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บทที่ 1 

บทนํา 

  

1.1  สถานการณการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

      ปจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังคงมีอัตราการขยายตัว 

เพ่ิมมากขึ้นในหลายพ้ืนที่ สงผลใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะนโยบายของ

รัฐบาลที่มีการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก เพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เปนแหลงลงทุนหลักของประเทศ มีการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งไดแก 

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุนยนต 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และ

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ซึ่งนโยบายดังกลาวสงผลตอปริมาณการเกิดกากของเสียอันตรายจาก

ภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น และปญหาในการจัดการที่จะตามมา 

ในป 2560 พบวามีปริมาณกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรงงานไมนอยกวา 3 ลานตันตอป แตพบวา

มีการแจงปริมาณการขนสงออกนอกบริเวณโรงงานเพ่ือนําไปกําจัดยังโรงงานที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองเพียง 

1.2 ลานตัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) หรือคิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น 

โดยจะถูกนําไปใชในรูปของพลังงาน การคัดแยกนํากลับมาใชใหม นําไปผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

เพ่ือนํามาใชซ้ํา และนําไปฝงกลบอยางปลอดภัย สําหรับกากของเสียอันตรายที่ไมไดมีการแจงการขนสง 

เพ่ือกําจัดตามกฎหมาย รวมทั้งกากของเสียอันตรายที่ไมมีมูลคาและไมสามารถนํามาใชประโยชนได จัดเปน

กลุมเสี่ยงที่จะถูกนําไปกําจัดอยางไมถูกตองหรือลักลอบนําไปทิ้ง 

ขอมูลจากรายงานสถานการณมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ พบวาในชวงป 2555 – 2560 มีการลักลอบทิ้ง

ในพ้ืนที่หลายจังหวัดในแถบชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเปนที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมและมีสถานประกอบการ

ต้ังอยูหนาแนน อาทิ กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในบอดินเกา ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย บริเวณเหนืออางเก็บนํ้าดอกกราย ตําบลมาบยางพร อําเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง การลักลอบทิ้งกากตะกรันจากโรงงานอุตสาหกรรมในบอดินเกา พ้ืนที่ตําบลบานพระ 

จังหวัดปราจีนบุรี การลักลอบทิ้งกากนํ้ามันในพ้ืนที่ตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปนตน 

โดยพบวาพ้ืนที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ กลุมจังหวัดในพ้ืนที่ชายฝงทะเล

ตะวันออก ซึ่งในรอบ 5 ป มีการลักลอบทิ้ง รวมจํานวน 23 ครั้ง รองลงมา คือ กลุมจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลาง  

มีการลักลอบทิ้งฯ รวมจํานวน 7 ครั้ง สวนภาคตะวันตกและภาคเหนือ มีการลักลอบทิ้งฯ จํานวน 1 ครั้งเทากัน  

(รายละเอียดดังตารางที่ 1-1) 
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ตารางที่ 1-1 สถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในระหวางป พ.ศ. 2556 – 2560 

 

ภาค 

 

จังหวัด 

จํานวน (ครั้ง) รวม  

(ครั้ง) 

รวมราย

ภาค (ครั้ง) 
2556 2557 2558 2559 2560 

ตะวันออก ชลบุรี 2 2 2   2 8 23 

ปราจีนบุรี 3 1       4 

ฉะเชิงเทรา 1   1 2   4 

ระยอง 1 2 1 1 2 7 

กลาง กรุงเทพฯ 1         1 7 

สระบุรี 2         2 

สมุทรปราการ 1       2 3 

ปทุมธานี         1 1 

ตะวันตก กาญจนบุร ี 1         1 1 

เหนือ เชียงราย   1       1 1 

  รวม 12 6 4 3 7 32 32 

ที่มา : รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทยป พ.ศ. 2556 – 2560 

 

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย

และสารเคมีที่เหลือจากจากกระบวนการผลิต สาเหตุหลักเน่ืองจากกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากกวา

ขีดความสามารถในการรองรับของระบบกําจัดที่มีอยู การกระจายตัวไมครอบคลุมทั้งประเทศ และคากําจัดที่ม ี

อัตราสูง ทําใหผูประกอบการหลีกเลี่ยงการแจงขอมูลปริมาณกากของเสียอันตราย สงผลใหเกิดวงจรธุรกิจ 

ผูรับจางขนสงและกําจัดกากของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย โดยการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่เสี่ยง ไดแก บอดิน 

เหมืองราง พ้ืนที่ขางถนนหรือจุดพักรถ แหลงนํ้าสาธารณะ และพ้ืนที่ลับตาผูคน ซึ่งต้ังอยูหางไกลและไมม ี

คนดูแล เพ่ือเปนการลดคาใชจายในการจัดการของโรงงานผูผลิตและผูประกอบการที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการ

แพรกระจายมลพิษจากสารเคมีปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ทั้งดิน นํ้าผิวดิน และนํ้าใตดิน ตลอดจนผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียง 
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1.2  ผลกระทบจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายสามารถกอใหเกิดผลกระทบดานตาง ๆ  ทั้งความเสื่อมโทรมตอระบบนิเวศ

และสิ่งแวดลอม สรางความเสียหายใหกับชุมชน สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง ดังน้ี 

1) ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม หากระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดรับการปนเปอนจาก 

กากของเสียอันตราย จะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอพืช สัตว และสิ่งมีชีวิตในบริเวณใกลเคียง 

รวมทั้ง ทรัพยากรดิน นํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน และคุณภาพอากาศ เชน การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายลงสูดิน

จะกอใหเกิดการปนเปอนสารอันตรายในพ้ืนที่บริเวณดังกลาว สารอันตรายจากกองกากอาจสงกลิ่นและ 

มีไอระเหยแพรไปในบรรยากาศและลอยสูชุมชนในบริเวณทายลมได นอกจากน้ี หากปลอยกองกากทิ้งไว 

เปนระยะเวลานานจะเกิดกระบวนการชะสารอันตรายออกจากพ้ืนที่ และแพรกระจายลงสูแหลงนํ้าใตดินและ

แหลงนํ้าผิวดินซึ่งอาจสงผลกระทบตอการอุปโภคบริโภคและสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าซึ่งเปนหวงโซอาหารที่สําคัญ

ของมนุษย เชน กากของเสียที่เปนของเหลวขนสีดํามีกลิ่นเหม็นถูกทิ้งริมถนนทําใหหญาและตนไมบริเวณ

ดังกลาวตาย และบางสวนไหลไปสูที่นาทําใหตนขาวยืนตนตาย เปนตน 

2) ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย กากของเสียอันตรายที่ปลดปลอยสารปนเปอนลงสูดิน แหลงนํ้าผิวดิน 

แหลงนํ้าใตดิน และบรรยากาศ นอกจากจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแลว ยังอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชนจากการรับสัมผัสกับสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมจากทางการกิน การหายใจ หรือการสัมผัสทาง

ผิวหนัง โดยเฉพาะเมื่อพบสารอันตรายปนเปอนในสิ่งแวดลอมในระดับที่สูงกวาระดับความปลอดภัยตอสุขภาพ

มนุษยหรือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ อาจสงผลกระทบตอประชาชนทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

ได เชน เหตุลักลอบทิ้งกากตะกอนดินปนเปอนสารเคมีที่พบวามีการปลดปลอยกาซแอมโมเนียและกาซไขเนา

สงผลใหมีประชาชนในบริเวณใกลเคียงมีอาการแสบตาแสบจมูกแสบผิวหนัง เปนตน 

3) ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย พ้ืนที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายกอใหเกิด

การปนเปอนสารอันตรายลงสูดิน แหลงนํ้าผิวดิน และแหลงนํ้าใตดินในปริมาณที่สูงเกินคามาตรฐานที่จะสามารถ

นํามาใชประโยชนไดหรืออาจทําใหกลิ่นหรือสีของดินและแหลงนํ้าน้ันเปลี่ยนไปสงผลใหกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนที่

บริเวณน้ันตองหยุดลง เน่ืองจากพ้ืนที่อาจมีความเสี่ยงตอผูที่เขาไปใชประโยชนหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่อาจไดรับ

สารพิษเขาสูรางกายทั้งทางตรงและทางออมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน เชน 

การปนเปอนสารอันตรายในบอนํ้าต้ืนของชุมชนทําใหประชาชนไมสามารถใชนํ้าใตดินในการอุปโภคบริโภค  

การปนเปอนในแหลงนํ้าผิวดินทําใหประชาชนไมสามารถบริโภคสัตวนํ้าไดตามปกติ เปนตน  

4) ผลกระทบตอการอยูรวมกันในชุมชน การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากโรงงานในพ้ืนที่ชุมชน 

ทําใหประชาชนในพ้ืนที่ขาดความเช่ือถือและยอมรับในการอยูรวมกันกับโรงงานที่อยูในชุมชนน้ัน ๆ ทําใหเกิด

การตอตานหรือรองเรียนใหโรงงานหยุดประกอบกิจการ บางกรณีเกิดขอพิพาทระหวางประชาชนผูมีสวนได

สวนเสียกับผูประกอบกิจการโรงงาน  
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1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

1.3.1 เพ่ือใหทราบถึงสถานการณการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายของประเทศไทย และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น 

1.3.2 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับแหลงกําเนิด ชนิด/ประเภท ลักษณะความเปนพิษ และการตรวจสอบ 

ตลอดจนเทคนิควิธีการ บําบัด กําจัด และการจัดการกากของเสียอันตราย 

1.3.3 เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการเฝาระวัง ตรวจสอบ และแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและเครือขายภาคประชาชน  

 

1.4  กรอบแนวคิดการเฝาระวังและการจัดการปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

   การเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลาย 

ภาคสวนที่เก่ียวของทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร/เครือขาย และองคกรอิสระตาง ๆ

ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ผานกลไกการประสานความรวมมือเพ่ือการเฝาระวังและการแจงเหตุ รายละเอียดในบทที่ 3  

  การดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายมีเน้ือหาครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบ  

การเตรียมการกอนเขาพ้ืนที่ การสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง การตรวจสอบกากของเสียอันตราย การตรวจสอบ

การปนเปอนในสิ่งแวดลอม รวมถึงการรายงานผลการดําเนินการ รายละเอียดในบทที่ 4 

  นอกจากน้ีบทที่ 5 ยังกลาวถึงการจัดการพ้ืนที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เริ่มจากการการระงับเหตุรั่วไหล

หรือการแพรกระจาย การจัดการกองกากของเสียอันตราย แนวทางการจัดการกองกาก วิธีการบําบัดหรือกําจัด 

กากของเสียอันตราย การดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 แนวทางการเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 

พ้ืนที่ลักลอบทิ้ง 

 การ 
เฝาระวัง 

การตรวจสอบ/
รายงาน 

 การจัดการ
พ้ืนท่ี 

ลักลอบท้ิง 
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1.5  อภิธานศัพท 

การใหความหมายและคํานิยามที่เกี่ยวของกับการจัดการการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเปนสิ่งสําคัญ 

เพ่ือเปนแนวทางในการทําความเขาใจคูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

และมีคําศัพทที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

กากของเสีย หมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 

บานเรือนหรือชุมชน และการเกษตร มีทั้งที่มีความเปนอันตรายและไมอันตรายขึ้นกับองคประกอบ แบงออก 

เปน 4 ประเภท คือ 1) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 2) ของเสียเคมีวัตถุตาม  

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและเปนของเสียเคมีวัตถุ และ 4) มูลฝอยหรือ

สิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอ่ืน 

กากของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองคประกอบหรือ ปนเปอนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติ 

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังน้ี สารไวไฟ สารกัดกรอน สารพิษ และสารที่มีองคประกอบของสิ่งเจือปน

ที่เปนสารอันตรายเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงกากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

ที่เปนอันตรายจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียอันตรายจากบานเรือน และสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 

ซึ่งไมรวมถึงของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล 

กากอุตสาหกรรม หรือ ตามกฎหมายเรียกวา “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายถึง ของเสียหรือ 

สิ่งที่ไมใชแลวที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ต้ังแตกระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 

การบําบัด มลพิษ การซอมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ การรื้อถอน/กอสรางอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้ง

กากตะกอน หรือ สิ่งตกคางจากสิ่งเหลาน้ัน ทั้งที่อยูในสภาวะของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลวหรือกาซ  

ทั้งน้ี รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสํานักงานและที่พักคนงานที่อยูภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสีย

อันตราย คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตรายหรือที่มีคุณสมบัติที่เปน

อันตราย (คูมือการจัดการการอุตสาหกรรม, 2558) 

 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง การบําบัด ทําลายฤทธ์ิ ทิ้งกําจัด จําหนาย จายแจก

แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการกักเก็บไวเพ่ือทําการดังกลาว (ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548) 

ของเสียอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตราย หรือมี

คุณสมบัติที่เปนอันตราย ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548) 

พื้นที่เสี่ยง หมายถึง บอดิน เหมืองราง พ้ืนที่รกราง พ้ืนที่ขางถนน จุดพักรถ แหลงนํ้าสาธารณะ และพ้ืนที่

หางไกลชุมชน และไมมีคนดูแล รวมไปถึงบอหรือหลุมกําจัดขยะที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ชุมชน โดยคลอบคลุมทั้งพ้ืนที่

สาธารณะและพ้ืนที่เอกชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวมีโอกาสเปนพ้ืนที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    6 

โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลัง รวมต้ังแตหาแรงมาหรือกําลัง

เทียบเทาต้ังแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานต้ังแตเจ็ดคนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับ 

ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ 

ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535) 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบ

กิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อม

คุณภาพ และนํ้าทิ้งที่มีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548) 
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บทที่ 2  

แหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย 

 

2.1 ชนิดและประเภทของกากของเสียอันตรายที่มีการลักลอบทิ้ง 

 ขอมูลสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ในชวงป 2555 – 2560 พบวาเปนกากของเสียรวม  

(Mixed Waste) จํานวน 20 ครั้ง กากของเสียสารเคมี จํานวน 9 ครั้ง นํ้าเสีย จํานวน 8 ครั้ง กากตะกอน จํานวน  

3 ครั้ง และนํ้ามันหลอลื่นใชแลว/นํ้ามันดํา จํานวน 3 ครั้ง (ตารางที่ 2-1) ซึ่งสวนใหญเปนลักษณะของการลักลอบทิ้ง 

ในบริเวณบอดินเกา เหมืองราง ปาเสื่อมโทรม ขางถนน และพ้ืนที่รกราง หรือทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

 

ตารางที่ 2-1 ขอมูลชนิดและประเภทของกากของเสียอันตรายที่ลักลอบทิ้งในระหวางป 2555 – 2560 

 

ชนิด/ประเภทกากของเสียอันตราย 

จํานวน (ครั้ง) 
 

รวม  

(ครั้ง) ป 

2555 

ป 

2556 

ป 

2557 

ป 

2558 

ป 

2559 

ป 

2560 

กากของเสียรวม (1) 5 3 4 1 2 5 20 

กากของเสียสารเคมี (2) 3 1 2 2 1  9 

น้ําเสีย (3) 3 5     8 

กากตะกอน (4) 1 2     3 

น้ํามันหลอลื่นใชแลว/น้ํามันดํา (5)    1  2 3 

รวม 12 11 6 4 3 7 32 

ท่ีมา : รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทยป 2555 – 2560, กรมควบคุมมลพิษ 

*** หมายเหตุ 
(1) กากของเสียรวม เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน มักอยูในสภาพท่ีไมสามารถบงชี้ประเภทหรือท่ีมาไดอยางชัดเจน 

อาจมีการผสมของสารประเภทตาง ๆ ซ่ึงอยูในสภาพท่ีเปนของแข็งหรือของเหลว ท่ีอาจมีการปนเปอนสารอันตราย

หรือสารเคมี 
(2) กากสารเคมี เปนกากของเสียท่ีมีองคประกอบของสารเคมีซ่ึงเปนวัตถุดิบ สารต้ังตน หรือสารเคมีเสื่อมสภาพจาก

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีเปนของเสียอันตรายและของเสียไมอันตราย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ

องคประกอบของสารเคมีดังกลาว 
(3) น้ําเสีย เกิดจากข้ันตอนท่ีมีการใชน้ําในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน การลางชิ้นงาน การลาง

อุปกรณหรือเคร่ืองจักร และการลางพ้ืน เปนตน รวมท้ังน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไมผานคามาตรฐาน ซ่ึงอาจมี

การปนเปอนและมีความเปนอันตรายหากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากสารเคมี

เหลานั้นจะถูกชะละลายปนเปอนมากับน้ําเสียดังกลาว 
(4) กากตะกอน เปนกากของเสียท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย มีท้ังในรูปท่ีเปนของแข็งและของเหลวขน 
(5) น้ํามันหลอลื่นใชแลว/น้ํามันดํา เปนน้ํามันท่ีไดจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ืองและสารหลอลื่นของเคร่ืองจักรตาง ๆ 

ในโรงงาน ท้ังนี้ ความเปนอันตรายจะขึ้นอยูกับองคประกอบของชนิดน้ํามันแตละประเภท 
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2.2  แหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย 

2.2.1 กากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม  

 กากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมเกิดจากการใชสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตของ

โรงงาน โดยสามารถระบุชนิดของกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมแตละประเภท เชน   

 อุตสาหกรรมปโตรเลียม มีกากของเสียอันตรายจําพวกวัสดุปนเปอนนํ้ามัน กากตะกอนนํ้ามันดิบ 

ซึ่งเปนสารไวไฟ และอาจมีโลหะหนัก เชน ตะก่ัวเจือปนอยู เปนตน รวมทั้งสารเคมีใชแลว ภาชนะใชแลว 

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ มีกากของเสียอันตรายจําพวกกากสารเคมี หรือสารเคมีเสื่อมสภาพ 

ภาชนะบรรจุปนเปอนสารเคมี เปนตน 

 อุตสาหกรรมพลาสติก มีกากของเสียอันตรายจําพวกกากสารเคมี หรือสารเคมีเสื่อมสภาพ หรือ 

สารโพลิเมอรตาง ๆ เชน PE PP PS และ PVC เปนตน 

 อุตสาหกรรมชุบโลหะ มีกากของเสียอันตรายจําพวกนํ้าเสียที่ปนเปอนสารพิษ เชน ไซยาไนด และ

โลหะหนักเจือปนอยู ไดแก โครเมียม แคดเมียม สังกะสี ทองแดง และอ่ืน ๆ 

 อุตสาหกรรมถลุงโลหะ มีกากของเสียอันตรายจําพวกตะกรันหรือขี้เถาปนเปอนโลหะหนัก 

 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ มีกากของเสียอันตรายจําพวกกรดใชแลว 

 อุตสาหกรรมผลิตสี มีกากของเสียอันตรายจําพวกสารตะก่ัว ปรอท และสารหนู เปนตน ซึ่งอาจ

ปนเปอนกับกากของเสียรวม นํ้าเสียและกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 อุตสาหกรรมผลิตและบรรจุสารกําจัดแมลง มีกากของเสียอันตรายจําพวกภาชนะบรรจุวัตถุดิบ 

หรือผลิตภัณฑที่ไมใชแลว ซึ่งอาจจะมีสารเคมีที่เปนพิษ หรือสารกําจัดแมลงตกคางอยู รวมทั้งสารเคมีเสื่อมสภาพ 

เปนตน 

 อุตสาหกรรมฟอกยอม มีกากของเสียอันตรายจําพวกนํ้าเสียที่มีสีปนเปอนโลหะหนัก รวมทั้ง 

กรด-ดาง ที่ใชเปนสารฟอกขาว 

 อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร และเครื่องใชที่เปนโลหะ มีกากของเสียอันตรายจําพวกกรด-ดาง

ที่ใชในการผลิต เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1 ตัวอยางกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 
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2.2.2 กากของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม  

 สวนใหญเกิดจากการผลิตและการใชสารเคมีทางการเกษตรจํานวนมากเพ่ือเรงผลผลิต เชน สารกําจัดแมลง 

สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดเช้ือรา เปนตน ซึ่งสารดังกลาวที่เหลือใชหรือเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งภาชนะที่บรรจุสารกําจัด

แมลงและสารกําจัดวัชพืชเหลาน้ัน อาจมีสารเคมีที่เปนอันตรายตกคาง มีความเปนพิษ โดยบางชนิดมีความคงทน

สลายตัวยาก ทําใหมีฤทธ์ิอยูไดนานและตกคางอยูในสิ่งแวดลอมและหวงโซอาหาร สรางผลกระทบ โดยสวน

ใหญนอกจากจะมีพิษตอศัตรูพืชแลวยังมีพิษตอมนุษยดวย  

 
รูปที่ 2-2 ตัวอยางภาชนะบรรจุสารกําจัดแมลงและสารกําจดัวัชพืชตาง ๆ 

 

2.2.3 กากของเสียอันตรายจากชุมชน  

  เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมตาง ๆ ในชุมชน อาจมี

สารเคมีที่เปนพิษ สารไวไฟ หรือสารกัดกรอนเปนสวนประกอบอยูดวย แมวาจะหมดสภาพการใชงานแลว แต

สารเคมีที่เปนสวนประกอบยังคงเหลือความเปนอันตรายอยู โดยหากไมมีการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

จะทําใหสารเคมีที่อยูในของเสียเหลาน้ันรั่วซึมออกมาได เชน  

 ซากถานไฟฉาย มีสารโลหะหนักพวกแมงกานีสหรือแคดเมียม  

 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต มีสารปรอท 

 ภาชนะบรรจุนํ้ายาขัดพ้ืน หรือนํ้ายาลางหองนํ้า มีการตกคางสวนผสมของกรดหรือดาง ซึ่งมีฤทธ์ิใน

การกัดกรอน  

 ภาชนะที่บรรจุยาฆาแมลงในบานเรือน เชน แมลงสาบ ยุง เปนตน ที่ใชหมดแลวอาจมีเศษของยาฆาแมลง

เหลือตกคางอยู  

 สี ทินเนอร มีสารเคมีที่เปนตัวทําละลายซึ่งมีฤทธ์ิไวไฟและเปนพิษ 

 ซากแบตเตอรี่รถยนตเกาอาจมีนํ้ากรด หรือสารโลหะหนักพวกตะกั่วจากแผนธาตุตะกั่วเหลืออยู 

 นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบรกที่ใชในรถยนต แมผานการใชงานแลวยังคงสภาพความเปนสารไวไฟหรือสารกัดกรอน 
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นอกจากน้ีกิจกรรมตาง ๆ ของสถานประกอบการขนาดเล็กในชุมชนยังกอใหเกิดกากของเสียอันตราย เชน

สารเคมีเหลือทิ้ง ซากสารเคมีที่ถูกเผาไหม นํ้ามัน และกากนํ้ามันจากกิจกรรมของทาเรือ นํ้ามันหลอลื่นใชแลว

จากสถานีบริการนํ้ามัน และสารเคมีจากกระบวนการลางอัดขยายภาพ เปนตน 

กากของเสียอันตรายชุมชนเหลาน้ีสวนใหญถูกทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไมผานการบําบัดและกําจัด

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ กอใหเกิดการปนเปอนและแพรกระจายของสารอันตรายสูสิ่งแวดลอมเขาสู 

หวงโซอาหารและเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-3 ตัวอยางกากของเสียอันตรายจากชุมชน 

 

2.3  ผูประกอบการที่เก่ียวของกับการจัดการกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

 ปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและ

ผลกระทบที่ตามมามากมาย โดยแนวโนมการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายยังคงมีอยูอยางตอเน่ืองในปจจุบัน 

ซึ่งสาเหตุเกิดจากการจัดการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยมักจะเกี่ยวของกับฝายตาง ๆ ไดแก  

2.3.1 ผูกอกําเนิดของเสีย (Waste generator, WG) หรือผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

หมายถึง ผูประกอบกิจการโรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง (คูมือการขออนุญาต

นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายโรงงาน, 2549) ซึ่งถือไดวาเปนตนทางของ
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ของเสียที่เกิดขึ้น โดยปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากโรงงานผูกอกําเนิดของเสีย

อาจขาดความรูความเขาใจหรือไมสนใจกฎหมายเทาที่ควร ทําใหไมมีการสงของเสียไปกําจัดหรือบําบัดตามที่

ไดรับอนุญาต รวมทั้งไมแจงการขนสงเมื่อมีการเคลื่อนยายของเสียออกนอกโรงงาน นําไปสูปญหาและ

ผลกระทบที่ตามมา 

2.3.2 ผูรวบรวมขนสง (Waste transporter, WT) หมายถึง ผูมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวใน

ครอบครองเพ่ือการขนสง และผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในสถานที่เก็บรวบรวม หรือ 

ขนถายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง

ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 (คูมือการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 

ตามกฎหมายโรงงาน, 2549) โดยสาเหตุของการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอาจเกิดจากการที่ผูรวบรวม

ขนสงมีเจตนาไมทําการแจงการรับของเสียตามกฎหมาย ซึ่งของเสียเหลาน้ันไมถูกขนสงไปยังผูรับกําจัด

ปลายทาง  

2.3.3 ผูรับบําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรม (Waste processor, WP) หรือผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง โรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวม โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหรรม โรงงานเผาของเสียอันตราย 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือผูใหบริการอ่ืนที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูรับบําบัดหรือกําจัดอาจเปนสาเหตุของการลักลอบทิ้ง 

กากของเสียอันตรายได จากความตองการในการลดตนทุนการบริหารจัดการ ผูรับบําบัดหรือกําจัดอาจเลือกใช

วิธีการจัดการของเสียที่รับมาไมถูกตองตามหลักวิชาการ  

 สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับการจัดการกากของเสียอันตราย สามารถจําแนกเปน 3 ประเภท 

(คูมือหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกาก

อุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106, 2554) คือ  

              1) โรงงาน ประเภท 101 คือ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment)  

แบงลักษณะกิจการออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

 โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวม คือ เปนการลด/กําจัด/บําบัดมลพิษที่มีอยูในของเสียและ 

นํากากตะกอนไปกําจัดอยางถูกวิธีตอไป 

  โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผารวม) คือ เปนการบําบัดของเสียโดยการใช

ความรอนเพ่ือทําลายมลพิษ และลดความเปนอันตรายของสารบางอยางโดยมีระบบบําบัดมลพิษอากาศและ

จัดการเถาที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง  

2) โรงงาน ประเภท 105 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 โดยมีลักษณะกิจการแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
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 โรงงานคัดแยกของเสีย คือ เปนการแบงแยกของเสีย โดยของเสียที่สามารถใชประโยชน

ไดอีกจะถูกสงไปยังโรงงานตาง ๆ เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนอีก และจัดการสวนที่เหลือจากการคัดแยกอยาง

ถูกตองตอไป 

 โรงงานฝงกลบของเสีย คือ เปนการนําของเสียไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ ซึ่งแบงยอย

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

• หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เปนการกําจัดขยะมูลฝอย

โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล เริ่มต้ังแตมีการคัดเลือกพ้ืนที่ การออกแบบพ้ืนที่หรือหลุมฝงกลบ 

และดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

• หลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) ใชสําหรับฝงกลบของเสียจาก

อุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตรายและของเสียอันตราย ที่ผานกระบวนการปรับเสถียรและทําใหเปนของแข็ง  

3) โรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 106 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิต 

ทางอุตสาหกรรม มีลักษณะกิจการที่เปนการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน 

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน  

 ทําสีนํ้ามันหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากนํ้ามันหลอลื่นใชแลว (Waste Oil Refining) 

 สกัดแยกผลิตภัณฑปโตรเลียมจากกากหรือตะกอนนํ้ามันดิบ (Waste Oil Separation) 

 สกัดแยกโลหะมีคา (Precious Metals Recovery) 

 กลั่นตัวทําละลายใชงานแลวกลับมาใชใหม (Solvents Recovery) 

 ทําเช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) 

 ทําเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 

 ซอมหรือลางบรรจุภัณฑ 

 คืนสภาพกรดหรือดาง (Acid/Base Regeneration) 

 คืนสภาพถานกัมมันต (Activated Carbon Regeneration) 

 ผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภัณฑหรือสารเคมีที่ใชงานแลว หรือเสื่อมสภาพ 

มาเปนวัตถุดิบในการผลิต 

 ซอมแซม ปรับปรุง บดยอยเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส บดหรือลาง

ผลิตภัณฑแกว  
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เขาใจ 
บทบาทหนาที ่

สรางเครือขาย
และ 

ความรวมมือ 

เฝาระวัง 
เพื่อการปองกนั 

เชิงพื้นที ่

เรียนรู/สังเกต
สิ่งบงชี ้

การลักลอบทิ้ง 

แจงเหต ุ
ไปยังหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

บทที่ 3 

แนวทางการเฝาระวังการลกัลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 

      แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เริ่มจากการทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ 

ความรับผิดชอบของหนวยงานและเครือขายที่เก่ียวของ แนวทางการเฝาระวังเพ่ือการปองกันในเชิงพ้ืนที่  

การเรียนรูสิ่งบงช้ีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพ่ือสรางทักษะในการสังเกตและจดบันทึกขอมูลที่จําเปน 

เมื่อพบเหตุ และการแจงเหตุลักลอบทิ้งหรือการกระทําความผิดเก่ียวกับกากของเสียอันตรายไปยังหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการเขาดําเนินการตรวจสอบตอไป 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1 แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 

3.1 หนวยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวของและบทบาทหนาที ่

 หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกากของเสียอันตรายในประเทศไทยประกอบดวย

หนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล และหนวยงานสนับสนุน ดังน้ี 

หนวยงานรบัแจงเหตุ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร/ เทศบาล/ อบต.) 

- ศูนยดํารงธรรมอําเภอ/จังหวัด 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- กรมควบคุมมลพิษ  

หนวยงานกํากับดูแล  -  สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรม 

- สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร/ เทศบาล/ อบต.  

หนวยงานสนบัสนนุ  - สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
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- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน 5 แหง ไดแก ขอนแกน ชลบุร ีเชียงใหม    

ราชบุรี และสงขลา 

- สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 โดยที่หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในการกํากับดูแลและบริหารจัดการกากของเสียอันตรายน้ัน มีขอบเขต 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังน้ี 

ตารางที่ 3-1 หนวยงานกํากับดูแลและขอบเขตความรับผิดชอบดานกากของเสียอันตราย 

หนวยงานกํากับดูแล/หนวยงานสนับสนุน ขอบเขตความรับผิดชอบ 

- กรุงเทพมหานคร 

- หนวยงานทองถิ่น 

-    ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 กํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของ 

สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ี 

ไมใชแลวใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับโรงงานท่ีกอใหเกิด 

กากของเสีย 

 -    สงเสริมการใชประโยชนจากกากของเสีย  

-    ลดอุปสรรคการดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกากของเสียและ 

-     สรางเครือขายการเฝาระวังการลักลอบท้ิงกากของเสีย 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  

พ.ศ. 2548 และผูประกอบการท่ีมีของเสียเคมีตามบัญชี ข ทายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ดังนี้ 

- กํากับดูแลการจดัการกากอุตสาหกรรมของสถานประกอบการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  

- การใหอนุญาตนาํสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน  

- การแตงต้ังตัวแทนผูรวบรวมและขนสงกากอุตสาหกรรม และออกเลขประจาํตัว

ผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 

- การตรวจสอบกาํกับดูแลสถานประกอบการท่ีมีการนําเขาสงออกของเสียเคมี

วัตถุเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมายวัตถุอันตรายและ

ตามอนุสัญญาบาเซลและพิธีสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับของเสียอันตราย 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    15 

หนวยงานกํากับดูแล/หนวยงานสนับสนุน ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

- การตรวจสอบวิธีการและผูรับจัดการกากอุตสาหกรรม 

- ตรวจสอบผูรับดําเนินการขนสง และใบกํากับการขนสงกากอุตสาหกรรม  

- การลดอุปสรรคการดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม 

- การสรางเครือขายการเฝาระวังการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม 

- การตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับโรงงานท่ีกอใหเกิด 

กากอุตสาหกรรม 

- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรม  

กํากับดูแลการจดัการกากอุตสาหกรรมของสถานประกอบการอุตสาหกรรมของ

โรงงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

- ใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม

กําหนดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏกิูลและวัสดุท่ีไมใชแลว 

- ใหผูประกอบการจัดใหมีระบบและการจัดการดานสิ่งแวดลอม การปองกัน

และบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม 

- ใหผูประกอบการรายงานประจําปเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไมใชแลว

ใหแกสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมท่ีโรงงานนั้นตั้งอยู ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 

ของปถัดไป 

- กรมควบคุมมลพิษ 

- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด 

แหลงกําเนิดของเสียอันตรายอ่ืนใดท่ีไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ 

- รวมตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับโรงงานท่ีกอใหเกิดกากของเสีย  

- การใหขอคิดเห็นเชิงวชิาการในการแกไขปญหากากของเสีย 

- สงเสริมการใชประโยชนจากกากของเสีย 

- สรางเครือขายการเฝาระวังการลักลอบท้ิงกากของเสีย 

- กรมควบคุมโรค 

- กรมอนามัย 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- กํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของ 

สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

-      ตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับโรงงานท่ีกอใหเกิดกากของเสีย 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

- สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด 

- แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
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3.2 เครือขายการแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพ้ืนที่สาธารณะ รกราง ริมถนน บอดิน หรือเหมืองราง กอใหเกิดปญหาตาง ๆ  

เชน กลิ่นเหม็นรบกวน หรือทําใหเกิดอาการของโรคทางเดินหายใจ นํ้าผิวดิน/ใตดินมีกลิ่นและสีผิดปกติ ดินในพ้ืนที่

เกษตรใชปลูกพืชไมได  เปนตน ซึ่งแมบางกรณีมิไดสงผลกระทบในทันทีแตอาจสงผลกระทบในระยะยาวได และหาก

เปนพ้ืนที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวยอมสงผลเสียตอภาพลักษณและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม ทั้งน้ี จากสภาพปจจุบัน

การเฝาระวังของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ประกอบกับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 

ที่มีการต้ังสถานประกอบการมากขึ้น ทําใหเกิดกากของเสียอันตรายมากขึ้นตามไปดวย ดังน้ันการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในระยะตอไป ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และ

การปรับโครงสรางของประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 จึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยไดใหความสําคัญ 

กับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเขามาในการบริหารจัดการและเปนกลไกสําคัญในการเฝาระวัง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและตอเน่ือง จึงจําเปนอยางย่ิงที่ภาครัฐจะตองสงเสริมให

ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดและไดรับผลกระทบโดยตรงมีสวนรวมในการเฝาระวังการลักลอบทิ้ง

กากของเสียอันตราย 

เพ่ือเปนการสรางกระบวนการหรือชองทางใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการเฝาระวัง 

การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย หนวยงานที่เก่ียวของตองมีการบูรณาการแผนงานสรางเครือขายในการปองกัน

และแกไขปญหา รวมทั้งแนวทางและการสนับสนุนทางวิชาการแกหนวยงานทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางความรูและ

ความตระหนักแกประชาชน การจัดต้ังเครือขายประชาชนใหครอบคลุมทุกตําบล โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง

ตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรจากสาขาอาชีพตาง ๆ เชน  

 อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) 

 สภาองคกรชุมชนตําบล 

 องคกรอิสระ (NGO) 

 อาสาสมัครชุมชน 

 สาธารณสุขชุมชน 

 ประชาคมหมูบาน 

 นักเรียน 

 ประธานชมรมตาง ๆ 

 กรรมการหมูบาน  

โดยการดึงศักยภาพของเครือขาย ทสม. ที่มีอยูทั่วประเทศกวา 190,000 คน ใหเขามาเปนกลไกสําคัญ 

ในการแจงเหตุ เตือนภัย และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง ผานชองทางตาง ๆ  

ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเช่ือมโยงขอมูลระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย ซี่งนําไปสูการแกไขปญหาที่รวดเร็วและ
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มีประสิทธิภาพ โดยเนนการแจงเหตุทันที จากการถายภาพ/บันทึกภาพผูกระทําความผิด หรือรถขนกากของเสีย

อันตรายที่นํามาทิ้งในพ้ืนที่ ซึ่งนําไปสูขั้นตอนในการตรวจสอบและแกไขปญหาของเจาหนาที่ตอไป นอกจากน้ัน

ขอมูลจากการแจงเหตุยังสามารถนําไปเปนพยานหลักฐานในการฟองรองและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

ทั้งน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ในการสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งสงเสริมทักษะความรูแกเครือขายประชาชน

ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ชุมชนตนเอง เพ่ือเปนการเฝาระวังและลดผลกระทบจากปญหา

การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย  

 เครือขายเหลาน้ีเปนแนวรวมที่สําคัญเพ่ือใหการกํากับดูแลและเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

ในพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหาและช้ีแจงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

ทันตอสถานการณ เพราะเปนขอมูลที่ไดจากผูอยูใกลชิดกับพ้ืนที่โดยตรง โดยการแจงเหตุสามารถดําเนินการ 

ไดในหลายรูปแบบ ทั้งการรองเรียนผานโทรศัพทสายดวน 1650 หรือการแจงผานระบบ Application LINE 

หรือ Waste Point ของกรมควบคุมมลพิษ 

 

3.3 แนวทางการเฝาระวังเพื่อการปองกันในเชงิพื้นที ่

 การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชนน้ัน เปนการปองกันและ

แกไขปญหาในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานทองถิ่น ภาคประชาชน 

และอาสาสมัครชวยสอดสองดูแลใหครอบคลุมพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอ สังเกตการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินในพ้ืนที่ในชุมชนของตนเอง ควบคูการจัดทําขอมูลการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่จากการลักลอบทิ้ง 

เพ่ือใชประกอบในการวางแผนการตรวจสอบและเฝาระวัง ทั้งน้ี สามารถแบงกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ชุมชนที่ตอง

เฝาระวังออกเปน 3 กลุม ไดแก  

  แหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย เชน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรม 

พลาสติก อุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิตแบตเตอร่ี อุตสาหกรรมฟอกยอม อุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิต 

สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนตน รวมทั้งกลุมโรงงาน

ประเภท 101 105 และ 106 รวมถึงพ้ืนที่รกรางจากกิจการโรงงาน ซึ่งถือวาเปนแหลงกําเนิดที่มีความเสี่ยงจาก

การรับกากของเสียอันตรายมาบําบัด คัดแยก หรือนํามากําจัดอยางผิดกฎหมาย 

  พ้ืนที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ไดแก บอดินเกา เหมืองราง คูคลอง พ้ืนที่

หางไกลชุมชน และพ้ืนที่รกราง เปนตน โดยพ้ืนที่ดังกลาวมีโอกาสที่ผูรวบรวมขนสงกากของเสียอันตรายอยาง 

ผิดกฎหมายจะลักลอบทิ้งกากของเสยีอันตราย 

 โครงขายเสนทางขนสงจากโรงงานไปยังสถานที่กําจัด และถนนสายรองที่เช่ือมตอพ้ืนที่เสี่ยง  

 

 ทั้งน้ี หนวยงานทองถิ่นและเครือขายประชาชนในพ้ืนที่ควรรวมกันสํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน เชน  

ตําแหลงที่ต้ังโรงงาน ชนิดและปริมาณกากของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต พ้ืนที่รกรางจาก 

กิจการโรงงาน พ้ืนที่ชุมชน แหลงนํ้าสาธารณะ ตําแหนงที่ต้ังของพ้ืนที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้ง และเสนทางขนสง 
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เปนตน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดการ เตรียมความพรอม และเฝาระวังการลักลอบทิ้ง โดยมีขั้นตอน

การดําเนินการ ดังน้ี 

1) จัดเตรียมแผนที ่ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับตําบล โดยใชขอมูลจากกรมแผนที่ทหาร หรือแผนที่เทศบาล หรือ

แผนที่องคการบริหารสวนตําบล เปนตน นอกจากน้ัน ยังสามารถโหลดขอมูลแผนที่และภาพถายทางอากาศจาก

โปรแกรม Google maps หรือ Navigator เพ่ือใชเปนแผนที่ฐาน (Base Map) สําหรับกําหนดตําแหนงที่ต้ังของ

โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่เสี่ยง และเสนทางขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2 ตัวอยางแผนที่และขอมูลเชิงพ้ืนที่ จาก Google Map 

     

2) การจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ 

2.1  รวบรวมขอมูลทั่วไปของโรงงานที่เปนแหลงกําเนิดกากของเสียอันตราย และโรงงานประเภท 

101 105 และ 106 ประกอบดวย พิกัดตําแหนงที่ต้ังโรงงาน ประเภทการประกอบกิจการ ปริมาณกากของเสีย

อันตรายที่เกิดขึ้น การจัดการกากของเสียอันตราย ผูรับจางขนสงและสถานที่ที่สงกากของเสียอันตรายไปกําจัด  

โดยการสํารวจพ้ืนที่และประสานขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ

ผูประกอบการโดยตรง 
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รูปที่ 3-3 แผนที่แสดงตัวอยางขอมูลพ้ืนที่ในกลุมเสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 

2.2  สํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพ่ือทําบัญชีและพิกัดที่ต้ัง

พ้ืนที่เสี่ยงจําพวก บอดินเกา เหมืองราง บอทราย พ่ืนที่รกรางวางเปลาที่ไมมีคนดูแล แหลงนํ้า หรือพ้ืนที่เปลี่ยว

ที่เปนจุดลับตาคน ซึ่งมักมีการลักลอบนํากากของเสียอันตรายมาทิ้ง รวมไปถึงบอหรือหลุมกําจัดขยะที่ต้ังอยูในพ้ืนที่

ชุมชน โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจและเก็บขอมูล ถายรูปสภาพพ้ืนที่โดยรอบ ถนนทางเขา ลงพิกัดตําแหนงที่ต้ังและ

ขอบเขตพ้ืนที่ในแผนที่ที่จัดเตรียมไว โดยตัวอยางโปรแกรมในการจัดทําแผนที่และขอมูลเชิงพ้ืนที่สามารถศึกษา

เพ่ิมเติมไดในภาคผนวก ง 

 นอกจากน้ี เพ่ือใหแนวทางการเฝาระวังในเชิงการปองกันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ชุมชนควรมีกลไก 

การขับเคลื่อนที่มุงเนนแนวทางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในแตละพ้ืนที่ รวมกันดําเนินงาน 

ดานการเฝาระวัง โดยหลักการบูรณาการความรวมมือ และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในการ

บริหารจัดการและแกไขปญหา ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการปองกัน ดังน้ี 

 แตงต้ังคณะกรรมการไตรภาคีพ้ืนที่/กลุมอาสาสมัคร/เครือขายเฝาระวังมลพิษจากการลักลอบทิ้ง

กากของเสียอันตราย ประกอบไปดวย หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน และเครือขาย เปนตน เพ่ือสรางการมีสวนรวม

ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอ 

ตัวอยางการแสดงขอมูลพ้ืนที่ในกลุมเสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 
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 การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการลักลอบทิ้งแกประชาชน หนวยงานทองถิ่น เจาของที่ดิน  

เพ่ือการดูแลที่ดิน บอดิน และพ้ืนที่วางเปลาตาง ๆ ในครอบครอง รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีสวนรวม

ในการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชน 

 การพัฒนากลไกการสื่อสารขอมูลผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ในชุมชน เชน เสียงตามสาย 

Application Line เปนตน เพ่ีอเปนชองทางในการติดตอประสานการแจงเหตุ และการระงับเหตุใหรวดเร็ว 

ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งชุมชน และสรางการมีสวนรวมในการสื่อสาร รับรู รับทราบ และเฝาระวัง 

 

3.4 แนวทางการดําเนนิการเม่ือพบเหตุลักลอบทิง้กากของเสียอันตราย 

การตรวจสอบจุดที่สงสัยวามีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย สามารถสังเกตไดดวยตาเปลา เชน 

ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ทิ้งในพ้ืนที่  คราบหรือรองรอยสารเคมี เปนตน รวมทั้งกลิ่นและไอระเหยสารเคม ี 
ทั้งน้ี การแจงรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนทําใหงายตอการวางแผนเตรียมการของเจาหนาที่เพ่ือเขาตรวจสอบ
และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  

3.4.1 การแจงเหตุ 

  ผูที่พบเห็นการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพ้ืนที่ควรแจงใหหนวยงานทองถิ่นทราบทันที 

เพ่ือใหหนวยงานทองถิ่นประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบตอไป  

 

 

 ประชาชน/ผูแจงเหตุ             อปท.             ระดับจังหวัด           ระดับภาค            สวนกลาง         

- สอจ.                       - คพ. 1650 

- ทสจ.                       - กรอ. 1564 

- ศูนยดํารงธรรม 

- เกษตร 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-4 ขั้นตอนการแจงเหตุ 

 

 

 

 

แจง ประสาน 

ตรวจสอบ ดําเนนิการ 

เงินสินบนนําจับ 

กรณีเขาขายเปนกากของเสียอุตสาหกรรม 
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 โดยใหจดบันทึกรายละเอียดขอมูลที่ตองแจง ดังน้ี 

 วันและเวลาที่พบกากของเสียอันตราย 

 สถานที่พบกากของเสียอันตราย (ลงพิกัดที่ต้ังในแผนที่ หรือภาพถายดาวเทียม) 

  ลักษณะบงช้ีของกากของเสียอันตรายทางกายภาพที่สามารถสังเกตได เชน ภาชนะบรรจุ  

ปายสัญลักษณ หีบหอ ช่ือ หมายเลข UN number ของสารเคมี สถานะของกากของเสียอันตราย สี กลิ่น เปนตน 

  ในกรณีพบเห็นรถขนกากของเสียอันตรายที่ลักลอบนํามาทิ้ง ใหจดจําหมายเลขทะเบียน

รถยนต หรือ หมายเลขอางอิงขางตัวรถ รวมถึงลักษณะ และสีของรถเทาที่ทําได 

  ในกรณีที่สามารถเขาถึงเจาของรถใหสอบถามรายละเอียดขอมูลการขนสง เชน เอกสาร

กํากับการขนสง 

 ภาพถายกากของเสียอันตราย เพ่ือใชเปนหลักฐาน 

  ขอมูลของผูแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางการติดตอกลับอ่ืน ๆ เพ่ือสอบถาม

รายละเอียดการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเพ่ิมเติม 

ขอควรระวัง !!! หามรื้อหรือสัมผัสสิ่งผิดปกติที่พบเปนอันขาด!!! 
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รูปที่ 3-5 ตัวอยางแบบรายงานการรับแจงเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 
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 ทั้งน้ี ผูแจงเหตุกระทําความผิดการลักลอบทิ้งกากของเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรม มีสิทธิไดรับ 

เงินสินบนนําจับจากการแจงเรื่องราวหรือเหตุเดือดรอนตอหนวยงานรับแจงเหตุ เพ่ือเขาตรวจสอบดําเนินการ 

ตามกฎหมายโดยทางราชการจะปกปดช่ือและที่อยู หรือสิ่งอ่ืนใดอันบงบอกลักษณะเฉพาะหรือตัวตนของผูน้ัน 

เปนความลับเพ่ือใหเกิดความไววางใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูน้ัน หากทางราชการสามารถ

ดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิด และผูที่กระทําความผิดไดชําระคาปรับตอทางราชการหรือศาลแลว ผูแจงมีสิทธิ

ไดรับเงินสินบนนําจับในฐานะ “ผูแจงความนําจับ”  

 ยกเวน บุคคลดังน้ี ไมมีสิทธิไดรับเงินสินบนนําจับ คือ เจาหนาที่ผูจับหรือขาราชการหรือ

เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 สัดสวนเงินสินบนนําจับ ผูแจงความนําจับจะไดรับเงินสินบนจํานวน 1 ใน 3 ของเงินสวนที่เหลือ

หลังจากจากหักเขาคลังและคาใชจายแลว (ตัวอยางเชน ลงโทษผูกระทําผิด 100,000 บาท ผูแจงจะไดรับ 

15,000 บาท หรือ 20,000 บาท แลวแตกรณี เปนตน) ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบตอไปน้ี 

1) ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจาย 

ในการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (สําหรับความผิดที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร) 

2) ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจาย 

ในการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (สําหรับความผิดที่เกิดในสวนภูมิภาค) 

 หมายเหตุ : ภายหลังผูตองหาหรือจําเลยชําระคาปรับตอหนวยงานหรือศาลแลวใหผูรับผิดชอบคดีหรือ

พนักงานสอบสวนแจงผูรับผิดชอบคดีเพ่ือแจงสิทธิของผูแจงความนําจับ เก่ียวกับเงินสินบนและดําเนินการ 

ใหผูแจงความนําจับไดรับเงินสินบนโดยเร็ว ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว 

 ทั้งน้ี เพ่ือใหการแจงเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายนําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรคํานึงสําหรับการแจงขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเขาดําเนินงาน 

ประกอบดวย 

 3.4.2 สิ่งบงชี้การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย   

   เครือขายภาคประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการมีสวนรวมแกไขปญหา 

การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ในเชิงของการเฝาระวังและแจงเหตุลักลอบทิ้ง โดยที่ประชาชน/ชุมชน

สามารถสังเกตความผิดปกติในสิ่งแวดลอมของพ้ืนที่ไดงาย ๆ จากลักษณะทางกายภาพเบ้ืองตนที่บงช้ี 

เหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ดังน้ี  

 นํ้าในแหลงนํ้าของชุมชนมลีักษณะผิดปกติไป เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน มีสี ความขุน 

มีตะกอน มีคราบนํ้ามันลอยบนผิวนํ้า มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นผิดปกติ อาจพบสัตวนํ้าลอยตายหรือ 

เมื่อสัมผัสอาจกอใหเกิดอาการคัน โดยลักษณะดังกลาวทําใหชุมชนไมสามารถใชประโยชนจากนํ้าในแหลงนํ้าน้ันได  
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 พบรองรอยภาชนะ บรรจุภัณฑ ถังบรรจุสารเคมี หรือกากสารเคมีถูกทิ้งไวในพ้ืนที่บอดินเกา 

เหมืองราง พ่ืนที่รกรางวางเปลา เปนตน โดยกากสารเคมีเหลาน้ันมีลักษณะทั้งที่เปนของเหลว กากนํ้ามัน กากตะกอน 

ขี้ตะกรัน และขี้เถา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสี กลิ่นเหม็นของสารเคมีรุนแรง และกาซที่เกิดจากกองกาก 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 พบคราบหรือรองรอยไหมคลายสารเคมีหกหรือตกหลนบนพ้ืนดินบริเวณที่รกรางอยาง

ผิดปกติ ทําใหสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ดังกลาวถูกทําลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เชน มีใบไม ใบหญา 

พืช หรือตนไมตายคลายสารเคมีหกใส หรือเศษผาบริเวณใกลเคียงไหม คลายถูกสารเคมีกัด  
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 พบการลักลอบขุดดินในบอดิน พ้ืนที่รกรางวางเปลา/ไมมีการใชประโยชน พ้ืนที่ลับตาคน 

ไมมีเจาของดูแล และต้ังอยูหางไกลชุมชน เพ่ือนํากากของเสียอันตรายทิ้งในบริเวณดังกลาว  

 

  

 

 

 

 

 

 

 มีรถบรรทุกที่มีลักษณะผิดสังเกต โดยสังเกตจากรถที่ไมเคยผานเขามา หรือพบ

รถบรรทุกขนกากของเสียอันตรายที่ไมถูกตองว่ิงเขามาในพ้ืนที่ รวมทั้งพบพิรุธ เชน รถบรรทุกดังกลาวว่ิงเขาออก 

ในชวงเวลากลางวันและกลางคืนผิดสังเกต เปนตน และหรือมีการแอบขนถายกากของเสียอันตราย หรือทิ้ง

สารเคมีในพ้ืนที่รกรางวางเปลา  
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ประสานทีมตรวจสอบ 
ในจุดเกิดเหต ุ

1. การเตรียมการกอน
เขาพื้นที ่

2. การสํารวจตรวจสอบพื้นทีล่ักลอบทิ้ง  

    - การตรวจสอบกาก 

    - การตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม  

3. การรายงานผล 
การตรวจสอบ 

บทที่ 4 

แนวทางการตรวจสอบพื้นทีล่ักลอบทิง้ 

 

 เจาหนาที่หรือผูสํารวจพ้ืนที่ลักลอบทิ้งกากของเสียตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ

ตรวจสอบ อาทิ การเตรียมรายละเอียดขอมูลจากการรับแจงเหตุ เพ่ือใชประกอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ

ตรวจสอบ อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง และอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งทําการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวมตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ือดูสถาพทั่วไปของพ้ืนที่ 

ลักษณะกองกาก และสภาพแวดลอมโดยรอบ และตรวจสอบประเภทและชนิดของกากของเสีย โดยวิธีการ

สังเกตและจําแนกดวยประสาทสัมผัสหรือจากวัตถุบงช้ี การใชเครื่องมือวิเคราะหกากของเสียแบบพกพา 

ซึ่งสามารถตรวจสอบไดรวดเร็ว การเก็บตัวอยางกากของเสียสงหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจยืนยัน และการตรวจสอบ

การปนเปอนในสิ่งแวดลอม ซึ่งผลการตรวจสอบพ้ืนที่และผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการถูกนําไปจัดทํา

เปนรายงานผลการตรวจสอบ และใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง นําไปสูการฟองรอง

ดําเนินคดีเพ่ือเรียกรองคาเสียหายตอไป   

 

4.1 กระบวนการตรวจสอบ 

 ภายหลังไดรับการประสานงาน ทีมตรวจสอบเขาพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของเหตุลักลอบทิ้งที่

จากบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ หรือผูแจงเหตุ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ไดแก การเตรียมการกอนเขาพ้ืนที่ 

การสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ การตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม และการรายงานผลการตรวจสอบ 

รายละเอียดดังรูปที่ 4-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 กระบวนการตรวจสอบ 
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 ทีมตรวจสอบประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตํารวจทองที่ (คูมือการดําเนินการกับผูกระทํา

ความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) และภาคประชาชน 

 

4.2 การเตรียมการกอนเขาพืน้ที่  

การดําเนินการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีกอนเขาพ้ืนที่

ลักลอบทิ้ง เพ่ือสํารวจและตรวจสอบกากของเสียและสภาพแวดลอมของพ้ืนที่โดยรอบ โดยทีมตรวจสอบ

จะตองมีการเตรียมการ ดังน้ี 

1) สอบถามรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ หรือผูแจงเหตุ 

เพ่ือจัดเตรียมการวางแผนในการระงับเหตุ (รายละเอียดดังหัวขอ 3.4.1) และเขาตรวจสอบสภาพแวดลอม 

ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 

2) จัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ เชน คูมือ/กฎหมายที่เก่ียวของ การแบงประเภทกากของเสีย 

ชนิดสารเคมีที่ปนเปอน ลักษณะของกากของเสีย (ของแข็ง ของเหลว สี และกลิ่น) คุณสมบัติทางเคมีและ 

ความเปนพิษ และวิธีการเก็บตัวอยาง เอกสารขอมูลอางอิงและแนวทางในการระงับเหตุ เปนตน 

3) รวบรวมขอมูลและตรวจสอบประวัติความเปนมาเก่ียวกับกิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับพ้ืนที่

รวมทั้งโรงงานที่ต้ังอยูใกลเคียง เสนทางขนสงและกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนทั้งในอดีตและปจจุบัน 

4) จัดเตรียมแผนที่แสดงลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา แหลงนํ้า  

ความลาดเท สภาพการระบายนํ้า ชุมชน สถานที่ราชการ และสภาพพ้ืนที่โดยรอบ 

5) แผนผังการใชประโยชนพ้ืนที่ แสดงที่ต้ังสาธารณูปโภคภายในพ้ืนที่ 

6) จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือกอนออกปฏิบัติงาน เชน 

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ซึ่งอยางนอยควรสวมใสชุดปองกันสารเคมีในระดับ C 

(ภาคผนวก ฉ) 

 อุปกรณเครื่องมือตรวจวัด (ภาคผนวก ช) โดยตองมีการสอบเทียบมาตรฐานอยางตอเน่ือง 

 อุปกรณ/วัสดุเก็บตัวอยางตาง ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน 

 อ่ืน ๆ เชน กลองถายรูป GPS และแบบฟอรมการตรวจสอบ 

7) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบและเก่ียวของในพ้ืนที่เขารวมตรวจสอบ เชน 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

หนวยงานทองถิ่น (อบต./เทศบาล)  
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4.3 การสํารวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้ง   

  ทีมตรวจสอบที่เขาเก็บตัวอยางในพ้ืนที่ตองสอบถามขอมูลจากผูที่อยูในพ้ืนที่เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ

วางแผนเขาพ้ืนที่ โดยการสังเกตลักษณะและสภาพทั่วไปของกองกาก เชน มีไอระเหยสารเคมี กลุมควัน  

กลิ่นไอระเหยของสารเคมีรุนแรง มีพืชหรือตนไมในพ้ืนที่เห่ียวเฉาหรือแหงตาย เปนตน โดยมีขอพิจารณา 

ดานความปลอดภัย ดังน้ี  

  หากสงสัยวามีสารเคมีอันตรายและสงอาจกระทบตอทางเดินหายใจ เชน มีกลิ่นเหม็นฉุน มีอาการ

แสบตา แสบจมูก หรือหายใจติดขัด ใหทีมตรวจสอบออกจากพ้ืนที่ในโซนอันตรายทันที 

  ควรเขาพ้ืนที่เพ่ือเก็บตัวอยางทางดานเหนือลม และใชเครื่องมือตรวจวัดไอระเหยสารเคมีและ 

กาซอันตรายเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และพิจารณาสวมอุปกรณปองกัน

ระบบทางเดินหายใจตามความเหมาะสม 

  หากประเมินแลวไมมีความเสี่ยงและอันตรายบริเวณพ้ืนที่กองกากของเสียสามารถตรวจสอบ 

ชนิดและประเภทของกากของเสียไดโดยตรง และเก็บตัวอยางเพ่ือสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการตอไป    

 ทั้งน้ี ทีมตรวจสอบตองมีการประมาณการปริมาณกากของเสีย บันทึกลักษณะของกากของเสีย  

ขนาดพ้ืนที่กองกาก สภาพพ้ืนที่โดยรอบ รวมไปถึง สิ่งบงช้ี อาทิ ภาชนะบรรจุ ปายสัญลักษณที่ระบุช่ือและ

แหลงที่มาซึ่งสามารถสืบคนไปยังเจาของหรือผูกอกําเนิดกากของเสีย พรอมถายภาพประกอบ และ 

วาดผังพ้ืนที่กองกาก จุดกองกาก และพ้ืนที่โดยรอบ เชน คลอง หวย บอนํ้า ลําราง เปนตน รวมทั้ง สังเกตปริมาณ

และทิศทางการไหล การใชประโยชนจากแหลงนํ้า และการปนเปอน หากพบวามีการปนเปอน เชน พบคราบนํ้ามัน 

สีผิดปกติ มีความขุน หรือมีสัตวนํ้าตาย ตองทําการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมเพ่ือตรวจวิเคราะหตอไป   

4.3.1 การตรวจสอบกากของเสีย 

 4.3.1.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ การตรวจสอบกากของเสียจากพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง  

มีวัตถุประสงคหลัก ไดแก  

1) การจําแนกลักษณะชนิดและความเปนอันตรายกากของเสียที่เขาขายเปนของเสีย

อันตรายหรือของเสียเคมีวัตถุ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาการจัดการ บําบัด และกําจัดอยางถูกตองตาม 

หลักวิชาการ 

2) การจําแนกประเภทกากของเสียตามกฎหมายที่เก่ียวของ เพ่ือการดําเนินการกับผูกระทําผิด

ตามกฎหมาย ไดแก ประเภทที่ 1 กากของเสียที่เปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

ประเภทที่ 2 กากของเสียที่เปนของเสียเคมีวัตถุตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประเภทที่ 3 กากของเสีย 

ที่เปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและเปนของเสียเคมีวัตถุ และ ประเภทที่ 4 มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตาม 

กฎหมายอ่ืน  
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4.3.1.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบและจําแนกกากของเสีย มีดังน้ี 

1) การจําแนกดวยประสาทสัมผัส การสังเกตดวยตาเปลาและประสาทสัมผัสสามารถ

จําแนกบงช้ีกากของเสียวาเขาขายเปนกากของเสียที่มีความเปนอันตรายและมาจากโรงงาน เชน มีถังสารเคมี

วางกองในพ้ืนที่ มีเศษวัสดุที่คาดวามาจากกระบวนการผลิตของโรงงาน มีกลิ่นและไอระเหยสารเคมี และ 

มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เปนตน 

2) การจําแนกดวยเครื่องมือตรวจสอบภาคสนาม การลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอเท็จจริงหาก

ตองการทราบองคประกอบหรือคุณสมบัติของกากของเสียเบ้ืองตนเพ่ือจําแนกประเภท สามารถใชเครื่องมือ

ตรวจวัดภาคสนาม เชน การใชเครื่อง pH-Meter เพ่ือตรวจวัดความเปนกรด-ดางของกากของเสีย โดยหาก

พบวามีคา pH ตํ่ากวา 2 หรือสูงกวา 11.5 สามารถบงช้ีเปนของเสียอันตรายและของเสียเคมีวัตถุ หรือการใช 

Hazcat kit เพ่ือตรวจวัดองคประกอบสารเคมี เปนตน ทั้งน้ี รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ

องคประกอบ/คุณสมบัติของกากของเสียเบ้ืองตน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากภาคผนวก ช 

3) การจําแนกดวยการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เมื่อทีมตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นควร

มีการเก็บตัวอยางกากของเสียสงวิเคราะหองคประกอบหรือคุณสมบัติทางหองปฏิบัติการ เพ่ือจําแนกประเภท

และบงช้ีลักษณะความเปนอันตรายที่เขาขายเปนของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 เชน ชนิดและความเขมขนของสารเคมี ความไวไฟ 

การกัดกรอน การเกิดปฏิกิริยาไดงาย เปนตน หรือเปนกากของเสียที่เขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุตามบัญชี 5.2 

แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 เพ่ือการจัดการกากของเสีย

อันตรายอยางถูกตองตามหลักวิชาการและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป  
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รูปที่ 4-2 การตรวจสอบกากของเสีย 

 

 

 

 4.3.2 การตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

  วัตถุประสงคของการตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอมน้ัน เพ่ือบงช้ีสภาพการปนเปอนของ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ทิ้งกากของเสียอันตรายและพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือพิจารณาวาการกระจายตัวการปนเปอน 

ที่เกิดขึ้นสามารถกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจนถึง

ระดับที่จะตองมีการฟนฟูใหเหมาะสมกับการใชประโยชนในพ้ืนที่หรือไม โดยหากพบวาพ้ืนที่ลักลอบทิ้งกากของ

เสียอันตรายมีการปนเปอนรุนแรงและมีการกระจายตัวของสารเคมีสูพ้ืนที่โดยรอบเปนวงกวาง ควรมีการ

เก็บตัวอยางกากของเสีย 

เพ่ือจําแนกชนิดและความเปนอันตราย 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

กรอ./คพ./ทสจ./สสภ./สอจ. 
 

ของเสียไมอันตราย ของเสียอันตราย 

- ยึด/อายัด และสืบคนแหลงท่ีมา/ผูกระทําผิด 

- กรอ./สอจ. สั่งการผูกระทําผิดดําเนินการ  

  เคลื่อนยายไปกําจัด 

- กรณีไมสามารถสืบหาผูกระทําผิดได ภาครัฐ/   

  หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ 

 

- ยึด/อายัด และสบืคนแหลงท่ีมา/ผูกระทําผิด 

- กรอ./สอจ. สั่งการผูกระทําผิดดําเนินการ 

  เคลื่อนยายไปกําจัด 

- กรณีไมสามารถสืบหาผูกระทําผิดได 

  หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ 

กรณีไมสามารถเก็บไวได/ 

มีความเสี่ยงสูง  

ภาครัฐ/หนวยงานทองถิ่น

จําเปนตองดําเนินการ

เคลื่อนยายไปกําจัดโดยเร็ว 

เคลื่อนยายไปกําจัดโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาต 

- เตรียมแผนการจัดการเคลื่อนยายกากของเสียไปกําจัด 

- เสนอแนะวิธีการบําบัด กักกันสารปนเปอน หรือจํากัดการใชประโยชนพ้ืนท่ี 

- จัดเตรียมแผนปฎิบัติงานดานความปลอดภัยท้ังกอนการดําเนินการ ขณะปฎิบัติงาน และหลังการเคลื่อนยายไปกําจัด 

- ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการเคลื่อนยายกากของเสีย 

- รายงานผลการจัดการกากของเสียตอผูบริหาร 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมจังหวัด/องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน แจงความดําเนินคดี 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากคูมือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
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ติดตามตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม อาทิ ดิน นํ้าผิวดิน ตะกอนดิน และนํ้าใตดิน ในบริเวณพ้ืนที่

โดยรอบจุดลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย โดยมีขอพิจารณา ดังน้ี 

1) พิจารณาเก็บตัวอยางบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจจะไดรับผลกระทบ อาทิ พ้ืนที่ดานทายนํ้า หรือพ้ืนที่

ลาดตํ่ากวา เพ่ือดูระดับความเขมขนและทิศทางการกระจายตัวการปนเปอน เปนตน โดยทําการเก็บตัวอยาง

จุดอางอิงบริเวณตนนํ้าหรือจุดที่คาดวาไมมีการปนเปอนอยางนอยจํานวน 1 จุด แสดง ดังรูปที่ 4-3  

 ตัวอยางดิน บริเวณจุดกองกากและพ้ืนที่โดยรอบ ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร (แบงเปน 

ความลึก 0 -15 ซม. และมากกวา 15 ซม.) 

 ตัวอยางนํ้าผิวดิน ในพ้ืนที่ใกลเคียงโดยเฉพาะดานทายนํ้าที่อาจไดรับผลกระทบ  

ภายในระยะทายนํ้า 25 กิโลเมตร  

 ตัวอยางนํ้าใตดิน จากบอนํ้าต้ืนหรือบอนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ใกลเคียงโดยเฉพาะดานทาย

นํ้าที่อาจไดรับผลกระทบ ภายในระยะทายนํ้า 6.5 กิโลเมตร  

 ตัวอยางอากาศ การตรวจสอบไอระเหยของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศในพ้ืนที่

โดยรอบโดยเฉพาะพ้ืนที่ดานทายลมที่มีชุมชนและที่อยูอาศัยต้ังอยู (กรณีมีกลิ่นและไอระเหยสารเคมีตกคาง

ในพ้ืนที่) รวมถึงพ้ืนที่ดานทายลมภายในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-3 แผนที่แสดงการกําหนดจุดเก็บตัวอยางนํ้าผิวดินและตะกอนดินเพ่ือตรวจสอบการปนเปอน 

 

2) พิจารณาสุมเก็บตัวอยาง โดยอาจใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบกริด (Grid sampling) เพ่ือตรวจสอบ

ความเขมขนและการกระจายตัวการปนเปอนเบ้ืองตน ซึ่งสามารถบงช้ีขอบเขตการปนเปอนและลักษณะ 

การปนเปอนได โดยการสุมเก็บตัวอยางในระยะหางที่เทา ๆ ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง ควรมีการกําหนด

ความถี่ของตัวอยางใหมากขึ้นบริเวณที่ปนเปอนสูง (Hot spot) และนอยลงตามความเหมาะสม โดยกําหนด

พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหใหครอบคลุมชนิดของสารอันตรายที่ตรวจพบจากกองกาก ดังแสดงในรูปที่ 4-4  
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รูปที่ 4-4 แผนที่แสดงการเก็บตัวอยางแบบ Grid sampling 
 

 โดยผลการวิเคราะหจากหองทดลองจะนํามาเปรียบเทียบกับระดับความเปนอันตรายของสารเคมี 

เชน ความเปนกรด-ดาง การปนเปอนโลหะหนัก และความเปนพิษของสารเคมี และจัดทําแผนที่แสดง 

การกระจายตัวและระดับการปนเปอนของสารเคมี ดังรูปที่ 4-5 เพ่ือใชประกอบการประเมินความเสี่ยง 

ของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียง โดยตองพิจารณาถึง

ปจจัยเก่ียวกับการใชประโยชนจากดิน นํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ประกอบดวย เชน เพ่ือการเกษตร การเลี้ยงสัตว 

และอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถสงผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของประชาชน เปนตน 
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รูปที่ 4-5 ตัวอยางแผนที่แสดงการกระจายตัวการปนเปอนสารหนู (Arsenic) 

 

4.4 การจัดทํารายงาน 

 ภายหลังจากการดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว ทีมตรวจสอบควรดําเนินการจัดทํารายงานผล

การตรวจสอบเพ่ือเสนอตอผูบริหาร และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน เพ่ือแกไขปญหา 

ภายในระยะเวลา 7 วัน และดําเนินการทางกฎหมายตอไป โดยมีรายละเอียดการรายงาน ดังน้ี 

 สภาพพ้ืนที่ ประกอบดวย ที่ต้ังและลักษณะของพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง สภาพแวดลอมในบริเวณ

ใกลเคียง ชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ เปนตน 

 ขอเท็จจริง หรือผลการตรวจสอบ เชน ประเภท ปริมาณกากของเสีย การปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบตอชุมชนและระบบนิเวศ เปนตน 

 ขอเสนอแนะ ดานการปองกันแกไข บําบัดและกําจัด พรอมทั้ง การปรับปรุงพ้ืนที่อยูในระดับที่

สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดตามปกติตอไป 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธแจงผลการตรวจสอบแกประชาชนในพ้ืนที่ใหทราบถึง 

สภาพการปนเปอน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการที่ดําเนินการแกไขปญหา เพ่ือแจงเตือน

ประชาชนในพ้ืนที่ใหเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชประโยชนสิ่งแวดลอมที่มีการปนเปอนในระดับที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ หรือหามบริโภคสัตวนํ้าจากแหลงนํ้าปนเปอน ผานชองทางตาง ๆ เชน การเปดเวทีสาธารณะ เปนตน 
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รูปที่ 4-6 ตัวอยางแบบรายงานการตรวจสอบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 
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บทที่ 5 

การจัดการพืน้ที่ลักลอบทิ้ง 

 

ภายหลังจากการตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอมแลว พบมีการปนเปอนในระดับที่มีสงผลกระทบ

ตอสุขภาพ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการจัดการพ้ืนที่ปนเปอน

ดังกลาว โดยเริ่มจากการระงับเหตุรั่วไหลหรือการแพรกระจาย การจัดการกองกาก การดําเนินการทางกฎหมาย 

และการตรวจสอบเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอมภายหลังการจัดการกองกาก เพ่ือเปนการแกไขปญหาและ 

ลดผลกระทบจากการปนเปอนที่ตกคางในสิ่งแวดลอม 

 

5.1 การระงับเหตุรั่วไหลหรือการแพรกระจาย 

การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอาจกอใหเกิดการปนเปอนมลพิษและสารอันตรายสูสิ่งแวดลอม  

โดยอาจมีการแพรกระจายของมลพิษจากจุดที่มีการลักลอบทิ้งและสงผลกระทบในวงกวาง หากไมมีการแกไขอยาง

ทันทวงที ดังน้ันการระงับเหตุรั่วไหลและการแพรกระจายของมลพิษจากการลักลอบทิ้งจึงเปนแนวทางการลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนในบริเวณโดยรอบ และลดปญหาที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  

ซึ่งสามารถดําเนินการไดดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

 ลอมรั้วรอบพ้ืนที่ปนเปอนมลพิษ 

 รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือจํากัดการเขาถึงของประชาชน 

 หยุดการรั่วไหล เชน ซอมแซมอุดรอยรั่วถังเก็บที่รั่วไหล หรือซอมแซมบอกักเก็บของเสียที่มี 

การเออลน เปนตน 

 ขจัดสารอันตรายดวยวิธีทางกายภาพ เชน การดูดซับ การกักกัน สรางคันดินลอมรอบ เปนตน 

 ปดคลุม (Capping) กองกาก เพ่ือปองกันการชะลางหรือกระจายตัวของมลพิษ 

 พิจารณาความจําเปนในการอพยพประชาชนที่ไดรับผลกระทบออกจากพ้ืนที่ 

 จัดหาแหลงนํ้าด่ืมทดแทนแหลงนํ้าที่ปนเปอน หรืองดใชนํ้าที่ปนเปอนเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ทั้งน้ี ผูตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากของเสีย ตองบงช้ีวาพ้ืนที่ดังกลาวมีความจําเปนตองมีการดําเนินการ

ขจัดการปนเปอนเพ่ิมเติมหรือไม หรือมีแนวทางในการจัดการแกไขปญหาและลดผลกระทบอ่ืน ๆ อยางไร 

 

5.2 การจัดการกองกากของเสีย 

     ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือการจัดการกองกากของเสียที่ถูกลักลอบทิ้งน้ัน เมื่อผูตรวจสอบทราบลักษณะ

ของกากของเสียที่ลักลอบทิ้งวาเขาขายเปนกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมหรือไม เพ่ือนําไปสู 

การดําเนินการตามแนวทางการจัดการที่แตกตางกันออกไป ดังน้ี 
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 5.2.1 แนวทางการจัดการกองกาก สามารถจําแนกไดเปน 3 กรณี ดังน้ี 

1) กรณไีมเขาขายเปนกากของเสียอันตราย 

 เจาพนักงาน ยึด/อายัด และสืบคนแหลงที่มา/ผูกระทําผิด 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)/ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) สั่งการ

ผูกระทําผิดดําเนินการเคลื่อนยายไปกําจัด 

 กรณีไมสามารถสืบหาผูกระทําผิดได กรอ./สอจ./หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ 

2)  กรณีที่เขาขายเปนของเสียอันตราย  

 เจาพนักงาน ยึด/อายัด และสืบคนแหลงที่มา/ผูกระทําผิด 

 กรอ./ สอจ. สั่งการผูกระทําผิดดําเนินการเคลื่อนยายไปกําจัด 

 กรณีไมสามารถสืบหาผูกระทําผิดได กรอ./สอจ./หนวยงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

ภายใตการแนะนําของทีมงานตรวจสอบ 

3)  กรณีที่ 3 กรณีที่เขาขายเปนของเสียอันตราย กรณีไมสามารถเก็บไวได/มีความเสี่ยงสูง 

 กรอ./ สอจ. หนวยงานทองถิ่นจําเปนตองดําเนินการ โดยเคลื่อนยายไปกําจัดโดยบริษัท

ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายโดยเร็ว 

 

 5.2.2 วิธีการบําบัดหรือกําจัดกากของเสีย การบําบัดหรือกําจัดกากของเสียสามารถดําเนินการดวย

วิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

 การเผาเพ่ือเปนเช้ือเพลิงทดแทน คือ การนํากากของเสียที่มีคาความรอนและมีสภาพ

เหมาะสมใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซิเมนต 

 การเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต คือ การนํากากของเสียซึ่งไมมีคุณลักษณะหรือ

คุณสมบัติเปนวัตถุดิบทดแทนหรือเปนเช้ือเพลิงทดแทนสําหรับใชเผาในเตาเผาปูนซีเมนต ไปผานกระบวนการ

ปรับสภาพเพ่ือใหอยู ในรูปที่สามารถนําไปเผาทําลายในเตาเผาปูนซิเมนตกอนสงไปเผาทําลายในเตาเผา

ปูนซีเมนต 

 การเผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป ซึ่งสามารถดําเนินการไดเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม

ใชแลวที่เปนกากของเสียไมอันตรายเทาน้ัน 

 การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับกากของเสียอันตราย 

 การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) ซึ่งกําจัดเฉพาะกากของเสียที่ไม 

อันตรายเทาน้ัน 

 การฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure landfill) คือ การฝงกลบกากของเสียอันตรายที่อยู

ในรูปที่คงตัว (เสถียร) ไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ Secure Landfill โดยไมตองนําไปปรับเสถียรกอน และ
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กากของเสียอันตรายที่ผานการปรับเสถียรเพ่ือทําลายฤทธ์ิและใหอยูในรูปที่คงตัวแลวไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ

แบบ Secure Landfill 

 

5.3 การดําเนินการทางกฎหมาย  

  หลังจากการลงตรวจสอบพ้ืนที่ลักลอบทิ้งและทราบประเภทของกากของเสียแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะ

ดําเนินการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี รวมทั้งการยึด อายัด กากของเสีย

เหลาน้ัน เพ่ือมิใหมีการทําลาย ยักยาย ถายเท นําไปสูการพิสูจนหาแหลงที่มาและสืบหาตัวผูกระทําผิดเพ่ือดําเนินการ

ตามกฎหมาย (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ทั้งน้ี การจําแนก

ประเภทกากของเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 ประเภทที่ 1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

 ประเภทที่ 2 ของเสียเคมีวัตถุตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 ประเภทที่ 3 สิ่งหรือวัสดุที่ไมใชแลวและเปนของเสียเคมีวัตถุ 

 ประเภทที่ 4 มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอ่ืน 

โดยกากของเสียแตละประเภทมีวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป รายละเอียดดังรูป 5-2 – 5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 5-1 การเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหและจําแนกประเภทของกากของเสีย 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากคูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 

  

ทีมตรวจสอบ 

ของเสียเคมีวัตถุตาม  

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

พนักงานเจาหนาที่/ตํารวจ  

ยึด/อายัด 

สิ่งปฏิกูลหรือ 

วัสดุที่ไมใชแลวและ 

เปนของเสียเคมีวัตถุ 

ดําเนินการตาม 

วิธีที ่1 

ดําเนินการตาม 

วิธีที่ 2 

ดําเนินการตาม 

วิธีที่ 3 

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

ตามกฎหมายอื่น 

ดําเนินการตาม 

วิธีที่ 4 

 

เก็บตัวอยาง/วิเคราะหทําบันทึก/ถายภาพ 
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5.3.1                กรณีกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

   เมื่อผลการพิสูจนพบวากากของเสียที่ลักลอบทิ้งเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน  

พ.ศ. 2535 ซึ่งไมเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี 5.2 แนบทายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 แลวใหจําแนกประเภทวาเขาขายเปนกากของเสีย

อันตรายหรือไมอันตราย และพิสูจนตอไปวาผูใดเปนเจาของหรือแหลงที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวน้ี 

ใครเปนผูรวบรวมและขนสงมาทิ้ง เพ่ือประโยชนในการดําเนินการทางอาญา ทางแพง และทางปกครอง  

(คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ดังรูปที่ 5-2 ตอไป  

  ทั้ง น้ี ไมวากากของเสียจะออกจากโรงงานที่มีใบอนุญาตถูกตองหรือไม ก็ตาม หากเขา

องคประกอบการเปนโรงงาน ผูประกอบกิจการโรงงานที่กอใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯ ไวในครอบครองในฐานะ 

ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลฯ เขาขายเปนความผิด ยกเวนสถานประกอบการที่ไมเขาขายเปนโรงงานตามมาตรา 5 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งไมมีความผิดตามกฎหมายน้ี แตอาจมีความผิดตามกฎหมายอ่ืน (คูมือการดําเนินการ

กับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) 

  บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่เขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงานน้ัน โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 

บาท และหากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเปนของเสียอันตราย นอกจากความผิดตามกรณีแรกแลวยังตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท อีก รายละเอียดเพ่ิมเติมดังภาคผนวก ฎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 1 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5-2 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ท่ีมา: คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

* พงส. : พนักงานสอบสวน 

* ปพพ. : ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย 

หมายเหตุ: การดําเนินคดีเปนหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 

 

 

  

 

 

    

  

   

 

สั่งการใหกําจัดกาก ม.37 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

รูตัวผูกระทําผิด

 

ไมรูตัวผูกระทําผิด 

ผูรวบรวม/ขนสง ผูกอกําเนิด 

(โรงงานอุตสาหกรรม) 

รูตัว 

ผูกระทําผิด 

รวมรับผิดทางแพงกับ

ผูกอกําเนิดและ 

ผูแตงตั้งตน 

ดําเนินคด ี

- ไมขออนุญาตนํากากออก 

- ไมแจงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

- ไมจัดทําใบกํากับการขนสง 

ฝาฝนคําสั่ง 

กรณีความเสี่ยง 

รัฐเขาจัดการแทน ม.42  

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/ 

คาฟนฟู ม.42 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  

ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ  

ม.420 ปพพ.** 

แจงสิทธ ิ

การเปรียบเทียบปรับ 

ชําระคาปรับ/ยุติคด ี ไมมาพบ จนท./ 

ไมชําระคาปรับ 

สง สน. ทองที่กระทําผิด

ดําเนินคด ี

สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว 

กลาวโทษ พงส.* 

หาตัวผูกระทําผิด 

 

กรณีความเสี่ยง 

รัฐเขาจัดการแทน ม.42  

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

 

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/ 

คาฟนฟู 

ม.42 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

ม. 96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ 

ม.420 ปพพ. 

 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    42 

5.3.2                                   กรณกีากของเสยีที่ลกัลอบทิ้งเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

      ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนที่และเก็บตัวอยางพิสูจนหากปรากฏขอเท็จจริงวา  

กากของเสียที่ทิ้งอยูเปนของเสียวัตถุตามบัญชีของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี 5.2 แนบทาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 ซึ่งไมเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ออกจากโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

ใหพิสูจนแหลงที่มา ผูนําไปทิ้งและเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ที่ของเสียเคมีวัตถุถูกทิ้งอยู  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการทางอาญา ทางแพง และทางปกครองตอไป (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิด

กรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ดังรูปที่ 5-3 

   ขอสังเกต การดําเนินการตามหมวดน้ีตองมิใชของเสียที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ตามวิธีที่ 1 แตเปนของเสียจากแหลงกําเนิดอ่ืนที่มิใชโรงงาน เชน ของเสียจากแทนขุดเจาะนํ้ามัน ของเสีย 

จากใตทองเรือ โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เปนตน (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้ง

กากอุตสาหกรรม, 2558) 

 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่เขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายน้ัน ผูครอบครอง เชน ผูเชาที่ดินหรืออาคารสถานที่ หรือผูถือกรรมสิทธ์ิใน

ที่ดินหรือสิทธ์ิครอบครองบุคคลดังกลาวถือเปนผูที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)  

โดยไมไดรับใบอนุญาต รวมทั้งผูครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือการขนสง (ของเสียเคมีวัตถุ) และเจาของ 

(แหลงกําเนิด) ของเสียเคมีวัถตุ ตองระวางโทษไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมดังภาคผนวก ฎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 2 
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รูปที่ 5-3 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

ท่ีมา: คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 

* พงส. : พนักงานสอบสวน 

* ปพพ. : ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย 

หมายเหตุ: การดําเนินคดีเปนหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 

สง สน. ทองที ่

กระทําผิด ดําเนินคดี 

เจาของของเสียเคมีวัตถุ  

(แหลงกําเนิดที่ไมใชโรงงาน)  

ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 

 

ของเสียเคมีวัตถุ 

รูตัวผูกระทําผิด 

ผูครองครองเพ่ือการขนสง 

ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 

 

ดําเนินคด ี

ม.23  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

รูตัวผูกระทําผิด 

ฝาฝนคําสั่ง 

กรณีมีความเสี่ยงรัฐเขาจัดการแทน  

ม.52 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 

สั่งการใหบําบัด/กําจัด ม.52  

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/คาฟนฟู  

ม.52, 96 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

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

ครอบครอง 

บริเวณที่ถูกทิ้งอยู ม.23  

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

กลาวโทษ พงส* 

หาตัวผูกระทําผิด 

กรณีความเสี่ยงรัฐ 

เขาจัดการแทน  

 ม.42 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/คาฟนฟู  

ม.42 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

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

ไมรูตัวผูกระทําผิด 
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5.3.3                   กรณีกากของเสยีที่ลกัลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฏหมายวาดวย

โรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนที่และเก็บตัวอยางพิสูจนหากปรากฏขอเท็จจริงวา 

กากของเสียเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และเขาขายเปน 

ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี 5.2 แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความใน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหพิสูจนแหลงที่มา ผูนําไปทิ้งและ

เจาของของเสียเคมีวัตถุ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการทางปกครองทางอาญาและทางแพงตอไป (คูมือการดําเนินการ

กับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558) ดังรูป 5-4 

 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบทิ้งกากของเสียที่สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ตามกฏหมายวาดวยโรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายน้ัน ผูครอบครอง เชน  

ผูเชาที่ดินหรืออาคารสถานที่ หรือผูถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือสิทธ์ิครอบครอง บุคคลดังกลาวถือเปนผูที่มีไว 

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) รวมทั้งผูครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือการขนสง (ของเสีย 

เคมีวัตถุ) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท สวนโรงงานผูกอกําเนิด (ของเสียเคมีวัตถุ) 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดฐาน 

นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

200,000 บาท รายละเอียดเพ่ิมเติมดังภาคผนวก ฎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 3 
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รูปที่ 5-4 การดําเนินการเมื่อกากของเสียที่ลักลอบทิ้งเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

ท่ีมา: คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

* พงส. : พนักงานสอบสวน 

* ปพพ. : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

หมายเหตุ: การดําเนินคดีเปนหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลของผูกระทําผิด เชน หากพบผูกระทําผิดเปนโรงงานอุตสาหกรรม

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหากเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผูดําเนินคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว 

และเปนของเสียเคมีวัตถุ 

รูตัวผูกระทําผิด ไมรูตัวผูกระทําผิด 

กลาวโทษ พงส.* 

หาตัวผูกระทําผิด 

ผูกอกําเนิด 

(โรงงาน) 

ผูรวบรวม/ขนสง 

(ครอบครอง 

วัตถุอันตราย) 

ผูครอบครอง 

บริเวณที่ทิง้อยู 

ดําเนินคด ี

- ไมมีใบอนุญาตครอบครอง 

- นําสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงาน 

- ไมแจงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

- ไมจัดทําใบกํากับการขนสง 

ดําเนินคด ี

- ไมมีใบอนุญาครอบครอง  

ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 

ดําเนินคด ี

- ไมมีใบอนุญาตครอบครอง   

ม.23 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 

สั่งการตามมาตรา 37 

สั่งการตามมาตรา 52 สั่งการตามมาตรา 52 

สง สน. ดําเนินคด ี

 

กรณีมีความเสี่ยง 

รัฐเขาจัดการแทน ม.52  

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/คาฟนฟู 

ม.52, 69 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ม.96, 97 พ.ร.บ.สงเสริมฯ ม.420 ปพพ** 

 

กรณีมีความเสี่ยง 

รัฐเขาจัดการแทน 

เรียกคาใชจายคาเสียหาย/ 

คาฟนฟู ม.42  

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  

ม.52, ม.69 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย  

ม.96, 97 พ.ร.บ. สงเสริมฯ 

รูตัวผูกระทําผิด 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    46 

5.3.4           กรณีกากของเสียเปนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอ่ืน 

  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม หมวดวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย สรุปไดวาการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น แตกรณ ี

มีเหตุสมควรทางราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควคุม ดูแลของราชการ

สวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการรับ ทํา เก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน

ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ โดยบุคคลดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558)  

  กรณีบุคคลผูดําเนินการรับ ทํา เก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เหลาน้ัน นําไปทิ้งถือเปนการ

ไมไดรับอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นสามารถสั่งการใหดําเนินการใหถูกตอง เพ่ือมิใหเกิดเหตุเดือดรอนหรือ

อันตรายตอสุขภาพ หากไมดําเนินการเจาพนักงานทองถิ่นเขาจัดการแทนและสามารถเรียกคาใชจายจาก

ผูกระทําผิดได  

ทั้งน้ี ของเสียจากสถานประกอบการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน เชน มีคนงานไมเกิน 7 คน หรือ

เครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา หรือมิใชประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตามบัญชีทายกฎกระทรวง หรือเปนของเสีย

ที่ออกจากโรงงานแตเปนของเสียที่ไดรับการยกเวนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ถือเปนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม (คูมือการดําเนินการกับผูกระทําความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม, 2558)  
 บทลงโทษ กรณลีักลอบทิ้งกากของเสียเปนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอ่ืน 

หากของเสียไมเขาขายตามกฎหมายวาดวยโรงงานควบคุมอยู อาจเขาขาย พ.ร.บ. รักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล  

มูลฝอย นํ้าโสโครก หรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางนํ้า หากฝาฝนมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 54  

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 4 
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ตารางที่ 5-1 สรุปบทลงโทษทางอาญาการลักลอบทิ้งกากของเสียชนิดตาง ๆ 

ชนิดของกากของเสีย โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล  ผูรวบรวมและขนสง  ผูครอบครองหรือเจาของที่ดิน 
แหลงกําเนิดของเสยีเคมีวัตถุ 

(ที่ไมใชโรงงาน) 

กากของเสียที่เขาขาย

เปนสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่

ไมใชแลวตามกฎหมาย

วาดวยโรงงาน 

1) มีความผิดฐานนําส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอก

บริเวณโรงงานโดยไม ได รับ

อนุญาต ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกิน 200,000 บาท 

เนื่องจากเปนหนาที่ของโรงงาน 

ผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลฯ ดังนั้น  

ผูรวบรวมและขนสงไมมีความผิด

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

แตจะมีความผิดตามกฎหมายอ่ืน 

และอาจมีความผิดตามกฎหมาย

วาดวยโรงงานในฐานสนันสนุน 

โรงงานผูกอกําเนิดส่ิงปฏิ กูล 

ใหกระทําความผิดขึ้นอยู กับ

ขอเท็จจริงตามแตกรณี 

- - 

2) มีความผิดฐานนําส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอก

โรงงานโดยไมแจงขอมูลการขนสง

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย

การแจงทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ตองระวางโทษปรับไม เ กิน 

200,000 บาท 

3) กรณีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที ่

ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย 

นอกจากมีความผิดตามขอ 1) 

และขอ 2) แลว ยังมีความผิด

ฐานนําของเสียอันตรายออก

นอกบริเวณโรงงานโดยไมมี

ใบกํากับการขนสงตองระวางโทษ

ปรับไมเกิน 200,000 บาท 

กากของเสียที่เขาขาย

เปนของเสียเคมีวัตถุ 

ตามกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตราย 

- 

1) ระวางโทษไมเกิน 2 ป หรือ

ปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ  
ตองระวางโทษจําคุกไมเ กิน  

2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแต

ในการสวบสวนไมสามารถพิสูจน

ไดวาบุคคลดังกลาวไดกระทํา

หรือรูเห็นหรือยินยอมใหผูอ่ืน

ทิ้งของเสียเคมีวัตถุในสถานที่

ดังกลาว 

1) การมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) 

โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ

ไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

2) ความผิดตามกฎหมายอ่ืน 

เชน พ.ร.บ. รักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง พ.ศ. 2535 

2) ผูกอกําเนิดของเสียเคมีวัตถุ

ต้ังแต 100 กิโลกรัม ตองจัดทํา

ใบกํากับการขนสงของเ สีย

อันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) 

เมื่อจะทําการขนสงของเสีย  

ฝาฝนตองระวางโทษไมเกิน  

1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ตารางที่ 5-1 สรุปบทลงโทษทางอาญาการลักลอบทิ้งกากของเสียชนิดตาง ๆ (ตอ) 

ชนิดของกากของเสีย โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล  ผูรวบรวมและขนสง  ผูครอบครองหรือเจาของที่ดิน 
แหลงกําเนิดของเสยีเคมีวัตถุ 

(ที่ไมใชโรงงาน) 

กากของเสียที่สิ่งปฏิกูล

หรือวสัดุที่ไมใชแลวตาม

กฏหมายวาดวยโรงงาน 

และเปนของเสียเคมีวัตถุ

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตราย 

1) ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 

200,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 

หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ 

ไมเกิน 200,000 บาท หรือ 

ทั้งจําทั้งปรับ เวนแตในการ

สวบสวนไมสามารถพิสูจนไดวา

บุคคลดังกลาวไดกระทําหรือ 

รู เห็นหรือยินยอมใหผู อ่ืนทิ้ง

ของเ สียเคมีวัตถุ ในสถานที่

ดังกลาว 

- 2) มีความผิดฐานนําส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอก

บริเวณโรงงานโดยไมไดรับ

อนุญาต ตองระวางโทษปรับ

ไมเกิน 200,000 บาท 

กากของเสียเปนมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูลตาม

กฎหมายอื่น 

หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย นํ้าโสโครก หรือ 

ส่ิงอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา หากฝาฝนมีบทกําหนดโทษ

ตามมาตรา 54 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  

- - 

 

5.4 คาใชจายในการจัดการกากของเสียและการฟนฟพูืน้ทีป่นเปอน 

 ขั้นตอนการคํานวณคาใชจายในการกําจัดกากของเสียและการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน ตองดําเนินงานโดย

หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และหนวยงานที่รับผิดชอบ 

หรือคณะทํางานที่จังหวัดแตงต้ังขึ้น โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ตรวจสอบและประเมินปริมาณ ชนิด ประเภท และองคประกอบของกากของเสียที่อาจเปนอันตราย 

เพ่ือประกอบการประมาณการณคาใชจายในการจัดการบําบัดหรือกําจัด 

 2. ตรวจสอบและคาดการณสิ่งแวดลอมที่มีการปนเปอน ไดแก ดิน นํ้าผิวดิน และนํ้าใตดินที่ปนเปอน

เกินคามาตรฐานสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ซึ่งอยูในระดับที่สงกระทบตอสุขภาพและการใชประโยชนของพ้ืนที ่   

มีความจําเปนตองไดรับการฟนฟูและจัดการอยางเหมาะสม  

 3. ประมาณการณคาใชจายในการจัดการบําบัดกําจัดกากของเสีย และการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ปนเปอน

ที่เกินมาตรฐาน โดยการแจงใหผูประกอบการที่รับกําจัดหรือบําบัดกากของเสียอันตรายเพ่ือประเมินราคา 

ในการจัดการกากของเสีย โดยหนวยงานที่รับผิดชอบตองพิจารณาใหเปนไปอยางเหมาะสม 

 4. แหลงงบประมาณในการจัดการกากของเสีย และการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน แบงเปน 

 กรณีที่สามารถจับตัวผูกระทําผิดได ใหผูประกอบการที่กระทําผิดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ

จัดการกากของเสียและการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน ในกรณีเรงดวนใหหนวยงานทองถิ่นสํารองจายและเรียกคืนจาก

ผูประกอบการที่กระทําผิด 
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 กรณีที่ไมสามารถหาผูกระทําผิดได ใหหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบดําเนินการโดยใชงบประมาณ

ของทองถิ่น หรือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด หรือกองทุนฯ จากสวนกลาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-5 แหลงงบประมาณในการจัดการกากของเสีย และการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน 

 

5.5 การเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอม (ภายหลังการจัดการกองกาก) 

 การเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอมภายหลังการจัดการกองกากของเสียอันตรายเปนการเก็บตัวอยาง

สิ่งแวดลอมเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการกากของเสียอันตรายและพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง เพ่ือตรวจสอบ 

วาไดดําเนินการบําบัดขจัดการปนเปอนจนกระทั่งลดลงสูระดับที่ยอมรับได หรือไดกําจัดกากของเสียอันตราย 

ออกจากพ้ืนที่ตามแผนการขจัดการปนเปอน และเหมาะสมสําหรับการใชประโยชนตามประเภทที่กําหนด เชน 

 

การจัดการกากของเสีย 

 

กรณีที่สามารถจับตัวผูกระทําผิดได 

 

กรณีที่ไมสามารถหาผูกระทาํผิดได 

 

ผูประกอบการที่กระทําผิดรับผิดชอบคาใชจาย 

ในการจัดการ บําบัด หรือกําจัดหรือใหเปนไป 

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

หมายเหตุ : กรณีเรงดวนหากไมเรงดําเนินการอาจสงผล

กระทบรุนแรง ใหหนวยงานทองถ่ินสํารองจายกอน และ

เรียกคืนจากผูประกอบการที่กระทําผิด 

 

 

ใชงบของหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบ 

กรณีที่คาใชจายสูงเกินกวาที่หนวยงานทองถิ่น 

จะรับผิดชอบได ใหขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 

กรณีคาใชจายสูงเกินอํานาจ ผวจ. ใหเสนอของบ 

ไปยังหนวยงานสวนกลางที่เก่ียวของ เพ่ือขอใชเงิน

จากกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม เปนตน 

หรืองบประมาณจากแหลงอื่น 
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การอยูอาศัย การพักผอนหยอนใจ การเปนสถานประกอบการหรือรานคา เปนตน โดยการเฝาระวังควรพิจารณา

พารามิเตอรใหครอบคลุมสารปนเปอนที่พบและสารเคมีที่เกิดจากการสลายตัวของสารปนเปอน โดยการเก็บ

ตัวอยางสิ่งแวดลอมมีขอพิจารณา ดังน้ี   

1) การตรวจสอบการปนเปอนในดิน บริเวณกองกากของเสียอันตรายภายหลังนําออกไปกําจัดเรียบรอยแลว 

เพ่ือบงช้ีความปลอดภัยตอสุขภาพประชาชนหรือระบบนิเวศตามลักษณะการใชประโยชนพ้ืนที่ 

2) การตรวจสอบไอระเหยของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศในพ้ืนที่โดยรอบโดยเฉพาะพ้ืนที่ดานทายลม

ที่มีชุมชนและที่อยูอาศัยต้ังอยู (กรณีมีกลิ่นและไอระเหยสารเคมีตกคางในพ้ืนที่) 

3) การตรวจสอบนํ้าใตดิน โดยเฉพาะบอนํ้าต้ืนในพ้ืนที่ใกลเคียงโดยรอบพ้ืนที่ทิ้งกากของเสียอันตราย 

4) การตรวจสอบนํ้าผิวดิน ในบริเวณที่เคยตรวจพบการปนเปอนของสารอันตราย 

โดยการพิจารณากําหนดพารามิเตอรที่จะตรวจสอบจากประเภทและชนิดของกากของเสียอันตราย 

ที่ตรวจพบและที่คาดวาจะพบจากการสลายตัว โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบเบ้ืองตน ไดแก การเก็บขอมูล

ทั่วไป ตําแหนงที่ต้ัง วัดคา pH คาการนําไฟฟา คาความเค็ม คาความสกปรกของตัวอยาง ไอระเหยสารเคมี  

โดยการตรวจสอบปริมาณการปนเปอนมลพิษจากสารเคมีอันตรายตองทําการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมเพ่ือสง

วิเคราะหยังหองทดลองตอไป 

 

  
 

รูปที่ 5-6 แผนที่แสดงการกําหนดจุดเก็บตัวอยางนํ้าใตดินจากบอนํ้าต้ืนเพ่ือตรวจสอบการกระจายตัวปนเปอน 

 

 

 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    51 

บทที่ 6 

บทสรปุ 

 

คูมือเฝาระวังติดตามปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพ้ืนที่เสี่ยง มีเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
สถานการณการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ผลกระทบจากการลักลอบทิ้ง

กากของเสียอันตราย ชนิดและประเภทของกากของเสียอันตรายที่มีการลักลอบทิ้ง แหลงกําเนิดกากของเสีย

อันตราย แนวทางการเฝาระวังเพ่ือการปองกันในเชิงพ้ืนที ่แนวทางการดําเนินการเมื่อพบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสีย

อันตราย การแจงเหตุ สิ่งบงช้ีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย กระบวนการตรวจสอบพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง  

การเตรียมการกอนเขาพ้ืนที่ การสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง การระงับเหตุรั่วไหลหรือการแพรกระจาย  

แนวทางการจัดการกองกาก วิธีการบําบัดหรือกําจัดกากของเสีย และการดําเนินการทางกฎหมาย 

 ทั้งน้ี แนวทางการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ โดยปจจัยสําคัญในการแกไขปญหามุงเนนที่ 

การสรางเครือขายเฝาระวังและการเตรียมพรอมในชุมชน อาศัยการเรียนรู สังเกตความผิดปกติ และสิ่งบงช้ีเหตุ

ลักลอบทิ้ง ตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเฝาระวัง รวมทั้งการจัดทําระบบขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย

อันตราย นอกจากน้ี เพ่ือใหแนวทางการเฝาระวังในเชิงการปองกันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของและชุมชนควรมีแนวทางการปองกัน ดังน้ี 

 เช่ือมโยงขอมูลเสนทางการขนสงกากของเสียอันตรายต้ังแตตนทางถึงปลายทาง เชน ระบบฐานขอมูล 

และการติดตามการขนสงกากของเสียอันตราย (GPS) ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตํารวจทางหลวง และหนวยงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือการเฝาระวัง

โดยเฉพาะเสนทางเสี่ยง/เสนทางสายหลักที่มีประวัติการลักลอบทิ้ง 

 ติดต้ังกลองวงจรปดในพ้ืนที่ชุมชนและเสนทางเสี่ยงในการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพ่ือตรวจสอบ

รถตองสงสัยที่เขามาในพ้ืนที่ 

 ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการลักลอบทิ้ง เพ่ือการดูแลที่ดิน บอดิน และพ้ืนที่

วางเปลาตาง ๆ ในครอบครอง รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของเจาของที่ดินใหแกประชาชน

และหนวยงานทองถิ่น เพ่ือใหมีสวนรวมในการเฝาระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชน 

 จัดทําขอมูลทรัพยากรบุคคล อุปกรณเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากของหนวยงาน

ในพ้ืนที่แตละจังหวัด เพ่ือการประสานการตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากในพ้ืนที่ 

 การจัดทําขอมูลพ้ืนที่ที่เคยมีประวัติการลักลอบทิ้ง พ้ืนที่รกราง และพ้ืนที่บอดินเกา รานรับซื้อของเกา
ที่ไดรับหรือไมไดรับอนุญาต และรานซอมรถที่ทิ้งนํ้ามันเครื่องใชแลว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากของเสีย

อันตรายชุมชน 

 หนวยงานที่กํากับดูแลควรมีการตรวจสอบขอมูลความเหมาะสมที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมกอนการออก
ใบอนุญาตและมีการตรวจสอบระหวางดําเนินการเพ่ือใหเปนไปอยางถูกตองตามเง่ือนไขการอนุญาต 
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 ทําการตรวจสอบเฝาระวังและเก็บตัวอยางแหลงนํ้าในพ้ืนที่ตองสงสัยหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู 
ทุกเดือน  

 จัดการฝกอบรมและใหความรูแกเครือขายประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอันตราย 
ผลกระทบจากกากของเสียอันตราย และการปองกันแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เปนตน 

 เพ่ิมเติมเน้ือหาบทเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและปญหาจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 
เพ่ือใหความรูและสรางจิตสํานึกแกเยาวชนและนักเรียน 

 จัดทําสื่อวีดีทัศน แผนพับหรือปายประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับปญหาและผลกระทบ
จากการลักลอบทิ้งและการมีสวนรวมในการจัดการปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายแกประชาชน
ทั่วไป 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อสถานประกอบการผูใหบริการในการขนสง บําบัด และกําจัดกากอุตสาหกรรมทีเ่ปนอันตราย 

 
ประเภทกิจการเผากากของเสีย 

ชื่อโรงงาน โทรศัพท โทรสาร Website E-mail 

1. บริษัท ปูนซีเมนต 

นครหลวง จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน 3 

0 3624 0930 ตอ 

5991 

 

0 3624 0930 

ตอ 4555 

0 2792 7000 

ตอ 5900 

www.siamcitycement.com 

www.geocycle.co.th 

 

 

wecare@sccc.co.th 

geocycle@sccc.co.th 

2. บริษัท ทีพีไอ โพลีน 

จํากัด (มหาชน) 

0 2213 1039 

0 2285 5090 

0 2213 1035 

0 2213 1038 

www.tpipolene.co.th 

 

Env_sbtpipl@yahoo.com 

3. บริษัท ปูนซีเมนตไทย 

(แกงคอย) จํากัด 

0 3624 0000 

 

0 3624 0099 

 

- 

 

wiraje@scg.co.th 

4. บริษัท ปูนซีเมนตไทย 

(ทาหลวง) จํากัด  

โรงงานเขาวง 

0 3621 8400 

 

 

0 3633 4710 

0 3635 1216 

 

www.scg.co.th 

 

 

info@cementhai.co.th 

5. บริษัท บางปู  

เอนไวรอนเมนทอล  

คอมแพล็กซ จํากัด 

0 2709 2546 

 

 

0 2709 2547 

 

 

www.wms-thailand.com 

 

 

info@wms-thailand.com 

pornniyom.sarika@wms-

thailand.com 

6. บริษัท อัคคีปราการ 

จํากัด (มหาชน) 

0 2323 0714 -19 

 

0 2323 0724 

 

www.akkhie.com 

 

Envi_ap@hotmail.com 

 

ประเภทกิจการทําเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending & Liquid Blending) 

ชื่อโรงงาน โทรศัพท โทรสาร Website E-mail 

7.บริษัท เอส ซี ไอ อีโค 

เซอรวิสเซส จํากัด 

0 2962 7295 – 7 

 

0 2962 7298 

 

www.scieco.co.th 

 

Sci-eco@scg.co.th 

 

8.บริษัท จีโอไซเคิล  

ประเทศไทย 

1732 กด 6 

 

0 2797 7000 ตอ 

5990 

www.geocycle.co.th 

 

geocycle@sccc.co.th 

 

 

ประเภทกิจการฝงกลบกากของเสีย 

ชื่อโรงงาน โทรศัพท โทรสาร Website E-mail 

9. บริษัท บริหารและพัฒนา

เพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

จํากัด (มหาชน) (GENCO) 

0 2502 0900-99 

0 2452 8310-11 

 

0 2502 0999 

0 2415 3817 

 

www.genco.co.th 

- 

 

10. บริษัท อิสเทิรน  

ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล 

คอมเพลกซ จํากัด 

0 3834 6364-7 

 

0 3834 6368 

 

www.wms-thailand.com 

 

info@wms-thailand.com 
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ประเภทกิจการฝงกลบกากของเสีย (ตอ) 

ชื่อโรงงาน โทรศัพท โทรสาร Website E-mail 

11. บริษัท เบตเตอร เวิลดกรีน 

จํากัด (มหาชน) 

0 2731 0080 

0 2731 1815 

 

0 2731 2547 

0 2731 3532 

 

www.betterworldgreen.com 

 

bwg@beetterworld 

green.com 

 

12. บริษัท โปรเพสชัน่แนล เวสต 

เทคโนโลยี (1999) จํากัด 

(มหาชน) 

0 2261 7000 

 

 

 

0 2261 3721-3 

 

 

 

www.prowatse.co.th 

 

 

 

info@prowaste.co.th 

 

 

 

 

ประเภทกิจการบดยอยชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส 

ชื่อโรงงาน โทรศัพท โทรสาร Website E-mail 

13. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ  

อีโค-แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

0 3834 5008 

0 3834 5713 

 

0 3834 5008 

 

 

www.fxem.co.th 

 

 

sukanyaatrod@fxem.co.th 

 

14. บริษัท หมิง เอ็นจิเนียร่ิง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

0 3535 1888 

08 3032 5751 

0 3535 1881 

 

- 

 

- 

 

ที่มา: คูมือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
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ภาคผนวก ข 

รายนามหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม       

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 2202 4003-4 - - 

    สายดวน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 - - 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

    กรมควบคุมมลพิษ 0 2298 2386-7 - 0 2298 2002 

    สายดวนกรมควบคุมมลพิษ 1650 - - 

    ศูนยรับเร่ืองรองเรียน กรมควบคุมมลพิษ 0 2298 2000 - - 

3. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 0 2253 0561, 0 2207 2700 - 0 2252 6582, 0 2253 4086 

4. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 

    สอจ. กําแพงเพชร 0 5570 5039  - 0 5570 5040 

    สอจ. เชียงใหม 0 5311 2316  - 0 5311 2318 

    สอจ. เชียงราย 0 5371 1666   - 0 5371 7706 

    สอจ. เพชรบุรี 0 3242 6666     - 0 3242 4194 

    สอจ. เพชรบูรณ 0 5673 7190 - 0 5673 7191  

    สอจ. เลย 0 4281 1959 - 0 4281 2608 

    สอจ. แพร 0 5464 9731 - 0 5464 9741 

    สอจ. แมฮองสอน  0 5361 2089  - 0 5361 1903 

    สอจ. กระบี่ 0 7561 2998   - 0 7562 0060 

    สอจ. กาญจนบุรี 0 3451 1305 - 0 3451 4995 

    สอจ. กาฬสินธุ 0 4381 1244  - 0 4381 2971  

    สอจ. ขอนแกน 0 4333 3115-6  - 0 4324 1810 

    สอจ. จันทบุรี 0 3931 2135  - 0 3932 2125 

    สอจ. ฉะเชิงเทรา 0 3851 2526 - 0 3851 4833 

    สอจ. ชลบุรี 0 3827 4124-5  - 0 3827 6851 

    สอจ. ชัยนาท 0 5647 6761-2 - 0 5647 6764  

    สอจ. ชัยภูมิ 0 4481 1316  - 0 4482 1828 

    สอจ. ชุมพร 0 7751 1601  - 0 7750 4820 
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รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

    สอจ. ตรัง 0 7521 8699 - 0 7521 2841 

    สอจ. ตราด  0 3951 1945 - 0 3952 0228 

    สอจ. ตาก  0 5551 2308  - 0 5551 3673  

    สอจ. นครนายก 0 3731 2362 - 0 3731 3630 

    สอจ. นครปฐม 0 3425 8899 - 0 3425 9768 

    สอจ. นครพนม 0 4251 1477 - 0 4251 5406 

    สอจ. นครราชสีมา 0 4492 2625-6 - 0 4492 2627 

    สอจ. นครศรีธรรมราช 0 7535 6740  - 0 7534 6121  

    สอจ. นครสวรรค 0 5622 2231   - 0 5622 7868 

    สอจ. นนทบุรี 0 2595 0334-5  - 0 2595 0336 

    สอจ. นราธิวาส 0 7353 2030-1 - 0 7353 2024 

    สอจ. นาน 0 5478 3681-2  - 0 5475 1359 

    สอจ. บึงกาฬ 0 4249 2144  - 0 4249 1519 

    สอจ. บุรีรัมย 0 4461 2934 - 0 4461 7182  

    สอจ. ปทุมธานี 0 2581 5015 - 0 2581 2111 

    สอจ. ประจวบคีรีขันธ 0 3261 1580 - 0 3260 2344 

    สอจ. ปราจีนบุรี 0 3745 2241 - 0 3745 2242 

    สอจ. ปตตานี 0 7341 4295 - 0 7341 4296 

    สอจ. พระนครศรีอยุธยา 0 3533 6581 - 0 3533 6580 

    สอจ. พะเยา 0 5448 2289 - 0 5444 9641 

    สอจ. พังงา 0 7641 1980  - 0 7641-2338 

    สอจ. พัทลุง 0 7461 2416 - 0 7461 1772 

    สอจ. พิจิตร 0 5661 1177  - 0 5661 2887 

    สอจ. พิษณุโลก 0 5598 7728 - 0 5598 7730 

    สอจ. ภูเก็ต 0 7222 2754 - 0 7221 6918 

    สอจ. มหาสารคาม 0 4374 0451 - 0 4377 7545 

    สอจ. มุกดาหาร 0 4261 1302 - 0 4261 3694   

    สอจ. ยโสธร 0 4558 6035-6 ตอ 11,16 - 0 4558 6037 

    สอจ. ยะลา 0 7321 1654  - 0 7321 1962 
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รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

     สอจ. รอยเอ็ด  0 4351 3337 - 0 4351 3337 

     สอจ. ระนอง 0 7782 1612 - 0 7781 2375 

     สอจ. ระยอง 0 3880 8177   - 0 3861 3649 

     สอจ. ราชบุรี 0 3233 7932 - 0 3231 5048 

     สอจ. ลพบุรี  0 3642 4469 - 0 3642 4470  

     สอจ. ลําปาง 0 5421 7326  - 0 5422 7561 

     สอจ. ลําพูน 0 5358 1199 - 0 5358 1490 

     สอจ. ศรีสะเกษ 0 4561 6152   - 0 4561 2503 

     สอจ. สกลนคร  0 4271 1686 - 0 4271 3536 

     สอจ. สงขลา 0 7431 1511 - 0 7431 1596 

     สอจ. สตูล 0 7472 2171  - 0 7472 2171-12  

     สอจ. สมุทรปราการ 0 2707 7641-5  - 0 2707 7647 

     สอจ. สมุทรสงคราม 0 3471 2907 - 0 3471 5550 

     สอจ. สมุทรสาคร 0 3441 2030 - 0 3484 0324 

     สอจ. สระแกว 0 3742 5056 - 0 3742 5055 

     สอจ. สระบุรี 0 3622 2215 - 0 3631 3234 

     สอจ. สิงหบุรี 0 3650 7213 - 0 3650 7212 

     สอจ. สุโขทัย 0 5561 1050  - 0 5561 3532 

     สอจ. สุพรรณบุรี 0 3555 5210  - 0 3554 5601 

     สอจ. สุราษฎรธานี 0 7727 2590 - 0 7727 2270 

     สอจ. สุรินทร   0 4451 1980  - 0 4451 4720  

     สอจ. หนองคาย 0 4242 1272 - 0 4241 1999 

     สอจ. หนองบัวลําภู 0 4231 6721 - 0 4231 6723 

     สอจ. อางทอง 0 3561 1978 - 0 3561 2428 

     สอจ. อํานาจเจริญ 0 4552 3115-7  - 0 4552 3114 

     สอจ. อุดรธานี 0 4222 1119  - 0 42244 508 

     สอจ. อุตรดิตถ 0 5541 1684  - 0 5541 6979  

     สอจ. อุทัยธานี 0 5697 0102 - 0 5697 0243 

     สอจ. อุบลราชธาน ี 0 4524 4668 - 0 4524 4669 
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รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

5. สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม) 0 5360 0816 - 0 5321 8032-4 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 2 (ลําปาง) 0 54227 201 - 0 5422 7207 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 0 5531 1172 - 0 5531 1256 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 4 (นครสวรรค) 0 5638 3565-7 - 0 5638 3565 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม) 0 3426 2339-40 - 0 3426 2339 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 0 2968 8534 - 0 2968 8062 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 7 (สระบุรี) 0 3626 6202 - 0 3626 7031 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 0 3231 5395 - 0 3231 5044 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 0 4229 2817-8 - 0 4229 2819 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 10 (ขอนแกน) 0 4324 6772-3 - 0 4323 6107 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 0 4424 2818 - 0 4424 3480 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 12 (อุบลราชานี) 0 4528 5071-2 - 0 4528 5073 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 0 3828 2381 - 0 3827 5420 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี) 0 7727 2789 - 0 7722 3310 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 0 7621 9329 - 0 7621 9419 

    สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 (สงขลา) 0 7431 1882-3 - 0 7431 3419 

6. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวดั  

    ทสจ. กระบี่ 0 7562 2787 08 1752 0027 0 7562 2787 

    ทสจ. กาญจนบุรี 0 3462 2910 08 1752 0485 0 3451 4415 

    ทสจ. กาฬสินธุ 0 4381 1778 08 1752 0073 0 4381 1778 

    ทสจ. กําแพงเพชร 0 5571 1288 08 1752 0127 0 5571 2956 

    ทสจ. ขอนแกน 0 4323 7971 08 1752 0131 0 4323 7279 

    ทสจ. จันทบุรี 0 3931 3404 08 1400 0243 0 3931 3404 

    ทสจ. ฉะเชิงเทรา 0 3851 1053 08 1752 0142 0 3851 1053 

    ทสจ. ชลบุรี 0 3839 8269 08 9969 1609 0 3839 8268 

    ทสจ. ชัยนาท 0 5641 3040 08 1752 0151 0 5641 1013 

ทสจ. ชัยภูมิ 0 4481 1466 08 1752 0156 0 4481 1466 
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รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

    ทสจ. เชียงราย 0 5360 0816 08 1752 0193 0 5360 0816  

    ทสจ. เชียงใหม 0 5311 2725-6 08 1752 0215 0 5311 2674 

    ทสจ. ชุมพร 0 7751 2166 08 1752 0181 0 7751 2168 

    ทสจ. ตรัง 0 7521 8983 08 1752 0232 0 7522 0305 

    ทสจ. ตราด 0 3951 1157 08 1752 0252 0 3952 0057 

    ทสจ. ตาก 0 5551 2153 08 1752 0260 0 5551 2153 

    ทสจ. นครนายก 0 3731 1776 08 1752 0285 0 3731 5322 

    ทสจ. นครปฐม 0 3434 0025 08 1752 0296 0 3434 0026 

    ทสจ. นครพนม 0 4251 1272 08 1797 8483 0 4251 2135 

    ทสจ. นครราชสีมา 0 4421 4377 08 1752 0358 0 4421 4908 

    ทสจ. นครศรีธรรมราช 0 7534 1010 08 1752 0387 0 1531 8370 

    ทสจ. นครสวรรค 0 5622 4635 08 1752 0399 0 5622 4635 

    ทสจ. นนทบุรี 0 2580 0727-8 08 1752 0443 0 2580 0728 

    ทสจ. นราธิวาส 0 7364 2651 - 0 7364 2652 

    ทสจ. บุรีรัมย 0 4466 6553-4 08 1752 0482 0 4466 6553-4 

    ทสจ. นาน 0 5471 6458 08 1752 0477 0 5471 6157 

    ทสจ. บึงกาฬ 0 4249 2497 08 9710 2880 0 4249 2498 

    ทสจ. ปทุมธานี 0 2581 6341 08 1752 0485 0 2581 6341 

    ทสจ. ปราจีนบุรี 0 3745 4326-7 08 1752-0538 0 3745 4326-7 

    ทสจ. ปตตานี 0 7346 0073 08 9892 8124 0 7341 4315 

    ทสจ. ประจวบคีรีขันธ 0 3260 2496 08 1752 0493 0 3260 4745 

    ทสจ. เพชรบุรี 0 3242 5028 08 1752 0661 0 3242 5802 

    ทสจ. เพชรบูรณ 0 5672 9786-7 08 1752 0672 0 5672 9786-7 

    ทสจ. แพร 0 5451 1637 08 4484 8556 0 5451 1637 

    ทสจ. พระนครศรีอยุธยา 0 3533 6356 08 1752 0548 0 3533 6356 

    ทสจ. พะเยา 0 5488 7112 08 1752 0557 0 5488 7113 

    ทสจ. พังงา 0 7644 0619 08 1304 8247 0 7644 0620 

    ทสจ. พัทลุง 0 7484 0823 08 1868 0529 0 7484 0822 
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รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

    ทสจ. พิจิตร 0 5661 1295 08 1752 0638 0 5661 1315 

    ทสจ. พิษณุโลก 0 5532 2630 08 1973 1789 0 5532 2652 

    ทสจ. ภูเก็ต 0 7621 1067 08 1752 0679 0 7621 1067 

    ทสจ. มหาสารคาม 0 4377 7900 08 1752 0684 0 4377 7395 

    ทสจ. แมฮองสอน 0 5369 5474 08 1752 0708 0 5369 5468 

    ทสจ. มุกดาหาร 0 4261 4231 08 1752 0706 0 4261 4231 

    ทสจ. ยโสธร 0 4571 5657 08 4555 4789 0 4571 5657 

    ทสจ. ยะลา 0 7321 2787 08 1752 0763 0 7321 2786 

    ทสจ. รอยเอ็ด 0 4351 1561 08 1752 0750 0 4351 3043 

    ทสจ. ระนอง 0 7782 4011 08 9967 4603 0 7782 3255 

    ทสจ. ระยอง 0 3861 1008 - 0 3861 4258 

    ทสจ. ราชบุรี 0 3233 7041 - 0 3232 2037 

    ทสจ. ลพบุรี 0 3642 7671 08 1752 0797 0 3642 7671 

    ทสจ. เลย 0 4281 1394 08 1881 8448 0 4281 1394 

    ทสจ. ลําปาง 0 5423 0550 08 1752 0799 0 5423 0551 

    ทสจ. ลําพูน 0 5351 0662 08 1752 0818 0 5351 0667 

    ทสจ. ศรีสะเกษ 0 4561 1988 08 1752 0825 0 4561 1988 

    ทสจ. สกลนคร 0 4271 3432 08 1844 3520 0 4271 3432 

    ทสจ. สระบุรี 0 3621 1037 08 9812 0348 0 3622 0454 

    ทสจ. สิงหบุรี 0 3651 1713 08 1752 0938 0 3651 1713 

    ทสจ. สุพรรณบุรี 0 3553 5426 08 1752 0964 0 3553 6054 

    ทสจ. สงขลา 0 7431 1579 08 1752 0546 0 7432 7428 

    ทสจ. สตูล 0 7471 1039 08 1752 0843 0 7472 1391 

    ทสจ. สมุทรปราการ 0 2183 1050 08 1752 0853 0 2183 1051 

    ทสจ. สมุทรสงคราม 0 3471 3135 08 1752 0872 0 3471 3135 

    ทสจ. สมุทรสาคร 0 3441 1681 08 1752 0899 0 3481 0300 

    ทสจ. สระแกว 0 3742 5500 08 9969 1610 0 3742 5039 

    ทสจ. สุราษฎรธานี 0 7728 7573 08 1752 0969 0 7728 7156 

    ทสจ. สุรินทร 0 4451 8133 08 1752 0982 0 4471 3475 
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    ทสจ. สุโขทัย 0 5561 3352 08 1752 0955 0 5561 0635 

    ทสจ. หนองคาย 0 4242 3971 08 1752 0992 0 4242 3971 

    ทสจ. หนองบัวลําภู 0 4231 6707 08 1261 6395 0 4231 6707 

    ทสจ. อางทอง 0 3561 5995-6 08 1752 1025 0 3561 5995-6 

    ทสจ. อํานาจเจริญ 0 4552 3237 08 1857 6256 0 4552 3235-6 

    ทสจ. อุดรธานี 0 4224 2588 08 1752 1056 0 4224 2588 

    ทสจ. อุตรดิตถ 0 5541 1056 08 1379 2375 0 5544 0532 

    ทสจ. อุทัยธานี 0 5651 3159 08 1752 1077 0 5651 3159 

   ทสจ. อุบลราชธานี 0 4534 4642-3 08 1752 1124 0 4534 4643 

7. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 18 เขต 

    เขต 1 (ปทุมธานี) 0 2567 5917 08 1701 4858 02 567 2572 

    เขต 2 (สุพรรณบุรี) 0 3554 5462-4 08 1701 4873 0 3555 5614 

    เขต 3 (ปราจีนบุรี) 0 3729 1750-6 08 117 3894 0 3729 1757 

    เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ) 0 3282 5174-5 08 1174 3895 0 3282 5176 

    เขต 5 (นครราชสีมา) 0 4424 2967 08 1174 3896 0 4495 6223 

    เขต 6 (ขอนแกน) 0 4346 5845 08 1174 3897 0 4346 5741 

    เขต 7 (สกลนคร) 0 4272 8207 08 1174 3898 0 4272 8256 

    เขต 8 (กําแพงเพชร) 0 5571 0390 08 1174 3881 0 5571 0397-9 

    เขต 9 (พิษณุโลก) 0 5531 2724 08 1174 3918 0 5531 1440-1 

    เขต 10 (ลําปาง) 0 5431 3443 08 1174 3934 0 5421 7877 

    เขต 11 (สุราษฎรธานี) 0 7725 3560-1 09 2423 5556 0 7725 3560 

    เขต 12 (สงขลา) 0 7425 1160-3 08 1174 3903 0 7425 1166 

    เขต 13 (อุบลราชธานี) 0 4531 5104 08 9920 1558 0 4531 5104 

    เขต 14 (อุดรธาน)ี 0 4292 0613 08 9920 1580 0 4292 0610 

    เขต 15 (เชียงราย) 0 5360 2759 08 9920 1602 0 5360 2758 

    เขต 16 (ชัยนาท) 0 5647 6829 08 9920 1632 0 5647 6834 

    เขต 17 (จันทบุรี) 0 3938 9542-3 08 9920 1649 0 3938 9542 

    เขต 18 (ภูเก็ต) 0 7621 9532 08 9920 1662 0 7621 9531 
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ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

8. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
   

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกระบี่ 0 7561 2227 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 0 3451 5208 - 0 3451 5208 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ 0 4381 1620 - 0 4381 1620 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดกําแพงเพชร 0 5570 5154 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดขอนแกน 0 4323 4384 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดจันทบุรี 0 3932 8333 09 8417 3182 0 3930 3282 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 3851 2520 ตอ 127 - 0 3851 3259 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชลบุรี 0 3827 8370 - 0 3827 8370 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชัยนาท 0 5641 1139 06 3891 7699 - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชัยภูมิ 0 4481 1898 ตอ 12 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดชุมพร 0 7763 0944 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเชียงราย 0 5315 0181 - 0 5315 0181 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม 0 5311 2592 - 0 5311 2702 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดตรัง 0 7521 8516 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดตราด 0 3951 9700 ตอ 35322 - 0 3951 9700 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดตาก 0 5551 2151 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครนายก 0 3731 1325 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครปฐม 0 3434 0157 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครพนม 0 4251 1513 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครราชสีมา 0-4425-8417 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7534 8028 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครสวรรค 0 5680 3604 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนนทบุรี 0 2580 8726 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนราธิวาส 0 7364 2657 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดนาน 0 5471 6467 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2500 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดบุรีรัมย 0 4466 6847 - - 
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ศูนยดํารงธรรม จังหวัดปทุมธานี 0 2581 7043 - 0 2581 7043 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ 0 3260 4695 - 0 3260 3983 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดปราจีนบุรี 0 3745 4436 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดปตตานี 0 7333 6727 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 3534 5689 - 0 3534 5689 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพังงา 0 7648 1426 - 0 7648 1426 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพัทลุง 0 7461 4130 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิจิตร 0 5661 5763 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิษณุโลก 0 5525 8559 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเพชรบุรี 0 3240 1163 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ 0 5672 9784 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดแพร 0 5453 1007 09 3190 3334 - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพะเยา 0 5444 9601 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดภูเก็ต 0 7621 3203 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดมหาสารคาม 0 4377 7298 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดมุกดาหาร 0 4261 4777 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดแมฮองสอน 0 5361 3007 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดยะลา 0 7320 3800 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดยโสธร 0 4571 4280 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดรอยเอ็ด 0 4381 9427 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดระนอง 0 7780 0178 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดระยอง 0 3869 4007 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดราชบุรี 0 3233 2062 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดลพบุรี 0 3677 0134 - 0 3677 0134 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดลําปาง 0 5435 1211 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดลําพูน 0 5356 0506 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเลย 0 4281 5092 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดเลยศรีสะเกษ 0 4561 4545 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสกลนคร 0 4271 2094 - - 
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รายชื่อ 
การติดตอ 

ที่ทํางาน มือถือ โทรสาร 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสงขลา 0 7432 1562 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสตูล 0 7472 4404 - 0 7472 4404 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 0 2702 5021 ตอ 33571 - 0 2702 5021 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 0 3471 1678 - 0 3471 1678 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรสาคร 0 3441 1251 - 0 3442 8236 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสระแกว 0 3742 5575 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสระบุรี 0 3623 0347 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสิงหบุรี 0 3650 7444 - 0 3650 7443 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุโขทัย 0 5561 6053 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 0 3553 6222 - 0 3553 5377 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี 0 7720 6683 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุรินทร 0 4451 2575 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดหนองคาย 0 4241 1778 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู 0 4231 2746 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอางทอง 0 356 15873 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุดรธานี 0 4222 1890 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุทัยธานี 0 5657 1393 - 0 5657 1392 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุตรดิตถ 0 5540 0700 ตอ 2194 - 0 5541 1977 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 0 4534 4621 - - 

ศูนยดํารงธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ 0 4552 3176 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    65 

ภาคผนวก ค 

กฎหมายที่เก่ียวของดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของดานการจัดการกากอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญ มีดังนี้  

• พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

• พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

• พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

• พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

• พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

• ขอบังคับกรุงเทพมหานคร วาดวยหลักเกณฑการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานท่ี และสถานบริการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2545 

• อนุสัญญาและมาตรการระหวางประเทศ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการกากอุตสาหกรรม  

      กฎและขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ซ่ึงออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงเกี่ยวของกับ

การจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบดวย  

1. กฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ คือ 

 กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดท่ีต้ัง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะ 

ภายในของโรงงาน เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณหรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงาน คนงานประจําโรงงาน การควบคุมการปลอยของเสีย 

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

 กฎกระทรวงฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

 กําหนดใหโรงงานทุกขนาดท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  

เปนโรงงานลําดับท่ี 105 และ โรงงานทุกขนาดท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลว หรือของเสีย

จากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานวิธีการผลิตทาง อุตสาหกรรมเปนโรงงานลําดับท่ี 106 และจัดเปน

โรงงานจําพวกท่ี 3 ซ่ึงจะตองไดรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงงานกอนจึงจะดําเนินการได 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 12 ฉบับ ประกอบดวย 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอย  

ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ

การขอขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผา 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545  
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 

105 และลําดับท่ี 106 พ.ศ. 2545 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ไมใชแลวออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดลักษณะของน้ํามันใชแลวท่ีผานกระบวนการปรับคุณภาพและ

เชื้อเพลิงสังเคราะห ท่ีจะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 

 ประกาศกระทรวง เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย 

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแลู ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ 

การขึ้นทะเบียน ผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเวนไมตองขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปน 

ของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561  
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หนาท่ีของผูประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีเกา 

เกี่ยวกับการดําเนินการจํากัดขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใชแลว 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานขอมูลตาง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา  

 

3.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาการแตงต้ังตัวแทนเพ่ือเปนผูรวบรวมและ

ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2550 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวท่ีเปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2551 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การรับรองผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเพ่ือการ

อนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผานระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2561  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและ

วิธีการกําจัดสําหรับการขออนุญาตและการอนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2561 

 

4.  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือ

ชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 105 และลําดับท่ี 106 พ.ศ. 2545 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเร่ืองรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือ

ชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 105 และลําดับท่ี 106 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
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http://www.diw.go.th/hawk/law/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AF%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81(%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AF)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B547.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/143.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99_waste_61.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99_waste_61.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/ind_65.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/egat3_50.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/egat3_50.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135WP%20Auto%20e-license.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135WP%20Auto%20e-license.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135-95%E0%B8%87.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135-95%E0%B8%87.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135-95%E0%B8%87.PDF
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 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต 

นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานแบอัตโนมัติผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหนํา

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสและแบบอัตโนมัติผานระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2561 

 

กฎและขอบังคับท่ีออกตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบดวย  

 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ต้ังแต ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2546) ถึง ฉบับท่ี 8 

(พ.ศ. 2555) 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบ

ความปลอดภัยการเก็บรักษาความปลอดภัยท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2549 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

 

นอกจากนี้ไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวการนําเขา สงออก ครอบครองวัตถุอันตราย ไวดังนี้ 

 การนําเขา สงออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป

หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 การนําเขา สงออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 

หนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลขนสงของเสียอันตรายมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 กําหนดใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ผูขนสงของเสียอันตราย หรือผูเก็บรวบรวมบําบัด ของเสียอันตราย 

ตองแจงเพ่ือขอมีเลขประจําตัวตาม แบบกํากับการขนสง 01 

 ผูประกอบการท่ีมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตรายปริมาณครอบครอง รวมกันไมเกิน 

1,000 กิโลกรัมตอเดือน สามารถเก็บไวในโรงงานไดไมเกิน 180 วัน นับตั้งแต วันท่ีมีไวครอบครอง และผูท่ีมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตรายต้ังแต 1,000 กิโลกรัมตอเดือน ขึ้นไป สามารถเก็บไวไดภายในโรงงานไมเกิน 90 วัน นับตั้งแต

วันท่ีมี ไวในครอบครอง 

 ในระหวางการมีไวในครอบครอง ตองดําเนินการดังนี้  

(1) จัดทําบัญชีระบุปริมาณ จํานวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะหตรวจสอบรวมถึง วิธีการบริหารจัดการ

ของเสีย  

(2) ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง ไมทําปฏิกิริยากับของเสียอันตรายท่ีบรรจุ  

(3) ตรวจสอบอาคาร สถานท่ีท่ีใชเก็บของเสียอันตราย  

(4) จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินใหเพียงพอ 

 เม่ือจะทําการขนสงของเสียอันตรายใหจัดทําใบกํากับการขนสงตามแบบกํากับการขนสง 02 
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http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/26-7-60.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/26-7-60.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD61.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD61.PDF
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 ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจัดทํารายงานประจําปเพ่ือรายงานสถานะของผูเก็บรวบรวม บําบัดของเสีย

อันตราย ปริมาณ และการจัดการของเสีย ปละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของทุกป ตามแบบกํากับการขนสง 06 

 ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ เม่ือผูเก็บรวบรวม บําบัดของเสียอันตราย

ไมสงคืนคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายฉบับท่ี 6 ภายใน 45 วัน 

 กําหนดหนาท่ีของผูขนสงและผูรับกําจัดของเสียอันตราย  

สําหรับใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย จะเปนแบบกํากับการขนสง 02 ตามแนบทายประกาศ กระทรวง

อุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน (สวนท่ี 1 ผูกอกําเนิด สวนท่ี 2 ผูขนสง และสวนท่ี 3 ผูรับบําบัด กําจัด)  

ขอยกเวน  

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตนําออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายมี ดังนี้   

1) มูลฝอยท่ัวไป (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) เชน มูลฝอยจากอาคารสํานักงาน  

โรงอาหาร บานพัก คนงาน  

2) มูลฝอยติดเชื้อ (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) เชน หองพยาบาล (ยกเวน มูลฝอยติดเชื้อ

จาก หองปฏิบัติการตองขออนุญาต)  

3) ของเสียท่ีมีกัมมันตภาพรังสี (พ.ร.บ.ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504)  

4) น้ําเสียท่ีสงไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางทอสง  

กรณีท่ีโรงงานตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะตองขออนุญาตนําขยะ ท่ัวไปออก

นอกบริเวณโรงงานท่ีสํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ และโรงงานจะตองดําเนินการกําจัดวัสดุท่ีไมใชแลวดังท่ีกลาวมาขางตน

ใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  

การจดัการของเสยีตามอนุสัญญาบาเซล ดวยของเสียอันตรายตามอนุสญัญาบาเซลเทากับเปนของเสียเคมีวัตถุ (ตาม พ.ร.บ.วตัถุอันตราย 

พ.ศ. 2535) จึงกาํหนดวิธีการจัดการดังนี้  

• ขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนําเขาหรือสงออกของเสียจากประเทศท่ีใหสัตยาบันตออนุสัญญาบา

เซลเทานั้น 

• ในกรณีสงออกตองไดรับความยินยอมจากประเทศปลายทางและประเทศนําผาน  

• กรณีนําเขาหรือนําผานแดนตองไดรับความยินยอมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• อนุญาตใหนําเขาเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเทานั้น ไมอนุญาตใหนําเขามาเพ่ือขายหรือจําหนาย  

  

การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย  

ผูขนสงวัตถุอันตรายจะตองทําการประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย อันเปน ผลมาจากการร่ัวไหล 

การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายท่ีทําการขนสงทุกกรณี และตองเปนการประกันภัยกับ บริษัทประกันวินาศภัยท่ี

ไดรับใบอนุญาต  

การประกันภัยจากการขนสงวัตถุอันตรายตองครอบคลุมความเสียหาย ท้ังท่ีเปนความเสียหายตอ ชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพอนามัย และความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก เวนแตบุคคลภายนอกนั้นเปนผูกระทําละเมิด รวมถึง

คาใชจายในการขจัด เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทาความเสียหาย รวมท้ังการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเคียงกับ

สภาพเดิม ซ่ึงรวมถึงความเสียหายแกสัตว พืช สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยสินของแผนดิน หรือทรัพยไม มีเจาของ 

(คูมือการจัดการกากอุตสาหกรรม, 2558) 
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พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

กําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดลอมในเร่ืองตาง ๆ 

สําหรับการจัดการของเสียอันตรายมาตร 78 บัญญัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยในมาตรา 79 บัญญัติตอไปวา 

ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวเฉพาะ ให รัฐมนตรีฯ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจ  

ออกกฎกระทรวง กําหนดชนิด และประเภทของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ในกระบวนการผลิตในกิจการตาง ๆ ใหอยูในความควบคุมและไดกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บ

รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนสงเคลื่อนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การจัดการ การบําบัด และการจัดการ

ของเสียอันตรายดังกลาวดวยวิธีการท่ีเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

 

พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

ใหอํานาจแกผูวาการนิคมอุตสาหกรรมในการอนุญาตใหต้ังโรงงานและประกอบกิจการโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน  

พ.ศ. 2535 ควบคุมการดําเนินงานของผูประกอบการอุตสาหกรรม หรือ ประกอบการคาเพ่ือสงออก และผูใชท่ีดินในนิคม

อุตสาหกรรมใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย รวมท้ังการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุข หรือ 

ท่ีกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมใหผูประกอบการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมตองจัดการ

ของเสีย ตามหลักเกณฑและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี 79/2544 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม  

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม  

 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 25 กําหนดลักษณะท่ีเขาขายเปนเหตุรําคาญ 

มาตรา 31 กําหนดกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

มาตรา 32-33 บัญญัติใหอํานาจแกราชการสวนทองถิ่น ในการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญ  

พ.ศ. 2561 

 

ที่มา:  1.  คูมือหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม โครงการจัดระดับโรงงานจัดการ 

     กากอุตสาหกรรม ประเภท 101 105 และ 106 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) 

2. คูมือการขออนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายโรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549) 

3. กฎหมายที่เก่ียวของ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) 

4. พระราชบัญญัติ (ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561) 
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ภาคผนวก ง 

การจัดทําแผนที่และขอมูลเชิงพืน้ที่สาํหรบัพื้นที่เสี่ยงลกัลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 

 ตัวอยางโปรแกรมการรังวัดขอบเขตพ้ืนท่ีและคํานวณขนาดพ้ืนท่ีผาน Application บนมือถือ ตัวอยาง เชน 

Application Area Calculator ซ่ึงสามารถโหลดจาก App store ในระบบ Android จาก Play Store ในระบบ iOS และ

โปรแกรม Quantum GIS หรือท่ีเรียกวา QGIS สามารถใชงานบนลินุกซ, Unix, Mac OSX และ Wimdow สําหรับใชงาน  

ดังรูปท่ี ง-1 

 

 
 

รูปที่ ง-1 โปรแกรมการรังวัดขอบเขตพ้ืนท่ีและคํานวณขนาดพ้ืนท่ีผาน Application บนมือถือ 
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รูปที่ ง-2 โปรแกรมสําหรับทําขอมูลแผนท่ี QGIS 

 

การเรียกดูขอมูลดวยโปรแกรม QGIS  

การเรียกดูชั้นขอมูลจาก Browser และสวนประกอบขอมูลเชิงสารสนเทศไดดังนี้ 

1) โดยการคลิกท่ีเมนู View => Panels ใหทําเครื่องหมาย × ท่ีหนา Browser ดังรูปท่ี ง-3 
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รูปที่ ง-3 การเรียกดูขอมูลดวยโปรแกรม QGIS 

 

 2) จากนั้นไปท่ีโฟลเดอรท่ีเก็บขอมูล (Shapefile) ท่ีตองการ แลวคลิกเมาสขางขวาท่ีโฟลเดอร 

จากนั้นเลือก File (Shapefile) ท่ีตองการ ดังรูปท่ี ง-4 
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รูปที่ ง-4 การเรียกดูขอมูลดวยโปรแกรม QGIS 
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ภาคผนวก จ 

ลักษณะและคณุสมบัติของสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

 

      ลักษณะความเปนพิษของกากอุตสาหกรรม แบงออกเปนดังนี้ 

 1) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances) ที่มีลักษณะและ คุณสมบัติดังนี้ 

 เปนของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ (Flash point) ตํ่ากวา 60 องศาเซลเซียส แตไมรวมถึงสารละลายท่ีมีแอลกอ

ฮอรผสมอยูนอยกวา 24 % โดยปริมาตร วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดดวยเคร่ืองมือ Pensky-Martens Closed 

Cup Tester ตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน ASTM Standard D-93-79 หรือ D-93-80 หรือการวัดดวยเคร่ืองมือ Setaflash 

Closed Cup Tester ตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน ASTM Standard D-3278-78 

 เปนสารท่ี ไมใชของเหลวแตสามารถลุกเปนไฟได เม่ือมีการเสียดสีหรือเม่ือมีการดูดความชื้น หรือเม่ือเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้ึนเองภายในสารนั้น และเม่ือเกิดลุกเปนไฟจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงและอยางตอเนื่องท่ีกอใหเกิด

อันตรายรายแรงไดภายใตอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) 

 เปนกาชอัดท่ีจุดระเบิดได (Ignitable compressed gas) ซ่ึงกาซอัดนี้ ใหหมายถึงวัสดุหรือของผสมใด ๆ 

ท่ีบรรจุอยูในถังบรรจุท่ีมีความดันสมบูรณ (Absolute pressure) มากกวา 2.81 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 21 

องศาเซลเซียส หรือมีความดันสมบูรณมากกวา 7.31 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบ

หรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D-323 

 เปนสารออกซิไดเซอร (Oxidizer) ซ่ึงสามารถไปกระตุนใหเกิดการเผาไหมของสารอินทรียข้ึนได ไดแก 

สารประกอบจําพวก chlorate permanganate inorganic peroxide และ nitrate 

 

2) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารกัดกรอน (Corrosive substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ

ดังนี้ 

 เปนสารละลาย (Aqueous solution) ท่ีมีคาความเปนกรดดาง (pH) เทากับ 2 หรือตํ่ากวาและคาความเป

นกรดดาง (pH) เทากับ 12.5 หรือสูงกวา วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดดวย pH-meter ตามวิธีทดสอบของ USEPA 

Method 9040 

 เปนของเหลวท่ีกัดกรอนเหล็กกลาชั้น SAE  1020  ไดในอัตราสูงกวา 6.35  มิลลิเมตรตอปท่ีอุณหภูมิ  

55 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการใชวิธีทดสอบของ NACE (National Association of Corrosion Engineers) 

Standard TM-01-69 

 

3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย (Reactive substances) ที่มีลักษณะและ

คุณสมบัติดังนี้ 

 เปนสารท่ีมีสภาพไมคงตัว สามารถทําปฏิกิริยาไดอยางรวดเร็วและอยางรุนแรง โดยไมมีการระเบิดเกิดขึ้น 

 เปนสารซ่ึงทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา 

 เปนสารซ่ึงเม่ือรวมกับน้ําจะไดของผสมท่ีจะระเบิดได 

 เป นสารซ่ึงเม่ือผสมกับน้ํา จะทําใหเกิดกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษข้ึน ในปริมาณท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดลอมได 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    75 

 เปนสารท่ีมีองคประกอบของไซยาไนดหรือซัลไฟด เม่ือตองอยูในสภาวะแวดลอมท่ีมีคาความ เปนกรด

ดาง (pH) ระหวาง 2 ถึง 11.5 แลวสามารถกอใหเกิดกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษขึ้นในปริมาณท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

บุคคลและสิง่แวดลอมได  

 เปนสารซ่ึงเม่ือถูกทําใหรอนในท่ีจํากัดจะกอใหเกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได  

 เปนสารซ่ึงสามารถระเบิดไดทันทีหรือเกิดปฏิกิริยาระเบิดไดในสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน 

(ความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) จะมีปฏิกิริยารุนแรง 

 

4) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารพิษ (Toxic substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 

 เปนสารท่ีเปนอันตรายตอสุขอนามัยหรือสิ่งแวดลอม เพราะมีคุณสมบัติของความเปนสารกอมะเร็ง 

สารพิษแบบเฉียบพลัน สารพิษแบบเร้ือรัง สารท่ีมีคุณสมบัติสะสมในเนื้อเย่ือของสิ่งมีชีวิต หรือตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม เชน 

สารเคมีท่ีกอใหเกิดมะเร็งตามบัญชีรายชื่อในกลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2A และกลุมท่ี 2B ของ International Agency for Research 

on Cancer เปนตน 

 เปนสารท่ีมีคา Acute oral LD50 นอยกวา 2,500 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม เม่ือใชหนู (Rat) 

เปนสัตวทดลอง หรือมีคา Acute inhalation LC50 นอยกวา 10,000 สวนในลานสวน ในสภาพของไอหรือกาซ หรือเม่ือใช

กระตายเปนสัตวทดลอง มีคา acute dermal LD50 นอยกวา 4,300 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ท้ังนี้คา LD50 หมาย

ถึงคา (ปริมาณ) เฉลี่ยของสารพิษ (Medium lethal dosage) ท่ีทําใหสัตวท่ีใชในการทดลองเสียชีวิตไปคร่ึงหนึ่ง (50%) คา 

LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัม ของสารพิษตอน้ําหนกตัวสัตวทดลองหนึ่งกิโลกรัม และคา LC50 หมายถึงคา (ความเขมขน) เฉลี่ย

ของสารพิษ (Medium lethal concentration) ในตัวกลางท่ีทําใหสัตวท่ีใชในการทดลองเสียชีวิตไปคร่ึงหนึ่ง (50%) คา LC50 

มีหนวยเปนสวน (โดยปริมาตรหรือน้ําหนกั) ของสารพิษตอลานสวน (โดยปริมาตร หรือน้ําหนัก) ของตัวกลาง 

 เปนสารท่ีมีคา Acute aquatic 96-hour LC50 นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร เม่ือวัดในน้ําออน 

(ความกระดางท้ังหมดเทากับ 40-48 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปแคลเซียมคารบอเนต) กับปลา fathead minnows (Pimephales 

promelas) ปลา rainbow trout (Salmo gairdneri) หรือปลา golden shiners (Notemigonus crysoleucas) ตามท่ี

กําหนดใน Part 800 ของ the “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (16th 

Edition),” American Public Health Association, 1985 

 เปนสารท่ีมีองคประกอบของสารท่ีระบุขางลางนี้  ในปริมาณความเขมขนของสารใดสารหนึ่งหรือปริมาณ

รวมของสารท้ังหมด มากกวาหรือเทากับ 0.001% โดยนาหนัก  

 -  2-Acetylaminofluorene (2-AAF)  

 -  Acrylonitrile  

 -  4-Aminodiphenyl  

 -  Benzidine and its salts  

 -  bis (Chloromethyl) ether (BCME)  

 -  Methyl chloromethyl ether  

 -  1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)  

 -  3,3'-Dichlorobenzidine and its salts (DCB)  

 -  4-Dimethylaminoazobenzene (DAB)  

 -  Ethyleneimine (EL)  

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    76 

 -  alpha-Naphthylamine (1-NA)  

 -  beta-Naphthylamine (2-NA)  

 -  4-Nitrobiphenyl (4-NBP)  

 -  N-Nitrosodimethylamine (DMN)  

 -  beta-Propiolactone (BPL)  

 -  Vinyl chloride (VCM) 

 

5) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบของสิ่งเจือปนที่กําหนดไวดังนี้ 

 เม่ือนํามาหาคาความเขมขนท้ังหมดของสิ่งเจือปน พบวามีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและ

สารอินทรียอันตราย ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (mg/kg; wet weight) เทากับ

หรือมากกวาคา Total Threshold Limit Concentration (TTLC) ท่ีกําหนดไวดังตอไปนี้ 

แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี 500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Antimony and/or antimony compounds) 

สารหน ูและ/หรือสารประกอบของสารหนู 500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Arsenic and/or arsenic compounds) 

แรใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos) 1.0  (รอยละ) 

แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม 10,000  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต) 

(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate) 

เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม 75    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Beryllium and/or beryllium compounds) 

แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม 100   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Cadmium and/or cadmium compounds) 

สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท  500   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Chromium (VI) compounds) 

โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท 2,500   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Chromium and/or chromium (III) compounds) 

โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท 8,000   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Cobalt and/or cobalt compounds) 

ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง  2,500   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Copper and/or copper compounds) 

สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)  18,000   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว  1,000   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Lead and/or lead compounds) 

ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท 20  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Mercury and/or mercury compounds) 
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โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม  3,500   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(ไมรวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด) 

(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide) 

นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล 2,000  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Nickel and/or nickel compounds) 

ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม  100   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Selenium and/or selenium compounds) 

เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน 500   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Silver and/or silver compounds) 

ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม 700   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Thallium and/or thallium compounds) 

วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม 2,400   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Vanadium and/or vanadium compounds) 

สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี  5,000   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Zinc and/or zinc compounds) 

แอลดริน (Aldrin) 1.4   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

คลอเดน (Chlordane)  2.5   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD) 1.0   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)  100   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ดีลดริน (Dieldrin) 8.0   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD) 0.01   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

เอนดริน (Endrin)  0.2  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

เฮปตาคลอร (Heptachlor)  4.7  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

คีโปน (Kepone)  21  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

สารประกอบอินทรียของตะกั่ว (Lead compounds, organic) 13  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ลินเดน (Lindane)  4.0  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

เมททอกซีคลอร (Methoxychlor) 100  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ไมเร็ก (Mirex)  21  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) 17  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))  50  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ทอกซาฟน (Toxaphene)  5  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ไตรคองโรเอทิลีน (Trichloroethylene)  2,040  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)  10  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(หมายเหตุ  – คาท่ีกําหนดของสารอนินทรีย เปนคาท่ีวัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ 

  – ในกรณีของแอสเบสตอสและโลหะธาตุ คาท่ีกําหนดไวใหใชกับสารท่ีอยูในสภาพรวนเปนผงละเอียดเทานั้น  

ท้ังนี้ แอสเบสตอส จะรวมถึง chrysotile amosite crocidolite tremolite anthophyllite และ actinolite) 
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 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเม่ือนํามาสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET) และวิธีวิเคราะห

น้ําสกัดแลว มีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตราย 

ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอลิตรของน้ําสกัด (mg/L) เทากับหรือมากกวาคา Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)  

ท่ีกําหนดไวดังตอไปนี้ 

สารหน ูและ/หรือสารประกอบของสารหนู 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Arsenic and/or arsenic compounds) 

แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม  100  มิลลิกรัมตอลิตร 

(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต) 

(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate) 

เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม 0.75  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Beryllium and/or beryllium compounds) 

แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม 1.0  มิลลิกรัมตอลิตร

(Cadmium and/or cadmium compounds) 

สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท 5  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Chromium (VI) compounds) 

โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท 5  มิลลิกรัมตอลิตร

(Chromium and/or chromium (III) compounds) 

โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท  80  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Cobalt and/or cobalt compounds) 

ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง 25  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Copper and/or copper compounds) 

สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)  180  มิลลิกรัมตอลิตร 

ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead compounds) 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร 

ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท 0.2  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Mercury and/or mercury compounds) 

โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม 350  มิลลิกรัมตอลิตร 

(ไมรวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด) 

(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide) 

นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล  20  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Nickel and/or nickel compounds) 

ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม  1.0  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Selenium and/or selenium compounds) 

เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or silver compounds)  5  มิลลิกรัมตอลิตร 

ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม 7.0  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Thallium and/or thallium compounds)  

วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม 24  มิลลิกรัมตอลิตร 
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(Vanadium and/or vanadium compounds) 

สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี 250  มิลลิกรัมตอลิตร 

(Zinc and/or zinc compounds) 

แอลดริน (Aldrin)  0.14  มิลลิกรัมตอลิตร 

คลอเดน (Chlordane) 0.25  มิลลิกรัมตอลิตร 

ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD) 0.1  มิลลิกรัมตอลิตร 

2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) 10  มิลลิกรัมตอลิตร 

ดีลดริน (Dieldrin) 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร 

ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8 -TCDD))  0.001  มิลลิกรัมตอลิตร 

เอนดริน (Endrin)  0.02  มิลลิกรัมตอลิตร 

เฮปตาคลอร (Heptachlor) 0.47  มิลลิกรัมตอลิตร 

คีโปน (Kepone)  2.1  มิลลิกรัมตอลิตร 

ลินเดน (Lindane) 0.4  มิลลิกรัมตอลิตร 

เมททอกซีคลอร (Methoxychlor) 10  มิลลิกรัมตอลิตร 

ไมเร็ก (Mirex) 2.1  มิลลิกรัมตอลิตร 

เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)  1.7  มิลลิกรัมตอลิตร 

โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs)) 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร 

ทอกซาฟน (Toxaphene) 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร 

ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)  204  มิลลิกรัมตอลิตร 

ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)  1.0  มิลลิกรัมตอลิตร 

(หมายเหตุ – คาท่ีกําหนดของสารอนินทรีย เปนคาท่ีวัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ) 

 

 การทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว โดยนํามาสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET)  

จะทําข้ึนก็ตอเม่ือ คาความเขมขนท้ังหมด (Total Concentration) ของสารอันตรายใดๆ มีคาไมเกินคา TTLC แตมีคาเทากับ

หรือมากกวาคา STLC ของสารนั้น หรือเม่ือตองการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนั้น ไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบ 
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ภาคผนวก ฉ 

ชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 

 

ชุดปองกันสารเคมีระดับ C (Level C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อผาสนับสนุนการปองกัน  

(Support Function Protective Garment)  

ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน NFPA 1993 

 

หนากากปองกันเต็มหนาท่ีติดไสกรองอากาศ (Full-facepiece, 

air-purifying, canister-equipped respirator) 

 

 

ถุงมือปองกันสารเคมีและรองเทาบูทนิรภัย  

(Chemical resistant gloves and safety boots) 

 

 

 

 

 

หมวกแข็ง (Hard hat) 

 

 

 

 

 

 

การปองกัน  

- ปองกันการกระเซ็นของสารเคมีท่ีเปนของเหลวแตไมปองกันไอสารหรือกาซ 

 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    81 

การใชงาน 

- เม่ือมีการสัมผัสกับสารเคมีท่ีไมมีผลกระทบตอผิวหนัง 

- มีการตรวจวัดชนิดและปริมาณของสารปนเปอนแลว 

- ไสกรองท่ีใชกับหนาสามารถขจัดการปนเปอนได 

- มีการระบุลักษณะพิเศษของสารและอันตรายท่ีมีอยูได 

 

ขอจํากัด  

- เนื้อผาท่ีใชปองกันตองมีคุณสมบัติตอตานการซึมผาน (Resist permeation) ของสารเคมีหรือสวนผสมท่ีมีอยู 

- ปริมาณสวนผสมสารเคมีท่ีลอยอยูในอากาศจะตองต่ํากวาระดับท่ีเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพอยางเฉียบพลัน (IDLH) 

- ในบรรยากาศจะตองมีผสมของกาซออกซิเจนไมนอยกวา 19.5% 

- ไมยอมรับใหใชในปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Not Acceptable for Chemical Emergency Response) 
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ภาคผนวก ช 

การเก็บตัวอยางกากของเสยี เครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบองคประกอบหรือคุณสมบัติ 

ของกากของเสียเบื้องตน และวิธีการสอบเทียบ 

 

อุปกรณและภาชนะในการเก็บตัวอยางกากของเสีย 

กากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) 

อุปกรณเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) ท่ีนิยม ไดแก Glass sampler และ Water sample dipper  

 รูปที่  ช-1  Glass sampler                                  

 

รูปที่ ช-2 Water sample dipper 

ภาชนะบรรจุตัวอยาง (Sample container) 

ลักษณะของภาชนะท่ีใชบรรจุกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) สวนมากจะนิยมใชขวดพลาสติก เนื่องจากเบา 

สะดวกตอการขนสง และราคาถูก โดยตองพิจารณาดังนี้ 
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ก. ชนิดของขวด ตองคํานึงถึงการปนเปอนของตัวเนื้อ (Texture) ภาชนะบรรจุกับกากของเสียชนิดของเหลว  

(น้ําเสีย) วามีผลตอการวิเคราะหดัชนีนั้น ๆ หรือไม และในกรณีท่ีตองรักษาสภาพดวยสารละลายกรด-ดาง หรือตองกลั้วขวดดวย

สารละลายอินทรีย ตองใชภาชนะท่ีทนตอสารเคมีนั้น ๆ ดวย เพ่ือเปนการรักษาสภาพของน้ําตัวอยาง  

ข. ปริมาตรของขวด ควรมีความเหมาะสมกับปริมาตรท่ีตองการเพ่ือใหเพียงพอตอการวิเคราะห และการยืนยันผล  

ซ่ึงมีหลายดัชนีสามารถบรรจุในภาชนะเดียวกันไดเพราะมีวิธีการในการรักษาสภาพเหมือนกัน  

ค. รูปรางของขวด ควรเปน ขวดท่ีมีกนกลมไมเปน เหลี่ยมมุม การเลือกใช วัดปากกวางหรือปากแคบตองคํานึงถึง

ความสะดวกในการทําความสะอาด และการวิเคราะห  

 

ฉลากติดขางขวดเก็บตัวอยาง 

เม่ือเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) และปดฝาขวดใหสนิทแลวควรเช็คขวดใหแหง และปดฉลาก 

(Label) ไวทุกขวดทันที เพ่ือปองกันการปดฉลากผิดขวด โดยฉลากจะตองแจกแจงขอมูลท่ีจําเปน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานทุกตัวอยาง 

ดังนี้ 

- สถานท่ีเก็บตัวอยาง (Sampling location or sample site)  

- จุดเก็บตัวอยางในสถานท่ีท่ีกําหนดให (Sampling position at a given location) วามีกี่จุดตําแหนงใด แตละจุด

หางกันเทาใด (Exact location) 

- วัน เวลา และความถี่ของการเก็บตัวอยาง (Time and frequency of sampling)  

- การรักษาสภาพตัวอยาง ใชสารเคมีชนิดใดในการรักษาสภาพหรือไม 

- ดัชนีท่ีตองการวิเคราะห 

- วัตถุประสงคในการเก็บตัวอยาง 

- ชื่อ-สกุล และหนวยงานของผูเกบ็ตัวอยาง ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับตัวอยางนัน้ ๆ จะไดสอบถามไดถูกตอง ควรระบุ

ท้ังชื่อและนามสกุล เพ่ือปองกันความสับสนในกรณีท่ีชื่อซํ้ากัน 

 

วิธีการเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของเหลว (น้ําเสีย) นิยมวิธีการเก็บตัวอยาง 3 วิธี ไดแก  

1. แบบจวง (Grab sampling) คือ การเก็บตัวอยางจุดละ 1 ตัวอยางในเวลาท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ  

2. การเก็บแบบผสมรวม (Composite sampling) คือ การเก็บตัวอยางแบบจวง แลวนํามาผสมกันโดยเก็บจากจุด

เดียวกัน แตเวลาตางกัน เปนการเฉลี่ยความเขมขนของตัวอยาง ณ จุดเก็บ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  

3. การเก็บแบบผสมรวมแตละจุดเก็บ (Integrated sampling) คือ การเก็บตัวอยางแบบจวงของแตละจุดเก็บแลว

นํามาผสมกัน  

 

กากของเสียชนิดของแข็ง (ดิน/วัสดุปนเปอน) 

การเก็บตัวอยางดิน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. การเก็บตัวอยางดินจากระดับดิน 

  1.1 อุกรณ คือ พลั่ว จอบ เสียม หรือหัวเจาะดิน (Hand Auger) 

  1.2 ใชจอมหรือเสียม หรือพลัวทําความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ ๆ เพ่ือปาดหนาดิน เศษแกวเศษหญาออก 

  1.3 ใช Hand Auger เจาะดินลงไปเพ่ือเก็บดินท่ีระดับ 10-20 เซนติเมตร นําตัวอยางดินท่ีไดใสลงไปใน

อุปกรณบรรณจุดินท่ีเหมาะสม 
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2. การเก็บตัวอยางดินจากระดับปานกลาง 

  2.1 อุปกรณ คือ จอบ เสียม หรือหัวเจาะดิน (Hand Auger) 

  2.2 ใชจอมหรือเสียม ทําความสะอาดพ้ืนท่ีรอบ ๆ เพ่ือปฺดหนาดิน เก็บเศษหิน เศษหญา ออก 

  2.3 ใช Hand Auger เจาะดินลงไป เพ่ือเก็บดินท่ีระดับ 30-200 เซนติเมตร  

3. การเก็บตัวอยางดินจากระดับลึก 

  3.1 อุปกรณ คือ เครื่องขุดเจาะดิน และตุมสําหรับตอก 

  3.2 เปนการเก็บตัวอยางดินท่ีมีระดับความลึกมากกวา 2.0 เมตร  ซ่ึงการเก็บตึวอยางแกนดินยาวตอเนื่อง

จะใช Split Barrel Sampler ซ่ึงเก็บตัวอยางแทงดินอยางตอเนื่องได 45-60 เซนติเมตร การเก็บตัวอยางอาจจะใชรวมกับอุปกรณ

ขุดเจาะอ่ืน ๆ เชน Auger สวนหัวไวสําหรับตอเชื่อม Thin Wall Tube กับตัวดาม Thin Wall Tube ปลายตัดชองระบายอากาศ 

สกูรเชื่อมสวนหัวและ Thin Wall Tube เพ่ือขุดหลุมนํารองจนถึงระดับความลึกท่ีตองการ แลวจึงปลอยเปน Split Barrel Sampler 

เพ่ือเก็บตัวอยางตอไป  

 

เครื่องมืออุปกรณเก็บตัวอยางกากของเสียชนิดของแข็ง (ดิน/วัสดุปนเปอน) 

เครื่องอุกรณท่ีใชมีดังนี้ พลั่ว จอบ เสียม หัวเจาะดิน (Hand Auger), Thin-wall Tube Sampler และภาชนะบรรณจุดิน 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

เครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบองคประกอบ/คณุสมบัติของกากของเสียเบือ้งตน 

 

อุปกรณ/เครื่องมือ ชนิดกากของเสีย พารามิเตอรท่ีท่ีตรวจวัด 

กระดาษลิตมัส 

 

 

 

 

 

น้ําเสีย (1) 

 

ความเปนกรด-ดาง 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่อง Multi-meter (pH, temp,  

Conductivity, Salinity) 

 

 

 

 

 

น้ําเสีย (1) 

 

ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ  

คาการนําไฟฟา คาความเค็ม 
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อุปกรณ/เครื่องมือ ชนิดกากของเสีย พารามิเตอรท่ีท่ีตรวจวัด 

เครื่อง HAZCAT Kit 

 

 

 

 

  

 

น้ําเสีย/ผสมน้ํามันกาก

สารเคมี (2)  

ไดท้ังท่ีเปนของแข็ง

และของเหลว 

 

เครื่องมือตรวจสอบจําแนก

ประเภทของเสียอันตราย 

องคประกอบของสารเคมี  

กลุมสารเคมี และความเปนพิษ 

 

 

 

เครื่อง XRD 

 

 

กากสารเคมี (2) 

ท่ีเปนของแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

โลหะหนัก 

เครื่อง XRF 

 

 

 

 

กากของเสียท่ีเปน

ของแข็ง ผงข้ีเถา        

และขี้ตะกรัน 

 

 

 

โลหะหนัก 

 

 

 

 

 

 

เครื่อง Chromatography/  

Mass 

spectrometry 

(GC/MS) 

   

 

 

 

 

 

 

กากสารเคมี (2)  

ท้ังท่ีเปนชองแข็งและ

ของเหลว 

 

ไอระเหยจากสารอินทรียระเหยงาย 

(VOCs)  
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อุปกรณ/เครื่องมือ ชนิดกากของเสีย พารามิเตอรท่ีท่ีตรวจวัด 

หลอดตรวจแกส หรือหลอดชี้บอก  

(Gas detector Tube) 

 

 

 

 

 

กาซ 

 

ไอระเหยของสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

เครื่อง Multi RAE 

 

 

 

 

กาซ 

 

ตรวจวัดไอระเหยสารเคมีรวม  

LEL, O2, VOCs  และสารเคมี 

รายชนิดตามเซ็นตเซอร 

 

 

 

 

เครื่อง FTIR 

 

 

กาซ 

 

ตรวจวัดกาซพิษและไอระเหย

สารเคมีในบรรยากาศ  

จํานวนมากกวา 250 ชนิด 

 

เครื่อง Radioactive Meter 

 

 

รังสี 

 

รังสีเบตา แกรมมา แอลฟา 
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*** หมายเหตุ 
(1) น้ําเสีย เปนของเสียท่ีเกิดการข้ันตอนท่ีมีการใชน้ําในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน การลาง

ชิ้นงาน การลางอุปกรณ/เคร่ืองจักร และการลางพ้ืน เปนตน รวมท้ังน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไมผาน 

คามาตรฐาน ซ่ึงอาจมีการปนเปอนและมีความเปนอันตรายหากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตหรือ 

การบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากสารเคมีเหลานั้นจะถูกชะละลายปนเปอนมากับน้ําเสียดังกลาว 
(2) กากสารเคมี เปนกากของเสียท่ีมีองคประกอบของสารเคมีซ่ึงเปนวัตถุดิบหรือสารต้ังตนของกระบวนการผลิต

ของอุตสาหกรรมตาง ๆ มีท้ังท่ีเปนของเสียอันตรายและของเสียไมอันตราย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบของ

สารเคมีดังกลาว 

 

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) 

เนื่องจากเครื่องมือวัดท่ีใชในการสํารวจสงผลกระทบตอความแมนยําและเชื่อถือไดของขอมูลจึงจําเปนตองดําเนินการ

ใหแนใจวาเคร่ืองมือวัดท่ีใชในการสํารวจสามารถใหผลการวัดท่ีแมนยําตามความตองการ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

(Calibration) เปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับการทําใหแนใจวาเคร่ืองมือวัดท่ีใชงานยังสามารถทํางานไดอยางแมนยําตามท่ี

ตองการ ผลจากการสอบเทียบเม่ือนํามาวิเคราะหจะทําใหสามารถกําหนดไดวาเคร่ืองมือวัดควรจะใชตอไปหรือจําเปนตอง

ปรับแตงผลจากการสอบเทียบ ทําใหม่ันใจไดวาเครื่องมือวัดท่ีใชในการสํารวจยังคงทํางานไดอยางแมนยําและเชื่อถือได ผลการ

สอบเทียบหลาย ๆ ครั้ง ยังแสดงใหเห็นคุณลักษณะทางดานความเสถียร (Stability) ของเครื่องมือวัด 

การสอบเทียบ หมายถึง ชุดของการดําเนินการซ่ึงสรางความสัมพันธระหวางคาการชี้บอกโดยเคร่ืองมือวัดหรือระบบ

การวัด หรือคาท่ีแสดงโดยเคร่ืองวัดท่ีเปนวัสดุกับคาสมนัยท่ีรูคาของปริมาณท่ีวัดภายใตภาวะเฉพาะท่ีบงไว จากความหมาย

ดังกลาวขยายใหเขาใจงายข้ึนก็คือ การสอบเทียบเปนชุดการดําเนินการภายใตสภาวะเฉพาะเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวาง

เครื่องมือวัดเพ่ือเปรียบเทียบกับคาท่ีรูของ ปริมาณท่ีวัด (ซ่ึงตองเปนคาท่ีสามารถอางอิงได) ผลจากการสอบเทียบจะใหขอมูลวา

เครื่องมือวัดท่ีใชในการสํารวจยังคงมีคุณลักษณะทางดานมาตรวิทยาท่ีเหมาะสมในการใชงานตอไปหรือไม  

การทําการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) มี 2 วิธี 

1. การทําดวยตนเอง 

2. การสงไปทําท่ีศูนยมาตรฐานตาง ๆ 

โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะตองปฏิบัติและปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และผูปฏิบัติจะตองมีความรู

เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของเครื่องมือนั้น ๆ 
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ภาคผนวก ซ 

รายชื่อหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐาน 

 

ลําดับที่ บริษัท เบอรติดตอ 

1 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 0 2678 1813 ตอ 1114 หรือ 1119 

2 บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด 0 2744 9911 

3 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด 0 3848 1197-8 

4 บริษัท แซน อี.68 แลบ จํากัด 0 2587 8486,  0 2912 2715-8 

5 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 0 2805 6660-2 

6 บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนตซายน จํากัด 0 7434 2180, 0 7434 2878 

7 บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด 0 2939 4370 

8 บริษัท เทสท เทค จํากัด 0 2877 3271-4 

9 บริษัท โมเดิรน ทรีท แอนดเทค จํากัด 0 2530 2310-1 

10 บริษัท วอเตอรเทสท จํากัด 0 2993 6625-7 

11 บริษัท คอนซัลแตนท เซ็นเตอร แอนด แล็บ จํากัด 0 2840 7013-5 

12 บริษัท วอเตอรดอกเตอร จํากัด 0 2559 2920-2, 0 1310 4266 

13 บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จํากัด 0 2315 2300 

14 บริษัท ซีคอท จํากัด 0 2910 5021-6, 0 2959 3600 

15 บริษัท ลิควิด เพียวริฟเกชั่น เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0 2903 0810-4 

16 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด 0 2292 1645-8, 0 2689 8164-5 

17 บริษัท สหพรพรหม จํากัด 0 2938 1707-9, 0 2938 1705 

18 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท แอนด แลบอราตอร่ี จํากัด 0 2696 0741, 0 2969 0130-1 

19 บริษัท เกตเวยดิเวลลอปเมนท จํากัด 0 3857 5277, 0 3857 5118 

20 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 0 2345 1000 

21 บริษัท สยามเฆมีจํากัด (มหาชน) 0 2425 8036 

22 บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนดคอลซัลแทนทจํากัด 0 7726 9377 

23 บริษัท เวลโกรวอินดัสทรีสจํากัด 0 3857 0001, 0 3857 1158 

24 บริษัท ไอ. เอ. เคมีคอลสจํากัด 0 2938 6604-5 

25 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จํากัด 0 2509 9000-40, 0 2509 9048-3307 

26 บริษัท ชีวิตและส่ิงแวดลอม จํากัด 0 2320 0277-8 
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27 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จํากัด 0 2476 5058, 0 2877 0394-7 

28 บริษัท วี.เอส.เคม (1970) จํากัด 0 2815 2821-2 

29 บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด 0 2373 7799 

30 ฝายเคมี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 0 2436 6835, 0 2436 6831 

31 ฝายส่ิงแวดลอม การไฟฟาแหงประเทศไทย 0 2436 1120-24 

32 บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส จํากัด 0 2245 9660-1 

33 บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จํากัด 0 2983 3045-6 

34 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) 0 2326 0011, 0 2326 0351-2 

35 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) 0 2705 9445-6 

36 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 0 2658 6299 

37 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) 0 3868 3895-6, 0 3868 5746 

38 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (สมุทรสาคร) 0 3449 0393 

39 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (นิคมอุตสาหกรรมลําพูน) 0 5358 1083, 0 5358 1063 

40 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (สงขลา) 0 7439 0178-9 

41 บริษัท ซีเทค โนวาเคม จํากัด 0 2392 9199 

42 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด 0 2709 2950-3 

43 บริษัท เอ็มเม็กซ แอสโซซิเอชั่น จํากัด 0 2867 1128 

44 บริษัท เคมแม็ก แอนดไฟทเปอร จํากัด 0 2295 3687-91 

45 บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 0 2719 6488-92 

46 บริษัท วอเทค จํากัด 0 2927 6145-53 

47 สวนควบคุมคณุภาพ หนวยธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท จํากัด(มหาชน) 0 2239 7148 

48 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทรีเสริช แอนดเทคโนโลยี จํากัด 0 2954 7745-6 

49 บริษัท แอดวานซ ไทย เทสต้ิง จํากัด 0 2172 7061-2 

50 บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต จํากัด 0 2331 8271-3 

51 บริษัท อาควา นิชิฮารา คอรปอเรชั่น จํากัด 0 2589 9717 กด 0 

52 บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 0 7435 7727-30 

53 บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท จํากัด 0 7425 2106 

54 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (แมเมาะ) 0 5425 4136 

55 บริษัท แอล เอส พีสยาม อินเตอรเทรด จํากัด 0 2729 3124-5 
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56 บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด 0 2802 3577-8 

57 บริษัท แสงโสม จํากัด 0 2278 4321 

58 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เทสต้ิง เซอรวิส จํากัด 0 2559 2095 

59 บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จํากัด 0 2921 1137-8 

60 บริษัท วีอารเกรท เคมีเคิล จํากัด 0 3844 4812 

61 บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนทจํากัด 0 2743 3963-4 

62 บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 0 2924 6778 

63 บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาเชียงใหม) 0 5389 6131 

64 บริษัท เพอรเฟคเคมิคัล แอนดเซอรวิส จํากัด 0 2953 5550-3 

65 บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร จํากัด 0 2865 0044-9 

66 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสตแอนดเอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนทจํากัด 0 2763 2828 

67 บริษัท เฮลธแอนดเอ็นไวเทค จํากัด 0 2952 6310, 0 2589 8355 

68 บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด 0 2530 0284-5 

69 บริษัท เซฟต้ี แพลน จํากัด 0 2267 3485, 0 2567 3549 

70 บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาขอนแกน) 0 4324 7704-7 

71 บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด (สาขา สุวรรณภูม)ิ 0 2132 8220 

72 บริษัท ยีอี วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 0 3860 7456 

73 บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาสมุทรสาคร) 0 3485 7710-15 

74 บริษัท เอชวีอี จํากัด 0 2883 4956-7 

75 บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอรวิส จํากัด 0 3894 7126, 08 5391 1889 

76 บริษัท เอส ซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด 0 2586 5798 

77 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาหาดใหญ 0 7434 5876-8 , 0 7434 4386-8 

78 บริษัท ไพนซีส เอโวลูชั่น จํากัด 0 2529 1794, 0 2529 1704, 0 2901 6423 

79 บริษัท เซาเทิรนไทยคอนซัลต้ิง จํากัด 0 7661 7668 

80 บริษัท แปซิฟค แลบอราทอรีจํากัด 0 2925 8498 

81 บริษัท เซนทเอ็นไวร จํากัด 0 2906 3729-31 ตอ 17 

82 บริษัท เอส ทีเอส กรีน จํากัด 0 2153 7001 

83 บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (สาขาสมุย) 0 7741 9079 

84 บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จํากัด 0 2721 4624 
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85 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด 0 2337 1287-800 

86 บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส จํากัด 0 2538 9839 

87 บริษัท เทสท เทค จํากัด 0 2877 3271-4 

88 บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรรอนเมนทแอนดเคมีคัล จํากัด 0 2924 6692 

89 บริษัท อินเตอรเทค เทสต้ิง เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 0 3860 9232 

90 บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ํา จํากัด 0 3522 6382-3, 0 3580 0593 

91 บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอรวิส จํากัด 0 3819 0643 

92 บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 0 7621 5900 

93 บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียร่ิง เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด 0 2713 3888 

94 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด 0 3899 4000 

95 บริษัท หองปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาฉะเชิงเทรา) 0 3853 3476 

96 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอร่ี แอนด เฮลทแคร จํากัด 02 834 9222 

97 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 0 2641 4983 

98 บริษัท ดี.เอ.รีเซิรช เซ็นเตอร จํากัด 0 3720 8800-39 ตอ 6364, 6467 

99 บริษัท เอ็นเจ วอเทอรแล็บ จํากัด 0 2940 8427 

100 บริษัท โกชูโคซัน จํากัด 0 2312 4159, 0 2312 4165-7, 0 2312 4171-5 

101 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 0 3840 8500 

102 บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด 0 2464 5318 

103 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 0 2715 8723 

104 บริษัท โอ.เค เอ็นไวรอนเมนตทอล คอนซันแตนท แอนดรี เสิรชสจํากัด 02 897 9037 

105 บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟค จํากัด 0 2735 7520, 0 2 735 8552 

106 บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 0 2885 5801 

107 บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด 0 2330 9300-1 

108 บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 0 2126 9499 

109 บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จํากัด 0 3834 6364 

110 บริษัท ท็อปส-แลบ คอนซัลแตนท จํากัด 0 2159 0121 

111 บริษัท รีเลท อินเตอรเทรด จํากัด 0 2508 2452-4 

112 บริษัท คัลเจอรเคม โปรดักสแอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 0 2860 8611 

113 บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) 0 2323 0714-21 
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114 บริษัท โอกลา เทสต้ิง แอนด คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด 0 2868 0860 

115 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเมนท จํากัด 0 2942 2208-9 

116 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 0 2765 7000, 0 3861 1333, 0 3861 3571-80 

117 บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด 0 2019 1157 

118 บริษัท คริสโก เคมีคอล จํากัด 0 3447 1209 

119 บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด 0 3889 3600 

120 บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 0 7651 3100-3 

121 บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 0 2975 6653 

122 บริษัท ปนทองกรุป แมเนจเมนท แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 0 2416 9779 

123 บริษัท ดีแอนดจี เคมีภัณฑ แอนด เทรดด้ิง จํากัด (สํานักงานใหญ) 0 2868 6654 

124 บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) จํากัด 0 2564 8041 

125 บริษัท ซีเอ็นไว จํากัด 0 2156 9756, 08 9944 9554 
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ภาคผนวก ฌ 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม 

 

ดัชนีคุณภาพดิน หนวย คามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด 

1. สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound) 

1) เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน 6.5 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธี Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) คารบอนเตตระคลอไรด  

   (Carbon Tetrachloride) 

" ตองไมเกิน 2.5 
" 

3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน  

   (1,2-Dichloroethane) 

" ตองไมเกิน 3.5 
" 

4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน  

   (1,1-Dichloroethylene) 

" ตองไมเกิน 0.5 
" 

5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน  

   (cis-1,2-Dichloroethylene) ) 

" ตองไมเกิน 43 
" 

6) ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน  

   (trans-1,2-Dichloroethylene)  

" ตองไมเกิน 63 
" 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) " ตองไมเกิน 89 
" 

8) เเอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) " ตองไมเกิน 230 
" 

9) สไตรีน (Styrene) " ตองไมเกิน 1,700 
" 

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน       

    (Tetrachloroethylene) 

" ตองไมเกิน 57 
" 

11) โทลูอีน (Toluene) " ตองไมเกิน 520 
" 

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน    

     (Trichloroethylene) 

" ตองไมเกิน 28 
" 

13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  

     (1,1,1-Trichloroethane) 

" ตองไมเกิน 630 
" 

14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน  

     (1,1,2-Trichloroethane) 

" ตองไมเกิน 8.4 
" 

15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) " ตองไมเกิน 210 
" 
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2. โลหะหนัก (Heavy metals) 

1) สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน 3.9 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือ 

วิธี Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, 

Furnace Technique หรือวิธี Atomic 

Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี 

Atomic Absorption, Borohydride 

Reduction หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ

เห็นชอบ 

2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม     

   (Cadmium and compounds)  

" ตองไมเกิน 37 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, 

Direct Aspiration หรือวิธี Atomic 

Absorption, Furnace Technique หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท  

   (Hexavalent Chromium) 

" ตองไมเกิน 300 ใชวิธี Coprecipitation หรือวิธี Colorimetric 

หรือวิธี Chelation/Extraction หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4) ตะก่ัว (Lead) " ตองไมเกิน 400 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, 

Direct Aspiration หรือวิธี Atomic 

Absorption, Furnace Technique หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส   

   (Manganese and compounds) 

" ตองไมเกิน 1,800 
" 

6) ปรอทและสารประกอบปรอท   

   (Mercury and compounds) 

" ตองไมเกิน 23 ใชวิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได   

   (Nickel, soluble salts) 

มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน 1,600 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือ 

วิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration 

หรือ วิธี Atomic Absorption, Furnace 

Technique หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ

เห็นชอบ 
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8) ซีลีเนียม (Selenium)  " ตองไมเกิน 390 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Atomic Absorption, Furnace Technique 

หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous 

Hydride หรือวิธี Atomic Absorption, 

Borohydride Reduction หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) 

1)  อะทราซีน (Atrazine)  มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน 22 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) คลอเดน (Chlordane) " ตองไมเกิน 16 ใชวิธี Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3) 2,4-ดี (2,4-D) " ตองไมเกิน 690 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธี High Performance Liquid 

Chromatography, Thermal Extraction, 

Gas Chromatography, 

Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือ วิธี

อ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4) ดีดีที (DDT) " ตองไมเกิน 17 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธี Gas Chromatography, 

 Mass Spectrometry (GC/MS)  

หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

5) ดิลดริน (Dieldrin) " ตองไมเกิน 0.3 " 

 

6) เฮปตาคลอร (Heptachlor)  

 

" ตองไมเกิน 1.1 " 

 

7) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด  

    (Heptachlor Epoxide)  

มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน 0.5 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธี Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

8) ลินเดน (Lindane) " ตองไมเกิน 4.4 
" 

9) เพนตะคลอโรฟนอล     

   (Pentachlorophenol) 

" ตองไมเกิน 30 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ วิธี Gas 

Chromatography, Mass Spectrometry 

(GC/MS) หรือ วิธี Gas Chromatography, 

Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) 

Spectrometry หรือ วิธีอ่ืนที่กรมควบคุม

มลพิษเห็นชอบ 
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4. สารพิษอื่น ๆ 

1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)  มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน ใชวิธี Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Thermal 

Extraction, Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธี Gas 

Chromatography, Fourier Transform 

Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวิธีอ่ืน

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด   (Cyanide 

and compounds) 

" ตองไมเกิน ใชวิธี Total and Amenable Cyanide: 

Distillation หรือวิธี Total Amenable 

Cyanide (Automated Colorimetric, with 

off-line Distillation) หรือวิธี Cyanide 

Extraction Procedure for Solids and Oils 

หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3) พีซีบี (PCBs) " ตองไมเกิน ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)  " ตองไมเกิน ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธี Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือ  

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

หมายเหตุ : 1 วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ของ 

                 องคการพิทักษส่ิงแวดลอม แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) 

     2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 

 

มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยูอาศัยและเกษตรกรรม 

 

ดัชนีคุณภาพดิน หนวย คามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด 

1.สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds) 

1) เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน 15 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธี Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) คารบอนเตตระคลอไรด  

   (Carbon Tetrachloride) 

" ตองไมเกิน 5.3 
" 

3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน  

   (1,2-Dichloroethane) 

" ตองไมเกิน 7.6 
" 

4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน  

   (1,1-Dichloroethylene) 

" ตองไมเกิน 1.2 
" 
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5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน  

   (cis-1,2-Dichloroethylene) ) 

" ตองไมเกิน 150 
" 

6) ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน  

   (trans-1,2-Dichloroethylene) ) 

" ตองไมเกิน 210 
" 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) " ตองไมเกิน 210 
" 

8) เเอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ) " ตองไมเกิน 230 
" 

9) สไตรีน (Styrene) " ตองไมเกิน 1,700 
" 

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน     

     (Tetrachloroethylene) 

" ตองไมเกิน 190 
" 

11) โทลูอีน (Toluene) " ตองไมเกิน 520 
" 

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน  

     (Trichloroethylene) ) 

" ตองไมเกิน 61 
" 

13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  

     (1,1,1-Trichloroethane) ) 

" ตองไมเกิน 1,400 
" 

14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน  

     (1,1,2-Trichloroethane) 

" ตองไมเกิน 19 
" 

15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) " ตองไมเกิน 210 
" 

2. โลหะหนัก (Heavy metals) 

1) สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน27 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, 

Furnace Technique หรือวิธี Atomic 

Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี 

Atomic Absorption, Borohydride 

Reduction หรือวิธีอ่ืน,ที่กรมควบคุมมลพิษ

เห็นชอบ 
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2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม     

   (Cadmium and compounds)  

 

" 

ตองไมเกิน 810 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,  

Direct Aspiration หรือวิธี Atomic 

Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอ่ืน

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท  

   (Hexavalent Chromium) 

 

" 

ตองไมเกิน 640 ใชวิธี Coprecipitation หรือ 

วิธี Colorimetric หรือ 

วิธี Chelation/Extraction หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4) ตะก่ัว (Lead)  

" 

ตองไมเกิน 750 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, 

Direct Aspiration หรือวิธี Atomic 

Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอ่ืน

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส    

   (Manganese and compounds) 

 

" 

ตองไมเกิน 32,000 
" 

6) ปรอทและสารประกอบปรอท  

   (Mercury and compounds) 

 

" 

ตองไมเกิน 610 ใหใชวิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธีอ่ืน

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได   

   (Nickel, soluble salts) 

 

" 

ตองไมเกิน 41,000 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือ 

วิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration 

หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace 

Technique หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ

เห็นชอบ 

8) ซีลีเนียม (Selenium)  

" 

ตองไมเกิน 10,000 ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี 

Atomic Absorption, Furnace Technique 

หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous 

Hydride หรือวิธี Atomic Absorption, 

Borohydride Reduction หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
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3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) 

1)  อะทราซีน (Atrazine)  มิลลิกรัม/ 

กิโลกรัม 

ตองไมเกิน  110 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) คลอเดน (Chlordane)  

" 

ตองไมเกิน 110 ใชวิธี Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3) 2,4-ดี (2,4-D)  

" 

ตองไมเกิน 

12,000 

ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี High 

Performance Liquid Chromatography,  

Thermal Extraction, Gas 

Chromatography, Mass Spectrometry 

(TE/GC/MS) หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ

เห็นชอบ 

4) ดีดีที (DDT)  

" 

ตองไมเกิน 120 ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas 

Chromatography,  

Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอ่ืนที่

กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

5) ดิลดริน (Dieldrin)  

" 

ตองไมเกิน 1.5 
" 

6) เฮปตาคลอร (Heptachlor) )  

" 

ตองไมเกิน 5.5 
" 

7) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด  

   (Heptachlor Epoxide)  

 

" 

ตองไมเกิน 2.7 
" 

8) ลินเดน (Lindane) " ตองไมเกิน 29 " 

9) เพนตะคลอโรฟนอล     

   (Pentachlorophenol) 

 

" 

ตองไมเกิน 110 ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas 

Chromatography,  

Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Gas 

Chromatography, 

 Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) 

Spectrometry  

หรือวิธีอ่ืนที่ กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4. สารพิษอื่น ๆ 

1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)  มิลลิกรัม/ 
   กิโลกรัม 

 

 

 

ตองไมเกิน 2.9 

ใชวิธี Gas Chromatography, Mass 

Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Thermal 

Extraction, Gas Chromatography,  

Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธี 

Gas Chromatography, Fourier Transform 

Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
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ดัชนีคุณภาพดิน หนวย คามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด 

2) ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด   

   (Cyanide and compounds) 

 

" 

ตองไมเกิน 35 ใชวิธี Total and Amenable Cyanide: 

Distillation หรือวิธี Total Amenable 

Cyanide (Automated Colorimetric, with 

off-line Distillation) หรือวิธี Cyanide 

Extraction Procedure for Solids and Oils 

หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3) พีซีบ ี(PCBs)  

" 

ตองไมเกิน 10 ใชวิธี Gas Chromatography หรือ 

วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) )  

" 

ตองไมเกิน 8.3 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography 

หรือวิธี Purge and Trap Gas 

Chromatography Mass Spectrometry 

หรือวิธีอ่ืน 

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 

 

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินแบงแหลงน้ําผวิดินออกเปน 5 ประเภท คือ  

แหลงน้ําประเภทท่ี 1  

แหลงน้ําประเภทท่ี 2  

แหลงน้ําประเภทท่ี 3  

แหลงน้ําประเภทท่ี 4 

แหลงน้ําประเภทท่ี 5 

แหลงน้ําประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําท่ีคุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภทและ

สามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน 

(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 

(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา 

แหลงน้ําประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 

(3) การประมง 

(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
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แหลงน้ําประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

(2) การเกษตร 

แหลงน้ําประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 

(2) การอุตสาหกรรม 

แหลงน้ําประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา1/ หนวย 
คาทาง

สถิติ 

เกณฑกําหนดสูงสุด2/ ตามการแบง 

วิธีการตรวจสอบ ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 

ประเภท 

1 

ประเภท 

2 

ประเภท 

3 

ประเภท 

4 

ประเภท 

5 

1. สีกล่ินและรส

(Colour,Odour and 

Taste) 

- - ธ ธํ ธํ ธํ - - 

2. อุณหภูมิ 

(Temperature) 
ซํ - ธ ธํ ธํ ธํ - 

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

(Thermometer)  

วัดขณะทําการเก็บ

ตัวอยาง 

3. ความเปนกรดและ

ดาง (pH) 

- - ธ 5-9 5-9 5-9 - 

เคร่ืองวัดความเปนกรด

และดางของน้ํา  

(pH meter)  

ตามวิธีหาคาแบบ 

Electrometric 

4. ออกซิเจนละลาย 

(DO)2/ 
มก./ล. P20 ธ 6.00 4.00 2.00 - Azide Modification 

5. บีโอดี (BOD) 

มก./ล. P80 ธ 1.50 2.0 4.0 - 

Azide Modificationที่

อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสเปนเวลา  

5 วันติดตอกัน 

6. แบคทีเรียกลุม 

โคลิฟอรมทั้งหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

เอ็ม.พี.

เอ็น/ 

100 มล. 

P80 ธ 5.000 20.000 - - 

Multiple Tube 

Fermentation 

Technique 

7. แบคทีเรียกลุม 

ฟคอลโคลิฟอรม 

(Fecal Coliform 

Bateria) 

เอ็ม.พี.

เอ็น/100 

มล. 

P80 ธ 1.000 4.000 - - 

Multiple Tube 

Fermentation 

Technique 
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ดัชนีคุณภาพน้ํา1/ 
หนวย 

คาทาง

สถิติ 

เกณฑกําหนดสูงสุด2/ ตามการแบง 

วิธีการตรวจสอบ 
ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 

ประเภท 

1 

ประเภท 

2 

ประเภท 

3 

ประเภท 

4 

ประเภท 

5 

8. ไนเตรต (NO3)  

ในหนวยไนโตรเจน มก./ล. - ธ 5.0 - Cadmium Reduction 

9. แอมโมเนีย (NH3) 

ในหนวยไนโตรเจน มก./ล. - ธ 0.5 - 
Distillation 

Nesslerization 

10. ฟนอล 

(Phenols) มก./ล. - ธ 0.005 - 
Distillation,4-Amino 

antipyrene 

11. ทองแดง (Cu) 
มก./ล. - ธ 0.1 - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

12. นิคเกิล (Ni ) 
มก./ล. - ธ 0.1 - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

13. แมงกานีส (Mn 
มก./ล. - ธ 1.0       - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

14. สังกะสี (Zn) 
มก./ล. - ธ 1.0       - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

15. แคดเมียม (Cd) 
มก./ล. - ธ 

0.005* 

0.05** 
      - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

16.โครเมียมชนิด     

เฮกซาวาเลนท 

(Cr Hexavalent) 

มก./ล. - ธ 0.05       - 
Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

17.ตะก่ัว (Pb) 
มก./ล. - ธ 1.05       - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

18.ปรอททั้งหมด    

(Total Hg) มก./ล. - ธ 0.002       - 

Atomic Absorption-

Cold Vapour 

Technique 

19.สารหนู (As) 
มก./ล. - ธ 0.01       - 

Atomic Absorption -

Direct Aspiratio 

20.ไซยาไนด 

(Cyanide) 
มก./ล. - ธ 0.005       - 

Pyridine-Barbituric 

Acid 
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หมายเหตุ : 1/กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทท่ี 2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภทท่ี 1 ใหเปนไปตามธรรมชาติ 

และแหลงน้ําประเภทท่ี 5 ไมกําหนดคา  
2/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานตํ่าสุด  

ธ เปนไปตามธรรมชาติ  

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา1/ 
หนวย 

คาทาง

สถิติ 

เกณฑกําหนดสูงสุด2/ ตามการแบง  

วิธีการตรวจสอบ ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 

ประเภท 

1 

ประเภท 

2 

ประเภท 

3 

ประเภท 

4 

ประเภท 

5 

21.กัมมันตภาพรังสี 

(Radioactivity) 

-คารังสีแอลฟา

(Alpha) 

-คารังสีเบตา(Beta) 

เบคเคอ

เรล/ลิตร 
- ธ 

0.1 

1.0 
      - 

Low Background 

Proportional Counter 

22.สารฆาศัตรูพืช

และสัตวชนิด 

ที่มีคลอรีนทั้งหมด 

(Total 

Organochlorine 

Pesticides) 

มก./ล. - ธ 0.05       - Gas-Chromatography 

23.ดีดีที (DDT) 
มก./ล. - ธ 1.0       - Gas-Chromatography 

24.บีเอชซีชนิดแอล

ฟา (Alpha-BHC มก./ล. - ธ 0.02       - Gas-Chromatography 

25.ดิลดริน 

(Dieldrin) มก./ล. - ธ 0.1       - Gas-Chromatography 

26.อัลดริน (Aldrin) 

มก./ล. - ธ 0.1       - Gas-Chromatography 

27. เฮปตาคลอรและ

เฮปตาคลอ 

อีปอกไซด 
(Heptachor & 

Heptachlorepoxide)  

มก./ล. - ธ 0.2 - Gas-Chromatography 

28.เอนดริน (Endrin) 
มก./ล. - ธ 

ไมสามารถตรวจพบไดตาม 

วิธีการตรวจสอบที่กําหนด  
- Gas-Chromatography 
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ธ’อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

* น้ําท่ีมีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

** น้ําท่ีมีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

ซ องศาเซลเซียส  

P 20 คาเปอรเซ็นไทลท่ี 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําท้ังหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง  

P 80 คาเปอรเซ็นไทลท่ี 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําท้ังหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง  

มก./ล. มิลลิกรัมตอลิตร  

MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  

วิธีการตรวจสอบเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association, AWWA : 

American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของ

สหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนด  

 

มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน 

"มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน" หมายความวา ระดับความเขมขนสูงสุดของสารอันตรายท่ียอมใหมีไดในน้ําใตดินโดยไมกอใหเกิด

อันตรายและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เม่ือนําน้ําใตดินมาใชบริโภค คุณภาพน้ําใตดินตองมีมาตรฐาน

ดังตอไปนี้ 

 

1. สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound) 

1) เบนซีน (Benzene) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

2) คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon Tetrachloride) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

3) 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน (1, 2 - Dichloroethane) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

4) 1, 1 - ไดคลอโรเอทธิลีน (1, 1 - Dichloroethylene) ตองไมเกิน 7 ไมโครกรัม/ลิตร 

5) ซิส - 1, 2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis - 1, 2 - Dichloroethylene) ตองไมเกิน 70 ไมโครกรัม/ลิตร 

6) ทรานส - 1, 2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (trans - 1, 2 -Dichloroethylene) ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ตองไมเกิน 700 ไมโครกรัม/ลิตร 

9) สไตรีน (Styrene) ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัม/ลิตร 

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

11) โทลูอีน (Toluene) ตองไมเกิน 1,000 ไมโครกรัม/ลิตร 

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

13) 1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเทน (1, 1, 1 - Trichloroethane) ตองไมเกิน 200 ไมโครกรัม/ลิตร 

14) 1, 1, 2 - ไตรคลอโรอีเทน (1, 1, 2 - Trichloroethane) ตองไมเกิน 5 ไมโครกรัม/ลิตร 

15) ไซลีนท้ังหมด (Total Xylenes) ตองไมเกิน 10,000 ไมโครกรัม/ลิตร 
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2. โลหะหนัก (Heavy Metals)  

 1) แคดเมียม (Cadmium) ตองไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร 

 2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium) ตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

 3) ทองแดง (Copper) ตองไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 4) ตะกั่ว (Lead) ตองไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

 5) แมงกานีส (Manganese) ตองไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 6) นิกเกิล (Nickel) ตองไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 

 7) สังกะสี (Zinc) ตองไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 8) สารหนู (Arsenic) ตองไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

 9) ซีลีเนียม (Selenium) ตองไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

 10) ปรอท (Mercury) ตองไมเกิน 0.001 มิลลิกรัมตอลิตร 

3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) 

1) คลอเดน (Chlordane) ตองไมเกิน 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร 

2) ดิลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน 0.03 ไมโครกรัม/ลิตร 

3) เฮปตาคลอร (Heptachlor) ตองไมเกิน 0.4 ไมโครกรัม/ลิตร 

4) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor Epoxide) ตองไมเกิน 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร 

5) ไมโครกรัม/ลิตร(๕) ดีดีที (DDT) ตองไมเกิน 2 ไมโครกรัม/ลิตร 

6) 2, 4 - ดี (2, 4 -D ) ตองไมเกิน 30 ไมโครกรัม/ลิตร 

7) อะทราซีน (Atrazine) ตองไมเกิน 3 ไมโครกรัม/ลิตร 

8) ลินเดน (Lindane) ตองไมเกิน 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร 

9) เพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) ตองไมเกิน 1 ไมโครกรัม/ลิตร 

4. สารพิษอ่ืน ๆ 

1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ตองไมเกิน 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร 

2) ไซยาไนด (Cyanide) ตองไมเกิน 200 ไมโครกรัม/ลิตร 

3) พีซีบี (PCBs) ตองไมเกิน 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร 

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) ตองไมเกิน 2 ไมโครกรัม/ลิตร 
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มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 

สารมลพิษ คาเฉลี่ยความเขมขนในเวลา คามาตรฐาน ที่มา 

1. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

1 ชม. 
ไมเกิน 30 ppm.  

(34.2 มก./ลบ.ม.) 
1 

8 ชม. 
ไมเกิน 9 ppm.  

(10.26 มก./ลบ.ม) 

2. กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
1 ชม. 

ไมเกิน 0.17 ppm.  

(0.32 มก./ลบ.ม.) 
1,2,4 

1 ป 
ไมเกิน 0.03 ppm. 

(0.057 มก./ลบ.ม.) 

3. กาซโอโซน (O3) 
1 ชม. 

ไมเกิน 0.10 ppm.  

(0.20 มก./ลบ.ม.) 
1,3 

8 ชม. 
ไมเกิน 0.07 ppm.  

(0.14 มก./ลบ.ม.) 

4. กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

 

 

 

 

 1 ป 
ไมเกิน 0.04 ppm.  

(0.10 มก./ลบ.ม) 

1,2   24 ชม. 
ไมเกิน 0.12 ppm. 

(0.30 มก./ลบ.ม) 

 

5. ตะกั่ว (Pb) 

 

1 ชม. 

ไมเกิน 0.3 ppm. 

(780 มคก./ลบ.ม) 

1 เดือน ไมเกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 1 

6. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 

ไมครอน 
24 ชม. ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 

1,1 1 ป ไมเกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 

7. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน  24 ชม. ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม 

1,2 1 ป ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม 

8. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 

ไมครอน 
 24 ชม. ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

5 
1 ป ไมเกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 

 

หมายเหตุ :   1. มาตรฐานคาเฉล่ียระยะส้ัน (1, 8 และ  24 ชม กําหนดขึ้นเพ่ือปองกันลกระทบตอสุขภาพอนามัยอยางเฉียบพลัน (acute effect) 

2.  มาตรฐานคาเฉล่ียระยะยาว (1 เดือน และ 1 ป) กําหนดขึ้นเพ่ือปองกันผลกระทบยาวหรือผลกระทบเร้ือรังที่อาจเกิดขึ้นตอ 

สุขภาพอนามัย (chronic effect) 
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มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศในเวลา 1 ชั่วโมง 

สารมลพิษ 
คาเฉลี่ยความเขมขนใน

เวลา/พ้ืนที่ 

ไมเกิน 0.30 ppm  (780 มคก./

ลบ.ม) 

  

  
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

1 ชม./ 

พ้ืนท่ีอ่ืน 
ไมเกิน 0.30 ppm  (780 มคก./ลบ.ม) 

 

มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ป 

สารมลพิษ คามาตรฐาน 

1. เบนซีน (Benzene) ไมเกิน 1.7 มคก./ลบ.ม 

2. ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) ไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม 

3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ไมเกิน 0.4 มคก./ลบ.ม 

4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไมเกิน 23 มคก./ลบ.ม 

5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไมเกิน 22 มคก./ลบ.ม 

6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) ไมเกิน 4 มคก./ลบ.ม 

7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไมเกิน 200 มคก./ลบ.ม 

8. คลอโรฟอรม (Chloroform) ไมเกิน 0.43 มคก./ลบ.ม 

9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ไมเกิน 0.33 มคก./ลบ.ม 

 

หมายเหตุ : 1. การหาคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป แตละชนิด ใหนําผลการตรวจวิเคาระหตัวอยางอากาศ     

                  แบบตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง) มาหาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

 2. ในกรณีตัวอยางอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะหตามวรรคสองไมสามารถตรวจวิเคราะหไดใหเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหมภายใน 30 วัน   

    นับแตวันที่เก็บตัวอยางที่ไมสามารถวิเคราะหได 

 3.  การคํานวณคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป แตละชนิดตามขอ 1 ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ  

   หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
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มาตรฐานคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 24 ชั่วโมง 

สารมลพิษ คามาตรฐาน 

1. อะซิทัลดีไฮด(Acetaldehyde) ไมเกิน 860 มคก./ลบ.ม 

2. อะคริโลไนไตร(Acrylonitrile) ไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม 

3. เบนซีน(Benzene) ไมเกิน 7.6 มคก./ลบ.ม 

4. เบนซิลคลอไรด(Benzyl Chloride) ไมเกิน 12 มคก./ลบ.ม 

5. 1,3 - บิวทาไดอีน(1,3-Butadiene) ไมเกิน 5.3 มคก./ลบ.ม 

6. โบรโมมีเธน(Bromomethane) ไมเกิน 190 มคก./ลบ.ม 

7. คารบอนเตตระคลอไรด(Carbon Tetrachloride) ไมเกิน 150 มคก./ลบ.ม 

8. คลอโรฟอรม(Chloroform) ไมเกิน 57 มคก./ลบ.ม 

9. 1,2 -ไดโบรโมอีเธน(1,2-Dibromoethane) ไมเกิน 370 มคก./ลบ.ม 

10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน(1,4-Dichlorobenzene) ไมเกิน 1100 มคก./ลบ.ม 

11. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน(1,2-Dichloroethane) ไมเกิน 48 มคก./ลบ.ม 

12. ไดคลอโรมีเทน(Dichloromethane) ไมเกิน 210 มคก./ลบ.ม 

13. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน(1,2-Dichloropropane) ไมเกิน 82 มคก./ลบ.ม 

14. 1,4-ไดออกเซจ(1,4-Dioxane) ไมเกิน 860 มคก./ลบ.ม 

15. อะครอลีน(2-Propenal/acrolein) ไมเกิน 0.55 มคก./ลบ.ม 

16. เตตระคลอโรเอทธิลีน(Tetrachloroethylene) ไมเกิน 400 มคก./ลบ.ม 

17. 1,1,2,2-เตตระคลอโรเอทธิลีน(1,1,2,2-Tetrachloroethane) ไมเกิน 83 มคก./ลบ.ม 

18. ไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene) ไมเกิน 130 มคก./ลบ.ม 

19. ไวนิลคลอไรด(Vinyl Chloride) ไมเกิน 20 มคก./ลบ.ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          คูมือเฝาระวังติดตามปญหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                      Guideline on Illegal Dumping Surveillance 



 

   
 

    110 

ภาคผนวก ญ 

กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไขปญหาการลักลอบทิ้งกากของเสยีในภาคตะวันออก 

  

1. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียในบอดินเกา พ้ืนที่ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ป 2555) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบจากปญหากลิ่นเหม็นจากน้ําเสียและไอระเหยของสารเคมีท่ีผูประกอบการ 

ลักลอบท้ิงในบอดินเกาโดยไมมีการจัดการบําบัดใหถูกตอง สงผลกระทบตอแหลงน้ําผิวดิน และประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

ลักษณะเชนเดียวกับ กรณีของการลักลอบท้ิงกากของเสียจากโรงงาน ในบอดินเกา ลึกประมาณ 15 - 20 เมตร ในพ้ืนท่ีตําบลมาบไผ 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี และอีกหลาย ๆ พ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-1 พ้ืนท่ีลักลอบท้ิงกากของเสียบริเวณบอดินเกา 

 

1) การตรวจสอบและบงชี้ประเภทกากของเสีย 

กรมควบคุมมลพิษไดประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดฉะเชิงเทรา และหนวยงานทองถ่ิน เพ่ือรวมตรวจสอบจุดลักลอบท้ิงกากของเสียดังกลาว พบวามีการลักลอบท้ิงกากสารเคมี

และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบอดินเกาซ่ึงมีการขุดหนาดินออกไปขาย ขนาดพ้ืนท่ี 15  ไร ลึกประมาณ 4 - 5 เมตร 

ต้ังอยูบริเวณหมูท่ี 7 ตําบลหนองแหน คิดเปนปริมาตรน้ําเสียท่ีขังอยูในบอไมนอยกวา 50,000 ลบ.ม. ซ่ึงสืบทราบวามีการขนสง

น้ําเสียมาจาก บริษัท A ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มาท้ิงในบอดิน และพบวา บริษัท K ซ่ึงเปนโรงงานประเภท 105 และ 106 

เปนผูขนสงน้ําเสียดังกลาวมาลักลอบท้ิงในบอดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นอกจากนั้น ยังพบวามีการนํากากของเสีย

จากโรงงานท่ีถูกคัดแยกวัสดุท่ีมีมูลคาออกไปแลวมาท้ิงในบอดังกลาว ลักษณะน้ําเสียมีสีดําขุนขน มีคราบน้ํามันลอยบนผิวน้ํา

และขอบบอ มีกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรง สงผลกระทบตอผูท่ีสัญจรผานไปมา และชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลเคียงเปนอันมาก 

ผลจากการตรวจสอบในภาคสนาม จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศดวยเคร่ืองตรวจวัดไอระเหยสารเคมีบริเวณ

รอบบอ พบวามีคาไอระเหยสารเคมี (VOCs) 2 - 3 ppm (ppm : สวนในลานสวน) และเม่ือนําตัวอยางน้ําเสียจากบอมาตรวจวัด

หาปริมาณไอระเหยของสารเคมี โดยวิธีการเขยาขวด (head space) เพ่ือหาปริมาณสารเคมีท่ีละลายอยูในน้ํา พบวา 

มีคาไอระเหยของสารเคมี 12 – 14 ppm และมีความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟตหรือกาซไขนา 120 - 140 ppm ซ่ึงเปน

สาเหตุหลักของกลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากการเนาเสียของน้ําในบอ และผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนา
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สิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก พบวามีสารฟนอลละลายอยูในตัวอยางน้ําท่ีเก็บมาจากบอดังกลาวมากกวา 6.33 มิลลิกรัม

ตอลิตร หรือ 6.33 สวนในลานสวน (ppm) ซ่ึงเกินคามาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-2 การตรวจวัดไอระเหยสารเคมีจากกากของเสีย 

 

ท้ังนี้ จากสภาพบอท่ีไมมีการวางระบบกันซึมสูน้ําใตดินทําใหมีความเสี่ยงท่ีสารฟนอลท่ีมีคุณสมบัติในการละลาย

น้ําไดดี อาจแพรกระจายและปนเปอนลงสูแหลงน้ําใตดินและพ้ืนท่ีโดยรอบ หากไมเรงดําเนินการแกไขและนําน้ําเสียไปบําบัด

หรือกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการพบวามีการปนเปอนสารเคมีเปนของเสียประเภทสารฟนอลหรือ

สารประกอบฟนอล รวมท้ังคลอโรฟนอลในรูปของเหลวหรือกากตะกอน และมีของเสียผสมระหวางน้ํา/น้ํามันหรือ

ไฮโดรคารบอน/น้ําหรืออยูในรูปของอีมัลชั่น (ลําดับท่ี 32/50) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บัญชี ข เร่ืองบัญชีรายชื่อ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ภายใต พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

2) การดําเนินการแกไขปญหา  

 กรมควบคุมมลพิษไดประสานและใหขอเสนอแนะทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของและหนวยงาน

ทองถ่ินใหเรงแกไขปญหาเร่ืองกลิ่น โดยการนําปูนขาวมาโรยเพ่ือปรับสภาพน้ําใหเปนกลางเพ่ือลดการเนาเสียและผลกระทบ

จากกลิ่นเหม็น และแจงใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเรงกํากับผูประกอบการใหนําน้ําเสียไปบําบัดหรือนําออกไป

กําจัดนอกพ้ืนท่ีโดยเร็ว เพ่ือลดการแพรกระจายของสารเคมีท่ีอาจปนเปอนสูพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยไดมีการหารือในคณะทํางานของ

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือรวมหาแนวทางในการแกไขปญหาและกํากับดูแลการดําเนินงาน โดยบริษัทและผูเชี่ยวชาญไดเสนอ

วิธีการแกไขปญหาดวยวิธีการจัดการท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใชวิธีการบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี โดยวิธีทางเคมี

และชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียควบคูกันไป โดยมีการใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 6 เดือน ท้ังนี้ไดมีการแตงตั้ง

คณะทํางานไตรภาคี ซ่ึงประกอบไปดวยหนวยงานสวนกลาง หนวยงานทองถ่ินและภาคประชาชน เพ่ือกํากับดูแลและ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีทางราชการกําหนด  
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3) การติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง 

กรมควบคุมมลพิษมีแผนในการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินในชุมชนโดยรอบ ไดแก  

หมูท่ี 7 หมูท่ี 9 และ หมูท่ี 12 ตําบลหนองแหน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตํ่าและสวนใหญมีการใชน้ําจากบอน้ําต้ืนเพ่ืออุปโภคบริโภคและ 

มีความเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบ ซ่ึงภายหลังจากการตรวจสอบในคร้ังท่ี 2 พบวาเริ่มมีการปนเปอนสูน้ําใตดินและบอน้ําตื้น

โดยรอบบอดินท่ีเปนจุดลักลอบท้ิงฯ ดังกลาว และมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง จึงไดมี 

การดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ ญ-3 จุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน (น้ําบอตื้น) และน้ําผิวดิน บริเวณพ้ืนท่ีตําบลหนองแหน  

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1) แจงองคการบริหารสวนตําบลหนองแหนเพ่ือแจงเตือนประชาชนใหหลีกเลี่ยงใชน้ําท่ีมีการปนเปอน 

เพ่ือการบริโภคโดยตรง และใชน้ําจากแหลงน้ําท่ีไมปนเปอนทดแทน 

2) แจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือตรวจสอบสุขภาพประชาชนท่ีบริโภคน้ําจากบอน้ําต้ืนท่ี

ปนเปอน  

3) แจงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือแจงผลการตรวจสอบและหาแนวทางในการแกไขปญหา  

4) ประสานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดหารถผลิตน้ําด่ืมมาใหบริการทดแทนแหลงน้ําท่ีปนเปอนในพ้ืนท่ี

จํานวน 2 จุด  

5) ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินทุก 2 เดือน (กรกฎาคม 2555 - พฤศจิกายน 2556 รวมจํานวน 

6 ครั้ง) แจงหนวยงานทองถิ่นเพ่ือใหความรูแกประชาชน จนสถานการณดีขึ้น 
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6) โอนภารกิจตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน แก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ดําเนินการตอจํานวน 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2557) จนสถานการณกลับสูภาวะปกติจึงยุติการตรวจสอบ และ

ประสานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือแจงหนวยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-4 การดําเนินการแกไขปญหา 
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4) การบูรณาการในการแกไขปญหา 

ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไดแตงต้ังคณะทํางานตรวจสอบการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการลักลอบ

นํากากของเสียมาท้ิงในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราข้ึน เพ่ือบูรณาการในการแกไขปญหาการลักลอบท้ิงกากของเสียในพ้ืนท่ีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยไดจัดการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญ และภาคประชาชน 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวเปนประจําทุกเดือน เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน อาทิ การดําเนินคดี  

การฟองรองและเรียกคาเสียหาย การควบคุมดูแลและกํากับการบําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีมีการลักลอบท้ิงกากของเสียตามอํานาจ

หนาท่ีของแตละหนวยงาน การบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชน และการปองกันและแกไขปญหาในระยะยาวโดยไดมีการ

จัดหางบประมาณเพ่ือสรางระบบประปาหมูบานเพ่ือเปนแหลงน้ําสะอาดแกชุมชนในพ้ืนท่ี การใหความรูและสรางเครือขาย 

ในการเฝาระวังการลักลอบท้ิงกากของเสียในชุมชน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-5 สภาพน้ําเสียปนเปอนสารเคมีบริเวณบอดินเกา 15 ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-6 สภาพพ้ืนท่ีบอดินเกา 15 ไร หลังจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีแลว 

 

การตรวจสอบและจับกุมการลักลอบท้ิงการของเสียอันตรายดังกลาวนําไปสูการตรวจสอบและดําเนินคดีกับ

ผูประกอบการท่ีนํากากของเสียมาลักลอบท้ิงในพ้ืนท่ีอําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาวอีกหลายแหง (จากการตรวจสอบ
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พบวาเขาขายเปนกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 10 แหง) โดยไดมีการตรวจสอบดําเนินคดีและสั่งการให

ผูประกอบการทําการจัดการบําบัดและขนสงกากของเสียไปกําจัดนอกพ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

และปองกันการแพรกระจายตัวของมลพิษปนเปอนสูสิ่งแวดลอมโดยรอบ สวนใหญไดมีการดําเนินการแกไขปญหาจนเสร็จสิ้น

เม่ือตนป 2556 
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2. การลักลอบทิ้งกากของเสียในพ้ืนที่บอดินลูกรัง พ้ืนที่ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ป 2556) 

การลักลอบท้ิงกากของเสียในบอลูกรัง บริเวณบานหนองสุข - หนองโสน หมูท่ี 13 ตําบลหนองเหียง อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เม่ือเดือนธันวาคม 2556 ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร ลักษณะเปนของเหลวผสมระหวางน้ํากับน้ํามัน  

มีกลิ่นเหม็นฉุน ปริมาณน้ําเสียท่ีขังในบอประมาณ 2,400 ลูกบาศกเมตร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีรวมกับหนวยงาน

ทองถ่ิน และศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก ไดเขาตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําท่ีขังในบอไปวิเคราะห

ในหองปฏิบัติการ พบวาของเสียดังกลาวเขาขายเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ของเสียเคมีวัตถุ ลําดับท่ี 5.6 ของเสียผสมระหวาง

น้ํามัน/น้ํา หรือไฮโดรคารบอน/น้ํา หรืออยูในรูปอิมัลชัน (Emulsion) ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชี 5  

ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 23  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-7 การตรวจสอบพ้ืนท่ี 

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไดแจงใหเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรพนัสนิคม ดําเนินการตาม

มาตรา 73 แหง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ทําการดําเนินคดีกับเจาของท่ีดินท่ีครอบครองวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 โดยไมได

รับอนุญาต และฟองรองผูเชาท่ีดินท่ีนํากากของเสียมาลักลอบท้ิงโดยไมไดรับอนุญาต โดยศาลไดพิพากษาและสั่งผูเชาท่ีดิน 

ทําการแกไขปญหา โดยใหผูเชาท่ีดินใชข้ีเถาแกลบและสารชีวภาพทําการบําบัดและปรับสภาพน้ําเสียท่ีขังอยูในบอเพ่ือลดปญหา

เร่ืองกลิ่น โดยมีการดําเนินการจนแลวเสร็จตนป 2557 ปจจุบันสภาพน้ําท่ีขังอยูในบอดินไดปรับสภาพและไมกอใหเกิด

ผลกระทบเรื่องกลิ่นตอประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง (ขอมูลจากเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง สิงหาคม 2559)  
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3. การลักลอบทิ้งขยะและกากของเสียในบอดินเกา ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี (ป 2556) 

การลักลอบท้ิงกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบอดินเกา ขนาดพ้ืน 5 ไร บอลึกประมาณ 15 - 20 เมตร 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 2 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เม่ือเดือนมกราคม 2556 พบวามีการลักลอบนําขยะและกากของเสีย

มาท้ิงในบอดินโดยไมไดรับอนุญาตและไมมีการปองกันการซึมลงสูแหลงน้ําใตดิน  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีแจงความดําเนินคดีเจาของท่ีดินและผูเชาท่ีดิน ฐานมีวัตถุอันตรายไวใน

ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และองคการบริหารสวนตําบลมาบไผ ไดแจงความ

ดําเนินคดีกับผูเชาท่ีดิน ฐานรวมกันขุดดินโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และฐานความผิดรวมกัน

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และแจงความดําเนินคดีเจาของท่ีดิน ฐานเปนผูครอบครองทรัพยสินพ้ืนท่ีดินท่ีมีการนํากาก

ของเสียจากโรงงานมาท้ิง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 กรมควบคุมมลพิษ ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบกรณีนี้ เพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2559 และไดมีการเก็บตัวอยาง

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียง โดยมีการเก็บตัวอยางดินในพ้ืนท่ีโดยรอบเพ่ือวิเคราะหการปนเปอนโลหะหนัก พบวา

ดินในแปลงนาและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินเปนไป

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-8 การปนเปอนในสิ่งแวดลอม 
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4. การลักลอบฝงกลบกากของเสียอันตรายในพ้ืนที่ ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (ป 2556) 

เกิดเหตุการณลักลอบฝงกลบกากของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีติดกับโรงงาน ของบริษัทแหงหนึ่ง บริเวณหมูท่ี 1 

ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือเดือนกันยายน 2556 ลักษณะเปนกากของเสียบรรจุในถังโลหะขนาด 

200 ลิตร สวนใหญเปนของเหลวโดยมีการนําไปเทลงในบอดินท่ีขุดข้ึนใหมในพ้ืนท่ี โดยไมมีการปองกันการปนเปอนลงสูพ้ืนดิน

แตอยางใด และมีกากสารเคมีบางสวนหกบนพ้ืนดิน กอใหเกิดกลิ่นเหม็นของสารเคมีกระจายท่ัวบริเวณใกลเคียง  

 กากของเสียอันตรายท่ีพบ ไดแก น้ํามันเคร่ืองใชแลว กากสี สารตัวทําละลายอินทรียใชแลว กากตะกอนจาก

ระบบบําบัดน้ําเสีย ยางมะตอย และเศษวัสดุท่ีปนเปอนสารเคมี เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-9 ท่ีต้ังโรงงานและจุดลักลอบท้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-10 การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 

 

 กันยายน 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ ครม. และ ครม. มีมติ มอบหมายให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา โดยรวบรวมกากของเสียอันตรายท้ังหมดไปกําจัดโดยเรงดวน และใหมีการออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบเอกสารกํากับการขนสงกากของเสียอันตรายใหมีความเขมงวดย่ิงข้ึน ใหมีการเฝาระวังผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใกลเคียง ท้ังในดิน น้ําใตดิน และน้ําผิวดิน ในพ้ืนท่ีโดยรอบจุดลักลอบท้ิง  
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กันยายน - พฤศจิกายน 2547 มีการขนยายกากของเสียอันตรายท้ังหมดออกจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ประกอบไปดวย  

ถังบรรจุกากของเสียอันตรายขนาด 200 ลิตร จํานวน 8,786 ถัง น้ําปนเปอน จํานวน 356.5 ลบ.ม. ดินปนเปอนจํานวน 

668.44 ลบ.ม. และโคลนปนเปอน จํานวน 5 คอนเทนเนอร ซ่ึงตอมาไดมีการนํากากของเสียอันตรายดังกลาวไปเผาท่ีเตาเผา

กากของเสียอันตราย ท่ีต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สวนดินปนเปอนนําไปฝงกลบในบอฝงกลบกากของเสียอันตราย และ

นําดินใหมมาถมเพ่ือปรับพ้ืนท่ี  

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-11 การขนยายกากของเสียอันตรายไปกําจัดหรือบําบัด 

 

ผลการตรวจสอบการตกคางของสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในดินในพ้ืนท่ีท้ิงสารเคมี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 

2558 พบวา มีปริมาณสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ไมเกินมาตรฐาน 

กรมควบคุมมลพิษ รวมกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ติดตามตรวจสอบและศึกษาการปนเปอนสารอินทรีย

ระเหยงาย (VOCs) ในน้ําใตดิน (ระหวาง ป 2547 - 2553) ในบอสังเกตการณบริเวณพ้ืนท่ีท้ิงสารเคมีมีคาเกินมาตรฐาน และ

ผลการตรวจสอบป 2547 - 2553 มีคาสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ตํ่ากวามาตรฐาน  

กรมควบคุมมลพิษ ฟองรองเรียกคาใชจายในการขจัดมลพิษจาก บริษัท 2 แหง รวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของตาม

มาตรา 96 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 12 ม.ค. 2559 โดยศาลจังหวัดสีคิ้ว  

ไดอานคําพิพากษาใหชดใชเงินแก กรมควบคุมมลพิษ 1.434 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ ญ-12 การตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในดิน                 รูปที่ ญ-13 การขุดดินปนเปอนไปกําจัด 
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รูปที่ ญ-14 ผลการตรวจสอบการกระจายตัวของสาร VOCs ในดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ญ-15 ตําแหนงบอสังเกตการณน้ําบาดาลและความเขมขนของสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)  

เดือนกุมภาพันธ 2553 
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5. กรณีโรงงานรีไซเคิลลักลอบท้ิงสารเคมีและกากของเสียในบอดิน ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ป 2557) 

 โรงงานรีไซเคิลลักลอบท้ิงสารเคมีและกากของเสียในบอดิน บริเวณเหนืออางเก็บน้ําดอกกราย หมูท่ี 1 เม่ือ 

เดือนตุลาคม 2557 ลักษณะเปนบอดินเกา ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 15 ไร ลักษณะของกากของเสียเปนผงเสนใยสีขาว พบวาเปน

สารอะคริโลไนไตรล (Acrylonitrile) สไตรีน (Styrene) พลาสติก ABS และสารกลุมตัวทําละลาย โดยโรงงานประเภท 105 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ี จ.ชลบุรี ไดรับกากของเสียมาจาก บริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดขนสงมานํามากอง

ไวในบอดินในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยกากของเสียท่ีเปนฝุนผงสีขาวมีการฟุงกระจายและสงผลกระทบตอผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียง  

 กรมควบคุมมลพิษ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของได

เขาตรวจสอบ พบวาเขาขายเปนกากของเสีย และไดแจงใหเจาของท่ีดินขนยายกากของเสียดังกลาวออกไปกําจัดนอกพ้ืนท่ีและ

ทําการปรับสภาพพ้ืนท่ี แตจากการตรวจสอบพ้ืนท่ีภายหลังจากมีการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวยังคงมีซากขยะและ 

กากของเสียหลงเหลืออยู  

ผลการเจาะสํารวจดิน พบวาปริมาณความเขมขนไอระเหยสารอินทรียในดินมีความเขมขนสูง ระหวาง 25 - 35 

เปอรเซ็นต โดยเจาของท่ีดินไดมีการสรางร้ัวกั้นรอบพ้ืนท่ีไมใหบุคคลภายนอกเขาไปในพ้ืนท่ีจึงทําใหสามารถลดความเสี่ยงและ

ผลกระทบโดยตรงตอประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 13 

(ชลบุรี) พบวาบอรับน้ําในพ้ืนท่ีดังกลาวมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีคุณภาพ

ดีกวาตัวอยางน้ําท่ีเก็บจากหวยภูไทรท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีไหลผานดานหลังพ้ืนท่ี สาเหตุอาจเนื่องจากบริเวณตนน้ํา

กอนไหลผานพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู

อยางหนาแนน โดยผลการตรวจ พบวาพารามิเตอรสวนใหญไมเกินมาตรฐาน (ยกเวนสังกะสีและแมงกานีส) และคุณภาพน้ําผิวดิน

ของตัวอยางน้ําจากบอรับน้ําในพ้ืนท่ีเกิดเหตุเปรียบเทียบกับน้ําจากหวยภูไทรจํานวน 3 จุด (บริเวณตนน้ํา ดานทายพ้ืนท่ี และ

ดานทายน้ํา) อยูในเกณฑมาตรฐาน  

หนวยงานทองถ่ินไดสั่งการและกํากับผูประกอบการใหปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

และแจงผลการดําเนินการแกไขปญหาไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัดระยอง โดยกรมชลประทานไดขอคืนพ้ืนท่ีดังกลาว เนื่องจาก

อยูในเขตพ้ืนท่ีของกรมชลประทาน สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีการขนยายกากของเสียออกไปและมีการนําดินมาถมเพ่ือปรับระดับพ้ืนท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               รูปที่ ญ-16 สภาพพ้ืนท่ีลักลอบท้ิงกากของเสีย          รูปที่ ญ-17 ปญหาสภาพพ้ืนท่ีหลังการแกไข
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ภาคผนวก ฎ 

บทลงโทษ 

 

 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบท้ิงกากของเสียท่ีเขาขายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล 

1) มีความผิดฐานนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 

2) มีความผิดฐานนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกโรงงานโดยไมแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไมใชแลวตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 

3) กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเปนของเสียอันตราย นอกจากมีความผิดตามขอ 1) และ 

ขอ 2) แลวยังมีความผิดฐานนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมมีใบกํากับการขนสง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

200,000 บาท 

4) อาจมีความผิดอาญาอ่ืนฐานเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนใหผูรวบรวมและขนสงเปนตัวแทน

หรือลูกจางของตนกระทําการอันเปนความผิด 

หมายเหตุ: กรณีไดรับอนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลฯ ออกนอกบริเวณโรงงานเพ่ือนําไปบําบัดหรือกําจัด  

ณ โรงงานแหงหนึ่ง แตระหวางขนสงไดลักลอบท้ิง ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากท่ีไดรับอนุญาตใหถือเปนการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต หรือโรงงานขออนุญาตนํากากออกไปบําบัดยังโรงงาน ก. แตนําไปโรงงาน ข. เขาขาย

เปนความผิดเสมือนไมไดรับอนุญาต ก็มีความผิดดังกลาวดวย 

นอกจากนี้ยังมีความผิดทางแพงอ่ืน ๆ เชน รับผิดในคาใชจายในการท่ีรัฐเขาจัดการแกไขปญหามลพิษ 

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย ทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของรัฐ และคาใชจายท้ังหมด 

ท่ีทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษท่ีเกิดขึ้น เปนตน 

 ผูรวบรวมและขนสง 

1) เปนหนาท่ีของโรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลฯ และโรงงานผูกอกําเนิดหรือโรงงานผูรับบําบัดหรือ

กําจัดฝายใดฝายหนึ่งตองแตงตั้งผูรวบรวมและขนสงเปนตัวแทนในการขนสงเพ่ือใหมีสวนรวมรับผิดในทางแพงท่ีตัวแทนของตน

ไดกระทํากรณีขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกจากโรงงานใด ท้ังนี้ ผูรวบรวมและขนสงนําไปท้ิง ไมมีความผิดตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน แตจะมีความผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน ความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 

2) อาจมีความผดิตามกฎหมายวาดวยโรงงานในฐานสนับสนนุโรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏกิูลใหกระทํา

ความผิดขึ้นอยูกับขอเท็จจริงตามแตกรณี 

 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบท้ิงกากของเสียท่ีเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวา

ดวยวัตถุอันตราย 

 ผูครอบครองหรือเจาของท่ีดินท่ีถูกท้ิงของเสียเคมีวัตถุหรือปรากฏของเสียเคมีวัตถุในบริเวณท่ีครอบครอง 

ผูครอบครองเชนผูเชาท่ีดินหรืออาคารสถานท่ี หรือผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือสิทธ์ิครอบครองบุคคล

ดังกลาวถือเปนผูท่ีมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 
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หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตในการสวบสวนไมสามารถพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวไดกระทําหรือรูเห็น

หรือยินยอมใหผูอ่ืนท้ิงของเสียเคมีวัตถุในสถานท่ีดังกลาว 

 ผูครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายเพ่ือการขนสง (ของเสียเคมีวัตถุ) 

1) การมีไวครอบครองไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะมีไวเพ่ือการขนสงหรือประกอบการใด ๆ 

และรวมถึงการท้ิงอยู ดังนั้น ผูนําของเสียเคมีวัตถุซ่ึงเขาขายวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 3 ไปท้ิง มีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตราย

เพ่ือการขนสงโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2) ความผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. 2535  

 แหลงกําเนิดของเสียเคมีวัตถุ (ท่ีไมใชโรงงาน) 

1) เจาของของเสียเคมีวัตถุยังคงตองรับผิดชอบไมวาผู รับจางขนสงจะผิดเงื่อนไขหรือสัญญา 

จนเปนเหตุใหนําของเสียไปท้ิง เนื่องจากการท้ิงอยูเปนความผิดของของเจาของเสีย ถือเปนการมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย  

(ของเสียเคมีวัตถุ) โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2) ผูกอกําเนิดของเสียเคมีวัตถุต้ังแต 100 กิโลกรัม ตองจัดทําใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย  

(ของเสียเคมีวัตถุ) เม่ือจะทําการขนสงของเสีย ฝาฝนตองระวางโทษไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 บทลงโทษ ความรับผิดทางอาญา กรณีลักลอบท้ิงกากของเสียท่ีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามกฏหมายวา

ดวยโรงงานและเปนของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

 ผูครอบครองหรือเจาของท่ีดินท่ีถูกท้ิงของเสียเคมีวัตถุหรือปรากฏของเสียเคมีวัตถุในบริเวณท่ีครอบครอง 

ผูครอบครอง เชน ผูเชาท่ีดินหรืออาคารสถานท่ี หรือผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือสิทธ์ิครอบครอง 

บุคคลดังกลาวถือเปนผูท่ีมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตในการสวบสวนไมสามารถพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวไดกระทํา

หรือรูเห็นหรือยินยอมใหผูอ่ืนท้ิงของเสียเคมีวัตถุในสถานท่ีดังกลาว 

 ผูครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายเพ่ือการขนสง (ของเสียเคมีวัตถุ) 

1) การมีไวครอบครองไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะมีไวเพ่ือการขนสงหรือประกอบการใด ๆ และ

รวมถึงการท้ิงอยู ดังนั้น ผูนําของเสียเคมีวัตถุซ่ึงเขาขายวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 3 ไปท้ิง มีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตราย 

เพ่ือการขนสงโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2) ความผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. 2535  

 โรงงานผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล 

1) เจาของของเสียเคมีวัตถุยังคงตองรับผิดไมวาผูรับจางขนสงจะผิดเงื่อนไขหรือสัญญาเปนเหตุใหนํา

ของเสียไปท้ิงเนื่องจากการท้ิงอยูถือถือเปนความผิดของเจาของของเสียถือเปนการมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย (ของเสีย 

เคมีวัตถุ) โดยไมไดรับใบอนุณาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2) มีความผิดฐานนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต  

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 
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