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สรุปสําหรับผูบริหาร
สืบเนื่องจากความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดําเนินงานโครงการการ
สรางระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย จนเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานควบคุมวัตถุอันตราย
ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร กับหนวยงานตรวจสอบการนําเขาคือ กรมศุลกากร ทําใหเกิดระบบการติดตามขอมูลการนําเขา
วัตถุอันตราย ซึง่ เริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 และตอมา สกว. ไดใหความสนับสนุนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของระบบดังกลาวในป พ.ศ. 2546 ซึ่งผลการดําเนินงานนี้เปนพื้นฐานใหไดขอมูลการนําเขาที่เชื่อถือไดและ
ตรวจสอบกันไดระหวางหนวยงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรับผิดชอบวัตถุอนั ตรายที่นําไปใชทางอุตสาหกรรม ไดใชระบบประสานงาน
ขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตรายขางตน ตรวจสอบปริมาณที่ขอนําเขากับปริมาณที่ไดรับอนุญาต และมีการติดตาม
การใชวัตถุอันตรายหลังการนําเขาโดยใหผูประกอบการรายงานปริมาณของวัตถุอันตราย 45 รายการ ทุก 6 เดือน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
งานวิจัยที่เสนอนี้ เปนความริเริ่มของสํานักควบคุมวัตถุอันตราย และศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ รวมมือกับนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อวิเคราะหรูปแบบและผลการดําเนินงานติดตามการใช
วัตถุอันตราย 45 รายการตามประกาศฯ ขางตน การดําเนินงานใชเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ประกาศ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ เปนประกาศที่ออกตามกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งควบคุมการผลิต นําเขา สงออก และครอบครองวัตถุอันตราย 4 ชนิด จํานวน 1,233 รายการ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 วัตถุอันตรายตามบัญชีฯ อยูในความรับผิดชอบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 418 รายการ ในจํานวนนี้มีอยู 45 รายการ ที่เปนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิจารณาวาจําเปนตองติดตามการใชเพิ่มเติมจากกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมที่กําหนดในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
สําหรับการปฏิบัติงานในประกาศฯ ไดกําหนดใหใชแบบ วอ./อก. 7 สําหรับการรายงาน
ผลการดําเนินงานสรุปไดเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนผลการวิเคราะหสาระของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซึ่งเปนกฎหมายหลักที่มีขอกําหนดและ
การใชเอกสารควบคุมที่มีผลตอเนื่องไปถึงการแจงขอเท็จจริงฯ ผูวิจัยไดวางแนวคิดในการดําเนินงานโดยศึกษาสาระ
และขอปฏิบัติของกฎหมายหลัก ซึ่งควบคุมการประกอบการตามกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม เนื่องจากกฎหมายหลัก
กําหนดขอปฏิบัติที่แตกตางกันสําหรับการประกอบการวัตถุอันตราย 4 ชนิด คือ วัตถุอนั ตรายชนิดที่ 1 ใหดําเนินการ
ไดหากปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด วัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 ตองแจงดําเนินการกอนประกอบการ วัตถุอนั ตรายชนิด
ที่ 2 และ 3 ตองมีการขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองมีการขออนุญาตกอนประกอบการดวย การนําเขา
และสงออกวัตถุอันตรายทุกชนิด ตองแจงขอเท็จจริงกอนการดําเนินการโดยใชแบบ วอ./อก. จากขอกําหนดขางตน
ผูประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการผลิตและการครอบครอง หากปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด นอกจากนี้มีขอยกเวนการขึ้นทะเบียน ยกเวนใหผูขออนุญาตตั้งโรงงานไมตองขออนุญาต
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ผลิตวัตถุอันตราย ผูนําเขาไมตองขออนุญาตครอบครอง ซึ่งเปนเหตุใหการตรวจสอบจํานวนผูประกอบการจาก
เอกสารสําคัญตาง ๆ ทําไดไมสมบูรณ และเปนผลสืบเนื่องไปถึงความถูกตองของผลการตรวจสอบรายงานการสง
และขอมูลจากแบบ วอ./อก. 7
สวนที่ 2 เปนผลการวิเคราะหประกาศ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ โดยแบงเปนสาระหลัก 2 เรื่องคือ การ
วิเคราะหจํานวนวัตถุอันตราย และการวิเคราะหแบบที่ใชรายงาน คือ วอ./อก. 7 ในสวนจํานวนวัตถุอันตราย 45
รายการ พบวามีอยู 5 รายการที่เปนสารกลุม และทําใหเมื่อนับโดยใชชื่อจะเปนวัตถุอันตรายกวา 1,000 ชื่อ วัตถุ
อันตรายเหลานีไ้ มมีขอกําหนดใหใชระบบอางอิงในรายงาน ทําใหประมวลผลไดยาก สําหรับแบบ วอ./อก. 7 นั้น มี
จุดออน 2 ประการหลัก คือ ไมมีคําจํากัดความของกิจกรรมชัดเจน นอกจากนี้ทุกกิจกรรมใหใชแบบเหมือนกัน
จุดออนหลักอีกประการหนึ่ง คือ สาระที่ใหรายงานไมชัดเจน ไมมีระบบการใชรหัสอางอิง โดยเฉพาะรหัสวัตถุ
อันตรายและรหัสผูประกอบการ ทําใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลได ผูวิจัยไดเสนอใหปรับปรุงแบบ วอ./อก. 7 ใหม
โดยเปลี่ยนการรายงานกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม เหลือเพียงกิจกรรมเดียว คือ การรายงานการครอบครอง โดยใหคํา
จํากัดความที่ชัดเจน พรอมทั้งออกแบบ วอ./อก. 7 ใหม ใหประกอบดวย เอกสารสรุป 1 หนา และใบแนบตามกิจกรรม
ที่มี สําหรับการใชแบบ วอ./อก. 7 ใหม จําเปนตองมีการออกประกาศ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ ใหม
ผลงานสวนที่ 3 คือ การพัฒนาซอฟทแวรสําหรับใชตรวจสอบและประมวลผล โดยใหชื่อซอฟทแวรวา
HazTrack ซึ่งใชสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบขอมูล วอ./อก. 7 โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับขอมูลจาก
แบบ วอ./อก. 6 ซึ่งเปนแบบรายงานขอเท็จจริงการนําเขาและสงออก กับขอมูลจากใบขนสินคาของกรมศุลกากร
นอกจากนี้ไดทดสอบซอฟทแวรและการเชื่อมโยงโดยใชขอมูลรายการนําเขาและการใช CFC12 ประจําป พ.ศ. 2545
เปนกรณีศึกษา
และพบวาสามารถตรวจสอบความไมตองตรงกันของรายงานจากผูป ระกอบการบางรายเกี่ยวกับ
ปริมาณที่ขอนําเขา (วอ./อก. 6) ปริมาณในใบขนสินคาของกรมศุลกากร และขอมูลในรายงานตามแบบ วอ./อก. 7
พรอมทั้งแสดงความจําเปนในการตรวจสอบที่มาของความแตกตางดังกลาว
ผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะดังนี้คือ
1. การรับถายโอนผลการศึกษา
การดําเนินงานในสวนนี้อยูในกรอบภารกิจของสํานักควบคุมวัตถุอันตรายและศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ
ก. จัดประชุมเพื่อขอขอคิดเห็นและการยอมรับการเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตลอดจนผูประกอบการ
ข. จัดเตรียมความพรอมของบุคลากรทั้งในสํานักควบคุมวัตถุอันตราย ศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม และศูนยขอมูลวัตถุอันตราย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบจํานวนผูประกอบการ
รวบรวมรายงาน นําเขาขอมูล และการใชซอฟทแวรเพื่อการติดตามและประเมินผล
ค. จัดทําประกาศ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ โดยใชแบบ วอ./อก. 7 ใหม สําหรับรายงาน
พรอมทั้งจัดทําคูมือปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ
2. การดําเนินงานของศูนยขอมูลวัตถุอันตราย
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารูปแบบและใหความสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยขอมูลวัตถุ
อันตรายที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินงานตอเนื่องในการตรวจสอบรายงานขอมูลการนําเขาวัตถุอันตรายของ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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สํานักควบคุมวัตถุอันตราย และเชื่อมโยงกับสถิตินําเขาของกรมศุลกากร ตลอดจนตรวจสอบ ความสอดคลองกับ
รายงานการใชจากแบบขอมูล วอ./อก. 7 ใหม เพื่อเปนการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยขอมูลวัตถุ
อันตราย ใหสามารถเปนศูนยกลางในการประสาน ใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุ
อันตราย หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูประกอบการ พรอมทั้งพัฒนาใหเกิดรูปแบบระบบถาวรในการจัดการ
ขอมูลวัตถุอันตรายที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร ตั้งแตการผลิต การเก็บ การขนสง การใช และการทําลาย เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการใชวัตถุอันตราย ที่ทําใหทรัพยากรพอเพียงและรักษาสภาวะแวดลอม ตลอดจนไมใหเกิดผล
กระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจและอื่น ๆ โดยรวม
สําหรับการใชโปรแกรม HazTrack เพื่อติดตามตรวจสอบขอมูลวัตถุอันตราย สํานักควบคุมวัตถุอันตราย
และศูนยขอมูลวัตถุอันตรายควรระมัดระวังในเรื่องความลับทางธุรกิจหากมีการเผยแพรใน Intranet หรือ Internet ดวย
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมวัตถุอนั ตราย
เสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาขอกําหนดในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่แตกตางกันสําหรับ
วัตถุอันตรายแตละชนิด และพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงแกไขสาระสําคัญ ที่จะทําใหเกิดการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม การจั ด การวั ต ถุ อั น ตรายที่ ค รบวงจร เช น การกํ า หนดชนิ ด และจํ า นวนวั ต ถุ อั น ตราย
ขอกําหนดที่อาจกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติ ตลอดจนขอยกเวนตาง ๆ
4. ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ก. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับตางประเทศเกี่ยวกับการจําแนกชนิดวัตถุอันตราย เพื่อ
เอื้อประโยชนตอ การดําเนินงานควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศ
ข. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นวา ปญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย
มีอยูอยางไรบาง และแนวทางการแกไขเปนอยางไร โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับของตางประเทศดวย เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวาจะตองมีการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายในประเด็นใด เชน
- วัตถุอันตรายควรจําแนกเปนกี่ประเภท
- ในแตละประเภทควรมีมาตรการในการควบคุม กํากับ ที่เหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม
อยางไร
- การกําหนดหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย ทั้งในสวนของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก
ผูขาย และผูมีไวในครอบครอง
ค. ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยตอยอดจากโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขอมูลวัตถุอนั ตราย
ในภาพรวม (วัตถุอันตรายทางการเกษตร และทางการสาธารณสุข) ใหมีมาตรฐานและเชื่อมโยงกัน อันรวมถึงในสวน
ของศุลกากรดวย ตลอดจนพัฒนาขอมูลอันเปนปจจุบันสําหรับวัตถุอันตรายที่อยูภายใตการกํากับ ดูแล และที่มีการ
นําเขาสูระบบใหม (new to the system) เพื่อใหสามารถพัฒนามาตรการกํากับ ดูแล ที่เหมาะสมรัดกุมไดอยาง
ทันทวงที
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Development of Tracking System for Hazardous Substances Listed in Hazardous Substance Act

Executive Summary
This report describes a cooperative work of researchers from the Department of Industrial Works (DIW)
and Chulalongkorn University with support from Thailand Research Fund (TRF). The main objective of the project
is to analyse the structures of the forms (Haz/DIW 6 and Haz/DIW 7) and procedures used for monitoring the
production, import, export, and having in possession of 45 items of hazardous substance (HZ) listed in Annex of
the Notification of the Ministry of Industry Re: Declaration of Facts on Production, Import, Export and having in
Possession of Hazardous Substances under the responsibility of the Department of Industrial Works, B.E. 2543
(2000) prescribed pursuant to the Hazardous Substance Act, B.E. 2535 (1992).
The two forms are designed to be used for different activities to compile information which ideally can be
linked and indicate the flow of HZ from starting points, production at factories and import-export at the customs,
having in possession along the chain to the end users. The form Haz/DIW 6 is used for the import and export
activities at each transaction while the form haz/DIW 7 is required for all 4 activities as a report submitted to DIW
every 6 months.
The results of the study can be divided into 3 parts.
Part 1 : Analysis of the provision of Hazardous Substance Act, B.E. 2535 (1992)
The Hazardous Substance Act, B.E. 2535 (1992) is a major law for controlling 4 activities namely: the
production, import, export and possession of hazardous substances (a total of 1,233 items as listed in the Annex).
Purposes of use is the key for the control by corresponding responsible agencies. DIW is responsible for 418 items
of HZ used for industrial purpose.
The Act divided HZ into 4 types. Type 1 HZ can be readily employed if the specified safety criteria are
followed. Types 2 and 3 must be registered and type 2 required notification whereas type 3 need a permission
licence prior to their applications. Type 4 are prohibited for all activities except by special permission.
Part 2 : Analysis of the concept and structure of the form Haz/DIW 7
The study concluded that a single form is provided for reporting of all 4 activities without clear
information required especially the definition of “having in possession”. In addition there is no specific codes
provided for each HZ. As a consequence, information can not be linked and quantities can not either be compiled or
verified with the information originally informed to DIW. It is therefore proposed that the structure of Haz/DIW 7
should be revised to one page summary form for reporting “having in possession” indicating all activities which can
alter the sum of quantities in possession. Details related to other activities should be filled in the attachments. Most
importantly is the provision of reference codes for all HZ. Hazardous Substances listed in groups should be clearly
spelled out with reference codes. The identification number of each applicator must be required and referred
between the DIW and the Department of Customs and along the chain until the end users.
Supported by Thailand Research Fund (TRF)
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Part 3 : Development of Tracking Software
A software called “HazTrack” was developed and tested using the quantity of CFC 12 imported and
distributed in the year 2002 as an implementing model. Information gathered from the forms Haz/DIW 7 reporting
activities during Jan-Dec 2002 were input into the newly designed system. The software can be used to verify with
the information which the applicants filled in the forms Haz/DIW 7, Haz/DIW 6 with those declared at the
Department of Customs. Various types of discrepancies were shown in the report.
Recommendations :
1. Implementation of the developed model
It is recommended that DIW should:
a. Find appropriate means to inform and get acceptance for the changes that will occur as a
consequence of the implementation. The key groups should include executives, other levels
of responsible personnels and private sectors who have to be conformed with the changes.
b. Prepare for technical and practical support in order to implement the model effectively.
c. Establishing a new notification to enforce the tracking procedure.
2. Strengthening of the Hazardous Substance Information Center
DIW should prepare to provide appropriate support for operating the center such that it can
perform all functions stated in the Hazardous Substance Act. The center must be able to stand as an
effective body to coordinate other controlling agencies to work cooperatively and provide reliable
information for the country to manage safety use of chemicals which will benefit the nation as a whole. To
implement the HazTrack effectively, it is essential however for the DIW to be able to maintain the
function without disclosure of the information considered to be trade secret.
3. Suggestion for further studies
a. Comparative studies of Thai and international laws concerning classification of HZ for
considerations of appropriate modification of the types and list of HZ controlled.
b. Studies on various aspects of the Hazardous Substance Act especially the contents
considered to be drawbacks. Clear and practical procedure should be developed for both
controllers and applicators towards an effective enforcement outcome.
c. The outcome of this study should be extended to cover HZ used for other purposes such as
for agriculture, and public health aspects. The study should aim towards the development of
a national management system which can reflect a country current picture leading to
appropriate and effective control of HZ as a whole.

By National Research Center for Environmental and Hazardous Wastes Management, Chulalongkorn University and Department of Industrial Works
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รายงานฉบับสมบูรณ
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(Development of Tracking System for Hazardous Substances Listed in Hazardous Substance Act)
1. ความเปนมาและขอบเขตงานวิจัย
สืบเนื่องจากความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดําเนินงานโครงการการ
สรางระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย 1 จนเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานควบคุมวัตถุอันตราย
ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร กับหนวยงานตรวจสอบการนําเขาคือ กรมศุลกากร ทําใหเกิดระบบการติดตามขอมูลการนําเขา
วัตถุอันตราย ซึง่ เริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 และตอมา สกว. ไดใหความสนับสนุนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของระบบดังกลาวในป พ.ศ. 2546 ซึ่งผลการดําเนินงานนี้เปนพื้นฐานใหไดขอมูลการนําเขาที่เชื่อถือไดและ
ตรวจสอบกันไดระหวางหนวยงาน เปนโอกาสใหสามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต
การติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายตลอดวัฏจักรจากจุดนําเขาไปยังผูใชปลายทาง (นําเขา Æ ผลิต
Æ ครอบครอง Æ ขาย Æ สงออก Æ กําจัด) นั้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรับผิดชอบวัตถุอันตรายทาง
อุตสาหกรรม ไดใชระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตรายขางตน ตรวจสอบปริมาณที่ขอนําเขากับ
ปริมาณที่ไดรับอนุญาต และมีการติดตามการใชวัตถุอันตรายหลังการนําเขาโดยใหผูประกอบการรายงานปริมาณของ
วัตถุอันตราย 45 รายการ ทุก 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา
ผูสงออก หรือผูม ีไวในครอบครองซึง่ วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
จากการดําเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน ปรากฏวายังไมสามารถฉายภาพขอมูลการ
เคลื่อนไหวที่ถกู ตองของวัตถุอันตรายได
เพื่อใหสามารถพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
ระบบที่ยั่งยืนและสามารถใชติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงไดจัดทําบันทึกชวยจําที่จะพัฒนาความ
รวมมือและการสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางภารกิจของศูนยขอมูลใหสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางสมบูรณ โดยที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะใหการสนับสนุนดานเทคนิค วิชาการ กระบวนการวิจัย
ระหวางนักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีหนาที่ติดตามวัตถุอันตราย โดยการสนับสนุนทุนวิจัย และ
บุคลากรตามความเหมาะสมและความจําเปนตอการดําเนินงาน ในสวนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดําเนินการ
จัดหาบุคลากรของหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน และจัดเตรียมความพรอมในการรับถายโอนผลการศึกษา
ดวยผลสืบเนือ่ งจากบันทึกชวยจําดังกลาว กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดเห็นชอบใหสํานักควบคุมวัตถุอันตราย
รวมมือกับหนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินงานโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุ
อันตรายตลอดวัฏจักรใหสามารถติดตามไดตั้งแตจุดนําเขาถึงผูใชปลายทาง ซึ่งอาจนําไปสูการขยายผลใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการติดตามวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบ ทําใหเกิดภาพรวมการเคลือ่ นไหวของ
วัตถุอันตรายของประเทศ ที่สามารถใชประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนการจัดการวัตถุอันตรายใหเกิดความ
ปลอดภัยไดตามสถานการณที่เปนจริง และทําใหศูนยขอมูลวัตถุอันตรายที่จัดตั้งในกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถ
ดําเนินงานการประสานใหบริการขอมูลวัตถุอันตรายกับหนวยงานตางๆ และภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1) วิเคราะหรูปแบบการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) ปรับปรุงรูปแบบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการติดตามวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3) พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายที่ครบวงจร
3. กรอบงานวิจัย
โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายครอบคลุมวัตถุอันตรายจํานวนมากในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ควบคุ ม หลายหน ว ยงาน ได แ ก กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กรมวิ ช าการเกษตร กรมประมง และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีขอบเขตในการควบคุมวัตถุ
อันตรายซึ่งนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคแตกตางกัน แตโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการติดตามเฉพาะวัตถุ
อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบ และเนื่องจากขอจํากัดระยะเวลาจึงกําหนดกรอบการศึกษาไว
ดังนี้
1) ศึกษาเฉพาะ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือ
ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 ซึ่งมี
บัญชีวัตถุอันตรายแนบทายประกาศ 45 รายการ และตอไปจะเรียกวา ประกาศฯ หรือบัญชีทายประกาศฯ
2) ศึกษาเฉพาะขอมูลใบแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย แบบ วอ./อก. 7 ประจําป พ.ศ. 2545
4. การดําเนินงาน
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคที่วางไว เปนการศึกษาประกาศฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ ซึ่งเทียบ
ไดกับกฎหมายลูกที่ออกขอปฏิบัตโิ ดยอาศัยกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผูวจิ ัยจึงไดวาง
แนวคิดและลําดับในการดําเนินงาน
เพื่อศึกษาสาระของกฎหมายหลักที่เปนผลตอเนื่องไปยังการปฏิบัติตาม
กฎหมายลูก วิเคราะหขอ จํากัดของใบแจงขอเท็จจริงฯ แบบ วอ./อก. 7 ซึง่ เปนแบบฟอรมการรายงานที่ใชเพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตราย และเสนอแนวทางการปรับปรุงแบบ วอ./อก. 7 และประกาศฯ พรอมทั้งการพัฒนา
ระบบตรวจสอบประเมินผล
4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงานแบงเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
4.1.1 กรอบแนวคิดและลําดับในการดําเนินงาน
ตามกรอบการศึกษาและวัตถุประสงคที่วางไว เปนการศึกษาประกาศฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ
ซึ่งเทียบไดกับกฎหมายลูกที่ออกขอปฏิบัติโดยอาศัยกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผูว ิจัย
จึงไดวางแนวคิดและลําดับในการดําเนินงาน เพื่อศึกษาสาระและจุดออนของกฎหมายหลักที่มีผลไปสูการปฏิบัติตาม
กฎหมายลูก แลวจึงศึกษาสาระที่เกี่ยวของกับกฎหมายลูกเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน
4.1.2 ศึกษาบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองแจงขอเท็จจริง
ไดศึกษาพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายวัตถุอันตราย กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย และจัดทําสรุปจํานวนชนิดวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการ
เกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมประมง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และกรมธุรกิจพลังงาน
ตอจากนั้นไดศึกษาเหตุผลความจําเปนที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีความจําเปนตองทราบและติดตามการ
นําไปใชวัตถุอันตราย 45 รายการ โดยออกประกาศฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ พรอมทั้งวิเคราะหจํานวนชื่อที่
ถูกตองของวัตถุอันตรายตามบัญชีทายประกาศฯ
4.1.3 ศึกษากิจกรรมที่กําหนดในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ไดวิเคราะหขอบเขตและความหมายของกิจกรรมที่ครอบคลุมพระราชบัญญัติฯ และขอจํากัดในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมระหวางผูประกอบการ
4.1.4 ศึกษาขอกําหนดของเอกสารควบคุมการประกอบการ
ไดศึกษาขั้นตอนและขอกําหนดการใชเอกสารตาง ๆ สําหรับควบคุมการประกอบการ ไดแก เอกสาร
การขึ้นทะเบียน การแจงดําเนินการ การขออนุญาต และการแจงขอเท็จจริง พรอมทั้งวิเคราะหปญหา/อุปสรรคของ
ขอกําหนดการใชเอกสารขางตน
4.1.5 การวิเคราะหประสิทธิภาพของใบแจงขอเท็จจริงฯ แบบ วอ./อก. 7
ไดศึกษาหัวขอแบบที่กําหนดใหรายงาน ขอบเขตของการใชแบบ และความหมายของกิจกรรม พรอม
ทั้งสรุปสาระที่ควรปรับปรุง เพื่อจัดทําขอเสนอแบบใหม
4.1.6 การปรับปรุงใบแจงขอเท็จจริงฯ แบบ วอ./อก. 7 ประกาศฯ และวิธีปฏิบัติงาน
ไดจัดทําสรุปหลักการในการปรับปรุงแบบ และรายละเอียดของแบบใหม พรอมทั้งการดําเนินงาน
สวนที่จําเปนสําหรับรองรับ คือ การจัดทําประกาศฯ และปรับเปลี่ยนขอปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.1.7 การพัฒนาซอฟทแวร HazTrack สําหรับตรวจสอบและประมวลผลขอมูลจากแบบ วอ./อก. 7 ใหม
ไดพัฒนาซอฟทแวรสําหรับตรวจสอบและประมวลผลของขอมูลที่จะไดจากแบบ วอ./อก. 7 ใหม ให
สามารถตรวจสอบไดจากมุมมองตาง ๆ พรอมทั้งจัดทําคูมือการใชซอฟทแวร HazTrack
4.1.8 การเชื่อมโยงขอมูลการนําเขากับขอมูลรายงาน วอ./อก. 7
ไดนําขอปฏิบัติที่กําหนดไวในระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตรายที่ใชอยูในปจจุบัน
กับซอฟทแวรที่พัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงการตรวจสอบขอมูลการนําเขากับขอมูลจากรายงาน วอ./อก. 7
4.1.9 การจัดทํากรณีศึกษา
ไดจัดทํากรณีศึกษา 2 กรณี คือ กรณีแรกเปนการแสดงจุดออนของการจัดทําบัญชีผูประกอบการที่
ตองสง วอ./อก.7 กรณีที่ 2 เปนการทดสอบความเชื่อมโยงขอมูลในขอ 4.1.8 โดยใชตัวอยางขอมูลของ CFC12
4.2 รูปแบบการดําเนินงาน
ลักษณะการดําเนินงานที่สําคัญของโครงการนีค้ ือ การพัฒนารูปแบบการทํางานรวมกับสํานักควบคุมวัตถุ
อันตราย และศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ระหวางการดําเนินงานไดใชวิธี
ประชุมติดตามความกาวหนาเปนระยะๆ
นอกจากนี้ยังไดมีการประชุมระดมความคิดโดยนําเสนอผลงานใหกับ
ผูบริหารและผูเกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นสําหรับการพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงขอปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการนําไปใชไดจริงอีกดวย

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

5. ผลการศึกษา
5.1 แนวคิด และลําดับการดําเนินงาน
แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวคิดและลําดับในการดําเนินงานวิจัย โดยรายละเอียดผลการศึกษาจะไดกลาวถึงตอไป
เปนลําดับ
แผนภูมิที่ 1 แนวคิดและลําดับในการดําเนินงาน
กฎหมายหลัก
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
5.2
กรอบการ
ควบคุมและ
บัญชีรายชื่อ

กฎหมายลูก
ประกาศฯ
วิเคราะหชื่อและจํานวน
วัตถุอันตราย ตามบัญชีฯ

วัตถุอันตราย 4 ชนิด
418 รายการ

5.9.1
กรณีศึกษา
ตรวจสอบจํานวน
ผูประกอบการที่
ตองสง วอ./อก.7

เลือก 45 รายการ

ศึกษาขอบเขตและ
ความหมาย กิจกรรมหลัก
(ผลิต นําเขา สงออก
ครอบครอง)

5.3
กิจกรรมที่ครอบคลุม
และการเชื่อมโยง

5.5
วิเคราะหประสิทธิภาพของ
แบบ วอ./อก.7 (เดิม)
เพื่อติดตามการใช

5.4
ขอกําหนดและเอกสาร
ควบคุมการประกอบการ

5.5.1
หัวขอที่กําหนดใหรายงาน
8 หัวขอ

5.5.2
ขอบเขตการใช และ
ความหมายของกิจกรรม

5.6
การปรับปรุง
ปจจัยหลักสําหรับ
ติดตามการใช
5.6.1
ปรับปรุง
แบบ วอ./อก.7
กรมศุลกากร

ระบบ
ประสานงาน
ขอมูลการนําเขา

5.7
พัฒนาซอฟทแวร
สําหรับตรวจสอบและ
ประมวลผล

5.8
การเชื่อมโยงขอมูลนําเขา
กับขอมูล วอ./อก.7 (ใหม)
สถิติการนําเขา

5.9.2
กรณีศึกษา CFC12

การใชประโยชนตอเนื่อง
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5.6.2
ปรับปรุง
ประกาศฯ

HazTrack
ทดสอบ

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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5.2 บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย คือ การควบคุม การผลิต การนําเขา การสงออก และการ
ครอบครองวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายหลายฉบับ ฉบับสุดทายที่
ใชอยูในปจจุบัน คือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
ประกาศดังกลาว ประกอบดวยวัตถุอันตรายรวม 1,233 รายการ แบงเปน บัญชี ก. 1,106 รายการ และบัญชี ข.
127 รายการ ในความควบคุมของหนวยงาน 6 หนวยงาน สําหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีวัตถุอันตรายอยูในความ
ควบคุมรวม 418 รายการ แบงเปนบัญชี ก. 303 รายการ และบัญชี ข. 115 รายการ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและชนิดวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546*
บัญชี
ก

หนวยงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมประมง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมธุรกิจพลังงาน
รวม

ข

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมธุรกิจพลังงาน
รวม

1
57
0
2
3
0
0
62
0
0
0
0
0

ชนิดวัตถุอนั ตราย
2
3
28
178
6
463
23
110
1
8
0
8
0
1
58
768
0
87
5
0
5
0
0
1
10
88

4
40
98
80
0
0
0
218
28
0
1
0
29

รวม
303
567
215
12
8
1
1,106
115
5
6
1
127

*

ตัวเลขในตารางไมตรงกับจํานวนลําดับที่ตามประกาศฯ เนื่องจากเปนการนับโดยอางอิงจาก CAS Number (หากมี) ซึ่งสารตามประกาศ 1 ลําดับ
อาจประกอบดวยหลาย CAS Number สําหรับสารที่ไมมี CAS จะนับตามชื่อ
ที่มา: วิเคราะหจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546,2 เว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www14.brinkster.com/hazdiw/new_notic.html สืบคนวันที่ 31 ธันวาคม 2546

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาจํานวนและชนิดวัตถุอันตรายทีแ่ ตละหนวยงานควบคุมจะแตกตางกัน แตตาม
ขอกําหนดหลักในพระราชบัญญัติฯ การดําเนินการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย ตองมี
การขึ้นทะเบียน การขออนุญาต และการแจงดําเนินการ เหมือนกันทุกหนวยงาน โดยที่แตละหนวยงานจะออก
ประกาศกําหนดรายละเอียด ขอปฏิบัติ หรือขอยกเวนตามที่เหมาะสมกับการควบคุมของหนวยงานนั้นๆ 3
ภายหลังออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพิจารณาเห็นวานอกจากการควบคุมการผลิต นําเขา สงออก และการครอบครองวัตถุอันตรายตามบัญชี
ขางตนแลว ยังมีวัตถุอันตรายจํานวนหนึ่งที่มคี วามจําเปนตองทราบและติดตามการนําไปใช ดังรายละเอียดในแผนภูมิ
ที่ 2 และ ตารางที่ 2

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 2 วัตถุอันตรายในการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(1,233)
ก.

(418)
ข.

(45)
ค.

ก. จํานวนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
จํานวน 1,233 รายการ
ข. จํานวนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมการผลิต นําเขา สงออก และครอบครอง
จํานวน 418 รายการ
ค. จํานวนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมตามขอ ข. และใหแจงขอเท็จจริงเพื่อติดตาม
การใช จํานวน 45 รายการ (ตารางที่ 2) ดังนี้
1. วัตถุอันตรายชนิดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดการควบคุมต่ํากวาหนวยงานอื่น 18 รายการ
2. วัตถุอันตรายที่เปนสารจําเปนที่สามารถนําไปใชรวมในกระบวนการผลิตยาเสพติด 11 รายการ
ซึ่งรวมสารควบคุมตามขอแนบทายในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาทอยูดวย 7 รายการ
3. วัตถุอันตรายที่เปนสารควบคุมตามอนุสัญญาตางๆ ไดแก
- ของเสียเคมีวตั ถุ 61 รายการ
- อาวุธเคมี 39 รายการ
- วัตถุอันตรายที่เปนสารควบคุมตามพิธีสารเกียวโต 3 รายการ
- วัตถุอันตรายที่เปนสารควบคุมตามพิธีสารมอนทรีออล 6 รายการ
4. วัตถุอันตรายทีพ่ บวามีการนําไปใชผิดวัตถุประสงคที่ขออนุญาต และอาจกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยหรือเปนสารอันตรายได 2 รายการ
โดยวัตถุอันตรายทั้ง 4 กลุมนี้เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 6, 2 และ 37 รายการ
ตามลําดับ นอกจากนี้จากตารางที่ 2 จะเห็นวามีวัตถุอันตรายอยู 5 ลําดับที่เปนสารกลุม ไดแกลําดับที่ 12 23 29 44
และ 45 รายละเอียดของสารกลุมนี้ปรากฏในภาคผนวก 1
ดังนั้น หากรวมชื่อวัตถุอันตรายเทาที่ปรากฏในภาคผนวก 1 แลว จํานวนวัตถุอันตรายที่ระบุวามี
45 รายการตามประกาศนั้นในลําดับที่ 45 มีรายชื่อวัตถุอันตรายที่เปนอาวุธเคมี รวมทั้งสิ้นอยางนอย 1,000 ชือ่
(ภาคผนวก 2) และโดยที่ในประกาศฯ ไมไดระบุชื่ออางอิงที่สามารถจะสืบคนชื่อวัตถุอันตรายเหลานัน้ อยางชัดเจน
จึงทําใหการติดตามการใชวัตถุอันตรายตามประกาศฯ ทําไดยากและไมสมบูรณ ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปในหัวขอ
5.5.3.1

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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ตารางที่ 2 บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตรายทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา *
ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2543
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
*

วัตถุอันตราย
ACETIC ACID > 80% w/w
ACETONE > 75% w/w
ARSENIC TRIOXIDE (CRUDE ARSENIC; WHITE ARSENIC;
ARSENIOUS ACID; ARSENOUS ANHYDRIDE)
BARIUM CARBONATE
BORAX ( SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE,
SODIUM BORATE DECAHYDRATE, BORAX DECAHYDRATE )
BORAX PENTAHYDRATE
n-BUTYL MERCAPTAN (1-BUTANETHIOL)
sec-BUTYL MERCAPTAN (2-BUTANETHIOL)
tert-BUTYL MERCAPTAN (2-METHYL-2-PROPANETHIOL)
CALCIUM HYPOCHLORITE
CARBON TETRACHLORIDE (TETRACHLOROMETHANE)
CHLOROFLUOROCARBONS and its substitutions
CHLOROFORM (TRICHLOROMETHANE)
ETHANETHIOL (ETHYL MERCAPTAN; ETHYL SULFHYDRATE)
ETHYLENE DICHLORIDE
ETHYL ETHER (ETHER; DIETHYL ETHER; ETHYL OXIDE)
HALON 1301
HALON 1211
HALON 2402
HYDROCHLORIC ACID > 15% w/w
HYDROGEN CHLORIDE (anhydrous)
HYDROGEN CHLORIDE (refrigerated liquid)
HYDROFLUOROCARBONS and its substitutions
MERCURY (II) THIOCYANATE
METHANOL (METHYL ALCOHOL)
METHYL CHLORIDE (CHLOROMETHANE)
METHYL ETHYL KETONE
PENTACHLOROPHENATE SODIUM
(PENTACHLOROPHENOXIDE SODIUM)
PERFLUOROCARBONS and its substitutions
PHOSPHORUS OXYCHLORIDE (PHOSPHORYL CHLORIDE)
PHOSPHORUS PENTACHLORIDE (PHOSPHORIC CHLORIDE;
PHOSPHORIC PERCHLORIDE)
PHOSPHORUS TRICHLORIDE (PHOSPHORUS CHLORIDE)
PIPERIDINE (HEXAHYDROPYRIDINE)
SODIUM ARSENITE
SODIUM CHLORATE
SULFURIC ACID > 50% w/w
SULFURIC ACID, FUMING (OLEUM) > 50% w/w
SULPHUR HEXAFLUORIDE
TETRACHLOROETHANE (ACETYLENE TETRA CHLORIDE;
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE)
TOLUENE > 75% w/w
1,1,1-TRICHLOROETHANE (METHYL CHLOROFORM)
1,1,2-TRICHLOROETHANE (VINYL TRICHLORIDE; beta-TRICHLOROETHANE)
VINYL CHLORIDE MONOMER (MONOCHLOROETHANE)
ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ตามบัญชีแนบทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
อาวุธเคมี ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538

ชนิดของ
วัตถุอันตราย
3
3
3

64-19-7
67-64-1
1327-53-3

1
3

513-77-9
1303-96-4

3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
1

11130-12-4
109-79-5
513-53-1
75-66-1
7778-54-3
56-23-5
67-66-3
75-08-1
107-06-2
60-29-7
75-63-8
353-59-3
124-73-2
7647-01-0
7647-01-0
592-85-8
67-56-1
74-87-3
78-93-3
131-52-2

3
3
3

10025-87-3
10026-13-8

3
3
3
3
3
3
3
1

7719-12-2
110-89-4
7784-46-5
7775-09-9
7664-93-9
8014-95-7
2551-62-4
79-34-5

3
3
1
3
3

108-88-3
71-55-6
79-00-5
75-01-4
-

3, 4

-

CAS NO.

รายละเอียดการคัดเลือกปรากฏในภาคผนวก 3
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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5.3 กิจกรรมที่ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและการเชื่อมโยงกิจกรรมการประกอบการ
กิจกรรมที่ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายไดแก การผลิต นําเขา สงออก และครอบครอง ซึ่งมีคํา
จํากัดความตามมาตรา 4 คือ
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ
นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร หรือนําผาน
สง หรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและใหหมาย
รวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
มีไวในครอบครอง หมายความวา การมีไวในครอบครอง ไมวาเพื่อตนเอง หรือผูอื่น และไมวาจะเปน
การไวเพือ่ ขาย เพื่อขนสง เพือ่ ใช หรือเพือ่ ประการอื่นใด และรวมถึง
การทิ้งอยูหรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย

ผลิต
นําเขา
สงออก
ขาย

กิจกรรมดังกลาว อาจเปนกิจกรรมที่จุดกําเนิด หรือจุดสิ้นสุดก็ได (แผนภูมิที่ 3) การเชื่อมโยงวัตถุอันตรายที่
ใชในกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งจะทําใหเกิดภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายได
แผนภูมิที่ 3 จุดกําเนิดและจุดสิ้นสุดกิจกรรมการประกอบการวัตถุอันตราย

X

U
B
A
E

Y
V

C

D

H
G

F
W

ในประเทศ
Z

ตางประเทศ

จุดภายในวงกลมแตละจุดเปนตัวแทนของผูประกอบการภายในประเทศ
จุดนอกวงกลมคือบริษัทตางประเทศ

จากแผนภูมิจะเห็นไดวาที่จุดกําเนิดวัตถุอันตรายอาจมีกิจกรรมของผูประกอบการ เชน
- การนําเขาจากตางประเทศและจําหนายในประเทศ เชน A นําเขาจาก U
- การผลิตขึ้นมาเอง เชนกรณีของ B
ในขณะที่จุดสิ้นสุดของวัตถุอนั ตราย อาจมีกจิ กรรม เชน
- การสงออกไปยังตางประเทศ เชน B สงไปให X
- การนําเขาและการผลิตขึ้นในประเทศ เชน กรณีของ F
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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หากพิจารณาลักษณะการควบคุมการประกอบการวัตถุอนั ตรายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย อาจ
กลาวไดวาเปนการควบคุม เพือ่ ใหทราบกิจกรรมที่เกิดกับผูประกอบการแตละราย โดยไมสามารถเชือ่ มโยงไดชัดเจนวา
ผูประกอบการรายนั้นมีกจิ กรรมอะไรบางที่ติดตอกับผูประกอบการรายอื่นๆ และดวยปริมาณเทาใด
ตัวอยางเชน ในแผนภูมิที่ 3 ผูประกอบการ C อาจประกอบการแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี้
ซื้อจาก A และขายให D
หรือ นําเขาจาก V ซื้อจาก A และผลิตเพือ่ สงออกให W และขายให D
หากกําหนดให “รับเขา” และ “จายออก” เปนกิจกรรมรวมของผูประกอบการ C ในแผนภูมิที่ 3 และ 4
แผนภูมิที่ 4 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกอบการวัตถุอนั ตราย

ก.

ข.

ค.

C

รับเขา

รับเขา

V

นําเขา

C

แสดงกิจกรรม “รับเขา” และ “จายออก”
ซึ่งเปนกิจกรรมรวม ไมสามารถบอกได
วามีกิจกรรมยอยอะไรบาง

จายออก

แสดงกิจกรรมยอยตาง ๆ ที่รวมเปน
กิจกรรม “รับเขา” และ “จายออก”
แตไมไดระบุวากิจกรรมยอยคืออะไร

จายออก

ฝาก

ซื้อ
รับเขา

C

จายออก

สงออก

W

ขาย

รับฝาก

แสดงกิจกรรม“รับเขา” และ “จายออก”
รับเขา หมายถึง

จายออกหมายถึง -

ซื้อในประเทศ
นําเขา (นําหรือสงมาเขามาในราชอาณาจักร หรือนําผาน)
รับฝากจากผูประกอบการอื่น
ขายในประเทศ
สงออก (สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร)
ฝากไวกับผูประกอบการอื่น

จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นวากิจกรรม “นําเขา” และ “สงออก” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนั้น อาจจะเปน
กิจกรรมยอย กิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมรวมของผูประกอบการ C ก็ได
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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5.4 ขอกําหนดและเอกสารควบคุมการประกอบการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
สวนนี้ไดแสดงขั้นตอนและขอกําหนดการใชเอกสารเพื่อควบคุมกิจกรรมที่กําหนดตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย และจุดออนของขอกําหนดการใชเอกสาร ซึ่งทําใหผูประกอบการวัตถุอันตรายจํานวนหนึ่ง สามารถ
ดําเนินการไดโดยไมผิดกฎหมาย แตทําใหสํานักควบคุมวัตถุอันตรายขาดขอมูลที่ถูกตอง
ตอจากนั้นไดสรุป
ขอเสนอแนะการปรับปรุงรูปแบบและระบบที่ควรจะใชตอไป
5.4.1 ขั้นตอนการดําเนินการ
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดขั้นตอนที่ใชในการควบคุมการผลิต การนําเขา การสงออก และการ
ครอบครองวัตถุอันตราย ดังตารางที่ 3 และรายละเอียดในภาคผนวก 4
ตารางที่ 3 ขอกําหนดการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ
ชนิดวัตถุอันตราย
1
2
3
4

ขึ้นทะเบียน

ขออนุญาต

แจงดําเนินการ

9
9
9
9
หามมิใหมีการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
9= ตองปฏิบัติ

– = ไมตองปฏิบัติ

5.4.2 เอกสารควบคุมการประกอบการ
ก. เอกสารการขึ้นทะเบียน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายกําหนดใหการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 และ 3
ตองมีการขึ้นทะเบียนกอน แตในขอปฏิบัติจริง กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีประกาศใหมีขอยกเวนการขึน้ ทะเบียนไว
ดวย 4 ดังนั้นหากประสงคจะใชเอกสารการขึ้นทะเบียนสําหรับการติดตามผูประกอบการ ก็จะไดขอมูลที่ขาดความ
สมบูรณไปมาก
ข. เอกสารแจงดําเนินการ ขออนุญาต และแจงขอเท็จจริง
เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขางตนไดแก
- เอกสารแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./อก.5)
- เอกสารขออนุญาต ผลิต/นําเขา/สงออก และครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (วอ.2 /
วอ.4 / วอ.6 และ วอ.8)
- เอกสารแจงขอเท็จจริงการนําเขาและสงออก (วอ./อก. 6)
- เอกสารแจงขอเท็จจริงหลังประกอบการ (วอ./อก. 7)
เอกสารที่กลาวถึงขางตน เปนเครื่องมือสําหรับการควบคุมการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย
แตปรากฏวาการควบคุมเปนไปไดไมสมบูรณเนื่องจากมีจุดออนขอกําหนดตามกฎหมาย ดังที่แสดงไวในขอ 5.4.3

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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5.4.3 จุดออนของขอกําหนดเอกสารสําหรับควบคุมการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
เอกสารที่ใชในการประกอบการ (ผลิต นําเขา สงออก และครอบครอง) ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายแสดงไวดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จุดออนขอกําหนดการใชเอกสารแจงความประสงค การขออนุญาต การแจงนําเขา และสงออกวัตถุอันตราย
ชนิด
วัตถุอนั ตราย

*

ผลิต

การประกอบการ
นําเขา
สงออก

1

วอ./อก. 6

2

วอ./อก. 5
วอ./อก. 6
วอ. 2

3

(ผลิต)

ครอบครอง
ติดตามไมได
ติดตามไดบางสวน

วอ. 4
วอ. 6
(นําเขา)
(สงออก)
วอ./อก. 6

วอ. 8 +

(ครอบครอง)

ติดตามได

*

ผูประกอบการที่ขออนุญาตตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานไดรับการ
ยกเวนไมตองแจง/ขออนุญาตผลิต
+
ผูประกอบการที่ขอนําเขาไมตองขออนุญาตครอบครอง

จากตารางที่ 4 จะเห็นวา หากจะติดตามผูประกอบการดวยเอกสารตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย ก็อาจจะขาดผูประกอบการจํานวนหนึ่ง ไดแก
ก. ผูผลิตหรือครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ข. ผูประกอบการที่ขอตั้งโรงงาน ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3
รายละเอียดที่เนนใหเห็นจุดออนนี้ชัดเจนขึ้นปรากฏในกรณีการตรวจสอบบัญชีผูประกอบการที่ตองสง
รายงาน วอ./อก. 7 ที่แสดงในขอ 5.9.1
5.5 การวิเคราะหประสิทธิภาพของใบแจงขอเท็จจริงฯ แบบ วอ./อก. 7 ในการติดตามการใชวัตถุอันตราย
สาระของสวนนี้จะแสดงผลการวิเคราะหสาระหลักในใบแจงขอเท็จจริงฯ แบบ วอ./อก.7 คือ หัวขอตาง ๆ
ขอบเขตการใชแบบ และความหมายของกิจกรรมซึ่งไมชัดเจน ที่เปนผลใหขอมูลที่ไดรับไมสามารถวิเคราะหและใช
ติดตามวัตถุอันตราย ตอจากนั้นจะเสนอผลการวิเคราะหขอที่ควรปรับปรุงสาระและขอบเขตการใช พรอมทั้งเสนอขอ
ปฏิบัติที่จะทําใหการใชเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบ วอ./อก.7 ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 สวน ดังตารางที่ 5 คือ
สวนที่ 1 ขอบเขตของกิจกรรมที่ใหรายงาน (ผลิต นําเขา สงออก ครอบครอง)
สวนที่ 2 ชื่อของผูประกอบการ และที่อยู
สวนที่ 3 เนื้อหาที่ใหรายงาน 8 หัวขอ
สวนที่ 4 วันที่แจง และชื่อผูแจง

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 5 แบบ วอ./อก. 7
สวนที่ 1
สวนที่ 2

ใบแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ผลิต  นําเขา  สงออก  มีไวในครอบครอง
ชื่อสถานประกอบการ............................................................... ที่อยู............................................................................................................................

สวนที่ 3 ลําดับที่

สวนที่ 4

(1)
ชื่อวัตถุอันตราย

(2)
สูตรและ
อัตราสวน

(3)
ชื่อทางการคา ชื่อ
สามัญ หรือชื่อยอ
(ถามี)

(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
ทะเบียน ปริมาณที่ผลิต นําเขา ปริมาณที่ จําหนายใหแกผูใด ผูซื้อนําไปใช
(ถามี) สงออก หรือมีไวใน จําหนาย (ระบุชอื่ ที่อยู และ ในกิจการใด
ครอบครอง
เบอรโทรศัพท)

วันที่.........เดือน........................................พ.ศ..................

(ลงชื่อ)..................................................................(ผูแจง)
(
)

5.5.1 ขอบเขตและความหมายของกิจกรรมในแบบ วอ./อก. 7
ขอบเขตการใชแบบ วอ./อก. 7 ใชสําหรับติดตามการประกอบการดวยกิจกรรมการผลิต นําเขา
สงออก และครอบครอง ซึ่งมีความหมายตามคําจํากัดความ ดังแสดงในขอ 5.3 แตถาวิเคราะหกิจกรรมเหลานี้ดังใน
แผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5 การวิเคราะหความหมายของกิจกรรมในแบบ วอ./อก. 7

• กิจกรรม ผลิต / นําเขา / สงออก / ครอบครอง

ใชแบบเดียวกัน

• ตนทาง / ปลายทาง
- ผลิต -> ขายใคร
- สงออก -> ใหใคร
- นําเขา -> ขายใคร

ผลิตเพือ่ ใชภายใน??

ตองกรอกผูซื้อ
ไมตองกรอกผูขาย

- ครอบครอง -> ขายใคร ครอบครองเพือ่ ผลิต ??
• เวลา รายงานทุก 6 เดือน
• ปริมาณ

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตรวจสอบระหวาง
ผูประกอบการไมได

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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จะเห็นวาผูประกอบการที่ผลิตหรือสงออก ตองกรอกผูซื้อ แตผูประกอบการที่นําเขาไมตองกรอกผูขาย
ทําใหตรวจสอบระหวางกันไมได สําหรับคําวา ครอบครอง คําจํากัดความตามกฎหมายระบุวัตถุประสงค แตไมมีขอ
ระบุเชิงการรายงานปริมาณ ดังนั้นปริมาณที่ครอบครองอาจมีความหมายไดหลายอยาง เชน
- ปริมาณคงเหลือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- ปริมาณรวมที่ซื้อเขามาในชวงเวลาหนึ่ง
- ปริมาณสะสมที่ซื้อและผลิตทั้งหมดในชวงเวลาหนึ่ง
ดังนั้น ถากําหนดนิยามของ
“ครอบครอง” เปน “ปริมาณคงเหลือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง”
“ครอบครอง” จะเทากับ ปริมาณที่ซื้อ + ผลิต - ใชไป - จําหนาย
หากนิยามดังขางตน คําวา ครอบครอง จะไมใชกิจกรรมเดี่ยว แตเปน “ผลแหงกิจกรรม” ซึ่งจะทําให
เกิดผลตอปริมาณการครอบครอง ดังแผนภูมทิ ี่ 6
แผนภูมิที่ 6 ผลของกิจกรรมตอปริมาณการครอบครองวัตถุอันตราย

ปริมาณเพิ่มขึ้น
ซื้อ
ในประเทศ

ปริมาณลดลง
ผลิต

ใชไป

ตางประเทศ

ขาย
ในประเทศ

ตางประเทศ

ปริมาณครอบครอง

จากแผนภูมิที่ 6 จะเห็นวา ผลของกิจกรรมที่ทําใหปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณคงเหลือ ณ
เวลาใดเวลาหนึง่ นั้น ประกอบดวยกิจกรรมยอยที่เปนไปไดหลายประการ (ดูแผนภูมิ 4 ค.) กลาวคือ
ปริมาณเพิ่มขึ้น เปนผลจาก - การผลิต
- การซื้อ (ซื้อในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศ)
- การรับฝากจากผูประกอบการอื่น
ปริมาณลดลง เปนผลจาก - การขาย (ขายในประเทศหรือสงออกไปตางประเทศ)
- การนําไปฝากผูประกอบการอื่น
- การใชเอง
ความหมายของคําวาครอบครองนี้จะนําไปใชเปนกิจกรรมหลักในการออกแบบ วอ./อก. 7 ใหม
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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5.5.2 ผลการวิเคราะหชอื่ ทีอ่ ยูข องผูประกอบการ
สํานักควบคุมวัตถุอันตรายไดรวบรวม แบบ วอ./อก.7 ที่ผูประกอบการสงในป พ.ศ. 2545 พบวามี
จํานวน 632 ราย ซึง่ เมือ่ บันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel และประมวลผลเบื้องตนพบวามีชอื่ ผูประกอบการซึ่ง
ประกอบการตาง ๆ กัน ประกอบดวย
ผูผลิต
25 ราย
ผูนําเขา
279 ราย
ผูสงออก
19 ราย
ผูครอบครอง 309 ราย
แตเมื่อรวมโดยตัดรายชื่อที่ซ้ําออกแลวจะเหลือผูประกอบการเพียง 503 ราย
การวิเคราะหวา ชื่อผูประกอบการซ้ํากันหรือไมทําไดจํากัด เพระไมมีเลขอางอิงที่ใชสําหรับสืบคนขอมูล
แมผูประกอบการจํานวนหนึง่ จะมีรหัสผูประกอบการเปนเลข 6 หลักที่สํานักควบคุมวัตถุอันตรายกําหนดให แตก็ไมมีขอ
ปฏิบัติใหผูประกอบการกรอกรหัสดังกลาว ในจุดนี้จึงถือไดวาเปนจุดออนที่ทําใหการประมวลผลขอมูลตองเสียเวลามาก
และผิดพลาดไดงาย
5.5.3 ผลการวิเคราะหเนื้อหาในแบบ วอ./อก.7
เนื้อหาในแบบ วอ./อก.7 ประกอบดวยหัวขอ 8 หัวขอ (ดูตารางที่ 5) ซึ่งไมมีคําอธิบายหรือคูมอื สําหรับ
การกรอก จึงทําใหไดขอมูลหลากหลายและประมวลผลไดยาก ไมสามารถบอกไดวา ขอมูลที่ประมวลได เชื่อถือไดมาก
เพียงใด จึงนําไปใชประโยชนไดนอย
สําหรับขอสรุปการวิเคราะหในแตละหัวขอเปนดังนี้
5.5.3.1 ผลการวิเคราะหชื่อวัตถุอันตราย
สาระในแบบ วอ./อก.7 ที่เกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตรายนั้น ประกอบดวย ชือ่ วัตถุอนั ตราย สูตรและ
อัตราสวน ชื่อการคา ชื่อสามัญหรือชือ่ ยอ ทะเบียน ซึ่งไมมเี ลขอางอิง แหลงอางอิง หรือคําอธิบายวิธีการกรอกที่ชัดเจน
เปนเหตุใหไดขอ มูลหลากหลาย จากขอมูลที่รวบรวมไดในป พ.ศ. 2545 พบวามีขอมูลชื่อวัตถุอันตราย 4,052 records ซึ่ง
ตองนํามาตรวจสอบวาชื่อวัตถุอันตรายนั้นตรงกับบัญชีแนบทายประกาศหรือไม การตรวจสอบนี้ตองเสียเวลามาก
เพราะมีขอจํากัดของการใชโปรแกรม Microsoft Excel ที่จะตรวจสอบชื่อไดก็ตอเมื่อรายละเอียดการบันทึกขอมูลตอง
เหมือนกันทุกประการ ลักษณะการแจงชื่อและจํานวนวัตถุอันตรายสรุปไดดังนี้
ก. การแจงชื่อวัตถุอันตรายที่ตรงกับบัญชีทายประกาศฯ
วัตถุอันตรายกลุมนี้มีสารเดี่ยว 35 ชื่อ และเปนกลุมสาร 5 กลุม ดังนี้
ก. Chlorofluorocarbons 5 ชื่อ (CFC11, CFC12, CFC13, CFC113, CFC115)
ข. Hydrofluorocarbons and its substitutions 4 ชื่อ (HCFC122, HCFC123,
HCFC141, HCFC225)
ค. Perfluorocarbons 1 ชื่อ (1,1,2,2,3,3,4 Heptafluoro-cyclopentane)
ง. ของเสีย 5 รายการ
- หลอดแกว Cathode-ray และ Activated glass อื่น ๆ
- ของเสียที่ปนเปอนดวยตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว
- ของเสียที่ปนเปอนสารหนูและสารประกอบสารหนู
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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- ของเสียประเภทคะตะลิสต
- ชิ้นสวนและเศษอิเล็กทรอนิกสที่ปนเปอน
จ. อาวุธเคมี 2 ชือ่ (Methyl-diethanolamine, Triethanolamine)
รายละเอียดของวัตถุอันตรายเหลานี้ปรากฏในภาคผนวก 5
ข. การแจงชื่อวัตถุอันตรายที่ไมตรงกับบัญชีทายประกาศฯ
วัตถุอันตรายในกลุมนี้ ไดแก วัตถุอันตรายที่ชื่อตรงกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 รวม 24 ชื่อ
ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 รวม 15 ชื่อ
ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 รวม 34 ชื่อ
รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 6
ค. การแจงชื่อวัตถุอันตรายเปนชื่อการคา เปนกลุมสาร และผลิตภัณฑ
ตารางที่ 6, 7 และ 8 แสดงตัวอยางขอมูลที่ไดจริงในชองชื่อวัตถุอันตรายและชื่อการคา
ของแบบ วอ./อก. 7 ประจําป พ.ศ. 2545 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 7)
ตารางที่ 6 ตัวอยางการแจงชือ่ วัตถุอันตรายเปนชื่อทางการคา
ชื่อวัตถุอันตราย
BUOYANT SMOKE SIGNAL
TELVACHLOVOTHANE
ALUMINIUM SULPHATE LIQUID
ASAHIFRON AF-22
CENEDINE G271
D-PLY 008-2
LOW AROMATIC WHITE SPIRIT
TPR 201L

ชื่อทางการคา

สารสมน้ํา
FLUGENE-22
CENEDINE G271
POLYURETHANE RESIN 2-BUTANONE
CYCLOHEXANE 2-PROPANONE
TOA THINNER R-21
PHOTORESIST

ปริมาณ

หนวย

6.00
4.00
56273
99.30
36
200.00

ลูก
ปอนด
กิโลกรัม
เมตริกตัน
หนวย
ลิตร

180.00
60

กิโลกรัม
แกลลอน

ปริมาณ

หนวย

227.00

กิโลกรัม

3637
330.75
0

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ตารางที่ 7 ตัวอยางการแจงชือ่ วัตถุอันตรายเปนกลุมสาร
ชื่อวัตถุอันตราย
HYDROFLUOROCARBONS and its
substitutions (HFC-134A)
ISOCYANATE
CHLORINATED COMPOUND ACETONE
KETONE

ชื่อทางการคา

VORANATE 288 CRUDE MDI
D-PLY 007-2
THINNER 87U

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ตารางที่ 8 ตัวอยางการแจงชือ่ วัตถุอันตรายเปนผลิตภัณฑ
ชื่อวัตถุอันตราย
น้ํามันหมอแปลง
ยาฆาหญา
ยาฆาหญาชนิดเขมขน
สารกําจัดแมลงในดิน
สี SPRAY
แบตเตอรี่

ชื่อทางการคา

WIN (AEROSOL LACQUER)

ปริมาณ

หนวย

30000.00
1.00
20.00
10.00
4.00
5800

ลิตร
แกลลอน
ลิตร
กิโลกรัม
กระปอง
ลิตร

จากตัวอยางในตารางที่ 6, 7 และ 8 จะเห็นวาการตรวจสอบวาชื่อวัตถุอันตรายที่
ผูประกอบการแจงมา เปนชื่อที่อยูในบัญชีทายประกาศหรือไม แมจะทําได แตก็ใชเวลามาก และตองอาศัยผูมีความรู
พื้นฐานทางเคมี
5.5.3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณวัตถุอันตราย
ขอมูลปริมาณวัตถุอันตรายที่ผปู ระกอบการตองกรอกใบ วอ./อก. 7 มีอยู 2 ชอง คือ ปริมาณ
ที่ผลิต นําเขา สงออก หรือครอบครอง กับปริมาณที่จําหนาย จากตัวอยางขอมูลในตารางที่ 6, 7 และ 8 จะเห็นวาหนวย
ปริมาณที่ผูประกอบการกรอกมานั้นมีความหมายหลากหลาย เพราะในแบบไมไดกําหนดหนวยไว
ดังนั้น หากสํานักควบคุมวัตถุอันตรายประสงคจะประมวลผลใหเห็นภาพวา มีการ
ประกอบการวัตถุอันตรายชนิดใด ชื่อใด เปนปริมาณเทาใดจึงเปนไปไมได
นอกจากนี้แบบ วอ./อก. 7 ไมมีขออธิบายวาปริมาณในชวงเวลาประกอบการ 6 เดือน คือ
ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน และระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของแตละปนั้น เปนปริมาณรวมหรือเปน
ปริมาณที่มีความเคลื่อนไหวทุกครั้ง ปริมาณที่กรอกในชวงแรกตองสัมพันธกับชวงหลังหรือไม
5.5.3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลผูซื้อ
ในแบบ วอ./อก. 7 กําหนดใหผูประกอบการกรอกที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูซื้อวา
จําหนายวัตถุอนั ตรายใหแกผใู ด ปรากฏวาแบบที่สงมาสวนใหญจะไมกรอกขอมูลชองนี้ หรือในบางกรณีจะกรอกชื่อ
ผูซื้อหลายชือ่ โดยกรอกปริมาณรวมที่ขาย ขอมูลลักษณะดังกลาวนําไปใชเชื่อมโยงตรวจสอบขอมูลไมได
5.5.3.4 ผลการวิเคราะหการนําวัตถุอันตรายไปใช
ขอมูลในสวนนี้ สวนใหญผูประกอบการจะไมกรอก นอกจากผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
สารกลุมทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งมีการควบคุมเขมงวด อยางไรก็ตามขอมูลก็อยูในลักษณะเปนรายละเอียด
มากมายที่ประมวลผลไดยาก

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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5.5.4 ขอสรุปความไมชัดเจนของแบบ วอ./อก. 7 และขอเสนอแนะการปรับปรุง
ตัวอยางปญหาการประมวลผลขอมูลที่แสดงในขอ 5.5.3.1 – 5.5.3.4 พบวา สวนใหญเกิดจากความไม
ชัดเจนของแบบ วอ./อก. 7 ผูวิจัยจึงไดจัดทําขอสรุปความไมชัดเจน และขอเสนอแนะการแกไขดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ขอสรุปจุดออนแบบ วอ./อก. 7 และขอเสนอแนะการปรับปรุง
สาระในแบบ
1. ขอมูลผูประกอบการ
- ชื่อสถานประกอบการ
- ที่อยู
- ทะเบียน (ถามี)

ความไมชัดเจน

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

- การประมวลผลขอมูลทําไดยากและ
ผิดพลาดงาย เนื่องจากเปนขอมูลเชิง
บรรยาย
- ทะเบียนเปนรหัสอางอิงที่ใชประมวลผล
ได แตขอเท็จจริงคือ มีขอยกเวนการ
ขึ้นทะเบียน ทําใหใชขอมูลไมได

2. ขอมูลวัตถุอันตราย
- ชื่อวัตถุอันตราย
- ที่อยู
- ชื่อทางการคา ชื่อสามัญ หรือ ชอยอ
(ถามี)

- ใชรหัสเลขประจําตัวผูเสียภาษี แตตอง
ตรวจสอบวาผูประกอบการแตละรายใช
เลขประจําตัวผูเสียภาษีเลขเดียว
- กําหนดรหัสผูประกอบการแตละราย ที่
ระบุรายละเอียดไว และเก็บเปนฐานขอมูล
ซึ่งสืบคนไดถูกตอง และใชอางอิงตรงกัน
ระหวางผูประกอบการและสํานักควบคุม
วัตถุอันตราย

- ไมมีรหัสอางอิงให
- ไมมีรหัสผลิตภัณฑหรือแหลงที่มา
- ไมมแี หลงที่มาสําหรับการสืบคน

3. ปริมาณ
3.1 ที่ประกอบการ
- ผลิต
- นําเขา
- สงออก
- ครอบครอง
3.2 ปริมาณที่จําหนาย

- ควรระบุรหัสอางอิง ในกรณีที่เปนสารเดี่ยว
อาจใช CAS-Number และ/หรือรหัสสารที่
กําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ในกรณีที่เปนสารผสม ควรมีระบบการ
กําหนดรหัสผลิตภัณฑ หรือรหัสอื่นที่
เหมาะสม และใชอางอิงสืบคนไดภายหลัง

- ไมระบุแหลงที่มา หนวย ยอดยกมา ยอด
คงเหลือ

4. จําหนายใหแกผูใด
5. ผูซื้อนําไปใชในกิจการใด

- ควรกําหนดหนวยใหชัดเจน และระบุวิธี
แปลงหนวยใหเปนตามหนวยที่กําหนด
- ควรระบุยอดยกมาและยอดคงเหลือ
- ควรระบุชวงเวลา
- ไมระบุวาเปนปริมาณรวมหรือปริมาณยอย - ควรระบุเปนปริมาณจําหนาย โดยระบุวา
ที่จําหนายแตละครั้ง หรือชวงเวลา
จําหนายใหแกผูใด
- ใหระบุชื่อ ที่อยู และโทรศัพท โดยไมมี
- ควรระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูซื้อ
รหัสอางอิง
- จะไดขอมูลเชิงบรรยายที่ไมเหมือนกัน
- ควรทบทวนการนําขอมูลไปใชประโยชน
และประมวลผลขอมูลไมได
จริงกอน
- หากประสงคจะติดตามจริง ควรจัดทํา
ประเภทการใชประโยชน โดยอาจจัดทํา
เปนตัวเลือกที่ชัดเจนจํานวนหนึ่ง

ขอเสนอแนะเหลานี้ไดนําไปใชในการออกแบบ วอ./อก. 7 ใหม ดังรายละเอียดในขอ 5.6.1
5.6 การปรับปรุงรูปแบบการติดตามความเคลือ่ นไหววัตถุอันตราย
เพื่อใหรูปแบบการติดตามการใชมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผูว ิจยั เสนอแนวทางแกไข การปรับปรุงแบบ วอ./อก.7
และการพัฒนาซอฟทแวรสาํ หรับตรวจสอบและประมวลผล
5.6.1 การปรับปรุงแบบ วอ./อก.7
จากสาระในรายงานขอ 5.5 จะเห็นวาแบบ วอ./อก. 7 มีจุดออนหลายประการที่จะทําใหไมไดรับขอมูล
การใชวัตถุอนั ตรายตามวัตถุประสงค ดังนั้นผูว จิ ัยจึงไดประมวลจุดออนเหลานัน้ และนํามาออกแบบ วอ./อก.7 ใหม โดย
ตั้งกรอบหลักการสําคัญในการออกแบบไว 3 ประการ และแบบการรายงานใหม ประกอบดวยใบสรุปและใบแนบ
รวม 5 ใบ
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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หลักการของแบบ วอ./อก.7 ใหม
• ใชการครอบครองเปนกิจกรรมหลักในการติดตาม (การกรอกขอมูลนําเขา สงออก และ
ผลิต ใชเปนใบแนบ)
• กําหนดใหมีรหัสอางอิงสําหรับวัตถุอันตราย (Hazardous Running Number)
• กําหนดใหมีการใชเลขประจําตัวผูเสียภาษี (VATD) เปนตัวเชื่อมโยงผูประกอบการ
เอกสารแบบ วอ./อก.7 ใหม
แบบ วอ./อก.7 ใหม ประกอบดวยเอกสาร 6 ใบคือ ใบสรุป 1 ใบ และใบแนบ 5 ใบ
ก. ใบสรุป เพื่อแจงปริมาณครอบครองที่คงเหลือจากใบแนบตาง ๆ
ข. ใบแนบ
1. ใบแนบแจงรายละเอียดการซื้อ/รับฝากวัตถุอันตรายในประเทศ
2. ใบแนบแจงรายละเอียดการขาย/ฝากวัตถุอันตรายในประเทศ
3. ใบแนบแจงรายละเอียดการใชวัตถุอันตราย
สําหรับ การนําเขา การสงออก และการผลิต รูปแบบที่วางไว คือ
4. ใบแนบแจงการนําเขา ใช วอ./อก. 6
5. ใบแนบแจงการสงออก ใช วอ./อก. 6
สําหรับการผลิต ใหใชวิธีกรอกหมายเหตุในใบสรุป
รายละเอียดใบสรุปและแบบแนบปรากฏในภาคผนวก 8
การปรับปรุง วอ./อก.7 นั้น คณะผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะเบื้องตน และประชุมขอขอคิดเห็น
โดยเสนอความกาวหนาของโครงการตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูบ ริหารระดับสูง และผูเกี่ยวของ โดยเสนอ
ปญหาความไมชัดเจนของแบบ วอ./อก.7 (ตารางที่ 9 และภาคผนวก 9) และเสนอแนะใหมีการพิจารณาปรับปรุงแบบ
เพื่อใชดําเนินงานตอไป สํานักควบคุมวัตถุอันตรายเห็นดวยกับขอเสนอแนะ และไดเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาแบบ วอ./อก. 7 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก 10)
คณะกรรมการดังกลาวไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง สาระการประชุมปรากฏในรายงานการ
ประชุมดังรายละเอียดในภาคผนวก 11 มติที่ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนดังนี้
1. ที่ประชุมมอบหมายใหกลุมอนุสัญญาและพิธีสาร รับผิดชอบในเรื่องของการพิจารณา
ปรับปรุงแบบ วอ./อก. 7 ใหตรงกับความตองการในสวนของการติดตามวัตถุอันตราย CFC เปนตัวอยางสาธิต
2. สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบในสวนของการ
implement กฎหมายใหอยูในกรอบที่จะติดตามถึงผูใช รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการนําเขาขอมูล

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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เพื่อใหเห็นสาระการดําเนินงานไดชัดเจน ผูวิจยั ไดจดั ทําสรุปสาระเปรียบเทียบแบบ วอ./อก. 7
แบบเดิมกับแบบใหมไว ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สาระเปรียบเทียบแบบ วอ./อก. 7 เดิม และ วอ./อก. 7 ใหม
สาระหลัก
1. แนวคิด
2. เอกสาร

แบบ วอ./อก. 7 เดิม

กิจกรรมหลัก 4 อยาง คือผลิต นําเขา สงออก กิจกรรมหลักอยางเดียวคือ ครอบครอง
และครอบครอง
1 หนา ทุกกิจกรรม
ใบสรุป ปริมาณครอบครอง 1 หนา และ ใบแนบตามกิจกรรม ที่มี
- การซือ้ /รับฝาก
- การขาย/ฝาก
- การใชภายในประเทศ
- วอ./อก. 6 (สําหรับนําเขา/สงออก)

3. สาระในแบบ
- ชือ่ ผูประกอบการและผูซื้อ - ใชชอื่ และที่อยูซึ่งใชเชื่อมโยงไมได
- ชือ่ วัตถุอันตราย
- ใชชอื่ โดยไมมีรหัสอางอิง
- ปริมาณ
4. เครือ่ งมือติดตาม

แบบ วอ./อก .7 ใหม

- ไมระบุวา เปนปริมาณคงเหลือ ปริมาณรวม
ในชวงเวลา หรือปริมาณสะสม
ไมมี

- เพิ่มรหัสอางอิงผูเสียภาษี และเลขรหัสผูประกอบการ (ถามี)
- เพิ่ม CAS Number และรหัสวัตถุอันตรายทีอ่ อกโดยสํานัก
ควบคุมวัตถุอันตราย
- ใชปริมาณครอบครองในความหมายปริมาณคงเหลือ ณ วันที่
รายงานและมียอดยกมาจากรายงานครั้งกอน
ซอฟทแวร HazTrack

5.6.2 การปรับปรุงแกไขประกาศฯ
แบบ วอ./อก. 7 ที่ปรับปรุงตามรายละเอียดที่แสดงในขอ 5.6.1 นั้น จะนําออกใชไดก็ตอเมือ่ มีการเปลี่ยน
แกไขประกาศ ฯใหม สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานนัน้ เปนภารกิจที่อยูน อกเหนือจากขอบเขตของงานวิจัยนี้ ซึง่ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบ วอ./อก. 7 สํานักควบคุมวัตถุอนั ตรายจะนําเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับขั้น
เพื่อดําเนินการตอไป สําหรับในสวนของงานวิจัย ผูวจิ ัยไดดําเนินการเตรียมไวคือพัฒนาซอฟทแวรเพื่อใชในการ
ตรวจสอบและประมวลผลซึง่ จะกลาวตอไปในหัวขอ 5.7
5.7 การพัฒนาซอฟทแวร HazTrack สําหรับตรวจสอบและประมวลผลขอมูลจากแบบ วอ./อก. 7 ใหม
ผูวิจัยไดพัฒนาซอฟทแวรชื่อ HazTrack เพื่อใชสําหรับการตรวจสอบและประมวลผลขอมูล โดยใชแนวคิดที่
ทําใหเกิดการเขาถึง และมุมมองขอมูลไดหลายแบบ สําหรับวิธีการใชโปรแกรม ออกแบบใหใชผา นระบบเครือขาย
อินเตอรเนต
5.7.1 การเขาถึงและมุมมองขอมูล
สามารถเขาถึงได 2 ระดับ และจาก 3 มุมมอง คือ
1. มุมมองจากวัตถุอันตรายโดยใชรหัสวัตถุอันตราย (Hazard Running Number)
2. มุมมองจากผูประกอบการ โดยใชเลขประจําตัวผูเสียภาษี (VATD)
3. มุมมองจากกิจกรรมหรือประเภทการประกอบการ เชน นําเขา ผลิต เปนตน
แผนผังการเขาถึงและมุมมองขอมูล แสดงไวในแผนภูมิที่ 7

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

20

โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

แผนภูมิที่ 7 แผนผังการเขาถึงและมุมมองขอมูล
ุ

ู

มุมมองขอมูล

1
VATD

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

1-2

3

2
กิจกรรม

HRN

1-3

2-1

กิจกรรม
1-2-3

กิจกรรม

VATD

Hazard Running Number

VATD

1-3-2

กิจกรรม
2-3

กิจกรรม
1-2-3

HRN

HRN

VATD

3-1

3-2

VATD

1-3-2

2-3-1

HRN

2-3-1

X

5.7.1.1 การมองขอมูลระดับที่ 1
ก. มุมมองจากวัตถุอันตราย จะแยกไดเปนการมองผูประกอบการ คือ วัตถุอันตรายชนิดหนึ่ง
เชน CFC12 มีผูประกอบการกี่ราย (ตัวอยางที่ 1-2) หรือมองกิจกรรม คือ วัตถุอันตรายชนิดนั้นมีการประกอบกิจกรรม
อะไรบาง (ตัวอยางที่ 1-3) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8
แผนภูมิที่ 8 มุมมองขอมูลจากวัตถุอันตราย
ตัวอยาง 1-3

ตัวอยาง 1-2
Hazard Running Number
ชวงเวลา

Hazard Running Number
ชวงเวลา

แยกตามผูป ระกอบการ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาร CFC-12
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546

ผูป ระกอบการทีค่ รอบครองสาร CFC-12
ตัง้ แต มกราคม - ธันวาคม 2546
ผูป ระกอบการ
1-2-3

ปริมาณครอบครอง (KGM)

A
B
C

30,000
50,000
20,000

แยกตามกิจกรรม

1-3-2

กิจกรรม
ยอดยกมา
นําเขา
ซื้อในประเทศ
รวม

ปริมาณ (KGM)
0
10,000
5,000
15,000

ขายในประเทศ
รวม
คงเหลือ

12,000

12,000
3,000

การมองขอมูลในระดับนี้ อาจมองไดจาก 3 มุมมอง ในแตละมุมมองก็สามารถจะติดตาม
ใหเห็นอีก 2 มุมมองที่เหลือได เชน มุมมองจากวัตถุอันตราย (แผนภูมิที่ 8) มุมมองจากผูป ระกอบการ (แผนภูมิที่ 9)
และมุมมองจากกิจกรรม (แผนภูมิที่ 10)
ข. มุมมองจากผูประกอบการ จะแยกไดเปนการมองวัตถุอนั ตราย คือ มองวาผูประกอบการ
แตละรายประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอะไรบาง (ตัวอยางที่ 2-1) และมองวาผูประกอบการรายนัน้ ทํากิจกรรม
หรือประกอบการอะไรบาง (ตัวอยางที่ 2-3) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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แผนภูมิที่ 9 มุมมองขอมูลจากผูประกอบการ
ตัวอยาง 2-1

ตัวอยาง 2-3
VATD
ชวงเวลา

VATD
ชวงเวลา

แยกตามวัตถุอันตราย

แยกตามกิจกรรม
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับวัตถุอันตรายของบริษัท A
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546

วัตถุอันตรายที่ บริษัท A
ครอบครอง
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546
วัตถุอันตราย
1-2-3

CFC-11
CFC-12
CFC-13

ปริมาณครอบครอง (KGM)
100,000
50,000
20,000

2-3-1

กิจกรรม
ยอดยกมา
นําเขา
ซื้อในประเทศ
รวม

ปริมาณ (KGM)
0
10,000
5,000
15,000

ขายในประเทศ
รวม
คงเหลือ

12,000

12,000
3,000

ค. มุมมองจากกิจกรรม จะแยกไดเปนการมองผูประกอบการและวัตถุอันตราย ในการมอง
ผูประกอบการจะทราบวาแตละกิจกรรมมีผูประกอบการใดเกี่ยวของบาง (ตัวอยาง 3-2) และในการมองวัตถุอันตรายก็
จะทราบวากิจกรรมแตละอยางมีวัตถุอันตรายอะไรบาง (ตัวอยาง 3-1) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 10 มุมมองของขอมูลจากกิจกรรม
ตัวอยาง 3-2

ตัวอยาง 3-1
VATD
ชวงเวลา

VATD
ชวงเวลา

แยกตามผูป ระกอบการ

วัตถุอันตรายที่มีขายในประเทศ
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546

ผูประกอบการทีข่ ายวัตถุอันตรายในประเทศ
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546
ผูประกอบการ
2-3-1

A
B
C

วัตถุอันตราย

ปริมาณครอบครอง (KGM)
100,000
50,000
20,000

แยกตามวัตถุอันตราย

1-3-2

CFC-11
CFC-12
CFC-13

ปริมาณครอบครอง (KGM)
100,000
50,000
20,000

5.7.1.2 การมองขอมูลระดับที่ 2
อาจแยกการมองไดเปน 3 ปจจัยเชนเดียวกัน คือ แยกตามกิจกรรม (ตัวอยาง 1-2-3) ตาม
ผูประกอบการ (ตัวอยาง 1-3-2) และแยกตามวัตถุอันตราย (ตัวอยาง 2-3-1) ตามแผนภูมิที่ 11 ก. ข. ค.

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

แผนภูมิที่ 11 การมองขอมูลระดับที่ 2
ก.

ตัวอยาง 1-2-3
Hazard Running Number
VATD
ชวงเวลา

แยกตามกิจกรรม

สาร CFC-12 ในความดูแลของ บริษัท A
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546
ปริมาณ (KGM)
กิจกรรม
0
ยอดยกมา
10,000
นําเขา
5,000
ซื้อในประเทศ
15,000
รวม
ขายในประเทศ
รวม
คงเหลือ

X

ข.

12,000

12,000
3,000

ตัวอยาง 1-3-2
Hazard Running Number
กิจกรรม
ชวงเวลา

แยกตามผูประกอบการ

ผูประกอบการที่ขาย สาร CFC-12 ในประเทศ
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546
ผูประกอบการ
X

ค.

A
B
C

ปริมาณ (KGM)
100,000
50,000
20,000

ตัวอยาง 2-3-1
VATD
กิจกรรม
ชวงเวลา

แยกตามสารเคมี

วัตถุอนั ตรายทีบ่ ริษัท A ขายในประเทศ
ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2546
วัตถุอันตราย
X

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

CFC-11
CFC-12
CFC-13

ปริมาณ (KGM)
100,000
50,000
20,000

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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จากมุมมองระดับที่ 2 หากมองใหละเอียดเพิ่มขึ้นดังตัวอยาง X ที่ถามวา ผูประกอบการบริษัท A
ขายวัตถุอันตราย CFC12 ในประเทศใหกับผูประกอบการใดบาง ก็จะไดภาพตามแผนภูมิที่ 12
แผนภูมิที่ 12 รายละเอียดการประกอบกิจกรรมของบริษัท A
ตัวอยาง X
Hazard Running Number
VATD
กิจกรรม
ชวงเวลา

แยกตามผูประกอบการ

การขายสาร CFC-12 ในประเทศ ของบริษัท A
ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2546
ขายใหแก ผูประกอบการ
B
C
D

ปริมาณ (KGM)
100,000
50,000
20,000

5.8 การเชื่อมโยงขอมูลการนําเขากับขอมูลตามรายงาน วอ./อก. 7
ดังไดกลาวแลววาซอฟแวรที่จัดทําขึ้นนั้นไดออกแบบไวสําหรับการวิเคราะหขอมูลในมุมมองตาง ๆ กัน
และจะใชไดประโยชนก็ตอเมื่อมีขอ มูลที่ถูกตอง กลาวคือ ตองมีการเก็บขอมูลดวยแบบ วอ./อก. 7 ใหม นอกจากนี้
รูปแบบที่ออกแบบไวจะสามารถเชื่อมโยงขอมูลการนําเขากับกรมศุลกากรได โดยการตรวจสอบขอมูลปริมาณที่ขอ
นําเขาในแบบ วอ./อก. 6 กับขอมูลที่ผูประกอบการกรอกในใบขนสินคาทุกครั้งที่มีการผานพิธีการศุลกากร
สําหรับขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรมศุลกากรนี้ สามารถเชื่อมโยงไดเพราะความรวมมือระหวางกรมโรงงานฯ
และกรมศุลกากร ตามระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย 5
สาระสําคัญของระบบดังกลาวคือ การจําแนกพิกัดรหัสสถิติของวัตถุอันตราย และการใชเลขที่เอกสารสําคัญ
15 หลัก (PMSO) เปนตัวเชื่อมเพื่อตรวจสอบตามแผนผังระบบการติดตามที่แสดงในภาคผนวก 12 สําหรับเอกสาร
สําคัญ 15 หลัก ที่ใชติดตามวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแตกตางกันตามชนิดวัตถุ
อันตราย (ตารางที่ 11)

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 11 เอกสารที่เกี่ยวของในการนําเขาวัตถุอันตรายในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ขอกําหนดและเอกสารที่เกี่ยวของ
ชนิด
วัตถุ
อันตราย ขึ้นทะเบียน

ขอ
แจง
อนุญาต ดําเนินการ

แจงขอเท็จจริง
กอนนําเขา

หลังนําเขา

1
2

3

ใบสําคัญ
การขึ้น
ทะเบียน
วอ./อก. 2

-

-

-

ใบแจงการ
ดําเนินการ
วอ./อก. 5

ใบสําคัญ
ใบ
การขึ้นทะเบียน อนุญาต
วอ./อก. 2 นําเขา
วอ.4

4

เอกสารสําหรับพิธีการนําเขา*
กับกรมศุลกากร
เอกสารสําคัญ
ที่ใชกรอกในใบขน
เอกสารประกอบ
สินคาในชอง
ใบอนุญาต 15 หลัก
ใบแจง
ขอเท็จจริง

วอ./อก.6

ใบแจง
ขอเท็จจริง
วอ./อก. 6

ใบแจงขอเท็จจริง
วอ./อก.7
แจงทุก 6 เดือน

ใบแจง
การดําเนินการ

วอ./อก. 5

ใบอนุญาตนําเขา

-

วอ. 4

- ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน วอ./อก. 2
- ใบแจงขอเท็จจริง
วอ./อก. 6
- ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน วอ./อก. 2
- ใบแจงขอเท็จจริง วอ./อก. 6

ไมอนุญาตใหนําเขา
(มีขอยกเวนตามมาตรา 44)

* ดูรายละเอียดใน วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ. ฐานขอมูลอางอิงบัญชีวตั ถุอันตราย: ขอควรรูสําหรับการควบคุมและประกอบการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. หนา 25-26.

ขอปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณการนําเขาตามระบบขางตนสามารถใชไดกับการสงออกดวย
ปจจุบันไดมีการใชงานเฉพาะสวนการนําเขา (แผนภูมิที่ 13)
แผนภูมิที่ 13 การตรวจสอบขอมูลการนําเขา ระหวางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากร
กรมโรงงานฯ

กรมศุลกากร

ชนิดที่ 2, 3
ใบแจง (วอ./อก. 5)
หรือใบอนุญาต (วอ. 4, 6)

ก

(วอ/อก 6)
(วอ/อก 6)
(วอ/อก 6)
(วอ/อก 6)
(วอ/อก 6)
(วอ/อก 6)
(วอ./อก. 6)

ค

ชนิดที่ 1, 2, 3
(วอ./อก. 7)

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข
ชนิดที่ 1, 2, 3

PMSO

ใบขน

เอกสารสําคัญ 15 หลัก
ทีก่ รมศุลกากรใชตรวจสอบวา
หนวยงานใดอนุญาต
การนําเขา

แตใน

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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การตรวจสอบขอมูลการนําเขานั้น กรมโรงงานฯ สามารถนําขอมูลจาก วอ./อก. 6 เปรียบเทียบกับ
ขอมูลเอกสารอืน่ ๆ ไดดังนี้
ก. เปรียบเทียบกับใบแจง / ใบอนุญาต ดูวาผลรวมในชวงเวลาหนึ่ง ๆ นั้น เกินขอบเขตที่ขอ
อนุญาตหรือไม
ข. เปรียบเทียบปริมาณที่ขออนุญาต และปริมาณที่นําเขา/สงออกจริง กับใบขนของกรม
ศุลกากร
ค. เปรียบเทียบกับ วอ./อก. 7 โดยดูผลรวม วอ./อก. 6 ในชวง 6 เดือน วาตรงกับที่แจงมาใน
วอ./อก. 7 หรือไม
ปจจุบันการตรวจสอบในขอ ก. ทําไดกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 โดยการใชใบตัดยอดปริมาณ
ที่แนบกับใบแจง (ชนิดที่ 2) หรือใบอนุญาต (ชนิดที่ 3) กรมโรงงานฯ จะบันทึกขอมูลเบื้องตน และเมื่อเกิดการนําเขา
และสงออกจริง กรมศุลกากรจะเปนผูตรวจสอบรับรองความถูกตองอีกครัง้ หนึ่ง ขอมูลผลรวมใน ก. นั้น จะ
ตรวจสอบรายละเอียดไดตาม ข. คือการตรวจสอบ วอ./อก. 6 กับใบขนของกรมศุลกากร
สวนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 นั้น เนื่องจากกฎหมายอนุญาตใหแจงขอมูลหลังการประกอบการ การ
ตรวจสอบใหสมบูรณจึงตองตรวจสอบ วอ./อก. 6 กับใบขนของกรมศุลกากร
สําหรับการตรวจสอบขอ ค. นั้น สามารถทําไดโดยใชซอฟทแวร HazTrack ที่ออกแบบไวแลว ซึ่ง
จะใชไดผลสมบูรณเมื่อใชแบบ วอ./อก. 7 ใหม
5.9 กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่เสนอในรายงานนี้ แบงเปน 2 กรณี คือ กรณีแรกเปนการชี้ใหเห็นจุดออนของพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตรายที่แสดงในขอ 5.4 โดยแสดงขอมูลการตรวจสอบจํานวนผูประกอบการที่ตองสงแบบ วอ./อก. 7 ประจําป พ.ศ.
2545 กรณีที่สองเปนกรณีทดลองใชโปรแกรม HazTrack เชื่อมกับระบบประสานงานฯ เพือ่ ตรวจสอบการใช CFC12
จากรายงาน วอ./อก. 7 ประจําป พ.ศ. 2545
5.9.1 กรณีศึกษาตรวจสอบจํานวนผูประกอบการที่ตองสง วอ./อก. 7 ประจําป พ.ศ. 2545
กรณี ศึ ก ษานี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น จุดออนของขอกําหนดและเอกสารสําหรับควบคุมการประกอบการฯ ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย ทําใหการจัดทําบัญชีจํานวนผูประกอบการที่ตองสงรายงาน วอ./อก. 7 ขาดความสมบูรณ
โดยขอเท็จจริงที่ปรากฏวา เมื่อสํานักควบคุมวัตถุอันตรายจะตรวจสอบจํานวนผูประกอบการที่ตองสงรายงานตามแบบ
วอ./อก. 7 โดยรวบรวมประวัติของผูประกอบการที่มีการติดตอกับสํานักควบคุมวัตถุอันตรายในเรื่องตาง ๆ และสง
จดหมายเตือนใหผูประกอบการปฏิบัติตามประกาศฯ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม พ.ศ. 2545 เพื่อให
ผูประกอบการสง วอ./อก. 7 ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 และเดือนมกราคมของป พ.ศ. 2546 พบวามี
ผูประกอบการที่ตองสงแบบ วอ./อก. 7 จํานวน 456 ราย แตปรากฏวามีผูที่สงรวมทั้งหมด 503 ราย ซึ่งเมื่อจําแนกตาม
ขอมูลการประกอบการชนิดวัตถุอันตราย ไดขอสรุปดังตารางที่ 12

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 12 จํานวนผูประกอบการที่ตองสงและสง วอ./อก. 7 (ขอมูลเบื้องตน)
ชนิดวัตถุอันตราย
1
2
3
รวม *
*

จํานวนผูประกอบการ
จะตองสง
175
3
335
456

สงทั้งหมด
274
64
436
503

รวมโดยตัดรายชื่อที่ซ้ํากันออก

ขอมูลในตารางที่ 12 ในสวนของจํานวนผูป ระกอบการที่ตองสง วอ./อก. 7 รวบรวมจากขอมูลผูที่
แจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./อก. 5) และผูท ี่ขอใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก และครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 (วอ. 2, 4, 6 และ 8) ใบแจงขอเท็จจริงการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ 1, 2 และ 3 (วอ./อก. 6)
ผูประกอบการเหลานี้เปนผูที่มีประวัติติดตอกับสํานักควบคุมวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 และมีรหัสผูประกอบการที่สํานักควบคุมวัตถุอันตรายกําหนดใหเปนรหัสเลข 6 หลัก
ขอที่นาสังเกต คือ เหตุใดผูประกอบการที่สง วอ./อก. 7 จึงมีจํานวนมากกวาผูประกอบการที่สํารวจวา
ตองสง ผูวจิ ัยจึงไดศึกษาเพื่อหาที่มาของจํานวนผูประกอบการที่แตกตางกัน และไดขอสรุปดังแผนภูมิที่ 14
แผนภูมิที่ 14 จํานวนผูประกอบการที่ตองสงและสง วอ./อก. 7
ผูที่อยูในบัญชีที่ตองสงและสงจริง

ผูท่อี ยูในบัญชีที่ตองสงแตไมสง

207

456

(ตองสง)

249

254

ผูท่ไี มอยูในบัญชีที่วาตองสง แตสง

503

(สงจริง)

แผนภูมิที่ 14 แสดงวาผูที่สํานักควบคุมวัตถุอันตรายสํารวจเบื้องตนพบวา ควรจะสง 456 ราย มีผูที่สง
จริง 249 ราย และไมสง 207 ราย
ขอที่ควรวิเคราะหจากแผนภูมิที่ 14 คือ
ก. ผูที่อยูในบัญชีที่ตองสงและสงจริง 249 ราย แตละรายประกอบการอะไรบาง และสงขอมูล
ถูกตองหรือไม
ข. ผูที่อยูในบัญชีที่ตองสงแตไมสง 207 ราย คือผูประกอบการรายใดบาง และประกอบการ
วัตถุอันตรายชนิดใด
ค. ผูที่สงแบบโดยไมมีชื่ออยูในบัญชีวาตองสง จํานวน 254 รายนั้น มีจํานวนเทาใดที่ตองสง
ขอมูลจริง และประกอบกิจการใดบาง
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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การตรวจสอบขอ ก. และ ข. นั้น เปนรายละเอียดที่ทําได แตตองใชเวลามาก เพราะปจจุบันระบบยัง
ไมเปนแบบอัตโนมัติทั้งในลักษณะการตรวจสอบแบบจริง ซึ่งตองใชเวลามาก หรือการใชซอฟทแวรที่เตรียมไว
ในสวนของขอ ค. ไดตรวจสอบเบื้องตน ปรากฏผลดังแผนภูมิที่ 15
แผนภูมิที่ 15 จํานวนผูประกอบการที่ตองสงและสง วอ./อก. 7 จําแนกตามชนิดวัตถุอันตราย

ตองสง
แตไมสง

207

75

ไมมีชื่อในบัญชีท่ตี องตองสง
และสงชื่อสารไมตรงตามบัญชีทายประกาศฯ

179

ไมมีชื่อในบัญชีที่ตองสง
แตสงชื่อวัตถุอันตรายตรงตามบัญชีทายประกาศฯ

249

456

503

ตองสงและสงจริง

ก. ขอมูลรวม

90
89

61
2

86

175

ข. ชนิดที่ 1

274

160

1

98

48
175

2
3

64

ค. ชนิดที่ 2

213
335

436

ง. ชนิดที่ 3

จากแผนภูมิที่ 15 ก. แสดงวาผูประกอบการ 254 ราย เปนผูที่ตองสงรายงานจริง (ผูทสี่ งชื่อวัตถุ
อันตรายตรงตามบัญชีทายประกาศฯ) เพียง 179 ราย ที่เหลือ 75 ราย เปนผูที่ไมอยูในขายที่ตองสงรายงาน และถา
จําแนกตามชนิดวัตถุอันตราย ปรากฏวา ผูประกอบการ 179 รายนั้น มีผูประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 1, 2 และ 3
จํานวน 98, 2 และ 213 ราย ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 15 ข. ค. และ ง.)
5.9.1.1 ผูประกอบการที่สง วอ./อก. 7 จําแนกตามชื่อวัตถุอันตราย
ขอมูลจากผูประกอบการที่สง วอ./อก. 7 ทั้งหมด 503 ราย นั้น หากวิเคราะหจากชื่อวัตถุ
อันตรายจะพบวา ในแบบที่สงมา มีชื่อวัตถุอันตรายทั้งที่อยูในบัญชีทายประกาศฯ และไมอยูในบัญชีทายประกาศฯ แต
อยูในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 นอกจากนี้มีชื่อวัตถุอันตรายที่เปนชื่อ
ทางการคา กลุมสาร หรือผลิตภัณฑ
หากนับจํานวนผูประกอบการจากมุมมองของชื่อวัตถุอันตรายจะไดรายละเอียดดังภาคผนวก
13 และตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 13

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 13 ตัวอยางจํานวนผูประกอบการที่ตองสงและสง วอ./อก. 7 จําแนกตามชื่อวัตถุอันตราย
รหัส
วัตถุอันตราย
1036
1017
3001
3002
3028
3029
3030
3033
3035
3044
3048
3049
3053
3054
3060
3138

ชื่อวัตถุอันตราย
METHANOL
CALCIUM HYPOCHLORITE
ACETIC ACID
ACETONE
CFC11
CFC12
CFC13
CFC113
CFC115
HCFC22
HCFC123
HCFC124
HCFC141
HCFC142
HCFC225
TOLUENE

ก.
147
9
35
41
18
17
0
0
0
38
8
1
26
1
5
60

จํานวนผูประกอบการ
ข.
63
1
22
19
10
15
0
0
0
19
2
0
5
0
2
27

ค.
169
18
111
125
11
17
1
1
1
23
2
0
9
0
5
115

หมายเหตุ ก. จํานวนผูประกอบการที่อยูในบัญชีที่ตองสง
ข. จํานวนผูประกอบการที่อยูในบัญชีที่ตองสงและสงจริง
ค. จํานวนผูประกอบการที่สงทั้งหมด อาจจะอยูในบัญชีหรือไมก็ได

จากตารางที่ 13 หากสนใจวามีผูประกอบการจํานวนเทาใดและรายใดบางที่สงขอมูลชื่อวัตถุอันตราย
รายการใด ก็ตองไปตรวจสอบกับแบบอีกครั้งหนึ่ง เชน ถาสนใจจะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสารเมทานอล ก็
ตรวจสอบไดวา
ก. ผูที่อยูในบัญชีที่ตองสง 147 ราย คือใครบาง
ข. ผูที่อยูในบัญชีที่ตองสงและสงจริง 63 รายคือใคร
ค. ผูที่สง 169 ราย เปนผูที่อยูในบัญชีที่ตองสงหรือไม
ขอวิเคราะหในสวนนี้จะแสดงรายละเอียดโดยใช CFC12 เปนกรณีตัวอยาง และแสดงผลตอไปในขอ
5.9.1.2
5.9.1.2 ขอวิเคราะหความไมสมบูรณของบัญชีผูประกอบการที่ตองสงรายงาน
จากผลการรวบรวมขอมูลที่พบวามีผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไมอยูในบัญชีที่สํานักควบคุม
วัตถุอันตรายพบวา ตองสง วอ./อก. 7 จํานวน 254 ราย ที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมไดรับจดหมายเตือน นาจะเปน
ขอมูลเชิงบวก แตหากวิเคราะหเชิงระบบการตรวจสอบ แสดงวาระบบการตรวจสอบทางดานผูควบคุมยังมีจุดออนอยู
เมื่อเปนดังนี้จึงควรวิเคราะหหาที่มาตอไป
ขอที่ควรคํานึงอยางยิ่ง คือ ยังมีผูประกอบการอีกกลุมหนึ่งที่ตองสงรายงาน แตไมมีชื่ออยูใน
บัญชี และไมสงรายงานดวย (ตารางที่ 14) กลุมนี้เปนกลุมที่ควรไดรับการติดตามมากที่สุด
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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ตารางที่ 14 การจําแนกกลุมผูประกอบการที่อยูในบัญชีและการสงรายงาน วอ./อก. 7
ประเภท

ผูประกอบการ
บัญชี

การสงรายงาน

ก.

3

3

ข.

3

2

ค.

2

3

ง.

2

2

3 = ผูที่อยูในบัญชี / ผูที่สงรายงาน
2 = ผูที่ไมอยูในบัญชี / ผูที่ไมสงรายงาน

ปญหาคือ จะทราบไดอยางไรวา ผูประกอบการกลุมนี้ (กลุม ง.) มีจํานวนเทาใด ขาดหายไป
จากบัญชีและดวยเหตุผลใด และจะติดตามเพิ่มเติมบัญชีใหสมบูรณไดอยางไร หากวิเคราะหหาสาเหตุโดยใชมุมมอง
ของประเภทการประกอบการ (ผลิต นําเขา สงออก และครอบครอง) จําแนกตามชนิดวัตถุอันตราย ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ขอวิเคราะหเพื่อหากลุมผูประกอบการที่ตองสง วอ./อก. 7 แตไมอยูในบัญชี
ประเภทการ
ประกอบการ
ผลิต

ชนิดวัตถุอันตราย
1
2, 3

นําเขา/สงออก

ครอบครอง

1
2
3
1
2, 3

สาเหตุ
ไมตองดําเนินการใด ๆ หากปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด (ยกเวนวัตถุอันตราย 5
รายการที่กําหนดในบัญชีทายประกาศ)
ผูประกอบการที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน (มีใบ รง. 4) ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาต
ประกอบการ
- อนุญาตใหประกอบการกอนแลวจึงแจงภายหลัง
- อนุญาตใหแจงทางไปรษณียได
- อนุญาตใหแจงทางไปรษณียได
ไมตองดําเนินการใด ๆ หากปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนด
ผูแจง/ขออนุญาตนําเขาและสงออกไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตครอบครอง

จะเห็นวาการที่จะเพิ่มเติมบัญชีที่ตองสง วอ./อก. 7 ใหสมบูรณขึ้นนั้น กรณีที่จะเปนไปได
สูงสุดคือ กลุมที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 โดยตรวจสอบใบ รง. 4 ซึ่งเปน
ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แตจากการศึกษาระบบการเก็บขอมูล
รง. 4 ในปจจุบันพบวา ขอมูลที่ระบุวามีผูประกอบการรายใดขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตวัตถุอันตรายตามชื่อที่กําหนด
ในบัญชีทายประกาศฯ นั้น จะปรากฏในแบบคําขออนุญาตตั้งโรงงาน (รง. 3) ซึ่งไมมีการบันทึกไวในระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่จะสืบคนไดโดยงาย
กรณีที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมไดนอยที่สุด คือ ผูประกอบการที่ผลิตหรือครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 1 เพราะหากผูประกอบการปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดก็ถือวาไมผิดกฎหมาย นอกจากมีอุบัติภัยหรือ
ความเสียหายจากการประกอบการวัตถุอันตรายชนิดนี้
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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5.9.2 กรณีศึกษาการตรวจสอบการนําเขาและการใช CFC12
กรณีศึกษานี้เพือ่ ทดสอบระบบการควบคุมการนําเขาและการนํา CFC12 ไปใชโดยเปรียบเทียบปริมาณ
การนําเขาจากรายงานของสํานักควบคุมวัตถุวตั ถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับปริมาณจากรายงานสถิตินําเขา
วัตถุอนั ตรายของกรมศุลกากร จากนั้นจึงใชโปรแกรม HazTrack ตรวจสอบรายงานการใช CFC12 ที่ผูประกอบการ
รายงานในป พ.ศ. 2545
สําหรับรายงานผลนั้นไดเริ่มจากการแสดงสถิติปริมาณนําเขาวัตถุอันตรายตามบัญชีทายประกาศฯ
ทุกตัวที่มีการนําเขา ซึ่งจัดทําโดยสํานักควบคุมวัตถุอันตรายและกรมศุลกากร เพื่อใหเห็นความแตกตางของการรายงาน
สถิติที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข
5.9.2.1 สถิติการนําเขาวัตถุอันตรายประจําป พ.ศ. 2545
จากผลการดําเนินงานรวมกันระหวางกรมศุลกากร และหนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและ
ความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําใหมี
รายงานสถิติการนําเขาเคมีภัณฑอันตรายประจําป พ.ศ. 2545 ขึ้น 6 จากรายงานดังกลาวแสดงวา ในป พ.ศ. 2545 มีการ
นําเขาวัตถุอันตรายในพิกัดตอนที่ 25-38 รวม 1,973 รหัส ในจํานวนนี้มีเคมีภัณฑที่ตรงกับบัญชีวัตถุอันตรายตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายรวม 677 รหัส และตรงกับบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 161 รหัส
สําหรับสถิติการนําเขาวัตถุอันตรายที่อยูในกรอบของงานวิจัยนี้ คือสถิติของวัตถุอันตราย 45
รายการ ตามบัญชีแนบทายประกาศฯ และจากรายงานสถิติขางตนพบวา มีการนําเขาวัตถุอันตราย รวม 26 รายการ ซึง่
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานประจําปของสํานักวัตถุอันตรายไดผลดังตัวอยางในตารางที่ 16 และรายละเอียดใน
ภาคผนวก 14
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบปริมาณนําเขาวัตถุอันตรายตามบัญชีทายประกาศฯ (มกราคม-ธันวาคม 2545)
รายงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ลําดับที่ ชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชีทาย
ชนิด
ปริมาณ
ตาม
ประกาศฯ
(หนวยงาน) ที่ขอนําเขา
ประกาศ
(ตัน)
1
ACETIC ACID > 80% w/w
3 (กรอ.)
64,520.0
2
ACETONE >75% w/w
3 (กรอ.)
51,843.6
10
CALCIUM HYPOCHLORITE
1 (กรอ.)
1,325.1
1 (ปม.)
3 (อย.)
12
CHLOROFLUOROCARBONS 3 (กรอ.)
1,331.9
and its substitutions
(CFC12)
23
HYDROFLUOROCARBONS
3 (กรอ.)
62,632.4
and its substitutions
(HCFC22)
25
METHANOL (METHYL
1 (กรอ.) 251,332.8
ALCOHOL)
1 (อย.)
4 (อย.)
40
TOLUENE > 75% w/w
3 (กรอ.)
1,426.9
หมายเหตุ

กรอ.
ปม.
อย.

คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คือ กรมประมง
คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พิกัด
รหัสสถิติ

รายงานสถิติกรมศุลกากร
รายการ

ปริมาณ
นําเขา
(ตัน)
39,634.9
51,714.9
7,228.9

2915.21 0 001 GLACIAL ACETIC ACID
2914.11 0 003 ACETONE
2828.10 0 000 COMMERCIAL CALCIUM
HYPOCHLORITES AND OTHER
CALCIUM HYPOCHLORITES
2903.42 0 000 DICHLOROFLUOROMETHANE
4,247.4
(CFC12)
2903.49 0 022 CHLORODIFLUOROMETHANE
8,777.6
(HCFC22)
2905.11 0 001 METHANOL (METHYL
236,382.7
ALCOHOL)
2902.30 0 008 TOLUENE

207.0

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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จากตัวอยางเปรียบเทียบขอมูลการนําเขาของทั้งสองหนวยงานในตารางที่ 16 และภาคผนวก 14
ชี้ใหเห็นวามีขอ มูลการนําเขาวัตถุอันตรายจํานวนหนึง่ ที่ไมตรงกัน ซึ่งจําเปนตองวิเคราะหเพือ่ ใหทราบสาเหตุที่แทจริง
สําหรับขอมูลการนําเขา CFC12 ในตารางที่ 16 ซึ่งแสดงวาจากรายงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2545 มีการนําเขา CFC12 จํานวน 1,331.9 ตัน แตสถิติของกรมศุลกากร มีการนําเขาถึง
4,247.4 ตัน
เมื่อตรวจสอบจํานวนผูประกอบการที่ตองสงรายงานการใช CFC12 ตามบัญชีที่สํานักควบคุม
วัตถุอันตรายสงจดหมายไปเตือน ปรากฏวามีผูประกอบการที่ตองสงรายงาน CFC12 รวม 17 ราย และไดรับรายงาน
กลับมา 17 ราย ในจํานวนนี้มีขอมูล วอ./อก. 7 เพียง 16 ราย (ตารางที่ 13)
ถาวิเคราะหคราว ๆ อาจเขาใจวา มีผูประกอบการที่ตองสงรายงาน 17 ราย และสงครบทุกราย
แตผลการวิเคราะหรายละเอียดพบวา ผูที่สง 17 รายนั้น มี 2 รายที่ไมมีชื่ออยูใน 17 รายที่ไดรับจดหมายเตือน นอกจากนี้
ยังตรวจพบวา ในจํานวนผูที่ตองสง วอ./อก. 7 จํานวน 17 รายนั้น ชื่อไมตรงกับผูที่กรมศุลกากรรายงานการนําเขา ดัง
แสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบขอมูลการรายงานของผูประกอบการที่ขออนุญาตและนําเขา CFC12 (พ.ศ. 2545)
ลําดับที่
ของ
ผูประกอบการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กลุม

ลักษณะการรายงาน

I

รายงานปริมาณในเอกสารตรงกันหมด

II

รายงานปริมาณใน วอ./อก. 6 ตรงกับปริมาณใน
ใบขน แตปริมาณ ใน วอ./อก. 7 มีทั้งทีน่ อยกวา
และมากกวาใน วอ./อก. 6

III

รายงานปริมาณใน วอ./อก. 6 มากกวาปริมาณใน
ใบขน แต ปริมาณ ใน วอ./อก. 7 มีทั้งที่นอยกวา
และมากกวาใน วอ./อก. 6
รายงานปริมาณใน วอ./อก. 6 เทากับปริมาณใน
วอ./อก. 7 แตปริมาณในใบขนมากกวา

IV

V

ตองสง
วอ./อก.7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ขอมูลไมสมบูรณ
9
9

9
9

ปริมาณนําเขา (ตัน)
ใบขน
วอ./อก. 6
วอ./อก. 7
กรมศุลกากร
182,686
182,686
182,400
8,500
8,500
8,500
15,000
15,000
15,000
272,040
272,040
182,220
62,300
62,300
40,940
81,720
81,720
135,720
15,792
15,792
31,584
15,900
15,900
21,470
187,700
150,900
187,400
49,560
31,560
20,000
13,720
50,910
112,140
90,990
18,000
203,370
-

86,520
2,768,194
139,730
81,420
18,400
113,393
203,370
-

13,720
50,914
110,820
18,000
40,000
24,920
-

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

จากตารางที่ 17 จะเห็นวาขอมูลปริมาณนําเขาของสองหนวยงานไมตรงกัน ทั้ง ๆ ที่โดย
ทฤษฎีขอมูลปริมาณที่แจงการนําเขา (วอ./อก. 6) ควรจะตรงกับขอมูลในใบขนของกรมศุลกากร ขณะเดียวกันก็ควร
จะตรงกับปริมาณในใบแจงขอเท็จจริง (วอ./อก. 7) ดวย แตจากลักษณะขอมูลในตารางที่ 16 จะเห็นวา
ขอมูลกลุมที่ I
เปนไปตามทฤษฎี
ขอมูลกลุมที่ II และ III ขอมูลไมตรงกันทั้งหมด แตก็เปนลักษณะที่ยอมรับได เพราะขอมูล
วอ./อก. 7 ที่ไมตรงกับ วอ./อก. 6 หรือใบขนนั้น อาจเนื่องมาจากความไมชัดเจนของชวงเวลาที่ระบุใน วอ./อก. 7 แต
อยางไรก็ตาม การตรวจสอบใหสมบูรณก็เปนสิ่งที่ควรทําตอไปได
กลุมที่ IV เปนกลุมที่ควรไดรับการตรวจสอบ ทั้งนี้เพราะโดยหลักขอกําหนดในกฎหมาย
ขอมูลปริมาณนําเขาในใบขนจะมากกวาปริมาณที่แจงขอนําเขาในใบ วอ./อก. 6 ไมได แตขอที่ควรสังเกตคือ
ผูประกอบการ 3 รายคือ รายที่ 11, 12 แจงขอเท็จจริงในใบ วอ./อก. 7 ตรงกับ วอ./อก. 6 และรายที่ 13 แจงขอมูลนอย
กวา ดังนั้น ความไมตรงกันของรายงานจากผูประกอบการกลุมนี้อยูที่ใบขน คือในสวนความรับผิดชอบของกรม
ศุลกากร การตรวจสอบขอเท็จจริงนีอ้ ยูในวิสัยที่ทําได แตอยูนอกเหนือขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้
กลุมที่ V เปนกลุมที่ควรตรวจสอบเชนเดียวกัน โดยเฉพาะผูประกอบการรายที่ 14 และ 15 ซึ่ง
ไมมีขอมูล วอ./อก. 6 แตนําเขาสารปริมาณถึง 81,420 และ 18,400 ตัน ตามลําดับ ทั้งสองรายนี้นอกจากจะไมมีขอมูล
วอ./อก. 6 แลว ยังไมมีรายงาน วอ./อก. 7 อีกดวย ผูประกอบการรายที่ 19 สง วอ./อก. 7 โดยไมไดมีชื่ออยูในบัญชีที่สง
จดหมายเตือน สําหรับผูประกอบการรายที่ 21 ซึ่งจากบัญชีตรวจสอบพบวาควรจะสงแตไมไดสง คาดวาอาจเปน
ผูประกอบการที่เลิกกิจการไปแลว
5.10 ผลการประชุมติดตามและระดมขอคิดเห็นผลการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานของโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย คณะทํางานซึ่งประกอบดวย นักวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักควบคุมวัตถุอันตรายและศูนย
สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดมีการจัดประชุมคณะทํางาน รวม 14 ครั้ง เพื่อ
ปรึกษาหารือในประเด็นของการดําเนินงาน
นอกจากนี้แลว เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยสามารถนําไปใชสําหรับการปรับปรุงระบบการทํางานไดจริงใน
อนาคต ไดมีการนําเสนอผลงานการศึกษาใหกับผูบริหารระดับสูงและผูปฏิบัติงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวม 2
ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ประชุมระดมขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแบบ วอ./อก. 7 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ครั้งที่ 2 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานระหวางกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริหารที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (สาระที่เสนอ
ปรากฏในภาคผนวก 15)

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

33

6. สรุปและวิจารณ
ผลงานของโครงการนี้อาจสรุปไดเปน 3 สวน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
สวนที่ 1 คือ ผลการวิเคราะหสาระที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซึ่งควบคุม
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ การผลิต นําเขา สงออก และครอบครองวัตถุอนั ตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พรอมทั้งจัดทํากรณีศึกษาที่แสดงวาในทางปฏิบัติไมสามารถเชื่อมโยง
กิจกรรมดังกลาวใหเห็นภาพสิง่ ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากจุดออนของขอกําหนดและเอกสารที่ใชสําหรับควบคุม
สวนที่ 2 คือ ผลการวิเคราะหชื่อและจํานวนวัตถุอันตรายตามบัญชีทายประกาศฯ ซึ่งระบุวามี 45 รายการนั้น
โดยขอเท็จจริงประกอบดวยชื่อวัตถุอันตรายมากกวา 1,000 ชื่อ ตอจากนั้นไดแสดงใหเห็นวาใบแจงขอเท็จจริงฯ แบบ
วอ./อก. 7 ซึง่ เปนแบบรายงานตามประกาศฯ มีความไมชดั เจนทั้งความหมายของกิจกรรม สาระที่ใหผูประกอบการกรอก
พรอมทั้งจัดทํารูปแบบ วอ./อก. 7 ใหม โดยเปลี่ยนการรายงานกิจกรรมหลักจาก 4 กิจกรรม เหลือเพียงกิจกรรมเดียว
คือ การครอบครอง โดยใหความหมายของปริมาณครอบครองที่มีความหมายเปนผลรวมของกิจกรรมยอย
สวนที่ 3 คือ ผลการพัฒนาซอรฟแวร HazTrack เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับตรวจสอบและติดตาม โดยใช
รวมกับระบบติดตามขอมูลการนําเขาสารเคมีที่ใชอยูเดิม และจัดทํากรณีศึกษาเพื่อทดสอบการตรวจสอบการนําเขา
และการนํา CFC12 ไปใช และผลปรากฏวา การเชื่อมโยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จากขอวิเคราะหของงานวิจยั นี้ชี้ใหเห็นวา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนกฎหมายหลัก
สําหรับควบคุมการประกอบการวัตถุอันตรายนั้น มีหลักการดําเนินงานที่จําแนกวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ทําใหมี
ขอปฏิบัติที่คอนขางซับซอนและทําใหเกิดความสับสนไดงาย (ตารางที่ 3) โดยเฉพาะวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 1 กลาวคือ
1. ในมาตรา 18 วรรค 1 ระบุไววา “วัตถุอนั ตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอนั ตรายที่การผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด” โดยที่ไมมีขอมูลวา “หลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด” มีอยูที่ใด สาระในขอ 5.4.3 (หนา 11) แสดงวา หากไมมีประกาศฯ เรื่องการใหแจงขอเท็จจริงฯ
ซึ่งกําหนดใหผูประกอบการตองรายงานการประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ทุกๆ 6 เดือน ผูควบคุมก็อาจจะไม
ทราบเลยวามีผูประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ทั้ง 5 รายการเปนจํานวนเทาใด แตเมื่อมีประกาศฯ ผูประกอบการ
นําเขา/ สงออก ตองแจงประกอบการ โดยสงแบบ วอ./อก. 6 ก็จะทําใหมีขอมูลผูนําเขา/ สงออก เพิ่มขึ้นได แตขอมูล
จะยังขาดไปก็คือขอมูลผูผลิต และครอบครอง
จากตารางที่ 16 จะเห็นวา วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 จํานวน 5 รายการ ที่อยูในขายที่ตองแจงขอเท็จจริงตาม
ประกาศฯ มีอยู 2 รายการที่มีปริมาณการนําเขาสูงไดแก เมทานอล และแคลเซียมไฮโปคลอไรท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมทานอล ซึ่งอยูในขายที่กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมตางจากหนวยงานอื่นคือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งควบคุมเปนชนิดที่ 1 และ 4 จากตัวเลขเปรียบเทียบจะเห็นปริมาณจากรายงานของสํานักควบคุมวัตถุอันตราย
มากกวาปริมาณจากกรมศุลกากรเล็กนอย
มองในเชิงบวกคือผูที่นําเขาไดรายงานปริมาณการนําเขาใกลเคียงกับ
ขอเท็จจริง อาจไมจําเปนตองตรวจสอบอะไรตอ แตหากพิจารณาจํานวนผูประกอบการที่เกี่ยวของ (ตารางที่ 13 ) จะ
เห็นวามีผูประกอบการที่อยูในบัญชี 147 ราย และในจํานวนนี้มีผูสงรายงาน 63 ราย สําหรับผูสงรายงานจริงมีถึง 169
ราย ดังนั้นจะเห็นวาตัวเลขรายงานสรุปอาจไมใหภาพจริงก็ได (ดูแผนภูมิที่ 15)
สําหรับ แคลเซียมไฮโปคลอไรท เปนวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 1 ของสองหนวยงาน คือ กรมประมงและกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จากตารางที่ 16 จะเห็นวารายงานการนําเขาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะนอยกวาสถิติการ
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

นําเขาของกรมศุลกากรมาก กลาวคือ กรมโรงงานฯ รายงานการนําเขาเพียง 1,325.1 ตัน ในขณะที่กรมศุลกากร
รายงานวามีการนําเขาถึง 7,228.9 ตัน ในกรณีนี้ไมสามารถบอกไดวาปริมาณนําเขาสวนที่นอกเหนือจากที่กรม
โรงงานฯ อนุญาต จะเปนสวนที่ผูประกอบการนําเขาโดยใบอนุญาตของกรมประมงทัง้ หมดหรือไม จนกวาจะตรวจสอบ
เพิ่มเติม ในสวนนี้ไดกลาวแลววามีระบบการตรวจสอบโดยใชเอกสารสําคัญ 15 หลัก ของแตละหนวยงานที่ใชอยูแลว
ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ซึ่งทั้งกรมโรงงานฯ และกรมประมงสามารถตรวจสอบไดวา ผูประกอบการรายใดใชใบอนุญาต
ของหนวยงานใด และนําของออกเมือ่ ใด เปนปริมาณเทาใด
2. สําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 แมการประกอบการจะตองขึ้นทะเบียนเหมือนกัน แตก็ยังมีขอ
แตกตางในการกําหนดใหมีการแจงการประกอบการสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขออนุญาตสําหรับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 นอกจากนีย้ ังมีขอยกเวนการขึ้นทะเบียนอีกดวย จึงอาจจะทําใหการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในสวน
หนวยงานควบคุมและผูประกอบการจําเปนตองใชเวลามากในการศึกษาความซับซอนของขอกําหนด ผูประกอบการ
จํานวนหนึ่งอาจปฏิบัติผิดพลาดแมไมตั้งใจจะเลี่ยงกฎหมาย
3. ปจจัยที่อาจจะเปนจุดออนที่ทําใหประสิทธิภาพการควบคุมเปนไปไดไมดีเทาที่ควรอีกปจจัยหนึ่งก็คือ
จํานวนวัตถุอันตรายที่แตละหนวยงานควบคุม ในสวนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีจํานวนวัตถุอนั ตรายที่อยูใน
ความรับผิดชอบรวม 418 รายการ (ตารางที่ 1) เปนบัญชี ก. 303 รายการ และบัญชี ข. 115 รายการ บัญชี ก. แบงตาม
ชนิดเปนชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวน 57, 28, 178 และ 40 รายการ บัญชี ข. แบงเปน ชนิดที่ 3 และ 4 จํานวน 87 และ
28 รายการ ตามลําดับ วัตถุอันตรายเหลานี้ จํานวนหนึ่งเปนกลุมสาร ซึ่งแบงยอยไดอีกมากมาย แมในประกาศฯที่
ศึกษาซึ่งระบุวามีวัตถุอันตรายจํานวน 45 รายการ เมือ่ วิเคราะหแลวจะแยกออกไดเปนชื่อวัตถุอันตรายรวมถึงกวา
1,000 ชื่อ และสาระหลักก็คือการตรวจสอบทําไดยากเนื่องจากขาดระบบการใชรหัสอางอิง นอกจากนีว้ ัตถุอันตราย
จํานวนหนึ่งไมมีรหัสอางอิงทีน่ ํามาใชได ซึ่งไดแกวัตถุอันตรายที่ใชเปนชื่อการคา ชื่อผลิตภัณฑ และของเสียอันตราย
4. ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ระบุไววาการแบงวัตถุ
อันตรายเปน 4 ชนิด “แบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม” แตไมมีขอบงชัดวา ความจําเปนแกการควบคุมเปน
ลักษณะใด แตโดยนัยของกฎหมายไดใหเปนดุลยพินิจของผูควบคุมในการพิจารณาอนุญาต “ปริมาณ” ตามเหตุผลที่
ผูประกอบการใชประกอบการแจง เพื่อขอประกอบการในแตละกิจกรรม คือ การผลิต นําเขา สงออก และครอบครอง
ดังไดกลาวแลววาในสวนของการนําเขา สงออก ลักษณะของการดําเนินงานมีการตรวจสอบระหวางกรมโรงงานฯ
และกรมศุลกากรอยูแลว ในสวนของการผลิต กรมโรงงานฯก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมได โดยใช
พระราชบัญญัติโรงงานชวยตรวจสอบขอมูลผูข อตั้งโรงงาน สําหรับการครอบครองซึ่งมีจดุ ออนมากที่สุด รายงานนี้
ไดแสดงวาอาจปรับเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงแบบ วอ./อก. 7 และพิจารณาแกไขประกาศฯ ใหม
สําหรับซอฟทแวร HazTrack ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถใชเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามวัตถุอันตราย 45
รายการ ตามประกาศฯ ไดเปนอยางดี แตสิ่งที่ควรจะเนนก็คือ ซอฟทแวรนี้จะเปนประโยชนไดก็ตอเมื่อมีการใชแบบ
วอ./อก. 7 แบบใหม ซึ่งการเริ่มตนอาจจะตองใชเวลาทําความเขาใจกับผูประกอบการกอน นอกจากนีย้ ังตองมีระบบ
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการนําเขา และการนําเขาตองครบถวนสมบูรณจึงจะสามารถเชื่อมโยงเพือ่
ตรวจสอบกับขอมูลในแบบ วอ./อก. 6 และขอมูลจากใบขนของกรมศุลกากรได
ไดกลาวแลววาพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายมีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงาน ซึ่งอาจจะมีประกาศขอ
ปฏิบัติสําหรับควบคุมวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของตน ตลอดจนมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ในสวนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกประกาศเพื่อกําหนดการควบคุมการครอบครองวัตถุอันตรายเพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ฉบับ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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คือ “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับ
การแจงดําเนินการ การขออนุญาต การครอบครอง และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
หนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546” ซึ่งมีสาระที่กําหนดให ผูครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิด
รวมกันเกิน 1,000 กิโลกรัม ตองขออนุญาตครอบครองกอนประกอบการ ซึ่งเทากับวาเปนการควบคุมผูประกอบการ
กลุมหนึ่งเพิ่มขึ้น แมวาในประกาศฯนี้จะยังคงใหความสะดวก คือยกเวนขอปฏิบัติใหกับผูประกอบการรายยอยอยูก็ตาม
จากขอมูลและขอวิเคราะหเกี่ยวกับจุดออนของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายในแงที่ไมสามารถบอกกิจกรรม
ของแตละผูประกอบการไดชัดเจน หากมีการแกไขจุดออนของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายได สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือจะได
ภาพพฤติกรรมรวมของผูประกอบการแตละรายที่จุดกําเนิดหรือจุดสิ้นสุด (ขอ 5.3) ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหเห็นภาพ
การเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายตั้งแตจุดนําเขาถึงจุดผูใชได
อยางไรก็ตามภาพที่เกิดขึ้นในการเชื่อมโยงสิง่ ที่เกิดขึ้นระหวางจุด 2 จุดเปนอยางไร อาจจะตองอาศัย
กฎหมายที่เกี่ยวของอื่นดวย เชน พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการขนสง พระราชบัญญัติการรักษาสภาวะแวดลอม
ซึ่งจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของอีกหลายหนวยงานซึ่งมีหนาที่โดยรวมที่จะดูแลการใช และการจัดการวัตถุอนั ตรายตั้งแต
ตนทางคือ การนําเขา การผลิต การเก็บรักษา การขนสง การใช จนถึงปลายทางคือการกําจัด ผลการดําเนินงานของ
โครงการนี้ อาจถือไดวาเปนความพยายามที่จะรวบรวมขอมูล ณ ตนทางใหไดสมบูรณ และตรวจสอบความถูกตองได
ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําการวางแผนการดําเนินงานในสวนตอๆไปของสารเคมีไดถูกตองและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
7. ขอเสนอแนะ
รายงานที่เสนอนี้ เปนผลการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบตั ิโดยผูใช ณ ที่ใช ที่เกิดจากความริเริ่มของหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย คือ สํานักควบคุมวัตถุอันตรายและศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันวิเคราะหกฎหมายและประเมินรูปแบบการ
ดําเนินงานเดิมในการควบคุมและติดตามการใชวัตถุอันตราย และไดขอสรุปแนวทางการปรับแกใบแจงขอเท็จจริงฯ
แบบ วอ./อก. 7 และการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล ซึง่ จะเปนรูปแบบการดําเนินการที่นาจะใชประโยชนในการ
ติดตามการเคลื่อนไหววัตถุอันตรายได การนําแนวทางและรูปแบบไปใชประโยชนตอไปนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. การรับถายโอนผลการศึกษา
การดําเนินงานในสวนนี้อยูในกรอบภารกิจของสํานักควบคุมวัตถุอันตรายและศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ
ก. จัดประชุมเพื่อขอขอคิดเห็นและการยอมรับการเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูประกอบการ
ข. จัดเตรียมความพรอมของบุคลากรทั้งในสํานักควบคุมวัตถุอันตราย
ศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม และศูนยขอมูลวัตถุอันตราย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบจํานวนผูประกอบการ รวบรวมรายงาน นําเขา
ขอมูล และการใชซอฟทแวรเพื่อการติดตามและประเมินผล
ค. จัดทําประกาศ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงฯ โดยใชแบบ วอ./อก. 7 ใหม สําหรับรายงาน พรอมทั้ง
จัดทําคูมือปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ
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2. การดําเนินงานของศูนยขอมูลวัตถุอันตราย
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารูปแบบและใหความสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยขอมูลวัตถุ
อันตรายที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินงานตอเนื่องในการตรวจสอบรายงานขอมูลการนําเขาวัตถุอันตรายของ
สํานักควบคุมวัตถุอันตราย และเชื่อมโยงกับสถิตินําเขาของกรมศุลกากร ตลอดจนตรวจสอบ ความสอดคลองกับ
รายงานการใชจากแบบขอมูล วอ./อก. 7 ใหม เพื่อเปนการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยขอมูลวัตถุ
อันตราย ใหสามารถเปนศูนยกลางในการประสานใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุ
อันตราย หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูประกอบการ พรอมทั้งพัฒนาใหเกิดรูปแบบระบบถาวรในการ
จัดการขอมูลวัตถุอันตรายที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร ตั้งแตการผลิต การเก็บ การขนสง การใช และการทําลาย
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชวัตถุอันตราย ที่ทําใหทรัพยากรพอเพียงและรักษาสภาวะแวดลอม ตลอดจนไมให
เกิดผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจและอื่น ๆ โดยรวม
สําหรับการใชโปรแกรม HazTrack เพื่อติดตามตรวจสอบขอมูลวัตถุอันตราย สํานักควบคุมวัตถุ
อันตรายและศูนยขอมูลวัตถุอนั ตรายควรระมัดระวังในเรื่องความลับทางธุรกิจหากมีการเผยแพรใน Intranet หรือ
Internet ดวย
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมวัตถุอนั ตราย
เสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาขอวิเคราะหขอกําหนดในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่
แตกตางกันสําหรับวัตถุอนั ตรายแตละชนิด และพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงแกไขสาระสําคัญที่จะทําใหเกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจัดการวัตถุอันตรายที่ครบวงจร เชน การกําหนดชนิดและจํานวนวัตถุอันตราย
ขอกําหนดที่อาจกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติ ตลอดจนขอยกเวนตาง ๆ
4. ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ก. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับตางประเทศเกี่ยวกับการจําแนกชนิดวัตถุอันตราย เพื่อ
เอื้อประโยชนตอ การดําเนินงานควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศ
ข. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นวา ปญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย
มีอยูอยางไรบาง และแนวทางการแกไขเปนอยางไร โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับของตางประเทศดวย เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวาจะตองมีการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายในประเด็นใด เชน
- วัตถุอันตรายควรจําแนกเปนกี่ประเภท
- ในแตละประเภทควรมีมาตรการในการควบคุม กํากับ ที่เหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม
อยางไร
- การกําหนดหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย ทั้งในสวนของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก
ผูขาย และผูมีไวในครอบครอง
ค. ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยตอยอดจากโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขอมูลวัตถุอนั ตราย
ในภาพรวม (วัตถุอันตรายทางการเกษตร และทางการสาธารณสุข) ใหมีมาตรฐานและเชื่อมโยงกัน อันรวมถึงในสวน
ของศุลกากรดวย ตลอดจนพัฒนาขอมูลอันเปนปจจุบันสําหรับวัตถุอันตรายที่อยูภายใตการกํากับ ดูแล และที่มีการ
นําเขาสูระบบใหม (new to the system) เพื่อใหสามารถพัฒนามาตรการกํากับ ดูแล ที่เหมาะสมรัดกุมไดอยาง
ทันทวงที
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