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ข้้อแนะนำำ�ทางวิิชาการในการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง
รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
สงวนลิิขสิิทธิ์์�
จััดพิิมพ์์โดย
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คำ�นำ�
ขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และสุุขภาพอนามััยของประชาชนทั้้ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาว เนื่่อ� งจากแร่่ใยหิินที่่เ� ป็็นส่่วนผสมในขยะดัังกล่่าว
ถููกจััดให้้เป็็นสารก่่อมะเร็็ง ซึ่่ง� เมื่่อ� สััมผััสต่่อเนื่่อ� งอาจก่่อให้้เกิิดภาวะเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคปอดเรื้้อ� รััง ปอดเป็็นแผล
โรคมะเร็็งปอด และโรคมะเร็็งส่่วนอื่่�น ๆ ของร่่างกาย การสััมผััสแร่่ใยหิินจากการสููดดม หายใจเอาเส้้นใย
ที่่�ปนเปื้้�อนในอากาศตามสภาพแวดล้้อมของสถานที่่�ทำำ�งาน หรืือจากอากาศในบริิเวณที่่�เป็็นต้้นกำำ�เนิิด
การปนเปื้้อ� น หรืือจากอากาศในห้้องต่่าง ๆ ภายในบ้้าน หรืืออาคารที่่�มีีวัสั ดุุทำำ�จากแร่่ใยหิินที่่�เกิิดการสึึกกร่่อน
แตกร่่วนได้้ ซึ่่�งในปััจจุุบัันประเทศไทยยัังไม่่มีีกฎหมายเฉพาะในการกำำ�กัับให้้มีีการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
อย่่างถููกต้้อง
กรมควบคุุมมลพิิษ ได้้ตระหนัักถึึงอัันตรายที่่�จะเกิิดขึ้้�น จึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ข้้อแนะนำำ�ทาง
วิิชาการในการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการ
ประชาชน และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเหมาะสมไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพอนามััยของประชาชนต่่อไป
กองจััดการกากของเสีียและสารอัันตราย
กรมควบคุุมมลพิิษ กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
_AW-21-0689_final_01.indd 3

23/9/2564 BE 10:50

สรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
ข้้อแนะนำำ�ทางวิิชาการในการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง
รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
การจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพอนามััยของประชาชน ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว เนื่่�องจากแร่่ใยหิินเป็็นสาร
ก่่อมะเร็็ง การสััมผััสแร่่ใยหิินจากการสููดดม หายใจเอาเส้้นใยที่่�ปนเปื้้�อนในอากาศ ซึ่่�งในปััจจุุบัันประเทศไทย
ยัังไม่่มีีการให้้ความรู้้�  และออกข้้อบััญญััติิในการกำำ�กัับดููแลการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้าง
รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร และจากกิิจกรรมอื่่�น ๆ ส่่งผลให้้ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�เกิิดจากภาคชุุมชนยัังคงไม่่ได้้
รัับการจััดการอย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ

คำำ�นิิยาม
ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน (Waste containing Asbestos) หมายถึึง เศษของวััสดุุ หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหลืือใช้้
หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เสื่่�อมสภาพจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่า
ร้้อยละหนึ่่�งโดยน้ำำ�� หนััก

ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแรใยหิิน
แร่่ใยหิินเป็็นแร่่ธรรมชาติิที่่ป� นอยู่่�ในเนื้้อ� หิิน ประกอบด้้วย ธาตุุแมกนีีเซีียม เหล็็ก ซิิลิเิ กต และธาตุุอื่่น� ๆ
มีีลัักษณะเป็็นเส้้นใยละเอีียด มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ คืือ ทนไฟ ไม่่นำำ�ความร้้อนและไฟฟ้้า มีีความแข็็งเหนีียว
และยืืดหยุ่่�น สามารถนำำ�มาปั่่�นเป็็นเส้้นและทอเป็็นผืืนได้้ ทนกรดและด่่างได้้ดีี ซึ่่�งด้้วยคุุณสมบััติิดัังกล่่าว
ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาหลายประเทศ  รวมทั้้�งประเทศไทยยัังมีีการนำำ�แร่่ใยหิินมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในอุุตสาหกรรม
เนื่่อ� งจากคุุณสมบััติขิ องแร่่ใยหิินที่่มี� คี วามสามารถที่่จ� ะแยกออกเป็็นเส้้นใยที่่ยืื� ดหยุ่่�น เมื่่อ� ผสมกัับซีีเมนต์์หรืือเรซิิน
ทำำ�ให้้ได้้วััสดุุที่่�แข็็งแกร่่ง เป็็นฉนวนไฟฟ้้า ดููดซึึมได้้สููง ทนต่่อสารเคมีี โดยจำำ�แนกตามโครงสร้้างทางเคมีี
ออกเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้� 1) เซอร์์เพนไทน์์ (Serpentile) ได้้แก่่ ชนิิดไครโซไทล์์ (Chrysotile) หรืือ White
Asbestos และ 2) แอมฟิิโบล์์ (Amphiboles) แบ่่งออกเป็็น 5 ชนิิด ได้้แก่่ ชนิิดครอซิิโดไลท์์ (Crocidolite หรืือ
Blue asbestos) ชนิิดอะโมไซท์์ (Amosite หรืือ Brown asbestos) ชนิิดแอนโธฟิิลไลท์์ ( Anthophyllite)
ชนิิดทรีีโมไลท์์ (Tremolite) และชนิิดแอคทิิโนไลท์์ (Actinolite)

สถานการณ์์การจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1. การจััดการขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิินในต่่างประเทศ อาทิิ สหรััฐอเมริิกา มีีกฎหมายเฉพาะในการกำำ�กับั ดููแล
อัันตรายที่่�เกิิดจากแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งจััดให้้มีีการฝัังกลบขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีี
แร่่ใยหิินโดยเฉพาะ ประเทศแคนาดา ห้้ามนำำ�เข้้า ผลิิต และใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิิน ประเทศเกาหลีีใต้้
มีีกฎหมายควบคุุมแร่่ใยหิิน เมื่่�อจะมีีการรื้้�อถอนอาคารหรืือเคลื่่�อนย้้ายวััสดุุแร่่ใยหิิน ต้้องมีีการรายงาน
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด พร้้อมทั้้�งแจ้้งรายละเอีียด ประเทศรััสเซีีย เป็็นประเทศผู้้�ผลิิตรายใหญ่่ของโลก ซึ่่�งปััจจุุบััน
ยัังคงผลัักดัันกัับประเทศต่่าง ๆ และในเวทีีการประชุุมระดัับโลกให้้มีกี ารใช้้แร่่ใยหิินในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่อ่ ไป
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องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ จััดทำำ�อนุุสัญ
ั ญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 162 ว่่าด้้วยแร่่ใยหิิน
ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีมาตรการป้้องกััน ควบคุุมและปกป้้องคนทำำ�งานจากภััยสุุขภาพที่่�เกิิดจากการสััมผััสแร่่ใยหิิน
ขณะทำำ�งาน โดยเฉพาะการใช้้สารทดแทนแร่่ใยหิิน การห้้ามใช้้แร่่ใยหิินในกระบวนการทำำ�งานบางส่่วน การป้้องกััน
ฝุ่่�นแร่่ใยหิินฟุ้้�งกระจายในที่่�ทำำ�งาน และการลดความเข้้มข้้นของแร่่ใยหิินในอากาศบริิเวณที่่�ทำำ�งานให้้ต่ำำ��ที่่�สุุด
ทั้้ง� นี้้� ประเทศไทยยัังไม่่ได้้ให้้สัตั ยาบัันกัับอนุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าว องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization
: WHO) จััดทำำ�ประกาศ “Elimination of Asbestos-Related Diseases” และเห็็นด้้วยกัับการยกเลิิกการ
ใช้้แร่่ใยหิินทั่่�วโลก โดยให้้เหตุุผลว่่า “สารก่่อมะเร็็งไม่่มีรี ะดัับการสััมผััสที่่�ปลอดภััย และมีีความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
โรคมะเร็็งเพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�มคนทำำ�งานที่่�สััมผััสแร่่ใยหิินในปริิมาณที่่�ต่ำำ��  โดยเฉพาะการใช้้ซีีเมนต์์ผสมแร่่ใยหิิน
ในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง เพราะมีีจำำ�นวนคนทำำ�งานที่่�อาจสััมผััสเป็็นจำำ�นวนมาก โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
การกำำ�จัดั โรคที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับแร่่ใยหิิน รวมทั้้ง� การจััดทำำ�ทะเบีียนผู้้�ที่่มี� ปี ระวััติสัิ มั ผััสแร่่ใยหิินทั้้ง� ในอดีีตและปััจจุบัุ นั
และธนาคารโลก (World Bank) จััดทำำ�แนวทางการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ซึ่่�งระบุุว่่าการสร้้างอาคารใหม่่ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�แผนรองรัับกรณีีที่่�ต้้อง
รื้้�อถอน รวมทั้้�งฝึึกอบรมพนัักงานที่่�อาจสััมผััสแร่่ใยหิินเพื่่�อลดการสััมผััส และในปีี พ.ศ. 2552 ธนาคารโลก
ได้้จััดทำำ�เอกสาร “Good Practice Note: Asbestos: Occupational and Community Health Issues”
เพื่่�อยืืนยัันการลดการใช้้แร่่ใยหิินและการปกป้้องประชาชนจากการสััมผััสแร่่ใยหิิน ซึ่่�งการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคารโลก เป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นความเชื่่�อมโยงระหว่่างธุุรกิิจกัับการปกป้้องสุุขภาพในเวทีีนานาชาติิ
2. การจััดการขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิินในประเทศไทย มีีการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิิน chrysotile เข้้ามาในประเทศในปีี
พ.ศ. 2553 - 2562 เฉลี่่�ยปีีละ ประมาณ 28,000 ตััน โดยในปีี พ.ศ. 2562 มีีการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิิน chrysotile
จำำ � นวน 31,193 ตัั น โดยประเทศไทยได้้ ดำ ำ � เนิิ น การมาตรการทางกฎหมายในการควบคุุ ม แร่่ ใ ยหิิ น
กำำ�หนดให้้แร่่ใยหิินกลุ่่�มแอมฟิิโบล์์ (Amphiboles) เป็็นวััตถุุอันั ตรายชนิิดที่่� 4 ภายใต้้พระราชบััญญััติวัิ ตั ถุุอันั ตราย
พ.ศ. 2535 แร่่ใยหิิน crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite และ tremolite ห้้ามมิิให้้มีกี ารผลิิต
การใช้้ การนำำ�เข้้า-ส่่งออก และการมีีไว้้ในครอบครอง และปััจจุุบัันมีีเพีียงแร่่ใยหิิน กลุ่่�มเซอร์์เพนไทน์์
(Serpentile) คืือ ไครโซไทล์์ (chrysotile) ที่่�ยัังคงมีีการใช้้งานอยู่่�ภายในประเทศ  โดยกำำ�หนดให้้เป็็นวััตถุุ
อัันตรายชนิิดที่่� 3 กล่่าวคืือ การผลิิต การนำำ�เข้้า การนำำ�ผ่่าน การส่่งออก หรืือการมีีไว้้ในครอบครองต้้อง
ได้้รัับใบอนุุญาต ซึ่่�งในส่่วนของขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม ต่่อเติิม และรื้้�อถอนอาคาร
ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ ถู ู ก ควบคุุ ม เป็็ น ขยะอัั น ตรายภายใต้้ ก ฎหมายต่่ า ง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และในปีี  พ .ศ. 2553
เครืือข่่ายภาคประชาชน ภาควิิชาการ ภาครััฐ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ร่่วมกัันพััฒนาข้้อเสนอเข้้าสู่่�การพิิจารณา
ในสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ และได้้รัับฉัันทามติิจากที่่�ประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 3 ในการผลัักดััน
ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน

นโยบายและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. นโยบายการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน อาทิิ แผนยุุทธศาสตร์์การควบคุุมและห้้ามใช้้แร่่ใยหิิน/
การกำำ�จััดโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ใยหิิน พ.ศ. 2550-255 มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ และมติิคณะรััฐมนตรีี
มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้ง� ที่่� 3 (มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่อ� วัันที่่� 12 เมษายน 2554) และมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� 12 (มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2563)

ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
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2. กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน ประกอบด้้วย ดัังนี้้�
2.1 ด้้ า นการควบคุุ ม การนำำ � เข้้ า การผลิิ ต แร่่ ใ ยหิิ น และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่ � มี ี แร่่ ใ ยหิิ น อาทิิ
1) พระราชบััญญััติิวััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม 2) พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
3) พระราชบััญญััติิการส่่งออกไปนอก และการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรซึ่่�งสิินค้้า พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม 4) พระราชบััญญััติิมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และ
5) พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองผู้้�บริิโภค พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2.2 ด้้านการควบคุุมการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม และรื้อ�้ ถอนอาคาร อาทิิ พระราชบััญญััติคิ วบคุุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2.3 ด้้านการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม และรื้้อ� ถอนอาคาร อาทิิ 1) พระราชบััญญััติิ
การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม 2) พระราชบััญญััติิรัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ. 2535 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่ม� เติิม 3) พระราชบััญญััติโิ รงงาน พ.ศ. 2535 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่ม� เติิม
และ 4) พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2.4 ด้้านการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยในที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม
และรื้้�อถอนอาคาร อาทิิ 1) พระราชบััญญััติิความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
พ.ศ. 2554 2) พระราชบััญญััติิควบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2562
3. ข้้อตกลงและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ  อาทิิ 1) อนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมว่่าด้้วยกระบวนการ
แจ้้งข้้อมููลสารเคมีีล่่วงหน้้าสำำ�หรัับสารเคมีีอัันตรายและสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์บางชนิิดในการ
ค้้าระหว่่างประเทศ และ 2) อนุุสััญญาบาเซลว่่าด้้วยการควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตราย
และการกำำ�จััด

การจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1. การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�ใช้้วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และ
ซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปอย่่างปลอดภััยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพอนามััยของประชาชน ผู้้�ประกอบการ พนัักงาน และคนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการการก่่อสร้้าง
รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินต้้องได้้รัับการอบรมให้้มีีความรู้้�เกี่่�ยวความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และอัันตรายของแร่่ใยหิิน และขั้้�นตอนการรื้้�อถอนวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีี
แร่่ใยหิินอย่่างถููกต้้อง ก่่อนเริ่่ม� ปฏิิบัติั งิ านทุุกครั้้ง� คนงานจะต้้องสวมอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลให้้ถูกู ต้้อง
ครบถ้้วนโดยเฉพาะหน้้ากากป้้องกัันฝุ่่�นขนาดเล็็ก กำำ�หนดและเตรีียมพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกองเศษวััสดุุจากการ
รื้้�อถอน การรื้้�อถอนวััสดุุที่่�ก่่อให้้เกิิดฝุ่่�นละอองจำำ�นวนมากจะต้้องมีีการฉีีดพรมน้ำำ��เพื่่�อป้้องกัันการฟุ้้�งกระจาย
ของฝุ่่น� แร่่ใยหิิน และทำำ�การเก็็บกวาดบรรจุุใส่่ถุงุ ขยะพลาสติิกชนิิดเหนีียวทนทานพิิเศษ (มีีความหนาไม่่น้อ้ ยกว่่า
6 มิิลลิิเมตร) นำำ�ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินวางซ้้อนกัันบนพลาสติิกที่่�เตรีียมไว้้ และห่่อให้้มิิดชิิดด้้วยแผ่่นพลาสติิกนั้้�น
หรืือบรรจุุใส่่ถุุงขยะพลาสติิกชนิิดเหนีียวทนทานพิิเศษ ติิดฉลากและสััญลัักษณ์์แสดงความเป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพบนแผ่่นพลาสติิกและถุุงบรรจุุขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน จััดให้้มีีการประเมิินอัันตราย และศึึกษาผลกระทบของ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่มี� ต่ี อ่ ลููกจ้้าง และจััดสภาพการทำำ�งาน เครื่่อ� งจัักร วััสดุุอุปุ กรณ์์ และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานเพื่่�อให้้คนงานทำำ�งานด้้วยความปลอดภััย จััดให้้มีีข้้อบัังคัับและคู่่�มืือว่่าด้้วยความปลอดภััย
ในการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
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2. การเก็็บรวบรวมขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน ต้้องมีีการฝึึกอบรมให้้ความรู้้� และจััดให้้มีสี ถานที่่�เก็็บรวบรวมที่่�มีี
การติิดป้้ายแสดงข้้อความ “สถานที่่�เก็็บรวบรวมขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน” ไว้้ด้้านหน้้าสถานที่่�รวบรวม และจััดเก็็บที่่�
สามารถมองเห็็นได้้ชััดเจน และภาชนะบรรจุุขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน หรืือชิ้้�นส่่วนก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน มีีการรั่่�ว
หรืือแตกหััก จะต้้องทำำ�การเก็็บกวาดโดยทำำ�ให้้เปีียกก่่อนเพื่่�อลดการฟุ้้�งกระจายของแร่่ใยหิิน
3. การขนส่่งขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน จะต้้องจััดให้้มีกี ารอบรมให้้ความรู้้�และขั้้น� ตอนการขนส่่งวััสดุุก่อ่ สร้้าง
ที่่�มีีแร่่ใยหิินให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ยานพาหนะที่่�ใช้้ในการขนส่่งจะต้้องอยู่่�ในสภาพดีีและพร้้อมใช้้งานตลอดเวลา
และติิดป้้ายแสดงข้้อความ “ขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน” รวมถึึงแสดงข้้อความรายละเอีียดของผู้้�รัับขนส่่งด้้วย
รวมทั้้ง� ในระหว่่างการขนส่่งต้้องมีีการปิิดคลุุมให้้มิดิ ชิิด เพื่่�อป้้องกัันการร่่วงหล่่น และการฟุ้้�งกระจายของแร่่ใยหิิน
4. การกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน จะต้้องจััดให้้มีีการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอัันตรายของแร่่ใยหิิน
ให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน และขั้้น� ตอนการกำำ�จัดั ขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน จััดให้้มีสี ถานที่่พั� กั รวมขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน ให้้สามารถรองรัับ
ปริิมาณที่่�เหมาะสมในการกำำ�จััด โดยสถานที่่�พัักรวมต้้องแยกเป็็นสััดส่่วนเฉพาะ สามารถทำำ�ความสะอาดง่่าย
ป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละออง การกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�มีีลัักษณะเป็็นผงให้้ฝัังกลบอย่่างปลอดภััย
โดยจะต้้องมีีการปิิดทัับขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิินทัันทีี เพื่่�อป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่น� แร่่ใยหิิน และให้้มีป้ี า้ ยแสดงบอก
สถานที่่�ฟัังกลบขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินไว้้ด้้านหน้้าสถานที่่�ฝัังกลบ และการจััดการชิ้้�นส่่วนวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�
สามารถนำำ�กลัับไปใช้้ประโยชน์์ได้้ จะต้้องมีีการควบคุุมไม่่ให้้เกิิดการแตกหัักเป็็นฝุ่่น� ผงที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพ  และสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การนำำ�ไปถมที่่�สำำ�หรัับการก่่อสร้้างควรมีีการปิิดทัับด้้วยดิินป้้องกัันการฟุ้้�ง
กระจายของฝุ่่�นแร่่ใยหิิน หรืือการนำำ�ไปฝัังกลบในบ่่อดิิน เป็็นต้้น
5. การประเมิินต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน ต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะ
จากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ประกอบด้้วย 4 ส่่วน ได้้แก่่ ค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขน
ค่่าดำำ�เนิินการกำำ�จััด ค่่าลงทุุนเก็็บขน และค่่าลงทุุนกำำ�จััด

ข้้อแนะนำำ�ทางวิิชาการในการจััดการขยะที่่มีี� แร่่ใยหิิน
1. การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.1 การกำำ�หนดให้้มีกี ารแจ้้ง หรืือขออนุุญาตเมื่่อ� มีีการรื้้อ� ถอน หรืือซ่่อมแซมอาคาร โดยกำำ�หนด
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเจ้้าของอาคาร หรืือผู้้�รับั เหมา หรืือหััวหน้้างานและคนงานที่่ทำ� �ำ งานเกี่่ย� วข้้องกัับการ
รื้้�อถอนวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินและกำำ�หนดบทลงโทษหากไม่่ปฏิิบััติิตาม
1.2 การส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ออกข้้อบััญญััติิในการควบคุุมการก่่อสร้้าง
ซ่่อมแซม และรื้้�อถอนอาคาร รวมทั้้�งการจััดการขยะที่่�เกิิดขึ้้�น
1.3 การกำำ�หนดให้้มีกี ารผนวกเกี่่ย� วกัับการรื้้อ� ถอนและการกำำ�จัดั ขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิินในการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ก่่อนเริ่่�มงานก่่อสร้้างโครงการต่่าง ๆ
1.4 การกำำ�หนดหน้้าที่่�ตามรัับผิิดชอบของเจ้้าของอาคาร ผู้้�รัับเหมา หััวหน้้างานและคนงาน
ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการรื้้�อถอนวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งกำำ�หนดวิิธีีการประเมิินสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
เพื่่�อวิิเคราะห์์หาแร่่ใยหิินในอากาศ ทั้้�งในระหว่่างและหลัังการรื้้�อหรืือซ่่อมแซมและกำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับ
ผู้้�ฝ่่าฝืืน
1.5 กำำ�หนดให้้มีีการขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ประกอบการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารรวมทั้้�ง
ระบุุวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.6 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือแนวทางการก่่อสร้้าง รื้้�อถอนและซ่่อมแซมอาคาร
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1.7 การพััฒนาการวิินิิจฉััยและการเฝ้้าระวัังโรคที่่�เกิิดจากแร่่ใยหิินของบุุคลากรทางการแพทย์์
และเกณฑ์์การวิินิจฉั
ิ ัยโรคแอสเบสตอส (แร่่ใยหิิน) หรืือโรคมะเร็็งจากแอสเบสตอส (แร่่ใยหิิน)
1.8 ส่่งเสริิมให้้ใช้้วััสดุุก่่อสร้้างที่่�ปราศจากแร่่ใยหิินให้้แก่่ภาคเอกชนและประชาชน
1.9 สร้้างความรู้้�ในการแยกขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินออกจากขยะทั่่�วไปแก่่ประชาชน
1.10 กำำ�หนดโครงการจััดซื้้อ� จััดจ้้างภาครััฐให้้กำ�ำ หนดหลัักเกณฑ์์งานก่่อสร้้างห้้ามใช้้วัสั ดุุ อุปุ กรณ์์
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของแร่่ใยหิิน รวมถึึงหลัักเกณฑ์์การรื้้�อถอนสิ่่�งก่่อสร้้าง หรืืออาคารเก่่าที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ด้้วยขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้องและปลอดภััย
1.11 กำำ�หนดไม่่ให้้มีีการซื้้�อขายวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�ใช้้แล้้ว และกำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืน
และเผยแพร่่ในสื่่�อต่่าง ๆ ให้้กัับประชาชน
2. การเก็็บรวบรวม และการขนส่่งขยะที่่�มีีองค์์ประกอบของแร่่ใยหิิน
2.1 เพิ่่�มเติิมขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน รวมทั้้�งวััสดุุที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่าร้้อยละ 1 โดยน้ำำ�� หนััก
(Asbestos Containing Materials: ACMs) เป็็นมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน เพื่่�อให้้มีกี ารจััดการ
อย่่างเป็็นระบบ และให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายมีีอำำ�นาจและตรวจติิดตามและเพื่่�อให้้มีีการกำำ�หนดวิิธีีการ
และขั้้�นตอนในการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งการกำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�สามารถฝัังกลบขยะได้้อย่่างเหมาะสม
2.2 ส่่งเสริิมและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ประชาชนทราบถึึงอัันตรายของขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
รวมทั้้�ง Asbestos Containing Materials (ACMs) อย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกช่่องทาง
2.3 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์มาตรการและวิิธีกี ารในการเก็็บรวบรวม การขนส่่ง การบำำ�บัดั หรืือกำำ�จัดั
ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน ด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมและถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
2.4 จััดให้้มีีระบบควบคุุมการเก็็บรวบรวม ขนส่่ง และกำำ�จััดขยะขยะก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน
3. การกำำ�จััดขยะที่่�มีีองค์์ประกอบของแร่่ใยหิิน
3.1 การพััฒนานวััฒกรรมการกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดการขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย และพื้้�นที่่�ในการกำำ�จััดให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้ยาวนนานมากขึ้้�น
4. การบริิหารจััดการขยะที่่�มีีองค์์ประกอบของแร่่ใยหิิน
4.1 กำำ�หนดนโยบายและแผนงานจััดการแร่่ใยหิินในภาพรวมประเทศ รวมถึึงประเด็็นการจััดการ
ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
4.2 จััดตั้้�งหน่่วยฝึึกอบรมหรืือหน่่วยงานที่่�ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�จะดำำ�เนิินการจััดการเกี่่�ยวกัับขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน
4.3 ศึึกษาและประเมิินความเสี่่�ยง รวมทั้้�งผลกระทบทางสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อมจากขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน
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บทที่ 1

บทนำ�
1. ที่่�มาและความสำำ�คััญของปััญหา
การจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ในปััจจุุบัันประเทศไทย
ยัังมีีข้้อจำำ�กััดในการควบคุุม กำำ�กัับดููแลในการเก็็บรวบรวม ขนส่่ง และกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินอย่่างเหมาะสม
ซึ่่�งประเทศไทยมีีการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินค่่อนข้้างสููง อาทิิ กระเบื้้�องมุุงหลัังคาแร่่ใยหิินลอนเดี่่�ยว
ลอนคู่่�  กระเบื้้�องยางปููพื้้�น กระเบื้้�องแผ่่นเรีียบ ท่่อน้ำำ��ซีีเมนต์์ใยหิิน โดยองค์์การอนามััยโลกได้้รายงานผล
การศึึกษาขององค์์การวิิจััยโรคมะเร็็งนานาชาติิ (International Agency for Research on Cancer: IARC)
ซึ่่�งได้้ทำำ�การศึึกษาข้้อมููลทั่่�วโลก และได้้จััดให้้แร่่ใยหิินเป็็นสารก่่อมะเร็็งในมนุุษย์์ กลุ่่�มที่่� 1 (Class 1) โดยการ
สััมผััสแร่่ใยหิินทำำ�ให้้เกิิดภาวะเสี่่ย� งต่่อการเกิิด Asbestosis คืือ โรคปอดเรื้อ�้ รััง ปอดเป็็นแผล และ Mesothelioma
คืือ โรคมะเร็็งเยื่่อ� หุ้้�มปอดและเยื่่อ� หุ้้�มอื่่น� และโรคมะเร็็งส่่วนอื่่น� ๆ ของร่่างกาย เช่่น ที่่�หลอดอาหาร กล่่องเสีียง
รัังไข่่ ลำ�ำ ไส้้ และทวารหนััก โดยการสััมผััสแร่่ใยหิินจากการสููดหายใจเอาเส้้นใยที่่�ปนเปื้้�อนในอากาศจากสภาพ
แวดล้้อม จากอากาศในบริิเวณที่่�เป็็นต้้นกำำ�เนิิดการปนเปื้้อ� น หรืือจากอากาศในห้้องภายในบ้้าน หรืืออาคารที่่�มีี
วััสดุุทำำ�จากแร่่ใยหิินที่่�แตกร่่วนได้้ การสััมผััสอาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างการติิดตั้้�ง การบำำ�รุุงรัักษา เปลี่่�ยน รื้้�อถอน
และทุุบทำำ�ลายผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิิน และขณะบำำ�รุุงรัักษายานพาหนะ รวมทั้้�ง การสััมผััสยัังอาจเกิิดขึ้้�น
เมื่่�อเกิิดการพัังทลายของอาคาร หรืือการแตกหัักของวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน (องค์์การอนามััยโลก, 2557)
จากข้้อมููลรายงานการศึึกษาข้้อเท็็จจริงิ เกี่่ย� วกัับผลกระทบต่่อสุุขภาพจากแร่่ใยหิิน กระทรวงสาธารณสุุข  
พบว่่า ข้้อมููลสถานการณ์์การเจ็็บป่่วยด้้วยโรคปอดจากแร่่ใยหิินในประเทศไทย มีีผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อหุ้้�มปอดที่่�
ยืืนยัันว่่ามีีประวััติิความสััมพัันธ์์กัับการสััมผััสแร่่ใยหิิน จำำ�นวน 5 ราย จากรายงานผู้้�ป่่วยและจากเวชระเบีียน
ที่่ไ� ด้้จากสถาบัันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลโรงเรีียนแพทย์์ และจากฐานข้้อมููลสุุขภาพ (Health Data Center
: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุุข ระหว่่างปีี พ.ศ. 2558 – 2559 และมีีการดำำ�เนิินการยืืนยัันความถููกต้้อง
ของข้้อมููล พบว่่ามีีผู้้�ป่่วยจากโรคเหตุุแร่่ใยหิินจริิง จำำ�นวน 28 ราย จำำ�แนกเป็็น 1) มะเร็็งเยื่่�อเลื่่�อม
(Mesothelioma) 26 ราย มีีประวััติิการสััมผััสแร่่ใยหิินจากการประกอบอาชีีพ  5 ราย ที่่�เคยทำำ�งานก่่อสร้้าง
4 ราย และผลิิตกระเบื้้�องมุุงหลัังคา 1 ราย 2) พัังผืืดในปอดจากแร่่ใยหิิน 1 ราย ที่่�มีีการสััมผััสแร่่ใยหิินจาก
การประกอบอาชีีพ และ 3) เยื่่อ� หุ้้�มปอดหนาตััวเป็็นหย่่อม 1 ราย ที่่�มีกี ารสััมผััสแร่่ใยหิินจากการประกอบอาชีีพ 
(สุุรศัักดิ์์� บููรณตรีีเวทย์์ และคณะ, 2563) และในปีี พ.ศ. 2562 มีีรายงานผู้้�ป่่วยโรคที่่�เกิิดจากแร่่ใยหิิน
จำำ�นวน 48 ราย คิิดเป็็นอััตราป่่วย 0.10 ต่่อประชากรแสนคน ผู้้�ป่่วยมีีแนวโน้้มลดลงจากปีี พ.ศ. 2559
อััตราป่่วย 0.16 ต่่อประชากรแสนคน ในขณะที่่�ปีี พ.ศ. 2558 รายงานอััตราป่่วย 0.11 ต่่อประชากรแสนคน
กลุ่่�มอายุุที่่มี� รี ายงานอััตราป่่วยสููงสุุดคืือ กลุ่่�มอายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป (อััตราป่่วย 0.33 ต่่อประชากรแสนคน) รองลงมา
คืือ กลุ่่�มอายุุ 10 -14 ปีี และกลุ่่�มอายุุ 15 -59 ปีี (อััตราป่่วย 0.06 ต่่อประชากรแสนคน) และมีีรายงานผู้้�ป่่วยโรค
มะเร็็งเยื่่อ� หุ้้�มปอดมีีโซทิิลิโิ อมา (Mesothelioma) จำำ�นวน 84 ราย คิิดเป็็นอััตราป่่วย 0.18 ต่่อประชากรแสนคน
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ผู้้�ป่่วยมีีแนวโน้้มคงที่่� จากปีี พ.ศ. 2558 (อััตราป่่วย 0.15 ต่่อประชากรแสนคน) โดยพบผู้้�ป่่วยสููงสุุด
ในปีี พ.ศ. 2560 (อััตราป่่วย 0.21 ต่่อประชากรแสนคน) กลุ่่�มอายุุที่่�มีีรายงานอััตราป่่วยสููงสุุด คืือ กลุ่่�มอายุุ
60 ปีีขึ้้�นไป (อััตราป่่วย 0.49 ต่่อประชากรแสนคน) รองลงมา คืือ กลุ่่�มอายุุ 15 -59 ปีี (อััตราป่่วย 0.13
3
ต่่อประชากรแสนคน)
จากข้้อมููลผลกระทบต่่
อสุุขภาพจากแร่่ใยหิิน ยัังไม่่สามารถยืืนยัันได้้แน่่ชััดว่่ากิิจกรรมการก่่อสร้้าง
ผู้ป่วยมีแนวโน้มคงที่ จากปี พ.ศ. 2558 (อัตราป่วย 0.15 ต่อประชากรแสนคน) โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2560
รื้อ�้ ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่
มี� วแี ยร่่0.21
ใยหิิต่อนประชากรแสนคน)
 ส่่งผลให้้เกิิกลุดโรคแอสเบสตอส
หรืื60อปีโรคมะเร็็
งจากแอสเบสตอส
(อัตราป่
่มอายุที่มีรายงานอัตราป่วยสู(แร่่
งสุดใคืยหิิ
อ กลุน่ม)อายุ
ขึ้นไป (อัตราป่
วย
0.49 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 15 -59 ปี (อัตราป่วย 0.13 ต่อประชากรแสนคน)
(แร่่ใยหิิน) อย่่างไรก็็ตาม กรมควบคุุ
มมลพิิษ ได้้ตระหนัักถึึงอัันตรายที่่�จะเกิิดขึ้้�น จึึงเป็็นที่่�มาของการจััดทำำ�
จากข้อ มูล ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพจากแร่ ใยหิ น ยั งไม่ ส ามารถยืน ยัน ได้ แน่ชั ดว่ ากิ จกรรมการการ
ข้้อแนะนำำ�ทางวิิชาการในการจัั
มีีแร่่ใยหิิ่มีแนร่ใเป็็
วนผสมในภาคการก่่
�อถอน
ก่อสร้าง รืด้อการขยะที่่�
ถอน และซ่อมแซมอาคารที
ยหินนส่ส่่งผลให้
เกิด โรคแอสเบสตอส (แร่ใยหิอนสร้้
) หรืาองรื้้
โรคมะเร็
งจาก และซ่่อมแซม
แอสเบสตอส (แร่ใยหิน) อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของ
อาคาร เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการ
ประชาชน และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
การจั ด ท าข้ อ แนะน าทางวิ ช าการในการจั ด การขยะที่ มี แ ร่ ใ ยหิ น เป็ น ส่ ว นผสมในภาคการก่ อ สร้ า ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รืและสุุ
ขภาพอนามัั
อไป่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ประโยชน์
้อถอน และซ่
อมแซมอาคาร ย
เพืของประชาชนในอนาคตต่่
่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานที
เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนในอนาคตต่อไป

ภาพที่ 1.1 โรคที่เกิดจากได้รับการสัมผัสแร่ใยหิน

ภาพที่่� 1.1 โรคที่่�เกิิดจากได้้
รัับบลิการสัั
มผััสแร่่ใยหิิน
ที่มา : ไทยพั
ก้า (2563).
ที่่�มา : ไทยพัับลิิก้้า (2563)

2. คำำ�นิิยาม
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2.1 ขยะที่่มีี� แร่่ใยหิิน (Waste containing Asbestos) หมายถึึง เศษของวััสดุุ หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� หลืือใช้้
หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เสื่่�อมสภาพจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่า
ร้้อยละหนึ่่�งโดยน้ำำ�� หนััก
2.2 วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม (Asbestos Containing material) หมายถึึง วััสดุุสำำ�หรัับ
กิิจกรรมการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่าร้้อยละหนึ่่�งโดยน้ำำ��หนััก
2.3 การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซม (Construction, demolition and Repair) หมายถึึง
กิิจกรรมการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่าร้้อยละหนึ่่�ง
โดยน้ำำ��หนััก
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2.4 การเก็็บรวบรวม และการขนส่่ง (Collection and Transportation) หมายถึึง การเก็็บ
รวบรวมขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารไว้้ในสถานที่่�ที่่�เหมาะสมไม่่ฟุ้้�งกระจาย
เป็็นเหตุุให้้ผู้้�อยู่่�ใกล้้เคีียงได้้รับั แร่่ใยหิินเข้้าสู่่�ร่า่ งกาย และทำำ�การเคลื่่อ� นย้้ายขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิินไปยัังสถานที่่�กำ�จั
ำ ดั
2.5 การกำำ �จัั ด (Disposal) หมายถึึง การกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน
และซ่่อมแซมอาคาร ด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�งตามหลัักวิิชาการที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การฝัังกลบ
ในบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต
2.6 ผู้้�ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึึง  บุุคคลผู้้�ซึ่่�งประกอบกิิจการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และ
ซ่่อมแซมอาคารที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม ทั้้�งให้้หมายรวมถึึง ผู้้�ประกอบกิิจการขนส่่ง และกำำ�จัดั ขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน
เป็็นส่่วนผสมด้้วย

3. ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแรใยหิิน
แร่่ใยหิิน เป็็นแร่่ธรรมชาติิที่่ป� นอยู่่�ในเนื้้อ� หิิน ประกอบด้้วยธาตุุแมกนีีเซีียม เหล็็ก ซิิลิเิ กต และธาตุุอื่่น� ๆ
มีีลัักษณะเป็็นเส้้นใยละเอีียด มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ คืือ ทนไฟ ไม่่นำำ�ความร้้อนและไฟฟ้้า มีีความแข็็งเหนีียว
และยืืดหยุ่่�น สามารถนำำ�มาปั่่�นเป็็นเส้้นและทอเป็็นผืืนได้้ ทนกรดและด่่างได้้ดีี ซึ่่�งด้้วยคุุณสมบััติิดัังกล่่าว
แร่ใยหิินจึึงถููกนำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ อาทิิ กระเบื้้�องซีีเมนต์์ ฉนวนกัันความร้้อน
กระดาษแร่ใยหิินและเส้้นใยอััดแน่่น ผ้้าเบรกและคลััทช์์ และท่่อน้ำำ�� ซึ่่�งแร่่ใยหิินได้้จำำ�แนกตามโครงสร้้าง
ทางเคมีีออกเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
3.1 เซอร์์เพนไทน์์ (Serpentile) ได้้แก่่ ไครโซไทล์์ (Chrysotile) หรืือ White Asbestos
3.2 แอมฟิิโบล์์ (Amphiboles) แบ่่งออกเป็็น 5 ชนิิด ได้้แก่่
1) ครอซิิโดไลท์์ (Crocidolite หรืือ Blue asbestos)
2) อะโมไซท์์ (Amosite หรืือ Brown asbestos)
3) แอนโธฟิิลไลท์์ ( Anthophyllite)
4) ทรีีโมไลท์์ (Tremolite)
5) แอคทิิโนไลท์์ (Actinolite)
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เซอร์เพนไทน์
(Serpentile)
แร่ใยหิน
(Asbestos)

ไครโซไทล์ (Chrysotile)
Mg3(Si2O5)(OH)4
ครอซิโดไลท์ (Crocidolite หรือ Blue asbestos)
Na2Fe32+(Si6O22)(OH)2

แอมฟิโบล์
(Amphiboles)

อะโมไซท์ (Amosite หรือ Brown asbestos)
(Fe,Mg)7(Si8O22)(OH)2
อะโมไซท์ (Amosite หรือ Brown asbestos)
(Fe,Mg)7(Si8O22)(OH)2
แอนโธฟิลไลท์ (Anthophyllite)
(Mg,Fe)7(Si8O22)(OH)2
ทรีโมไลท์ (Tremolite)
Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2
แอคทิโนไลท์ (Actinolite)
Ca2(Mg,Fe)5(Si8O22)(OH)2

ภาพที่่� 1.2 ประเภทของแร่่ใยหิินและสููตรทางเคมีี
ที่่�มา : กรมควบคุุมมลพิิษ (2545)
ซึ่่�งปััจจุุบัันในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาหลายประเทศ  รวมทั้้�งประเทศไทยยัังมีีการนำำ�แร่่ใยหิินมาใช้้เป็็น
วััตถุุดิิบในอุุตสาหกรรมเนื่่�องจากคุุณสมบััติิของแร่่ใยหิินที่่�มีีความสามารถที่่�จะแยกออกเป็็นเส้้นใยที่่�ยืืดหยุ่่�น
เมื่่�อผสมกัับซีีเมนต์์หรืือเรซิิน ทำำ�ให้้ได้้วััสดุุที่่�แข็็งแกร่่ง เป็็นฉนวนไฟฟ้้า ดููดซึึมได้้สููง ทนต่่อสารเคมีี จึึงมีีการ
นำำ�แร่่ใยหิินมาเป็็นวััตถุุดิิบในอุุตสาหกรรมหลายประเภท คืือ
1) อุุตสาหกรรมผลิิตเสื้้อ� ผ้้าป้้องกัันไฟหรืือความร้้อน (asbestos textiles) ซึ่่ง� มีีแร่่ใยหิินผสมอยู่่� 80-100%
2) อุุตสาหกรรมประเภทซีีเมนต์์ (asbestos-cement products) เช่่น ท่่อน้ำำ�� แผ่่นฝ้้า ฉนวนกัันไฟ
และความร้้อน วััสดุุก่่อสร้้าง มีีแร่่ใยหิินผสมอยู่่�ประมาณ 10 - 30%
3) อุุตสาหกรรมกระดาษอััด (asbestos paper) มีีแร่่ใยหิินผสมอยู่่�ประมาณ 80 - 90%
4) อุุตสาหกรรมผลิิตผ้้าเบรค ผ้้าคลััทช์์ (asbestos-containing friction materials) มีีแร่่ใยหิิน
ผสมอยู่่�ประมาณ 30 - 80%

ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
_AW-21-0689_final_01.indd 5

5
23/9/2564 BE 10:50

5) อุุตสาหกรรมประเภทพลาสติิกที่่�มีีแร่่ใยหิินผสมอยู่่� (asbestos containing plastics) ประมาณ
0.5 - 60%
6) อุุตสาหกรรมประเภทอื่่�น ๆ เช่่น วััสดุุกัันกรด วััสดุุกัันความร้้อน (roof coating)
ในอุุตสาหกรรมแต่่ละประเภทจะใช้้แร่่ใยหิินเป็็นวััตถุุดิิบหรืือเป็็นส่่วนประกอบในกระบวนการผลิิต
ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณสมบััติิของแร่่ใยหิินชนิิดนั้้�น ๆ กล่่าวคืือ แร่่ใยหิินชนิิด chrysotile ใช้้กัันมากในอุุตสาหกรรมผลิิต
เสื้้�อผ้้าป้้องกัันไฟ หรืือความร้้อน อุุตสาหกรรมประเภทซีีเมนต์์และวััสดุุพื้้�น อุุตสาหกรรมผ้้าเบรกและคลััทซ์์
อุุตสาหกรรมกระดาษ แร่่ใยหิินชนิิด crocidolite นิิยมใช้้ในอุุตสาหกรรมผลิิตท่่อที่่�สามารถรัับแรงดััน
(presssure pipes) และแร่่ใยหิินชนิิด amosite นิิยมใช้้ในอุุตสาหกรรมผลิิตวััสดุุที่่�เป็็นฉนวนกัันไฟและ
ความร้้อน
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บทที่ 2

สถานการณ์การจัดการขยะที่มีแร่ใยหิน
1. การจััดการขยะที่่มีี� แร่่ใยหิินในต่่างประเทศ
1.1 สหรััฐอเมริิกา จััดการวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินโดยเฉพาะในอาคารต้้องมีีการจััดการที่่�เหมาะสมโดยการ
จััดการกัับวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�เปราะบางหรืือแตกหัักได้้ง่่ายก่่อนตามระเบีียบขององค์์การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
แห่่งสหรััฐอเมริิกา (US EPA) ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั การรื้้อ� ถอนหรืือปรัับปรุุงอาคารในประมวลกฎหมายรััฐบาลกลาง
(40 CFR ตอนที่่� 61 ส่่วนย่่อย M) กำำ�หนดว่่าควรพิิจารณาการกำำ�จััดวััสดุุที่่�อาจเปราะบางในระหว่่าง
การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร ซึ่่�งในปััจจุุบัันกฎระเบีียบของรััฐบาลกลางนำำ�ไปใช้้กัับอาคารและ
โครงสร้้างขนาดใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม หน่่วยงานด้้านสุุขภาพของรััฐและหน่่วยงานท้้องถิ่่�นบางแห่่งต้้องการ
ควบคุุมการจััดการแร่่ใยหิินจากอาคารขนาดเล็็กก็็สามารถออกข้้อกำำ �หนดของท้้องถิ่่�น รวมถึึงการแจ้้ง
ผู้้�ประกอบการล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�ต้้องจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันให้้กัับคนงาน เพื่่�อป้้องกัันสุุขอนามััย
ของคนงานและป้้องกัันการปล่่อยมลพิิษสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม จึึงต้้องมีีการรวบรวมสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็น
ส่่วนผสม เพื่่�อนำำ�ไปกำำ�จัดั อย่่างเหมาะสม โดยในหลายแห่่งได้้กำ�ำ หนดเป้้าหมายความเข้้มข้้นของแร่่ใยหิินในช่่วง
0.001 ถึึง 0.0001 ไฟเบอร์์ต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร (ระดัับที่่�ต้้องการให้้อากาศภายในอาคารหลัังจากการ
ทำำ�ความสะอาด) ตััวอย่่างเช่่น รััฐแอริิโซนา ระบุุ 0.001 ไฟเบอร์์ต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตรที่่�เป็็นค่่าระดัับที่่�สููง
แต่่ยัังจำำ�เป็็นต้้องมีีการทำำ�ความสะอาดเพิ่่�มเติิมหลัังการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารบางแห่่งกำำ�หนด
ให้้วััสดุุใด ๆ ที่่�มีีแร่่ใยหิินตั้้�งแต่่ร้้อยละ 1 ขึ้้�นไป เป็็นวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม ดัังนั้้�น สำำ�หรัับวััสดุุที่่�
ทราบว่่ามีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมหรืือไม่่ จะต้้องดำำ�เนิินการทดสอบเพื่่�อพิิสููจน์์ให้้ทราบก่่อนดำำ�เนิินการ
คณะกรรมการบริิหารงานความปลอดภััยและสุุขภาพอนามััย การประกอบอาชีีพ  (Occupational
Safety and Health Administration: OSHA) และองค์์การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกา ได้้กำำ�หนด
กฎระเบีียบในการทำำ�งานกัับวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน (Asbestos containing material, ACM) ไว้ในมาตรฐานการ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายแห่่งชาติิ National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant
(NESHAP) และนิิยามคำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ 1) ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม (Asbestos containing
material, ACM) หมายถึึง วััสดุุที่่�มีแี ร่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่าร้้อยละ 1 โดยน้ำำ�� หนััก และจััดทำำ�รายชื่่อ� วััสดุุ
ที่่�มีแี ร่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม 2) ผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� ชื่่อ� ไดว่่ามีีแร่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม (Presumed Asbestos-Containing
Material, PACM) หมายถึึง ฉนวนของระบบความร้้อนและความเย็็น (Thermal System Insulation, TSI)
และวััสดุุเคลืือบหรืือฉาบผิิวซึ่่�งพบในอาคารที่่�ก่่อสร้้างก่่อนปีี 2523
องค์์การพิิทักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกาอาศััยอำำ�นาจตาม The Asbestos Hazard Emergency
Response Act (AHERA) ซึ่่ง� ประกาศใช้้เมื่่อ� วัันที่่� 30 ตุุลาคม 2530 ไดกำำ�หนดมาตรการให้้ผู้้�บริิหารหรืือเจาของ
โรงเรีียนของรััฐและเอกชนปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมและป้้องกัันแพร่่กระจายแร่่ใยหิิน เพื่่�อป้้องกัันอัันตรายต่่อสุุขภาพ
ของนัักเรีียนและผู้้�มาใช้้อาคาร และไดจััดทำำ�โปรแกรมการดำำ�เนิินการและซ่่อมบำำ�รุุงสำำ�หรัับเจ้้าของ
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และผู้้�จััดการอาคารที่่�มีวัี สั ดุุใด ๆ หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมในอาคาร วััตถุุประสงค์์ของโปรแกรม
คืือ ลดการสััมผััสแร่่ใยหิินของผู้้�ที่่�อาศััยในอาคารเหล่่านั้้�น และเนื้้�อหาของโปรแกรมมีีวิิธีีการทำำ�งาน
เพื่่�อ (1) รัักษาวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมให้้อยู่่�ในสภาพดีี (2) มั่่�นใจว่่าการทำำ�ความสะอาดและกำำ�จััด
แร่่ใยหิินที่่�หลุุดออกมาเหมาะสม (3) ป้้องกัันการหลุุดฟุ้้�งกระจายของแร่่ใยหิิน และ (4) ตรวจตราสภาพของ
วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม
ในปีี พ.ศ. 2533 องค์์การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกาห้้ามใช้้ฉนวนกัันความร้้อนที่่�มีีแร่่ใยหิิน
พ่่นบนพื้้�นผิิวในอาคารโครงสร้้างท่่อและท่่อร้้อยสายเว้้นแต่่จะมีีการระบุุเงื่่�อนไขบางประการ (ดููมาตรฐานการ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายแห่่งชาติิ (NESHAP) ที่่� 40 CFR 61 ซึ่่ง� เป็็นไปตามส่่วนย่่อย M) และในปีี
พ.ศ. 2562 องค์์การพิิทักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกาได้้ประกาศใช้้กฎระเบีียบเพื่่�อเสริิมสร้้างความสามารถ
ของหน่่วยงานในการตรวจสอบรายการผลิิตภััณฑ์์ใยหิินก่่อนที่่�จะจำำ�หน่่ายในสหรััฐอเมริิกา การดำำ�เนิินการนี้้�
ทำำ�ให้้องค์์การพิิทักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกา มีีอำ�ำ นาจในการห้้ามใช้้ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้ห� รืือกำำ�หนดข้้อจำำ�กัดั
การใช้้แร่่ใยหิิน เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพของประชาชน ซึ่่�งองค์์การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกาไม่่อนุุญาต
ให้้ใช้้แร่่ใยหิินใหม่่ ผู้้�ผลิิตที่่�อยู่่�ภายใต้้กฎระเบีียบจะต้้องแจ้้งให้้องค์์การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกา
ทราบอย่่างน้้อย 90 วััน ก่่อนที่่�จะเริ่่�มการผลิิต การนำำ�เข้้า หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กฎระเบีียบ
โดยองค์์การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกาจะดำำ�เนิินการตรวจสอบอย่่างละเอีียดและกำำ�หนดข้้อจำำ�กััด
ที่่�จำำ�เป็็นรวมถึึงการห้้ามใช้้ (United States Environmental protection Agency, 2563).
1.2 ประเทศแคนาดา ได้้ออกประกาศห้้ามนำำ�เข้้า ผลิิต และใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิิน ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้
วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2561 ซึ่่�งมีีข้้อยกเว้้นที่่�ยัังคงอนุุญาตให้้ใช้้ในอุุตสาหกรรมคลอร์์อััลคาไลกิิจการด้้านการ
ทหาร อุุตสาหกรรมนิิวเคลีียร์์ และการสกััดแมกนีีเซีียมจากกากแร่่ใยหิิน (Mesothelioma Center, 2563)
1.3 ประเทศรััสเซีีย เป็็นประเทศผู้้�ผลิิตรายใหญ่่ของโลก ซึ่่�งปััจจุุบัันยัังคงผลัักดัันกัับประเทศต่่าง ๆ
และในเวทีีการประชุุมระดัับโลก เช่่น ที่่�ประชุุมรััฐภาคีีอนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ ให้้มีีการใช้้แร่่ใยหิินในการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ต่่อไป (ศููนย์์ข้้อมููลไครโซไทล์์, 2563)
1.4 ประเทศเกาหลีีใต้้ มีีการตรากฎหมาย The Asbestos Safety Management Act เมื่่�อวัันที่่�
27 เมษายน 2555 เพื่่�อควบคุุมแร่่ใยหิิน เช่่น เมื่่�อจะมีีการรื้้�อถอนอาคารหรืือเคลื่่�อนย้้ายวััสดุุแร่่ใยหิิน ต้้องมีี
การรายงานผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด พร้้อมทั้้�งแจ้้งรายละเอีียด ดัังนี้้� (1) ชื่่�อและที่่�อยู่่�ของสถานที่่�ที่่�ดำำ�เนิินการ
รื้้�อถอนหรืือกำำ�จััดแร่่ใยหิิน (2) รายละเอีียดของงานรื้้�อถอน (3) ระยะเวลาสำำ�หรัับการรื้้�อถอน (4) ข้้อมููลอื่่�น ๆ
ที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อสาธารณชนเกี่่�ยวกัับงานรื้้�อถอนหรืือกำำ�จััดแร่่ใยหิิน และรััฐบาลมีีนโยบายให้้มีีการรื้้�อถอน
กระเบื้้�องมุุงหลัังคาเก่่า โดยรััฐบาลออกค่่าใช้้จ่่ายค่่ากระเบื้้�องมุุงหลัังคาใหม่่ให้้ส่่วนหนึ่่�ง (Food and
Agriculture Organization, 2563)
1.5 องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการเพื่่�อพิิทัักษ์์สุุขภาพคนทำำ�งานที่่�ต้้องสััมผััสแร่่ใยหิินในปีี พ.ศ. 2529 โดยจััดทำำ�อนุุสััญญาองค์์การ
แรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 162 ว่่าด้้วยแร่่ใยหิิน (ILO Asbestos Convention หมายเลข 162)
ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีมาตรการป้้องกััน ควบคุุมและปกป้้องคนทำำ�งานจากภััยสุุขภาพที่่�เกิิดจากการสััมผััสแร่่ใยหิิน
ขณะทำำ�งาน โดยเฉพาะการใช้้สารทดแทนแร่่ใยหิิน การห้้ามใช้้แร่่ใยหิินในกระบวนการทำำ�งานบางส่่วน
การป้้องกัันฝุ่่น� แร่่ใยหิินฟุ้้�งกระจายในที่่�ทำำ�งาน และการลดความเข้้มข้้นของแร่่ใยหิินในอากาศบริิเวณที่่�ทำ�ำ งาน
ให้้ต่ำำ��ที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยยัังไม่่ได้้ให้้สััตยาบัันกัับอนุุสััญญาดัังกล่่าว ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2549
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องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศได้้ประกาศข้้อแนะนำำ�หมายเลข 194 เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดรายชื่่�อโรคจากการ
ทำำ�งาน โดยให้้ประเทศสมาชิิกกำำ�หนดรายชื่่�อโรคจากการทำำ�งาน เพื่่�อประโยชน์์ต่่อการป้้องกััน บัันทึึกข้้อมููล
รายงาน และการจ่่ายเงิินทดแทน กรณีีเกิิดโรคจากการทำำ�งานขึ้้น�  ทั้้�งนี้้ กำ
� �ำ หนดให้้ “โรคมะเร็็งที่่เ� กิิดจากการสััมผััส
แร่่ใยหิินขณะทำำ�งาน” เป็็น “โรคมะเร็็งจากการทำำ�งาน” ในรายชื่่�อต้้นแบบขององค์์การแรงงานระหว่่าง
ประเทศด้้วย นอกจากนี้้� ในปีี พ.ศ. 2549 องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศได้้มีีมติิที่่�ประชุุมให้้มีีการเลิิกการใช้้
แร่่ใยหิินในอนาคตและมีีการจััดการที่่�เหมาะสมกัับแร่่ใยหิินที่่�ได้้ใช้้มาแล้้วในอดีีต เพื่่�อปกป้้องคนทำำ�งาน
จากการสััมผััส การเจ็็บป่่วยหรืือการเสีียชีีวิิตจากแร่่ใยหิิน และให้้ยกเลิิกมาตรการ “การใช้้อย่่างปลอดภััย”
ในอนุุสััญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 162 ว่่าด้้วยแร่่ใยหิิน โดยเน้้นย้ำำ��ให้้ประเทศสมาชิิก
ให้้สััตยาบัันและปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุมนี้้�และตามอนุุสััญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 162
ว่่าด้้วยแร่่ใยหิิน และอนุุสััญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 139 ว่่าด้้วยมะเร็็งจากการทำำ�งาน
อย่่างเคร่่งครััดและเร่่งด่่วน รวมทั้้�งการส่่งเสริิมให้้อนาคตมีีการยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิินทุุกชนิิดส่่งเสริิมให้้มีีการ
บ่่งชี้้�และการจััดการวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน และสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือประเทศสมาชิิก เพื่่�อให้้มาตรการเรื่่�อง
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการคุ้้�มครองคนงานจากการสััมผััสแร่่ใยหิินไว้้ในแผนงานระดัับชาติิ ทั้้�งนี้้�
ประเทศไทยยัังไม่่ได้้ให้้สััตยาบัันกัับอนุุสััญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 162 ว่่าด้้วยแร่่ใยหิิน
(International Labour Organization, 2563)
1.6 องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization: WHO) เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีความ
เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางของสหประชาชาติิ ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2491 โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อประสานความ
ร่่วมมืือระหว่่างผู้้�ทำำ�งานด้้านสุุขภาพและหน่่วยงานอื่่�นเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขอนามััยของทุุกคน ซึ่่�งมีีบทบาทหลััก
ในการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับแร่่ใยหิิน โดยในปีี พ.ศ. 2549 ได้้จััดทำำ�ประกาศ  “Elimination of AsbestosRelated Diseases” ที่่�สอดคล้้องกัับมติิที่่�ประชุุมขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ และเห็็นด้้วยกัับการ
ยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิินทั่่�วโลก โดยให้้เหตุุผลว่่า สารก่่อมะเร็็งไม่่มีีระดัับการสััมผััสที่่�ปลอดภััย และมีีความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดโรคมะเร็็งเพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�มคนทำำ�งานที่่�สััมผััสแร่่ใยหิินในปริิมาณที่่�ต่ำำ�� ดัังนั้้�น วิิธีีการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดที่่�จะกวาดล้้างโรคจากแร่่ใยหิิน คืือ การยุุติิการใช้้แร่่ใยหิินทุุกชนิิด โดยเฉพาะการใช้้ซีีเมนต์์ผสมแร่่ใยหิิน
ในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง เพราะมีีจำ�ำ นวนคนทำำ�งานที่่�อาจสััมผััสเป็็นจำำ�นวนมาก ยากที่่�จะลดการสััมผััสในกลุ่่�ม
คนทำำ�งานเหล่่านั้้�น และแม้้จะก่่อสร้้างเสร็็จแล้้ว แร่่ใยหิินก็็อาจจะฟุ้้�งกระจายอีีก เมื่่�อมีีการซ่่อมแซมหรืือ
รื้้�ออาคารทิ้้�ง ที่่�สำำ�คััญ มีีเส้้นใยที่่�สามารถนำำ�มาทดแทนแร่่ใยหิินได้้แล้้วสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์บางชนิิด รวมถึึง
กระเบื้้�องมุุงหลัังคา ซึ่่�งมีีหลายประเภทให้้เลืือกใช้้ทดแทนได้้ด้้วย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
น้้อยกว่่าหรืือไม่่มีีเลย” และในปีี พ.ศ. 2550 การประชุุมสมััชชาสุุขภาพโลก ครั้้�งที่่� 60 ได้้มีีมติิที่่� 60.26
มอบให้้องค์์การอนามััยโลกจััดการรณรงค์์ในระดัับนานาชาติิเพื่่�อกำำ�จััดโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ใยหิิน โดยเฉพาะ
ในประเทศที่่�ยัังมีีการใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์ องค์์การอนามััยโลกร่่วมกัับองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ 
ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การกำำ�จััดโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ใยหิิน คืือ 1) การกำำ�จััดโรคกลุ่่�มนี้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากที่่�สุุด คืือ การเลิิกใช้้แร่่ใยหิินทุุกชนิิด 2) ควรให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการใช้้สารทดแทนที่่�ปลอดภััยกว่่าแร่่ใยหิิน
และต้้องร่่วมกัันพััฒนาเทคโนโลยีีและกลไกทางเศรษฐกิิจที่่�จะกระตุ้้�นการใช้้สารทดแทน 3) ควรมีีมาตรการ
ในการป้้องกัันการสััมผััสแร่่ใยหิินที่่�อยู่่�ในอาคารและขณะทำำ�การรื้้�อถอน 4) ควรปรัับปรุุงระบบบริิการ
ทางการแพทย์์เพื่่�อให้้สามารถตรวจพบผู้้�ป่่วยแต่่เนิ่่�น ๆ ให้้การรัักษาและให้้การฟื้้�นฟููทั้้�งทางการแพทย์์และ
สัังคม รวมทั้้�งการจััดทำำ�ทะเบีียนผู้้�ที่่�มีีประวััติิสััมผััสแร่่ใยหิินทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน (World Health
Organization, 2563)
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1.7 ธนาคารโลก (World Bank) ในปีี พ.ศ. 2550 ธนาคารโลก ได้้จััดทำำ�แนวทางการจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ซึ่่�งระบุุว่่าการสร้้างอาคารใหม่่ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้วััสดุุที่่�มีี
แร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบ (asbestos containing materials-ACM) และสำำ�หรัับอาคารเก่่านั้้น� ควรมีีการระบุุ
แหล่่งสำำ�หรัับการเฝ้้าระวััง จััดทำำ�แผนรองรัับกรณีีที่่�ต้อ้ งรื้้อ� ถอน รวมทั้้�งฝึึกอบรมพนัักงานที่่�อาจสััมผััสแร่่ใยหิิน
เพื่่�อลดการสััมผััส และในปีี พ.ศ. 2552 ธนาคารโลก ได้้จััดทำำ�เอกสาร “Good Practice Note: Asbestos:
Occupational and Community Health Issues” เพื่่�อยืืนยัันการลดการใช้้แร่่ใยหิินและการปกป้้อง
ประชาชนจากการสััมผััสแร่่ใยหิิน ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานของธนาคารโลกเป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นความเชื่่�อมโยง
ระหว่่างธุุรกิิจกัับการปกป้้องสุุขภาพในเวทีีนานาชาติิ

2. การจััดการขยะที่่มีี� แร่่ใยหิินในประเทศไทย
ประเทศไทยมีีการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิิน ตั้้�งแต่่ปี พ
ี .ศ. 2518 โดยนำำ�เข้้าประมาณ 42,541 ตััน ปริิมาณการใช้้
แร่่ใยหิินของประเทศไทย มีีปริิมาณค่่อนข้้างคงที่่�ประมาณแสนกว่่าตัันมาโดยตลอด แต่่ปริิมาณลดลง
อย่่างมากในปีี พ.ศ. 2542 เนื่่�องจากเป็็นช่่วงวิิกฤตเศรษฐกิิจ  หลัังจากนั้้�น มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นจนคงที่่�
ประมาณ 150,000 ตััน ในแต่่ละปีี และเริ่่�มลดลงอีีกในปีี พ.ศ. 2550 – 2552 เนื่่�องจากบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง
ยกเลิิกการใช้้ไครโซไทล์์ โดยประเทศไทยมีีการใช้้แร่่ใยหิิน จำำ�นวน 3 กิิโลกรััม/คน/ปีี ซึ่ง�่ คาดว่่าจะมีีผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
เยื่่�อหุ้้�มปอด (Mesothelioma) อย่่างน้้อย 1,295 คนต่่อปีี (สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ,
2563) หากเปรีียบเทีียบปริิมาณการใช้้แร่่ใยหิินในระดัับโลก พบว่่า ประเทศไทยมีีการใช้้มากเป็็นอัันดัับที่่� 5
ของโลก โดยคิิดเป็็นปริิมาณร้้อยละ 11 ของปริิมาณการใช้้ในทวีีปเอเชีีย และร้้อยละ 7 ของปริิมาณการใช้้ทั่่ว� โลก
(Nadia Persaud, 2564)   และจากสถิิติิของกรมศุุลกากร พบว่่า มีีการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทน์์
เข้้ามาในประเทศในปีี พ.ศ. 2553 – 2562 เฉลี่่�ยปีีละ ประมาณ 28,000 ตััน โดยในปีี พ.ศ. 2562
มีีการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทน์์ จำำ�นวน 31,193 ตััน โดยประเทศไทยได้้ดำ�ำ เนิินการมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุุมแร่่ใยหิิน กำำ�หนดให้้แร่่ใยหิินกลุ่่�มแอมฟิิโบล์์ (Amphiboles) เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� 4
ภายใต้้พระราชบััญญััติวัิ ตั ถุุอันั ตราย พ.ศ. 2535 ได้้แก่่ 1) แร่่ใยหิิน ชนิิด crocidolite (พ.ศ. 2538) 2) แร่่ใยหิิน
ชนิิด amosite (พ.ศ. 2544) และ3) แร่่ใยหิิน ชนิิด anthophyllite, actinolite และ tremolite (พ.ศ. 2552)
กล่่าวคืือ ห้้ามมิิให้้มีกี ารผลิิต การใช้้ การนำำ�เข้้า-ส่่งออก และการมีีไว้้ในครอบครอง โดยมีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบ และปััจจุบัุ นั มีีเพีียงแร่่ใยหิิน กลุ่่�มเซอร์์เพนไทน์์ (Serpentile)
คืือ ไครโซไทล์์ (chrysotile) ที่่�ยัังคงมีีการใช้้งานอยู่่�ภายในประเทศ โดยกำำ�หนดให้้เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� 3
กล่่าวคืือ การผลิิต การนำำ�เข้้า การนำำ�ผ่่าน การส่่งออก หรืือการมีีไว้้ในครอบครองต้้องได้้รัับใบอนุุญาต
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ภาพที่่� 2.1 การควบคุุมแร่่ใยหิินในประเทศไทย
2.1 การผลิิตและใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิิน แร่่ใยหิินเป็็นแร่่ธรรมชาติิที่่�ปนอยู่่�ในเนื้้�อหิิน
ประกอบด้้วยธาตุุแมกนีีเซีียม เหล็็ก ซิิลิิเกต และธาตุุอื่่�น ๆ มีีลัักษณะเป็็นเส้้นใยละเอีียด มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
คืือ ทนไฟ ไม่่นำำ�ความร้้อนและไฟฟ้้า มีีความแข็็งเหนีียว และยืืดหยุ่่�น สามารถนำำ�มาปั่่�นเป็็นเส้้นและทอเป็็น
ผืืนได้้ ทนกรดและด่่างได้้ดีี ซึ่่�งด้้วยคุุณสมบััติิดัังกล่่าว แร่ใยหิินจึึงถููกนำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ต่่าง ๆ อาทิิ กระเบื้้�องซีีเมนต์์ ฉนวนกัันความร้้อน กระดาษแร่ใยหิินและเส้้นใยอััดแน่่น ผ้้าเบรกและคลััทช์์
และท่่อน้ำำ�� ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของประเทศไทยได้้มีีการนำำ�แร่่ใยหิินมาใช้้เป็็นส่่วนผสมในผลิิตภััณฑ์์หลายชนิิด
เช่่น การผลิิตวััสดุุก่่อสร้้าง (กระเบื้้�องมุุงหลัังคา กระเบื้้�องแผ่่นเรีียบ ฝ้้าเพดาน) การผลิิตท่่อน้ำำ��ซีีเมนต์์ใยหิิน
กระเบื้้�องยางไวนิิลปููพื้้�น ผ้้าเบรกและคลััทช์์ ฉนวนกัันความร้้อน และสิ่่�งทอ เป็็นต้้น
จากการที่่�แร่่ใยหิินถููกนำำ�ไปเป็็นวััตถุุดิิบในหลายผลิิตภััณฑ์์ ในหลายประเทศ  อาทิิ สหรััฐอเมริิกา
ออสเตรเลีีย และอัังกฤษ กำำ�หนดให้้วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นองค์์ประกอบตั้้�งแต่่ 1 % โดยน้ำำ��หนัักขึ้้�นไปเข้้าข่่าย
เป็็นวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน (Asbestos Containing Materials : ACMs) และจััดเป็็นวััตถุุอัันตราย ทั้้�งนี้้�
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการจััดการและการควบคุุมวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม และเพื่่�อความปลอดภััย
ของผู้้�ทำำ�งานและประชาชนที่่�มีีโอกาสสััมผััสวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน และจากการศึึกษาวััสดุุก่่อสร้้างที่่�เป็็นวััสดุุที่่�มีี
แร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม ในประเทศไทย 4 ชนิิด ได้้แก่่ กระเบื้้�องมุุงหลัังคาซีีเมนต์์ชนิิดลอนเดี่่�ยวและลอนคู่่� 
ฝ้้าเพดานที่่�ทำำ�จากกระเบื้้�องแผ่่นเรีียบ ฝากั้้�นห้้องที่่�ทำำ�จากกระเบื้้�องแผ่่นเรีียบ และกระเบื้้�องยางไวนิิลปููพื้้�น
พบว่่า วััสดุุเหล่่านี้้�มีีแร่่ใยหิินผสมประมาณร้้อยละ 10 - 15 โดยน้ำำ��หนััก
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2.2 วััสดุุทดแทน มีีสองลัักษณะ คืือ แทนแร่่ใยหิิน เช่่น ไฟเบอร์์กลาส ไมโครไฟเบอร์์ แทนในกรณีีที่่ใ� ช้้
เป็็นฉนวนหรืือวััสดุุดูดู ซัับเสีียง แบบที่่�สอง คืือ ทดแทนผลิิตภััณฑ์์ เช่่น หลัังคาโลหะกััลป์์วาไนซ์์ กระเบื้้อ� งดิินเผา
แทนหลัังคาที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม โดยผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการใช้้วััสดุุทดแทน ได้้แก่่
1) หลัังคาไฟเบอรซิิเมนต (Fiber-cement roofing) ซึ่่ง� ใช้้เส้้นใยสัังเคราะห (Polyvinyl alcohol,
polypropylene) และเส้้นใยพืืช (Softwood craft pulp, bamboo, sisal, coir, rattan shavings
and tobacco stalks, etc.) รวมทั้้�งวััสดุุทางเลืือก เช่่น ฟููมซิิลิิก้้า ขี้้�เถ้้าลอย หรืือขี้้�เถ้้า แกลบ เป็็นต้้น
2) กระเบื้้�องไมโครคอนกรีีต (Microconcrete (Parry) tiles)
3) แผ่่นโลหะกััลวาไนซ (Galvanized metal sheets)
4) กระเบื้้�องดิินเผา (Clay tiles)
5) เส้้นใยพืืชในยางมะตอย (Vegetable fibers in asphalt)
6) Slate
7) กระเบื้้�องโลหะเคลืือบ (Coated metal tiles)
8) กระเบื้้�องมุุงหลัังคาอลููมิินั่่�ม (Aluminum roof tiles)
9) แผ่น uPVC มุุงหลัังคา
10) โพลีีโพรไพลีีน (Polypropylene) และโพลเอทธิิลีีน (Polyethylene) ความหนาแน่่นสููง
ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่กัับหิินบด (Worldroof)
11) พลาสติิกเคลืือบอลููมิินั่่�ม
12) พลาสติิกเคลืือบเหล็็กกััลวาไนซ์์
2.3 การจััดการขยะที่่มีี� แร่่ใยหิิน ที่่�เกิิดจากโรงงานอุุตสาหกรรม ได้้ถููกควบคุุมกำำ�หนดเป็็นของเสีีย
อัันตรายที่่�ต้้องได้้รัับการจััดการอย่่างถููกต้้องภายใต้้พระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่่�งในส่่วนของขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร ยัังไม่่ได้้ถููกควบคุุมเป็็นขยะอัันตรายภายใต้้
กฎหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ พระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 พระราชบััญญััติิควบคุุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ดัังนั้้�น ในบางท้้องถิ่่�นจึึงมีีการนำำ�ไปฝัังกลบรวมกัับขยะทั่่�วไป รวมทั้้�งผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างหรืือ
ประชาชนทั่่�วไปได้้นำำ�ไปทิ้้�งหรืือฝัังกลบในที่่�ดิินตนเองหรืือที่่�ดิินว่่างเปล่่า ทั้้�งนี้้� ในปีี พ.ศ. 2559 - 2560
ศููนย์์วิิชาการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ดำำ�เนิินการร่่วมกัับองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น 30 แห่่งในจัังหวััดภาคเหนืือ ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแร่่ใยหิิน และสนัับสนุุนการออก
ข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นเพื่่�อป้้องกัันอัันตรายจากวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน แต่่สำำ�หรัับท้้องถิ่่�นอื่่�น ๆ ยัังไม่่มีีการให้้ความรู้้�และ
ออกข้้อบััญญััติใิ นการกำำ�กับั ดููแลการจััดการขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิินที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคาร
และจากกิิจกรรมอื่่�น ๆ ส่่งผลให้้ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�เกิิดจากภาคชุุมชนยัังคงไม่่ได้้รัับการจััดการอย่่างถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชาการ
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บทที่ 3

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.1 แผนยุุทธศาสตร์์การควบคุุมและห้้ามใช้้แร่่ใยหิิน/การกำำ�จััดโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ใยหิิน
 พ.ศ. 2550 - 2555
กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลััง กระทรวงพาณิิชย์์
กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม กระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�ประกอบการภาคเอกชน ได้้จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์การควบคุุมและห้้ามใช้้
แร่่ใยหิิน/การกำำ�จััดโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ใยหิิน พ.ศ. 2550 - 2555 โดยมีีเป้้าประสงค์์หลัักเพื่่�อป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคที่่�เกี่่ย� วกัับแร่่ใยหิิน โดยการลดและเลิิกการใช้้แร่่ใยหิิน รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมอยู่่�
ประกอบด้้วยมาตรการสำำ�คััญ อาทิิ
- การเตรีียมองค์์กร การประสานงาน และพััฒนาระบบข้้อมููลข่่าวสาร
- การสร้้างความเข้้มแข็็งเครืือข่่าย และสร้้างความตระหนัักและความรู้้�ความเข้้าใจ  รวมทั้้�ง
การรณรงค์์การใช้้อย่่างปลอดภััย อาทิิ การสร้้างความเข้้มแข็็งของหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน และองค์์ ก รภาคประชาชน การติิ ดฉลากพร้้ อ มใส่่ คำำ � เตืือนไว้้ บนบรรจุุ ภั ั ณ ฑ์์ ที่่ � มี ี แร่่ ใยหิิ น
การสื่่อ� สารข้้อมููลเกี่่ย� วกัับแร่่ใยหิินให้้กับั สาธารณชน การพััฒนาคู่่�มืือ/แนวปฏิิบัติั แิ ก่่เจ้้าของสถานประกอบกิิจการ
/คนงานในกลุ่่�มผู้้�ทำำ�งานในอู่่�ซ่่อมรถ กลุ่่�มผู้้�ก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร ผู้้�รวบรวมและเก็็บแร่่ใยหิิน
ไปกำำ�จััด และการพััฒนาการขึ้้�นทะเบีียนประวััติิคนงานกลุ่่�มเสี่่�ยงในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พระราชบััญญััติิ
การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบััญญััติโิ รงงาน พ.ศ. 2535 เป็็นต้้น
- การพััฒนามาตรการทางกฎหมาย และการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการใช้้สารทดแทน
- การบริิหารจััดการเพื่่�อควบคุุมการใช้้ ลด และเลิิกการใช้้ อาทิิ การผลัักดัันมาตรการควบคุุม
การนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบแร่่ใยหิินตามกฎหมายว่่าด้้วยการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร การลดการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิิน
ร้้อยละ 10 ต่่อปีี และการผลัักดัันให้้ใช้้แร่่ใยหิินเป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� 4 กล่่าวคืือ ห้้ามมิิให้้มีีการผลิิต การใช้้
การนำำ�เข้้าและส่่งออก และการมีีไว้้ในครอบครอง
1.2 มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ และมติิคณะรััฐมนตรีี
1.2.1 มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 3 เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2553 เครืือข่่ายภาค
ประชาชน ภาครััฐ ภาควิิชาการ และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหลายภาคส่่วน ได้้ร่่วมกัันพััฒนาข้้อเสนอเข้้าสู่่�การ
พิิจารณาในสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ และได้้รัับฉัันทามติิจากที่่�ประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 3 มติิที่่� 1
มาตรการทำำ�ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน โดยมีีมติิ
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			 1) รัับรองยุุทธศาสตร์์ “การทำำ�ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน” ซึ่่�งประกอบด้้วยยุุทธศาสตร์์
4 ด้้ า น คืือ (1) ยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารยกเลิิ ก การใช้้ แ ละป้้ อ งกัั น อัั น ตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย
(2) ยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิม สนัับสนุุนการใช้้สารทดแทนที่่�ปลอดภััยต่่อสุุขภาพ  รวมทั้้�งการบริิหารจััดการ
เพื่่อ� ควบคุุม ลดและเลิิกใช้้แร่่ใยหิิน (3) ยุุทธศาสตร์์การเผยแพร่่ความรู้้� และประชาสััมพัันธ์์ให้้กับั สาธารณชนทราบ
รวมทั้้�งพััฒนาระบบข้้อมููลข่่าวสาร และ (4) ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบเฝ้้าระวัังและติิดตามกลุ่่�มเสี่่�ยง
ทางด้้านสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการวิินิิจฉััยโรค
2) ให้้สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ นำำ�ยุุทธศาสตร์์ “การทำำ�ให้้สัังคมไทย
ไร้้แร่่ใยหิิน” และเสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และมอบหมายให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์และพิิจารณาเร่่งรััดการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
(1) ให้้กระทรวงอุุตสาหกรรม ดำำ�เนิินการควบคุุมแร่่ใยหิินที่่�เป็็นวััตถุุดิิบ (ไครโซไทล์์)
ให้้เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� 4 อย่่างเร่่งด่่วน ภายในปีี 2554 ซึ่่�งจะห้้ามมิิให้้มีีการผลิิต การนำำ�เข้้า การส่่งออก
หรืือการมีีไว้้ในครอบครอง และกำำ�หนดมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรมสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ใช้้สารทดแทนแร่่ใยหิิน
(2) ให้้กระทรวงสาธารณสุุข เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการ
และประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงการคลััง
กระทรวงพาณิิ ช ย์์ กระทรวงการอุุ ด มศึึกษา วิิ ท ยาศาสตร์์  วิ ิ จั ั ย และนวัั ต กรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม สถาบัันการศึึกษา และหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ เพื่่�อดำำ�เนิินงาน
ตามยุุทธศาสตร์์ “การทำำ�ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน”
(3) ให้้กระทรวงมหาดไทย เป็็นแกนกลางร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ในการพััฒนา
มาตรการเพื่่�อควบคุุมการรื้้�อถอน ซ่่อมแซม ต่่อเติิมอาคารหรืือวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบ และการ
กำำ�หนดมาตรการการทิ้้�งขยะแร่่ใยหิิน โดยเฉพาะในกิิจการก่่อสร้้างและการบริิการติิดตั้้�ง
(4) ให้้กระทรวงพาณิิชย์์ ดำ�ำ เนิินการห้้ามนำำ�เข้้าผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบ
(5) ให้้สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ตรวจสอบและประกาศรายชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบให้้สังั คมรัับรู้้�และดำำ�เนิินการห้้ามขายผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม
และพิิจารณาออกกฎ ระเบีียบ หรืือกฎหมาย ที่่�ควบคุุมสิินค้้าที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบ โดยเฉพาะสิินค้้า
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
(6) ให้้กระทรวงการคลััง พิิจารณาเพิ่่�มอััตราภาษีีการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิิน และลดอััตรา
ภาษีีการนำำ�เข้้าของสารที่่�นำำ�มาใช้้ทดแทนที่่�ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ  โดยกำำ�หนดเป็็นเงื่่�อนไขพิิเศษ
ที่่�จะไม่่กระทบต่่อการจััดเก็็บภาษีีของสารอื่่�นที่่�อยู่่�ในรหััสเดีียวกััน
(7) ให้้สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ปรัับเพิ่่�มเกณฑ์์ในระเบีียบเดิิม เรื่่�องการก่่อสร้้างอาคาร
ของส่่วนราชการ โดยกำำ�หนดไม่่ให้้ใช้้วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบในการก่่อสร้้าง ต่่อเติิม หรืือซ่่อมแซม
อาคารใหม่่อย่่างเคร่่งครััด
1.2.2 มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2554 ดัังนี้้�
1) เห็็นชอบมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 3 พ.ศ. 2553 มติิ 1 มาตรการ
ทำำ�ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน ตามมติิการประชุุมคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 1/2554 วัันที่่�
25 กุุมภาพัันธ์์ 2554 และให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปพิิจารณาดำำ�เนิินการตามมติิต่่อไป ตามที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิเสนอ ทั้้�งนี้้� ให้้กระทรวงการคลััง กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
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และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับความเห็็นของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
และสำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ที่่เ� ห็็นควรมีีการบริิหารจััดการการฟุ้้�งกระจาย
ของแร่่ใยหิินในวััสดุุต่่าง ๆ ที่่�หมดอายุุการใช้้งานในชุุมชน และส่่งเสริิมให้้มีีการวิิจััยเพื่่�อผลิิตผลงานผลิิตภััณฑ์์
ทางเลืือกทดแทนการใช้้แร่่ใยหิินในประเทศไทย นอกจากนี้้� ให้้หน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบเร่่งหารืือและแลกเปลี่่ย� น
ข้้อมููลผลกระทบกัับผู้้�ประกอบการ เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบให้้กับั ผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิโภค
โดยให้้มีีผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยตรง (Third party) เข้้าร่่วมการหารืือด้้วย รวมทั้้�งให้้กระทรวงการคลััง
และกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมไปพิิจารณาร่่วมกัันถึึงความเหมาะสมในส่่วนของการจััดตั้้ง� กองทุุน
ช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากแร่่ใยหิินไปพิิจารณาดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2) เห็็นชอบแนวทางการบริิหารจััดการความเป็็นอัันตรายของแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์
แนวทางที่่� 2 ห้้ามนำำ�เข้้าแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์ และผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบของแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์
เฉพาะกรณีี และห้้ามผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบของแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์ ที่่�ใช้้วััตถุุดิิบอื่่�นหรืือ
ใช้้ผลิิตภััณฑ์์อื่่น� ทดแทนได้้ โดยใช้้อำ�ำ นาจตามกฎหมายว่่าด้้วยวััตถุุอันั ตราย กฎหมายว่่าด้้วยการส่่งออกไปนอก
และการนำำ � เข้้ า มาในราชอาณาจัั ก รซึ่่ � ง สิิ น ค้้ า กฎหมายว่่ า ด้้ ว ยโรงงานและกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ตามความเห็็นของกระทรวงอุุตสาหกรรม
3) ให้้กระทรวงอุุตสาหกรรมรัับไปจััดทำำ�แผนในการยกเลิิกการนำำ�เข้้า ผลิิต และจำำ�หน่่าย
แร่่ใยหิินและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบทุุกชนิิด ทั้้�งนี้้� ให้้กำำ�หนดกรอบเวลาที่่�ชััดเจนในการ
ดำำ�เนิินการตามแผนด้้วยแล้้วนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีพิจิ ารณาต่่อไป
4) ให้้กระทรวงการคลัังรัับไปตรวจสอบว่่า สาเหตุุที่่สิ� นิ ค้้าที่่ใ� ช้้วัตั ถุุดิบิ อื่่น� เป็็นส่่วนประกอบ
แทนแร่่ใยหิินมีีราคาสููงขึ้้�นเนื่่�องมาจากต้้นทุุนหรืือการเพิ่่�มอััตราภาษีี
5) ให้้กระทรวงสาธารณสุุขรัับไปศึึกษาผลกระทบของแร่่ใยหิินที่่�มีีต่่อสุุขภาพของผู้้�ใช้้
แรงงานที่่�ทำำ�งานสััมผััสแร่่ใยหิินและผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบของแร่่ใยหิินโดยให้้จััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญเพื่่�อจะได้้กำำ�หนดมาตรการในการป้้องกัันผู้้�ได้้รัับผลกระทบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.2.3 มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 12 เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2562 เครืือข่่าย
ภาคประชาสัังคม และหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ได้้เสนอประเด็็น “การพิิจารณาทบทวนมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
มาตรการทำำ�ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน” ซึ่่�งสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 12 ได้้มีีข้้อแสนอ ดัังนี้้�
1) ขอให้้กระทรวงอุุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย เร่่งรััดดำำ�เนิินการยกเลิิก
การใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตภายในปีี พ.ศ. 2565 เนื่่�องจากมีีผลิิตภััณฑ์์อื่่�นทดแทน
หรืือใช้้วัสั ดุุอื่่น� ทดแทนแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์ได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอแล้้ว ประกอบด้้วย กระเบื้้อ� งแผ่่นเรีียบ
และกระเบื้้�องยางปููพื้้�น และยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตภายในปีี พ.ศ. 2568
ประกอบด้้วย ผ้้าเบรกและคลััทช์์ ท่่อซีีเมนต์์ใยหิิน และกระเบื้้�องมุุงหลัังคา
2) ขอให้้ ก ระทรวงพาณิิ ช ย์์ เ ป็็ น หน่่ ว ยงานหลัั ก ร่่ ว มกัั บ กระทรวงอุุ ต สาหกรรม
กระทรวงการคลััง และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง กำำ�หนดแนวทางและมาตรการในการยกเลิิกการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิิน
และผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม และการสนัับสนุุนให้้มีีมาตรการที่่�ทำำ�ให้้การใช้้วััสดุุทดแทนแร่่ใยหิิน
มีีราคาที่่�ถููกลง
3) ขอให้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นหน่่วยงานหลัักร่่วมกัับ
กระทรวงมหาดไทยและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการให้้มีีมาตรการในการกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
และกำำ�หนดมาตรการให้้ผู้้�ประกอบการรัับผิิดชอบในการกำำ�จััดผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบ
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4) ขอให้้กระทรวงมหาดไทยเป็็นหน่่วยงานหลัักร่่วมกัับกระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการพััฒนาแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมาย ในการรื้้�อถอน ซ่่อมแซม ต่่อเติิมอาคาร ทิ้้�ง และกำำ�จััดขยะซึ่่�งมีีวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5) ขอให้้กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทยร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องผลกระทบของแร่่ใยหิิน
และออกข้้อบััญญััติิของท้้องถิ่่�นในกระบวนการรื้้�อถอนสิ่่�งปลููกสร้้างและกำำ�จััดผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบ
ของแร่่ใยหิิน
6) ขอให้้กระทรวงการคลััง โดยกรมบััญชีีกลาง ร่่วมกัับสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิให้้หน่่วยงานภาครััฐ ใช้้วััสดุุและผลิิตภััณฑ์์ปลอดแร่่ใยหิิน
7) ขอให้้สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพเป็็นหน่่วยงานหลััก ในการ
สนัับสนุุนเครืือข่่ายแรงงานและภาคประชาชน ในการเฝ้้าระวััง ตรวจสอบและรณรงค์์ให้้ใช้้วััสดุุที่่�ไม่่มีีแร่่ใยหิิน
ในการก่่อสร้้างรื้้�อถอน ซ่่อมแซม และต่่อเติิมอาคาร
8) ขอให้้ ก รมประชาสัั ม พัั น ธ์์ ส นัั บ สนุุ น กระทรวงสาธารณสุุ ข กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จััดทำำ�และเผยแพร่่ข้อ้ มููลแก่่นักั เรีียน นัักศึึกษา ผู้้�ประกอบอาชีีพ นายจ้้าง ลููกจ้้าง และประชาชนทั่่�วไปเกี่่ย� วกัับ
อัันตรายจากแร่่ใยหิินการป้้องกัันอัันตรายที่่�ครอบคลุุมตลอดวงจรของการมีี ใช้้ รื้อ�้ ถอน ทำำ�ลายวััสดุุที่่มี� แี ร่่ใยหิิน
รวมทั้้�งวััสดุุทดแทนแร่่ใยหิิน
9) ขอให้้สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคกำำ�กับั ติิดตามการแสดงข้้อมููลคำำ�เตืือน
อัันตรายของแร่่ใยหิินบนฉลากผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบของแร่่ใยหิิน โดยฉลากต้้องแสดงให้้ประชาชนเห็็น
ได้้ชัดั เจนและเข้้าใจง่่าย ตามประกาศคณะกรรมการว่่าด้้วยฉลาก พ.ศ. 2552 เรื่่อ� ง ให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ส่ี ว่ นประกอบ
ของแร่่ใยหิินเป็็นสิินค้้าที่่�ควบคุุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่่าด้้วยฉลาก ฉบัับที่่� 29 (พ.ศ. 2553)
เรื่่�อง ให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบของแร่่ใยหิินเป็็นสิินค้้าที่่�ควบคุุมฉลาก (ฉบัับที่่� 2) อย่่างเข้้มงวด
10) ขอให้้กระทรวงสาธารณสุุข โดยกรมควบคุุมโรคเป็็นหน่่วยงานหลัักร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง พััฒนาระบบการวิินิิจฉััยโรคเหตุุแร่่ใยหิิน เฝ้้าระวัังและติิดตามกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคเหตุุแร่่ใยหิิน
11) ขอให้้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน สำำ�นัักงานประกััน
สัั งคมเป็็ นหน่่ วยงานหลัั กร่่ วมกัั บกระทรวงสาธารณสุุ ข กระทรวงอุุ ตสาหกรรม และกระทรวงดิิ จิิ ทัั ล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จััดทำำ�ระบบลงทะเบีียนสถานประกอบกิิจการและแรงงาน
ที่่�ทำำ�งานสััมผััสแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้ข้้อมููลการตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยงแรงงานที่่�ทำำ�งาน
กัับแร่่ใยหิินถึึงแม้้ว่่าจะเปลี่่�ยนงาน หรืือออกจากงานไปแล้้ว เพื่่�อการเฝ้้าระวัังสุุขภาพจากเหตุุแร่่ใยหิิน
12) ขอให้้กระทรวงแรงงาน โดยสำำ�นักั งานประกัันสัังคม ดำำ�เนิินการให้้กองทุุนเงิินทดแทน
ครอบคลุุมในการดููแลค่่าใช้้จ่่ายในการเฝ้้าระวััง วิินิิจฉััย รัักษา ฟื้้�นฟููและจ่่ายเงิินทดแทนแก่่แรงงานที่่�มีีประวััติิ
การทำำ�งานสััมผััสแร่่ใยหิินในอดีีตและป่่วยเป็็นโรคเหตุุแร่่ใยหิินภายหลัังออกจากงานหรืือเกษีียณ รวมทั้้�ง
ให้้ประชาชนรัับทราบถึึงสิิทธิิประโยชน์์
13) ขอให้้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กำำ�กับั ติิดตาม ประเมิิน
สถานประกอบกิิจการให้้ดำ�ำ เนิินการตามกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารจััดการ และดำำ�เนิินการด้้าน
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสารเคมีีอัันตราย และประกาศ
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กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน เรื่่�อง ขีีดจำำ�กััดความเข้้มข้้นของสารเคมีีอัันตราย กำำ�หนดให้้ในบรรยากาศ
ของสถานที่่�ทำำ�งานและสถานที่่�เก็็บรัักษาสารเคมีีอัันตรายในลำำ�ดัับที่่� 32 แร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์ มีีค่่า
ขีีดจำำ�กัดั ความเข้้มข้้นของสารเคมีีอันั ตรายตลอดระยะเวลาการทำำ�งานปกติิคืือ 0.1 ไฟเบอร์์ต่อ่ ลููกบาศก์์เซนติิเมตร
14) ขอให้้สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิจัิ ยั และนวััตกรรมเป็็นหน่่วยงานหลััก
ร่่วมกัับสถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สนัับสนุุนงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ต่่อการยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิิน กลไกทางเศรษฐศาสตร์์และการใช้้มาตรการทางกฎหมาย สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การลดและเลิิกใช้้แร่่ใยหิิน รวมถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทดแทนที่่�สามารถหาซื้้�อได้้ง่่าย ราคาถููก
มีีความแข็็งแรงและปลอดภััย
15) ขอให้้เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ รายงานความก้้าวหน้้าต่่อสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 14
1.2.4 มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่อ� วัันที่่� 14 กรกฎาคม 2563 สำำ�นักั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
ได้้เสนอมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 12 เมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2563 คณะรััฐมนตรีีมีีมติิรัับทราบ และ
มอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปพิิจารณาดำำ�เนิินการตามมติิที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป ตามที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิเสนอ ดัังนี้้�
1) ยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตภายในปีี 2565 ได้้แก่่
กระเบื้้อ� งแผ่่นเรีียบ และกระเบื้้อ� งยางปููพื้น�้ รวมทั้้�งยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์เป็็นวััตถุุดิบิ ในการผลิิต
ภายในปีี 2568 ได้้แก่่ ผ้้าเบรกและคลััทช์์ ท่่อซีีเมนต์์ใยหิิน และกระเบื้้�องมุุงหลัังคา เนื่่�องจากมีีผลิิตภััณฑ์์อื่่�น
ทดแทนหรืือใช้้วััสดุุอื่่�นทดแทนแร่่ใยหิินชนิิดไครโซไทล์์ได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอแล้้ว
2) กำำ�หนดแนวทางและมาตรการในการยกเลิิกการนำำ�เข้้าแร่่ใยหิินและวััสดุุที่่มี� แี ร่่ใยหิิน
เป็็นส่่วนผสม และการสนัับสนุุนให้้มีีมาตรการที่่�ทำำ�ให้้การใช้้วััสดุุทดแทนแร่่ใยหิินมีีราคาที่่�ถููกลง
3) กำำ�หนดมาตรการในการกำำ�จัดั ขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิินและกำำ�หนดมาตรการให้้ผู้้�ประกอบการ
รัับผิิดชอบในการกำำ�จััดวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม
4) พััฒนาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการรื้อ�้ ถอน ซ่่อมแซม ต่่อเติิมอาคาร ทิ้้�ง
และกำำ�จััดขยะซึ่่�งมีีวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม
5) จััดทำำ�และเผยแพร่่ข้อ้ มููลแก่่นักั เรีียน นัักศึึกษา นายจ้้าง ลููกจ้้าง และประชาชนทั่่�วไป
เกี่่�ยวกัับอัันตรายจากแร่่ใยหิิน การป้้องกัันอัันตรายที่่�ครอบคลุุมตลอดวงจรของการใช้้ รื้้�อถอน ทำำ�ลายวััสดุุ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งวััสดุุทดแทนแร่่ใยหิิน
นอกจากนี้้� ให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องรัับความเห็็นของหน่่วยงานต่่าง ๆ ในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ไปพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไปด้้วย อาทิิ
(1) การกำำ�หนดโครงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐให้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์งานก่่อสร้้างห้้ามใช้้
วััสดุุ อุุปกรณ์์ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของแร่่ใยหิิน รวมถึึงหลัักเกณฑ์์การรื้้�อถอนสิ่่�งก่่อสร้้าง/อาคารเก่่า
ที่่�มีีส่่วนประกอบของแร่่ใยหิินด้้วยขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้องและปลอดภััย
(2) การยกเลิิกการใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไคโซไทล์์เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม สัังคม และความสััมพัันธ์์ทางการค้้าระหว่่างประเทศ  โดยเฉพาะการโต้้แย้้ง
จากประเทศสมาชิิกองค์์การการค้้าโลกเกี่่ย� วกัับมาตรการกีีดกัันทางการค้้า เนื่่อ� งจากข้้อมููลผลกระทบต่่อสุุขภาพ
อนามััยที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นเหตุุผลในการห้้ามใช้้แร่่ใยหิินชนิิดไคโซไทล์์นั้้�น ยัังไม่่มีีหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์
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รองรัับอย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� การยกเลิิกการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ซีีเมนต์์แร่่ใยหิิน อาทิิ กระเบื้้�องมุุงหลัังคา
ท่่อน้ำำ��ซีีเมนต์์ใยหิิน ผ้้าเบรกและคลััทซ์์ ที่่�ยัังไม่่สามารถหาผลิิตภััณฑ์์ทดแทนหรืือใช้้วััสดุุอื่่�นทดแทนแร่่ใยหิิน
ได้้อย่่างทััดเทีียม อาจส่่งผลกระทบต่่อต้้นทุุนของผลิิตภััณฑ์์ทดแทนที่่�ราคาสููงกว่่า รวมถึึงสููญเสีียโอกาส
ทางเศรษฐกิิจในการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� แี ร่่ใยหิินชนิิดไคโซไทล์์ไปยัังต่่างประเทศ จึึงจำำ�เป็็นจะต้้องมีีการพิิจารณา
อย่่างรอบด้้าน ซึ่่�งกระทรวงอุุตสาหกรรม จะดำำ�เนิินการหารืือผู้้�ประกอบการในภาคการผลิิตเพื่่�อรัับฟัังข้้อมููล
ความเห็็น ตลอดจนประเมิินความพร้้อมและผลกระทบที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป

2. กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ประเทศไทยมีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม และรื้้�อถอนอาคาร แต่่ยััง
ไม่่มีีกฎหมายเฉพาะในการบริิหารจััดการแร่่ใยหิิน ซึ่่�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องประกอบด้้วยกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมการนำำ�เข้้า การผลิิตแร่่ใยหิิน และผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมจากการควบคุุมการก่่อสร้้าง
รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร การจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม และรื้้�อถอนอาคาร การบริิหาร
จััดการด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร ดัังภาพที่่� 3.1

ภาพที่่� 3.1 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการแร่่ใยหิิน
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2.1. การควบคุุมการนำำ�เข้้า การผลิิตแร่่ใยหิิน และผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิิน
		
2.1.1 พระราชบััญญััติิวััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิวััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535 ให้้อำำ�นาจแก่่หน่่วยงานใน 4 กระทรวงหลััก อาทิิ
กระทรวงอุุ ตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงสาธารณสุุ ข และกระทรวงพลัั ง งาน
ในการกำำ � หนดหลัั ก เกณฑ์์ และวิิ ธี ี ก ารในการควบคุุ ม การผลิิ ต การนำำ � เข้้ า การส่่ ง ออก การขนส่่ ง
การเก็็บรัักษา การมีีไว้้ในครอบครอง การกำำ�จััด การทำำ�ลาย และการปฏิิบััติิกัับภาชนะของวััตถุุอัันตราย
เพื่่�อควบคุุม ป้้องกััน บรรเทา หรืือระงัับอัันตรายที่่�จะเกิิดแก่่บุุคคล สััตว์์ พืืช ทรััพย์์ หรืือสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�
ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง บััญชีีรายชื่่�อวััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบััญญััติิ
วััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535 กำำ�หนดให้้
1) แร่่ใยหิิน กลุ่่�มแอมฟิิโบล์์ (Amphiboles) ทั้้ง� 5 ชนิิด ได้้แก่่ ครอซิิโดไลต์์ (crocidolite)
ทรีีโมไลต์์ (tremolite) อะโมไซต์์ (amosite) แอกติิโนไลต์์ (actinolite) และแอนโทฟิิไลต์์ (anthophylite)
เป็็นวััตถุุอัันตราย ชนิิดที่่� 4 กล่่าวคืือ ห้้ามมิิให้้มีีการผลิิต การนำำ�เข้้า การส่่งออก หรืือการมีีไว้้ในครอบครอง
2) แร่่ใยหิิน กลุ่่�มเซอร์์เพนไทน์์ (Serpentile) ชนิิดไครโซไทล์์ (chrysotile)
เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� 3 กล่่าวคืือ การผลิิต การนำำ�เข้้า การส่่งออก การนำำ�ผ่่าน หรืือการมีีไว้้ครอบครองต้้อง
ได้้รัับใบอนุุญาตจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
3) ของเสีียแอสเบสทอส ในรููปฝุ่่�นและเส้้นใย เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� 3
		
2.1.2 พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 ให้้อำำ�นาจแก่่กระทรวงการคลััง โดยกรมศุุลกากรในการ
ควบคุุมการนำำ�เข้้าหรืือส่่งออกวััตถุุอันั ตราย และกำำ�หนดชนิิดหรืือประเภทของสิินค้้าอัันตรายเพื่่�อประโยชน์์ต่อ่
การจััดเก็็บภาษีีอากร รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิธีิ ีการ และเงื่่�อนไขในการขนถ่่าย การเก็็บรัักษา และการนำำ�
สิินค้้าอัันตรายออกจากเขตศุุลกากร นอกจากนี้้�ยัังมีีหน้้าที่่�ในการป้้องกัันไม่่ให้้มีีการลัักลอบการนำำ�เข้้าหรืือ
การส่่งออกสิินค้้าหรืือสิินค้้าที่่�ผิิดกฎหมาย รวมทั้้�งสารเคมีีและของเสีียอัันตราย
1) กระทรวงการคลัังได้้ออกกฎกระทรวง กำำ�หนดชนิิดหรืือประเภท การเก็็บและ
การขนถ่่าย และการจััดเก็็บอากรสำำ�หรัับสิินค้้าอัันตราย พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้สินิ ค้้าอัันตราย จำำ�นวน 500 รายการ
ซึ่่�งรวมถึึง แร่่ใยหิินชนิิดครอซิิโดไลต์์ (crocidolite) ชนิิดทรีีโมไลต์์ (tremolite) ชนิิดอะโมไซต์์ (amosite)
ชนิิดแอกติิโนไลต์์ (actinolite) ชนิิดแอนโทฟิิไลต์์ (anthophylite) และชนิิดไครโซไทล์์ (chrysotile) ที่่�อยู่่�
ในเขตศุุลกากรและที่่�นำำ�ออกไปจากเขตศุุลกากรต้้องมีีการเก็็บ การขนถ่่าย และจััดเก็็บอากรตามกฎกระทรวง
ฉบัับนี้้�ประกาศกำำ�หนด
2) กรมศุุลกากรได้้ออกประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 199/2559 เรื่่�อง แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
รหััสสถิิติิสิินค้้า โดยได้้มีีกำำ�หนดรหััสสถิิติิของแอสเบสตอส และของเสีียแอสเบสตอส ดัังนี้้�
(1) รหััสสถิิติิของแอสเบสตอส
- 25241000-000/KGM โครซิิโดไลต์์
- 25249000-001/KGM อะโมไซด์์
- 25249000-002/KGM คริิโซไทล์์
- 25249000-090/KGM อื่่�น ๆ
(2) รหััสสถิิติิของของเสีียแอสเบสตอส
- 25249000-899/KGM ของเสีียแอสเบสตอส (ฝุ่่�นและเส้้นใย) ภายใต้้
อนุุสััญญาบาเซล
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2.1.3 พระราชบััญญััติิการส่่งออกไปนอก และการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรซึ่่�งสิินค้้า
พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิการส่่งออกไปนอก และการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรซึ่่�งสิินค้้า พ.ศ. 2522
ได้้ให้้อำ�ำ นาจแก่่กระทรวงพาณิิชย์์ ในการกำำ�หนดให้้สินิ ค้้าใดเป็็นสิินค้้าที่่ต้� อ้ งห้้ามในการส่่งออกหรืือในการนำำ�เข้้า
และสิินค้้าใดเป็็นสิินค้้าที่่�ต้อ้ งขออนุุญาตในการส่่งออกหรืือในการนำำ�เข้้า รวมทั้้�งกำำ�หนดประเภท ชนิิด คุุณภาพ
มาตรฐาน จำำ�นวน ปริิมาตร ขนาด น้ำำ��หนััก ราคา ชื่่�อที่่�ใช้้ทางการค้้า ตรา เครื่่�องหมายการค้้า ถิ่่�นกำำ�เนิิด
สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ส่่งออกหรืือนำำ�เข้้า ตลอดจนกำำ�หนดประเทศที่่�ส่่งไปหรืือประเทศที่่�ส่่งมาซึ่่�งสิินค้้าดัังกล่่าว และ
กำำ�หนดมาตรการอื่่�นใดเพื่่�อประโยชน์์ในการจััดระเบีียบในการส่่งออกหรืือการนำำ�เข้้าตามพระราชบััญญััติินี้้�
ทั้้�งนี้้� กระทรวงพาณิิชย์์ได้้ออกพระราชกฤษฎีีกา ควบคุุมการนำำ�เข้้าในราชอาณาจัักรซึ่่�งสิินค้้าบางอย่่าง
(ฉบัับที่่� 9) พ.ศ. 2496 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ห้้ามมิิให้้มีีการนำำ�แร่่แอสเบสตอส และสิ่่�งหััตถกรรมแร่่โลหะ
รวมทั้้�ง แอสเบสตอส เข้้ามาในราชอาณาจัักร เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
		
2.1.4 พระราชบััญญััติิมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้้ให้้อำำ�นาจแก่่กระทรวง
อุุตสาหกรรม ในการออกกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรม โดยอาจกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับ
ประเภทและชนิิด ส่่วนประกอบ/วััสดุุที่่�จะใช้้ในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม การทำำ�ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
คุุณลัักษณะที่่ต้� อ้ งการ เครื่่อ� งหมายและฉลาก และความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรม ตลอดจนวิิธีที ดลอง
วิิเคราะห์์ เปรีียบเทีียบ และตรวจสอบอัันเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้� กระทรวงอุุตสาหกรรม
ได้้กำำ�หนดมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (ประเภททั่่�วไป) สำำ�หรัับ
1) ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม จำำ�นวน 10 รายการ อาทิิ ท่่อซีีเมนต์์ใยหิิน
ชนิิดทนความดััน ข้้อต่่อซีีเมนต์์ใยหิินชนิิดทนความดััน ข้้อต่่อซีีเมนต์์ใยหิินสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ภายใน
อาคาร ท่่อซีีเมนต์์ใยหิินสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ภายในอาคาร ท่่อซีีเมนต์์ใยหิินสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ทั่่�วไป  
กระเบื้้�องซีีเมนต์์ใยหิินแผ่่นเรีียบ กระเบื้้�องซีีเมนต์์ใยหิินแผ่่นลอนลููกฟููก กระเบื้้�องซีีเมนต์์ใยหิินแผ่่นลอนคู่่� 
ผ้้าเบรกสำำ�หรัับรถยนต์์ ผ้้าคลััตซ์์สำำ�หรัับรถยนต์์
2) ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม จำำ�นวน 18 รายการ อาทิิ
- ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนท่่อซีีเมนต์์ใยหิินชนิิดทนความดััน ได้้แก่่ ท่่อพีีวีีซีีแข็็งสำำ�หรัับ
ใช้้เป็็นท่่อน้ำำ��ดื่่�ม
- ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนข้้อต่่อซีีเมนต์์ใยหิินชนิิดทนความดััน ได้้แก่่ ท่่อเหล็็กกล้้า
ท่่อเหล็็กกล้้าอาบสัังกะสีี ท่่อเหล็็กกล้้าเชื่่�อมด้้วยไฟฟ้้าสำำ�หรัับส่่งน้ำำ�� ท่่อโพลิิบิิวทิิลีีนสำำ�หรัับใช้้เป็็นท่่อน้ำำ��ดื่่�ม
ท่่อโพลิิเอทิิลีนี ความหนาแน่่นสููงสำำ�หรัับใช้้เป็็นท่่อน้ำำ�ดื่่
� ม�  ท่่อเหล็็กกล้้าไร้้สนิิมออสเทไนต์์ และท่่อคอนกรีีตเสริิม
เหล็็กสำำ�หรัับงานส่่งน้ำำ��
- ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนข้้อต่่อซีีเมนต์์ใยหิินสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ภายในอาคาร ได้้แก่่
ท่่อคอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��
- ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนท่่อซีีเมนต์์ใยหิินสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ภายในอาคาร ได้้แก่่
ท่่อคอนกรีีตไม่่เสริิมเหล็็กสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��
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					 - ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนท่่อซีีเมนต์์ใยหิินสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ�ทั่่
� ว� ไป ได้้แก่่ ท่อ่ เหล็็กกล้้า
สำำ�หรัับระบายน้ำำ�� โสโครก น้ำำ�ทิ้้
� ง� และระบายอากาศ ท่่อพีีวีซีี แี ข็็งสำำ�หรัับใช้้ในงานอุุตสาหกรรม ท่่อโพลิิโพรพิิลีนี
สำำ�หรัับใช้้ในงานอุุตสาหกรรม ท่่อคอนกรีีตเสริิมเหล็็กหล่่อสำำ�เร็็จรููปสี่่�เหลี่่�ยมสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ใต้้ทางเท้้า
ท่่อคอนกรีีตเสริิมเหล็็กหล่่อสำำ�เร็็จรููปสี่่�เหลี่่�ยมสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ��ใต้้ผิิวจราจร วััสดุุถมน้้อยกว่่า 0.6 m
ท่่อคอนกรีีตเสริิมเหล็็กหล่่อสำำ�เร็็จรูปู สี่่เ� หลี่่ย� มสำำ�หรัับงานระบายน้ำำ�� ใต้้ผิวิ จราจร วััสดุุถมน้้อยกว่่า 0.6 ถึึง 3 m
- ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนกระเบื้้�องซีีเมนต์์ใยหิินแผ่่นเรีียบ ได้้แก่่ กระเบื้้�องซีีเมนต์์
เส้้นใยแผ่่นเรีียบ
- ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนกระเบื้้�องซีีเมนต์์ใยหิินแผ่่นลอนคู่่�  ได้้แก่่ กระเบื้้�องซีีเมนต์์
เส้้นใยแผ่่นลอน
		
2.1.5 พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม กำำ�หนดสิิทธิิ
และการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�บริิโภค และกำำ�หนดหน้้าที่่�ของผู้้�ประกอบธุุรกิิจการค้้าและผู้้�ประกอบธุุรกิิจโฆษณา
ต่่อผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ความเป็็นธรรมตามสมควรแก่่ผู้้�บริิโภค ตลอดจนมีีบทบััญญััติิว่่าด้้วยการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
จากสิินค้้าและบริิการที่่อ� าจเป็็นอัันตรายแก่่ผู้้�บริิโภค โดยกำำ�หนดให้้มีมี าตรการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านความปลอดภััย
คณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องด้้านความปลอดภััยของสิินค้้าและบริิการ และกระบวนการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในด้้านความปลอดภััย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันหรืือทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงต่่ออัันตรายอัันเนื่่�องมาจากสิินค้้า
หรืือบริิการที่่�อาจเป็็นอัันตรายแก่่ผู้้�บริิโภคหมดสิ้้�นไป
ประกาศคณะกรรมการว่่าด้้วยฉลาก (ฉบัับที่่� 27) พ.ศ. 2552 และ (ฉบัับที่่� 29) พ.ศ. 2553
เรื่่อ� ง ให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ส่ี ว่ นประกอบของแร่่ใยหิินเป็็นสิินค้้าที่่ค� วบคุุมฉลาก กำำ�หนดให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ส่ี ว่ นประกอบ
ของแร่่ใยหิิน อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์ที่่ใ� ช้้สำ�ำ หรัับเป็็นสารเสีียดทานประเภท ผ้้าเบรก คลััทช์์ และผลิิตภััณฑ์์ในอุุตสาหกรรม
ก่่อสร้้างประเภทกระเบื้้�องมุุงหลัังคา กระเบื้้�องยาง ไม้้ฝา ท่่อน้ำำ�� ที่่�ยัังมีีการนำำ�แร่่ใยหิินมาใช้้เป็็นส่่วนประกอบ
ในผลิิตภััณฑ์์ ต้้องแสดงข้้อแนะนำำ�ในการใช้้ และคำำ�เตืือน ที่่�ระบุุว่่า “ระวัังอัันตราย ผลิิตภััณฑ์์นี้้�มีีแร่่ใยหิิน
เป็็นส่่วนผสม การได้้รับั สารนี้้เ� ข้้าสู่่�ร่า่ งกาย อาจก่่อให้้เกิิดมะเร็็งและโรคปอด” รวมทั้้ง� ตราสััญลัักษณ์์พร้อ้ มข้้อความ
ไว้้ในฉลาก ดัังภาพที่่� 3.2  

ภาพที่่� 3.2 สััญลัักษณ์์ระบุุผลิิตภััณฑ์์นี้้�มีีแร่่ใยหิิน
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2.2 การควบคุุมการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม และรื้้�อถอนอาคาร
2.2.1 พระราชบััญญััติิควบคุุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิควบคุุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ให้้อำำ�นาจแก่่กระทรวง
มหาดไทยในการออกกฎกระทรวงกำำ�หนด ดัังนี้้�
- ประเภท ลัั ก ษณะ ที่่� ตั้้ � ง อาคาร และระบบการจัั ด การเกี่่� ย วกัั บ สภาพแวดล้้ อ ม
ของอาคาร เช่่น ระบบการจััดแสงสว่่าง การระบายอากาศ การปรัับอากาศ การระบายน้ำำ��  การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
และการกำำ�จััดขยะมููลฝอย และสิ่่�งปฏิิกููล
- หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการก่่อสร้้าง ดััดแปลง รื้้�อถอน เคลื่่�อนย้้ายใช้้
หรืือเปลี่่�ยนการใช้้อาคาร
- หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการขออนุุญาต การอนุุญาต การต่่ออายุุใบอนุุญาต
การโอนใบอนุุญาต การออกใบรัับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบััญญััติินี้้�
- หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�ออกแบบ ผู้้�ควบคุุมงาน ผู้้�ดำำ�เนิินการ ผู้้�ครอบครอง
อาคาร และเจ้้าของอาคาร และให้้อำำ�นาจแก่่เจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�นในการควบคุุมดููแลตามพระราชบััญญััติินี้้�
2.3 การจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม และรื้้�อถอนอาคาร
		
2.3.1 พระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญัั ติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ให้้ อำำ �นาจแก่่
กระทรวงสาธารณสุุข ในการควบคุุมดููแลเกี่่ย� วกัับสุุขลัักษณะและอนามััยสิ่่ง� แวดล้้อม รวมถึึงการบริิหารจััดการ
เพื่่�อป้้องกัันอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากมลพิิษหรืือเหตุุรำำ�คาญอื่่�น ๆ เป็็นกฎหมายที่่�มีีการกระจายอำำ�นาจ
การบริิหารจััดการไปสู่่�ส่่วนท้้องถิ่่น� กล่่าวคืือ ให้้ราชการส่่วนท้้องถิ่่น� มีีอำ�ำ นาจในการออกข้้อบััญญััติขิ องท้้องถิ่่น�
ที่่�สามารถใช้้บัังคัับในท้้องถิ่่�นนั้้�นได้้ และให้้อำ�ำ นาจแก่่เจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�นในการควบคุุมดููแล ทั้้�งนี้้�
1) กระทรวงสาธารณสุุขได้้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่อ� ง กิิจการที่่เ� ป็็นอัันตราย
ต่่ อ สุุ ข ภาพ พ.ศ. 2558 และที่่� แ ก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม (ฉบัั บ ที่่� 2) พ.ศ. 2560 กำำ� หนดให้้กิ ิ จ การ 13 กลุ่่�ม
รวม 141 ประเภท รวมถึึงการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนประกอบหรืือส่่วนผสม เป็็นกิิจการ
ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ซึ่่�งการประกอบกิิจการต่่าง ๆ จะต้้องได้้รัับใบอนุุญาตจากราชการส่่วนท้้องถิ่่�นและ
จ่่ายค่่าธรรมเนีียมตามที่่�ราชการส่่วนท้้องถิ่่�นกำำ�หนด
2) กระทรวงสาธารณสุุขได้้ออกกฎกระทรวงการจััดการมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตราย
จากชุุมชน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และมาตรการในการควบคุุมหรืือกำำ�กัับดููแลสำำ�หรัับกิิจการหรืือการดำำ�เนิินการ
เกี่่�ยวกัับมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน เพื่่�อประโยชน์์ในการคุ้้�มครองสุุขภาพและอนามััย
ของประชาชน และป้้องกัันผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม รวมทั้้ง� กำำ�หนดมาตรฐานสภาวะความเป็็นอยู่่�ที่่เ� หมาะสมกัับ
การดำำ�รงชีีพของประชาชน และวิิธีกี ารเพื่่�อตรวจสอบ ควบคุุมหรืือกำำ�กับั ดููแลหรืือแก้้ไขสิ่่ง� ที่่�จะมีีผลกระทบต่่อ
สภาวะความเป็็นอยู่่�ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�รงชีีพของประชาชน โดยกำำ�หนดลัักษณะการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับ
วิิธีีการเก็็บ การขน และการกำำ�จััดมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน
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2.3.2 พระราชบััญญััติิรัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง
พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
				 พระราชบััญญััติรัิ กั ษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ. 2535
กำำ � หนดให้้ ร าชการส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น มีี ห น้้ า ที่่� แ ละอำำ � นาจในการเก็็ บ ขน และกำำ �จั ั ด สิ่่� ง ปฏิิ กู ู ล และมูู ล ฝอย
และมีีหน้้าที่่�ออกข้้อกำำ�หนดของท้้องถิ่่�น ดัังต่่อไปนี้้�
- กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดให้้มีที่่ี ร� องรัับสิ่่ง� ปฏิิกูลู และมููลฝอยในสถานที่่�เอกชนที่่�เปิิดให้้
ประชาชนเข้้าไปได้้
- กำำ�หนดวิิธีีการคััดแยก เก็็บ ขน และกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอย
- กำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมในการให้้บริิการของราชการส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือหน่่วยงาน
ของรััฐ หรืือราชการส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น รวมทั้้�งองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดหรืือเอกชนที่่�ราชการส่่วนท้้องถิ่่�น
มอบหมายให้้ดำำ�เนิินการแทน ในการเก็็บ ขน และกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอย
- กำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตในการดำำ�เนิินกิิจการรัับทำำ�การเก็็บ ขน กำำ�จััด
หรืือหาประโยชน์์จากการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอย
- กำำ�หนดการอื่่�นใดที่่�จำำ�เป็็นเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอยเพื่่�อให้้
ถููกต้้องด้้วยสุุขลัักษณะ
- กำำ�หนดให้้ราชการส่่วนท้้องถิ่่�นมีีอำำ�นาจนำำ�สิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอยที่่�จััดเก็็บได้้ไปใช้้
ประโยชน์์หรืือหาประโยชน์์ได้้
		
2.3.3 พระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้้อำำ�นาจแก่่กระทรวงอุุตสาหกรรม ในการกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และวิิธีกี ารในการควบคุุมการประกอบกิิจการโรงงาน และการควบคุุมการปล่่อยของเสีีย
มลพิิษหรืือสิ่่ง� ใด ๆ ที่่�มีผี ลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� จากการประกอบกิิจการโรงงาน อาทิิ การกำำ�จัดั ขยะ
สิ่่�งปฏิิกููล และวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว การระบายน้ำำ��ทิ้้�งออกจากโรงงาน การระบายอากาศเสีียออกจากโรงงาน ทั้้�งนี้้�
1) กระทรวงอุุ ต สาหกรรมได้้ อ อกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535 กำำ�หนดให้้โรงงาน 107 ประเภท เป็็นโรงงานตามพระราชบััญญััติิ
โรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึึงโรงงานประกอบกิิจการเกี่่ย� วกัับการคััดแยกหรืือฝัังกลบสิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่่ไ� ม่่ใช้้แล้้ว
2) กระทรวงอุุตสาหกรรมได้้ออกประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง การกำำ�จััด
สิ่่�งปฏิิกููลที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว พ.ศ. 2548 กำำ�หนดชนิิดและประเภทของสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�ต้้องปฏิิบััติิตาม
ประกาศฉบัับนี้้� ซึ่่�งรวมถึึงของเสีียจากการผลิิตซีีเมนต์์ใยหิินที่่�มีีแร่่ใยหิิน และกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�ก่อ่ กำำ�เนิิดสิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่่ไ� ม่่ใช้้แล้้ว และผู้้�กำ�จั
ำ ดั และบำำ�บัดั สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่่ไ� ม่่ใช้้แล้้ว รวมทั้้�งกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว
3) กระทรวงอุุตสาหกรรมได้้ออกประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง การกำำ�หนด
ชนิิดและประเภทของสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วและวิิธีีการกำำ�จััด สำำ�หรัับการขออนุุญาตและการอนุุญาต
ให้้นำำ�สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วออกนอกบริิเวณโรงงานแบบอััตโนมััติิผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2561
กำำ�หนดวิิธีีการกำำ�จััดของของเสีียจากการผลิิตซีีเมนต์์ใยหิิน โดยใช้้เป็็นวััตถุุดิิบทดแทนในเตาเผาปููนซีีเมนต์์
หรืือฝัังกลบอย่่างปลอดภััย เมื่่�อทำำ�การปรัับเสถีียรหรืือทำำ�ให้้เป็็นก้้อนแข็็งแล้้ว
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2.3.4 พระราชบัั ญ ญัั ติ ิ ส่ ่ ง เสริิ ม และรัั ก ษาคุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มแห่่ ง ชาติิ  พ .ศ. 2535
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 ให้้อำำ�นาจ
แก่่กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ในการ
- กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมมลพิิษ จากแหล่่งกำำ�เนิิดเพื่่�อควบคุุมการระบายน้ำำ��ทิ้้�ง
การปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีีย การปล่่อยทิ้้�งของเสีีย หรืือมลพิิษอื่่น� ใดจากแหล่่งกำำ�เนิิดออกสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม และกำำ�หนด
มาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งรวมทั้้�งมาตรฐานของสารอัันตรายในน้ำำ� 
� อากาศ และดิิน
- ในกรณีี ที่่ � ไ ม่่ มี ี ก ฎหมายใดบัั ญ ญัั ติ ิ ไว้้ โ ดยเฉพาะ รัั ฐ มนตรีี โ ดยคำำ � แนะนำำ � ของ
คณะกรรมการควบคุุ ม มลพิิ ษ  มีี อำ ำ � นาจออกกฎกระทรวงกำำ � หนดชนิิ ด และประเภทของเสีี ย อัั น ตราย
ที่่�เกิิดจากการผลิิต การใช้้สารเคมีี หรืือวััตถุุอัันตรายในกระบวนการผลิิตทางอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การสาธารณสุุข และกิิจการอย่่างอื่่น� โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ มาตรการและวิิธีกี ารเพื่่�อควบคุุมการเก็็บรวบรวม
การรัักษาความปลอดภััย การขนส่่งเคลื่่อ� นย้้าย การนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร การส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักร
และการจััดการ บำำ�บััด และกำำ�จััดของเสีียอัันตรายด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมและถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
2.4 การบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยในทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้ าง ซ่่อมแซม และ
รื้้�อถอนอาคาร
		
2.4.1 พระราชบััญญััติิความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
พ.ศ. 2554
พระราชบััญญััติคิ วามปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน พ.ศ. 2554
ได้้ให้้อำำ�นาจแก่่กระทรวงแรงงาน ในการกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหาร และการจััดการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และให้้นายจ้้างบริิหาร จััดการ และดำำ�เนิินการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง พร้้อมทั้้�ง
ให้้นายจ้้างมีีหน้้าที่่�จััดและดููแลสถานประกอบกิิจการและลููกจ้้างให้้มีีสภาพการทำำ�งานและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะ รวมทั้้�งส่่งเสริิม สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของลููกจ้้างมิิให้้ลููกจ้้าง
ได้้รัับอัันตรายต่่อชีีวิิต ร่่างกาย จิิตใจ และสุุขภาพอนามััย อาทิิ จััดให้้มีีการประเมิินอัันตราย ศึึกษาผลกระทบ
ของสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�มีผี ลต่่อลููกจ้้าง จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ � งานของสถานประกอบกิิ จ การและจัั ด ทำำ � แผนการควบคุุ ม ดูู แ ลลูู ก จ้้ า ง
และสถานประกอบกิิจการจััดให้้มีีการแจ้้งให้้ลููกจ้้างทราบถึึงอัันตรายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งาน
และแจกคู่่�มืือปฏิิบััติิงานให้้ลููกจ้้างทุุกคนก่่อนที่่�ลููกจ้้างจะเข้้าทำำ�งาน เปลี่่�ยนงาน หรืือเปลี่่�ยนสถานที่่�ทำำ�งาน
จััดให้้มีกี ารฝึึกอบรมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานแก่่ลูกู จ้้าง การติิดประกาศ
สััญลัักษณ์์เตืือนอัันตราย และเครื่่อ� งหมายเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
จััดให้้มีแี ละดููแลลููกจ้้างสวมใส่่อุปุ กรณ์์คุ้้�มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคล และให้้ลูกู จ้้างมีีหน้้าที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
กัับนายจ้้างในการดำำ�เนิินการและส่่งเสริิมด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยแก่่ลููกจ้้างและสถานประกอบกิิจการ ดัังนี้้�
1) กระทรวงแรงงานได้้ออกกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหาร และจััดการ
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน พ.ศ. 2549 กำำ�หนดให้้กิิจการ
หรืือสถานประกอบกิิจการ 14 กลุ่่�ม รวมถึึงการก่่อสร้้าง ต่่อเติิม ติิดตั้้ง�  ซ่่อม ซ่่อมบำำ�รุงุ  ดััดแปลง หรืือรื้อ�้ ถอนอาคาร

ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
_AW-21-0689_final_01.indd 27

27
23/9/2564 BE 10:50

สนามบิิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้้ดินิ  ท่่าเรืือ อู่่�เรืือ สะพานเทีียบเรืือ ทางน้ำำ� 
� ถนน เขื่่อ� น อุุโมงค์์ สะพาน
ท่่อระบาย ท่่อน้ำำ� 
� โทรเลข โทรศััพท์์ ไฟฟ้้า ก๊๊าซหรืือประปา หรืือสิ่่ง� ก่่อสร้้างอื่่น� ๆ รวมทั้้ง� การเตรีียมหรืือวางรากฐาน
ของการก่่อสร้้าง เป็็นกิิจการหรืือสถานประกอบกิิจการที่่�ถููกควบคุุมตามกฎกระทรวงฉบัับนี้้� ซึ่่�งนายจ้้างต้้อง
จััดให้้มีีข้้อบัังคัับและคู่่�มืือว่่าด้้วยความปลอดภััยในการทำำ�งานไว้้ในสถานประกอบกิิจการ ให้้การอบรมแก่่
ลููกจ้้างเกี่่�ยวกัับข้้อบัังคัับและคู่่�มืือฯ และวางระบบควบคุุม กำำ�กัับ ดููแลให้้ลููกจ้้างปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและ
คู่่�มืือฯ รวมทั้้ง� แต่่งตั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับต่่าง ๆ เพื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านเฉพาะด้้านความปลอดภััย
2) กระทรวงแรงงานได้้ออกกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารจััดการ และ
ดำำ�เนิินการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสารเคมีีอัันตราย
พ.ศ. 2556 กำำ�หนดให้้นายจ้้างจััดทำำ�คู่่�มืือเกี่่ย� วกัับแนวปฏิิบัติั แิ ละขั้้น� ตอนในการทำำ�งานเกี่่ย� วกัับสารเคมีีอันั ตราย
คำำ�แนะนำำ�แก่่ลููกจ้้างเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันอัันตราย ความหมายของข้้อมููลที่่�มีีบนฉลากและป้้าย และเอกสาร
ข้้อมููลความปลอดภััยของสารเคมีีอัันตราย รวมทั้้�งจััดให้้มีีสถานที่่�และอุุปกรณ์์เพื่่�อคุ้้�มครองความปลอดภััย
แก่่ลููกจ้้าง จััดให้้มีีระบบป้้องกัันและควบคุุมระดัับความเข้้มข้้นของสารเคมีีอัันตรายในบรรยากาศของสถานที่่�
ทำำ�งาน และจััดให้้มีกี ารประเมิินความเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพของลููกจ้้างหากพบว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอัันตราย
ให้้นายจ้้างดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ปลอดภััย
3) กฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารและการจััดการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับงานก่่อสร้้าง พ.ศ. 2551 กำำ�หนดให้้ การรื้้�อถอน
ทำำ�ลายสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�ต้้องขออนุุญาตตามกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมอาคาร ให้้นายจ้้างจััดให้้มีีวิิศวกรกำำ�หนด
ขั้้น� ตอน วิิธีกี าร และควบคุุมดููแลการทำำ�งานของลููกจ้้างให้้มีคี วามปลอดภััย และจััดการอบรมหรืือชี้้แ� จงลููกจ้้าง
เกี่่ย� วกัับขั้้น� ตอนและวิิธีกี ารรื้้อ� ถอนทำำ�ลายสิ่่ง� ก่่อสร้้างก่่อนที่่�จะเริ่่ม� ปฏิิบัติั งิ าน จััดให้้มีแี ผงรัับวััสดุุที่่อ� าจร่่วงหล่่น
จากการรื้้�อถอนทำำ�ลายสิ่่�งก่่อสร้้างนั้้�น และจััดให้้มีีการฉีีดน้ำำ��หรืือใช้้วิิธีีอื่่�นที่่�เหมาะสมเพื่่�อป้้องกัันหรืือ
ขจััดฝุ่่�นตลอดเวลาที่่�ทำำ�งาน ในกรณีีที่่�มีีการลำำ�เลีียงวััสดุุขึ้้�นหรืือลงจากที่่�สููง หรืือจากที่่�หนึ่่�งไปยัังอีีกที่่�หนึ่่�ง
ให้้นายจ้้างจััดทำำ�ราง ปล่่อง หรืือใช้้เครื่่�องมืือและวิิธีีการลำำ�เลีียงที่่�เหมาะสมและปลอดภััย
4) กฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานการตรวจสุุขภาพลููกจ้้างซึ่่ง� ที่่ทำ� �ำ งานเกี่่ย� วกัับปััจจัยั เสี่่ย� ง
พ.ศ. 2563 กำำ�หนดให้้ แอสเบสตอส (แร่่ใยหิิน) เป็็นสารเคมีีอันั ตราย ที่่�นายจ้้างจััดให้้มีกี ารตรวจสุุขภาพลููกจ้้าง
ตามปััจจััยเสี่่�ยง ภายในสามสิิบวัันนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�รัับลููกจ้้างเข้้าทำำ�งาน และจััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพลููกจ้้าง
ครั้้�งต่่อไปอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�งหรืือตามระยะเวลาอื่่�น กรณีีที่่�พบความผิิดปกติิให้้ดำำ�เนิินการรัักษาและ
ป้้องกัันแก้้ไขโดยต้้องส่่งผลการตรวจสุุขภาพต่่อพนัักงานตรวจความปลอดภััย และเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้
ไม่่น้้อยกว่่า 10 ปีี นัับแต่่วัันที่่�สิ้้�นสุุดการจ้้าง
5) กระทรวงแรงงาน ได้้ออกประกาศกระทรวงแรงงานว่่าด้้วยการกำำ�หนดชนิิดของโรค
ที่่�เกิิดขึ้้�นตามลัักษณะหรืือสภาพของงานหรืือเนื่่�องจากการทำำ�งาน กำำ�หนดให้้แอสเบสตอส เป็็นโรคมะเร็็ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากการทำำ�งาน
6) กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานได้้ออกประกาศกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
เรื่่�อง บััญชีีรายชื่่�อสารเคมีีอัันตราย กำำ�หนดให้้แร่่ใยหิินเป็็นสารเคมีีอัันตราย
7) กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานได้้ออกประกาศกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
แรงงาน เรื่่�อง ขีีดจำำ�กััดความเข้้มข้้นของสารเคมีีอัันตราย กำำ�หนดค่่าขีีดจำำ�กััดความเข้้มข้้นของแร่่ใยหิิน
ชนิิดไครโซไทล์์ ในบรรยากาศของสถานที่่�ทำำ�งาน เฉลี่่�ยตลอดระยะเวลาการทำำ�งานปกติิ ไม่่เกิิน 0.1
ไฟเบอร์์ต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร
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ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
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2.4.2 พระราชบััญญััติคิ วบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. 2562
พระราชบััญญััติิควบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2562
ได้้ให้้อำำ�นาจแก่่กระทรวงสาธารณสุุข ในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือมาตรการเฝ้้าระวััง การป้้องกัันและการ
ควบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม การกำำ�หนดชื่่�อหรืืออาการสำำ�คััญของโรคจากการ
ประกอบอาชีีพหรืือโรคจากสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต้้องมีีการเฝ้้าระวััง การป้้องกัันและการควบคุุมโรค การกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขในการให้้นายจ้้างแจ้้งข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับการเฝ้้าระวััง การป้้องกััน
และการควบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพแก่่ลููกจ้้าง และการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขในการ
ให้้เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษแจ้้งข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับการเฝ้้าระวััง การป้้องกััน
และการควบคุุมโรคจากสิ่่ง� แวดล้้อมแก่่ประชาชนที่่�ได้้รับั หรืืออาจได้้รับั มลพิิษ รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้นายจ้้างจััดให้้มีี
การตรวจสุุขภาพแก่่ลููกจ้้าง และกำำ�หนดให้้เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษจััดให้้มีีการเฝ้้าระวััง
สุุขภาพของประชาชนที่่�ได้้รัับหรืืออาจได้้รัับมลพิิษ

3. ข้้อตกลงและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศในการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ข้้อตกลงและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน มีีดัังนี้้�
3.1 อนุุสัญ
ั ญารอตเตอร์์ดัมั ว่่าด้ว้ ยกระบวนการแจ้้งข้้อมููลสารเคมีีล่่วงหน้้าสำ�ำ หรัับสารเคมีีอัันตราย
และสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์บางชนิิดในการค้้าระหว่่างประเทศ
อนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมว่่าด้้วยกระบวนการแจ้้งข้้อมููลสารเคมีีล่่วงหน้้าสำำ�หรัับสารเคมีีอัันตรายและ
สารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์บางชนิิดในการค้้าระหว่่างประเทศ  (Rotterdam Convention on
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade: PIC) เป็็นอนุุสััญญาระหว่่างประเทศในการควบคุุมการนำำ�เข้้าและการส่่งออกสารเคมีี
อัันตรายต้้องห้้ามหรืือจำำ�กััดการใช้้อย่่างเข้้มงวดและสููตรผสมของสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์ที่่�เป็็น
อัันตรายอย่่างร้้ายแรง โดยจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อการส่่งเสริิมความร่่วมมืือและรัับผิิดชอบระหว่่างประเทศในเรื่่�อง
การค้้าสารเคมีีอันั ตรายบางชนิิด เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพอนามััยของมนุุษย์์และสิ่่ง� แวดล้้อมจากอัันตรายของสารเคมีี
และเพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้สารเคมีีอย่่างไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยให้้มีกี ารแจ้้งหรืือการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล
เกี่่ย� วกัับลัักษณะของสารเคมีีแก่่ผู้้�มีอำี �ำ นาจตััดสิินใจของชาติิได้้ทราบถึึงการนำำ�เข้้าและส่่งออกสารเคมีีอันั ตราย
ต้้องห้้ามหรืือจำำ�กััดการใช้้อย่่างเข้้มงวดและสููตรผสมของสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์ที่่�เป็็นอัันตราย
อย่่างร้้ายแรง และให้้มีีการกระจายข่่าวการตััดสิินใจนี้้�แก่่ภาคีีสมาชิิก ซึ่่�งปััจจุุบัันได้้มีีการกำำ�หนดรายชื่่�อ
สารเคมีีที่่�ถููกควบคุุมภายใต้้อนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ จำำ�นวน 53 ชนิิด โดยจำำ�แนกเป็็นสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััด
ศััตรููพืืชและสััตว์์ 33 ชนิิด สููตรผสมของสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์ที่่�เป็็นอัันตรายอย่่างร้้ายแรง
3 ชนิิด และสารเคมีีอุุตสาหกรรม 17 ชนิิด ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยได้้ให้้ภาคยานุุวััติิต่่ออนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ
เมื่่�อวัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2545 และอนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ ได้้มีีผลบัังคัับใช้้ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2547
คณะกรรมการพิิจารณาทบทวนสารเคมีี (Chemical Review Committee: CRC) ได้้มีีข้้อเสนอแนะต่่อ
ประชุุมรััฐภาคีีอนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ ในคราวการประชุุมสมััยที่่� 3 พ.ศ. 2549 ในการบรรจุุแร่่ใยหิิน
chrysotile ในภาคผนวก III ของอนุุสััญญาฯ แต่่อย่่างไรก็็ตาม ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2549 จนถึึง พ.ศ. 2562
ที่่�ประชุุมรััฐภาคีีอนุุสัญ
ั ญารอตเตอร์์ดัมั ฯ ยัังไม่่สามารถบรรลุุฉันั ทามติิให้้มีกี ารบรรจุุแร่่ใยหิินชนิิด chrysotile
เข้้าไว้้ในภาคผนวก III ของอนุุสััญญาฯ และให้้นำำ�ประเด็็นดัังกล่่าวเสนอในการประชุุมรััฐภาคีีอนุุสััญญา
รอตเตอร์์ดััมฯ สมััยที่่� 10 ปีี พ.ศ. 2564 ต่่อไป
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3.2 อนุุ สั ั ญ ญาบาเซลว่่ าด้ ้ ว ยการควบคุุ ม การเคลื่่� อ นย้้ า ยข้้ า มแดนของของเสีียอัั น ตราย
และการกำำ�จััด
อนุุสัญ
ั ญาบาเซลว่่าด้้วยการควบคุุมการเคลื่่อ� นย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตราย และการกำำ�จัดั
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and
their Disposals) มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อคุ้้�มครองสุุขภาพอนามััยของมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อมจากของเสีียอัันตราย
โดยการลดการขนส่่งเคลื่่�อนย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตรายให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด กำำ�จััดของเสีียอัันตรายใกล้้
กัับแหล่่งกำำ�เนิิดมากเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ โดยการจััดการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และลดปริิมาณการเกิิด
ของเสีียอัันตราย ทั้้�งเชิิงปริิมาณและความอัันตราย มีีมาตรการที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 2 ประการ คืือ มาตรการด้้านกฎหมาย
ที่่�เป็็นสากลในการควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายของเสีียอัันตราย และมาตรการในการสร้้างเครื่่�องมืือและกลไก
การจััดการของเสีียอัันตรายที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งปััจจุุบัันได้้มีีการกำำ�หนดรายชื่่�อของเสีียที่่�ถููกควบคุุม
ภายใต้้อนุุสััญญาบาเซลฯ จำำ�นวน 61 ชนิิด โดยจำำ�แนกเป็็นของเสีียประเภทโลหะ 19 ชนิิด ของเสีียประเภท
อนิินทรีียสาร 6 ชนิิด ของเสีียประเภทอิินทรีียสาร 20 ชนิิด และของเสีียประเภทอนิินทรีียสารและ/
หรืืออิินทรีียสาร 16 ชนิิด ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยได้้ให้้สัตั ยาบัันต่่ออนุุสัญ
ั ญาบาเซลฯ เมื่่อ� วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2540
และอนุุสััญญาบาเซลฯ มีีผลบัังคัับใช้้ต่่อประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2541 อนุุสััญญาบาเซลฯ
กำำ�หนดให้้ “ของเสีียแอสเบสตอส (ฝุ่่�นและเส้้นใย)” เป็็นของเสีียอัันตรายลำำ�ดัับรายการที่่� A2050 ที่่�ต้้องมีี
การดำำ � เนิิ น การตามพัั น ธกรณีี ภ ายใต้้ อ นุุ สั ั ญ ญาฉบัั บ นี้้�  ทั้้ � ง นี้้� ในส่่ ว นของประเทศไทย กำำ � หนดให้้
“ของเสีียแอสเบสทอส ในรููปฝุ่่�นและเส้้นใย (Waste asbestos in the form of dust and fibres)”
เป็็นของเสีียเคมีีวัตั ถุุ (Chemical Wastes) ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่อ� ง บััญชีีรายชื่่อ� วััตถุุอันั ตราย
พ.ศ. 2556 ภายใต้้พระราชบััญญััติิวััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535
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บทที่ 4

การจัดการขยะที่มีแร่ใยหิน
1. การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�ใช้้วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน
การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปอย่่างปลอดภััย
ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพอนามััยของผู้้�ปฏิิบััติิงานและประชาชน โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�   
1.1 ผู้้�ประกอบการ พนัักงาน และคนงานที่่ป� ฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคาร
ที่่�มีแี ร่่ใยหิินต้้องได้้รับั การอบรมให้้มีคี วามรู้้�เกี่่ย� วความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
และอัันตรายของแร่่ใยหิิน และขั้้�นตอนการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินอย่่างถููกต้้อง
1.2 ก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�งผู้้�ประกอบการหรืือพนัักงานผู้้�คุุมงานจะต้้องเรีียกประชุุมเพื่่�อย้ำำ��เตืือน
คนงานให้้ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.3 คนงานจะต้้องสวมอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล อาทิิ หน้้ากากป้้องกัันฝุ่่�นขนาดเล็็ก
1.4 จะต้้องมีีเครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับใช้้ในการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน
อาทิิ เครื่่อ� งมืือช่่าง รถหััวเจาะ จอบ เสีียม สายยางฉีีดน้ำำ�� หรืือถัังน้ำำ� 
� แผ่่นพลาสติิกและถุุงขยะพลาสติิกชนิิดเหนีียว
ทนทานพิิเศษ (มีีความหนาไม่่น้อ้ ยกว่่า 6 มิิลลิิเมตร) สามารถเก็็บกัักฝุ่่น� ได้้ สำ�ำ หรัับห่่อและบรรจุุขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน
และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับฉีีดพ่่นละอองน้ำำ��
1.5 กำำ�หนดและเตรีียมพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกองเศษวััสดุุจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร
ที่่�มีีแร่่ใยหิินโดยการปููแผ่่นพลาสติิกลงบนพาเลต (เพื่่�อความสะดวกในการยกเคลื่่�อนย้้าย) ทั้้�งนี้้� พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
ควรอยู่่�ในบริิเวณเดีียวกัันหรืือใกล้้กัับพื้้�นที่่�ก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อจำำ�กััดพื้้�นที่่�
ที่่�อาจฟุ้้�งกระจ่่ายของฝุ่่น� แร่่ใยหิิน หรืือกั้้น� แยกพื้้น� ที่่�ที่่ต้� อ้ งการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน
โดยใช้้แผ่่นพลาสติิกขนาดใหญ่่
1.6 การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�ก่่อให้้เกิิดฝุ่่�นละอองจำำ�นวนมากจะต้้องมีีการ
ฉีีดพรมน้ำำ�� เพื่่�อป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่น� แร่่ใยหิิน และทำำ�การเก็็บกวาดบรรจุุใส่่ถุงุ ขยะพลาสติิกชนิิดเหนีียว
ทนทานพิิเศษ (มีีความหนาไม่่น้้อยกว่่า 6 มิิลลิิเมตร)
1.7 นำำ�ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินวางซ้้อนกัันบนพลาสติิกที่่�เตรีียมไว้้ และห่่อให้้มิิดชิิดด้้วยแผ่่นพลาสติิก
หรืือบรรจุุใส่่ถุุงขยะพลาสติิกชนิิดเหนีียวทนทานพิิเศษ (มีีความหนาไม่่น้้อยกว่่า 6 มิิลลิิเมตร) ติิดฉลากและ
สััญลัักษณ์์แสดงความเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพบนแผ่่นพลาสติิกและถุุงบรรจุุขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน และควรหลีีกเลี่่ย� ง
การกระทำำ�ที่่�อาจทำำ�ให้้วััสดุุแตกหัักที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการฟุ้้�งกระจายฝุ่่�นแร่่ใยหิิน
1.8 จััดให้้มีกี ารประเมิินอัันตราย และศึึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�มีต่ี อ่ คนงาน
และจััดสภาพการทำำ�งาน เครื่่�องจัักร วััสดุุอุุปกรณ์์ และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเพื่่�อให้้คนงานทำำ�งาน
ด้้วยความปลอดภััย

32
_AW-21-0689_final_01.indd 32

ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
23/9/2564 BE 10:50

1.9 จัั ด ให้้ มี ี ข้ ้ อ บัั ง คัั บ และคู่่�มืือว่่ า ด้้ ว ยความปลอดภัั ย ในการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านเกี่่� ย วกัั บ การก่่ อ สร้้ า ง
การรื้้อ� ถอนวััสดุุก่อ่ สร้้างที่่�มีแี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม การเก็็บรวบรวมขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน การขนส่่งขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน
และการกำำ�จัดั ขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสม ซึ่่ง� อย่่างน้้อยต้้องกำำ�หนดขั้้น� ตอนและวิิธีกี ารปฏิิบัติั งิ านที่่�ปลอดภััย
1.10 ติิดประกาศสััญลัักษณ์์เตืือนอัันตรายและเครื่่�องหมายเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ตามสภาพและลัักษณะงาน
1.11 จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมความปลอดภััยในการทำำ�งานเพื่่�อให้้ลููกจ้้างเกิิดความตระหนัักและ
มีีจิติ สำำ�นึึก ในการทำำ�งานอย่่างปลอดภััย เช่่น  การสนทนาหรืือการประชุุมพููดคุุยด้้านความปลอดภััย การรณรงค์์
ด้้วยโปสเตอร์์และสััญลัักษณ์์ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เป็็นต้้น

2. การเก็็บรวบรวมขยะที่่มีี� แร่่ใยหิิน
2.1 อบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอัันตรายของแร่่ใยหิิน และขั้้�นตอนการรวบรวมวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีี
ส่่วนประกอบของแร่่ใยหิินให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
2.2 ก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�ง ให้้หััวหน้้างานเรีียกประชุุมเพื่่�อย้ำำ��เตืือนผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ปฏิิบััติิตาม
ขั้้�นตอนการรวบรวมวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน
2.3 ภาชนะบรรจุุขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน จะต้้องทำำ�จากวััสดุุที่่แ� ข็็งแรง ทนทาน ไม่่รั่่ว� ซึึม  มีีขนาดที่่�เหมาะสม
สามารถเคลื่่อ� นย้้ายได้้สะดวก และง่่ายต่่อการถ่่ายและเทขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน อาทิิ ถุงุ พลาสติิก หรืือแผ่่นพลาสติิก
ที่่�มีีความหนาไม่่น้้อยกว่่า 6 มิิลลิิเมตรขึ้้�นไป
2.4 ภาชนะบรรจุุขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน หรืือชิ้้�นส่่วนวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน ให้้เก็็บรวบรวมไว้้
เป็็นกลุ่่�มเดีียวกััน แต่่ไม่่ควรวางซ้้อนกัันจนสููงเกิินไป
2.5 สถานที่่�เก็็บรวบรวมต้้องแยกเป็็นสััดส่่วนเฉพาะที่่�สามารถรองรัับขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินและสามารถ
ทำำ�ความสะอาดง่่าย ป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละอองที่่�มีีแร่่ใยหิิน และให้้มีีการติิดป้้ายแสดงข้้อความ
“สถานที่่�เก็็บรวบรวมขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน” ไว้้ด้้านหน้้าสถานที่่�รวบรวม และจััดเก็็บที่่�สามารถมองเห็็นได้้ชััดเจน
2.6 หากภาชนะบรรจุุขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน หรืือชิ้้�นส่่วนวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน มีีการรั่่�วหรืือแตกหััก
จะต้้องทำำ�การเก็็บกวาดโดยการฉีีดพรมน้ำำ�ทำ
� ำ�ให้้เปีียกก่่อนเพื่่�อลดการฟุ้้�งกระจายของแร่่ใยหิิน

3. การขนส่่งขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
3.1 อบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอัันตรายของแร่่ใยหิิน และขั้้�นตอนการขนส่่งวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
3.2 ก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�ง ให้้หััวหน้้างานเรีียกประชุุมเพื่่�อย้ำำ��เตืือนผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ปฏิิบััติิตาม
ขั้้�นตอนการขนส่่งวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิิน
3.3 ยานพาหนะที่่ใ� ช้้ในการขนส่่งขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน จะต้้องอยู่่�ในสภาพดีีและพร้้อมใช้้งาน มีีความแข็็งแรง
ทนทาน ง่่ายต่่อการบรรจุุ ขนถ่่าย และการทำำ�ความสะอาด
3.4 ในระหว่่างการขนส่่งต้้องมีีการปิิดคลุุมให้้มิิดชิิด เพื่่�อป้้องกัันการร่่วงหล่่น และการฟุ้้�งกระจาย
ของแร่่ใยหิิน
3.5 ติิดป้้ายแสดงข้้อความ “ขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน” รวมถึึงแสดงข้้อความรายละเอีียดของผู้้�รัับ
ขนส่่งให้้สามารถมองเห็็นได้้ชััดเจน
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4. การกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นองค์์ประกอบ
4.1 อบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอัันตรายของแร่่ใยหิิน และขั้้�นตอนการกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินให้้แก่่
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
4.2 จััดให้้มีีสถานที่่�พัักรวมขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน ให้้สามารถรองรัับปริิมาณที่่�เหมาะสมในการกำำ�จััด
โดยสถานที่่พั� กั รวมต้้องแยกเป็็นสััดส่่วนเฉพาะ สามารถทำำ�ความสะอาดง่่าย ป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่น� ละออง
4.3 การกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�มีีลัักษณะเป็็นฝุ่่�นผงให้้ฝัังกลบอย่่างปลอดภััย โดยจะต้้องมีีการ
ปิิดทัับขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินทัันทีี เพื่่�อป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นแร่่ใยหิิน และให้้มีีป้้ายแสดงบอกสถานที่่�ฝััง
กลบขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินไว้้ด้้านหน้้าสถานที่่�ฝัังกลบ
4.4 การจััดการชิ้้�นส่่วนวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�สามารถนำำ�กลัับไปใช้้ประโยชน์์ได้้ จะต้้องมีีการ
ควบคุุมไม่่ให้้เกิิดการแตกหัักเป็็นฝุ่่น� ผงที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพ และสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น การนำำ�ไปถมที่่�
สำำ � หรัั บ การก่่ อ สร้้ า งควรมีี ก ารปิิ ด ทัั บ ด้้ ว ยดิิ น ป้้ อ งกัั น การฟุ้้�งกระจายของฝุ่่� น แร่่ ใ ยหิิ น หรืือการนำำ � ไป
ฝัังกลบในบ่่อดิิน เป็็นต้้น

5. การประเมิินต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ประกอบด้้วย 4 ส่่วน ได้้แก่่ ค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขน ค่่าดำำ�เนิินการกำำ�จััด ค่่าลงทุุนเก็็บขน และค่่าลงทุุนกำำ�จััด
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
5.1 ค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.1.1 ค่่าแรงงานในการดำำ�เนิินการเก็็บขน ประกอบด้้วย ค่่าจ้้างพนัักงานประจำำ�ที่่ดู� ูแลกำำ�กัับ
ควบคุุมการทำำ�งานเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ค่่าแรงงานลููกจ้้าง
ประจำำ�และชั่่�วคราว ซึ่่�งเป็็นลููกจ้้างพนัักงานขัับรถบรรทุุกขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร
ที่่�มีีแร่่ใยหิินพนัักงานเก็็บขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน พนัักงานกวาดทำำ�ความสะอาด ซึ่่�งจะแตกต่่างกัันไปตามขนาด
พื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบและปริิมาณขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�ต้้องเก็็บขนไปกำำ�จััด
5.1.2 ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ได้้แก่่ ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้เติิมให้้กัับรถเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง
รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินประเภทต่่าง ๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�ประกอบการ
ที่่�ใช้้ในการบริิการเก็็บขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินออกจากพื้้�นที่่� นอกจากนั้้�นยัังหมายถึึงค่่าน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นต่่าง ๆ
ที่่�มีีไว้้เติิมรถบรรทุุกขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน โดยทั่่�วไปจะใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลเติิมรถบรรทุุก สำำ�หรัับน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นขึ้้�นอยู่่�กัับ
ชนิิดและประเภทของรถ
5.1.3 ค่่าซ่่อมบำำ�รุุง ได้้แก่่ ค่่าซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษารถเก็็บขนขยะมููลฝอยหรืือขยะจากการ
ก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�ประกอบการ
รวมทั้้�งอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเก็็บขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน อาทิิ ค่่าซ่่อมรถ ค่่าบำำ�รุุงรัักษารถประจำำ�ปีี
หากท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�ประกอบการ มีีสถานที่่�ซ่่อมบำำ�รุุงเองจะต้้องคิิดแยกออกมาให้้ปรากฏชััดเจน อาทิิ
ค่่าแรงงานของคนซ่่อมแซม
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5.1.4 ค่่าวััสดุุอุุปกรณ์์ในการเก็็บขนและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ได้้แก่่ ค่่าอุุปกรณ์์เก็็บขนขยะมููลฝอย
หรืือขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน เช่่น ไม้้กวาด เข่่ง ถุุงมืือ รองเท้้า เสื้้�อผ้้า
ปฏิิบััติิงานของพนัักงานกวาดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดเก็็บขยะที่่�มีี
แร่่ใยหิินอัันเป็็นวััสดุุสิ้้�นเปลืืองที่่�ใช้้ไปหมดเป็็นปีี ๆ ไป เป็็นต้้น
5.2 ค่่าดำำ�เนิินการกำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.2.1 ค่่าแรงงาน ได้้แก่่ ค่่าจ้้างพนัักงานประจำำ�ทำำ�งานดููแลควบคุุมการกำำ�จััดขยะมููลฝอยหรืือ
ขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ค่่าจ้้างพนัักงานประจำำ�และลููกจ้้างชั่่�วคราว
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ณ สถานีีกำำ�จััด
5.2.2 ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ได้้แก่่ ค่่าน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้เติิมให้้กัับเครื่่�องจัักรกลที่่�ใช้้ทำำ�งานกำำ�จััด
ขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.2.3 ค่่าซ่่อมบำำ�รุงุ ได้้แก่่ ค่า่ ซ่่อมแซมเครื่่อ� งจัักรกล และอุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ ในการกำำ�จัดั ขยะจากการ
ก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.2.4 ค่่ า ซื้้ � อ ดิิ น ฝัั ง กลบขยะมูู ล ฝอยหรืือขยะจากการก่่ อ สร้้ า ง รื้้ � อ ถอน และซ่่ อ มแซม
อาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน เป็็นการจััดซื้้อ� ดิินเพื่่�อนำำ�มาฝัังกลบป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่น� แร่่ใยหิิน หรืืออาจจะเป็็น
ค่่าจััดซื้้�อพลาสติิกไว้้ปกคลุุมขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.2.5 ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการกำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซม
อาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน อาทิิ ค่่ากระแสไฟฟ้้า ค่่าน้ำำ�� ค่่ารัักษาพยาบาลของพนัักงานกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.3 ค่่าลงทุุนเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.3.1 ค่่าภาชนะรองรัับขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ได้้แก่่
ถัังรองรัับขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินขนาดต่่าง ๆ หรืือ ถุุงสำำ�หรัับใส่่ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน และถัังคอนเทนเนอร์์
5.3.2 ค่่ารถเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ได้้แก่่
รถบรรทุุกขนาดต่่าง ๆ อาทิิ รถอััดท้้าย รถเปิิดข้้างเทท้้าย รถบรรทุุกเล็็ก เรืือบรรทุุกขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.3.3 ค่่าอุุปกรณ์์เก็็บขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินอื่่�น ๆ เช่่น ค่่าติิดตั้้�งระบบฐานข้้อมููลการจััดการ
ขยะมููลฝอยหรืือขยะมููลฝอยหรืือขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.4 ค่่าลงทุุนกำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
5.4.1 ค่่าจััดซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อก่่อสร้้างสถานที่่�ฝัังกลบขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซม
อาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ในกรณีีที่่�ได้้ที่่�ดิินมาโดยไม่่ต้้องซื้้�อจะถืือว่่าไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายราคาที่่�ดิินเกิิดขึ้้�น
5.4.2 ค่่าก่่อสร้้างสถานที่่�ฝังั กลบขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน
ได้้ แ ก่่ หลุุ ม ฝัั ง กลบ อาคารอำำ � นวยความสะดวกต่่ า ง ๆ ระบบบริิ ก ารอำำ � นวยความสะดวกต่่ า ง ๆ
และสถานีีกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งระบบภููมิิสถาปััตยกรรมบริิเวณสถานที่่�ฝัังกลบ
5.4.3 ค่่าเครื่่อ� งจัักรกลที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการบดอััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซม
อาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินในหลุุมฝัังกลบ ได้้แก่่ เครื่่�องจัักรกลหนัักต่่าง ๆ เช่่น รถบดอััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน รถตัักดิิน
เป็็นต้้น
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5.5 แนวทางการคิิดค่่าบริิการ
หลัักการ คืือ คิิดจากราคาค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินการและการลงทุุนให้้คิิดเป็็น
ค่่าต้้นทุุนโดยเทีียบกัับปริิมาณขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่มี� แี ร่่ใยหิินที่่ส� ามารถรวบรวมได้้
และกำำ�จััดได้้ทั้้�งหมดต่่อปีีหรืือต่่อวัันโดยให้้แยกคิิด ดัังนี้้�
5.5.1 กรณีีการเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1) ค่่าดำำ�เนิินการ คิิดเป็็นบาทต่่อตัันขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซม
อาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน เช่่น เทศบาลแห่่งหนึ่่�งหรืือผู้้�ประกอบการรายหนึ่่�งที่่�ให้้บริิการเก็็บขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินไว้้
30 ตััน/วััน และคิิดเป็็นปริิมาณ 10,950 ตััน/ปีี มีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ อาทิิ ค่่าแรง ค่่าน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง
ค่่าซ่่อมบำำ�รุุงรถบรรทุุก ค่่าจััดซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์ในการเก็็บขน และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสวััสดิิการ
พนัักงาน รวมทั้้�งสิ้้�น 8,500,000 บาทต่่อปีี
ดัังนั้้�น ค่่าดำำ�เนิินการ
หรืือ

= (8,500,000/10,950) = 776.25 บาท/ตััน
= 0.776 บาท/กิิโลกรััม

2) ค่่าลงทุุนในการจััดเตรีียมระบบการเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซม
อาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน ได้้แก่่ ค่่ารถบรรทุุกขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน ค่่าถัังรองรัับขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�มีีอายุุนานกว่่า 3 ปีี
ทั้้�งนี้้� จะต้้องพิิจารณาจากอายุุของรถบรรทุุกขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินด้้วย ซึ่่�งทั่่�วไปมัักจะคิิดอายุุรถประมาณ 10 ปีี
จะหมดสภาพการใช้้งาน
5.5.2 กรณีีการกำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1) ค่่าดำำ�เนิินการ คิิดเป็็นบาทต่่อตัันขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินการกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน เช่่น ค่่าแรงงาน ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ค่่าซ่่อมบำำ�รุุง
ค่่าสารเคมีี เป็็นต้้น โดยมีีลัักษณะการคิิดเช่่นเดีียวกัับค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขน
2) ค่่าลงทุุนในการกำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
ได้้แก่่ ค่่าศึึกษาความเหมาะสม ค่่าลงทุุน ก่่อสร้้างระบบกำำ�จััดพร้้อมกัับเครื่่�องจัักรกลต่่าง ๆ ในบางแห่่ง
อาจจะมีีค่่าที่่�ดิินด้้วย โดยการคิิดลงทุุนต้้องคำำ�นึึงถึึงอายุุการใช้้งานด้้วย เช่่น หลุุมฝัังกลบสามารถฝัังกลัับได้้
15 หรืือ 20 ปีี หรืือรถบดอััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินมีีอายุุการใช้้งาน
10 ปีี เป็็นต้้น
5.5.3 ตััวอย่่างการคำำ�นวณหาต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1) การเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.1) ค่่าลงทุุนเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่มี� แี ร่่ใยหิิน
- ค่่าเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
8 คััน คัันละ 1,500,000 บาทเป็็นเงิิน 16 ล้้านบาท มีีอายุุการใช้้งาน 10 ปีี ดัังนั้้�น ราคาเฉลี่่�ยเป็็นเงิินเท่่ากัับ
1.6 ล้้านบาทต่่อปีี
- ค่่าถัังรองรัับขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน
จำำ�นวน 400 ใบ ใบละ 2,000 เป็็นเงิิน 800,000 บาท ถัังรองรัับขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซม
อาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินมีีอายุุใช้้งาน 3 ปีี ดัังนั้้�น คิิดราคาถัังเฉลี่่�ยเป็็นเงิินเท่่ากัับ 266,667 บาทต่่อปีี
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							 - ค่่ า อุุ ป กรณ์์ ฐ านข้้ อ มูู ล ของการจัั ด การขยะจากการก่่ อ สร้้ า ง รื้้ � อ ถอน
และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีแี ร่่ใยหิิน 10 ล้้านบาท มีีอายุุการใช้้งาน 10 ปีี คิดิ เป็็นเงิินราคาค่่าลงทุุน 1 ล้้านบาทต่่อปีี
				

รวมค่่าลงทุุน

= ค่่าเก็็บขน + ค่่าถัังรองรัับ + ค่่าฐานข้้อมููล
= 1.6 + 0.266 + 1.0 = 2.866 ล้้านบาทต่่อปีี

เก็็บขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิินได้้ 30 ตัันต่่อวััน หรืือ
10,950 ตััน/ปีี ดัังนั้้�น ค่่าลงทุุนเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน = 2.866
(ล้้านบาทต่่อปีี)/10,950 (ตัันต่่อปีี) หรืือ 261.7 บาทต่่อตััน หรืือ 0.261 บาทต่่อกิิโลกรััม
1.2) ค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน จากที่่�กล่่าวไว้้ในตอนต้้น ค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขนขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน ซึ่่�งสามารถเก็็บขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินได้้
30 ตัันต่่อวััน มีีค่่าดำำ�เนิินการ 0.776 บาทต่่อกิิโลกรััม
ดัังนั้้�น ถ้้าการเก็็บขน

= ค่่าลงทุุนเก็็บขน + ค่่าดำำ�เนิินการเก็็บขน
= (0.261 บาทต่่อกิิโลกรััม) + (0.776 บาทต่่อกิิโลกรััม)
= 1.037 บาทต่่อกิิโลกรััม

มีีค่่าใช้้จ่่ายในการเก็็บขนขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีี
แร่่ใยหิินเท่่ากัับ 1.037 บาทต่่อกิิโลกรััม
2) ค่่าการกำำ�จััดขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
2.1) ค่่าลงทุุนระบบกำำ�จััด โดยมีีแนวคิิดจะไม่่รวมค่่าที่่�ดิินที่่�ใช้้กำำ�จััดขยะที่่�มีี
แร่่ใยหิินมีีค่่าใช้้จ่่าย ดัังนี้้�
- ค่่าจ้้างศึึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอีียด
5      ล้้านบาท
- ค่่าลงทุุนก่่อสร้้างระบบกำำ�จััดรวมเครื่่�องกล
200   ล้้านบาท
- สามารถรองรัับขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินได้้ 15 ปีี โดยมีีปริิมาณเฉลี่่�ย 50     ตัันต่่อวััน
ดัังนั้้�น ประมาณขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�กำ�จั
ำ ัดได้้ตลอด 15 ปีี = 50 x 365 x 15
= 273,7509 ตััน
- เฉลี่่ย� ราคาลงทุุนกำำ�จัดั ขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน = 749 บาทต่่อตััน หรืือ 0.749 บาทต่่อกิิโลกรััม
2.2) ค่่าดำำ�เนิินการกำำ�จัดั ขยะจากการก่่อสร้้าง รื้อ�้ ถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่มี� แี ร่่ใยหิิน
- ค่่าแรงงานพนัักงาน
2,200,000
บาทต่่อปีี
- ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงและพลัังงาน
800,000
บาทต่่อปีี
- ค่่าซ่่อมบำำ�รุุง
360,000
บาทต่่อปีี
- ค่่าสารเคมีีและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม    
200,000
บาทต่่อปีี
- ค่่าพลาสติิกคลุุมขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน   
200,000
บาทต่่อปีี
- ค่่าสวััสดิิการพนัักงานอื่่�น ๆ
200,000
บาทต่่อปีี
รวมเป็็นเงิิน
3,960,000
บาทต่่อปีี
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			 ให้้มีีขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน 30 ตัันต่่อวััน
หรืือ 10,950 ตัันต่่อปีี (คิิดเฉพาะปีีที่่�มีีข้้อมููลในช่่วงดำำ�เนิินการ)
ดัังนั้้�น ค่่าดำำ�เนิินการจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน = (3,960,000 บาท)/(10,950)
= 362 บาทต่่อตััน หรืือ 0.362 บาทต่่อกิิโลกรััม
รวมค่่ากำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน = ค่่าลงทุุนก่่อสร้้างระบบ + ค่่าดำำ�เนิินการกำำ�จััด
= (0.749 บาทต่่อกิิโลกรััม) + (1.111 บาทต่่อกิิโลกรััม)
= 1.111 บาทต่่อกิิโลกรััม
ดัังนั้้�น ค่่าจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน = ค่่าการเก็็บขน + ค่่าการกำำ�จััด
= (1.037 บาทต่่อกิิโลกรััม) + (1.111 บาทต่่อกิิโลกรััม)
= 2.148 บาทต่่อกิิโลกรััม
อย่่างไรก็็ดีี การคิิดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้อ� ถอนและซ่่อมแซมอาคารที่่�มีี
แร่่ใยหิินมีีความผัันแปรสููง ทั้้�งนี้้� ค่่าใช้้จ่่ายในการว่่าจ้้างองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�ประกอบการเก็็บขน
และกำำ�จัดั ขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน จึึงขึ้้น� อยู่่�กับั ปริิมาณ และระยะทางไปยัังสถานที่่�กำ�จั
ำ ดั ขยะที่่�ได้้รับั อนุุญาต นอกจากนี้้�
ค่่าขนส่่งอาจแตกต่่างกัันตามระดัับของการบรรจุุ เนื่่อ� งจากภาชนะที่่แ� ข็็งมัักต้้องการการจััดการอย่่างระมััดระวััง
น้้อยกว่่าของเหลว การดำำ�เนิินการที่่�ซัับซ้้อนทำำ�ให้้ราคาสููงขึ้้�นจะขึ้้�นอยู่่�กัับการทำำ�งานของผู้้�รัับเหมาแต่่ละราย
เช่่น การตรวจสอบปริิมาณฝุ่่�นและแร่่ใยหิิน การทำำ�ความสะอาดพิิเศษและการทดสอบอากาศเมื่่�องานเสร็็จ
และการซ่่อมพื้้�นผิิว นอกเหนืือจากวิิธีีการควบคุุมฝุ่่�นละอองปััจจััยที่่�มีีผลต่่อค่่าใช้้จ่่ายมากที่่�สุุดมัักเป็็นลัักษณะ
ของพื้้�นผิิวที่่�เคลืือบด้้วยใยของสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�มีีแร่่ใยหิินด้้วย
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บทที่ 5

ข้อแนะนำ�ทางวิชาการในการจัดการขยะที่มีแร่ใยหิน
1. การก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.1 การกำำ�หนดให้้มีีการแจ้้ง หรืือขออนุุญาตเมื่่�อมีีการรื้้�อถอน หรืือซ่่อมแซมอาคาร โดยกำำ�หนด
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเจ้้าของอาคาร หรืือผู้้�รัับเหมา หรืือหััวหน้้างานและคนงานที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับ
การรื้้�อถอนวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินและกำำ�หนดบทลงโทษหากไม่่ปฏิิบััติิตาม
1.2 การส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ให้้ออกข้้อบััญญััติใิ นการควบคุุมการก่่อสร้้าง ซ่่อมแซม
และรื้้�อถอนอาคาร รวมทั้้�งการจััดการขยะที่่�เกิิดขึ้้�น
1.3 การกำำ�หนดให้้มีีการผนวกเกี่่�ยวกัับการรื้้�อถอนและการกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินในการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ก่่อนเริ่่�มงานก่่อสร้้างโครงการต่่าง ๆ
1.4 การกำำ�หนดหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบของเจ้้าของอาคาร ผู้้�รัับเหมา หััวหน้้างานและคนงาน
ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการรื้้�อถอนวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งกำำ�หนดวิิธีีการประเมิินสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
เพื่่�อวิิเคราะห์์หาแร่่ใยหิินในอากาศ ทั้้�งในระหว่่างและหลัังการรื้้อ� หรืือซ่่อมแซม และกำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับ
ผู้้�ฝ่่าฝืืน
1.5 กำำ�หนดให้้มีีการขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ประกอบการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน และซ่่อมแซมอาคาร รวมทั้้�งระบุุ
วััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิิน
1.6 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือแนวทางการก่่อสร้้าง รื้้�อถอนและซ่่อมแซมอาคาร
1.7 การพััฒนาการวิินิิจฉััยและการเฝ้้าระวัังโรคที่่�เกิิดจากแร่่ใยหิินของบุุคลากรทางการแพทย์์
และเกณฑ์์การวิินิจฉั
ิ ัยโรคแอสเบสตอส (แร่่ใยหิิน) หรืือโรคมะเร็็งจากแอสเบสตอส (แร่่ใยหิิน)
1.8 ส่่งเสริิมให้้ใช้้วััสดุุก่่อสร้้างที่่�ปราศจากแร่่ใยหิินให้้แก่่ภาคเอกชนและประชาชน
1.9 สร้้างความรู้้�ในการแยกขยะที่่�มีีแร่่ใยหิินออกจากขยะทั่่�วไปแก่่ประชาชน
1.10 กำำ�หนดโครงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐให้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์งานก่่อสร้้างห้้ามใช้้วััสดุุ อุุปกรณ์์
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของแร่่ใยหิิน รวมถึึงหลัักเกณฑ์์การรื้้�อถอนสิ่่�งก่่อสร้้าง หรืืออาคารเก่่าที่่�มีีแร่่ใยหิินด้้วย
ขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้องและปลอดภััย
1.11 กำำ�หนดไม่่ให้้มีีการซื้้�อขายวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินที่่�ใช้้แล้้ว และกำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืน
และเผยแพร่่ในสื่่�อต่่าง ๆ ให้้กัับประชาชน
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2. การเก็็บรวบรวม และการขนส่่งขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
2.1 เพิ่่�มเติิมขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�งวััสดุุที่่�มีีแร่่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมมากกว่่าร้้อยละ 1 โดยน้ำำ��หนััก
(Asbestos Containing Materials: ACMs) เป็็นมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน เพื่่�อให้้มีี
การจััดการอย่่างเป็็นระบบ และให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายมีีอำำ�นาจและตรวจติิดตามและเพื่่�อให้้มีีการกำำ�หนด
วิิธีกี ารและขั้้น� ตอนในการจััดการขยะที่่มี� แี ร่่ใยหิิน รวมทั้้ง� การกำำ�หนดพื้้น� ที่่ที่่� ส� ามารถฝัังกลบขยะได้้อย่่างเหมาะสม
2.2 ส่่งเสริิมและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ประชาชนทราบถึึงอัันตรายของขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน รวมทั้้�ง
Asbestos Containing Materials (ACMs) อย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกช่่องทาง
2.3 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์มาตรการและวิิธีีการในการเก็็บรวบรวม การขนส่่ง การบำำ�บััดหรืือกำำ�จััดขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน ด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมและถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
2.4 จััดให้้มีรี ะบบควบคุุมการเก็็บรวบรวม ขนส่่ง และกำำ�จัดั ขยะขยะก่่อสร้้างที่่มี� แี ร่่ใยหิิน (Manifest)

3. การกำำ�จััดขยะที่่มีี� แร่่ใยหิิน
3.1 การพััฒนานวััฒกรรมการกำำ�จััดขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดการขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย และพื้้�นที่่�ในการกำำ�จััดให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้ยาวนนานมากขึ้้�น

4. การบริิหารจััดการขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
4.1 กำำ�หนดนโยบายและแผนงานจััดการแร่่ใยหิินในภาพรวมประเทศ  รวมถึึงประเด็็นการจััดการ
ขยะที่่�มีีแร่่ใยหิิน
4.2 จััดตั้้�งหน่่วยฝึึกอบรมหรืือหน่่วยงานที่่�ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�จะดำำ�เนิินการจััดการเกี่่�ยวกัับขยะ
ที่่�มีีแร่่ใยหิิน
4.3 ศึึกษาและประเมิินความเสี่่ย� ง รวมทั้้�งผลกระทบทางสุุขภาพและสิ่่ง� แวดล้้อมจากขยะที่่�มีแี ร่่ใยหิิน
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ภาคผนวก
รายชื่่�อวััสดุุที่่�มีีแรใยหิิน
เนื่่อ� งจากแร่ใยหิินถููกนำำ�มาใช้้ในหลายผลิิตภััณฑ์์เ์ พื่่อ� ให้้ได้ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติทิ นความร้้อน แข็็งแกร่่ง
ทนกรดด่่าง ในปริิมาณที่่�มากน้้อยแตกต่่างกััน อย่่างไรก็็ตาม โดยทั่่�วไปวััสดุุที่่�มีีแร่ใยหิินตั้้�งแต่่ร้้อยละ 1
โดยน้ำำ�� หนัักขึ้้น� ไปจึึงเข้าข่่ายเป็็นวััสดุุที่่มี� แี ร่ใยหิิน และจััดเป็็นวััตถุุอันั ตรายในหลาย ๆ ประเทศ เช่่น สหรััฐอเมริิกา
ออสเตรเลีีย อัังกฤษ ฯลฯ เพื่่�อสะดวก และปลอดภััยกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและประชาชนทั่่�วไปในการจััดการและ
ควบคุุมวััสดุุที่่�มีีแร่ใยหิิน เพื่่�อความปลอดภััยทั้้�งของผู้้�ที่่�ทำำ�งานและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง จึึงได้รวบรวมรายชื่่�อผลิิตภััณฑ์์
ซึ่่�งอาจมีีแร่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมไว ทั้้�งนี้้� บััญชีีรายชื่่�อวััสดุุเหล่่านี้้�เป็็นเพีียงแนวทางบ่่งบอกชนิิดของวััสดุุที่่�อาจมีี
แร่ใยหิินเป็็นส่่วนผสมเท่่านั้้�น
1. ท่อซีีเมนต (Cement Pipes)
2. ก้้ามเบรกลิิฟท (Elevator Brake Shoes)
3. แผ่นฝาซีีเมนต (Cement Wallboard)
4. ฉนวนในท่่อระบบทำำ�ความเย็็น/ความร้้อน (HVAC Duct Insulation)
5. ผนัังกั้้�นห้้อง (Cement Siding)
6. ฉนวนความร้้อนของหม้้อไอน้ำำ�� (Boiler Insulation)
7. กระเบื้้�องยางมะตอยปููพื้้�น (Asphalt Floor Tile)
8. ฉนวนความร้้อนปิิดรอยแตก (Breaching Insulation)
9. กระเบื้้�องยางปููพื้้�นไวนิิล (Vinyl Floor Tile)
10. ตััวเชื่่�อมต่่อท่่อโค้้งงอได (Ductwork Flexible Fabric Connections)
11. แผ่่นยางไวนิิลปููพื้้�น (Vinyl Sheet Flooring)
12. หอผึ่่�งเย็็น (Cooling Towers)
13. แผ่่นรองด้้านล่่างของวััสดุุปููพื้้�น (Flooring Backing)
14. ฉนวนความร้้อนหุ้้�มท่่อ Pipe Insulation (corrugated air-cell, block, etc.)
15. วััสดุุก่่อสร้้าง เช่่น กระเบื้้�องปููพื้้�น พรม กระเบื้้�อง ฝา (Construction materials)
16. ท่่อร้้อนและท่่อไฟฟ้้า (Heating and Electrical Ducts)
17. ปููนพลาสเตอร์์ใช้้ในห้้องเก็็บเสีียง (Acoustical Plaster)
18. แผ่่นกั้้�นแผงวงจรไฟฟ้้า (Electrical Panel Partitions)
19. ปููนพลาสเตอร์ใช้ในการตกแต่งหรืือโปว (Decorative Plaster)
20. ผ้้าฉนวนหุ้้�มสายไฟ (Electrical Cloth)
21. สีีหรืือวััสดุุเคลืือบผิิวเพื่่�อตกแต่งพื้้�นผิิว (Textured Paints/Coatings)
22. ฉนวนหุุ้มสายไฟ (Electric Wiring Insulation)
23. กระเบื้้�องฝาและแผ่นวางสํําเร็็จรููป (Ceiling Tiles and Lay-in Panels)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

กระดานดํําสํําหรัับเขีียนด้วยชอล์ก (Chalkboards)
ฉนวนความร้้อนชนิิดพ่่นสเปรย์์ (Spray-Applied Insulation)
แผ่่นวััสดุุมุุงหลัังคา (Roofing Shingles)
ฉนวนความร้้อนชนิิดเป่่าพ่่นเข้้าไป (Blown-in Insulation)
กระดาษอััดแผ่นมุุงหลัังคา (Roofing Felt)
วััสดุุกัันไฟ (Fireproofing Materials)
แผ่่นปิิดครอบ (Base Flashing)
เทปติิดยึึดชนิิดทนความร้้อน (Taping Compounds thermal)
กระดาษทนความร้้อน (Thermal Paper Products)
วััสดุุสำ�ำ หรัับอุุดปิิดพื้้�นผนััง (Packing Materials (for wall/floor penetrations))
ประตููกัันไฟ (Fire Doors)
ปะเก็็นทนความร้้อน (High Temperature Gaskets)
วััสดุุอุุดหรืือปิดร่อง/รูู (Caulking/Putties)
ฮููดในห้องแล็็บ พื้้�นโต๊ะ (Laboratory Hoods/Table Tops)
กาว (Adhesives)
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รายชื่่�อผู้้�จััดทำำ�
ข้้อแนะนำำ�ทางวิิชาการในการจััดการขยะจากการก่่อสร้้าง รื้้�อถอน
และซ่่อมแซมอาคารที่่�มีีแร่่ใยหิิน

ที่่�ปรึึกษา
นายอรรถพล เจริิญชัันษา
นางสาวปรีีญาพร สุุวรรณเกษ
นางกััญชลีี นาวิิกภููมิิ
นางสาวพรพิิมล เจริิญส่่ง
นางสาวธีีราพร วิิริิวุุฒิิกร   
นางสาวกุุลชา ธนะขว้้าง    

อธิิบดีีกรมควบคุุมมลพิิษ
รองอธิิบดีีกรมควบคุุมมลพิิษ
ผู้้�อำำ�นวยการกองจััดการกากของเสีียและสารอัันตราย
ผู้้�อำำ�นวยการกองจััดการคุุณภาพน้ำำ��
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านการจััดการกากของเสีียและสารอัันตราย
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนของเสีียอัันตราย

ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวประไพศรีี อาสนรััตนจิินดา
นางสาวปิิยนัันท์์ อุุดมแตง
นายชููเกีียรติิ จัันทโรจน์์

นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมชำำ�นาญการ
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมชำำ�นาญการ
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อม

คณะทำำ�งาน
นางอาภาภรณ์์ ศิิริิพรประสาร
นายเชิิดชััย วรแก่่นทราย
นายฤทธิิพร คมขุุนทด
นางสาวกรณิิกา อนัันต์์สุุทธิิรัักษ์์
นายณััฐพงษ์์ บุุญชุุม
นางสาวนัันทนา ฤกษ์์เกษม
นางสาวพิิมพ์์ชนก บุุญสวััสดิ์์�
นางสาวญาดา สะโสดา

นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมชำำ�นาญการพิิเศษ
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมชำำ�นาญการพิิเศษ
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมปฏิิบััติิการ
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อม
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อม
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อม
ปฏิิบััติิงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ปฏิิบััติิงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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