเครื่ องใช ไฟฟ าและอุ ป กรณ อิ เล็ กทรอนิ กส บดหรื อ ล า ง
ผลิตภัณฑแกว
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บทที่

3

13

แนวทางการเฝ้าระวังการลักลอบ
บททีทิ่ 3้งกากของเสียอันตราย

แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เริ่มจากการทําความเขาใจในบทบาทหนาที่
ความรั บผิ ดชอบของหน วยงานและเครื อข ายที่ เกี่ ยวข อง แนวทางการเฝ าระวั งเพื่ อการป องกั นในเชิ งพื้ นที่
การเรียนรูสิ่งบงชี้การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพื่อสรางทักษะในการสังเกตและจดบันทึกขอมูลที่จําเปน
เมื่อพบเหตุ และการแจงเหตุลักลอบทิ้งหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับกากของเสียอันตรายไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการเขาดําเนินการตรวจสอบตอไป
เขาใจ
บทบาทหนาที่

สรางเครือขาย
และ
ความรวมมือ

เฝาระวัง
เพื่อการปองกัน
เชิงพื้นที่

เรียนรู/สังเกต
สิ่งบงชี้
การลักลอบทิ้ง

แจงเหตุ
ไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

รูปที่ 3-1 แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
3.1 หนวยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวของและบทบาทหนาที่
หน วยงานที่ มี หน าที่ เกี่ ยวข องกั บการบริ หารจั ดการกากของเสี ย อั น ตรายในประเทศไทยประกอบด ว ย
หนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล และหนวยงานสนับสนุน ดังนี้
หนวยงานรับแจงเหตุ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร/ เทศบาล/ อบต.)
- ศูนยดํารงธรรมอําเภอ/จังหวัด
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมควบคุมมลพิษ
หนวยงานกํากับดูแล - สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรม
- สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร/ เทศบาล/ อบต.
หนวยงานสนับสนุน - สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
13 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
- ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน 5 แหง ไดแก ขอนแกน ชลบุรี เชียงใหม
ราชบุรี และสงขลา
- สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลและบริหารจัดการกากของเสียอันตรายนั้น มีขอบเขต
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้
ตารางที่ 3-1 หนวยงานกํากับดูแลและขอบเขตความรับผิดชอบดานกากของเสียอันตราย
หนวยงานกํากับดูแล/หนวยงานสนับสนุน
- กรุงเทพมหานคร
- หนวยงานทองถิ่น

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอบเขตความรับผิดชอบ
- ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
 กํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
 ตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่
ไมใชแลวใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับโรงงานที่กอใหเกิด
กากของเสีย
- สงเสริมการใชประโยชนจากกากของเสีย
- ลดอุปสรรคการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกากของเสียและ
- สรางเครือขายการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสีย
โรงงานอุ
โรงงานอุตตสาหกรรมทุ
สาหกรรมทุกกประเภทที
ประเภทที่ก่กอ่อใหให้เเกิกิดดสิสิ่ง่งปฏิ
ปฏิกกูลูลหรื
หรืออวัวัสสดุดุทที่ไี่ไมม่ใใชช้แแลล้ววตาม
ตาม
ประกาศกระทรวงอุ
ต
สาหกรรม
เรื
่
อ
ง
การกํ
า
จั
ด
สิ
ง
่
ปฏิ
ก
ล
ู
หรื
อ
วั
ส
ดุ
ท
่
ี
ไ
ม
ใ
ช
แ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำ�จัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลล้วว
พ.ศ.
ีของเสี้ประกอบการที
ยเคมีตามบัญ่มชีีขของเสี
ทายยประกาศกระทรวง
พ.ศ.2548
2548และผู
และทีป่แระกอบการที
ก้ไขเพิ่มเติม ่มและผู
เคมีตามบัญชี ข
ยประกาศกระทรวงอุ
ตสาหกรรมเรื
่องบัญดัชีงรนีายชื
อุท้ตาสาหกรรมเรื
่องบัญชีรายชื
่อวัตถุอันตราย
้ ่อวัตถุอันตราย ดังนี้
-- กำ�กั
บ
ดู
แ
ลการจั
ด
การกากอุ
ต
สาหกรรมของสถานประกอบการให้
กํากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรมของสถานประกอบการใหเป็เนปไปตาม
นไปตาม
กฎหมาย
กฎหมาย
- การให้อนุญาตนำ�สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
-- การแต่
การใหงอตันุง้ ตัญวาตนํ
าสิร้่งปฏิ
กลู หรือวัสดุทงี่ไกากอุ
มใชแลตวสาหกรรม
ออกนอกบริและออกเลขประจำ�ตั
เวณโรงงาน
แทนผู
วบรวมและขนส่
ว
- ผู้ดการแต
งตั้งตัว่ยแทนผู
รวบรวมและขนส
กากอุตสาหกรรม และออกเลขประจําตัว
ำ�เนินการเกี
วกับการจั
ดการกากอุตงสาหกรรม
- การตรวจสอบกำ�กั
บดูบแการจั
ลสถานประกอบการที
่มีการนำ�เข้าส่งออกของเสียเคมี
ผูดําเนินการเกี่ยวกั
ดการกากอุตสาหกรรม
วั
ต
ถุ
อ
น
ั
ตราย
เครื
อ
่
งใช้
ไ
ฟฟ้
า
และอุ
ป
กรณ์
อ
เ
ิ
ล็
ก
ทรอนิ
ส์ ตามกฎหมายวั
ตถุอนั ยตราย
- การตรวจสอบกํากับดูแลสถานประกอบการที่มีกการนํ
าเขาสงออกของเสี
เคมี
และตามอนุ
ส
ญ
ั
ญาบาเซลและพิ
ธ
ส
ี
ารต่
า
ง
ๆ
ที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
ของเสี
ย
อั
น
ตราย
วัตถุเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมายวัตถุอันตรายและ
ตามอนุสัญญาบาเซลและพิธีสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย
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หนวยงานกํากับดูแล/หนวยงานสนับสนุน
หนวยงานกํากับดูแล/หนวยงานสนับสนุน

- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรม
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมมลพิ
มลพิษษ
-- กรมควบคุ
งานสิ่ง่งแวดล้
แวดลออมภาค
มภาค
-- สำสํ�านันักกงานสิ
งานทรัพพยากรธรรมชาติ
ยากรธรรมชาติแและ
ละ
-- สำสํ�านันักกงานทรั
- สิกรมควบคุ
มมลพิ
แวดลออมจั
มจั
หวัดษด
  สิ
่ง่งแวดล้
งงหวั
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
-- สํกรมควบคุ
านักงานทรั
พยากรธรรมชาติและ
มโรค
่งแวดลอมจั
- สิกรมอนามั
ย งหวัด
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- กรมควบคุมโรค
- กรมอนามัย
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
- สํานักงานปองกันและบรรเทา
- กรมป
องกันยและบรรเทาสาธารณภั
ย
สาธารณภั
จังหวัด
- ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
- สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
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ขอบเขตความรับผิดชอบ

- การตรวจสอบวิธีการและผูรับจัดการกากอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบผูรับดําเนินการขนส
ง และใบกํบผิากัดบชอบ
การขนสงกากอุตสาหกรรม
ขอบเขตความรั
- การลดอุปสรรคการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
- การตรวจสอบวิ
ารและผู
รับจังการลั
ดการกากอุ
ตสาหกรรม
การสรางเครือขธาีกยการเฝ
าระวั
กลอบทิ
้งกากอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบผู
รับดํา่อเนิ
บการขนส
กากอุ
การตรวจสอบเรื
งรนอการขนส
งเรียนที่เงกี่ยและใบกํ
วของกับากัโรงงานที
่กองให
เกิดตสาหกรรม
- กากอุ
การลดอุ
ปสรรคการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
ตสาหกรรม
างเครื
อขายการเฝ
าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
กํ- ากับการสร
ดูแลการจั
ดการกากอุ
ตสาหกรรมของสถานประกอบการอุ
ตสาหกรรมของ
- การตรวจสอบเรื
่องรอบงเรี
นที่เกีดั่ยงวข
โรงงานที
่อยูในพื้นที่ความรั
ผิดยชอบ
นี้ องกับโรงงานที่กอใหเกิด
สาหกรรม บัติตามกฎเกณฑและวิธีการที่กระทรวงอุตสาหกรรม
- กากอุ
ใหผูปตระกอบการปฏิ
กํากับดูกํแาหนดเกี
ลการจัด่ยวกั
การกากอุ
บการจัตดสาหกรรมของสถานประกอบการอุ
การสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว ตสาหกรรมของ
โรงงานที
ในพื้นที่ความรั
บผิมดีรชอบ
ดังนี้ ดการดานสิ่งแวดลอม การปองกัน
- ใหผ่อูปยูระกอบการจั
ดให
ะบบและการจั
- และบรรเทาอุ
ใหผูประกอบการปฏิ
บัติตามกฎเกณฑ
บัติภัยจากอุ
ตสาหกรรมและวิธีการที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กําผหนดเกี
่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิาปกเูลกีและวั
แลว สดุที่ไมใชแลว
- ให
ูประกอบการรายงานประจํ
่ยวกับสสิดุ่งทปฏิี่ไมกใูลชและวั
- ใหแผกูปสระกอบการจั
ีระบบและการจั
ดการด
นสิ ่งภายในวั
แวดลอมนทีการป
น
ํานักงานนิคดมอุใหตมสาหกรรมที
่โรงงานนั
้นตั้งาอยู
่ 1 มีอนงกั
าคม
และบรรเทาอุ
ของป
ถัดไป บัติภัยจากอุตสาหกรรม
- งกํใหาเนิ
ผูประกอบการรายงานประจํ
่ยวกับสิ่งปฏิญกูลญัและวั
สดุที่ไมใชแลว
แหล
ของเสียยอัอันนตรายตาม
ตรายอื่นใดที
่ไามปมเีกกีส่ฎหมายใดบั
ติไวณโดยเฉพาะ
แหล่
งกำ�เนิดดของเสี
พ.ร.บ.
งเสริมและรักษาคุ
ภาพสิ่งแวดล้อม
แกสํานักงานนิ่อคงรมอุอตงเรีสาหกรรมที
่โรงงานนั
้นตั้งอยู่กภายในวั
นที่ 1 มีนาคม
-แห่งชาติ
รใหวมตรวจสอบเรื
ย
นที
่
เ
กี
่
ย
วข
อ
งกั
บ
โรงงานที
อ

ให
เ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งของเสียกิอัดนกากของเสี
ตรายที่ไม่ยมี
ของป
ถ
ด
ั
ไป
- การใหขญอญัคิดตเห็
เชิงวิชาการในการแกไขปญหากากของเสีย
กฎหมายใดบั
ิไว้นโดยเฉพาะ
แหล
ตรายอืจน่นากกากของเสี
่ไมมีกฎหมายใดบั
ญญัติไวโดยเฉพาะ
- งกํตรวจสอบ
สางเนิ
เสริดมของเสี
การใช
ย
บ่งยชีปอั้ นระโยชน
ความเป็
อัใดที
นตรายและผลกระทบจากการปนเปื
้อน
- กากของเสี
รสรวมตรวจสอบเรื
่องรอางเรี
่เกีอ่ยกมวข
องกั้งบกากของเสี
โรงงานที่กยอใหเกิดกากของเสีย
นตรายในสิ
างเครือขยาอัยการเฝ
ระวั่งยแวดล้
งนที
การลั
ลอบทิ
การให
ดนเห็
วิอัชนาการในการแก
ไญขปหากากของเสี
ญหากากของเสี
-- ควบคุ
ให้
ข้อคิมขดกิอเห็
เชิงนวิ่เเชิปชนงาการในการแก้
ย ย
จคิการที
ตรายตอสุขไขปั
ภาพตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุ
ข
- พ.ศ.
ส่สงเสริ2535
มการใช้
ป
ระโยชน์
จ
ากกากของเสี
ย
การใช
ระโยชน
ากกากของเสี
ย
และที่แกไขเพิ่มเติม
--- กํสร้
อ
ข่
า
การลั
้ง้งกากของเสี
ยย
สรากัาางเครื
งเครื
อ
ข
ายการเฝ้
ยการเฝาาระวั
ระวัจงงการที
การลั่เกกปลอบทิ
ลอบทิ
กากของเสี
บดูแลการประกอบกิ
นอันตรายต
อสุขภาพของ
- ควบคุ
มกิจการที่เปนอันตรายต
สุขภาพตาม พ.ร.บ.
สถานประกอบการตาม
พ.ร.บ.อการสาธารณสุ
ข พ.ศ.การสาธารณสุ
2535 และที่แขกไข
พ.ศ.
เพิ่มเติ2535
ม และที่แกไขเพิ่มเติม
- กํตรวจสอบเรื
ากับดูแลการประกอบกิ
ตรายตอ่กสุอขให
ภาพของ
่องรองเรียนทีจ่เการที
กี่ยวข่เอปงกันอับนโรงงานที
เกิดกากของเสีย
สถานประกอบการตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุ
- แผนการป
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยแหงชาติข พ.ศ.
พ.ศ. 2535
2558 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับโรงงานที่กอใหเกิดกากของเสีย
- แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
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3.2 เครือขายการแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่สาธารณะ รกราง ริมถนน บอดิน หรือเหมืองราง กอใหเกิดปญหาตาง ๆ
เชน กลิ่นเหม็นรบกวน หรือทําใหเกิดอาการของโรคทางเดินหายใจ น้ําผิวดิน/ใตดินมีกลิ่นและสีผิดปกติ ดินในพื้นที่
เกษตรใชปลูกพืชไมได เปนตน ซึ่งแมบางกรณีมิไดสงผลกระทบในทันทีแตอาจสงผลกระทบในระยะยาวได และหาก
เปนพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวยอมสงผลเสียตอภาพลักษณและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม ทั้งนี้ จากสภาพปจจุบัน
การเฝาระวังของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ประกอบกับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
ที่มีการตั้งสถานประกอบการมากขึ้น ทําใหเกิดกากของเสียอันตรายมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในระยะตอไป ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และ
การปรับโครงสรางของประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 จึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยไดใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเขามาในการบริหารจัดการและเปนกลไกสําคัญในการเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและตอเนื่อง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐจะตองสงเสริมให
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดและไดรับผลกระทบโดยตรงมีสวนรวมในการเฝาระวังการลักลอบทิ้ง
กากของเสียอันตราย
เพื่อเปนการสรางกระบวนการหรือชองทางใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการเฝาระวัง
การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการบูรณาการแผนงานสรางเครือขายในการปองกัน
และแกไขปญหา รวมทั้งแนวทางและการสนับสนุนทางวิชาการแกหนวยงานทองถิ่นเพื่อเสริมสรางความรูและ
ความตระหนักแกประชาชน การจัดตั้งเครือขายประชาชนใหครอบคลุมทุกตําบล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรจากสาขาอาชีพตาง ๆ เชน
 อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.)
 สภาองคกรชุมชนตําบล
 องคกรอิสระ (NGO)
 อาสาสมัครชุมชน
 สาธารณสุขชุมชน
 ประชาคมหมูบาน
 นักเรียน
 ประธานชมรมตาง ๆ
 กรรมการหมูบาน
โดยการดึ
ย ทสม.
ทั่วประเทศกว
า 190,000
ใหเขามาเป
คัญ
โดยการดึงศักยภาพของเครื
ภาพของเครือข่อาขยาทสม.
ทีม่ อี ทียู่มท่ ีอวั่ ยูประเทศ
ให้เข้ามาเป็
นกลไกส�ำคัคนญในการแจ้
งเหตุนเตืกลไกสํ
อนภัยาและ
ในการแจ
เตือนภั
ย และเฝ
ระวัง คุณภาพสิผ่่ งาแวดล
อมในพื
ชนของตนเอง
ผ า นชอ่องทางต
เฝ้าระวังคุงณเหตุ
สิ่งแวดล้
อมในพื
้นที่ชุมาชนของตนเอง
นช่องทางต่
างๆ้ นทีที่ ช่หุมลากหลาย
ซึ่งสามารถเชื
มโยงข้าองมูๆล
บพื้นที่และระดั
บนโยบาย
ซึ่งน�ำอไปสู
ารแก้
หาที่รวดเร็
วและมีซีป่งระสิ
ทธิภกาพ
งเหตุวทและ
ันที
ทีระดั
่หลากหลาย
ซึ่งสามารถเชื
่อมโยงข
มูล่กระดั
บพืไ้นขปัที่ญ
และระดั
บนโยบาย
นําไปสู
ารแกโดยเน้
ไขปญนการแจ้
หาที่รวดเร็
16 ้นที่เสี่ยง
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Guideline
on Illegal
มีประสิทธิภาพ โดยเนนการแจงเหตุทันที จากการถายภาพ/บั
นทึกภาพผู
กระทําDumping
ความผิด Surveillance
หรือรถขนกากของเสีย
อันตรายที่นํามาทิ้งในพื้นที่ ซึ่งนําไปสูขั้นตอนในการตรวจสอบและแกไขปญหาของเจาหนาที่ตอไป นอกจากนั้น
ขอมูลจากการแจ
ังสามารถนํ
ไปเปนดพยานหลั
กฐานในการฟ
องและดํ
าเนิง้ นในพื
คดีกน้ ับทีผู่ ซึกง่ ระทํ
าความผิ
จากการถ่
ายภาพ/บังเหตุ
นทึกยภาพผู
ก้ ระท�ำาความผิ
หรือรถขนกากของเสี
ยอัอนงรตรายที
น่ ำ� มาทิ
น�ำไปสู
ข่ นั้ ตอนด
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวขอไงมี
ที่ในการสนั
าการ รวมทั
มทักษะความรู
ครือขายประชาชน
ในการตรวจสอบและแก้
ขปัหญนาหาของเจ้
าหน้บสนุ
าทีน่ตทางวิ
่อไป ชนอกจากนั
้นข้้งสองมูเสริ
ลจากการแจ้
งเหตุแยกังเสามารถน�
ำไปเป็น
พยานหลั
กฐานในการฟ้
องร้อ่งงและด�
นคดี้นกบัทีผู่ชก้ ุมระท�
ำความผิเพืด ่อทัเป
ง้ นีน้ หน่
วยงานที
วข้องมีหน้าทีใ่ นการสนับญสนุหาน
ในการตรวจสอบคุ
ณภาพสิ
แวดลำอเนิมในพื
ชนตนเอง
การเฝ
าระวัเ่ กีงย่และลดผลกระทบจากป
ทางวิ
ง้ ส่งเสริยมอัทันกตราย
ษะความรูแ้ ก่เครือข่ายประชาชนในการตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีช่ มุ ชน
การลัชกาการ
ลอบทิรวมทั
้งกากของเสี
ของตนเอง
อ่ เป็นานีการเฝ้
าระวังวและลดผลกระทบจากปั
กลอบทิ
ง้ กากของเสี
ยอันตราย
เครือขาเพืยเหล
้เปนแนวร
มที่สําคัญเพื่อใหการกําญกับหาการลั
ดูแลและเฝ
าระวั
งการลักลอบทิ
้งกากของเสียอันตราย
เครื
อ
ข่
า
ยเหล่
า
นี
เ
้
ป็
น
แนวร่
ว
มที
ส
่
ำ
�
คั
ญ
เพื
อ
่
ให้
ก
ารก�
ำ
กั
บ
ดู
แ
ลและเฝ้
า
ระวั
ง
การลั
ก
ลอบทิ
อันตรายว
ในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหาและชี้แจงขง้ อกากของเสี
มูลไดอยายงรวดเร็
ในพื
่ให้มีประสิทเพราะเป
ธิภาพมากขึ
ไขปัญโดยการแจ
หาและชี้แงจงข้
ลได้อย่าางรวดเร็
ทันต้นอทีสถานการณ
นขอ้นมูสามารถด�
ลที่ไดจากผูำเนิ
อยูนใการตรวจสอบแก้
กลชิดกับพื้นที่โดยตรง
เหตุอสมูามารถดํ
เนินการว
ทันต่อสถานการณ์ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่โดยตรง โดยการแจ้งเหตุสามารถด�ำเนินการ
ไดในหลายรูปแบบ ทั้งการรองเรียนผานโทรศัพทสายดวน 1650 หรือการแจงผานระบบ Application LINE
ได้ในหลายรูปแบบ ทัง้ การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1650 หรือการแจ้งผ่านระบบ Application LINE ภายใต้
หรือ Waste Point ของกรมควบคุมมลพิษ
ชือ่ ER.COORDINATOR (Line ID: 0982532026) หรือ Application “Waste Point” ของกรมควบคุมมลพิษ

3.3 แนวทางการเฝาระวังเพื่อการปองกันในเชิงพื้นที่
การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชนนั้น เปนการปองกันและ
แกไขปญหาในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานทองถิ่น ภาคประชาชน
และอาสาสมัครชวยสอดสองดูแลใหครอบคลุมพื้นที่อยางสม่ําเสมอ สังเกตการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ในชุมชนของตนเอง ควบคูการจัดทําขอมูลการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จากการลักลอบทิ้ง
เพื่อใชประกอบในการวางแผนการตรวจสอบและเฝาระวัง ทั้งนี้ สามารถแบงกลุมเปาหมายในพื้นที่ชุมชนที่ตอง
เฝาระวังออกเปน 3 กลุม ไดแก
 แหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย เชน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิ ตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมฟอกยอม อุ ตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิ ต
สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนตน รวมทั้งกลุมโรงงาน
ประเภท 101 105 และ 106 รวมถึงพื้นที่รกรางจากกิจการโรงงาน ซึ่งถือวาเปนแหลงกําเนิดที่มีความเสี่ยงจาก
การรับกากของเสียอันตรายมาบําบัด คัดแยก หรือนํามากําจัดอยางผิดกฎหมาย
 พื้นที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ไดแก บอดินเกา เหมืองราง คูคลอง พื้นที่
หางไกลชุมชน และพื้นที่รกราง เปนตน โดยพื้นที่ดังกลาวมีโอกาสที่ผูรวบรวมขนสงกากของเสียอันตรายอยาง
ผิดกฎหมายจะลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
 โครงขายเสนทางขนสงจากโรงงานไปยังสถานที่กําจัด และถนนสายรองที่เชื่อมตอพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้ หนวยงานทองถิ่นและเครือขายประชาชนในพื้นที่ควรรวมกันสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐาน เชน
ตําแหลงที่ตั้ งโรงงาน ชนิ ดและปริ ม าณกากของเสี ยอันตรายที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิต พื้ น ที่ ร กร างจาก
กิจการโรงงาน พื้นที่ชุมชน แหลงน้ําสาธารณะ ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้ง และเสนทางขนสง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
18

เปนตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดการ เตรียมความพรอม และเฝาระวังการลักลอบทิ้ง โดยมีขั้นตอน
การดําเนินการ ดังนี้
1) จัดเตรียมแผนที่ ครอบคลุมพื้นที่ในระดับตําบล โดยใชขอมูลจากกรมแผนที่ทหาร หรือแผนที่เทศบาล หรือ
แผนที่องคการบริหารสวนตําบล เปนตน นอกจากนั้น ยังสามารถโหลดขอมูลแผนที่และภาพถายทางอากาศจาก
โปรแกรม Google maps หรือ Navigator เพื่อใชเปนแผนที่ฐาน (Base Map) สําหรับกําหนดตําแหนงที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เสี่ยง และเสนทางขนสง

รูปที่ 3-2 ตัวอยางแผนที่และขอมูลเชิงพื้นที่ จาก Google Map
2) การจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่
2.1 รวบรวมขอมูลทั่วไปของโรงงานที่เปนแหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย และโรงงานประเภท
101 105 และ 106 ประกอบดวย พิกัดตําแหนงที่ตั้งโรงงาน ประเภทการประกอบกิจการ ปริมาณกากของเสีย
อันตรายที่เกิดขึ้น การจัดการกากของเสียอันตราย ผูรับจางขนสงและสถานที่ที่สงกากของเสียอันตรายไปกําจัด
โดยการสํารวจพื้นที่และประสานขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ
ผูประกอบการโดยตรง

18 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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ตัวอยางการแสดงขอมูลพื้นที่ในกลุม เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

รูปที่ 3-3 แผนที่แสดงตัวอยางขอมูลพื้นที่ในกลุมเสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
2.2 สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพื่อทําบัญชีและพิกัดที่ตั้ง
พื้นที่เสี่ยงจําพวก บอดินเกา เหมืองราง บอทราย พื่นที่รกรางวางเปลาที่ไมมีคนดูแล แหลงน้ํา หรือพื้นที่เปลี่ยว
ที่เปนจุดลับตาคน ซึ่งมักมีการลักลอบนํากากของเสียอันตรายมาทิ้ง รวมไปถึงบอหรือหลุมกําจัดขยะที่ตั้งอยูในพื้นที่
ชุมชน โดยการลงพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บขอมูล ถายรูปสภาพพื้นที่โดยรอบ ถนนทางเขา ลงพิกัดตําแหนงที่ตั้งและ
ขอบเขตพื้นที่ในแผนที่ที่จัดเตรียมไว โดยตัวอยางโปรแกรมในการจัดทําแผนที่และขอมูลเชิงพื้นที่สามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดในภาคผนวก ง
นอกจากนี้ เพื่อใหแนวทางการเฝาระวังในเชิงการปองกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุมชนควรมีกลไก
การขับเคลื่อนที่ มุ งเนนแนวทางการมี ส วนร วมจากทุ กภาคส วนที่ เกี่ ยวข องในแต ล ะพื้ นที่ ร วมกันดํ าเนิ นงาน
ดานการเฝาระวัง โดยหลักการบูรณาการความรวมมือ และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในการ
บริหารจัดการและแกไขปญหา ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการปองกัน ดังนี้
 แตงตั้งคณะกรรมการไตรภาคีพื้นที่/กลุมอาสาสมัคร/เครือขายเฝาระวังมลพิษจากการลักลอบทิ้ง
กากของเสียอันตราย ประกอบไปดวย หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน และเครือขาย เปนตน เพื่อสรางการมีสวนรวม
ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ

19 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
20
20

 การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการลักลอบทิ้งแกประชาชน หนวยงานทองถิ่น เจาของที่ดิน

เพื่อการดูแลที่ดิน บอดิน และพื้นที่วางเปลาตาง ๆ ในครอบครอง รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีสวนรวม
ในการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชน
 การพัฒนากลไกการสื่อสารขอมูลผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ในชุมชน เชน เสียงตามสาย
Application Line เปนตน เพี่อเปนชองทางในการติดตอประสานการแจงเหตุ และการระงับเหตุใหรวดเร็ว
ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งชุมชน และสรางการมีสวนรวมในการสื่อสาร รับรู รับทราบ และเฝาระวัง
3.4 แนวทางการดําเนินการเมื่อพบเหตุลักลอบทิง้ กากของเสียอันตราย
การตรวจสอบจุดที่สงสัยวามีการลั กลอบทิ้งกากของเสี ยอันตราย สามารถสั งเกตไดดวยตาเปลา เช น
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ทิ้งในพื้นที่ คราบหรือรองรอยสารเคมี เปนตน รวมทั้งกลิ่นและไอระเหยสารเคมี
ทั้งนี้ การแจงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนทําใหงายตอการวางแผนเตรียมการของเจาหนาที่เพื่อเขาตรวจสอบ
และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
3.4.1 การแจงเหตุ
ผูที่พบเห็นการลัก ลอบทิ้ งกากของเสี ยอั นตรายในพื้ นที่ ควรแจ งใหห นวยงานทองถิ่ นทราบทั นที
เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบตอไป

ประชาชน/ผูแ จงเหตุ

แจง

อปท.

ประสาน

ระดับจังหวัด
- สอจ.
- ทสจ.
- ศูนยดาํ รงธรรม
- เกษตร

ระดับภาค

สวนกลาง
- คพ. 1650
- กรอ. 1564

เงินสินบนนําจับ
กรณีเขาขายเปนกากของเสียอุตสาหกรรม

ตรวจสอบ

ดําเนินการ

รูปที่ 3-4 ขั้นตอนการแจงเหตุ

20 ้น้นทีที่เ่เสีสี่ย่ยงง
ระวังงติติดดตามป
ตามปญญหามลพิ
หามลพิษษจากการลั
จากการลักกลอบทิ
ลอบทิ้ง้งกากของเสี
กากของเสียยอัอันนตรายในพื
ตรายในพื
คูคูมมือือเฝเฝาาระวั
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โดยใหจดบันทึกรายละเอียดขอมูลที่ตองแจง ดังนี้
 วันและเวลาที่พบกากของเสียอันตราย
 สถานที่พบกากของเสียอันตราย (ลงพิกัดที่ตั้งในแผนที่ หรือภาพถายดาวเทียม)
 ลักษณะบงชี้ของกากของเสียอันตรายทางกายภาพที่สามารถสังเกตได เชน ภาชนะบรรจุ
ปายสัญลักษณ หีบหอ ชื่อ หมายเลข UN number ของสารเคมี สถานะของกากของเสียอันตราย สี กลิ่น เปนตน
 ในกรณีพบเห็นรถขนกากของเสียอันตรายที่ลักลอบนํามาทิ้ง ใหจดจําหมายเลขทะเบียน
รถยนต หรือ หมายเลขอางอิงขางตัวรถ รวมถึงลักษณะ และสีของรถเทาที่ทําได
 ในกรณีที่สามารถเขาถึงเจาของรถใหสอบถามรายละเอียดขอมูลการขนสง เชน เอกสาร
กํากับการขนสง
 ภาพถายกากของเสียอันตราย เพื่อใชเปนหลักฐาน
 ขอมูลของผูแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางการติดตอกลับอื่น ๆ เพื่อสอบถาม
รายละเอียดการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเพิ่มเติม
ขอควรระวัง !!! หามรื้อหรือสัมผัสสิ่งผิดปกติที่พบเปนอันขาด!!!

21 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
22

รูปที่ 3-5 ตัวอยางแบบรายงานการรับแจงเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
22 ้นที่เสี่ยง
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ทั้งนี้ ผู แ จ งเหตุ ก ระทํ า ความผิ ด การลั กลอบทิ้ งกากของเสี ยที่ ม าจากภาคอุ ต สาหกรรม มี สิท ธิ ไดรั บ
เงินสินบนนําจับจากการแจงเรื่องราวหรือเหตุเดือดรอนตอหนวยงานรับแจงเหตุ เพื่อเขาตรวจสอบดําเนินการ
ตามกฎหมายโดยทางราชการจะปกปดชื่อและที่อยู หรือสิ่งอื่นใดอันบงบอกลักษณะเฉพาะหรือตัวตนของผูนั้น
เปนความลับเพื่อใหเกิดความไววางใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูนั้น หากทางราชการสามารถ
ดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิด และผูที่กระทําความผิดไดชําระคาปรับตอทางราชการหรือศาลแลว ผูแจงมีสิทธิ
ไดรับเงินสินบนนําจับในฐานะ “ผูแจงความนําจับ”
 ยกเวน บุคคลดังนี้ ไมมีสิทธิไดรับเงินสินบนนําจับ คือ เจาหนาที่ผูจับหรือขาราชการหรือ
เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
 สัดสวนเงินสินบนนําจับ ผูแจงความนําจับจะไดรับเงินสินบนจํานวน 1 ใน 3 ของเงินสวนที่เหลือ
หลังจากจากหักเขาคลังและคาใชจายแลว (ตัวอยางเชน ลงโทษผูกระทําผิด 100,000 บาท ผูแจงจะไดรับ
15,000 บาท หรือ 20,000 บาท แลวแตกรณี เปนตน) ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบตอไปนี้
1) ระเบียบกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมว าดวยการจายเงินสิ นบนรางวั ลและค าใช จ าย
ในการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (สําหรับความผิดที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร)
2) ระเบี ย บกระทรวงอุ ต สาหกรรมว า ด ว ยการจ า ยเงิ น สิ น บนรางวั ล และค า ใช จ า ย
ในการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (สําหรับความผิดที่เกิดในสวนภูมิภาค)
หมายเหตุ : ภายหลังผูตองหาหรือจําเลยชําระคาปรับตอหนวยงานหรือศาลแลวใหผูรับผิดชอบคดีหรือ
พนักงานสอบสวนแจงผูรับผิดชอบคดีเพื่อแจงสิทธิของผูแจงความนําจับ เกี่ยวกับเงินสินบนและดําเนินการ
ใหผูแจงความนําจับไดรับเงินสินบนโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารแจ ง เหตุ ลั ก ลอบทิ้ ง กากของเสี ย อั น ตรายนํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ในการแก ไ ขป ญ หา
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สิ่ ง ที่ ค วรคํ า นึ ง สํ า หรั บ การแจ ง ข อ มู ล ให แ ก ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ดํ า เนิ น งาน
ประกอบดวย
3.4.2 สิ่งบงชี้การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
เครื อขายภาคประชาชน/ชุมชนในพื้ นที่ มีบทบาทสํ าคั ญอย างมากในการมี สวนร วมแก ไขปญหา
การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ในเชิงของการเฝาระวังและแจงเหตุลักลอบทิ้ง โดยที่ประชาชน/ชุมชน
สามารถสั ง เกตความผิ ด ปกติ ใ นสิ่ ง แวดล อ มของพื้ น ที่ ไ ด ง า ย ๆ จากลั ก ษณะทางกายภาพเบื้ อ งต น ที่ บ ง ชี้
เหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ดังนี้
 น้ําในแหลงน้ําของชุมชนมีลักษณะผิดปกติไป เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน มีสี ความขุน
มีตะกอน มีค ราบน้ํามันลอยบนผิวน้ํ า มีกลิ่นสารเคมีหรื อกลิ่ นเหม็ นผิ ดปกติ อาจพบสัตวน้ําลอยตายหรือ
เมื่อสัมผัสอาจกอใหเกิดอาการคัน โดยลักษณะดังกลาวทําใหชุมชนไมสามารถใชประโยชนจากน้ําในแหลงน้ํานั้นได

23 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ
24้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

 พบรองรอยภาชนะ บรรจุภัณฑ ถังบรรจุสารเคมี หรือกากสารเคมีถูกทิ้งไวในพื้นที่บอดินเกา
เหมืองราง พื่นที่รกรางวางเปลา เปนตน โดยกากสารเคมีเหลานั้นมีลักษณะทั้งที่เปนของเหลว กากน้ํามัน กากตะกอน
ขี้ตะกรัน และขี้เถา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสี กลิ่นเหม็นของสารเคมีรุนแรง และกาซที่เกิดจากกองกาก

 พบคราบหรื อร องรอยไหม คลายสารเคมีหกหรื อตกหลนบนพื้ นดินบริเวณที่ รกรางอยาง
ผิดปกติ ทําใหสภาพแวดลอมในพื้นที่ดังกลาวถูกทําลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เชน มีใบไม ใบหญา
พืช หรือตนไมตายคลายสารเคมีหกใส หรือเศษผาบริเวณใกลเคียงไหม คลายถูกสารเคมีกัด

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
24
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 พบการลักลอบขุดดินในบอดิน พื้นที่รกรางวางเปลา/ไมมีการใชประโยชน พื้นที่ลับตาคน
ไมมีเจาของดูแล และตั้งอยูหางไกลชุมชน เพื่อนํากากของเสียอันตรายทิ้งในบริเวณดังกลาว

 มี ร ถบรรทุ ก ที่ มี ลั ก ษณะผิ ด สั ง เกต โดยสั ง เกตจากรถที่ ไ ม เ คยผ า นเข า มา หรื อ พบ
รถบรรทุกขนกากของเสียอันตรายที่ไมถูกตองวิ่งเขามาในพื้นที่ รวมทั้งพบพิรุธ เชน รถบรรทุกดังกลาววิ่งเขาออก
ในชวงเวลากลางวันและกลางคืนผิดสังเกต เปนตน และหรือมีการแอบขนถายกากของเสียอันตราย หรือทิ้ง
สารเคมีในพื้นที่รกรางวางเปลา

25 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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บทที่

4

26

26

แนวทางการตรวจสอบ
บทที่ 4พื้นที่ลักลอบทิ้ง
บทที่ 4
26

แนวทางการตรวจสอบพื้นทีล่ ักลอบทิง้
แนวทางการตรวจสอบพื้นทีล่ ักลอบทิง้
บทที่ 4

เจาหนาที่หรือผูสํารวจพื้นที่ลักแนวทางการตรวจสอบพื
ลอบทิ้งกากของเสียตองมีความรูและความเข
าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
เจาหนาที่หรือผูสํารวจพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสีย้นตทีอล่งมีักลอบทิ
ความรูง้ และความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ตรวจสอบ อาทิ การเตรียมรายละเอียดขอมูลจากการรับแจงเหตุ เพื่อใชประกอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ
ตรวจสอบ อาทิ การเตรียมรายละเอียดขอมูลจากการรับแจงเหตุ เพื่อใชประกอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ
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ตรวจสอบ อุและสภาพแวดล
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4.1 กระบวนการตรวจสอบ
4.1 กระบวนการตรวจสอบ
งไดรับการประสานงาน ทีมตรวจสอบเขาพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเหตุลักลอบทิ้งที่
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กระบวนการตรวจสอบ
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ยมการก
1. การเตรี
เขาพืเข้นาทียพืมการก
่ ้นที่ อน
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2. 2.การสํ
ารวจตรวจสอบพื
ลอบทิ้ง ้ง
ารวจตรวจสอบพื้น้นทีทีล่ ล่ ักักลอบทิ
2.การสํ
การสํ
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3. การรายงานผล
3. การรายงานผล
3. การรายงานผล
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ

ที่ 4-1กระบวนการตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ
รูปรูทีป่ 4-1
รูปที่ 4-1 กระบวนการตรวจสอบ

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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ทีมตรวจสอบประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตํารวจทองที่ (คูมือการดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) และภาคประชาชน
4.2 การเตรียมการกอนเขาพืน้ ที่
การดําเนินการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีกอนเขาพื้นที่
ลักลอบทิ้ง เพื่อสํารวจและตรวจสอบกากของเสียและสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยรอบ โดยทีมตรวจสอบ
จะตองมีการเตรียมการ ดังนี้
1) สอบถามรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบุ ค คลที่ พ บเห็ น เหตุ ก ารณ หรื อ ผู แ จ ง เหตุ
เพื่อจัดเตรียมการวางแผนในการระงับเหตุ (รายละเอียดดังหัวขอ 3.4.1) และเขาตรวจสอบสภาพแวดลอม
ในพื้นที่เกิดเหตุ
2) จัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ เชน คูมือ/กฎหมายที่เกี่ยวของ การแบงประเภทกากของเสีย
ชนิดสารเคมีที่ปนเปอน ลักษณะของกากของเสีย (ของแข็ง ของเหลว สี และกลิ่น) คุณสมบัติทางเคมีและ
ความเปนพิษ และวิธีการเก็บตัวอยาง เอกสารขอมูลอางอิงและแนวทางในการระงับเหตุ เปนตน
3) รวบรวมขอมูลและตรวจสอบประวัติความเปนมาเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับพื้นที่
รวมทั้งโรงงานที่ตั้งอยูใกลเคียง เสนทางขนสงและกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนทั้งในอดีตและปจจุบัน
4) จั ด เตรี ย มแผนที่ แ สดงลั ก ษณะทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ได แ ก สภาพภู มิ ป ระเทศ ธรณี วิ ท ยา แหล ง น้ํ า
ความลาดเท สภาพการระบายน้ํา ชุมชน สถานที่ราชการ และสภาพพื้นที่โดยรอบ
5) แผนผังการใชประโยชนพื้นที่ แสดงที่ตั้งสาธารณูปโภคภายในพื้นที่
6) จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือกอนออกปฏิบัติงาน เชน
 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ซึ่งอยางนอยควรสวมใสชุดปองกันสารเคมีในระดับ C
(ภาคผนวก ฉ)
 อุปกรณเครื่องมือตรวจวัด (ภาคผนวก ช) โดยตองมีการสอบเทียบมาตรฐานอยางตอเนื่อง
 อุปกรณ/วัสดุเก็บตัวอยางตาง ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
 อื่น ๆ เชน กลองถายรูป GPS และแบบฟอรมการตรวจสอบ
7) ประสานงานกั บ หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและเกี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ เ ข า ร ว มตรวจสอบ เช น
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
หนวยงานทองถิ่น (อบต./เทศบาล)
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4.3 การสํารวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้ง
ทีมตรวจสอบที่เขาเก็บตัวอยางในพื้นที่ตองสอบถามขอมูลจากผูที่อยูในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
วางแผนเขาพื้ นที่ โดยการสังเกตลักษณะและสภาพทั่วไปของกองกาก เชน มี ไอระเหยสารเคมี กลุม ควั น
กลิ่นไอระเหยของสารเคมีรุนแรง มีพืชหรือตนไมในพื้นที่เหี่ยวเฉาหรือแหงตาย เปนตน โดยมีขอพิจารณา
ดานความปลอดภัย ดังนี้
 หากสงสัยวามีสารเคมีอันตรายและสงอาจกระทบตอทางเดินหายใจ เชน มีกลิ่นเหม็นฉุน มีอาการ
แสบตา แสบจมูก หรือหายใจติดขัด ใหทีมตรวจสอบออกจากพื้นที่ในโซนอันตรายทันที
 ควรเขาพื้นที่เพื่อเก็บตัวอยางทางดานเหนือลม และใชเครื่องมือตรวจวัดไอระเหยสารเคมีและ
กาซอันตรายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และพิจารณาสวมอุปกรณปองกัน
ระบบทางเดินหายใจตามความเหมาะสม
 หากประเมินแลวไมมีความเสี่ยงและอันตรายบริเวณพื้นที่กองกากของเสียสามารถตรวจสอบ
ชนิดและประเภทของกากของเสียไดโดยตรง และเก็บตัวอยางเพื่อสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการตอไป
ทั้งนี้ ที ม ตรวจสอบต องมี ก ารประมาณการปริ ม าณกากของเสี ย บั นทึ ก ลั ก ษณะของกากของเสี ย
ขนาดพื้นที่กองกาก สภาพพื้นที่โดยรอบ รวมไปถึง สิ่งบงชี้ อาทิ ภาชนะบรรจุ ปายสัญลักษณที่ระบุชื่อและ
แหล ง ที่ ม าซึ่ ง สามารถสื บ ค น ไปยั ง เจ า ของหรื อ ผู ก อ กํ า เนิ ด กากของเสี ย พร อ มถ า ยภาพประกอบ และ
วาดผังพื้นที่กองกาก จุดกองกาก และพื้นที่โดยรอบ เชน คลอง หวย บอน้ํา ลําราง เปนตน รวมทั้ง สังเกตปริมาณ
และทิศทางการไหล การใชประโยชนจากแหลงน้ํา และการปนเปอน หากพบวามีการปนเปอน เชน พบคราบน้ํามัน
สีผิดปกติ มีความขุน หรือมีสัตวน้ําตาย ตองทําการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมเพื่อตรวจวิเคราะหตอไป
4.3.1 การตรวจสอบกากของเสีย
4.3.1.1 วั ต ถุ ป ระสงค ข องการตรวจสอบ การตรวจสอบกากของเสี ย จากพื้ น ที่ ลั ก ลอบทิ้ ง
มีวัตถุประสงคหลัก ไดแก
1) การจําแนกลั กษณะชนิดและความเปนอันตรายกากของเสียที่เขาข ายเป นของเสี ย
อันตรายหรือของเสียเคมีวัตถุ เพื่อใชประกอบการพิจารณาการจัดการ บําบัด และกําจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ
การจํำาแนกประเภทกากของเสี
แนกประเภทกากของเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข
2) การจ�
วข้อง เพื่อการดํ
การด�าำเนินการกั
การกับผูผูก้ ระทํ
ระท�าำผิผิด
ตามกฎหมาย ไดได้แแกก่ ประเภทที
ประเภทที่ 1่ 1 กากของเสี
กากของเสียยทีที่เ่เปป็นนสิสิ่ง่งปฏิ
ปฏิกกูลูลหรื
หรืออวัวัสสดุดุทที่ไี่ไมม่ใใชช้แแลล้ววตาม
ตามพ.ร.บ.โรงงาน
พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.
พ.ศ. 2535
ตามกฎหมาย
ประเภทที่ 22 กากของเสียที่เปป็นของเสียเคมี
เคมีววัตัตถุถุตตาม
ามพ.ร.บ.วั
พ.ร.บ.วัตตถุถุออันันตราย
ตราย พ.ศ.
พ.ศ.2535
2535 ประเภทที
ประเภทที่ ่ 33 กากของเสีย
นของเสี
ยเคมี
วตั วถุัตและประเภทที
่ 4 มูลฝอยหรื
ปฏิกลู ตามกฎหมายอื
ทีทีเ่่เป็ปนนสิสิง่ ่งปฏิ
ปฏิกกลู ูลหรื
หรืออวัวัสสดุดุททไี่ ม่ี่ไมใช้ใแชล้แวลและเป็
วและเป
นของเสี
ยเคมี
ถุ และ ประเภทที
่ 4 อมูสิลง่ ฝอยหรื
อสิ่งปฏิกูลตามน่
กฎหมายอื่น
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4.3.1.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบและจําแนกกากของเสีย มีดังนี้
1) การจํ
เกตดวยตาเปล
การจ�าำแนกด
แนกด้วยประสาทสัมผัส การสังเกตด้
ยตาเปล่าและประสาทสัมผัสสามารถ
แนกบ่งชี้กร่อากของเสี
งรอยในพื
าวเข้านข่อัายเป็
นกากของเสียที่มีความเป็
จํจ�าำแนกบ
ยว้นาทีเข่เกิาขดาเหตุ
ยเปวน่ากากของเสียดัทีง่มกล่
ีความเป
นตรายและมาจากโรงงาน
เชน อัมีนถตรายและ
ังสารเคมี
มาจากโรงงาน้นทีเช่่ มีนเศษวั
มีถังสารเคมี
วางกองในพื
้นที่ มีเศษวัสดุที่คตาดว่
ามาจากกระบวนการผลิ
ตของโรงงาน มีและ
กลิ่น
วางกองในพื
สดุที่คาดว
ามาจากกระบวนการผลิ
ของโรงงาน
มีกลิ่นและไอระเหยสารเคมี
และมีการเปลีอม่ยนแปลงของสภาพแวดล้
อม เป็นต้น
มีและไอระเหยสารเคมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล
เปนตน
การจ�าำแนกด
แนกด้วยเครื่องมือตรวจสอบภาคสนาม การลงพื้นที่ตรวจสอบข
รวจสอบข้ออเท็
เท็จจจริ
จริงงหาก
หาก
2) การจํ
งการทราบองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของกากของเสียเบื้องต
งต้นเพื่อจํจ�าำแนกประเภท สามารถใช
สามารถใช้เเครื
ครื่อ่องมื
งมืออ
ตต้องการทราบองค
ตรวจวัดดภาคสนาม
เช่นน การใช
การใช้เเครื
ครื่่อองง pH-Meter
pH-Meter เพื
เพื่อ่อตรวจวั
ตรวจวัดดความเป
ความเป็นนกรด-ด
กรด-ด่าางของกากของเสี
งของกากของเสียย โดยหาก
โดยหาก
ตรวจวั
ภาคสนาม เช
พบว่าามีมีคคา่า pH
pH ต่ต�ํา่ำกว
กว่าา 22หรืหรืออสูสูงงกวกว่าา11.5
11.5 สามารถบ
สามารถบ่งงชีชี้เ้เปป็นนของเสี
ของเสียยอัอันนตรายและของเสี
ตรายและของเสียยเคมี
เคมีววัตัตถุถุ หรื
หรืออการใช
การใช้
พบว
Hazcat kit
kitเพืเพื่อ่อตรวจวั
ตรวจวัดดองค
องค์ปประกอบสารเคมี
ระกอบสารเคมี เปเป็นนตต้นนทัทั้ง้งนีนี้ รายละเอี
้ รายละเอียยดเครื
ดเครื่อ่องมืงมืออ/อุ/อุปปกรณ
กรณ์ทที่ใี่ใชช้ใในการตรวจสอบ
นการตรวจสอบ
Hazcat
องค์ประกอบ/คุณสมบัติของกากของเสียเบื้องต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก ช
องคประกอบ/คุณสมบัติของกากของเสียเบื้องตน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก ช
3) การจ�ำแนกด้วยการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เมื่อทีมตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควร
3) การจําแนกดวยการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เมื่อทีมตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นควร
มีการเก็บตัวอย่างกากของเสียส่งวิเคราะห์องค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางห้องปฏิบัติการ เพื่อจ�ำแนกประเภท
มีและบ่
การเก็งบชี้ตัลวั กอย
างกากของเสีนยอัสนงวิรายที
เคราะห
ระกอบหรื
ติทางหองปฏิบัติการ เพื่อจําแนกประเภท
ษณะความเป็
่ เข้ าอข่งคาปยเป็
น ของเสีอคุยณ
อั นสมบั
ตรายตามประกาศกระทรวงอุ
ต สาหกรรม
และบ
ง
ชี
้
ล
ั
ก
ษณะความเป
น
อั
น
ตรายที
่
เ
ข
า
ข
า
ยเป
น
ของเสี
ย
อั
น
ตรายตามประกาศกระทรวงอุ
ต
สาหกรรม
เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เช่น ชนิดและประเภท ลักษณะและคุ
ณสมบัติ
เรื
่องปการกํ
าจัดสิ่งปฏิ
อวันสต้ดุนที่ไหรื
มใอชเป็
แลนวกากของเสี
พ.ศ. 2548
องค์
ระกอบของสิ
่งเจืกอูลปนหรืเป็
ยที่เเชข้านข่าชนิ
ยเป็ดและความเข
นของเสียเคมีมวขัตนถุของสารเคมี
ตามบัญชี 5.2ความไวไฟ
แนบท้าย
การกั
ดกรอน การเกิดตปฏิ
กิริยาไดงเรืา่อยงเปบันญตชีนรายชื
หรือ่อเปวัตนถุกากของเสี
ที่เขา2556
ขายเปเพื
นของเสี
วัตถุตามบั
5.2
ประกาศกระทรวงอุ
สาหกรรม
อันตราย ยพ.ศ.
่อการจัยดเคมี
การของเสี
ยอัญนชีตราย
อย่างถูากยประกาศกระทรวงอุ
ต้องตามหลักวิชาการและด�
ำเนินเรื
การตามกฎหมายที
องต่อพ.ศ.
ไป 2556 เพื่อการจัดการกากของเสีย
แนบท
ตสาหกรรม
่อง บัญชีรายชื่อวัต่เกีถุ่ยอวข้
ันตราย
อันตรายอยางถูกตองตามหลักวิชาการและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป

29 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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เก็บตัวอยางกากของเสีย
เพื่อจําแนกชนิดและความเปนอันตราย

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอ./คพ./ทสจ./สสภ./สอจ.

เก็บตัวอยางกากของเสีย
เพื่อจําแนกชนิดและความเปนอันตราย

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอ./คพ./ทสจ./สสภ./สอจ.

ของเสียอันตราย

ของเสียไมอันตราย

ของเสียอันตราย

ของเสียไมอันตราย

- ยึด/อายัด และสืบคนแหลงทีม่ า/ผูกระทําผิด
- กรอ./สอจ.
่งการผู
าเนิกนระทํ
การาผิด
- ยึด/อายัด สัและสื
บคกนระทํ
แหลางผิทีดม่ ดํา/ผู
เคลื
่อนยายไปกํ
จัด กระทําผิดดําเนินการ
- กรอ./สอจ.
สั่งาการผู
- กรณี
สามารถสื
เคลืไ่อมนย
ายไปกําบจัดหาผูกระทําผิดได ภาครัฐ/
หน
วยงานท
องถิ่นเป
นผูดกําระทํ
เนินาการ
- กรณี
ไมสามารถสื
บหาผู
ผิดได ภาครัฐ/
หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

- ยึด/อายัด และสืบคนแหลงที่มา/ผูกระทําผิด
สั่งบการผู
กระทํ
ผิดดํการะทํ
เนินาการ
- -ยึกรอ./สอจ.
ด/อายัด และสื
คนแหล
งที่มาา/ผู
ผิด
เคลื่อนยายไปกํ
าจักดระทําผิดดําเนินการ
- กรอ./สอจ.
สั่งการผู
-เคลื
กรณี
ามารถสื
่อนยไมาสยไปกํ
าจัด บหาผูกระทําผิดได
- กรณี
สามารถสื
หนไวมยงานท
องถิบ่นหาผู
เปนกผูระทํ
ดําาเนิผินดได
การ
หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

กรณีไมสามารถเก็บไวได/
่ยงสูบไว
ง ได/
กรณีไมีมคสวามเสี
ามารถเก็
ภาครั่ยงสู
ฐ/หน
มีความเสี
ง วยงานทองถิ่น
เปนวตยงานท
องดําเนิ
ภาครัจํฐา/หน
องถิน่นการ
ายไปกํ
จําเปนเคลื
ตอ่องดํนยาเนิ
นการาจัดโดยเร็ว
เคลื่อนยายไปกําจัดโดยเร็ว

เคลื่อนยายไปกําจัดโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาต

เคลื่อนยายไปกําจัดโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาต

- เตรียมแผนการจัดการเคลื่อนยายกากของเสียไปกําจัด
- เตรียมแผนการจัดการเคลื่อนยายกากของเสียไปกําจัด
- เสนอแนะวิธีการบําบัด กักกันสารปนเปอน หรือจํากัดการใชประโยชนพื้นที่
- เสนอแนะวิธีการบําบัด กักกันสารปนเปอน หรือจํากัดการใชประโยชนพื้นที่
- จัดเตรียมแผนปฎิบัติงานดานความปลอดภัยทั้งกอนการดําเนินการ ขณะปฎิบัติงาน และหลังการเคลื่อนยายไปกําจัด
- จัดเตรียมแผนปฎิบัติงานดานความปลอดภัยทั้งกอนการดําเนินการ ขณะปฎิบัติงาน และหลังการเคลื่อนยายไปกําจัด
- ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการเคลื่อนยายกากของเสีย
- ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการเคลื่อนยายกากของเสีย
- -รายงานผลการจั
รายงานผลการจัดดการกากของเสี
การกากของเสียยตตออผูผูบบริริหหาราร
กรมโรงงานอุ
สาหกรรม/อุตตสาหกรรมจั
สาหกรรมจังหวั
งหวั
ด/องค
กรการปกครองส
แจงความดํ
กรมโรงงานอุตตสาหกรรม/อุ
ด/องค
กรการปกครองส
วนทวอนท
งถิอ่นงถิแจ่นงความดํ
าเนินาคดีเนินคดี

่ 4-2การตรวจสอบกากของเสี
การตรวจสอบกากของเสี
รูรูปปทีที่ 4-2
ย ย
แปลงจากคูมมือือขัขั้น้นตอนการประสานงานการจั
ดการการลั
กลอบทิ
้งกากอุ
ตสาหกรรม
ทีที่ม่มา:า: ดัดแปลงจากคู
ตอนการประสานงานการจั
ดการการลั
กลอบทิ
้งกากอุ
ตสาหกรรม
(กรมควบคุ
มมลพิ
ษ, ษ2558)
(กรมควบคุ
มมลพิ
, 2558)

4.3.2การตรวจสอบการปนเป
การตรวจสอบการปนเปออนในสิ
4.3.2
นในสิ่งแวดล
่งแวดลอมอม
ระสงคขของการตรวจสอบการปนเป
่งแวดล
อมนัอมนั
้น เพื
อนของ
วัวัตตถุถุปประสงค
องการตรวจสอบการปนเปอนในสิ
อนในสิ
่งแวดล
้น ่อเพืบง่อชีบ้สงภาพการปนเป
ชี้สภาพการปนเป
อนของ
่งแวดลออมในพื
มในพื้น้นทีที่ท่ทิ้งิ้งกากของเสี
กากของเสียยอัอันนตรายและพื
อพิ่อจพิารณาว
าการกระจายตั
วการปนเป
อน อน
สิ่งสิแวดล
ตรายและพื้น้ทีน่โทีดยรอบ
่โดยรอบเพื่เพื
จารณาว
าการกระจายตั
วการปนเป
สามารถกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจนถึง
ทีที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้นสามารถก
อใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจนถึง
ระดับที่จะตองมีการฟนฟูใหเหมาะสมกับการใชประโยชนในพื้นที่หรือไม โดยหากพบวาพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของ
ระดับที่จะตองมีการฟนฟูใหเหมาะสมกับการใชประโยชนในพื้นที่หรือไม โดยหากพบวาพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของ
เสียอันตรายมีการปนเปอนรุนแรงและมีการกระจายตัวของสารเคมีสูพื้นที่โดยรอบเปนวงกวาง ควรมีการ
เสียอันตรายมีการปนเปอนรุนแรงและมีการกระจายตัวของสารเคมีสูพื้นที่โดยรอบเปนวงกวาง ควรมีการ
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Dumping
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คูมGuideline
ือเฝาระวังติon
ดตามป
ญหามลพิ
ษจากการลั
กลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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ติดตามตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม อาทิ ดิน น้ําผิวดิน ตะกอนดิน และน้ําใตดิน ในบริเวณพื้นที่
โดยรอบจุดลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย โดยมีขอพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาเก็บตัวอยางบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะไดรับผลกระทบ อาทิ พื้นที่ดานทายน้ํา หรือพื้นที่
ลาดต่ํากวา เพื่อดูระดับความเขมขนและทิศทางการกระจายตัวการปนเปอน เปนตน โดยทําการเก็บตัวอยาง
จุดอางอิงบริเวณตนน้ําหรือจุดที่คาดวาไมมีการปนเปอนอยางนอยจํานวน 1 จุด แสดง ดังรูปที่ 4-3
■ ตัตัววอย่
อยาางดิงดินนบริบริเวณจุ
เวณจุดกองกากและพื
ดกองกากและพื
ที่โดยรอบ ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร
งเปนก
		
้นที้น่โดยรอบตามความเหมาะสม
(แบ่งเป็น(แบ
ความลึ
0 ความลึ
- 15 ซม.
า 15 ซม.) า 15 ซม.)
ก 0และมากกว่
-15 ซม. และมากกว
		
านท้
ายน�า ยน้
้ำทีํ่อา ทีาจได้
รับผลกระทบจาก
■ ตัตัววอย่
อยาางน�
งน้้ำํ าผิผิววดิดินนในพื
ในพื้น้ นทีที่ใกล้
่ ใ กลเคีเยคีงโดยเฉพาะด้
ย งโดยเฉพาะด
า นท
่ อ าจได
รั บ ผลกระทบ
การปนเปื
้อน ายน้ํา 25 กิโลเมตร
ภายในระยะท
		
อน�อ้ำน้ตืํา้นตืหรื
อบ่ออบน�อ้ำน้บาดาลในพื
้นที้น่ใทีกล้่ใกล
เคียเคีงโดยเฉพาะด้
านท้านท
ายน�าย้ำ
■ ตัตัววอย่
อยาางน�งน้้ำําใต้ใตดดินินจากบ่
จากบ
้นหรื
ําบาดาลในพื
ยงโดยเฉพาะด
ที่อน้าจได้
รับผลกระทบ
ําที่อาจได
รับผลกระทบ ภายในระยะทายน้ํา 6.5 กิโลเมตร
		
■ ตัวอย่างอากาศ การตรวจสอบไอระเหยของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศในพื้นที่
 ตัวอยางอากาศ การตรวจสอบไอระเหยของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศในพื้นที่
โดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่ด้านท้ายลมที่มีชุมชนและที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ (กรณีมีกลิ่นและไอระเหยสารเคมีตกค้าง
โดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่ดานทายลมที่มีชุมชนและที่อยูอาศัยตั้งอยู (กรณีมีกลิ่นและไอระเหยสารเคมีตกคาง
ในพื้นที่) รวมถึงพื้นที่ด้านท้ายลม
ในพื้นที่) รวมถึงพื้นที่ดานทายลมภายในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร

รูปที่ 4-3 แผนที่แสดงการกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและตะกอนดินเพื่อตรวจสอบการปนเปอน
2) พิจารณาสุมเก็บตัวอยาง โดยอาจใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบกริด (Grid sampling) เพื่อตรวจสอบ
ความเขมขนและการกระจายตัวการปนเปอนเบื้องตน ซึ่งสามารถบ งชี้ขอบเขตการปนเปอนและลักษณะ
การปนเปอนได โดยการสุมเก็บตัวอยางในระยะหางที่เทา ๆ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ควรมีการกําหนด
ความถี่ของตัวอยางใหมากขึ้นบริเวณที่ปนเปอนสูง (Hot spot) และนอยลงตามความเหมาะสม โดยกําหนด
พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหใหครอบคลุมชนิดของสารอันตรายที่ตรวจพบจากกองกาก ดังแสดงในรูปที่ 4-4
31 ้นที่เสี่ยง
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ
32้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

รูปที่ 4-4 แผนที่แสดงการเก็บตัวอยางแบบ Grid sampling
โดยผลการวิเคราะหจากหองทดลองจะนํามาเปรียบเทียบกับระดับความเปนอันตรายของสารเคมี
เช น ความเป น กรด-ด า ง การปนเป อ นโลหะหนั ก และความเป น พิ ษ ของสารเคมี และจั ด ทํ า แผนที่ แ สดง
การกระจายตัวและระดับการปนเปอนของสารเคมี ดั งรู ปที่ 4-5 เพื่อใชประกอบการประเมินความเสี่ย ง
ของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง โดยตองพิจารณาถึง
ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากดิน น้ําผิวดินและน้ําใตดิน ประกอบดวย เชน เพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว
และอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถสงผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของประชาชน เปนตน

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
32 ้นที่เสี่ยง
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รูปที่ 4-5 ตัวอยางแผนที่แสดงการกระจายตัวการปนเปอนสารหนู (Arsenic)
4.4 การจัดทํารายงาน
ภายหลังจากการดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว ทีมตรวจสอบควรดําเนินการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบเพื่อเสนอตอผูบริหาร และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน เพื่อแกไขปญหา
ภายในระยะเวลา 7 วัน และดําเนินการทางกฎหมายตอไป โดยมีรายละเอียดการรายงาน ดังนี้
 สภาพพื้นที่ ประกอบด วย ที่ต้ังและลักษณะของพื้นที่ลักลอบทิ้ง สภาพแวดลอมในบริเวณ
ใกลเคียง ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ เปนตน
 ขอเท็จจริง หรือผลการตรวจสอบ เชน ประเภท ปริมาณกากของเสีย การปนเปอนในสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอชุมชนและระบบนิเวศ เปนตน
 ขอเสนอแนะ ดานการปองกันแกไข บําบัดและกําจัด พรอมทั้ง การปรับปรุงพื้นที่อยูในระดับที่
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดตามปกติตอไป
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธแจงผลการตรวจสอบแกประชาชนในพื้นที่ใหทราบถึง
สภาพการปนเปอ น ผลกระทบที่ อ าจเกิด ขึ้น ตลอดจนมาตรการที่ ดํา เนิ นการแก ไ ขป ญ หา เพื่ อแจ ง เตื อ น
ประชาชนในพื้นที่ใหเพื่อหลีกเลี่ยงการใชประโยชนสิ่งแวดลอมที่มีการปนเปอนในระดับที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือหามบริโภคสัตวน้ําจากแหลงน้ําปนเปอน ผานชองทางตาง ๆ เชน การเปดเวทีสาธารณะ เปนตน
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บทที่

5

37

การจัดการพื้นที่ลักลอบทิ้ง

บทที่ 5
การจัดการพืน้ ที่ลักลอบทิ้ง

ภายหลังจากการตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอมแลว พบมีการปนเปอนในระดับที่มีสงผลกระทบ
ตอสุขภาพ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการจัดการพื้นที่ปนเปอน
ดังกลาว โดยเริ่มจากการระงับเหตุรั่วไหลหรือการแพรกระจาย การจัดการกองกาก การดําเนินการทางกฎหมาย
และการตรวจสอบเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอมภายหลังการจัดการกองกาก เพื่อเปนการแกไขปญหาและ
ลดผลกระทบจากการปนเปอนที่ตกคางในสิ่งแวดลอม
5.1 การระงับเหตุรั่วไหลหรือการแพรกระจาย
การลั กลอบทิ้ งกากของเสี ยอั นตรายอาจก อให เกิ ดการปนเป อนมลพิ ษและสารอั นตรายสู สิ่ งแวดล อม
โดยอาจมีการแพรกระจายของมลพิษจากจุดที่มีการลักลอบทิ้งและสงผลกระทบในวงกวาง หากไมมีการแกไขอยาง
ทันทวงที ดังนั้นการระงับเหตุรั่วไหลและการแพรกระจายของมลพิษจากการลักลอบทิ้งจึงเปนแนวทางการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนในบริเวณโดยรอบ และลดปญหาที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
ซึ่งสามารถดําเนินการไดดวยวิธีการดังตอไปนี้
 ลอมรั้วรอบพื้นที่ปนเปอนมลพิษ
 รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจํากัดการเขาถึงของประชาชน
 หยุ ดการรั่ วไหล เช น ซ อมแซมอุ ดรอยรั่ วถั งเก็ บที่ รั่ วไหล หรื อซ อมแซมบ อกั กเก็ บของเสี ยที่ มี
การเออลน เปนตน
 ขจัดสารอันตรายดวยวิธีทางกายภาพ เชน การดูดซับ การกักกัน สรางคันดินลอมรอบ เปนตน
 ปดคลุม (Capping) กองกาก เพื่อปองกันการชะลางหรือกระจายตัวของมลพิษ
 พิจารณาความจําเปนในการอพยพประชาชนที่ไดรับผลกระทบออกจากพื้นที่
 จัดหาแหลงน้ําดื่มทดแทนแหลงน้ําที่ปนเปอน หรืองดใชน้ําที่ปนเปอนเพื่ออุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ ผูตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากของเสีย ตองบงชี้วาพื้นที่ดังกลาวมีความจําเปนตองมีการดําเนินการ
ขจัดการปนเปอนเพิ่มเติมหรือไม หรือมีแนวทางในการจัดการแกไขปญหาและลดผลกระทบอื่น ๆ อยางไร
5.2 การจัดการกองกากของเสีย
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการจัดการกองกากของเสียที่ถูกลักลอบทิ้งนั้น เมื่อผูตรวจสอบทราบลักษณะ
ของกากของเสียที่ลักลอบทิ้งวาเขาขายเปนกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมหรือไม เพื่อนําไปสู
การดําเนินการตามแนวทางการจัดการที่แตกตางกันออกไป ดังนี้
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5.2.1 แนวทางการจัดการกองกาก สามารถจําแนกไดเปน 3 กรณี ดังนี้
1) กรณีไมเขาขายเปนกากของเสียอันตราย
 เจาพนักงาน ยึด/อายัด และสืบคนแหลงที่มา/ผูกระทําผิด
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)/ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) สั่งการ
ผูกระทําผิดดําเนินการเคลื่อนยายไปกําจัด
 กรณีไมสามารถสืบหาผูกระทําผิดได กรอ./สอจ./หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
2) กรณีที่เขาขายเปนของเสียอันตราย
 เจาพนักงาน ยึด/อายัด และสืบคนแหลงที่มา/ผูกระทําผิด
 กรอ./ สอจ. สั่งการผูกระทําผิดดําเนินการเคลื่อนยายไปกําจัด
 กรณีไมสามารถสืบหาผูกระทําผิดได กรอ./สอจ./หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ภายใตการแนะนําของทีมงานตรวจสอบ
3) กรณีที่ 3 กรณีที่เขาขายเปนของเสียอันตราย กรณีไมสามารถเก็บไวได/มีความเสี่ยงสูง
 กรอ./ สอจ. หนวยงานทองถิ่นจําเปนตองดําเนินการ โดยเคลื่อนยายไปกําจัดโดยบริษัท
ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายโดยเร็ว
5.2.2 วิธีการบําบัดหรือกําจัดกากของเสีย การบําบัดหรือกําจัดกากของเสียสามารถดําเนินการดวย
วิธีการตาง ๆ ดังนี้
 การเผาเพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทน คือ การนํากากของเสียที่มีคาความรอนและมีสภาพ
เหมาะสมใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซิเมนต
 การเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต คือ การนํากากของเสียซึ่งไมมีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติเปนวัตถุดิบทดแทนหรือเปนเชื้อเพลิงทดแทนสําหรับใชเผาในเตาเผาปูนซีเมนต ไปผานกระบวนการ
ปรับสภาพเพื่อใหอยูใ นรูปที่สามารถนําไปเผาทําลายในเตาเผาปูนซิเมนตก อนส งไปเผาทําลายในเตาเผา
ปูนซีเมนต
 การเผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป ซึ่งสามารถดําเนินการไดเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวที่เปนกากของเสียไมอันตรายเทานั้น
 การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับกากของเสียอันตราย
 การฝงกลบตามหลักสุ ขาภิบาล (Sanitary landfill) ซึ่งกํ าจัดเฉพาะกากของเสียที่ไม
อันตรายเทานั้น
 การฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure landfill) คือ การฝงกลบกากของเสียอันตรายที่อยู
ในรูปที่คงตัว (เสถียร) ไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ Secure Landfill โดยไมตองนําไปปรับเสถียรกอน และ

38 ้นที่เสี่ยง
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กากของเสียอันตรายที่ผานการปรับเสถียรเพื่อทําลายฤทธิ
์และใหอยูในรูปที่คงตัวแลวไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ
39
แบบ Secure Landfill
กากของเสียอันตรายที่ผานการปรับเสถียรเพื่อทําลายฤทธิ์และใหอยูในรูปที่คงตัวแลวไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ

5.3แบบ
การดํSecure
าเนินการทางกฎหมาย
Landfill
หลังจากการลงตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งและทราบประเภทของกากของเสียแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะ
การดําเนินการทางกฎหมาย กฐานเพิ่มเติมเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี รวมทั้งการยึด อายัด กากของเสีย
ดําเนิ5.3นการสอบสวนและรวบรวมหลั
ยแลบว หาตั
หนววยงานที
เหลานั้นหลัเพืงจากการลงตรวจสอบพื
่อมิใหมีการทําลาย ยัก้นยทีา่ลยักถลอบทิ
ายเท้งนํและทราบประเภทของกากของเสี
าไปสูการพิสูจนหาแหลงที่มาและสื
ผูกระทํ่เกีา่ผิยวข
ดเพือ่องจะ
ดําเนินการ
ดําเนินการสอบสวนและรวบรวมหลั
่มเติมาความผิ
เพื่อเปนหลั
กฐานในการดํ
นคดี รวมทั
้งการยึด อายั
ด กากของเสี
ย าแนก
ตามกฎหมาย
(คูมือการดําเนินการกักฐานเพิ
บผูกระทํ
ดกรณี
ลักลอบทิาเนิ้งกากอุ
ตสาหกรรม,
2558)
ทั้งนี้ การจํ
เหลานั้น เพื่อมิใหยมตามกฎหมายที
ีการทําลาย ยักยา่เยกีถ่ยาวข
ยเทองนําสามารถแบ
ไปสูการพิสูจงนออกเป
หาแหลนงที4่มาและสื
บหาตัดัวงผูนีก้ ระทําผิดเพื่อดําเนินการ
ประเภทกากของเสี
ประเภท
ตามกฎหมาย (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ทั้งนี้ การจําแนก
 ประเภทที่ 1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
ประเภทกากของเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที
อันตราย พ.ศ.พ.ศ.2535
ประเภทที่ 2่ 1 ของเสี
สิ่งปฏิกยูลเคมี
หรือววััตสถุดุตทาม
ี่ไมใชพ.ร.บ.วั
แลวตามตถุพ.ร.บ.โรงงาน
2535
 ประเภทที
่
3
สิ
ง
่
หรื
อ
วั
ส
ดุ
ท
ไ
่
ี
ม
ใ
ช
แ
ล
ว
และเป
น
ของเสี
ย
เคมี
ว
ต
ั
ถุ
ประเภทที่ 2 ของเสียเคมีวัตถุตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 ประเภทที
ฝอยหรื
ตามกฎหมายอื
่น วัตถุ
ประเภทที่ 4่ 3 มูสิล่งหรื
อวัสดุอทสิี่ไม่งปฏิ
ใชแกลูลวและเป
นของเสียเคมี
โดยกากของเสี
วิธีการดํ
าเนินการที่แ่นตกตางกันออกไป รายละเอียดดังรูป 5-2 – 5-4
 ประเภททีย่ แต
4 มูลละประเภทมี
ฝอยหรือสิ่งปฏิ
ูลตามกฎหมายอื
โดยกากของเสียแตละประเภทมีวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป รายละเอียดดังรูป 5-2 – 5-4
พนักงานเจาหนาที่/ตํารวจ
ทีมตรวจสอบ
พนักงานเจาหนายึทีด่/ตํ/อายั
ารวจด
ทีมตรวจสอบ
ยึด/อายัด

เก็บตัวอยาง/วิเคราะหทําบันทึก/ถายภาพ

เก็บตัวอยาง/วิเคราะหทําบันทึก/ถายภาพ

สิ่งปฏิ
สิ่งปฏิ
กูลกหรืูลหรื
อวัอสวัดุสทดุี่ไทมี่ไมใชใชแแลลวว
ตาม
พ.ร.บ.
โรงงานพ.ศ.
พ.ศ.2535
2535
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน

ดําเนินการตาม

ของเสียยเคมี
เคมีวัตวถุัตตถุามตาม
ของเสี
พ.ร.บ.วั
พ.ร.บ.วัตตถุอถุันอตราย
ันตราย
พ.ศ.
2535
พ.ศ. 2535

สิ่งปฏิสิก่งูลปฏิ
หรืกอูลหรือ
วัสดุวัทสี่ไมดุใทชี่ไแมลใวชและ
แลวและ
เปนของเสี
ย
เคมี
ว
ถุ วัตถุ
เปนของเสียัตเคมี

ดําเนินการตาม

ดําเนินการตาม

ดําเนินการตาม
ดําเนินการตาม
ดําเนินการตาม
วิธีที่ 1
วิธีที่ 3
วิธีที่ 2
วิธีที่ 1
วิธีที่ 3
วิธีที่ 2
รูปที่ 5-1 การเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหและจําแนกประเภทของกากของเสีย

มูลฝอยหรื
สิ่งปฏิกูลอสิ่งปฏิกูล
มูลอฝอยหรื
ตามกฎหมายอื
่น
ตามกฎหมายอื
่น

ดําเนินการตาม
ดําเนินการตาม
วิธีที่ 4

วิธีที่ 4

การเก็มบือการดํ
ตัวอยาเนิางเพื
่อวิบเผูคราะห
และจํดากรณี
แนกประเภทของกากของเสี
ทีรู่มปา:ทีดั่ ด5-1
แปลงจากคู
นการกั
กระทําความผิ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ย
ที่มา: ดัดแปลงจากคูมือการดําเนิ
นการกับมผูมลพิ
กระทํ
ความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
(กรมควบคุ
ษ, า2558)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
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5.3.1 วิธีที่ 1 กรณีกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
เมื่อผลการพิสูจนพบวากากของเสียที่ลักลอบทิ้งเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งไมเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี 5.2 แนบทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 แลวใหจําแนกประเภทวาเขาขายเปนกากของเสีย
อันตรายหรือไมอันตราย และพิสูจนตอไปวาผูใดเปนเจาของหรือแหลงที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนี้
ใครเปนผูร วบรวมและขนสงมาทิ้ง เพื่อประโยชนใ นการดําเนินการทางอาญา ทางแพง และทางปกครอง
(คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ดังรูปที่ 5-2 ตอไป
ทั้ ง นี้ ไม ว า กากของเสี ย จะออกจากโรงงานที่ มี ใ บอนุ ญ าตถู ก ต อ งหรื อ ไม ก็ ต าม หากเข า
องค ป ระกอบการเป น โรงงาน ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานที่ก อ ให เ กิ ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ ไว ใ นครอบครองในฐานะ
ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลฯ เขาขายเปนความผิด ยกเวนสถานประกอบการที่ไมเขาขายเปนโรงงานตามมาตรา 5
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งไมมีความผิดตามกฎหมายนี้ แตอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่น (คูมือการดําเนินการ
กับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558)
 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่เขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้น โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000
บาท และหากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเปนของเสียอันตราย นอกจากความผิดตามกรณีแรกแลวยังตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท อีก รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก ฎ
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สิ่งปฏิ41กูลและวัสดุที่ไมใชแลว
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว

รูตัวผูกระทําผิด

ไมรูตัวผูกระทําผิด

รูตัวผูกระทําผิด

ผูกอกําเนิด

ผูรวบรวม/ขนสง

ผูแตงตั้งตน

รูตัว

(โรงงานอุตสาหกรรม)

ผูกอรวกํมรั
าเนิบดผิดและ
ทางแพงกับ

กลาวโทษ พงส.*
หาตัวผูกระทําผิด

ผูกระทําผิด

ผูกอกําเนิด

รวมรับผิดทางแพงกับ

กลาวโทษ พงส.*
หาตัวผูกระทําผิด

รูตัว

(โรงงานอุตสาหกรรม)

ผูรวบรวม/ขนสง

ผูแตผูงกตัอ้งกํตน
าเนิดและ

ไมรูตัวผูกระทําผิด

ผูกระทําผิด

ดําเนินคดี
- ไมขออนุญาตนํ
ดําเนิากากออก
นคดี
- ไม
แ
จ
ง
ข
อ
มู
ล
ทางอิ
เล็กทรอนิกส
- ไมขออนุญาตนํ
ากากออก
- ไม
บการขนส
ง กส
- จไมัดแทํจางใบกํ
ขอมูาลกัทางอิ
เล็กทรอนิ

สั่งการใหกําจัดกาก ม.37
สั่งพ.ร.บ.
การใหกโรงงาน
ําจัดกาก พ.ศ.
ม.37 2535
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

- ไมจัดทําใบกํากับการขนสง

ฝาฝนคําสั่ง

ฝาฝนคําสั่ง

แจงสิทธิ

แจงสิทธิ

กรณีความเสี่ยง

การเปรียบเทียบปรับ

กรณีความเสี่ยง

การเปรียบเทียบปรับ

รัฐเขาจัดการแทน ม.42

กรณีความเสี่ยง
รัฐเขาจัดการแทน ม.42
กรณีความเสี่ยง
รัฐเขาจัพ.ร.บ.โรงงาน
ดการแทน ม.42พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/
เรียกคาใชจายคาเสีคายฟหาย/
นฟู
าฟนฟู โรงงาน พ.ศ. 2535
ม.42คพ.ร.บ.
ม.42 พ.ร.บ.
โรงงาน
2535
ม. 96,
97 พ.ศ.
พ.ร.บ.
สงเสริมฯ
ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ
ม.420 ปพพ.

รัฐเขาจัดการแทน ม.42

ม.420 ปพพ.

พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ศ.พ.ศ.
25352535
ชําระคชําาระค
ปรับาปรั
/ยุบต/ยุ
ิคดีติคดี

ไม
จนท./
ไมมมาพบ
าพบ จนท./
ไม
ระคาาปรั
ปรับบ
ไมชําระค

เรียเรี
กคยากค
ใชจาาใชยคจาาเสียคยหาย/
าเสียหาย/
คาคฟานฟฟูนม.42
พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535
ฟู ม.42
พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535

สน.ททอองที
งที่ก่กระทํ
สสง งสน.
ระทําาผิผิดด

ม. 96,
97 พ.ร.บ.
สงเสริสมงฯเสริมฯ
ม. 96,
97 พ.ร.บ.

ดําเนินคดี

ม.420 ปพพ.**

ดําเนินคดี

ม.420 ปพพ.**

รูปที่ 5-2 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

รูปที่ 5-2 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ตามกฎหมายว
าดดวกรณี
ยโรงงาน
ที่มา: คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

ที่มา: คูมือการดําเนินการกั(กรมควบคุ
บผูกระทํมามลพิ
ความผิ
กรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
ษ, ด2558)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
* พงส. : พนักงานสอบสวน
*
ปพพ.
:
ประมวลกฎหมายแพ
ง
พาณิ
ชย
* พงส. : พนักงานสอบสวน
หมายเหตุ: *การดํ
าเนิ:นประมวลกฎหมายแพ
คดีเปนหนาที่ของหนวยงานกํ
ปพพ.
งพาณิาชกัยบดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม
นอกเขตนิ
คมอุาตเนิสาหกรรม
ผูดําาเนิ
คดี คือวยงานกํ
กรมโรงงานอุ
สาหกรรมจั
งหวัาดผิหรื
นโรงงาน
หมายเหตุ
: การดํ
นคดีเปนหน
ที่ขนองหน
ากับดูตแสาหกรรมและสํ
ลของผูกระทําาผินัดกงานอุ
เชน ตหากพบผู
กระทํ
ดเปอหากเป
นโรงงานอุ
ตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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วิธีที่ 2 กรณีกากของเสียที่ลกั ลอบทิ้งเขาขายเปนของเสียเคมีวตั ถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่และเก็บตัวอยางพิสูจนหากปรากฏขอเท็จจริงวา
กากของเสียที่ทิ้งอยูเปนของเสียวัตถุตามบัญชีของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี 5.2 แนบทาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ซึ่งไมเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไมใชแลวที่ออกจากโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ให พิ สู จ น แ หล ง ที่ ม า ผู นํ า ไปทิ้ ง และเจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารสถานที่ ที่ ข องเสี ย เคมี วั ต ถุ ถู ก ทิ้ ง อยู
เพื่อประโยชนในการดําเนินการทางอาญา ทางแพง และทางปกครองตอไป (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิด
กรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ดังรูปที่ 5-3
ข อ สั ง เกต การดํ า เนิ น การตามหมวดนี้ ต อ งมิ ใ ช ข องเสี ย ที่ อ อกจากโรงงานอุ ต สาหกรรม
ตามวิธีที่ 1 แตเปนของเสียจากแหลงกําเนิดอื่นที่มิใชโรงงาน เชน ของเสียจากแทนขุดเจาะน้ํามัน ของเสีย
จากใตทองเรือ โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เปนตน (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรม, 2558)
 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่เขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายนั้น ผูครอบครอง เชน ผูเชาที่ดินหรืออาคารสถานที่ หรือผูถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ ดิ นหรื อ สิ ท ธิ์ ค รอบครองบุ ค คลดั งกลา วถื อเปน ผูที่ มีไ วใ นครอบครองซึ่ งวั ตถุ อัน ตราย (ของเสี ย เคมี วั ตถุ )
โดยไมไดรับใบอนุญาต รวมทั้งผูครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนสง (ของเสียเคมีวัตถุ) และเจาของ
(แหลงกําเนิด) ของเสียเคมีวัถตุ ตองระวางโทษไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก ฎ
5.3.2
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ของเสียเคมีวัตถุ
รูตัวผูกระทําผิด

ไมรูตัวผูกระทําผิด

ของเสียเคมีวัตถุ

รูตัวผูกระทําผิด

รูตัวผูกระทําผิด

ไมรูตัวผูกระทําผิด

กลาวโทษ พงส*
หาตัวผูกระทําผิด

รูตัวผูกระทําผิด

ครอบครอง

หาตัวผูกระทําผิด

บริเวณทีครอบครอง
่ถูกทิ้งอยู ม.23

กรณีความเสี่ยงรัฐ

ผูครองครองเพื่อการขนสง

เจาของของเสียเคมีวัตถุ

ม.23 พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย
ผูครองครองเพื่อการขนสง

(แหลงกําเนิดเจที่ไามของของเสี
ใชโรงงาน)
ยเคมีวัตถุ

พ.ศ.พ.ร.บ.
2535 วัตถุอันตราย
ม.23

ม.23 พ.ร.บ. (แหล
วัตถุงอกํันาตราย
เนิดที่ไมพ.ศ.
ใชโรงงาน)
ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2535

ดําเนิพ.ศ.
นคดี 2535
ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ม.42 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/คาฟนฟู

เรีม.42
ยกคาใชพ.ร.บ.
จายคาโรงงาน
เสียหาย/คพ.ศ.
าฟน2535
ฟู
ม.42 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ ม.420 ปพพ.**

ฝาฝนคําสั่ง

สง สน. ทองที่

ม.42 พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535
เขาจัดการแทน

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ําบัด/กํพ.ศ.
าจัด 2535
ม.52
พ.ร.บ.สัวั่งการให
ตถุอันบตราย

ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

าจัดการแทน
กรณีเขความเสี
่ยงรัฐ

พ.ร.บ. บริ
วัตเถุวณที
อันตราย
พ.ศ.
2535
่ถูกทิ้งอยู
 ม.23

สั่งการใหบําบัด/กําจัด ม.52

ดําเนินคดี

กลาวโทษ พงส*

ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ ม.420 ปพพ.**

ฝาฝนคําสั่ง

สง สน. ทองที่

กระทําผิด ดําเนินคดี

กระทําผิด ดําเนินคดี

กรณีกรณี
มีความเสี
่ยงรั่ยฐงรัเขฐเข
าจัาดจัการแทน
มีความเสี
ดการแทน

ม.52ม.52
พ.ร.บ.
วัตถุวัตอถุันอตราย
พ.ร.บ.
ันตรายพ.ศ.
พ.ศ.2535
2535

เรียากค
ยหาย/คาาฟฟนนฟูฟู
เรียกค
ใชาจใชาจยคายค
าเสีาเสียหาย/ค

พ.ร.บ.วัตวัถุตอถุันอตราย
ันตรายพ.ศ.
พ.ศ. 2535
2535
ม.52,ม.52,
96 96
พ.ร.บ.

ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ ม.420 ปพพ.**

ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ ม.420 ปพพ.**

รูปที่ 5-3 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ

รูปที่ 5-3 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
ตามกฎหมายว
าดาความผิ
วยวัตดถุกรณี
อันตราย
ที่มา: คูมือการดําเนินการกับผูกระทํ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
ที่มา: คูมือการดําเนินการกับผู(กรมควบคุ
กระทําความผิ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
มมลพิดษกรณี
, 2558)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2558)

* พงส. : พนักงานสอบสวน
: ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย
* พงส. *: ปพพ.
พนักงานสอบสวน
หมายเหตุ
: การดํ: าประมวลกฎหมายแพ
เนินคดีเปนหนาที่ของหน
วยงานกํ
* ปพพ.
งพาณิ
ชย ากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม
เนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน
หมายเหตุนอกเขตนิ
: การดําคเนิมอุนตคดีสาหกรรม
เปนหนาผูทีด่ขําองหน
วยงานกํากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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5.3.3 วิธีที่ 3 กรณีกากของเสียที่ลกั ลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฏหมายวาดวย
โรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่และเก็บตัวอยางพิสูจนหากปรากฏขอเท็จจริงวา
กากของเสียเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกํ าจั ดสิ่ งปฏิ กู ลหรื อวั สดุ ที่ ไม ใช แล ว พ.ศ. 2548 ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และเข าข ายเป น
ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี 5.2 แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความใน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหพิสูจนแหลงที่มา ผูนําไปทิ้งและ
เจาของของเสียเคมีวัตถุ เพื่อประโยชนในการดําเนินการทางปกครองทางอาญาและทางแพงตอไป (คูมือการดําเนินการ
กับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ดังรูป 5-4
 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฏหมายวาดวยโรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายนั้น ผูครอบครอง เชน
ผูเชาที่ดินหรืออาคารสถานที่ หรือผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิ์ครอบครอง บุคคลดังกลาวถือเปนผูที่มีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) รวมทั้งผูครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนสง (ของเสีย
เคมีวัตถุ) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท สวนโรงงานผูกอกําเนิด (ของเสียเคมีวัตถุ)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดฐาน
นํ า สิ่ ง ปฏิ กูล หรือ วัส ดุที่ ไ มใ ชแ ลว ออกนอกบริ เวณโรงงานโดยไม ได รั บ อนุ ญ าต ต องระวางโทษปรั บไมเ กิ น
200,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก ฎ
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สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแล45ว
และเปนของเสียเคมีวัตถุ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
และเปนของเสียเคมีวัตถุ

รูตัวผูกระทําผิด
รูตัวผูกระทําผิด

ไมรูตัวผูกระทําผิด

รูตัวผูกระทําผิด

ไมรูตัวผูกระทําผิด

รูตัวผูกระทําผิด

ผูรวบรวม/ขนสง
(ครอบครอง
ผูรวบรวม/ขนสง
วัตถุอันตราย)
(ครอบครอง

ผูกอกําเนิด
(โรงงาน) ผูกอกําเนิด
(โรงงาน)

ดําเนินคดี
ดําเนินคดี
- ไมมีใบอนุญาตครอบครอง
ไมมีใบอนุญาตครอบครอง
- นําสิ่งปฏิกูล- ออกนอกโรงงาน
กูลออกนอกโรงงาน
- ไมแจงขอมู-ลนํอิาเสิล็่งกปฏิ
ทรอนิ
กส
ไม
แ
จ
ง
ข
อ
มูลอิเงล็กทรอนิกส
- ไมจัดทําใบกํากับการขนส

ผูครอบครอง
บริเวณที
่ทงิ้ อยู
ผูครอบครอง
บริเวณที่ทงิ้ อยู

วัตถุอันตราย)

ดําเนินคดี
าเนินคดี
- ไมมีใบอนุญดําตครอบครอง
ไม
ม
ใ
ี
บอนุ
ม.23 พ.ร.บ.ญวัาตครอบครอง
ตถุอันตราย
ม.23พ.ศ.
พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย
2535

ดําเนินคดี
ดําเนินคดี
- ไมมีใบอนุญาครอบครอง
ไม
ม
ใ
ี
บอนุ
ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอญันาครอบครอง
ตราย

ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย

พ.ศ. 2535

- ไมจัดทําใบกํากับการขนสง

สั่งการตามมาตรา
37
สั่งการตามมาตรา
37

สั่งการตามมาตรา
52
สั่งการตามมาตรา 52

สั่งการตามมาตรา
52
สั่งการตามมาตรา 52

กลาวโทษ พงส.*
หาตัวผูกระทําผิด

กลาวโทษ พงส.*
หาตัวผูกระทําผิด

กรณีมีความเสี่ยง
รั
ฐเขมีคาวามเสี
จัดการแทน
กรณี
่ยง
รัฐเขาจัดการแทน

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/

เรียกคาใช
ยหาย/
คาจฟายค
นฟูาเสีม.42
ค
า
ฟ
น

ฟู
ม.42
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.ม.69
โรงงาน
พ.ศ.วั2535
ม.52,
พ.ร.บ.
ตถุอันตราย
ม.52, ม.69 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
ม.96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ
ม.96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ

กรณี
มีคมวามเสี
กรณี
ีความเสี่ย่ยงง
ดการแทนม.52
ม.52
รัฐรัเขฐเข
าจัาดจัการแทน
พ.ร.บ.
วั
ต
ถุ
อ
น
ั
ตราย
พ.ศ.
2535
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

สง สน. ดําเนิสงนสน.
คดี ดําเนินคดี

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/คาฟนฟู

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/คาฟนฟู
ม.52, 69 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ม.52,ม.96,
69 97
พ.ร.บ.วั
ตถุงอเสริ
ันตราย
พ.ศ.ปพพ**
2535
พ.ร.บ.ส
มฯ ม.420
ม.96, 97 พ.ร.บ.สงเสริมฯ ม.420 ปพพ**

รูปที่ 5-4 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

รูปที่ 5-4 การดํ
าเนินการเมื
กากของเสียนทีของเสี
่ลักลอบทิ
ยเปนสิ่งปฏิากดูลวหรื
ที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายว
าดว่อยโรงงานและเป
ยเคมี้งวเขัตาถุขตาามกฎหมายว
ยวัอตวัถุสอดุันตราย
ตามกฎหมายวาทีด่มวา:ยโรงงานและเป
นของเสี
ยเคมี
วัตดถุกรณี
ตามกฎหมายว
าดตวสาหกรรม
ยวัตถุอันตราย
คูมือการดําเนินการกั
บผูกระทํ
าความผิ
ลักลอบทิ้งกากอุ
มมลพิ
ษ, 2558)
ที่มา: คูมือการดําเนินการกับผูก(กรมควบคุ
ระทําความผิ
ดกรณี
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
* พงส. : พนักงานสอบสวน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
ปพพ.
: ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
* พงส. :*พนั
กงานสอบสวน
หมายเหตุ: การดําเนินคดีเปนหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม
* ปพพ. : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน
หมายเหตุ: การดําเนินคดีเปนหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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5.3.4

วิธีที่ 4 กรณีกากของเสียเปนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอื่น
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวดวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย สรุปไดวาการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น แตกรณี
มีเหตุสมควรทางราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควคุม ดูแลของราชการ
สวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการรับ ทํา เก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน
ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ โดยบุคคลดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558)
กรณีบุคคลผูดําเนินการรับ ทํา เก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เหลานั้น นําไปทิ้งถือเปนการ
ไมไดรับอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นสามารถสั่งการใหดําเนินการใหถูกตอง เพื่อมิใหเกิดเหตุเดือดรอนหรือ
อันตรายตอสุขภาพ หากไมดําเนินการเจาพนักงานทองถิ่นเขาจัดการแทนและสามารถเรียกคาใชจายจาก
ผูกระทําผิดได
ทั้ง นี้ ของเสี ยจากสถานประกอบการที่ ไม เข าข ายเป นโรงงาน เช น มี คนงานไมเกิ น 7 คน หรื อ
เครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา หรือมิใชประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตามบัญชีทายกฎกระทรวง หรือเปนของเสีย
ที่ออกจากโรงงานแตเปนของเสีย ที่ไดรับการยกเว นตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง การกํ าจั ด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ถือเปนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558)
 บทลงโทษ กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียเปนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอื่น
หากของเสียไมเขาขายตามกฎหมายวาดวยโรงงานควบคุมอยู อาจเขาขาย พ.ร.บ. รักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล
มู ล ฝอย น้ํ า โสโครก หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดลงบนถนนหรื อ ในทางน้ํ า หากฝ า ฝ น มี บ ทกํ า หนดโทษตามมาตรา 54
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
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1) 1)มีความผิ
ดฐานนํ
าสิ่งาปฏิ
กูลกูล
หรื
อ
วั
ส
ดุ
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ม
ใ
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แ
ล
ว
ออกนอก
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เ วณโรงงานโดยไม
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2) มีความผิดฐานนําสิ่งปฏิกูล
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โรงงานโดยไมแจงขอมูลการขนสง
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บ เวนสแต
2)2) ผูผู้กก่ออก�กํำาเนิดของเสียเคมีววัตัตถุถุ
พิไดสวู จ าน์บุไคด้คลดั
ว ่ างบุกล
ค คลดั
าวไดงกกล่
ระทําาว ตั้งแต่ 100 กิโลกรัม ต้องจัดท�ำ
ในการสวบสวนไม
สามารถพิ
ูจน ตั้งแต 100
ตองจัดทํา
ได้หรืกอระท�
หรือยินผสยอม
2) ผูำกกัอบกํการขนส่
าเนิดของเสีง ของเสี
ยเคมีวัตถุ
รู เห็ำหรื
นหรือรูอ้เยิห็นนยอมให
ู อื่น ใบก�
ได
ว

า
บุ
ค
คลดั
ง
กล
า
วได
ก
ระทํ
า
ใบกํ
า
กั
บ
การขนส
ง
ของเสี ยย
ให้
ผ
ู
้
อ
่
ื
น
ทิ
้
ง
ของเสี
ย
เคมี
ว
ั
ต
ถุ
แต 100 กิโลกรัมย เคมี
ตองจัดทํา
ทิ้งของเสีย เคมีวั ตถุในสถานที่ อัตัน้งตราย
(ของเสี ย เคมี ววั ตั ตถุถุ))
หรื
อรู เห็ นหรือยิน ยอมใหผูอื่น อั น ตราย (ของเสี
ในสถานที
ใบกํ
า
กั
บ
การขนส
ง
ของเสียย
ดังกลาว ่ดังกล่าว
เมื่ อ จะท� ำ การขนส่ ของเสี
ทิ้งของเสีย เคมีวั ตถุในสถานที่ เมื่ อ จะทํ า การขนส ง ของเสี ย
ฝ่อัานฝืนตราย
ต้องระวางโทษไม่
เกินว1ั ต ถุปี)
(ของเสี ย เคมี
ฝ า ฝ น ต อ งระวางโทษไม เ กิ น
ดังกลาว
หรื
บ ไม่า การขนส
เ กิ น 100,00
บาทย
เมือ่ อปรั
จะทํ
ง ของเสี
1 อปทั้งหรืจ�ำอทัปรั
บไม
เกิน 100,000
หรื
ง
้
ปรั
บ
ฝ า ฝ นหรืตออทังระวางโทษไม
บาท
้งจําทั้งปรับ เ กิ น
1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ตารางที
่ 5-1่ 5-1สรุปสรุบทลงโทษทางอาญาการลั
ตารางที
ปบทลงโทษทางอาญาการลักลอบทิ
กลอบทิ้งกากของเสี
้งกากของเสียยชนิ
ชนิดดตตาางง ๆๆ (ต
(ตออ))
ชนิดชนิ
ของกากของเสี
ย ย โรงงานผู
กอกํก าอเนิ
กูลกูล
ดของกากของเสี
โรงงานผู
กําดเนิสิด่งปฏิ
สิ่งปฏิ

ผูรผูวบรวมและขนส
รวบรวมและขนสงง

แหลงงกํกําาเนิเนิดดของเสี
ของเสียยเคมี
เคมีวัตวัตถุถุ
แหล
ผูผูคครอบครองหรื
รอบครองหรืออเจ
เจาาของที
ของที่ด่ดินิน
(ที
ไ
่
ม
ใ
ช
โ
รงงาน)
(ที่ไมใชโรงงาน)

1) 1) ตองระวางโทษจํ
าคุากคุก
ตองระวางโทษจํ
ไมเกิไมนเกิ2น ป2 หรื
บไมบเไมกินเกิน
ป อหรืปรัอปรั
200,000
บาท
หรื
อทัอ้งทัจํ้งาจํา
200,000
บาท
หรื
กากของเสี
ยที่สยิ่งทีปฏิ
ูล กูล
กากของเสี
่สิ่งกปฏิ
ทั้งบปรับ
ลวตาม ทั้งปรั
หรือวัหรืสดุอทวัสี่ไมดุใทชี่ไแมลใชวแตาม
องระวางโทษจําคุากคุไม
กไมเกิเกินน22ปป
ตอตงระวางโทษจํ
กฏหมายว
า
ด
ว
ยโรงงาน
กฏหมายวาดวยโรงงาน
อปรั
บไมเกิเนกิน200,000
200,000บาท
บาท
2)ความผิ
มีความผิ
ดฐานนํ
าปฏิ
สิ่งปฏิ
กูล หรืหรื
อปรั
บไม
2)
มี
ด
ฐานนํ
า
สิ
่
ง
ก
ู
ล
และเป
นของเสี
และเป
นของเสี
ยเคมียวเคมี
ัตถุวัตถุ
หรื
อ
ทั
ง
้
จํ
า
ทั
ง
้
ปรั
บ
ลวออกนอก หรือทั้งจําทั้งปรับ
หรือหรืวัสอดุวัทสี่ไดุมทใี่ไชมแใลชแวออกนอก
ตามกฎหมายว
ดวตยวั
ตามกฎหมายว
าดวายวั
ถุ ตถุ บริ เ วณโรงงานโดยไม ได รั บ
บริ เ วณโรงงานโดยไม ไ ด รั บ
อันตราย
อันตราย
ตองระวางโทษปรั
อนุญอนุาตญาต
ตองระวางโทษปรั
บบ
น 200,000
ไมเกิไมนเกิ200,000
บาทบาท

จํจําาคุคุกกไมไมเเกิกินน 2 ป หรือปรับ
ไมไมเเกิกินน 200,000
200,000 บาท หรือ
ปรับบ เวนแตในการ
ทัทั้ง้งจํจําาทัทั้ง้งปรั
สวบสวนไม
ามารถพิสูจนไดวา
สวบสวนไมสสามารถพิ
คลดังงกล
กลาาวได ก ระทํา หรื อ
บุบุคคคลดั
รู

เ
ห็
น
หรื
อ
ยอมให ผผูู ออื่ื่นนทิทิ้ ง้ ง
รู เ ห็ น หรื อ ยิยินนยอมให
ของเสียยเคมี
เคมีววั ตั ตถุถุใใ นสถานที
นสถานที่ ่
ของเสี
ดั
ง
กล
า
ว
ดังกลาว

--

กากของเสี
มูลฝอย หามมิ
หาใมมิ
ผูใดเท
่งปฏิ
ลฝอย น้ํน้าโสโครก
ําโสโครกหรืหรืออ
กากของเสี
ยเปนยเป
มูลนฝอย
หผใูหใดเท
หรืหรื
อทิอ้งทิสิ้ง่งสิปฏิ
กูลกูลมูลมูฝอย
อสิ่งกปฏิ
กูลตาม สิ่งอืสิ่น่งใดลงบนถนนหรื
อื่นใดลงบนถนนหรื
อในทางน้
า หากฝาฝานฝมีนบมีบทกํทกําหนดโทษ
าหนดโทษ
หรือสิหรื่งปฏิ
ูลตาม
อในทางน้
ํา ํหากฝ
กฎหมายอื่น
ตามมาตรา 54 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
กฎหมายอื่น
ตามมาตรา 54 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท

--

--

5.4 คาใชจายในการจัดการกากของเสียและการฟน ฟูพน้ื ทีป่ นเปอน
5.4 คาใชจายในการจัดการกากของเสียและการฟน ฟูพน้ื ทีป่ นเปอน
ขั้นตอนการคํานวณคาใชจายในการกําจัดกากของเสียและการฟนฟูพื้นที่ปนเปอน ตองดําเนินงานโดย
ขั้นตอนการคํานวณคาใชจายในการกําจัดกากของเสียและการฟนฟูพื้นที่ปนเปอน ตองดําเนินงานโดย
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และหนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และหนวยงานที่รับผิดชอบ
หรือคณะทํางานที่จังหวัดแตงตั้งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
หรือคณะทํางานที่จังหวัดแตงตั้งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบและประเมินปริมาณ ชนิด ประเภท และองคประกอบของกากของเสียที่อาจเปนอันตราย
1.
ตรวจสอบและประเมิ
นปริมาณ ชนิด ประเภท และองคประกอบของกากของเสียที่อาจเปนอันตราย
เพื่อประกอบการประมาณการณคาใชจายในการจัดการบําบัดหรือกําจัด
เพื่อประกอบการประมาณการณ
คาใชจาสยในการจั
ดการบํ
าบัดหรืออนกํได
าจัแดก ดิน น้ําผิวดิน และน้ําใตดินที่ปนเปอน
2. ตรวจสอบและคาดการณ
ิ่งแวดลอมที
่มีการปนเป
ตรวจสอบและคาดการณ
สิ่งแวดล
่มีการปนเป
อน ไดแกอสุดิขนภาพและการใช
น้ําผิวดิน และน้
ําใตดินทีข่ปองพื
นเป้นอทีน่
เกินค2.
ามาตรฐานสิ
่งแวดลอมที่กําหนดไว
ซึ่งออยูมทีในระดั
บที่สงกระทบต
ประโยชน
เกินมีคคาวามจํ
มาตรฐานสิ
แวดล
มที่กนําฟูหนดไว
ซึ่งอยูใานระดั
บที่สงกระทบตอสุขภาพและการใชประโยชนของพื้นที่
าเปนตอ่งงได
รับอการฟ
และจัดการอย
งเหมาะสม
มีความจําเป3.นตประมาณการณ
องไดรับการฟนคาฟูใชและจั
ดการอยดาการบํ
งเหมาะสม
จายในการจั
าบัดกําจัดกากของเสีย และการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ปนเปอน
3.
ประมาณการณ
ค
า

ใช
จ
า

ยในการจั
ด
การบํ
า
บั
ดกากของเสี
ย และการฟ
ฟูสิ่งแวดล
อมที่ปนนเป
 อน
ที่เกินมาตรฐาน โดยการแจงใหผูประกอบการที่รับกํดากํจัาดจัหรื
อบําบัดกากของเสี
ยอันนตรายเพื
่อประเมิ
ราคา
ที่เกิในการจั
นมาตรฐาน
โดยการแจ
ใหผูปวระกอบการที
่รับกําอจังพิ
ดหรื
อบําบัดเปกากของเสี
ยอันตรายเพื่อประเมินราคา
ดการกากของเสี
ย งโดยหน
ยงานที่รับผิดชอบต
จารณาให
นไปอยางเหมาะสม
ในการจัดการกากของเสี
ย โดยหนวยงานที
่รับผิดชอบตอยงพิและการฟ
จารณาใหนฟูเปพนื้นไปอย
างเหมาะสม
4. แหลงงบประมาณในการจั
ดการกากของเสี
ที่ปนเป
อน แบงเปน
4. แหลงงบประมาณในการจั
นฟูพ่กระทํ
ื้นที่ปานเป
น าใชจายในการ
กรณีที่สามารถจับตัวดผูการกากของเสี
กระทําผิดได ใหยผูปและการฟ
ระกอบการที
ผิดเปอนผูแบ
รับผิงเป
ดชอบค
 กรณียทและการฟ
ี่สามารถจันบฟูตัพวผูื้นกทีระทํ
ใหผูปเระกอบการที
ระทําผิอดงถิ
เป่นสํผูารรองจ
ับผิดชอบค
าใชยจกคื
ายในการ
จัดการกากของเสี
่ปนเปาผิอดนไดในกรณี
รงดวนใหหน่วกยงานท
ายและเรี
นจาก
ผูประกอบการทีย่กและการฟ
ระทําผิด นฟูพื้นที่ปนเปอน ในกรณีเรงดวนใหหนวยงานทองถิ่นสํารองจายและเรียกคืนจาก
จัดการกากของเสี
ผูประกอบการที่กระทําผิด
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 กรณีที่ไมสามารถหาผูกระทําผิดได ใหหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบดําเนินการโดยใชงบประมาณ
ของทองถิ่น หรือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด หรือกองทุนฯ จากสวนกลาง
 กรณี
ี่ไมสทามารถหาผู
กระทํการะทํ
ผิดได
นวหยงานท
องถิอ่นงถิที่น่รทีับ่รผิับดผิชอบดํ
าเนิาเนิ
นการโดยใช
 ทกรณี
ี่ไมสามารถหาผู
าผิดใหไดหให
นวยงานท
ดชอบดํ
นการโดยใชงบประมาณ
งบประมาณ
ของทอของท
งถิ่น อหรื
การสนั
บสนุนบสนุ
จากจั
งหวัดงหวัหรืดอหรื
กองทุ
นฯ นจากส
วนกลาง
งถิอ่นขอรั
หรือบขอรั
บการสนั
นจากจั
อกองทุ
ฯ จากส
วนกลาง
การจัดการกากของเสีย
ดการกากของเสี
การจัการจั
ดการกากของเสี
ย ย

กรณีที่สามารถจับตัวผูกระทําผิดได

กรณีที่ไมสามารถหาผูกระทําผิดได

ที่สามารถจั
วผูการะทํ
าผิดได
กรณีทกรณี
ี่สามารถจั
บตัวผูบกตัระทํ
ผิดได

สามารถหาผู
กระทําผิาดผิได
ดได
กรณีกรณี
ที่ไมทสี่ไมามารถหาผู
กระทํ

ผูประกอบการที่กระทําผิดรับผิดชอบคาใชจาย
อกําาจัผิดดหรื
เปนไปาใชจาย
ในการจัผูดปการ
บําบัด หรื่กระทํ
ระกอบการที
รับอผิให
ดชอบค
ผูประกอบการที่กระทําผิดรับผิดชอบคาใชจาย
อย
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
50

การอยูอาศัย การพักผอนหยอนใจ การเปนสถานประกอบการหรือรานคา เปนตน โดยการเฝาระวังควรพิจารณา
พารามิเตอรใหครอบคลุมสารปนเปอนที่พบและสารเคมีที่เกิดจากการสลายตัวของสารปนเปอน โดยการเก็บ
ตัวอยางสิ่งแวดลอมมีขอพิจารณา ดังนี้
1) การตรวจสอบการปนเปอนในดิน บริเวณกองกากของเสียอันตรายภายหลังนําออกไปกําจัดเรียบรอยแลว
เพื่อบงชี้ความปลอดภัยตอสุขภาพประชาชนหรือระบบนิเวศตามลักษณะการใชประโยชนพื้นที่
2) การตรวจสอบไอระเหยของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่ดานทายลม
ที่มีชุมชนและที่อยูอาศัยตั้งอยู (กรณีมีกลิ่นและไอระเหยสารเคมีตกคางในพื้นที่)
3) การตรวจสอบน้ําใตดิน โดยเฉพาะบอน้ําตื้นในพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบพื้นที่ทิ้งกากของเสียอันตราย
4) การตรวจสอบน้ําผิวดิน ในบริเวณที่เคยตรวจพบการปนเปอนของสารอันตราย
โดยการพิจารณากําหนดพารามิเตอรที่จะตรวจสอบจากประเภทและชนิดของกากของเสียอันตราย
ที่ตรวจพบและที่คาดวาจะพบจากการสลายตัว โดยมีข้ันตอนในการตรวจสอบเบื้องตน ไดแก การเก็บขอมูล
ทั่วไป ตําแหนงที่ตั้ง วัดคา pH คาการนําไฟฟา คาความเค็ม คาความสกปรกของตัวอยาง ไอระเหยสารเคมี
โดยการตรวจสอบปริมาณการปนเปอนมลพิษจากสารเคมีอันตรายตองทําการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมเพื่อสง
วิเคราะหยังหองทดลองตอไป

รูปที่ 5-6 แผนที่แสดงการกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดินจากบอน้ําตื้นเพื่อตรวจสอบการกระจายตัวปนเปอน

50 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
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บทที่

6

51

บทสรุป

บทที่ 6
บทสรุป

คูมือเฝาระวังติดตามปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
สถานการณการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ผลกระทบจากการลักลอบทิ้ง
กากของเสียอั นตราย ชนิดและประเภทของกากของเสียอันตรายที่ มีการลักลอบทิ้ง แหลงกําเนิดกากของเสีย
อันตราย แนวทางการเฝาระวังเพื่อการปองกันในเชิงพื้นที่ แนวทางการดําเนินการเมื่อพบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตราย การแจ งเหตุ สิ่ งบ งชี้ การลั กลอบทิ้ งกากของเสี ยอั นตราย กระบวนการตรวจสอบพื้ นที่ ลั กลอบทิ้ ง
การเตรียมการกอนเขาพื้นที่ การสํารวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้ง การระงับเหตุรั่วไหลหรือการแพรกระจาย
แนวทางการจัดการกองกาก วิธีการบําบัดหรือกําจัดกากของเสีย และการดําเนินการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียที่มีประสิทธิภาพตองอาศั ยความร วมมือจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ โดยปจจัยสําคัญ ในการแก ไขปญหามุงเนนที่
การสรางเครือขายเฝาระวังและการเตรียมพรอมในชุมชน อาศัยการเรียนรู สังเกตความผิดปกติ และสิ่งบงชี้เหตุ
ลักลอบทิ้ง ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝาระวัง รวมทั้งการจัดทําระบบขอมูลพื้นที่เสี่ยงจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตราย นอกจากนี้ เพื่อให แ นวทางการเฝ าระวังในเชิ งการปองกันมีประสิ ท ธิภาพมากยิ่งขึ้น หน วยงาน
ที่เกี่ยวของและชุมชนควรมีแนวทางการปองกัน ดังนี้
 เชื่อมโยงขอมูลเสนทางการขนสงกากของเสียอันตรายตั้งแตตนทางถึงปลายทาง เชน ระบบฐานขอมูล
และการติดตามการขนสงกากของเสียอันตราย (GPS) ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตํารวจทางหลวง และหนวยงานในระดับพื้นที่ เพื่อการเฝาระวัง
โดยเฉพาะเสนทางเสีย่ ง/เสนทางสายหลักที่มีประวัติการลักลอบทิ้ง
 ติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ชุมชนและเสนทางเสี่ยงในการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพื่อตรวจสอบ
รถตองสงสัยที่เขามาในพื้นที่
 ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการลักลอบทิ้ง เพื่อการดูแลที่ดิน บอดิน และพื้นที่
วางเปลาตาง ๆ ในครอบครอง รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของเจาของที่ดินใหแกประชาชน
และหนวยงานทองถิ่น เพื่อใหมีสวนรวมในการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชน
 จัดทําขอมูลทรัพยากรบุคคล อุปกรณเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากของหนวยงาน
ในพื้นที่แตละจังหวัด เพื่อการประสานการตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากในพื้นที่
 การจัดทําขอมูลพื้นที่ที่เคยมีประวัติการลักลอบทิ้ง พื้นที่รกราง และพื้นที่บอดินเกา รานรับซื้อของเกา
ที่ไดรับหรือไมไดรับอนุญาต และรานซอมรถที่ทิ้งน้ํามันเครื่องใชแลว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากของเสีย
อันตรายชุมชน
 หนวยงานที่กํากับดูแลควรมีการตรวจสอบขอมูลความเหมาะสมที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกอนการออก
ใบอนุญาตและมีการตรวจสอบระหวางดําเนินการเพื่อใหเปนไปอยางถูกตองตามเงื่อนไขการอนุญาต

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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 ทําการตรวจสอบเฝาระวังและเก็บตัวอยางแหลงน้ําในพื้นที่ตองสงสัยหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู

ทุกเดือน

 จัดการฝกอบรมและใหความรูแกเครือขายประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอันตราย

ผลกระทบจากกากของเสียอันตราย และการปองกันแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เปนตน
 เพิ่ม เติม เนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกั บสิ่งแวดล อมและปญ หาจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย อันตราย
เพื่อใหความรูและสรางจิตสํานึกแกเยาวชนและนักเรียน
 จัดทําสื่อวีดีทัศน แผนพับหรือปายประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบ
จากการลักลอบทิ้งและการมีสวนรวมในการจัดการปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายแกประชาชน
ทั่วไป

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอัน52
ตรายในพื้นที่เสี่ยง
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ก

รายชื่อสถานประกอบการผู
ภาคผนวก ก ้ให้บริการในการขนส่ง บำ�บัด
ภาคผนวก
รายชื่อสถานประกอบการผู
ใหบด
ริกกากอุ
ารในการขนส
ง บําบัด และกํ่เป็าจันดอักากอุ
ตสาหกรรมทีเ่ ปนอันตราย
และกำ�จั
ตสาหกรรมที
นตราย
ประเภทกิจการเผากากของเสีย
ชื่อโรงงาน

โทรศัพท

โทรสาร

Website

1. บริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด (มหาชน)
โรงงาน 3

0 3624 0930 ตอ
5991

2. บริษัท ทีพีไอ โพลีน
จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปูนซีเมนตไทย
(แกงคอย) จํากัด
4. บริษัท ปูนซีเมนตไทย
(ทาหลวง) จํากัด
โรงงานเขาวง
5. บริษัท บางปู
เอนไวรอนเมนทอล
คอมแพล็กซ จํากัด
6. บริษัท อัคคีปราการ
จํากัด (มหาชน)

0 2213 1039
0 2285 5090
0 3624 0000

0 3624 0930
ตอ 4555
0 2792 7000
ตอ 5900
0 2213 1035
0 2213 1038
0 3624 0099

E-mail

www.siamcitycement.com wecare@sccc.co.th
www.geocycle.co.th
geocycle@sccc.co.th

www.tpipolene.co.th
-

0 3621 8400

0 3633 4710
0 3635 1216

www.scg.co.th

0 2709 2546

0 2709 2547

www.wms-thailand.com

0 2323 0714 -19

0 2323 0724

www.akkhie.com

Env_sbtpipl@yahoo.com
wiraje@scg.co.th
info@cementhai.co.th

info@wms-thailand.com
pornniyom.sarika@wmsthailand.com
Envi_ap@hotmail.com

ประเภทกิจการทําเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending & Liquid Blending)
ชื่อโรงงาน
7.บริษัท เอส ซี ไอ อีโค
เซอรวิสเซส จํากัด
8.บริษัท จีโอไซเคิล
ประเทศไทย

โทรศัพท

โทรสาร

Website

0 2962 7295 – 7

0 2962 7298

www.scieco.co.th

1732 กด 6

0 2797 7000 ตอ
5990

www.geocycle.co.th

E-mail
Sci-eco@scg.co.th
geocycle@sccc.co.th

ประเภทกิจการฝงกลบกากของเสีย
ชื่อโรงงาน

โทรศัพท

โทรสาร

Website

9. บริษัท บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํากัด (มหาชน) (GENCO)
10. บริษัท อิสเทิรน
ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล
คอมเพลกซ จํากัด

0 2502 0900-99
0 2452 8310-11

0 2502 0999
0 2415 3817

www.genco.co.th

0 3834 6364-7

0 3834 6368

www.wms-thailand.com

E-mail
info@wms-thailand.com

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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ประเภทกิจการฝงกลบกากของเสีย (ตอ)
ชื่อโรงงาน

โทรศัพท

โทรสาร

Website

11. บริษัท เบตเตอร เวิลดกรีน
จํากัด (มหาชน)

0 2731 0080
0 2731 1815

0 2731 2547
0 2731 3532

12. บริษัท โปรเพสชัน่ แนล เวสต
เทคโนโลยี (1999) จํากัด
(มหาชน)

0 2261 7000

0 2261 3721-3

www.prowatse.co.th

E-mail

www.betterworldgreen.com bwg@beetterworld
green.com
info@prowaste.co.th

ประเภทกิจการบดยอยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ชื่อโรงงาน

โทรศัพท

โทรสาร

Website

E-mail

13. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ
อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

0 3834 5008
0 3834 5713

0 3834 5008

www.fxem.co.th

sukanyaatrod@fxem.co.th

14. บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง
(ไทยแลนด) จํากัด

0 3535 1888
08 3032 5751

0 3535 1881

-

-

ที่มา: คูมือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
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ข
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รายนามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ข
รายนามหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

การติดตอ

รายชื่อ

ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4003-4
0 2202 4000

-

0 2354 3390 -

สายดวน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1564

-

-

กรมควบคุมมลพิษ

0 2298 2386-7

-

สายดวนกรมควบคุมมลพิษ

1650

-

-

ศูนยรับเรื่องรองเรียน กรมควบคุมมลพิษ

0 2298 2000

-

-

0 2253 0561, 0 2207 2700

-

0 2252 6582, 0 2253 4086

สอจ. กําแพงเพชร

0 5570 5039

-

0 5570 5040

สอจ. เชียงใหม

0 5311 2316

-

0 5311 2318

สอจ. เชียงราย

0 5371 1666

-

0 5371 7706

สอจ. เพชรบุรี

0 3242 6666

-

0 3242 4194

สอจ. เพชรบูรณ

0 5673 7190

-

0 5673 7191

สอจ. เลย

0 4281 1959

-

0 4281 2608

สอจ. แพร

0 5464 9731

-

0 5464 9741

สอจ. แมฮองสอน

0 5361 2089

-

0 5361 1903

สอจ. กระบี่

0 7561 2998

-

0 7562 0060

สอจ. กาญจนบุรี

0 3451 1305

-

0 3451 4995

สอจ. กาฬสินธุ

0 4381 1244

-

0 4381 2971

สอจ. ขอนแกน

0 4323
4333 6755
3115-6

-

0 4324 1810

สอจ. จันทบุรี

0 3931 2135

-

0 3932 2125

สอจ. ฉะเชิงเทรา

0 3851 2526

-

0 3851 4833

สอจ. ชลบุรี

0 3827 4124-5

-

0 3827 6851

สอจ. ชัยนาท

0 5647 6761-2

-

0 5647 6764

สอจ. ชัยภูมิ

0 4481 1316

-

0 4482 1828

สอจ. ชุมพร

0 7751 1601

-

0 7750 4820

2. กรมควบคุมมลพิษ

3. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

0 2298 2002

4. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.)

55้นที่เสี่ยง
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รายชื่อ

การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

สอจ. ตรัง

0 7521 8699

-

0 7521 2841

สอจ. ตราด

0 3951 1945

-

0 3952 0228

สอจ. ตาก

0 5551 2308

-

0 5551 3673

สอจ. นครนายก

0 3731 2362

-

0 3731 3630

สอจ. นครปฐม

0 3434
3425 0311-3
8899

-

3434 9768
0314
0 3425

สอจ. นครพนม

0 4251 1477

-

0 4251 5406

สอจ. นครราชสีมา

0 4492 2625-6

-

0 4492 2627

สอจ. นครศรีธรรมราช

0 7535 6740

-

0 7534 6121

สอจ. นครสวรรค

0 5622 2231

-

0 5622 7868

สอจ. นนทบุรี

0 2595 0334-5

-

0 2595 0336

สอจ. นราธิวาส

2030-1
0 7353 2026

-

0 7353 2024

สอจ. นาน

0 5478 3681-2

-

5478 1359
3680
0 5475

สอจ. บึงกาฬ

0 4249 2144

-

0 4249 1519

สอจ. บุรีรัมย

0 4461 2934

-

0 4461 7182

สอจ. ปทุมธานี

0 2581 5015

-

0 2581 2111

สอจ. ประจวบคีรีขันธ

0 3261 1580

-

0 3260 2344

สอจ. ปราจีนบุรี

2241
0 3745 2241-4

-

0 3745 2242

สอจ. ปตตานี

0 7341 4295

-

5478 4296
3680
0 7341

สอจ. พระนครศรีอยุธยา

0 3533 6581

-

0 3533 6580

สอจ. พะเยา

0 5444
5448 9643
2289

-

0 5444 9641

สอจ. พังงา

0 7641 1980

-

0 7641-2338

สอจ. พัทลุง

0 7461 2416

-

0 7461 1772

สอจ. พิจิตร

0 5661 1177

-

0 5661 2887

สอจ. พิษณุโลก

0 5598 7728

-

0 5598 7730

สอจ. ภูเก็ต

0 7222 2754

-

0 7221 6918

สอจ. มหาสารคาม

0 4374 0451

-

0 4377 7545

สอจ. มุกดาหาร

0 4261 1297
1302

-

0 4261 3694

สอจ. ยโสธร

0 4558 6035-6 ตอ 11,16

-

0 4558 6037

สอจ. ยะลา

0 7321 1654

-

0 7321 1962

56้นที่เสี่ยง
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รายชื่อ
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การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

สอจ. รอยเอ็ด

0 4351 3337

-

0 4351 3337 ต่อ 105

สอจ. ระนอง

0 7782 1612

-

0 7781 2375

สอจ. ระยอง

0 3880 8177

-

3861 8178
3649
0 3880

สอจ. ราชบุรี

0 3233 7932

-

0 3231 5048

สอจ. ลพบุรี

3642 1991
4469
0 3641

-

0 3642 4470

สอจ. ลําปาง

0 5421 7326

-

0 5422 7561

สอจ. ลําพูน

0 5358 1199

-

0 5358 1490

สอจ. ศรีสะเกษ

0 4561 6152 -3

-

0 4561 2503

สอจ. สกลนคร

0 4271 1686

-

0 4271 3536

สอจ. สงขลา

0 7431 1511

-

0 7431 1596

สอจ. สตูล

0 7472 2171

-

0 7472 2171-12

สอจ. สมุทรปราการ

0 2707 7641-5

-

0 2707 7647

สอจ. สมุทรสงคราม

0 3471 2907

-

0 3471 5550

สอจ. สมุทรสาคร

0 3441 2030

-

0 3484 0324

สอจ. สระแกว

0 3742 5056

-

0 3742 5055 -6

สอจ. สระบุรี

0 3622 2215

-

0 3631 3234

สอจ. สิงหบุรี

7213
0 3650 7210

-

0 3650 7212
7250

สอจ. สุโขทัย

0 5561 1050

-

0 5561 3532

สอจ. สุพรรณบุรี

0 3555 5210

-

0 3554
3555 5601
5001

สอจ. สุราษฎรธานี

0 7727 2590

-

0 7727 2270

สอจ. สุรินทร

0 4451 1980

-

0 4451 4720

สอจ. หนองคาย

0 4242 1272

-

0 4241 1999 ต่อ 20

สอจ. หนองบัวลําภู

0 4231 6721

-

0 4231 6723

สอจ. อางทอง

0 3561 1978

-

0 3561 2428

สอจ. อํานาจเจริญ

0 4552 3115-7

-

0 4552 3114

สอจ. อุดรธานี

0 4222 1119

-

0 42244 508

สอจ. อุตรดิตถ

0 5541 1684

-

0 5541 6979

สอจ. อุทัยธานี

0 5697 0102

-

0 5697 0243

สอจ. อุบลราชธานี

0 4524 4668

-

0 4524 4669
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58้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ

การติดตอ

รายชื่อ

ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

5. สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)

0 5360 0816

-

0 5321 8032-4 ต่อ 102

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 (ลําปาง)

0 54227 201

-

0 5422 7207

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

1172
0 5531 3146

-

0 5531 3146
1256

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 (นครสวรรค)

0 5638 3565-7

-

0 5638 3565

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม)

0 3426 2339-40

-

0 3426 2339 -40

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

0 2968 8534

-

0 2968 8062

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 (สระบุรี)

0 3626 6202

-

0 3626 7031

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

3231 7603
5395
0 3232

-

0 3231 5044

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

2817-8
0 4229 2818

-

0 4229 2819

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 (ขอนแกน)

0 4324 6772-3

-

0 4323 6107 -8
-40

-

0 4424 3480

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 0 4424 2818
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 (อุบลราชานี)

0 4521
4528 0371
5071-2

-

0 4528
4521 0372
5073

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

0 3828 2381 ต่อ 3

-

0 3827 5420

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี) 0 7727 2789

-

3310
0 7722
7727 2584

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

0 7621 9329

-

9419
0 7621 9603

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 (สงขลา)

1882-3
0 7431 3419

-

0 7431 3419

6. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด
ทสจ. กระบี่

7562 1396
2787
0 7561

08 1752 0027

2787 ต่อ 17
0 7562
7561 1396

ทสจ. กาญจนบุรี

0 3451
3462 5208
2910

0038
08 1752 0485

0 3451 4415

ทสจ. กาฬสินธุ

0 4381 1778

08 1752 0073

0 4381 1778

ทสจ. กําแพงเพชร

5571 5034
1288
0 5570

08 1752 0127

2956
0 5571
5570 5035

ทสจ. ขอนแกน

0 4323 7971

08 1752 0131

0 4323 7279

ทสจ. จันทบุรี

0 3931 3404

08 1400
4700 0243
8321

0 3931 3404

ทสจ. ฉะเชิงเทรา

0 3851 1053

08 1752 0142

0 3851 1053

ทสจ. ชลบุรี

0 3839 8268
8269

1752 1609
0146
08 9969

0 3839 8268

ทสจ. ชัยนาท

0 5641 1013
3040

08 1752 0151

0 5641 1013

ทสจ. ชัยภูมิ

0 4481 1466

08 1752 0156

1466
0 4481 3178

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
58
Guideline on Illegal Dumping Surveillance

19-1111 000.indd 58

12/9/2562 BE 10:33 AM

Guideline on Illegal Dumping Surveillance

59

รายชื่อ

การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

ทสจ. เชียงราย

0 5360 0816

08 1752 0193

0 5360 0816 ต่อ 12

ทสจ. เชียงใหม

0 5311 2725-6

08 1752 0215

0 5311 2674

ทสจ. ชุมพร

0 7751 2166

08 1752 0181

0 7751 2168

ทสจ. ตรัง

0 7521 8983

08 1752 0232

7522 5295
0305
0 7521

ทสจ. ตราด

0 3951 1157

08 1752 0252

0 3952 0057

ทสจ. ตาก

0 5551 2153

08 1752 0260

0 5551 2153

ทสจ. นครนายก

0 3731 1776

08 1752 0285

5322
0 3731 1291

ทสจ. นครปฐม

0 3434 0025

08 1752 0296

0 3434 0026

ทสจ. นครพนม

0 4251 1272

08 1797
1752 8483
0344

2135 ต่อ 18
0 4251 1272

ทสจ. นครราชสีมา

4421 3885
4377
0 4435

08 1752 0358

4421 3887
4908
0 4435

ทสจ. นครศรีธรรมราช

0 7534 1010

08 1752 0387

0 7534
1531 1010
8370

ทสจ. นครสวรรค

4635
0 5622 8058

08 1752 0399

4635
0 5622 8058

ทสจ. นนทบุรี

0 2580 0727-8

08 1752 0443

0728
0 2580 0727

ทสจ. นราธิวาส

0 7364 2651

08 1752 0449

0 7364 2652

ทสจ. บุรีรัมย

0 4466 6553-4

08 1752 0482

0 4466 6553-4 ต่อ 11

ทสจ. นาน

6458
0 5471 6456

08 1752 0477

6157 ต่อ 19
0 5471 6456

ทสจ. บึงกาฬ

0 4249 2497-3
2497

08 9710
1868 2880
0529

0 4249 2497-8
2498

ทสจ. ปทุมธานี

0 2581 6341

08 1752 0485

0 2581 6341

ทสจ. ปราจีนบุรี

0 3745 4326-7

08 1752-0538

0 3745 4326-7

ทสจ. ปตตานี

0 7346 0073

1752 8124
0546
08 9892

0 7346
7341 0073
4315

ทสจ. ประจวบคีรีขันธ

0 3260 2496

08 1752 0493

0 3260 2496
4745 ต่อ 12

ทสจ. เพชรบุรี

0 3242 5028

08 1752 0661

0 3242 5802

ทสจ. เพชรบูรณ

9786-7
0 5672 9786

08 1752 0672

9786-7
0 5672 9786

ทสจ. แพร

0 5451 1637 ต่อ 102-107

08 4484
1752 8556
0675

0 5451 1637 ต่อ 102

ทสจ. พระนครศรีอยุธยา

0 3533 6356

08 1752 0548

0 3533 6356

ทสจ. พะเยา

0 5488 7112

08 1752 0557

0 5488 7113

ทสจ. พังงา

7644 1033
0619
0 7648

08 1304
1752 8247
0574

0 7648
7644 1033
0620

ทสจ. พัทลุง

0 7484 0823

08 1868
1752 0529
0632

0 7484 0822
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รายชื่อ

การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

ทสจ. พิจิตร

0 5661 1295

08 1752 0146
0638

0 5661 1295
1315

ทสจ. พิษณุโลก

0 5532 2652
2630

08 1973
1752 0656
1789

0 5532 2652

ทสจ. ภูเก็ต

0 7621 1067

08 1752 0679

0 7621 1067 ต่อ 11

ทสจ. มหาสารคาม

7900
0 4377 7395

08 1752 0684

0 4377 7395

ทสจ. แมฮองสอน

0 5369 5474

08 1752 0708

0 5369 5474
5468

ทสจ. มุกดาหาร

0 4261 4231

08 1752 0706

0 4261 4231

ทสจ. ยโสธร

0 4571 5466
5657

08 4555 4789

0 4571 5657

ทสจ. ยะลา

0 7321 2787

0763
08 1752 0736

0 7321 2786

ทสจ. รอยเอ็ด

0 4351 1561

08 1752 0750

0 4351 3043

ทสจ. ระนอง

0 7782 4011

08 9967 4603

0 7782 3255

ทสจ. ระยอง

0 3861 1008

08 1752 0791

0 3861 4258

ทสจ. ราชบุรี

0 3233 7041

08 1752 0794

0 3232 2037

ทสจ. ลพบุรี

0 3642 7671

08 1752 0797

0 3642 7671

ทสจ. เลย

0 4281 1394

8448
08 1881
1752 0821

0 4281 1394

ทสจ. ลําปาง

0 5423 0550

08 1752 0799

0 5423 0551

ทสจ. ลําพูน

0 5351 0662

08 1752 0818

0 5351 0667

ทสจ. ศรีสะเกษ

0 4561 1988

08 1752 0825

0 4561 1988

ทสจ. สกลนคร

0 4271 3432

08 1844 3520

0 4271 3432

ทสจ. สระบุรี

0 3634
3621 0759
1037

08 9812 0348

0 3622
3634 0782
0454

ทสจ. สิงหบุรี

0 3651 1713

08 1752 0938

0 3651 1713

ทสจ. สุพรรณบุรี

0 3553 5426

08 1752 0964

0 3553 5426
6054

ทสจ. สงขลา

0 7431 1579

0546
08 1752 0841

0 7432 7428

ทสจ. สตูล

0 7471 1039

08 1752 0843

0 7472 1391

ทสจ. สมุทรปราการ

0 2183 1050

08 1752 0853

0 2183 1051

ทสจ. สมุทรสงคราม

0 3471 3135

08 1752 0872

0 3471 3135 ต่อ 101

ทสจ. สมุทรสาคร

3441 0300
1681
0 3481

08 1752 0899

0 3481 0300

ทสจ. สระแกว

0 3742 5500

08 9969 1610

0 3742 5038
5039

ทสจ. สุราษฎรธานี

0 7728 7573

08 1752 0969

7156
0 7728 7573

ทสจ. สุรินทร

4451 8640
8133
0 4455

08 1752 0982

3475
0 4471
4455 8640
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การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

ทสจ. สุโขทัย

3352
0 5561 5663

08 1752 0955

0635 ต่อ 18
0 5561 5664

ทสจ. หนองคาย

0 4242 3971

08 1752 0992

0 4242 3971

ทสจ. หนองบัวลําภู

0 4231 6707

08 1261
1752 6395
1015

0 4231 6707

ทสจ. อางทอง

0 3561 5995-6

08 1752 1025

0 3561 5995-6

ทสจ. อํานาจเจริญ

0 4552 3237

08 1857
1752 6256
1047

0 4552 3235-6

ทสจ. อุดรธานี

0 4224 2588

08 1752 1056
1065

0 4224 2588

ทสจ. อุตรดิตถ

0 5541 1056

08 1379
1752 2375
1056

0 5544 0532

ทสจ. อุทัยธานี

0 5651 3159

08 1752 1077

0 5651 3159 ต่อ 12

ทสจ. อุบลราชธานี

0 4534 4642-3

08 1752 1124

0 4534 4643

เขต 1 (ปทุมธานี)

0 2567 5917

08 1701 4858

02 567 2572

เขต 2 (สุพรรณบุรี)

0 3554 5462-4

08 1701 4873

0 3555 5614

เขต 3 (ปราจีนบุรี)

0 3729 1750-6

08 117 3894

0 3729 1757

เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ)

0 3282 5174-5

08 1174 3895

0 3282 5176

เขต 5 (นครราชสีมา)

0 4424 2967

08 1174 3896

0 4495 6223

เขต 6 (ขอนแกน)

0 4346 5845

08 1174 3897

0 4346 5741

เขต 7 (สกลนคร)

0 4272 8207

08 1174 3898

0 4272 8256

เขต 8 (กําแพงเพชร)

0 5571 0390

08 1174 3881

0 5571 0397-9

เขต 9 (พิษณุโลก)

0 5531 2724

08 1174 3918

0 5531 1440-1

เขต 10 (ลําปาง)

0 5431 3443

08 1174 3934

0 5421 7877

เขต 11 (สุราษฎรธานี)

0 7725 3560-1

09 2423 5556

0 7725 3560

เขต 12 (สงขลา)

0 7425 1160-3

08 1174 3903

0 7425 1166

เขต 13 (อุบลราชธานี)

0 4531 5104

08 9920 1558

0 4531 5104

เขต 14 (อุดรธานี)

0 4292 0613

08 9920 1580

0 4292 0610

เขต 15 (เชียงราย)

0 5360 2759

08 9920 1602

0 5360 2758

เขต 16 (ชัยนาท)

0 5647 6829

08 9920 1632

0 5647 6834

เขต 17 (จันทบุรี)

0 3938 9542-3

08 9920 1649

0 3938 9542

เขต 18 (ภูเก็ต)

0 7621 9532

08 9920 1662

0 7621 9531

7. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 เขต
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การติดตอ

รายชื่อ

ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

-

8. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย

1567

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกระบี่

0 7561 2227

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

0 3451 5208

-

0 3451 5208

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ

0 4381 1620

-

0 4381 1620

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกําแพงเพชร

0 5570 5154

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดขอนแกน

0 4323 4384

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดจันทบุรี

0 3932 8333

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3851 2520 ตอ 127

-

0 3851 3259

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชลบุรี

0 3827 8370

-

0 3827 8370

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชัยนาท

0 5641 1139

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชัยภูมิ

0 4481 1898 ตอ 12

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชุมพร

0 7763 0944

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเชียงราย

0 5315 0181

-

0 5315 0181

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม

0 5311 2592

-

0 5311 2702

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดตรัง

0 7521 8516

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดตราด

0 3951 9700 ตอ 35322

-

0 3951 9700

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดตาก

0 5551 2151

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครนายก

0 3731 1325

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครปฐม

0 3434 0157

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครพนม

0 4251 1513

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครราชสีมา

0-4425-8417

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

0 7534 8028

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครสวรรค

0 5680 3604

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนนทบุรี

0 2580 8726

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนราธิวาส

0 7364 2657

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนาน

0 5471 6467

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดบึงกาฬ

0 4249 2500

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดบุรีรัมย

0 4466 6847

-

-

09 8417 3182

06 3891 7699

0 3930 3282

-
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การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดปทุมธานี

0 2581 7043

-

0 2581 7043

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0 3260 4695

-

0 3260 3983

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดปราจีนบุรี

0 3745 4436

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดปตตานี

0 7333 6727

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0 3534 5689

-

0 3534 5689

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพังงา

0 7648 1426

-

0 7648 1426

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพัทลุง

0 7461 4130

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิจิตร

0 5661 5763

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิษณุโลก

0 5525 8559

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเพชรบุรี

0 3240 1163

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ

0 5672 9784

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดแพร

0 5453 1007

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพะเยา

0 5444 9601

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดภูเก็ต

0 7621 3203

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดมหาสารคาม

0 4377 7298

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดมุกดาหาร

0 4261 4777

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดแมฮองสอน

0 5361 3007

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดยะลา

0 7320 3800

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดยโสธร

0 4571 4280

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดรอยเอ็ด

0 4381 9427

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดระนอง

0 7780 0178

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดระยอง

0 3869 4007

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดราชบุรี

0 3233 2062

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดลพบุรี

0 3677 0134

-

0 3677 0134

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดลําปาง

0 5435 1211

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดลําพูน

0 5356 0506

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเลย

0 4281 5092

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเลยศรีสะเกษ

0 4561 4545

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสกลนคร

0 4271 2094

-

-

09 3190 3334

-
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รายชื่อ

การติดตอ
ที่ทํางาน

มือถือ

โทรสาร

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสงขลา

0 7432 1562

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสตูล

0 7472 4404

-

0 7472 4404

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

0 2702 5021 ตอ 33571

-

0 2702 5021

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

0 3471 1678

-

0 3471 1678

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรสาคร

0 3441 1251

-

0 3442 8236

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสระแกว

0 3742 5575

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสระบุรี

0 3623 0347

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสิงหบุรี

0 3650 7444

-

0 3650 7443

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุโขทัย

0 5561 6053

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

0 3553 6222

-

0 3553 5377

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี

0 7720 6683

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุรินทร

0 4451 2575

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดหนองคาย

0 4241 1778

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู

0 4231 2746

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอางทอง

0 356 15873

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุดรธานี

0 4222 1890

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุทัยธานี

0 5657 1393

-

0 5657 1392

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุตรดิตถ

0 5540 0700 ตอ 2194

-

0 5541 1977

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

0 4534 4621

-

-

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ

0 4552 3176

-

-
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ภาคผนวก

ค

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม มีดังนี้
• พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• อนุสัญญาและมาตรการระหว่างประเทศ
     
กฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จ�ำนวน 12 ฉบับ ประกอบด้วย
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง หน้าทีข่ องผูป้ ระกอบประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกัว่ จากแบตเตอรี่
เก่า เกี่ยวกับการด�ำเนินการก�ำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลงวันที่ 27 เม.ย. 2544
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกัว่
จากแบตเตอรี่เก่า ลงวันที่ 27 เม.ย. 2544
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
ลงวันที่ 27 เม.ย. 2544
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง ก�ำหนดชนิดและขนาดของโรงงานก�ำหนดวิธกี ารควบคุมการปล่อยของ
เสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ�ำและหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล ส�ำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2545
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2545
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานล�ำดับที่
105 และล�ำดับที่ 106 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2545
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดลักษณะของน�้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและ
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่จะน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน�้ำมันเตา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2547
		
■ ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2547
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27
ธ.ค. 2547
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2548
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่
25 ก.ค. 2560
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561
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2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�ำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและ
ขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28
มิ.ย. 2549
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2550
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ ง เงือ่ นไขในการอนุญาตให้นำ� เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2550
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว ลงวันที่ 13 พ.ย. 2551
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ
อนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26
เม.ย. 2561
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและ
วิธีการก�ำจัดส�ำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2561
3. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�ำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
		
■ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ล�ำดับที่ 105 และล�ำดับที่ 106 พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2545
		
■ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตน�ำ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 26 ก.ค. 2560
		
■ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�ำ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2561 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561
กฎและข้อบังคับที่ออกตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 และ
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2546
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกีย่ วกับการอนุญาตน�ำเศษ
เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2551
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ ลงวันที่ 18 เม.ย. 2551
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2552
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พ.ย. 2553
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2556
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการน�ำเข้า ซึ่งวัตถุอันตราย
ตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558
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■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2558
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561
		
■ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2562
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ ง เงือ่ นไขในการอนุญาตให้นำ� เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2550
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 2550 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2551
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้น�ำเศษ เศษตัด และของ
ที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2551
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น�ำหรือ
ผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2555
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
เพื่อการขนส่ง พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2555
		
■ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น�ำเข้าหรือ
ผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
		
■ ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย เรือ่ ง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2545
		
■ ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย เรือ่ ง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2546
นอกจากนี้ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวการน�ำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตราย ไว้ดังนี้
		
■ การน�ำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		
■ การน�ำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่ง
ล้านบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลขนส่งของเสียอันตรายมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		
■ ก�ำหนดให้ผู้ก่อก�ำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย หรือผู้เก็บรวบรวมบ�ำบัด ของเสียอันตราย
ต้องแจ้งเพื่อขอมีเลขประจ�ำตัวตาม แบบก�ำกับการขนส่ง 01
		
■ ผูป้ ระกอบการทีม่ สี งิ่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็นของเสียอันตรายปริมาณครอบครอง รวมกันไม่เกิน 1,000
กิโลกรัมต่อเดือน สามารถเก็บไว้ในโรงงานได้ไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่ วันที่มีไว้ครอบครอง และผู้ที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นของเสียอันตรายตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน ขึ้นไป สามารถเก็บไว้ได้ภายในโรงงานไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มี ไว้ใน
ครอบครอง
		
■ ในระหว่างการมีไว้ในครอบครอง ต้องด�ำเนินการดังนี้
(1) จัดท�ำบัญชีระบุปริมาณ จ�ำนวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบรวมถึง วิธกี ารบริหารจัดการของเสีย
(2) ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่ท�ำปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุ
(3) ตรวจสอบอาคาร สถานที่ที่ใช้เก็บของเสียอันตราย
(4) จัดท�ำแผนฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

		
■ เมื่อจะท�ำการขนส่งของเสียอันตรายให้จัดท�ำใบก�ำกับการขนส่งตามแบบก�ำกับการขนส่ง 02
		
■ ให้ผู้ก่อก�ำเนิดของเสียอันตรายจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพื่อรายงานสถานะของผู้เก็บรวบรวม บ�ำบัดของเสีย
อันตราย ปริมาณ และการจัดการของเสีย ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี ตามแบบก�ำกับการขนส่ง 06
		
■ ให้ผกู้ อ่ ก�ำเนิดของเสียอันตรายแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ เมือ่ ผูเ้ ก็บรวบรวม บ�ำบัดของเสียอันตราย
ไม่ส่งคืนคู่ฉบับใบก�ำกับการขนส่งของเสียอันตรายฉบับที่ 6 ภายใน 45 วัน
		
■ ก�ำหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งและผู้รับก�ำจัดของเสียอันตราย
ส�ำหรับใบก�ำกับการขนส่งของเสียอันตราย จะเป็นแบบก�ำกับการขนส่ง 02 ตามแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน (ส่วนที่ 1 ผู้ก่อก�ำเนิด ส่วนที่ 2 ผู้ขนส่ง และส่วนที่ 3 ผู้รับบ�ำบัด ก�ำจัด)
ข้อยกเว้น
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน�ำออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายมี ดังนี้  
1) มูลฝอยทั่วไป (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น มูลฝอยจากอาคารส�ำนักงาน โรงอาหาร
บ้านพัก คนงาน
2) มูลฝอยติดเชื้อ (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ห้องพยาบาล (ยกเว้น มูลฝอยติดเชื้อ
จาก ห้องปฏิบัติการต้องขออนุญาต)
3) ของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสี (พ.ร.บ.ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504)
4) น�้ำเสียที่ส่งไปบ�ำบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง
กรณีทโี่ รงงานตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะต้องขออนุญาตน�ำขยะ ทัว่ ไปออก
นอกบริเวณโรงงานทีส่ ำ� นักงานการนิคมอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และโรงงานจะต้องด�ำเนินการก�ำจัดวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียตามอนุสัญญาบาเซล ด้วยของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลเท่ากับเป็นของเสียเคมีวัตถุ (ตาม พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535) จึงก�ำหนดวิธีการจัดการดังนี้
• ขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน�ำเข้าหรือส่งออกของเสียจากประเทศทีใ่ ห้สตั ยาบันต่ออนุสญั ญาบาเซล
เท่านั้น
• ในกรณีส่งออกต้องได้รับความยินยอมจากประเทศปลายทางและประเทศน�ำผ่าน
• กรณีน�ำเข้าหรือน�ำผ่านแดนต้องได้รับความยินยอมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• อนุญาตให้น�ำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้น�ำเข้ามาเพื่อขายหรือจ�ำหน่าย

การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย
ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายจะต้องท�ำการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย อันเป็น ผลมาจากการรั่วไหล
การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท�ำการขนส่งทุกกรณี และต้องเป็นการประกันภัยกับ บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาต
การประกันภัยจากการขนส่งวัตถุอันตรายต้องครอบคลุมความเสียหาย ทั้งที่เป็นความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพอนามัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นเป็นผู้กระท�ำละเมิด รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการขจัด เคลื่อนย้าย บ�ำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
ซึง่ รวมถึงความเสียหายแก่สตั ว์ พืช สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่ มีเจ้าของ (คูม่ อื การจัดการ
กากอุตสาหกรรม, 2558)
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในเรื่องต่าง ๆ
สําหรับการจัดการของเสียอันตรายมาตร 78 บัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยในมาตรา 79 บัญญัติต่อไปว่า ใน
กรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้เฉพาะ ให้รัฐมนตรีฯ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ�ำนาจ ออกกฎกระทรวง
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กําหนดชนิด และประเภทของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตในกิจการ
ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นความควบคุมและได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธกี ารเพือ่ ควบคุมการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย
การขนส่งเคลื่อนย้าย การนําเข้ามาในราชอาณาจักร การจัดการ การบําบัด และการจัดการของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้อํานาจแก่ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมในการอนุญาตให้ตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 ควบคุมการดําเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือ ประกอบการค้าเพื่อส่งออก และผู้ใช้ที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมทัง้ การดาํ เนินงานทีเ่ กีย่ วกับการสาธารณสุข หรือทีก่ ระทบกระเทือน
ต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ รวมทัง้ การควบคุมให้ผปู้ ระกอบการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดการของเสีย ตามหลักเกณฑ์
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
■ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2544 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 25 ก�ำหนดลักษณะที่เข้าข่ายเป็นเหตุร�ำคาญ
มาตรา 31 ก�ำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา 32-33 บัญญัติให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
■ กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
■ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
■ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
■ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ. 2561
ที่มา:

1. คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการให้บริการบ�ำบัด ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม โครงการจัดระดับโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม ประเภท 101 105 และ 106 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554)
2. คู่มือการขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายโรงงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2549)
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561)
4. พระราชบัญญัติ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561)
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การจัดทำ�แผนที
่และข้งอมูลเชิงพื้นที่สำ�หรับพื้นที่เสี่ยง
ภาคผนวก
ภาคผนวก
กลอบทิ
นตราย
การจัดทําแผนที่แลัละข
อมูลเชิงพื้งน้ กากของเสี
ที่สาํ หรับพื้นทีย่เสีอั่ยงลั
กลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
ตั ว อย า งโปรแกรมการรั ง วั ด ขอบเขตพื้ น ที่ แ ละคํ า นวณขนาดพื้ น ที่ ผ า น Application บนมื อ ถื อ ตั ว อย า ง เช น
Application Area Calculator ซึ่งสามารถโหลดจาก App store ในระบบ Android จาก Play Store ในระบบ iOS และ
โปรแกรม Quantum GIS หรือที่เรียกวา QGIS สามารถใชงานบนลินุกซ, Unix, Mac OSX และ Wimdow สําหรับใชงาน
ดังรูปที่ ง-1

รูปที่ ง-1 โปรแกรมการรังวัดขอบเขตพื้นที่และคํานวณขนาดพื้นที่ผาน Application บนมือถือ
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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่ ง-2โปรแกรมสํ
โปรแกรมสําาหรั
หรับทําขขออมูมูลลแผนที
รูปรูทีป่ ทีง-2
แผนที่ QGIS
่ QGIS
การเรี
วยโปรแกรมQGIS
QGIS
การเรี
ยกดูยขกดูอมูขอลมูดลวดยโปรแกรม
การเรี
ลจากBrowser
Browser และส
และสววนประกอบข
ดังนีด้ ังนี้
การเรี
ยกดูยกดู
ชั้นชขั้นอขมูอลมูจาก
นประกอบขออมูมูลลเชิเชิงสารสนเทศได
งสารสนเทศได
1) โดยการคลิกที่เมนู View => Panels ใหทําเครื่องหมาย × ที่หนา Browser ดังรูปที่ ง-3
1) โดยการคลิกที่เมนู View => Panels ใหทําเครื่องหมาย × ที่หนา Browser ดังรูปที่ ง-3

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
72

รูปที่ ง-3 การเรียกดูขอมูลดวยโปรแกรม QGIS
2) จากนั้ นไปที่ โฟลเดอรที่เก็บ ขอมูล (Shapefile) ที่ตองการ แลวคลิกเมาสขา งขวาที่โฟลเดอร
จากนั้นเลือก File (Shapefile) ที่ตองการ ดังรูปที่ ง-4
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รูปที่ ง-4 การเรียกดูขอมูลดวยโปรแกรม QGIS
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ลักษณะและคุภาคผนวก
ณสมบัจจติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ลัลักกษณะและคุ
ษณะและคุณณสมบั
สมบั
องสิง่ ง่ ปฏิ
ปฏิกกย
ูลูลหรื
วัสสดุดุทที่ไี่ไมมใใชตามประกาศกระทรวงอุ
ชแแลลววทีที่เป่เปนนของเสี
ของเสียยอัอันนตราย
ตราย ตสาหกรรม
ที่เป็ตตขินขิ องสิ
ของเสี
อัหรือนอวัตราย
ตามประกาศกระทรวงอุ
ตามประกาศกระทรวงอุตเรื่
ตสาหกรรม
สาหกรรม
เรืเรื่อ่องงการกํ
การกํ
ดสิสิ่ง่งปฏิ
ูลหรื
หรือ
ออวัวัวัสสส
ดุดุทดุที่ไี่ไมทมใี่ ใชไชม่แแลใลวช้วแพ.ศ.
พ.ศ.
2548
อง การกำ�จั
ดสิาา่งจัจัดปฏิ
กปฏิูลกกูลหรื
ล้ว2548
พ.ศ. 2548
ษณะความเปนนพิพิษษของกากอุ
ของกากอุตตสาหกรรม
สาหกรรมแบ
แบงงออกเป
ออกเปนนดัดังงนีนี้ ้
ลัลักกษณะความเป
ปฏิกกูลูลหรืหรืออวัวัสสดุดุทที่ไมี่ไมใชใชแแลลววประเภทสารไวไฟ
ประเภทสารไวไฟ(Ignitable
(Ignitablesubstances)
substances)ทีที่ม่มีลีลักักษณะและ
ษณะและคุคุณณสมบั
สมบัตติดิดังังนีนี้ ้
1)1)สิสิ่ง่งปฏิ
ของเหลวที่ม่มีจีจุดุดวาบไฟ
วาบไฟ(Flash
(Flashpoint)
point)ต่ต่ําํากวกวาา6060องศาเซลเซี
องศาเซลเซียยสสแตแตไมไมรรวมถึ
วมถึงงสารละลายที
สารละลายที่ม่มีแีแอลกอ
อลกอ
 เปเปนนของเหลวที
ฮอรผผสมอยู
สมอยูนนออยกว
ยกวาา 2424 %% โดยปริ
โดยปริมมาตร
าตรวิวิธธีทีทดสอบหรื
ดสอบหรืออวิวิธธีวีวิเคราะห
ิเคราะหททําําโดยการวั
โดยการวัดดดดววยเครื
ยเครื่อ่องมืงมืออPensky-Martens
Pensky-Martens Closed
Closed
ฮอร
Cup Tester
Tester ตามวิ
ตามวิธธีทีทดสอบของมาตรฐาน
ดสอบของมาตรฐานASTM
ASTM Standard
Standard D-93-79
D-93-79 หรืหรืออD-93-80
D-93-80 หรืหรืออการวั
การวัดดดดววยเครื
ยเครื่อ่องมืงมืออSetaflash
Setaflash
Cup
ClosedCup
CupTester
Testerตามวิ
ตามวิธธีทีทดสอบของมาตรฐาน
ดสอบของมาตรฐานASTM
ASTMStandard
StandardD-3278-78
D-3278-78
Closed
สารที่ ไม
่ ไมใชใชขของเหลวแต
องเหลวแตสสามารถลุ
ามารถลุกกเปเปนนไฟได
ไฟไดเมืเมื่อ่อมีมีกการเสี
ารเสียยดสีดสีหหรืรืออเมืเมื่อ่อมีมีกการดู
ารดูดดความชื
ความชื้น้นหรืหรืออเมืเมื่อ่อเกิเกิดด
 เปเปนนสารที
การเปลี่ย่ยนแปลงทางเคมี
นแปลงทางเคมีขขึ้นึ้นเองภายในสารนั
เองภายในสารนั้น้นและเมื
และเมื่อ่อเกิเกิดดลุลุกกเปเปนนไฟจะเกิ
ไฟจะเกิดดขึขึ้น้นอยอยาางรุงรุนนแรงและอย
แรงและอยาางตงตออเนืเนื่อ่องทีงที่ก่กออใหใหเกิเกิดด
การเปลี
ตรายราายแรงได
ยแรงไดภภายใต
ายใตออุณุณหภู
หภูมมิแิและความดั
ละความดันนมาตรฐาน
มาตรฐาน(ความดั
(ความดันน11บรรยากาศและอุ
บรรยากาศและอุณณหภู
หภูมมิ 0ิ 0องศาเซลเซี
องศาเซลเซียยส)ส)
อัอันนตรายร
ระเบิดดไดได(Ignitable
(Ignitablecompressed
compressedgas)
gas)ซึซึ่ง่งกกาาซอัซอัดดนีนี้ ให
้ ใหหหมายถึ
มายถึงงวัวัสสดุดุหหรืรืออของผสมใด
ของผสมใดๆๆ
 เปเปนนกกาาชอัชอัดดทีที่จ่จุดุดระเบิ
รรจุออยูยูในถั
ในถังงบรรจุ
บรรจุทที่มี่มีคีความดั
วามดันนสมบู
สมบูรรณณ(Absolute
(Absolute pressure)
pressure) มากกว
มากกวาา2.81
2.81 กิกิโลกรั
โลกรัมมตตออตารางเซนติ
ตารางเซนติเมตร
เมตรทีที่อ่อุณุณหภู
หภูมมิ 21
ิ 21
ทีที่บ่บรรจุ
องศาเซลเซียยสสหรืหรืออมีมีคความดั
วามดันนสมบู
สมบูรรณณมมากกว
ากกวาา7.31
7.31 กิกิโลกรั
โลกรัมมตตออตารางเซนติ
ตารางเซนติเมตร
เมตรทีที่อ่อุณุณหภู
หภูมมิ 55
ิ 55 องศาเซลเซี
องศาเซลเซียยสสวิวิธธีทีทดสอบ
ดสอบ
องศาเซลเซี
ิเคราะหททําําโดยการวั
โดยการวัดดตามวิ
ตามวิธธีทีทดสอบมาตรฐาน
ดสอบมาตรฐานASTM
ASTMD-323
D-323
หรืหรืออวิวิธธีวีวิเคราะห
สารออกซิไดเซอร
ไดเซอร(Oxidizer)
(Oxidizer) ซึซึ่ง่งสามารถไปกระตุ
สามารถไปกระตุนนใหใหเกิเกิดดการเผาไหม
การเผาไหมขของสารอิ
องสารอินนทรีทรียยขขึ้นึ้นไดไดไดไดแแกก
 เปเปนนสารออกซิ
สารประกอบจําาพวก
พวกchlorate
chloratepermanganate
permanganateinorganic
inorganicperoxide
peroxideและ
และnitrate
nitrate
สารประกอบจํ
ปฏิกกูลูลหรืหรืออวัวัสสดุดุทที่ไมี่ไมใชใชแแลลววประเภทสารกั
ประเภทสารกัดดกรกรออนน(Corrosive
(Corrosivesubstances)
substances)ทีที่ม่มีลีลักักษณะและคุ
ษณะและคุณณสมบั
สมบัตติ ิ
2)2)สิสิ่ง่งปฏิ
ดัดังงนีนี้ ้
เปเปนนสารละลาย
สารละลาย(Aqueous
(Aqueoussolution)
solution)ทีที่ม่มีคีคาาความเป
ความเปนนกรดด
กรดดาางง(pH)
(pH)เทเทาากักับบ22หรืหรืออต่ต่ําํากวกวาาและค
และคาาความเป
ความเปน
กรดด
กรดดาางง(pH)
(pH)เทเทาากักับบ12.5
12.5หรืหรืออสูสูงงกวกวาาวิวิธธีทีทดสอบหรื
ดสอบหรืออวิวิธธีวีวิเคราะห
ิเคราะหททําําโดยการวั
โดยการวัดดดดววยยpH-meter
pH-meterตามวิ
ตามวิธธีทีทดสอบของ
ดสอบของUSEPA
USEPA
Method
Method9040
9040
เปเปนนของเหลวที
ของเหลวที่ก่กัดัดกรกรออนเหล็
นเหล็กกกล
กลาาชัชั้น้นSAE
SAE 1020
1020 ไดไดในอั
ในอัตตราสู
ราสูงงกวกวาา6.35
6.35 มิมิลลลิลิเมตรต
เมตรตออปปทที่อี่อุณุณหภู
หภูมมิ ิ
5555 องศาเซลเซี
องศาเซลเซียยสสวิวิธธีทีทดสอบหรื
ดสอบหรืออวิวิธธีวีวิเคราะห
ิเคราะหททําําโดยการใช
โดยการใชววิธิธีทีทดสอบของ
ดสอบของNACE
NACE (National
(National Association
Association ofof Corrosion
Corrosion Engineers)
Engineers)
Standard
StandardTM-01-69
TM-01-69
3)3)สิสิ่ง่งปฏิ
ปฏิกกูลูลหรืหรืออวัวัสสดุดุทที่ไมี่ไมใชใชแแลลววประเภทสารที
ประเภทสารที่เกิ่เกิดดปฏิ
ปฏิกกิริรยิยาได
าไดงงาายย(Reactive
(Reactivesubstances)
substances)ทีที่ม่มีลีลักักษณะและ
ษณะและ
คุคุณณสมบั
สมบัตติดิดังังนีนี้ ้
 เปเปนนสารที
สารที่ม่มีสีสภาพไม
ภาพไมคคงตังตัววสามารถทํ
สามารถทําาปฏิ
ปฏิกกิริรยิยาได
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 เปนสารที่มีองคประกอบของไซยาไนดหรือซัลไฟด เมื่อตองอยูในสภาวะแวดลอมที่มีคาความ เปนกรด
ดาง (pH) ระหวาง 2 ถึง 11.5 แลวสามารถกอใหเกิดกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษขึ้นในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
บุคคลและสิง่ แวดลอมได
 เปนสารซึ่งเมื่อถูกทําใหรอนในที่จํากัดจะกอใหเกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได
 เปนสารซึ่งสามารถระเบิดไดทันทีหรือเกิดปฏิกิริยาระเบิดไดในสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน
(ความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) จะมีปฏิกิริยารุนแรง
4) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารพิษ (Toxic substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
 เปนสารที่เปนอันตรายตอสุขอนามัยหรือสิ่งแวดลอม เพราะมีคุณสมบัติของความเปนสารกอมะเร็ง
สารพิษแบบเฉียบพลัน สารพิษแบบเรื้อรัง สารที่มีคุณสมบัติสะสมในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม เชน
สารเคมีที่กอใหเกิดมะเร็งตามบัญชีรายชื่อในกลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B ของ International Agency for Research
on Cancer เปนตน
 เปนสารที่มีคา Acute oral LD50 นอยกวา 2,500 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม เมื่อใชหนู (Rat)
เปนสัตวทดลอง หรือมีคา Acute inhalation LC50 นอยกวา 10,000 สวนในลานสวน ในสภาพของไอหรือกาซ หรือเมื่อใช
กระตายเปนสัตวทดลอง มีคา acute dermal LD50 นอยกวา 4,300 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ทั้งนี้คา LD50 หมาย
ถึงคา (ปริมาณ) เฉลี่ยของสารพิษ (Medium lethal dosage) ที่ทําใหสัตวที่ใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%) คา
LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัม ของสารพิษตอน้ําหนกตัวสัตวทดลองหนึ่งกิโลกรัม และคา LC50 หมายถึงคา (ความเขมขน) เฉลี่ย
ของสารพิษ (Medium lethal concentration) ในตัวกลางที่ทําใหสัตวที่ใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%) คา LC50
มีหนวยเปนสวน (โดยปริมาตรหรือน้ําหนัก) ของสารพิษตอลานสวน (โดยปริมาตร หรือน้ําหนัก) ของตัวกลาง
 เปนสารที่มีคา Acute aquatic 96-hour LC50 นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อวัดในน้ําออน
(ความกระดางทั้งหมดเทากับ 40-48 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปแคลเซียมคารบอเนต) กับปลา fathead minnows (Pimephales
promelas) ปลา rainbow trout (Salmo gairdneri) หรือปลา golden shiners (Notemigonus crysoleucas) ตามที่
กําหนดใน Part 800 ของ the “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (16th
Edition),” American Public Health Association, 1985
 เปนสารที่มีองคประกอบของสารที่ระบุขางลางนี้ ในปริมาณความเขมขนของสารใดสารหนึ่งหรือปริมาณ
รวมของสารทั้งหมด มากกวาหรือเทากับ 0.001% โดยนาหนัก
- 2-Acetylaminofluorene (2-AAF)
- Acrylonitrile
- 4-Aminodiphenyl
- Benzidine and its salts
- bis (Chloromethyl) ether (BCME)
- Methyl chloromethyl ether
- 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)
- 3,3'-Dichlorobenzidine and its salts (DCB)
- 4-Dimethylaminoazobenzene (DAB)
- Ethyleneimine (EL)
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-

alpha-Naphthylamine (1-NA)
beta-Naphthylamine (2-NA)
4-Nitrobiphenyl (4-NBP)
N-Nitrosodimethylamine (DMN)
beta-Propiolactone (BPL)
Vinyl chloride (VCM)

5) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบของสิ่งเจือปนที่กําหนดไวดังนี้
 เมื่อนํามาหาคาความเขมขนทั้งหมดของสิ่งเจือปน พบวามีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและ
สารอินทรียอันตราย ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (mg/kg; wet weight) เทากับ
หรือมากกวาคา Total Threshold Limit Concentration (TTLC) ที่กําหนดไวดังตอไปนี้
แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Antimony and/or antimony compounds)
สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Arsenic and/or arsenic compounds)
แรใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos)
1.0
(รอยละ)
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม
10,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต)
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม
75
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Beryllium and/or beryllium compounds)
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม
100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Cadmium and/or cadmium compounds)
สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Chromium (VI) compounds)
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท
2,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Chromium and/or chromium (III) compounds)
โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท
8,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Cobalt and/or cobalt compounds)
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง
2,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Copper and/or copper compounds)
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)
18,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว
1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Lead and/or lead compounds)
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท
20
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Mercury and/or mercury compounds)

76 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
Guideline on Illegal Dumping Surveillance
19-1111 000.indd 76

12/9/2562 BE 10:33 AM

77

Guideline on Illegal Dumping Surveillance

โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม
3,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(ไมรวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด)
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)
นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล
2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Nickel and/or nickel compounds)
ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม
100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Selenium and/or selenium compounds)
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Silver and/or silver compounds)
ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม
700 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Thallium and/or thallium compounds)
วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม
2,400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Vanadium and/or vanadium compounds)
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี
5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Zinc and/or zinc compounds)
แอลดริน (Aldrin)
1.4
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
คลอเดน (Chlordane)
2.5
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)
1.0
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ดีลดริน (Dieldrin)
8.0
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD)
0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
เอนดริน (Endrin)
0.2
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
เฮปตาคลอร (Heptachlor)
4.7
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
คีโปน (Kepone)
21
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
สารประกอบอินทรียของตะกั่ว (Lead compounds, organic)
13
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ลินเดน (Lindane)
4.0
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
เมททอกซีคลอร (Methoxychlor)
100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ไมเร็ก (Mirex)
21
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
17
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))
50
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ทอกซาฟน (Toxaphene)
5
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ไตรคองโรเอทิลีน (Trichloroethylene)
2,040 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)
10
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(หมายเหตุ – คาที่กําหนดของสารอนินทรีย เปนคาที่วัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ
– ในกรณีของแอสเบสตอสและโลหะธาตุ คาที่กําหนดไวใหใชกับสารที่อยูในสภาพรวนเปนผงละเอียดเทานั้น
ทั้งนี้ แอสเบสตอส จะรวมถึง chrysotile amosite crocidolite tremolite anthophyllite และ actinolite)

77 ้นที่เสี่ยง
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
Guideline on Illegal Dumping Surveillance
19-1111 000.indd 77

12/9/2562 BE 10:33 AM

คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
78

 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เมื่อนํามาสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET) และวิธีวิเคราะห
น้ําสกัดแลว มีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตราย
ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอลิตรของน้ําสกัด (mg/L) เทากับหรือมากกวาคา Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)
ที่กําหนดไวดังตอไปนี้
สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู
5.0
มิลลิกรัมตอลิตร
(Arsenic and/or arsenic compounds)
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม
100 มิลลิกรัมตอลิตร
(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต)
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม
0.75 มิลลิกรัมตอลิตร
(Beryllium and/or beryllium compounds)
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม
1.0
มิลลิกรัมตอลิตร
(Cadmium and/or cadmium compounds)
สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท
5
มิลลิกรัมตอลิตร
(Chromium (VI) compounds)
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท
5
มิลลิกรัมตอลิตร
(Chromium and/or chromium (III) compounds)
โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท
80
มิลลิกรัมตอลิตร
(Cobalt and/or cobalt compounds)
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง
25
มิลลิกรัมตอลิตร
(Copper and/or copper compounds)
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)
180 มิลลิกรัมตอลิตร
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead compounds)
5.0
มิลลิกรัมตอลิตร
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท
0.2
มิลลิกรัมตอลิตร
(Mercury and/or mercury compounds)
โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม
350 มิลลิกรัมตอลิตร
(ไมรวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด)
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)
นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล
20
มิลลิกรัมตอลิตร
(Nickel and/or nickel compounds)
ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม
1.0
มิลลิกรัมตอลิตร
(Selenium and/or selenium compounds)
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or silver compounds)
5
มิลลิกรัมตอลิตร
ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม
7.0
มิลลิกรัมตอลิตร
(Thallium and/or thallium compounds)
วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม
24
มิลลิกรัมตอลิตร
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(Vanadium
(Vanadium
and/or
and/or
vanadium
vanadium
compounds)
compounds)
(Vanadium and/or vanadium compounds)
สังกะสีสังและ/หรื
กะสี และ/หรื
อสารประกอบสั
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี
250อสารประกอบสั
มิลงลิกะสี
กรัมงตกะสี
อลิตร
(Zinc(Zinc
and/or
and/or
zinc compounds)
zinc compounds)
(Zinc and/or zinc compounds)
แอลดริแอลดริ
น (Aldrin)
น (Aldrin)
แอลดริน (Aldrin)
0.14 มิลลิกรัมตอลิตร
คลอเดน
คลอเดน
(Chlordane)
(Chlordane)
คลอเดน (Chlordane)
0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
ดีดีที ดีดีอที หรื
ดีดอีอี ดีหรืดีด0.1
อี (DDT,
ดีดีดี (DDT,
DDE,
DDD)
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)
มิลลิกDDE,
รัมตอDDD)
ลิตร
2,4-ดี2,4-ดี
(2,4-Dichlorophenoxyacetic
(2,4-Dichlorophenoxyacetic
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
10
มิลลิกรัมตacid)
อลิตรacid)
ดีลดริดีนล(Dieldrin)
ดริน (Dieldrin)
0.8 มิ0.8
ลลิกมิรัลมลิตกอรัลิมตตรอลิตร
ดีลดริน (Dieldrin) 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร
ไดออกซิ
ไดออกซิ
น (Dioxin
น (Dioxin
(2,3,7,8
(2,3,7,8
-TCDD))
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8 -TCDD))
0.001
มิลลิก-TCDD))
รัมตอลิตร
เอนดริเอนดริ
น (Endrin)
น (Endrin)
เอนดริน (Endrin)
0.02 มิลลิกรัมตอลิตร
เฮปตาคลอร
เฮปตาคลอร
(Heptachlor)
(Heptachlor)
เฮปตาคลอร (Heptachlor)
0.47 มิลลิกรัมตอลิตร
คีโปนคี(Kepone)
โปน (Kepone)
คีโปน (Kepone)
2.1
มิลลิกรัมตอลิตร
ลินเดนลิน(Lindane)
เดน (Lindane)
ลินเดน (Lindane)
0.4
มิลลิกรัมตอลิตร
เมททอกซี
เมททอกซี
คลอรค(Methoxychlor)
ลอร
เมททอกซีคลอร (Methoxychlor)
10 (Methoxychlor)
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเร็กไมเร็
(Mirex)
ก (Mirex)2.1
ไมเร็ก (Mirex)
มิลลิกรัมตอลิตร
เพนตาคลอโรฟ
เพนตาคลอโรฟ
นอล1.7
(Pentachlorophenol)
นอล (Pentachlorophenol)
เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
มิลลิกรัมตอลิตร
โพลีคลอริ
โพลีคเนตเต็
ลอริเดนตเต็
ไบฟ
ิล (Polychlorinated
นิลมิล(Polychlorinated
biphenyls
(PCBs))
(PCBs))
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))
5.0ดนไบฟ
ลิกรัมตอลิตร biphenyls
ทอกซาฟ
ทอกซาฟ
น (Toxaphene)
น (Toxaphene)
ทอกซาฟน (Toxaphene)
0.5
มิลลิกรัมตอลิตร
ไตรคลอโรเอทิ
ไตรคลอโรเอทิ
ลีน (Trichloroethylene)
ลีน (Trichloroethylene)
ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)
204
มิลลิกรัมตอลิตร
เว็ก (Silvex;
2,4,5-Trichlorophenoxypropionic
acid) acid)
ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid) ซิลเว็กซิล(Silvex;
1.02,4,5-Trichlorophenoxypropionic
มิลลิกรัมตอลิตร
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
– คาที–่กคไม
ําหนดของสารอนิ
าใทีช่กขําองสารประกอบ)
หนดของสารอนิ
นทรียน เป
ทรีนยค าเปทีน่วคัดาเปทีน่วความเข
ัดเปนความเข
มขนของธาตุ
มขนของธาตุ
ไมใชขไมอง
(หมายเหตุ – คาที่กําหนดของสารอนินทรีย เปนคาที่วัดเปนความเข
มขนของธาตุ

 การทดสอบสิ
่งปฏิก่งูลปฏิ
หรืTest
กอูลวัหรื
ส(WET)
ดุอทวัี่ไมสใดุชทแี่ไลมวใชโดยนํ
แลว าโดยนํ
มาสกัามาสกั
ดดวยวิดธดี วWas
ยวิธ
 การทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยนํามาสกัดดวยวิธการทดสอบสิ
ี Waste
Extraction
จะทําจะทํ
ขึของสารอั
้นก็าตขึอ้นเมืก็่อตนอคตรายใดๆ
เมืาความเข
่อ คาความเข
ทัม้งเขกิหมด
นทัค้งาหมด
(Total
Concentration)
ของสารอั
นตรายใดๆ
นตรา
จะทําขึ้นก็ตอเมื่อ คาความเขมขนทั้งหมด (Total Concentration)
มีมคขานไม
TTLC(Total
แตมีคConcentration)
าเทากับ ของสารอั
อมากกว
าแคลาวนัSTLC
ของสารนั
หรือ้นธเมืีฝหรื่องกลบ
ตออเมืงการนํ
่อตองการนํ
าสิ่งปฏิาสิก่งูลปฏิ
หรืกอูลวัหรื
สดุอทวัี่ไมสใดุชทแี่ไลมวใชนัแ้นลไป
วน
หรือมากกวาคา STLC ของสารนั้น หรือเมื่อตองการนําสิ่งปฏิกหรื
ูลหรื
อหรื
วัสอดุมากกว
ทาี่ไคมาใชSTLC
้น ไปกํของสารนั
าจัด้นโดยวิ
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ภาคผนวก

ฉ

ภาคผนวก
ชุดและอุปกรณ์
ป้องกัฉนอันตรายส่วนบุคคล
ชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ชุดปองกันสารเคมีระดับ C (Level C)
หนากากปองกันเต็มหนาที่ติดไสกรองอากาศ (Full-facepiece,
air-purifying, canister-equipped respirator)

ถุงมือปองกันสารเคมีและรองเทาบูทนิรภัย
(Chemical resistant gloves and safety boots)

เสื้อผาสนับสนุนการปองกัน
(Support Function Protective Garment)
ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน NFPA 1993

หมวกแข็ง (Hard hat)

การปองกัน
- ปองกันการกระเซ็นของสารเคมีที่เปนของเหลวแตไมปองกันไอสารหรือกาซ
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การใชงาน
- เมื่อมีการสัมผัสกับสารเคมีที่ไมมีผลกระทบตอผิวหนัง
- มีการตรวจวัดชนิดและปริมาณของสารปนเปอนแลว
- ไสกรองที่ใชกับหนาสามารถขจัดการปนเปอนได
- มีการระบุลักษณะพิเศษของสารและอันตรายที่มีอยูได
ขอจํากัด
- เนื้อผาที่ใชปองกันตองมีคุณสมบัติตอตานการซึมผาน (Resist permeation) ของสารเคมีหรือสวนผสมที่มีอยู
- ปริมาณสวนผสมสารเคมีที่ลอยอยูในอากาศจะตองต่ํากวาระดับที่เปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพอยางเฉียบพลัน (IDLH)
- ในบรรยากาศจะตองมีผสมของกาซออกซิเจนไมนอยกวา 19.5%
- ไมยอมรับใหใชในปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Not Acceptable for Chemical Emergency Response)

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอัน81
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ช

การเก็บตัวอย่างกากของเสีย เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ ใช้
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก
ในการตรวจสอบองค์
ประกอบหรือปคุระกอบหรื
ณสมบัอตคุณิขสมบั
องติ
การเก็บตัวอยางกากของเสีย เครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบองค
กากของเสียยเบืเบื้องต้อนงต้และวิ
น และวิ
ธีการสอบเที
ยบ
ธีการสอบเที
ยบ
ของกากของเสี
อุปกรณและภาชนะในการเก็บตัวอยางกากของเสีย
กากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย)
อุปกรณเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) ที่นิยม ไดแก Glass sampler และ Water sample dipper

รูปที่ ช-1 Glass sampler

รูปที่ ช-2 Water sample dipper
ภาชนะบรรจุตัวอยาง (Sample container)
ลักษณะของภาชนะที่ใชบรรจุกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) สวนมากจะนิยมใชขวดพลาสติก เนื่องจากเบา
สะดวกตอการขนสง และราคาถูก โดยตองพิจารณาดังนี้

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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ก. ชนิดของขวด ตองคํานึงถึงการปนเปอนของตัวเนื้อ (Texture) ภาชนะบรรจุกับกากของเสียชนิดของเหลว
(น้ําเสีย) วามีผลตอการวิเคราะหดัชนีนั้น ๆ หรือไม และในกรณีที่ตองรักษาสภาพดวยสารละลายกรด-ดาง หรือตองกลั้วขวดดวย
สารละลายอินทรีย ตองใชภาชนะที่ทนตอสารเคมีนั้น ๆ ดวย เพื่อเปนการรักษาสภาพของน้ําตัวอยาง
ข. ปริมาตรของขวด ควรมีความเหมาะสมกับปริมาตรที่ตองการเพื่อใหเพียงพอตอการวิเคราะห และการยืนยันผล
ซึ่งมีหลายดัชนีสามารถบรรจุในภาชนะเดียวกันไดเพราะมีวิธีการในการรักษาสภาพเหมือนกัน
ค. รูปรางของขวด ควรเปน ขวดที่มีกนกลมไมเปน เหลี่ยมมุม การเลือกใช วัดปากกวางหรือปากแคบตองคํานึงถึง
ความสะดวกในการทําความสะอาด และการวิเคราะห
ฉลากติดขางขวดเก็บตัวอยาง
เมื่อเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) และปดฝาขวดใหสนิทแลวควรเช็คขวดใหแหง และปดฉลาก
(Label) ไวทุกขวดทันที เพื่อปองกันการปดฉลากผิดขวด โดยฉลากจะตองแจกแจงขอมูลที่จําเปน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานทุกตัวอยาง
ดังนี้
- สถานที่เก็บตัวอยาง (Sampling location or sample site)
- จุดเก็บตัวอยางในสถานที่ที่กําหนดให (Sampling position at a given location) วามีกี่จุดตําแหนงใด แตละจุด
หางกันเทาใด (Exact location)
- วัน เวลา และความถี่ของการเก็บตัวอยาง (Time and frequency of sampling)
- การรักษาสภาพตัวอยาง ใชสารเคมีชนิดใดในการรักษาสภาพหรือไม
- ดัชนีที่ตองการวิเคราะห
- วัตถุประสงคในการเก็บตัวอยาง
- ชื่อ-สกุล และหนวยงานของผูเก็บตัวอยาง ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับตัวอยางนัน้ ๆ จะไดสอบถามไดถูกตอง ควรระบุ
ทั้งชื่อและนามสกุล เพื่อปองกันความสับสนในกรณีที่ชื่อซ้ํากัน
วิธีการเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) นิยมวิธีการเก็บตัวอยาง 3 วิธี ไดแก
1. แบบจวง (Grab sampling) คือ การเก็บตัวอยางจุดละ 1 ตัวอยางในเวลาที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
2. การเก็บแบบผสมรวม (Composite sampling) คือ การเก็บตัวอยางแบบจวง แลวนํามาผสมกันโดยเก็บจากจุด
เดียวกัน แตเวลาตางกัน เปนการเฉลี่ยความเขมขนของตัวอยาง ณ จุดเก็บ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ
3. การเก็บแบบผสมรวมแตละจุดเก็บ (Integrated sampling) คือ การเก็บตัวอยางแบบจวงของแตละจุดเก็บแลว
นํามาผสมกัน
กากของเสียชนิดของแข็ง (ดิน/วัสดุปนเปอน)
การเก็บตัวอยางดิน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
1. การเก็บตัวอยางดินจากระดับดิน
1.1 อุกรณ คือ พลั่ว จอบ เสียม หรือหัวเจาะดิน (Hand Auger)
1.2 ใชจอมหรือเสียม หรือพลัวทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ๆ เพื่อปาดหนาดิน เศษแกวเศษหญาออก
1.3 ใช Hand Auger เจาะดินลงไปเพื่อเก็บดินที่ระดับ 10-20 เซนติเมตร นําตัวอยางดินที่ไดใสลงไปใน
อุปกรณบรรณจุดินที่เหมาะสม
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2. การเก็บตัวอยางดินจากระดับปานกลาง
2.1 อุปกรณ คือ จอบ เสียม หรือหัวเจาะดิน (Hand Auger)
2.2 ใชจอมหรือเสียม ทําความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ เพื่อปฺดหนาดิน เก็บเศษหิน เศษหญา ออก
2.3 ใช Hand Auger เจาะดินลงไป เพื่อเก็บดินที่ระดับ 30-200 เซนติเมตร
3. การเก็บตัวอยางดินจากระดับลึก
3.1 อุปกรณ คือ เครื่องขุดเจาะดิน และตุมสําหรับตอก
3.2 เปนการเก็บตัวอยางดินที่มีระดับความลึกมากกวา 2.0 เมตร ซึ่งการเก็บตึวอยางแกนดินยาวตอเนื่อง
จะใช Split Barrel Sampler ซึ่งเก็บตัวอยางแทงดินอยางตอเนื่องได 45-60 เซนติเมตร การเก็บตัวอยางอาจจะใชรวมกับอุปกรณ
ขุดเจาะอื่น ๆ เชน Auger สวนหัวไวสําหรับตอเชื่อม Thin Wall Tube กับตัวดาม Thin Wall Tube ปลายตัดชองระบายอากาศ
สกูรเชื่อมสวนหัวและ Thin Wall Tube เพื่อขุดหลุมนํารองจนถึงระดับความลึกที่ตองการ แลวจึงปลอยเปน Split Barrel Sampler
เพื่อเก็บตัวอยางตอไป
เครื่องมืออุปกรณเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของแข็ง (ดิน/วัสดุปนเปอน)
เครื่องอุกรณที่ใชมีดังนี้ พลั่ว จอบ เสียม หัวเจาะดิน (Hand Auger), Thin-wall Tube Sampler และภาชนะบรรณจุดิน

รูปที่ ช-3 เครื่องมืออุปกรณเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของแข็ง (ดิน/วัสดุปนเปอน) ไดแก พลั่ว จอบ เสียม

รูปที่ ช-4 หัวเจาะดิน (Hand Auger) และ Thin-wall Tube Sampler
84 ้นที่เสี่ยง
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รูปที่ ช-5 ภาชนะบรรจุดิน

เครื่องมือ/อุปกรณทใี่ ชในการตรวจสอบองคประกอบ/คุณสมบัตขิ องกากของเสียเบือ้ งตน
อุปกรณ/เครื่องมือ
กระดาษลิตมัส

เครื่อง Multi-meter (pH, temp,
Conductivity, Salinity)

ชนิดกากของเสีย

พารามิเตอรที่ที่ตรวจวัด

น้ําเสีย (1)

ความเปนกรด-ดาง

น้ําเสีย (1)

ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ
คาการนําไฟฟา คาความเค็ม

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื
85 ้นที่เสี่ยง
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อุปกรณ/เครื่องมือ
เครื่อง HAZCAT Kit

เครื่อง XRD

ชนิดกากของเสีย

พารามิเตอรที่ที่ตรวจวัด

น้ําเสีย/ผสมน้ํามันกาก
สารเคมี (2)
ไดทั้งที่เปนของแข็ง
และของเหลว

เครื่องมือตรวจสอบจําแนก
ประเภทของเสียอันตราย
องคประกอบของสารเคมี
กลุมสารเคมี และความเปนพิษ

กากสารเคมี (2)
ที่เปนของแข็ง

โลหะหนัก

กากของเสียที่เปน
ของแข็ง ผงขี้เถา
และขี้ตะกรัน

โลหะหนัก

เครื่อง XRF

เครื่อง Chromatography/
Mass
spectrometry
(GC/MS)

ไอระเหยจากสารอินทรียระเหยงาย
กากสารเคมี (2)
(VOCs)
ทั้งที่เปนชองแข็งและ
ของเหลว

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอัน86
ตรายในพื้นที่เสี่ยง
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อุปกรณ/เครื่องมือ
หลอดตรวจแกส หรือหลอดชี้บอก
(Gas detector Tube)

ชนิดกากของเสีย

พารามิเตอรที่ที่ตรวจวัด

กาซ

ไอระเหยของสารเคมี

กาซ

ตรวจวัดไอระเหยสารเคมีรวม
LEL, O2, VOCs และสารเคมี
รายชนิดตามเซ็นตเซอร

กาซ

ตรวจวัดกาซพิษและไอระเหย
สารเคมีในบรรยากาศ
จํานวนมากกวา 250 ชนิด

รังสี

รังสีเบตา แกรมมา แอลฟา

เครื่อง Multi RAE

เครื่อง FTIR

เครื่อง Radioactive Meter

87 ้นที่เสี่ยง
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*** หมายเหตุ
(1)
น้ําเสีย เปนของเสียที่เกิดการขั้นตอนที่มีการใชน้ําในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน การลาง
ชิ้นงาน การลางอุปกรณ/เครื่องจักร และการลางพื้น เปนตน รวมทั้งน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมผาน
คามาตรฐาน ซึ่ งอาจมี การปนเปอนและมีความเปนอันตรายหากมีการใชส ารเคมีในกระบวนการผลิตหรือ
การบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากสารเคมีเหลานั้นจะถูกชะละลายปนเปอนมากับน้ําเสียดังกลาว
(2)
กากสารเคมี เปนกากของเสียที่มีองคประกอบของสารเคมีซึ่งเปนวัตถุดิบหรือสารตั้งตนของกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมตาง ๆ มีทั้งที่เปนของเสียอันตรายและของเสียไมอันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบของ
สารเคมีดังกลาว
การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration)
เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใชในการสํารวจสงผลกระทบตอความแมนยําและเชื่อถือไดของขอมูลจึงจําเปนตองดําเนินการ
ให แ น ใ จว า เครื่ องมื อ วั ดที่ ใช ในการสํ า รวจสามารถให ผ ลการวั ด ที่ แ ม น ยํ า ตามความต อ งการ การสอบเที ยบเครื่ อ งมื อวั ด
(Calibration) เปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับการทําใหแนใจวาเครื่องมือวัดที่ใชงานยังสามารถทํางานไดอยางแมนยําตามที่
ตองการ ผลจากการสอบเทียบเมื่อนํามาวิเคราะหจะทําใหสามารถกําหนดไดวาเครื่องมือวัดควรจะใชตอไปหรือจําเปนตอง
ปรับแตงผลจากการสอบเทียบ ทําใหมั่นใจไดวาเครื่องมือวัดที่ใชในการสํารวจยังคงทํางานไดอยางแมนยําและเชื่อถือได ผลการ
สอบเทียบหลาย ๆ ครั้ง ยังแสดงใหเห็นคุณลักษณะทางดานความเสถียร (Stability) ของเครื่องมือวัด
การสอบเทียบ หมายถึง ชุดของการดําเนินการซึ่งสรางความสัมพันธระหวางคาการชี้บอกโดยเครื่องมือวัดหรือระบบ
การวัด หรือคาที่แสดงโดยเครื่องวัดที่เปนวัสดุกับคาสมนัยที่รูคาของปริมาณที่วัดภายใตภาวะเฉพาะที่บงไว จากความหมาย
ดังกลาวขยายใหเขาใจงายขึ้นก็คือ การสอบเทียบเปนชุดการดําเนินการภายใตสภาวะเฉพาะเพื่อหาคาความสัมพันธระหวาง
เครื่องมือวัดเพื่อเปรียบเทียบกับคาที่รูของ ปริมาณที่วัด (ซึ่งตองเปนคาที่สามารถอางอิงได) ผลจากการสอบเทียบจะใหขอมูลวา
เครื่องมือวัดที่ใชในการสํารวจยังคงมีคุณลักษณะทางดานมาตรวิทยาที่เหมาะสมในการใชงานตอไปหรือไม
การทําการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) มี 2 วิธี
1. การทําดวยตนเอง
2. การสงไปทําที่ศูนยมาตรฐานตาง ๆ
โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะตองปฏิบัติและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และผูปฏิบัติจะตองมีความรู
เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของเครื่องมือนั้น ๆ

88 ้นที่เสี่ยง
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ภาคผนวก

ซ

ซ
รายชื่อห้องปฏิภาคผนวก
บัติการทางวิ
ทยาศาสตร์ที่ ได้มาตรฐาน

รายชื่อหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐาน

ลําดับที่

บริษัท

เบอรติดตอ

1

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

0 2678 1813 ตอ 1114 หรือ 1119

2

บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด

0 2744 9911

3

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด

0 3848 1197-8

4

บริษัท แซน อี.68 แลบ จํากัด

0 2587 8486, 0 2912 2715-8

5

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

0 2805 6660-2

6

บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนตซายน จํากัด

0 7434 2180, 0 7434 2878

7

บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด

0 2939 4370

8

บริษัท เทสท เทค จํากัด

0 2877 3271-4

9

บริษัท โมเดิรน ทรีท แอนดเทค จํากัด

0 2530 2310-1

10

บริษัท วอเตอรเทสท จํากัด

0 2993 6625-7

11

บริษัท คอนซัลแตนท เซ็นเตอร แอนด แล็บ จํากัด

0 2840 7013-5

12

บริษัท วอเตอรดอกเตอร จํากัด

0 2559 2920-2, 0 1310 4266

13

บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จํากัด

0 2315 2300

14

บริษัท ซีคอท จํากัด

0 2910 5021-6, 0 2959 3600

15

บริษัท ลิควิด เพียวริฟเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

0 2903 0810-4

16

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด

0 2292 1645-8, 0 2689 8164-5

17

บริษัท สหพรพรหม จํากัด

0 2938 1707-9, 0 2938 1705

18

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท แอนด แลบอราตอรี่ จํากัด

0 2696 0741, 0 2969 0130-1

19

บริษัท เกตเวยดิเวลลอปเมนท จํากัด

0 3857 5277, 0 3857 5118

20

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

0 2345 1000

21

บริษัท สยามเฆมีจํากัด (มหาชน)

0 2425 8036

22

บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนดคอลซัลแทนทจํากัด

0 7726 9377

23

บริษัท เวลโกรวอินดัสทรีสจํากัด

0 3857 0001, 0 3857 1158

24

บริษัท ไอ. เอ. เคมีคอลสจํากัด

0 2938 6604-5

25

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จํากัด

0 2509 9000-40, 0 2509 9048-3307

26

บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดลอม จํากัด

0 2320 0277-8

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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ลําดับที่

บริษัท

เบอรติดตอ

27

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด

0 2476 5058, 0 2877 0394-7

28

บริษัท วี.เอส.เคม (1970) จํากัด

0 2815 2821-2

29

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

0 2373 7799

30

ฝายเคมี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

0 2436 6835, 0 2436 6831

31

ฝายสิ่งแวดลอม การไฟฟาแหงประเทศไทย

0 2436 1120-24

32

บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส จํากัด

0 2245 9660-1

33

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จํากัด

0 2983 3045-6

34

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

0 2326 0011, 0 2326 0351-2

35

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)

0 2705 9445-6

36

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)

0 2658 6299

37

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

0 3868 3895-6, 0 3868 5746

38

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (สมุทรสาคร)

0 3449 0393

39

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมลําพูน)

0 5358 1083, 0 5358 1063

40

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (สงขลา)

0 7439 0178-9

41

บริษัท ซีเทค โนวาเคม จํากัด

0 2392 9199

42

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด

0 2709 2950-3

43

บริษัท เอ็มเม็กซ แอสโซซิเอชั่น จํากัด

0 2867 1128

44

บริษัท เคมแม็ก แอนดไฟทเปอร จํากัด

0 2295 3687-91

45

บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

0 2719 6488-92

46

บริษัท วอเทค จํากัด

0 2927 6145-53

47

สวนควบคุมคุณภาพ หนวยธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท จํากัด(มหาชน)

0 2239 7148

48

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทรีเสริช แอนดเทคโนโลยี จํากัด

0 2954 7745-6

49

บริษัท แอดวานซ ไทย เทสติ้ง จํากัด

0 2172 7061-2

50

บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต จํากัด

0 2331 8271-3

51

บริษัท อาควา นิชิฮารา คอรปอเรชั่น จํากัด

0 2589 9717 กด 0

52

บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

0 7435 7727-30

53

บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท จํากัด

0 7425 2106

54

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (แมเมาะ)

0 5425 4136

55

บริษัท แอล เอส พีสยาม อินเตอรเทรด จํากัด

0 2729 3124-5
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56

บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

0 2802 3577-8

57

บริษัท แสงโสม จํากัด

0 2278 4321

58

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เทสติ้ง เซอรวิส จํากัด

0 2559 2095

59

บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จํากัด

0 2921 1137-8

60

บริษัท วีอารเกรท เคมีเคิล จํากัด

0 3844 4812

61

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนทจํากัด

0 2743 3963-4

62

บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

0 2924 6778

63

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาเชียงใหม)

0 5389 6131

64

บริษัท เพอรเฟคเคมิคัล แอนดเซอรวิส จํากัด

0 2953 5550-3

65

บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร จํากัด

0 2865 0044-9

66

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสตแอนดเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทจํากัด

0 2763 2828

67

บริษัท เฮลธแอนดเอ็นไวเทค จํากัด

0 2952 6310, 0 2589 8355

68

บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด

0 2530 0284-5

69

บริษัท เซฟตี้ แพลน จํากัด

0 2267 3485, 0 2567 3549

70

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาขอนแกน)

0 4324 7704-7

71

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอรวิส จํากัด (สาขา สุวรรณภูม)ิ

0 2132 8220

72

บริษัท ยีอี วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด

0 3860 7456

73

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาสมุทรสาคร)

0 3485 7710-15

74

บริษัท เอชวีอี จํากัด

0 2883 4956-7

75

บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอรวิส จํากัด

0 3894 7126, 08 5391 1889

76

บริษัท เอส ซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด

0 2586 5798

77

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาหาดใหญ

0 7434 5876-8 , 0 7434 4386-8

78

บริษัท ไพนซีส เอโวลูชั่น จํากัด

0 2529 1794, 0 2529 1704, 0 2901 6423

79

บริษัท เซาเทิรนไทยคอนซัลติ้ง จํากัด

0 7661 7668

80

บริษัท แปซิฟค แลบอราทอรีจํากัด

0 2925 8498

81

บริษัท เซนทเอ็นไวร จํากัด

0 2906 3729-31 ตอ 17

82

บริษัท เอส ทีเอส กรีน จํากัด

0 2153 7001

83

บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (สาขาสมุย)

0 7741 9079

84

บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จํากัด

0 2721 4624
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85

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด

0 2337 1287-800

86

บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส จํากัด

0 2538 9839

87

บริษัท เทสท เทค จํากัด

0 2877 3271-4

88

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรรอนเมนทแอนดเคมีคัล จํากัด

0 2924 6692

89

บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

0 3860 9232

90

บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ํา จํากัด

0 3522 6382-3, 0 3580 0593

91

บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอรวิส จํากัด

0 3819 0643

92

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

0 7621 5900

93

บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด

0 2713 3888

94

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด

0 3899 4000

95

บริษัท หองปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

0 3853 3476

96

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด

02 834 9222

97

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

0 2641 4983

98

บริษัท ดี.เอ.รีเซิรช เซ็นเตอร จํากัด

0 3720 8800-39 ตอ 6364, 6467

99

บริษัท เอ็นเจ วอเทอรแล็บ จํากัด

0 2940 8427

100

บริษัท โกชูโคซัน จํากัด

0 2312 4159, 0 2312 4165-7, 0 2312 4171-5

101

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

0 3840 8500

102

บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด

0 2464 5318

103

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

0 2715 8723

104

บริษัท โอ.เค เอ็นไวรอนเมนตทอล คอนซันแตนท แอนดรี เสิรชสจํากัด

02 897 9037

105

บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟค จํากัด

0 2735 7520, 0 2 735 8552

106

บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด

0 2885 5801

107

บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด

0 2330 9300-1

108

บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

0 2126 9499

109

บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด

0 3834 6364

110

บริษัท ท็อปส-แลบ คอนซัลแตนท จํากัด

0 2159 0121

111

บริษัท รีเลท อินเตอรเทรด จํากัด

0 2508 2452-4

112

บริษัท คัลเจอรเคม โปรดักสแอนดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

0 2860 8611

113

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

0 2323 0714-21
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114

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด

0 2868 0860

115

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเมนท จํากัด

0 2942 2208-9

116

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

0 2765 7000, 0 3861 1333, 0 3861 3571-80

117

บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด

0 2019 1157

118

บริษัท คริสโก เคมีคอล จํากัด

0 3447 1209

119

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด

0 3889 3600

120

บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

0 7651 3100-3

121

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

0 2975 6653

122

บริษัท ปนทองกรุป แมเนจเมนท แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

0 2416 9779

123

บริษัท ดีแอนดจี เคมีภัณฑ แอนด เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)

0 2868 6654

124

บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) จํากัด

0 2564 8041

125

บริษัท ซีเอ็นไว จํากัด

0 2156 9756, 08 9944 9554
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ภาคผนวก

ฌ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฌ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม
ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

1. สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound)
1) เบนซีน (Benzene)

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตองไมเกิน 6.5

2) คารบอนเตตระคลอไรด
(Carbon Tetrachloride)
3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน
(1,2-Dichloroethane)
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน
(1,1-Dichloroethylene)
5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน
(cis-1,2-Dichloroethylene) )
6) ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน
(trans-1,2-Dichloroethylene)
7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)

"

ตองไมเกิน 2.5

"

ตองไมเกิน 3.5

"

ตองไมเกิน 0.5

"

ตองไมเกิน 43

"

ตองไมเกิน 63

"

ตองไมเกิน 89

8) เเอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene)

"

ตองไมเกิน 230

9) สไตรีน (Styrene)

"

ตองไมเกิน 1,700

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน
(Tetrachloroethylene)
11) โทลูอีน (Toluene)

"

ตองไมเกิน 57

"

ตองไมเกิน 520

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน
(Trichloroethylene)
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน
(1,1,1-Trichloroethane)
14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน
(1,1,2-Trichloroethane)
15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes)

"

ตองไมเกิน 28

"

ตองไมเกิน 630

"

ตองไมเกิน 8.4

"

ตองไมเกิน 210

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธี Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตองไมเกิน 3.9

2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม
(Cadmium and compounds)

"

ตองไมเกิน 37

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท
(Hexavalent Chromium)

"

ตองไมเกิน 300

ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือ
วิธี Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Furnace Technique หรือวิธี Atomic
Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี
Atomic Absorption, Borohydride
Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Direct Aspiration หรือวิธี Atomic
Absorption, Furnace Technique หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Coprecipitation หรือวิธี Colorimetric
หรือวิธี Chelation/Extraction หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

4) ตะกั่ว (Lead)

"

ตองไมเกิน 400

5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส
(Manganese and compounds)

"

ตองไมเกิน 1,800

6) ปรอทและสารประกอบปรอท
(Mercury and compounds)

"

ตองไมเกิน 23

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตองไมเกิน 1,600

2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) สารหนู (Arsenic)

7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได
(Nickel, soluble salts)

ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Direct Aspiration หรือวิธี Atomic
Absorption, Furnace Technique หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"
ใชวิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือ
วิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration
หรือ วิธี Atomic Absorption, Furnace
Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
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ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

"

ตองไมเกิน 390

ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Atomic Absorption, Furnace Technique
หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous
Hydride หรือวิธี Atomic Absorption,
Borohydride Reduction หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
"

ตองไมเกิน 22

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

3) 2,4-ดี (2,4-D)

"

ตองไมเกิน 690

4) ดีดีที (DDT)

"

ตองไมเกิน 17

5) ดิลดริน (Dieldrin)

"

ตองไมเกิน 0.3

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธี High Performance Liquid
Chromatography, Thermal Extraction,
Gas Chromatography,
Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือ วิธี
อื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธี Gas Chromatography,
Mass Spectrometry (GC/MS)
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"

6) เฮปตาคลอร (Heptachlor)

"

ตองไมเกิน 1.1

"

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตองไมเกิน 0.5

8) ลินเดน (Lindane)

"

ตองไมเกิน 4.4

9) เพนตะคลอโรฟนอล
(Pentachlorophenol)

"

ตองไมเกิน 30

8) ซีลีเนียม (Selenium)

3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides)
1) อะทราซีน (Atrazine)
2) คลอเดน (Chlordane)

7) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด
(Heptachlor Epoxide)

ตองไมเกิน 16

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธี Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"
ใชวิธี Gas Chromatography หรือ วิธี Gas
Chromatography, Mass Spectrometry
(GC/MS) หรือ วิธี Gas Chromatography,
Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR)
Spectrometry หรือ วิธีอื่นที่กรมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ
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ดัชนีคุณภาพดิน
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หนวย

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

องไมเกิเนกิน0.6
ต้อตงไม่

2) ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด (Cyanide
and compounds)

"

งไมเกิเนกิน11
ต้ตอองไม่

3) พีซีบี (PCBs)

"

องไมเกิเนกิน2.2
ต้อตงไม่

ใชวิธี Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Thermal
Extraction, Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธี Gas
Chromatography, Fourier Transform
Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Total and Amenable Cyanide:
Distillation หรือวิธี Total Amenable
Cyanide (Automated Colorimetric, with
off-line Distillation) หรือวิธี Cyanide
Extraction Procedure for Solids and Oils
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)

"

องไมเกิเนกิน1.5
ต้อตงไม่

4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธี Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
หมายเหตุ : 1 วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ของ
องคการพิทักษสิ่งแวดลอม แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency)
2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้

มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยูอาศัยและเกษตรกรรม
ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

1.สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds)
1) เบนซีน (Benzene)

2) คารบอนเตตระคลอไรด
(Carbon Tetrachloride)
3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน
(1,2-Dichloroethane)
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน
(1,1-Dichloroethylene)

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตองไมเกิน 15

"

ตองไมเกิน 5.3

"

ตองไมเกิน 7.6

"

ตองไมเกิน 1.2

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธี Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"
"
"
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ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

คามาตรฐาน

5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน
(cis-1,2-Dichloroethylene) )

"

ตองไมเกิน 150

6) ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน
(trans-1,2-Dichloroethylene) )

"

ตองไมเกิน 210

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)

"

ตองไมเกิน 210

8) เเอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) )

"

ตองไมเกิน 230

9) สไตรีน (Styrene)

"

ตองไมเกิน 1,700

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน
(Tetrachloroethylene)

"

ตองไมเกิน 190

11) โทลูอีน (Toluene)

"

ตองไมเกิน 520

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน
(Trichloroethylene) )

"

ตองไมเกิน 61

13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน
(1,1,1-Trichloroethane) )

"

ตองไมเกิน 1,400

14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน
(1,1,2-Trichloroethane)

"

ตองไมเกิน 19

15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes)

"

ตองไมเกิน 210

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตต้องไม่
งไมเกินน27
27

วิธีการตรวจวัด
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) สารหนู (Arsenic)

ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Furnace Technique หรือวิธี Atomic
Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี
Atomic Absorption, Borohydride
Reduction หรือวิธีอื่น,ที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
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ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม
(Cadmium and compounds)

"

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท
(Hexavalent Chromium)

"

4) ตะกั่ว (Lead)

Guideline on Illegal Dumping Surveillance

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

ตองไมเกิน 810

ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Direct Aspiration หรือวิธี Atomic
Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ตองไมเกิน 640

ใชวิธี Coprecipitation หรือ
วิธี Colorimetric หรือ
วิธี Chelation/Extraction หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Direct Aspiration หรือวิธี Atomic
Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ตองไมเกิน 750
"

5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส
(Manganese and compounds)

"

ตองไมเกิน 32,000

6) ปรอทและสารประกอบปรอท
(Mercury and compounds)

"

7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได
(Nickel, soluble salts)

"

8) ซีลีเนียม (Selenium)

"

ตองไมเกิน 610

ใหใชวิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ตองไมเกิน 41,000

ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือ
วิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration
หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace
Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Atomic Absorption, Furnace Technique
หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous
Hydride หรือวิธี Atomic Absorption,
Borohydride Reduction หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ตองไมเกิน 10,000
"
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ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ตองไมเกิน 110

ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี High
Performance Liquid Chromatography,
Thermal Extraction, Gas
Chromatography, Mass Spectrometry
(TE/GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas
Chromatography,
Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides)
1) อะทราซีน (Atrazine)
2) คลอเดน (Chlordane)

ตองไมเกิน 110
"

3) 2,4-ดี (2,4-D)
"

4) ดีดีที (DDT)

ตองไมเกิน
12,000

ตองไมเกิน 120
"

5) ดิลดริน (Dieldrin)

ตองไมเกิน 1.5
"

6) เฮปตาคลอร (Heptachlor) )

ตองไมเกิน 5.5
"

7) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด
(Heptachlor Epoxide)
8) ลินเดน (Lindane)
9) เพนตะคลอโรฟนอล
(Pentachlorophenol)

ตองไมเกิน 2.7
"
"

ตองไมเกิน 29
ตองไมเกิน 110

"

"
"
"
"
ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas
Chromatography,
Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Gas
Chromatography,
Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR)
Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่ กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)

มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ตองไมเกิน 2.9

ใชวิธี Gas Chromatography, Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Thermal
Extraction, Gas Chromatography,
Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธี
Gas Chromatography, Fourier Transform
Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
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ดัชนีคุณภาพดิน
2) ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด
(Cyanide and compounds)

หนวย

Guideline on Illegal Dumping Surveillance

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

ตองไมเกิน 35

ใชวิธี Total and Amenable Cyanide:
Distillation หรือวิธี Total Amenable
Cyanide (Automated Colorimetric, with
off-line Distillation) หรือวิธี Cyanide
Extraction Procedure for Solids and Oils
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
วิธี Purge and Trap Gas Chromatography
หรือวิธี Purge and Trap Gas
Chromatography Mass Spectrometry
หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

"

3) พีซีบี (PCBs)

ตองไมเกิน 10
"

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) )

ตองไมเกิน 8.3
"

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินแบงแหลงน้ําผิวดินออกเปน 5 ประเภท คือ
แหลงน้ําประเภทที่ 1
แหลงน้ําประเภทที่ 2
แหลงน้ําประเภทที่ 3
แหลงน้ําประเภทที่ 4
แหลงน้ําประเภทที่ 5
แหลงน้ําประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและ
สามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา
แหลงน้ําประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
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แหลงน้ําประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
แหลงน้ําประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
แหลงน้ําประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม

ดัชนีคุณภาพน้ํา1/

หนวย

คาทาง
สถิติ

1. สีกลิ่นและรส
(Colour,Odour and
Taste)

-

-

2. อุณหภูมิ
2.(Temperature)
อุณหภูมิ
(Temperature)
3. ความเปนกรดและ
ดาง (pH)
3. ความเป็นกรดและ
ด่าง (pH)
4. ออกซิเจนละลาย
(DO)2/

ซํ

-

เกณฑกําหนดสูงสุด2/ ตามการแบง
ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
ประเภท
1

ประเภท
2

ประเภท
3

ประเภท
4

ประเภท
5

ธ

ธํธ

ธธํ

ธธํ

-

ธ

ธํธ

ธธํ

ธธํ

-

-

-

ธ

5-9

5-9

5-9

-

เครื่องวัดความเปนกรด
และดางของน้ํา
(pH meter)
ตามวิธีหาคาแบบ
Electrometric

มก./ล.

P20

ธ

6.00
6.0

4.00
4.0

2.00
2.0

-

Azide Modification

-

Azide Modificationที่
อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียสเปนเวลา
5 วันติดตอกัน

มก./ล.

6. แบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมด
(Total Coliform
Bacteria)
7. แบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform
Bateria)

เครื่องวัดอุณหภูมิ
(Thermometer)
วัดขณะทําการเก็บ
ตัวอยาง

5. บีโอดี (BOD)
5. บีโอดี (BOD)

วิธีการตรวจสอบ

P80

ธ

1.50
1.5

2.0

4.0

เอ็ม.พี.
เอ็น/
100 มล.

P80

ธ

5.000
5,000

20.000
20,000

-

-

Multiple Tube
Fermentation
Technique

เอ็ม.พี.
เอ็น/100
มล.

P80

ธ

1,000
1.000

4,000
4.000

-

-

Multiple Tube
Fermentation
Technique
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เกณฑกําหนดสูงสุด2/ ตามการแบง
ดัชนีคุณภาพน้ํา1/

หนวย

คาทาง
สถิติ

8. ไนเตรต (NO )
8. ไนเตรต (NO3)3
ในหนววยไนโตรเจน
ยไนโตรเจน
ในหน่

มก./ล.

-

ธ

5.0

-

Cadmium Reduction

9. แอมโมเนีย (NH )
9. แอมโมเนีย (NH3)3
ในหนววยไนโตรเจน
ยไนโตรเจน
ในหน่

มก./ล.

-

ธ

0.5

-

Distillation
Nesslerization

10. ฟนอล
10. ฟีนอล
(Phenols)
(Phenols)

มก./ล.

-

ธ

0.005

-

Distillation,4-Amino
antipyrene

11. ทองแดง (Cu)
11. ทองแดง (Cu)

มก./ล.

-

ธ

0.1

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

12. นิคเกิล (Ni )
12. นิคเกิล (Ni)

มก./ล.

-

ธ

0.1

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

13. แมงกานีส (Mn
13. แมงกานีส (Mn)

มก./ล.

-

ธ

1.0

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

14. สังกะสี (Zn)
14. สังกะสี (Zn)

มก./ล.

-

ธ

1.0

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

15. แคดเมียม (Cd)
15. แคดเมียม (Cd)

มก./ล.

-

ธ

0.005*
0.05**

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.05
1.05

-

Atomic Absorption Direct Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.002

-

Atomic AbsorptionCold Vapour
Technique

มก./ล.

-

ธ

0.01

-

Atomic Absorption Direct Aspiratio

16.โครเมียมชนิด
เฮกซาวาเลนท
(Cr Hexavalent)
17.ตะกั่ว (Pb)
17.ตะกัว่ (Pb)
18.ปรอททั้งหมด
18.ปรอททั
(Total Hg)ง้ หมด
(Total Hg)
19.สารหนู (As)
19.สารหนู (As)
20.ไซยาไนด
(Cyanide)
20.ไซยาไนด์
(Cyanide)

มก./ล.

-

ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
ประเภท
1

ธ

ประเภท
2

ประเภท
3

0.005

ประเภท
4

ประเภท
5

-

วิธีการตรวจสอบ

Pyridine-Barbituric
Acid
Pyridine-Barbituric
Acid

103้นที่เสี่ยง
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เกณฑกําหนดสูงสุด2/ ตามการแบง
ดัชนีคุณภาพน้ํา1/

หนวย

คาทาง ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
สถิติ
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1

21.กัมมันตภาพรังสี
(Radioactivity)
-คารังสีแอลฟา
(Alpha)
-คารังสีเบตา(Beta)
22.สารฆาศัตรูพืช
และสัตวชนิด
ที่มีคลอรีนทั้งหมด
(Total
Organochlorine
Pesticides)
23.ดีดีที (DDT)
23.ดีดที ี (DDT)

2

3

4

ประเภท
5

วิธีการตรวจสอบ

เบคเคอ
เรล/ลิตร

-

ธ

0.1
1.0

-

Low Background
Proportional Counter

มก./ล.ม/ล.
ไมโครกรั

-

ธ

0.05

-

Gas-Chromatography

มก./ล.ม/ล.
ไมโครกรั

-

ธ

1.0

-

Gas-Chromatography

24.บีเอชซีชนิดแอล
24.บีเอชซีชนิดแอล
ฟา (Alpha-BHC
ฟ่า (Alpha-BHC

มก./ล.ม/ล.
ไมโครกรั

-

ธ

0.02

-

Gas-Chromatography

25.ดิลดริน
25.ดิลดริน
(Dieldrin)
(Dieldrin)

มก./ล.ม/ล.
ไมโครกรั

-

ธ

0.1

-

Gas-Chromatography

มก./ล.ม/ล.
ไมโครกรั

-

ธ

0.1

-

Gas-Chromatography

27. เฮปตาคลอรและ
เฮปตาคลอ
มก./ล.ม/ล.
อีปอกไซด
ไมโครกรั

-

ธ

0.2

-

Gas-Chromatography

-

ธ

ไมสามารถตรวจพบไดตาม
วิธีการตรวจสอบที่กําหนด

-

Gas-Chromatography

26.อัลดริน (Aldrin)
26.อัลดริน (Aldrin)

(Heptachor &
Heptachlorepoxide)

28.เอนดริน (Endrin)
28.เอนดริน (Endrin) ไมโครกรั
มก./ล.ม/ล.

หมายเหตุ : 1/กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที่ 2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภทที่ 1 ใหเปนไปตามธรรมชาติ
และแหลงน้ําประเภทที่ 5 ไมกําหนดคา
2/

คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด

ธ เปนไปตามธรรมชาติ
104 ้นที่เสี่ยง
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ธ’อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
* น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
** น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
ซ องศาเซลเซียส
P 20 คาเปอรเซ็นไทลที่ 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง
P 80 คาเปอรเซ็นไทลที่ 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง
มก./ล. มิลลิกรัมตอลิตร
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number
วิธีการตรวจสอบเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA :
American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของ
สหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
"มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน" หมายความวา ระดับความเขมขนสูงสุดของสารอันตรายที่ยอมใหมีไดในน้ําใตดินโดยไมกอใหเกิด
อัน ตรายและผลกระทบต อสุ ขภาพอนามั ยของประชาชน เมื่อนํา น้ําใตดิน มาใชบ ริโภค คุณ ภาพน้ํา ใตดินตองมีมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
1. สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound)
1) เบนซีน (Benzene) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
2) คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon Tetrachloride) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
3) 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน (1, 2 - Dichloroethane) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
4) 1, 1 - ไดคลอโรเอทธิลีน (1, 1 - Dichloroethylene) ตองไมเกิน 7 ไมโครกรัม/ลิตร
5) ซิส - 1, 2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis - 1, 2 - Dichloroethylene) ตองไมเกิน 70 ไมโครกรัม/ลิตร
6) ทรานส - 1, 2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (trans - 1, 2 -Dichloroethylene) ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร
7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ตองไมเกิน 700 ไมโครกรัม/ลิตร
9) สไตรีน (Styrene) ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
11) โทลูอีน (Toluene) ตองไมเกิน 1,000 ไมโครกรัม/ลิตร
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
13) 1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเทน (1, 1, 1 - Trichloroethane) ตองไมเกิน 200 ไมโครกรัม/ลิตร
14) 1, 1, 2 - ไตรคลอโรอีเทน (1, 1, 2 - Trichloroethane) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร
15) ไซลีนทัง้ หมด (Total Xylenes) ตองไมเกิน 10,000 ไมโครกรัม/ลิตร
105้นที่เสี่ยง
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2. โลหะหนัก (Heavy
2. Metals)
โลหะหนัก (Heavy Metals)
1) แคดเมียม (Cadmium)
ตอยงไม
เกิน 0.003 มิตลอลิงไม
กรัมเกิ/ลินต0.003
ร มิลลิกรัม/ลิตร
1) แคดเมี
ม (Cadmium)
2) โครเมียมชนิดเฮ็ก2)ซาวาเล
(Hexavalent
ตองไมChromium)
เกิน 0.05 มิลตลิอกงไม
รัม/ลิ
โครเมีนยทมชนิ
ดเฮ็กซาวาเลChromium)
นท (Hexavalent
เกิตนร0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ทองแดง (Copper)
ตองไมเกิ(Copper)
น 1.0 มิลลิตกอรังไม
ม/ลิเตกิรน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ทองแดง
4) ตะกั่ว (Lead) ตอ4)งไมตะกั
เกิน่ว 0.01
รัม/ลิ
(Lead)มิลตลิอกงไม
เกิตนร0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
5) แมงกานีส (Manganese)
ตอสงไม
เกิน 0.5 มิลลิตกอรังไม
ม/ลิเตกิรน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
5) แมงกานี
(Manganese)
6) นิกเกิล (Nickel) 6)ตอนิงไม
0.02 มิลตลิอกงไม
รัม/ลิ
กเกิเกิลน(Nickel)
เกิตนร0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
7) สังกะสี (Zinc) ตอ7)งไม
กิน 5.0
มิลลิตกอรังไม
ม/ลิเตกิรน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร
สังเกะสี
(Zinc)
8) สารหนู (Arsenic)8)ตสารหนู
องไมเกิน(Arsenic)
0.01 มิลตลิอกงไม
รัม/ลิ
เกิตนร0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
9) ซีลีเนียม (Selenium)
เกิน 0.01 มิลตลิอกงไม
รัม/ลิ
9) ซีลตีเนีอยงไม
ม (Selenium)
เกิตนร0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
10) ปรอท (Mercury)
องไมเกิ(Mercury)
น 0.001 มิตลอลิงไม
กรัมเกิตนอลิ0.001
ตร มิลลิกรัมตอลิตร
10)ตปรอท
3. สารปองกันกําจัด3.ศัตสารป
รูพืชและสั
องกันตกํวาจั(Pesticides)
ดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides)
1) คลอเดน (Chlordane)
ตองไม(Chlordane)
เกิน 0.2 ไมโครกรั
1) คลอเดน
ตองไมม/ลิ
เกิตนร0.2 ไมโครกรัม/ลิตร
2) ดิลดริน (Dieldrin)2) ตดิอลงไม
น 0.03 ไมโครกรั
ร ไมโครกรัม/ลิตร
ดรินเกิ(Dieldrin)
ตองไมมเกิ/ลินต0.03
3) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
ตองไม
เกิน 0.4 ไมโครกรั
3) เฮปตาคลอร
(Heptachlor)
ตองไมม/ลิ
เกิตนร0.4 ไมโครกรัม/ลิตร
4) เฮปตาคลอร อีพ็อ4)กไซด
(Heptachlor
Epoxide)
ตองไมเกินEpoxide)
0.2 ไมโครกรั
เฮปตาคลอร
อีพ็อกไซด
(Heptachlor
ตองไมม/ลิ
เกิตนร0.2 ไมโครกรัม/ลิตร
5) ไมโครกรัม/ลิตร(๕)
ดีดีที (DDT)
งไมเดีกิดนีท2ี (DDT)
ไมโครกรั
/ลิเตกิรน 2 ไมโครกรัม/ลิตร
5) ไมโครกรั
ม/ลิตตอร(๕)
ตอมงไม
6) 2, 4 - ดี (2, 4 -D6)) 2,ตอ4งไม- ดีเกิน(2,304 -D
ไมโครกรั
ม/ลิเกิตนร 30 ไมโครกรัม/ลิตร
) ตองไม
7) อะทราซีน (Atrazine)
ตองไมนเกิ(Atrazine)
น 3 ไมโครกรั
/ลิเตกิรน 3 ไมโครกรัม/ลิตร
7) อะทราซี
ตอมงไม
8) ลินเดน (Lindane)8) ตลิอนงไม
น 0.2 ไมโครกรั
เดนเกิ(Lindane)
ตองไมม/ลิ
เกิตนร0.2 ไมโครกรัม/ลิตร
9) เพนตะคลอโรฟน9)อลเพนตะคลอโรฟ
(Pentachlorophenol)
ตองไมเกิน 1 ไมโครกรั
/ลิเตกิรน 1 ไมโครกรัม/ลิตร
นอล (Pentachlorophenol)
ตอมงไม
4. สารพิษอื่น ๆ 4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน1)(Benzo
(a) pyrene)
ตองไม(a)
เกินpyrene)
0.2 ไมโครกรั
เบนโซ (เอ)
ไพรีน (Benzo
ตองไมม/ลิ
เกิตนร0.2 ไมโครกรัม/ลิตร
2) ไซยาไนด (Cyanide)
ตองไมเกิ(Cyanide)
น 200 ไมโครกรั
2) ไซยาไนด
ตองไมมเ/ลิ
กินตร200 ไมโครกรัม/ลิตร
3) พีซีบี (PCBs) ตองไม
ไมโครกรั
3) พีเกิซนีบี 0.5
(PCBs)
ตองไมม/ลิ
เกิตนร0.5 ไมโครกรัม/ลิตร
4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl
Chloride)
องไมเกิChloride)
น 2 ไมโครกรั
/ลิเตกิรน 2 ไมโครกรัม/ลิตร
4) ไวนิ
ลคลอไรดต(Vinyl
ตอมงไม

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิ
อันตรายในพื
้นที้ง่เสีกากของเสี
่ยง
คูมือษเฝจากการลั
าระวังติกดลอบทิ
ตามป้งญกากของเสี
หามลพิษยจากการลั
กลอบทิ
ยอัน106
ตรายในพื้นที่เสี่ยง
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มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สารมลพิษ

คาเฉลี่ยความเขมขนในเวลา
1 ชม.

1. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
8 ชม.
2. กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)

1 ชม.
1 ป

3. กาซโอโซน (O3)

1 ชม.
8 ชม.

4. กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

1 ป
24 ชม.

คามาตรฐาน
ไมเกิน 30 ppm.
(34.2 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 9 ppm.
(10.26 มก./ลบ.ม)
ไมเกิน 0.17 ppm.
(0.32 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.03 ppm.
(0.057 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.10 ppm.
(0.20 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.07 ppm.
(0.14 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.04 ppm.
(0.10 มก./ลบ.ม)
ไมเกิน 0.12 ppm.
(0.30 มก./ลบ.ม)

1 ชม.

ไมเกิน 0.3 ppm.
(780 มคก./ลบ.ม)

5. ตะกั่ว (Pb)

1 เดือน

ไมเกิน 1.5 มคก./ลบ.ม

6. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100
ไมครอน

24 ชม.

ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

1 ป

ไมเกิน 0.10 มก./ลบ.ม.

7. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน

24 ชม.

ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม

1 ป

ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม

24 ชม.

ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

1 ป

ไมเกิน 0.025 มก./ลบ.ม.

8. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานคาเฉลี่ยระยะสั้น (1, 8 และ 24 ชม กําหนดขึ้นเพื่อปองกันลกระทบตอสุขภาพอนามัยอยางเฉียบพลัน (acute effect)
2. มาตรฐานคาเฉลี่ ยระยะยาว (1 เดือน และ 1 ป ) กําหนดขึ้นเพื่อปองกันผลกระทบยาวหรือผลกระทบเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นตอ
สุขภาพอนามัย (chronic effect)

107 ้นที่เสี่ยง
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มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศในเวลา 1 ชั่วโมง
สารมลพิษ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

คาเฉลี่ยความเขมขนใน
ไมเกิน 0.30 ppm (780 มคก./
เวลา/พื้นที่
ลบ.ม)
1 ชม./
ไมเกิน 0.30 ppm (780 มคก./ลบ.ม)
พื้นที่อื่น

มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป
สารมลพิษ
1. เบนซีน (Benzene)

คามาตรฐาน
ไมเกิน 1.7 มคก./ลบ.ม

2. ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)

ไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม

3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane)

ไมเกิน 0.4 มคก./ลบ.ม

4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)

ไมเกิน 23 มคก./ลบ.ม

5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)

ไมเกิน 22 มคก./ลบ.ม

6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane)

ไมเกิน 4 มคก./ลบ.ม

7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene)

ไมเกิน 200 มคก./ลบ.ม

8. คลอโรฟอรม (Chloroform)

ไมเกิน 0.43 มคก./ลบ.ม

9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene)

ไมเกิน 0.33 มคก./ลบ.ม

หมายเหตุ : 1. การหาคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป แตละชนิด ใหนําผลการตรวจวิวิเคราะห์
คาระหตัวอยางอากาศ
แบบตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง) มาหาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
2. ในกรณีตัวอยางอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะหตามวรรคสองไมสามารถตรวจวิเคราะหไดใหเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหมภายใน 30 วัน
นับแตวันที่เก็บตัวอยางที่ไมสามารถวิเคราะหได
3. การคํานวณคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป แตละชนิดตามขอ 1 ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ
หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
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มาตรฐานคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง
สารมลพิษ
1. อะซิทัลดีไฮด(Acetaldehyde)

คามาตรฐาน
ไมเกิน 860 มคก./ลบ.ม

2. อะคริโลไนไตร(Acrylonitrile)

ไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม

3. เบนซีน(Benzene)

ไมเกิน 7.6 มคก./ลบ.ม

4. เบนซิลคลอไรด(Benzyl Chloride)

ไมเกิน 12 มคก./ลบ.ม

5. 1,3 - บิวทาไดอีน(1,3-Butadiene)

ไมเกิน 5.3 มคก./ลบ.ม

6. โบรโมมีเธน(Bromomethane)

ไมเกิน 190 มคก./ลบ.ม

7. คารบอนเตตระคลอไรด(Carbon Tetrachloride)

ไมเกิน 150 มคก./ลบ.ม

8. คลอโรฟอรม(Chloroform)

ไมเกิน 57 มคก./ลบ.ม

9. 1,2 -ไดโบรโมอีเธน(1,2-Dibromoethane)

ไมเกิน 370 มคก./ลบ.ม

10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน(1,4-Dichlorobenzene)

ไมเกิน 1100 มคก./ลบ.ม

11. 1,2 - ไดคลอโรอีเเธน
ทน(1,2-Dichloroethane)

ไมเกิน 48 มคก./ลบ.ม

12. ไดคลอโรมีเเธน
ทน(Dichloromethane)

ไมเกิน 210 มคก./ลบ.ม

13. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน(1,2-Dichloropropane)

ไมเกิน 82 มคก./ลบ.ม

14. 1,4-ไดออกเซจ(1,4-Dioxane)
เซน

ไมเกิน 860 มคก./ลบ.ม

15. อะครอลีน(2-Propenal/acrolein)

ไมเกิน 0.55 มคก./ลบ.ม

16. เตตระคลอโรเอทธิลีน(Tetrachloroethylene)

ไมเกิน 400 มคก./ลบ.ม

อีเธน(1,1,2,2-Tetrachloroethane)
17. 1,1,2,2-เตตระคลอโรเอทธิ
ลีน(1,1,2,2-Tetrachloroethane)

ไมเกิน 83 มคก./ลบ.ม

18. ไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene)

ไมเกิน 130 มคก./ลบ.ม

19. ไวนิลคลอไรด(Vinyl Chloride)

ไมเกิน 20 มคก./ลบ.ม

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย109
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ญ

กรณีศึกษา ภาคผนวก
การตรวจสอบและแก้
ไขปัญหาการลักลอบ
ญ
ภาคผนวก
กรณีศึกษา การตรวจสอบและแก
ไขปญย
หาการลั
กลอบทิน
้งกากของเสี
ทิ้งกากของเสี
ในภาคตะวั
ออก ยในภาคตะวันออก
1. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียในบอดินเกา พื้นที่ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ป 2555)
ประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากปญหากลิ่นเหม็นจากน้ําเสียและไอระเหยของสารเคมีที่ผูประกอบการ
ลักลอบทิ้งในบอดินเกาโดยไมมีการจัดการบําบัดใหถูกตอง สงผลกระทบตอแหลงน้ําผิวดิน และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกลเคียง
ลักษณะเชนเดียวกับ กรณีของการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงาน ในบอดินเกา ลึกประมาณ 15 - 20 เมตร ในพื้นที่ตําบลมาบไผ
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี และอีกหลาย ๆ พื้นที่

รูปที่ ญ-1 พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียบริเวณบอดินเกา
1) การตรวจสอบและบงชี้ประเภทกากของเสีย
กรมควบคุมมลพิษไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดฉะเชิงเทรา และหนวยงานทองถิ่น เพื่อรวมตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากของเสียดังกลาว พบวามีการลักลอบทิ้งกากสารเคมี
และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบอดินเกาซึ่งมีการขุดหนาดินออกไปขาย ขนาดพื้นที่ 15 ไร ลึกประมาณ 4 - 5 เมตร
ตั้งอยูบริเวณหมูที่ 7 ตําบลหนองแหน คิดเปนปริมาตรน้ําเสียที่ขังอยูในบอไมนอยกวา 50,000 ลบ.ม. ซึ่งสืบทราบวามีการขนสง
น้ําเสียมาจาก บริษัท A ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มาทิ้งในบอดิน และพบวา บริษัท K ซึ่งเปนโรงงานประเภท 105 และ 106
เปนผูขนสงน้ําเสียดังกลาวมาลักลอบทิ้งในบอดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นอกจากนั้น ยังพบวามีการนํากากของเสีย
จากโรงงานที่ถูกคัดแยกวัสดุที่มีมูลคาออกไปแลวมาทิ้งในบอดังกลาว ลักษณะน้ําเสียมีสีดําขุนขน มีคราบน้ํามันลอยบนผิวน้ํา
และขอบบอ มีกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรง สงผลกระทบตอผูที่สัญจรผานไปมา และชาวบานที่อาศัยอยูใกลเคียงเปนอันมาก
ผลจากการตรวจสอบในภาคสนาม จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศดวยเครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีบริเวณ
รอบบอ พบวามีคาไอระเหยสารเคมี (VOCs) 2 - 3 ppm (ppm : สวนในลานสวน) และเมื่อนําตัวอยางน้ําเสียจากบอมาตรวจวัด
หาปริมาณไอระเหยของสารเคมี โดยวิธีการเขยาขวด (head space) เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่ละลายอยูในน้ํา พบวา
มีคาไอระเหยของสารเคมี 12 – 14 ppm และมีความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟตหรือกาซไขนา 120 - 140 ppm ซึ่งเปน
สาเหตุหลักของกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเนาเสียของน้ําในบอ และผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนา
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สิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก พบวามีสารฟนอลละลายอยูในตัวอยางน้ําที่เก็บมาจากบอดังกลาวมากกวา 6.33 มิลลิกรัม
ตอลิตร หรือ 6.33 สวนในลานสวน (ppm) ซึ่งเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

รูปที่ ญ-2 การตรวจวัดไอระเหยสารเคมีจากกากของเสีย
ทั้งนี้ จากสภาพบอที่ไมมีการวางระบบกันซึมสูน้ําใตดินทําใหมีความเสี่ยงที่สารฟนอลที่มีคุณสมบัติในการละลาย
น้ําไดดี อาจแพรกระจายและปนเปอนลงสูแหลงน้ําใตดินและพื้นที่โดยรอบ หากไมเรงดําเนินการแกไขและนําน้ําเสียไปบําบัด
หรือกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
ผลการวิ เ คราะห จ ากห อ งปฏิ บั ติ ก ารพบว า มี ก ารปนเป อ นสารเคมี เ ป น ของเสี ย ประเภทสารฟ น อลหรื อ
สารประกอบฟ น อล รวมทั้ ง คลอโรฟ น อลในรู ป ของเหลวหรื อ กากตะกอน และมี ข องเสี ย ผสมระหว า งน้ํ า/น้ํ ามั นหรื อ
ไฮโดรคารบอน/น้ําหรืออยูในรูปของอีมัลชั่น (ลําดับที่ 32/50) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชี ข เรื่องบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ภายใต พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2) การดําเนินการแกไขปญหา
กรมควบคุมมลพิษไดประสานและใหขอเสนอแนะทางวิชาการแกหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงาน
ทองถิ่นใหเรงแกไขปญหาเรื่องกลิ่น โดยการนําปูนขาวมาโรยเพื่อปรับสภาพน้ําใหเปนกลางเพื่อลดการเนาเสียและผลกระทบ
จากกลิ่นเหม็น และแจงใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเรงกํากับผูประกอบการใหนําน้ําเสียไปบําบัดหรือนําออกไป
กําจัดนอกพื้นที่โดยเร็ว เพื่อลดการแพรกระจายของสารเคมีที่อาจปนเปอนสูพื้นที่โดยรอบ โดยไดมีการหารือในคณะทํางานของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรวมหาแนวทางในการแกไขปญหาและกํากับดูแลการดําเนินงาน โดยบริษัทและผูเชี่ยวชาญไดเสนอ
วิธีการแกไขปญหาดวยวิธีการจัดการที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใชวิธีการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ โดยวิธีทางเคมี
และชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียควบคูกันไป โดยมีการใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ไดมีการแตงตั้ง
คณะทํ า งานไตรภาคี ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยหน ว ยงานส วนกลาง หนว ยงานท องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อ กํา กับ ดู แ ลและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด
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3) การติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง
กรมควบคุมมลพิษมีแผนในการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินในชุมชนโดยรอบ ไดแก
หมูที่ 7 หมูที่ 9 และ หมูที่ 12 ตําบลหนองแหน ซึ่งเปนพื้นที่ต่ําและสวนใหญมีการใชน้ําจากบอน้ําตื้นเพื่ออุปโภคบริโภคและ
มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบ ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบในครั้งที่ 2 พบวาเริ่มมีการปนเปอนสูน้ําใตดินและบอน้ําตื้น
โดยรอบบอดินที่ เปน จุ ดลั ก ลอบทิ้ งฯ ดัง กลา ว และมีแ นวโนมที่จ ะกอใหเกิด ผลกระทบตอชุมชนในพื้น ที่ใกลเคียง จึง ไดมี
การดําเนินการตามลําดับ ดังนี้

รูปที่ ญ-3 จุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน (น้ําบอตื้น) และน้ําผิวดิน บริเวณพื้นที่ตําบลหนองแหน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1) แจงองคก ารบริหารสวนตําบลหนองแหนเพื่อแจง เตือนประชาชนใหหลีกเลี่ยงใชน้ําที่มีการปนเปอน
เพื่อการบริโภคโดยตรง และใชน้ําจากแหลงน้ําที่ไมปนเปอนทดแทน
2) แจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่บริโภคน้ําจากบอน้ําตื้นที่
ปนเปอน
3) แจงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อแจงผลการตรวจสอบและหาแนวทางในการแกไขปญหา
4) ประสานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดหารถผลิตน้ําดื่มมาใหบริการทดแทนแหลงน้ําที่ปนเปอนในพื้นที่
จํานวน 2 จุด
5) ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินทุก 2 เดือน (กรกฎาคม 2555 - พฤศจิกายน 2556 รวมจํานวน
6 ครั้ง) แจงหนวยงานทองถิ่นเพื่อใหความรูแกประชาชน จนสถานการณดีขึ้น
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6) โอนภารกิ จ ตรวจสอบและเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า ใต ดิ น แก สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี )
ดําเนินการตอจํานวน 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2557) จนสถานการณกลับสูภาวะปกติจึงยุติการตรวจสอบ และ
ประสานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อแจงหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ทราบ

รูปที่ ญ-4 การดําเนินการแกไขปญหา

113
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4) การบูรณาการในการแกไขปญหา
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไดแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการลักลอบ
นํากากของเสียมาทิ้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้น เพื่อบูรณาการในการแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยไดจัดการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญ และภาคประชาชน
ผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวเปนประจําทุกเดือน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน อาทิ การดําเนินคดี
การฟองรองและเรียกคาเสียหาย การควบคุมดูแลและกํากับการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียตามอํานาจ
หนาที่ของแตละหนวยงาน การบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชน และการปองกันและแกไขปญหาในระยะยาวโดยไดมีการ
จัดหางบประมาณเพื่อสรางระบบประปาหมูบานเพื่อเปนแหลงน้ําสะอาดแกชุมชนในพื้นที่ การใหความรูและสรางเครือขาย
ในการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียในชุมชน เปนตน

รูปที่ ญ-5 สภาพน้ําเสียปนเปอ นสารเคมีบริเวณบอดินเกา 15 ไร

รูปที่ ญ-6 สภาพพื้นที่บอดินเกา 15 ไร หลังจากการปรับปรุงพื้นที่แลว
การตรวจสอบและจับกุมการลักลอบทิ้งการของเสียอันตรายดังกลาวนําไปสูการตรวจสอบและดําเนินคดีกับ
ผูประกอบการที่นํากากของเสียมาลักลอบทิ้งในพื้นที่อําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาวอีกหลายแหง (จากการตรวจสอบ
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การตรวจสอบและจับกุมการลักลอบทิ้งการของเสี
ยอันตรายดังกลาวนําไปสูการตรวจสอบและดําเนินคดีกับ
115
ผูประกอบการที่นํากากของเสียมาลักลอบทิ้งในพื้นที่อําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาวอีกหลายแหง (จากการตรวจสอบ
พบว าเขาขา ยเปนกากของเสียจากโรงงานอุ ตสาหกรรมจํานวน 10 แหง ) โดยไดมีการตรวจสอบดํา เนิน คดีแ ละสั่งการให
ผูประกอบการทําการจัดการบําบัดและขนสงกากของเสียไปกําจัดนอกพื้นที่เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
และปองกันการแพรกระจายตัวของมลพิษปนเปอนสูสิ่งแวดลอมโดยรอบ สวนใหญไดมีการดําเนินการแกไขปญหาจนเสร็จสิ้น
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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2. การลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่บอดินลูกรัง พื้นที่ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ป 2556)
การลักลอบทิ้งกากของเสียในบอลูกรัง บริเวณบานหนองสุข - หนองโสน หมูที่ 13 ตําบลหนองเหียง อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร ลักษณะเปนของเหลวผสมระหวางน้ํากับน้ํามัน
มีกลิ่นเหม็นฉุน ปริมาณน้ําเสียที่ขังในบอประมาณ 2,400 ลูกบาศกเมตร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีรวมกับหนวยงาน
ทองถิ่น และศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก ไดเขาตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําที่ขังในบอไปวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ พบวาของเสียดังกลาวเขาขายเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ของเสียเคมีวัตถุ ลําดับที่ 5.6 ของเสียผสมระหวาง
น้ํามัน/น้ํา หรือไฮโดรคารบอน/น้ํา หรืออยูในรูปอิมัลชัน (Emulsion) ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชี 5
ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 23

รูปที่ ญ-7 การตรวจสอบพื้นที่
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไดแจงใหเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรพนัสนิคม ดําเนินการตาม
มาตรา 73 แหง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ทําการดําเนินคดีกับเจาของที่ดินที่ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไมได
รับอนุญาต และฟองรองผูเชาที่ดินที่นํากากของเสียมาลักลอบทิ้งโดยไมไดรับอนุญาต โดยศาลไดพิพากษาและสั่งผูเชาที่ดิน
ทําการแกไขปญหา โดยใหผูเชาที่ดินใชขี้เถาแกลบและสารชีวภาพทําการบําบัดและปรับสภาพน้ําเสียที่ขังอยูในบอเพื่อลดปญหา
เรื่องกลิ่น โดยมีการดําเนินการจนแลวเสร็จตนป 2557 ปจจุบันสภาพน้ําที่ขังอยูในบอดินไดปรับสภาพและไมกอใหเกิด
ผลกระทบเรื่องกลิ่นตอประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง (ขอมูลจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง สิงหาคม 2559)
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3. การลักลอบทิ้งขยะและกากของเสียในบอดินเกา ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี (ป 2556)
การลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบอดินเกา ขนาดพื้น 5 ไร บอลึกประมาณ 15 - 20 เมตร
ตั้งอยูในพื้นที่หมู 2 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนมกราคม 2556 พบวามีการลักลอบนําขยะและกากของเสีย
มาทิ้งในบอดินโดยไมไดรับอนุญาตและไมมีการปองกันการซึมลงสูแหลงน้ําใตดิน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีแจงความดําเนินคดีเจาของที่ดินและผูเชาที่ดิน ฐานมีวัตถุอันตรายไวใน
ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และองคการบริหารสวนตําบลมาบไผ ไดแจงความ
ดําเนินคดีกับผูเชาที่ดิน ฐานรวมกันขุดดินโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และฐานความผิดรวมกัน
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และแจงความดําเนินคดีเจาของที่ดิน ฐานเปนผูครอบครองทรัพยสินพื้นที่ดินที่มีการนํากาก
ของเสียจากโรงงานมาทิ้ง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ตรวจสอบกรณี นี้ เ พิ่ ม เติ ม ในป พ.ศ. 2559 และได มี ก ารเก็ บ ตั ว อย า ง
สิ่งแวดลอมในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง โดยมีการเก็บตัวอยางดินในพื้นที่โดยรอบเพื่อวิเคราะหการปนเปอนโลหะหนัก พบวา
ดินในแปลงนาและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินเปนไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน

รูปที่ ญ-8 การปนเปอนในสิ่งแวดลอม
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ
118 ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

4. การลักลอบฝงกลบกากของเสียอันตรายในพื้นที่ ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (ป 2556)
เกิดเหตุการณลักลอบฝงกลบกากของเสียอันตรายในพื้นที่ติดกับโรงงาน ของบริษัทแหงหนึ่ง บริเวณหมูที่ 1
ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกันยายน 2556 ลักษณะเปนกากของเสียบรรจุในถังโลหะขนาด
200 ลิตร สวนใหญเปนของเหลวโดยมีการนําไปเทลงในบอดินที่ขุดขึ้นใหมในพื้นที่ โดยไมมีการปองกันการปนเปอนลงสูพื้นดิน
แตอยางใด และมีกากสารเคมีบางสวนหกบนพื้นดิน กอใหเกิดกลิ่นเหม็นของสารเคมีกระจายทั่วบริเวณใกลเคียง
กากของเสียอันตรายที่พบ ไดแก น้ํามันเครื่องใชแลว กากสี สารตัวทําละลายอินทรียใชแลว กากตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย ยางมะตอย และเศษวัสดุที่ปนเปอนสารเคมี เปนตน

รูปที่ ญ-9 ที่ตั้งโรงงานและจุดลักลอบทิ้ง

รูปที่ ญ-10 การลงพื้นที่ตรวจสอบ
กันยายน 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ ครม. และ ครม. มีมติ มอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา โดยรวบรวมกากของเสียอันตรายทั้งหมดไปกําจัดโดยเรงดวน และใหมีการออก
กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบเอกสารกํากับการขนสงกากของเสียอันตรายใหมีความเขมงวดยิ่งขึ้น ใหมีการเฝาระวังผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ใกลเคียง ทั้งในดิน น้ําใตดิน และน้ําผิวดิน ในพื้นที่โดยรอบจุดลักลอบทิ้ง

คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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กันยายน
- พฤศจิ
กายน
25472547
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ยอันยตรายทั
้งหมดออกจากพื
้นที่เ้นกิทีด่เเหตุ
ประกอบไปด
วย วย
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- พฤศจิ
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ายกากของเสี
อันตรายทั
้งหมดออกจากพื
กิดเหตุ
ประกอบไปด
กันยายน - พฤศจิกายน 2547 มีการขนยายกากของเสียอันตรายทั้งหมดออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ประกอบไปดวย
ถังบรรจุ
กากของเสี
ยอันยตรายขนาด
200200
ลิตรลิตจํรานวน
8,786
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จํานวน
356.5
ลบ.ม.
ดินปนเป
านวน
ถังบรรจุกากของเสียอันตรายขนาด 200 ลิตร จํานวน 8,786 ถัง น้ําปนเปอน จํานวน 356.5 ลบ.ม. ดินปนเปอนจํานวน
668.44
ลบ.ม.
และโคลนปนเป
อน อจํนานวน
5 คอนเทนเนอร
ซึ่งตซึอ่งมาได
มีการนํ
ากากของเสี
ยอันยตรายดั
งกลงากล
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่เตาเผา
668.44
ลบ.ม.
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จํานวน
5 คอนเทนเนอร
ตอมาได
มีการนํ
ากากของเสี
อันตรายดั
าวไปเผาที
่เตาเผา
668.44 ลบ.ม. และโคลนปนเปอน จํานวน 5 คอนเทนเนอร ซึ่งตอมาไดมีการนํากากของเสียอันตรายดังกลาวไปเผาที่เตาเผา
กากของเสี
ย
อั
น
ตราย
ที
่
ต
้
ั
ง
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และ
กากของเสียอันตราย ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สวนดินปนเปอนนําไปฝงกลบในบอฝงกลบกากของเสียอันตราย และ
กากของเสียอันตราย ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สวนดินปนเปอนนําไปฝงกลบในบอฝงกลบกากของเสียอันตราย และ
นําดินํนาใหม
มาถมเพื
่อปรั่อบปรั
พื้นบทีพื่ ้นที่
ดินใหม
มาถมเพื
นําดินใหมมาถมเพื่อปรับพื้นที่

รูปทีรู่ ปญ-11
การขนย
ายกากของเสี
ยอันยตรายไปกํ
าจัดาหรื
บําอบับํดาบัด
ที่ ญ-11
การขนย
ายกากของเสี
อันตรายไปกํ
จัดอหรื
รูปที่ ญ-11 การขนยายกากของเสียอันตรายไปกําจัดหรือบําบัด
ผลการตรวจสอบการตกค
างของสารอิ
นทรีนยทรี
ระเหยง
าย (VOCs)
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ยระเหยง
าย (VOCs)
นในพื
่ทิ้งสารเคมี
มีนาคม
ผลการตรวจสอบการตกคางของสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในดินในพื้นที่ทิ้งสารเคมี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
25582558
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ระเหยง
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ไมเกิไมนเมาตรฐาน
ริมาณสารอิ
ยระเหยง
าย (VOCs)
กินมาตรฐาน
2558 พบวา มีปริมาณสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ไมเกินมาตรฐาน
กรมควบคุ
มมลพิ
ษ รษวมกั
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กษาการปนเป
อนสารอิ
นทรีนยทรี
 ย
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ติดตามตรวจสอบและศึ
กษาการปนเป
อนสารอิ
กรมควบคุมมลพิษ รวมกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ติดตามตรวจสอบและศึกษาการปนเปอนสารอินทรีย
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ระเหยงาย (VOCs) ในน้ําใตดิน (ระหวาง ป 2547 - 2553) ในบอสังเกตการณบริเวณพื้นที่ทิ้งสารเคมีมีคาเกินมาตรฐาน และ
ผลการตรวจสอบป
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ามาตรฐาน
ผลการตรวจสอบป 2547 - 2553 มีคาสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ต่ํากวามาตรฐาน
กรมควบคุ
มมลพิ
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กรมควบคุมมลพิษ ฟองรองเรียกคาใชจายในการขจัดมลพิษจาก บริษัท 2 แหง รวมกับบุคคลที่เกี่ยวของตาม
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พ.ศ.
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2559
โดยศาลจั
ง
หวั
ด
สี
มาตรา 96 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2559 โดยศาลจังหวัคดิ้วสีคิ้ว
มาตรา 96 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2559 โดยศาลจังหวัดสีคิ้ว
ไดอได
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ไดอานคําพิพากษาใหชดใชเงินแก กรมควบคุมมลพิษ 1.434 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป
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คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ
้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
120
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รูปที่ ญ-14 ผลการตรวจสอบการกระจายตัวของสาร VOCs ในดิน
รูปที่ ญ-14 ผลการตรวจสอบการกระจายตัวของสาร VOCs ในดิน

รูปที่ ญ-15 ตําแหนงบอสังเกตการณน้ําบาดาลและความเขมขนของสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)
รูปที่ ญ-15 ตําแหนงบอสังเกตการณน้ําบาดาลและความเข
ของสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)
เดือนกุมภาพัมนขธน2553
เดือนกุมภาพันธ 2553
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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5. กรณีโรงงานรีไซเคิลลักลอบทิ้งสารเคมีและกากของเสียในบอดิน ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ป 2557)
โรงงานรี ไซเคิ ลลั กลอบทิ้ งสารเคมี และกากของเสี ยในบ อดิ น บริ เวณเหนื ออ างเก็ บน้ํ าดอกกราย หมู ที่ 1 เมื่ อ
เดือนตุลาคม 2557 ลักษณะเปนบอดินเกา ขนาดพื้นที่ประมาณ 15 ไร ลักษณะของกากของเสียเปนผงเสนใยสีขาว พบวาเปน
สารอะคริโลไนไตรล (Acrylonitrile) สไตรีน (Styrene) พลาสติก ABS และสารกลุมตัวทําละลาย โดยโรงงานประเภท 105
ตั้งอยูในพื้นที่ จ.ชลบุรี ไดรับกากของเสียมาจาก บริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดขนสงมานํามากอง
ไวในบอดินในพื้นที่ดังกลาว โดยกากของเสียที่เปนฝุนผงสีขาวมีการฟุงกระจายและสงผลกระทบตอผูที่อาศัยอยูใกลเคียง
กรมควบคุมมลพิษ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และหนวยงานที่เกี่ยวของได
เขาตรวจสอบ พบวาเขาขายเปนกากของเสีย และไดแจงใหเจาของที่ดินขนยายกากของเสียดังกลาวออกไปกําจัดนอกพื้นที่และ
ทํา การปรับ สภาพพื้น ที่ แต จากการตรวจสอบพื้นที่ ภายหลัง จากมีก ารดํา เนิ นการเสร็จ เรียบรอยแลวยัง คงมีซากขยะและ
กากของเสียหลงเหลืออยู
ผลการเจาะสํารวจดิน พบวาปริมาณความเขมขนไอระเหยสารอินทรียในดินมีความเขมขนสูง ระหวาง 25 - 35
เปอรเซ็นต โดยเจาของที่ดินไดมีการสรางรั้วกั้นรอบพื้นที่ไมใหบุคคลภายนอกเขาไปในพื้นที่จึงทําใหสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบโดยตรงตอประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13
(ชลบุรี) พบวาบอรับน้ําในพื้นที่ดังกลาวมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีคุณภาพ
ดีกวาตัวอยางน้ําที่เก็บจากหวยภูไทรที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติที่ไหลผานดานหลังพื้นที่ สาเหตุอาจเนื่องจากบริเวณตนน้ํา
กอนไหลผานพื้นที่เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู
อยางหนาแนน โดยผลการตรวจ พบวาพารามิเตอรสวนใหญไมเกินมาตรฐาน (ยกเวนสังกะสีและแมงกานีส) และคุณภาพน้ําผิวดิน
ของตัวอยางน้ําจากบอรับน้ําในพื้นที่เกิดเหตุเปรียบเทียบกับน้ําจากหวยภูไทรจํานวน 3 จุด (บริเวณตนน้ํา ดานทายพื้นที่ และ
ดานทายน้ํา) อยูในเกณฑมาตรฐาน
หนวยงานทองถิ่นไดสั่งการและกํากับผูประกอบการใหปรับปรุงพื้นที่ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
และแจงผลการดําเนินการแกไขปญหาไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัดระยอง โดยกรมชลประทานไดขอคืนพื้นที่ดังกลาว เนื่องจาก
อยูในเขตพื้นที่ของกรมชลประทาน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีการขนยายกากของเสียออกไปและมีการนําดินมาถมเพื่อปรับระดับพื้นที่

รูปที่ ญ-16 สภาพพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสีย

รูปที่ ญ-17 ปญหาสภาพพื้นที่หลังการแกไข
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ภาคผนวก

ฎ

ฎ
บทลงโทษ ภาคผนวก
บทลงโทษ

 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่เขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
 โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล
1) มีความผิดฐานนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
2) มีความผิดฐานนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงานโดยไมแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
3) กรณีสิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อวัส ดุ ที่ไ มใชแ ลวเปนของเสียอัน ตราย นอกจากมีค วามผิด ตามขอ 1) และ
ขอ 2) แลวยังมีความผิดฐานนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมมีใบกํากับการขนสง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
200,000 บาท
4) อาจมีความผิดอาญาอื่นฐานเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนใหผูรวบรวมและขนสงเปนตัวแทน
หรือลูกจางของตนกระทําการอันเปนความผิด
หมายเหตุ: กรณีไดรับอนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลฯ ออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อนําไปบําบัดหรือกําจัด
ณ โรงงานแหงหนึ่ง แตระหวางขนสงไดลักลอบทิ้ง ณ สถานที่อื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาตใหถือเปนการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต หรือโรงงานขออนุญาตนํากากออกไปบําบัดยังโรงงาน ก. แตนําไปโรงงาน ข. เขาขาย
เปนความผิดเสมือนไมไดรับอนุญาต ก็มีความผิดดังกลาวดวย
นอกจากนี้ยังมีความผิดทางแพงอื่น ๆ เชน รับผิดในคาใชจายในการที่รัฐเขาจัดการแกไขปญหามลพิษ
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย ทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐ และคาใชจายทั้งหมด
ที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น เปนตน
 ผูรวบรวมและขนสง
1) เปนหนาที่ของโรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลฯ และโรงงานผูกอกําเนิดหรือโรงงานผูรับบําบัดหรือ
กําจัดฝายใดฝายหนึ่งตองแตงตั้งผูรวบรวมและขนสงเปนตัวแทนในการขนสงเพื่อใหมีสวนรวมรับผิดในทางแพงที่ตัวแทนของตน
ไดกระทํากรณีขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกจากโรงงานใด ทั้งนี้ ผูรวบรวมและขนสงนําไปทิ้ง ไมมีความผิดตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน แตจะมีความผิดตามกฎหมายอื่น เชน ความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
2) อาจมีความผิดตามกฎหมายวาดวยโรงงานในฐานสนับสนุนโรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลใหกระทํา
ความผิดขึ้นอยูกับขอเท็จจริงตามแตกรณี
 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่เขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตราย
 ผูครอบครองหรือเจาของที่ดินที่ถูกทิ้งของเสียเคมีวัตถุหรือปรากฏของเสียเคมีวัตถุในบริเวณที่ครอบครอง
ผูครอบครองเชนผูเชาที่ดินหรืออาคารสถานที่ หรือผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิ์ครอบครองบุคคล
ดังกลาวถือเปนผูที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป
คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
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หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตในการสวบสวนไมสามารถพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวไดกระทําหรือรูเห็น
หรือยินยอมใหผูอื่นทิ้งของเสียเคมีวัตถุในสถานที่ดังกลาว
 ผูครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนสง (ของเสียเคมีวัตถุ)
1) การมีไวครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะมีไวเพื่อการขนสงหรือประกอบการใด ๆ
และรวมถึงการทิ้งอยู ดังนั้น ผูนําของเสียเคมีวัตถุซึ่งเขาขายวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ไปทิ้ง มีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตราย
เพื่อการขนสงโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) ความผิดตามกฎหมายอื่น เชน พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535
 แหลงกําเนิดของเสียเคมีวัตถุ (ที่ไมใชโรงงาน)
1) เจ า ของของเสี ย เคมี วั ต ถุ ยั ง คงต อ งรั บ ผิ ด ชอบไม ว า ผู รั บ จ า งขนส ง จะผิ ด เงื่ อ นไขหรื อ สั ญ ญา
จนเปนเหตุใหนําของเสียไปทิ้ง เนื่องจากการทิ้งอยูเปนความผิดของของเจาของเสีย ถือเปนการมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย
(ของเสียเคมีวัตถุ) โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) ผูกอกําเนิดของเสียเคมีวัตถุตั้งแต 100 กิโลกรัม ตองจัดทําใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย
(ของเสียเคมีวัตถุ) เมื่อจะทําการขนสงของเสีย ฝาฝนตองระวางโทษไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฏหมายวา
ดวยโรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
 ผูครอบครองหรือเจาของที่ดินที่ถูกทิ้งของเสียเคมีวัตถุหรือปรากฏของเสียเคมีวัตถุในบริเวณที่ครอบครอง
ผูครอบครอง เชน ผูเชาที่ดินหรืออาคารสถานที่ หรือผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิ์ครอบครอง
บุคคลดังกลาวถือเปนผูที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตในการสวบสวนไมสามารถพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวไดกระทํา
หรือรูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นทิ้งของเสียเคมีวัตถุในสถานที่ดังกลาว
 ผูครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนสง (ของเสียเคมีวัตถุ)
1) การมีไวครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะมีไวเพื่อการขนสงหรือประกอบการใด ๆ และ
รวมถึงการทิ้งอยู ดังนั้น ผูนําของเสียเคมีวัตถุซึ่งเขาขายวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ไปทิ้ง มีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตราย
เพื่อการขนสงโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) ความผิดตามกฎหมายอื่น เชน พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535
 โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล
1) เจาของของเสียเคมีวัตถุยังคงตองรับผิดไมวาผูรับจางขนสงจะผิดเงื่อนไขหรือสัญญาเปนเหตุใหนํา
ของเสียไปทิ้งเนื่องจากการทิ้งอยูถือถือเปนความผิดของเจาของของเสียถือเปนการมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย (ของเสีย
เคมีวัตถุ) โดยไมไดรับใบอนุณาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) มี ค วามผิ ด ฐานนํ า สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ออกนอกบริ เ วณโรงงานโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
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