สวนที่ 1
ระบบขอมูลสารเคมีและของเสียของประเทศไทย
1. บทนํา
สารเคมีที่เขามาเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยอยางแนบแนนเชนทุกวันนี้ มีทงั้ คุณ
อนันตและอาจมีโทษมหันตไดเชนกัน การจัดการเพื่อใหการใชสารเคมีเปนไปอยางปลอดภัยตอชีวิตมนุษย โดย
สามารถรักษาสภาพแวดลอมไดอยางยั่งยืนจึงเปนเปาหมายรวมกันของผูเ กี่ยวของทุกภาคสวน แตปรากฏการณ
ที่อุบัติภัยที่เกี่ยวของกับสารเคมียังเกิดขึ้นอยางซ้ําซาก
ก็เปนเครื่องตอกย้ําวาเปาหมายขางตนยังอยูห างไกล
แมวาประเทศไทยจะมีการเริ่มดําเนินการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีมานาน ในป พ.ศ. 2535 มีการออก
กฎหมายที่สําคัญหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน
อาจกลาวไดวาการดําเนินงานอยางจริงจังเกีย่ วกับการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี
เริ่มตั้งแต
ประเทศไทยประกาศใชแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540 – 2544) ภายใตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยความปลอดภัยของสารเคมี การดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ฉบับที่
1 ทําใหภาคสวนที่เกี่ยวของเริ่มเห็นความสําคัญในการดําเนินงานรวมกัน แตก็ไมปรากฏผลที่เปนรูปธรรมชัดเจน
ในแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2549) มียุทธศาสตรในการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก การพัฒนาเครือขาย
ขอมูลสารเคมีแหงชาติ การพัฒนาระบบการจัดการและปองกันอุบัติภัยสารเคมี การสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ของเสียสารเคมี การพัฒนาเครือขายศูนยพิษวิทยาแหงชาติ และการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยที่แตละยุทธ
ศาสตรมีเจาภาพหลักรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครือขาย ในป พ.ศ. 2549 ซึง่ เปนปที่แผน
แมบทฯ ฉบับที่ 2 กําลังจะสิ้นสุด ปรากฏวาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ ยังไมบรรลุเปาหมายที่เนนการ
จัดการสารเคมีเปนระบบและประชาชนมีสุขภาพดี ยุทธศาสตรที่มีผลการดําเนินงานทีช่ ัดเจนคือยุทธศาสตรการ
วิจัย
ซึง่ ทําใหเกิดองคความรูในการสรางรูปแบบการติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีและวัตถุอันตราย
ฐานขอมูลอางอิงบัญชีวัตถุอนั ตราย และฐานการจัดการความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี องคความรูในการ
จัดการสารเคมีแบบมีสวนรวมและครบวงจร ตลอดจนองคความรูในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรม
หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยเปนหนวยงานในศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับความสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมีจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาตั้งแต พ.ศ.
2543 หนวยขอสนเทศฯ ไดผลิตผลงานที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุ
อันตรายและดําเนินงานตอเนื่องในแนวดังกลาวมาโดยลําดับกลาวคือ ในป พ.ศ. 2543 ไดเสนอรายงานวิจัย
“แนวคิดการประสานงานการสรางความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย”1 ซึ่งชี้ใหเห็นวาหนวยงานตางๆ
มีระบบการเก็บขอมูลที่เปนไปตามความตองการของหนวยงาน โดยที่ขอมูลดังกลาวไมสามารถเชื่อมโยงกันให
เกิดขอมูลที่ใชประโยชนในเชิงการติดตามได ในลําดับตอมา สกว. ไดสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัย “โครงการ
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วราพรรณ ดานอุตรา และ คณะ. รายงานวิจัยโครงการแนวคิดการประสานงานการสรางความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
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ฐานขอมูลสารอันตรายเพื่อการอางอิง”2 ซึ่งใชเปนเครื่องมือใน “โครงการการสรางระบบประสานงานขอมูลการ
นําเขาสารเคมีอันตราย”3 ซึ่งเปนผลใหเกิดระบบการติดตามขอมูลการนําเขาวัตถุอันตรายที่กรมศุลกากรและ
หนวยงานควบคุมไดใชประโยชนตั้งแตป พ.ศ. 2544 ทําใหหนวยงานควบคุมมีระบบติดตามและตรวจสอบขอมูล
การอนุญาตของตนใหตองตรงกันกับกรมศุลกากร ผลการดําเนินงานการสรางระบบประสานงานฯ ทําใหหนวย
ขอสนเทศฯ สามารถรวมมือกรมศุลกากรจัดทํารายงานสถิติการนําเขาเคมีภัณฑอันตรายเผยแพรทั้งที่เปนเอกสาร
สิ่งพิมพและในเว็บไซต www.chemtrack.org ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน
ผลตอเนื่องจากการที่หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาระบบที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลที่จุดนําเขา
ได ทําใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมมือกับหนวยขอสนเทศฯ ดําเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบความ
เคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย”4 และนําผลงานไปปรับแกประกาศฯ การติดตามวัตถุ
อันตรายในความรับผิดชอบ5 นอกจากนี้ในการพัฒนาระบบการติดตามปลายทางไดเกิดระบบการจําแนกของเสีย
ตามระบบของสหภาพยุโรปในรายงาน “โครงการนํารองแนวทางการจัดการเก็บขอมูลที่ไมใชแลวที่เปนของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม”6 ซึ่งทําใหเกิดการปรับปรุงประกาศฯของกระทรวงอุตสาหกรรมในการติดตาม
ของเสียอันตราย7 ที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2549
นอกจากการรวมมือกันหนวยงานควบคุมตาง ๆ ในการรวมกันพัฒนารูปแบบตาง ๆ ปรากฏวาปจจุบัน
ยังไมอาจกลาวไดวาประเทศไทยมีระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจ หนวย
ขอสนเทศฯ จึงไดจัดทํารายงานนี้ขึ้นเพื่อสรุปผลการรวบรวมรูปแบบการเก็บและเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่
รับผิดชอบและเกี่ยวของในการควบคุมสารเคมีและของเสียอันตราย เพื่อฉายใหเห็นชองวางของภาพความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีและของเสียอันตรายในประเทศไทย เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถวิเคราะหไดวาตนอยูที่ใด
และสามารถเขาไปมีสวนรวมในการทําใหภาพสมบูรณและชัดเจนขึ้นไดอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานตามกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่เนนการบริหารจัดการแบบองค
รวมและครบวงจร และการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
1.1 เสนทางความเคลื่อนไหวสารเคมีและขอบเขตการนําเสนอ
การพิจารณาขอมูลสารเคมีที่ดํารงอยูในลักษณะที่ครบวงจรหรือตลอดเสนทางความเคลื่อนไหวตั้งแตเริ่ม
จนจบจะใหความเขาใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยูอยางรอบดาน อันจะนํามาซึ่งการจัดการที่ครอบคลุม เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการดานขอมูลความเคลื่อนไหวของสารเคมีในประเทศไทยจากตนทางไปยัง
ปลายทางมีเสนทางหลักดังแสดงในรูปที่ 1-1
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วราพรรณ ดานอุตรา และ คณะ. รายงานวิจัยโครงการฐานขอมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอางอิง สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2543
3
วราพรรณ ดานอุตรา และ คณะ. รายงานการวิจัยโครงการการสรางระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
4
วราพรรณ ดานอุตรา และ คณะ. รายงานการวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือ่ นไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
5
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗
6

วราพรรณ ดานอุตรา และ คณะ. รายงานการวิจัยโครงการนํารองแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจาก
โรงงาน อุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
7
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548
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จัดทําโดย ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี
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รูปที่ 1-1 เสนทางความเคลื่อนไหวสารเคมี
สารเคมีในประเทศไทยสวนใหญนําเขามาจากตางประเทศ
มีบางสวนที่เปนการผลิตขึ้นในประเทศ
สารเคมีที่นําเขาหรือผลิตขึ้นนี้จะถูกนําไปใชตอใน 2 กิจกรรมหลักคือกิจกรรมภาคการผลิต และกิจกรรมเฉพาะทาง
การใชสารเคมีในกิจกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เปนการใชเพื่อผลิตสินคาสําเร็จรูปสําหรับผูบริโภค
ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผลิตพืชผลภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว เนื่องจากพืชผลจากภาคเกษตรถือเปนสินคา
สําเร็จรูปที่ผูบริโภคทั่วไปซือ้ หาไปรับประทาน สวนการใชเฉพาะทางหมายถึง การนําสารเคมีไปใชในกิจกรรมที่
ไมใชการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองการใชของผูบริโภคทั่วไป ตัวอยางเชน การใชสารเคมีในทางทหาร ทาง
การแพทย ทางการศึกษาวิจัย หรือการวิเคราะหทดสอบในหองปฏิบัติการ เปนตน
สารเคมีที่นํามาใชในรูปของวัตถุดิบสวนหนึง่ จะเจือปนไปกับสินคา สวนหนึ่งเจือปนไปกับของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตซึ่งในทายที่สุดจะกลับสูสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกับการใชเฉพาะทางที่สารเคมีบางสวน
ปนเปอนไปกับของเสียที่เกิดขึน้
สําหรับสารเคมีที่เจือปนไปกับสินคาสําเร็จรูปจะเคลื่อนยายสูผูบริโภคผานการใชสินคา และปนเปอ นสู
สิ่งแวดลอมในรูปของเสียหรือซากสินคาที่ใชงานแลว
ในรายงานนี้จะพิจารณาสถานการณระบบขอมูลสารเคมีของประเทศไทยตามขอบเขตความเคลื่อนไหว
สารเคมี 5 ขอบเขตดังนี้คือ
1. ความเคลื่อนไหวในสวนการใชเฉพาะทาง
ซึ่งการใชสารเคมีในสวนนี้จะมีกฎหมายดูแลเฉพาะ
วัตถุประสงคการใชประโยชน ไดแก พระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ดูแลการใชวัตถุอันตรายทาง
การทหาร รับผิดชอบโดยกรมอุตสาหกรรมทหาร หรือดูแลตามประเภทวัตถุอันตรายไดแก วัตถุกัมมันตรังสี ดูแล
โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 เนื่องจากเปนวัตถุอันตรายที่มีความจําเพาะในการใชและมีปริมาณการใชไมมากจึง
จะไมกลาวถึงระบบขอมูลสารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายในสวนนี้
2. ความเคลื่อนไหวในสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูป
เปนสวนหลักที่มีความซับซอนสูงเนื่องจากมี
ผูเกี่ยวของจํานวนมากทั้งหนวยงานกํากับดูแลและผูประกอบการ รวมทั้งมีกฎหมายดูแลเฉพาะที่เกี่ยวกับสารเคมี
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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หลายฉบับดวยเชนกัน ผูประกอบการที่เกี่ยวของมีตั้งแตโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา ผูผลิตรายยอยที่ไมเปน
โรงงาน ผูน ําเขา ผูใชรับจางตาง ๆ และเกษตรกรที่ทําการผลิตในภาคเกษตร สวนหนวยงานที่มภี ารกิจในการ
ดูแลไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมศุลกากร กิจกรรมทีด่ ําเนินการในขอบเขตนี้ประกอบดวย การ
นําเขา การใชเพื่อผลิตสินคา การเก็บรักษา และการใชรับจาง เปนตน
3. ความเคลื่อนไหวในสวนทีเ่ จือปนไปกับสินคาสําเร็จรูป
ประกอบดวยสินคากลุมหลักดังนี้คือ
สินคาประเภทอุตสาหกรรม สินคาทางสาธารณสุขที่ใชในบานเรือน พืชผลการเกษตร อาหารสดประเภทพืชผัก
เนื้อสัตว และสัตวน้ํา นอกจากสินคาสําเร็จที่ผลิตขึ้นภายในประเทศแลว ยังมีสินคาสําเร็จที่มีสารเคมีเจือปนที่
นําเขามาจากตางประเทศอีกสวนหนึง่ ดวย
4. ความเคลื่อนไหวในสวนทีเ่ จือปนไปกับของเสียจากภาคการผลิต ซึ่งครอบคลุมทัง้ น้ําเสีย อากาศ
เสีย และกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช ของเสียเหลานี้ตองไดรับการจัดการอยางถูกตอง ซึ่งตองเริ่มตนจากขอมูล
สารเคมีที่ปลดปลอยไปกับของเสียที่ถูกตองสอดคลองกับการใชงาน
5. ความเคลื่อนไหวในสวนทีเ่ จือปนไปกับของเสียจากการใชสินคาสําเร็จรูป ของเสียที่เกิดจากการใช
สินคาขั้นสุดทายที่มีสารเคมีอันตรายเจือปนอยู มีทั้งของเสียที่เปนและไมเปนของเสียอันตราย โดยที่สวนใหญจะ
เปนกากหรือเศษซากของสินคาที่ใชแลว
นําเขา / สงออก

2

นําเขา /
สงออก

สารเคมี

ผลิตเอง

ใชผลิต
ผลิตภัณฑ

ใชเฉพาะทาง

สินคา
สําเร็จรูป

4

1

ของเสีย

ของเสีย

กําจัด

กําจัด

3

ใช
ขั้นสุดทาย

5

นําเขา /
สงออก

ของเสีย
กําจัด

รูปที่ 1-2 ขอบเขตการนําเสนอสถานการณระบบขอมูลสารเคมีตามเสนทางความเคลื่อนไหว
1.2 สาระหลักและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเคมี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการสารเคมีในประเทศมีอยู 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ดูแล
เกี่ยวกับสารเคมีของสถานประกอบการอีก 2 ฉบับ
4

จัดทําโดย ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี
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1.2.1 พระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ควบคุมดูแลวัตถุอันตรายซึ่งหมายถึง (1) วัตถุระเบิดได
(2) วัตถุไวไฟ (3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด (4) วัตถุมีพิษ (5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค (6) วัตถุ
กัมมันตรังสี (7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (8) วัตถุกัดกรอน (9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคาย
เคือง (10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย
หรือสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่ใชสําหรับการควบคุมคือ การนําเขา การผลิต การครอบครอง และการสงออก โดย
กําหนดวิธีการควบคุมประกอบดวยการขึ้นทะเบียน การแจงขอเท็จจริง การขออนุญาตประกอบการ ระดับของการ
ควบคุมจะขึ้นอยูกับชนิดหรือความอันตรายของวัตถุอันตราย ซึ่งแบงเปน 4 ชนิดคือ ชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวน
รายการวัตถุอันตรายจะปรากฏในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย หนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้มี 7 หนวยงานไดแก 1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รับผิดชอบสารเคมีที่นําไปใชในทางอุตสาหกรรม 2) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบ
สารเคมีที่นําไปใชในทางการเกษตร ยกเวนผลิตภัณฑที่ใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3) กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบสารเคมีที่นําไปใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4) กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบสารเคมีที่นําไปใชในการปศุสัตว 5) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบสารเคมีที่นําไปใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข 6) กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับปโตรเลียมเหลวและน้ํามันเชื้อเพลิง และ 7) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบสารกัมมันตรังสี สรุปการควบคุมจําแนกตามชนิดวัตถุอันตรายและ
จํานวนรายการวัตถุอันตรายแตละชนิดจําแนกตามหนวยงานรับผิดชอบแสดงในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 จํานวนวัตถุอันตรายจําแนกตามชนิดวัตถุอันตรายและหนวยงานรับผิดชอบ
รายการ
การควบคุมกิจกรรม
การผลิต การนําเขา
การสงออก
และการครอบครอง
จํานวนวัตถุอันตราย
รวมทุกหนวยงาน**
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมปศุสัตว
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมธุรกิจพลังงาน

1
ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนด

ชนิดและจํานวนรายการวัตถุอนั ตราย*
2
3
ตองขึ้นทะเบียน และแจงให
พนักงานเจาหนาทีท่ ราบกอน
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด

ตองขึ้นทะเบียน และ
ขออนุญาต

4
หามมิใหมีการผลิต
การนําเขา การ
สงออก หรือการมี
ไวในครอบครอง

120

73

931

223

113
0
3
2
9

29
18
1
3
25

328
540
11
27
103

82
102
1
0
117

0
0

0
0

8
3

0
0

* อางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
** จํานวนรวมทุกหนวยงานนับเฉพาะรายการที่ไมซ้ํากัน

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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สาระสําคัญที่กําหนดไวเพื่อใหเกิดระบบขอมูลสารเคมีคือ สาระในมาตรา 17 ที่กําหนดใหจัดตั้ง
ศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานในเรือ่ งขอมูลของวัตถุ
อันตรายกับสวนราชการตางๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับ
วัตถุอันตราย ตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การ
ใชสอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกีย่ วเนื่อง
1.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ควบคุมโดยใชกิจกรรมการผลิต การนําเขา และ
การครอบครองยุทธภัณฑ 3 ชนิดรวม 288 รายการ หนวยงานรับผิดชอบคือ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กระทรวงกลาโหม ระบบการติดตามความเคลื่อนไหวของสารยุทธภัณฑที่ดําเนินการอยูไดแก ในสวนการนําเขา
กําหนดใหผูประกอบการสงหลักฐานการสั่งเขามาหรือนําเขามา ภายใน 15 วันนับจากวันที่สั่งเขามาหรือนําเขามา
สวนการผลิตและครอบครองกําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีบัญชีรบั จาย
1.2.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
เปนประกาศที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในสถานประกอบการ ปจจุบันรับผิดชอบโดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และอยูในขั้นตอนออกเปนประกาศใหมของกระทรวงแรงงาน มี
จํานวนสารเคมีที่อยูในขายควบคุม 1,653 รายการที่ไมซ้ํากัน โดยมีประกาศกระทรวงฯ ที่ออกตามอํานาจของ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ 2 ฉบับคือ
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 กําหนดระดับความเขมขนของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศในสถานประกอบการจํานวน
121 รายการ ซึ่งผูประกอบการจะตองดําเนินกิจกรรมใหมคี วามเขมขนไมเกินกวาที่กําหนด
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2534
ซึ่งมีสาระสําคัญคือ (1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีอนั ตรายจํานวน
1,760 รายการ ในเรื่อง การขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย และกําจัดหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมี
อันตราย (2) ใหนายจางทีม่ ีสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการแจงรายละเอียดตออธิบดี ผูวาราชการจังหวัด
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีสารเคมีอันตรายไวในครอบครอง (3) ใหนายจางที่มีสารเคมี
อันตรายในสถานประกอบการจัดทํารายงานความปลอดภัย และการประเมินการกออันตรายของสารเคมีอยาง
นอยปละหนึง่ ครั้ง และแจงใหอธิบดี ผูว าราชการจังหวัดหรือผูซ ึ่งไดรับมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประเมิน (4) นายจางจะตองดูแลหรือแกไขปรับปรุงมิใหมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายภายในสถานที่
ที่ใหลูกจางทํางานเกินกวาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และตองมีการตรวจวัดความเขมขนสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบการและรายงานผลการตรวจวัดดวย (5) ในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพลูกจางโดยตรง กําหนดให
นายจางจัดสถานที่ทํางานของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับสารเคมีอันตรายใหมสี ภาพและคุณลักษณะที่ถูกตองตามที่
กําหนด ตรวจสุขภาพลูกจางเปนประจําทุกป เปนตน
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2. ระบบขอมูลสารเคมีเชิงปริมาณ
การนําเสนอระบบขอมูลสารเคมีเชิงปริมาณในแตละขอบเขตความเคลื่อนไหวของสารเคมีขางตน โดยแต
ละขอบเขตจะกลาวถึงระบบติดตามขอมูลสารเคมีในการประกอบการสวนตาง ๆ ซึ่งอางอิงตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของเปนหลัก และขอมูลสารเคมีที่มีอยูทั้งที่ไดมาจากระบบติดตามและระบบอื่นเชน การสํารวจ
เปนตน
2.1 ความเคลื่อนไหวสารเคมีในสวนการใชเฉพาะทาง
วัตถุอันตรายทีม่ ีการใชเฉพาะทางมีระบบการดูแลความเคลื่อนไหวโดยหนวยงานที่รับผิดชอบแตมี
ปริมาณการใชไมมาก แตมีความสัมพันธกับความเคลื่อนไหวในภาคการผลิตดวยในรายงานนี้จึงจะเสนอเพียง
เพื่อใหเห็นความสัมพันธกับการใชในภาคการผลิต
นําเขา / สงออก
นําเขา /
สงออก

ใชผลิต
ผลิตภัณฑ

สินคา
สําเร็จรูป

ใชขั้น
สุดทาย

ของเสีย

ของเสีย

นําเขา /
สงออก

ของเสีย

กําจัด

กําจัด

สารเคมี

ผลิตเอง
ใชเฉพาะทาง

กําจัด

รูปที่ 1-3 ขอบเขตการนําเสนอสถานการณระบบขอมูลสารเคมีในสวนการใชเฉพาะทาง
2.2 ความเคลื่อนไหวสารเคมีในสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูป
ในสวนการผลิตที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบชนิดหนึ่งในกระบวนการ เพือ่ ผลิตเปนเคมีภัณฑชนิดอื่นหรือ
ผลิตภัณฑที่เปนสินคาในทองตลาดสําหรับผูบ ริโภคทั่วไป (ขอบเขตนําเสนอดังรูปที่ 1-4) มีระบบขอมูลสารเคมีใน
เชิงปริมาณที่เกี่ยวของเริ่มตนจากการนําเขาเคมีภัณฑตอเนื่องไปยังการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดการติดตามขอมูล
สารเคมีดังนี้

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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นําเขา / สงออก
นําเขา /
สงออก

ใชผลิต
ผลิตภัณฑ

สินคา
สําเร็จรูป

ใชขั้น
สุดทาย

ของเสีย

ของเสีย

นําเขา /
สงออก

ของเสีย

กําจัด

กําจัด

สารเคมี

ผลิตเอง
ใชเฉพาะทาง

กําจัด

รูปที่ 1-4 ขอบเขตการนําเสนอระบบขอมูลสารเคมีในสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูป
2.2.1 ขอมูลการนําเขาสารเคมี
ก. ระบบติดตามขอมูลการนําเขา
กรมศุลกากร ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการประกอบการ มี
ระบบติดตามขอมูลการนําเขาและสงออกสินคาโดยใชระบบฮารโมไนซของ World Customs Organization (WCO)
ซึ่งจําแนกสินคาเปนพิกัดตอนที่ 01 – 99 สําหรับสินคาเคมีภัณฑอันตรายไดแกสินคาในพิกัดตอนที่ 25 ถึง 38
และสวนหนึง่ ของเคมีภัณฑอนั ตรายนี้มีการควบคุมจัดการเฉพาะ
เพื่อประโยชนในดานความปลอดภัยตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติอนื่ รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
อีกจํานวนหนึ่งที่มีบทกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาไดแก พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 อนุสญ
ั ญา
บาเซล และอนุสัญญาร็อตเตอรดัมฯ เปนตน
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตแิ ละอนุสัญญาตางๆ มีขอ กําหนดและขอปฏิบัติที่แตกตางกัน
การติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีจึงเปนการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน
แมวา จะมี
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีศูนยขอมูลวัตถุอันตรายเพื่อทําหนาที่ประสานงานให
เกิดภาพรวมความเคลื่อนไหวที่ครบวงจร แตไมปรากฎการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
สกว. จึงสนับสนุนการดําเนินงานในรูปโครงการวิจัยใหพัฒนาระบบติดตามขอมูลการนําเขา
เพื่อใหเกิดภาพรวมการนําเขาสารเคมีของประเทศเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยความรวมมือของกรมศุลกากรและ
หนวยงานควบคุม 5 หนวยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมการอุตสาหกรรมทหาร ผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมปรากฏในรายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการการสรางระบบประสานงานการนําเขาสารเคมีอันตราย 8

8
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ผลผลิตสําคัญของโครงการดังกลาว คือ
1. การจําแนกรหัสสถิติของเคมีภัณฑที่เปนวัตถุอันตรายรวม 2,117 รหัส และจัดทําเปน
สินคาตองกํากัดโดยประกาศของกรมศุลกากร เพือ่ ใชควบคุมชนิดของวัตถุอันตรายที่มีการนําเขา
2. การจัดทํารูปแบบเอกสารสําคัญ 15 หลัก เพื่อใชติดตามวาการนําเขาวัตถุอันตรายแตละ
รายการไดรับอนุญาตจากหนวยงานใด
3. เกิดขอตกลงการสงขอมูลไป-กลับระหวางหนวยงานควบคุม 5 หนวยงานและกรม
ศุลกากร เพื่อใหหนวยงานควบคุมสามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายที่ตนควบคุม
จากจุดนําเขาได
แผนภูมริ ะบบการติดตามเปนไปดังรูปที่ 1-5

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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สงขอมูลการนําเขาทุกเดือน
จําแนกตามหนวยงาน

สธ

กษ

กษ

อก

ฐานขอมูลสาร
ควบคุม

ผูประกอบการ

กรมศุลกากร

กห

ฐานขอมูล
ใบสําคัญ

ขอมูลใบสําคัญ 15 หลัก (รูปที่ 1-6)

หนวยงานควบคุม

พิธีการศุลกากร

ใบสําคัญ
ที่ระบุสารควบคุม

ขอมูลไมถูกตอง

Manual
Red line

EDI
Green line

ขอมูลถูกตอง

ขอมูลถูกตอง
ตามระบบ *

ตรวจปลอย

* ระบบตรวจสอบสารควบคุม
หากตรงตามรายการ 2,117 รหัส
ตองกรอกขอมูลใบสําคัญ 15 หลัก
ระบบจึงจะปลอยผาน

รูปที่ 1-5 ระบบการติดตามขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย
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เลขที่เอกสารสําคัญ 15 หลักมีรูปแบบดังรูปที่ 1-6
1

2

กระทรวง

3

4

กรม

5

6

7

8

กอง

9

10

11

12

13

เลขที่เอกสารสําคัญ

14

15

พ.ศ.

ชนิดวัตถุอันตราย (0*,1,2,3,4)
•
•
•
•
•

กห 0206 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
อก 0412 สํานักควบคุมวัตถุอันตราย
กษ 0912 กองวัตถุมีพิษการเกษตร
กษ 0541 กองสิ่งแวดลอมประมง
สธ 0810 สํานักควบคุมวัตถุอันตราย

ชนิดเอกสาร
01 ทะเบียน
02 ใบอนุญาตนําเขารวมทั้งใบอนุญาตนําสั่งเขามาซึ่งยุทธภัณฑ
(เฉพาะที่ออกโดยกระทรวงกลาโหม)
03 ใบอนุญาตสงออก
04 ใบผอนผัน รวมทั้งใบอนุญาตนําเขามาซึ่งยุทธภัณฑ
(เฉพาะติดตัวผูโดยสาร ออกโดยกระทรวงกลาโหม)
05 ใบรับแจงดําเนินการกอนนําเขา (วอ/อก.5)
06 ใบแจงขอเท็จจริงกอนการนําเขา (วอ/อก.6)
07 ใบรับแจงดําเนินการกอนสงออก
08 ใบแจงขอเท็จจริงกอนสงออก
09 หนังสือกํากับการสงออก
10 หนังสือกํากับการสงผานแดน

* ใชสําหรับกรณีนําเขายุทธภัณฑที่ควบคุมโดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร

รูปที่ 1-6 รูปแบบเลขที่เอกสารสําคัญ 15 หลัก
ระบบนี้เริ่มใชงานจริงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และตอมาไดมีการขยายไปใชงาน
โดยมีการเพิ่มกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานควบคุม เพื่อติดตามการนําเขาสารตกคางในอาหารและสารตั้งตน
ผลิตยาเสพติด แตตอมาเมื่อมีการเพิ่มหนวยงานควบคุมอีก 2 หนวยงานคือ กรมธุรกิจพลังงานและสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เขาในประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2546 ไมไดมี
การประสานงานตอเนื่องกับกรมศุลกากร
จากการศึกษาระบบติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีของหนวยงานควบคุมตาง ๆ พบวา
มีหนวยงานเพียง 2 หนวยงานที่มีระบบการดําเนินงานชัดเจนกวาหนวยงานอื่นคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
กรมวิชาการเกษตร หนวยงานแรกคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีประกาศการดําเนินงานในลักษณะที่เรียกวาครบ
วงจร ซึ่งมีประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอนั ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รบั ผิดชอบ พ.ศ. 2547 เพือ่ ติดตามความเคลื่อนไหวของ
วัตถุอันตราย 53 รายการ แตไมปรากฏรายงานการเผยแพรขอมูลจากการดําเนินงานดังกลาว
นอกจากนี้ มีกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีการติดตามสถิติการนําเขาเคมีภัณฑทางการเกษตรที่
ดานศุลกากร โดยออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา
การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และฉบับ
พ.ศ. 2547 กําหนดใหนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่สํานักงานและดานศุลกากร 10 แหงไดแก สํานักงาน
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548

ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ ดานศุลกากรไปรษณีย ดานศุลกากรทาอากาศยาน
หาดใหญ ดานศุลกากรทาเรือสงขลา ดานศุลกากรสะเดา ดานศุลกากรปาดังเบซาร สํานักงานศุลกากรทาเรือ
แหลมฉบัง ดานศุลกากรรถไฟกรุงเทพ และสวนตรวจสินคานอกเขตทาที่ 1 โรงพักสินคาทัณฑบน (รฟท.) การ
รถไฟลาดกระบัง แตการเก็บสถิตินําเขาจริงดําเนินการเฉพาะที่ดานทาเรือกรุงเทพฯ ดานลาดกระบัง และดาน
ทาเรือแหลมฉบังเทานั้น
ข. ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาเคมีภัณฑ ลักษณะขอมูล และการเผยแพร
ขอมูลหลักของการนําเขาเคมีภัณฑที่มีการเผยแพรสม่ําเสมอไดจากระบบงานปกติของกรม
ศุลกากร อีกสวนหนึ่งมาจากขอมูลการนําเขาเคมีภัณฑการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ขอมูลการนําเขาของ
กรมศุลกากรไดมีหนวยงานนําไปจัดกลุมและเผยแพรอีกหลายหนวยงานที่สําคัญไดแก
การเผยแพรในเชิง
เศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หนวย
ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย เปนอีกหนวยงานหนึง่ ที่นําขอมูลการนําเขาของกรมศุลกากรมาจัดทํา
สรุปในรูปแบบตาง ๆ และเผยแพร รายละเอียดลักษณะขอมูลและการเผยแพรของหนวยงานดังกลาวแสดงใน
ตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 ลักษณะการเผยแพรขอมูลสถิตนิ ําเขาเคมีภัณฑของหนวยงาน
หนวยงาน
กรมศุลกากร

กรมวิชาการเกษตร

ลักษณะขอมูล
ปริมาณและมูลคาการนําเขา-สงออกรายพิกัดรหัสสถิติ
จําแนกตามประเทศที่สงสินคาเขาและประเทศที่สั่งซื้อ
สินคาสงออก ซึ่งสามารถเรียกดูขอมูลของป พ.ศ. 2544
จนถึงปปจจุบันเปนขอมูลรวมรายเดือน นอกจากการดู
สถิติรายพิกัดแลว ยังสามารถดูเปนรายตอนที่ ประเภท
หรือ ประเภทยอยไดเฉพาะขอมูลมูลคาการนําเขา-สงออก
เทานั้น ไมสามารถดูสถิติปริมาณได
ปริมาณและมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑที่ใชในการเกษตร
ที่กรมวิชาการเกษตรเก็บสถิติที่ดานนําเขา ขอมูลที่
นําเสนอประกอบดวย น้ําหนักเคมีภัณฑ (สินคา) มูลคา
ปริมาณสารสําคัญ จําแนกตามวัตถุประสงค เชนสาร
กําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดรา เปนตน
ปริมาณนําเขาจําแนกตามประเทศผูขาย โดยลักษณะ
ขอมูลที่รายงานในแตละปแตกตางกันบาง

กระทรวงพาณิชย

นําเสนอสถิติมูลคานําเขา สงออก สินคาตามโครงสราง
สินคาออกและนําเขาของไทยในระบบฮารโมไนซ

หนวยขอสนเทศ
วัตถุอันตรายและ
ความปลอดภัย

นําสถิติปริมาณและมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑในตอนที่
25 - 38 ที่เก็บโดยกรมศุลกากร ตั้งแตป พ.ศ. 2545
มาวิเคราะหและนําเสนอในเชิงการเฝาระวัง
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การเผยแพร
สืบคนบนเว็บไซตของกรมศุลกากร
(http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp)

กรมวิชาการเกษตรเผยแพรไว 2 แหงคือ ที่
http://www.doa.go.th/th/lstDoa3Cate.aspx?id=100
เปนสถิติป 2539 – 2546 ซึ่งเปนเอกสารสรุปที่ให

download ได และที่สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร เปนรายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรจําแนกตามประเภทการใช ป พ.ศ. 2546 ถึง
2548 (http://www.doa.go.th/ard/)
รายงานมูลคานําเขา สงออกจําแนกตามแหลงนําเขา
หรือตลาดสงออก โครงสรางสินคารายหมวดสินคา
สินคาสําคัญ 20 อันดับแรก โครงสรางสินคาสําคัญ
ของไทย (http://www.moc.go.th/)
รายงานประจําป สามารถ download ไดที่
(http://www.chemtrack.org/;
http://www.chemtrack.org/Stat-Import.asp) และ
จัดพิมพเผยแพรเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทําโดย ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี

สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548

ค. ขอมูลการขออนุญาต แจงดําเนินการ และแจงขอเท็จจริงการนําเขาวัตถุอนั ตราย
เปนขอมูลที่หนวยงานรับผิดชอบตองมีตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 ซึ่งเกี่ยวของกับการเก็บคาธรรมเนียม โดยปกติในการนําเขาวัตถุอันตรายมีขั้นตอนหลัก 3 ขัน้ ตอนคือ การ
ขออนุญาตนําเขา (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) หรือการแจงดําเนินการนําเขา (วัตถุอันตรายชนิดที่ 2) ซึ่งเปนปริมาณ
ตอป การแจงขอเท็จจริงกอนการนําเขาเมื่อจะนําเขาสารเคมีควบคุม และเมื่อนําเขาเรียบรอยแลวตองแจง
ขอเท็จจริงภายหลังการนําเขา เชนกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจง
ขอเท็จจริงของผูผลิต ผูน ําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
อํานาจหนาที่รบั ผิดชอบ พ.ศ. 2547 ใหผูนําเขาและสงออกแจงขอเท็จจริงกอนการนําเขา ซึง่ บังคับใหแจง
ขอเท็จจริงการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ 1, 2 และ 3 สวนการแจงขอมูลหลังการนําเขาใหผูประกอบการแจง
ขอเท็จจริงของวัตถุอันตรายเฉพาะที่กําหนด 53 รายการ โดยแจงทุก 6 เดือน
สําหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการจัดทํารายงานสถานการณประกอบการวัตถุอันตรายทาง
อุตสาหกรรมประจําป ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ผูประกอบการไดแจงขอเท็จจริงกอนการนําเขาและสงออกกับสํานัก
ควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานนี้เปนรายงานที่เผยแพรเฉพาะภายในหนวยงานเทานั้น
2.2.2 ขอมูลการผลิตสารเคมี
ขอมูลการผลิตสารเคมีมีนอยมากหรืออาจเรียกไดวาไมมีเลย
เมื่อเทียบกับขอมูลการนําเขา
ดังนั้นการติดตามความเคลื่อนไหวจึงทําไดยาก แมวาจะมีการดําเนินงานอยูบาง
ก. ระบบติดตามขอมูล
การติดตามขอมูลการผลิตสารเคมีในประเทศไทยมีวิธีการที่เปนไปไดในปจจุบันดังนี้คือ 1)
ติดตามจากการขอมูลการขออนุญาตและแจงดําเนินการของผูประกอบการ ซึ่งจะครอบคลุมวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
และ 3 ตามประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลประมาณการตอป 2) ติดตามจาก
ขอมูลประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งเปนขอมูลที่ไมทันสมัย
การติดตามการผลิตสารเคมีที่เกิดขึ้นจริงพบวา มีการดําเนินการในสวนวัตถุอันตรายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิชาการเกษตร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกประกาศ
กระทรวงฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 (ตามแบบ วอ./อก.6 และ วอ./อก.7) กําหนดให
ผูประกอบการที่ครอบครองวัตถุอันตรายไวเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ จํานวน 53 รายการ ตองแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ ชื่อ สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ (ถามี) ทะเบียน (ถามี) ปริมาณที่ผลิต นําเขา
สงออก หรือมีไวในครอบครอง ปริมาณที่ขาย ขายแกผูใด และผูซื้อนําไปใชในกิจการใดตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามแบบ วอ./อก.7 (นอกจากกําหนดใหผูนําเขา-ผูสงออกแจงขอเท็จจริงการนําเขา-สงออก) โดยการ
ประกอบการครึ่งปแรกใหแจงภายในเดือนกรกฎาคมของปนั้น และการประกอบการครึง่ ปหลังใหแจงภายในเดือน
มกราคมของปถัดไป ประกาศฉบับนี้ใหรายงานการครอบครองโดยตองจําแนกวาสารเคมีที่ครอบครองนัน้ มีที่มา
อยางไรกลาวคือ ไดมาจากการซื้อมาจากตางประเทศ (นําเขา) ซื้อมาจากในประเทศ ผลิตขึ้นมา หรือรับฝากไว
และออกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูผ ลิต
ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(แบบวอ./อก.7)
โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถแจงขอเท็จจริงไดทางอินเทอรเน็ต

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ทั้งนี้ สําหรับเรือ่ งนี้ไดมรี ายงานการพัฒนารูปแบบสําหรับวิเคราะหและประมวลผลขอมูลที่เขาสูฐานขอมูลที่ไดจาก
แบบ วอ./อก.7 ไว 9 ซึ่งอาจนํามาใชสําหรับประมวลผลขอมูลการผลิตได
สวนกรมวิชาการเกษตรไดออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การ
นําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2547
มาใชแทนประกาศฯ ฉบับเดิม ประกาศฯ ฉบับใหมกําหนดหลักเกณฑการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่
2 และ 3 โดยในสวนการผลิตกําหนดใหผูประกอบการบันทึกการผลิตวัตถุอันตรายแตละครั้งของการผลิตตามแบบ
วอ./กษ.6 และใหเก็บบันทึกไวเพื่อตรวจสอบและใหสงสําเนาบันทึกดังกลาวตอกรมวิชาการเกษตรทุกสิ้นเดือน
ข. ขอมูลการผลิตสารเคมีและการเผยแพร
ขอมูลการผลิตสารเคมีที่ไดจากการขออนุญาตและแจงดําเนินการของผูประกอบการตอ
หนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งเปนประมาณการตอป พบวาไมมีการเผยแพรสูสาธารณะในรูปแบบใด เชนเดียวกับการ
ติดตามขอมูลการผลิตจริง ซึ่งยังไมมีการเผยแพรสูสาธารณะเชนเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 การติดตามขอมูลการผลิตสารเคมีและการเผยแพรของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานรับผิดชอบ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมวิชาการ
เกษตร

ระบบติดตามขอมูล

ใหผูประกอบการแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตที่เกีย่ วกับวัตถุอันตราย 53
รายการ ทุก 6 เดือน
การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิต วัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 และ 3
เปนปริมาณตอป
ใหผูประกอบการผลิตสงบันทึกการ
ผลิตระหวางปภายในเดือนมกราคม
การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 และ 3
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กรมประมง
กรมปศุสัตว

ไมมี
การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 และ 3

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 และ 3
(สวนใหญเปนผลิตภัณฑ)

ขอมูล

การเผยแพร

มีขอมูล แตไมอยูใ นสภาพที่จะ
นําไปใชประโยชนตอได

ไมพบ

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปริมาณผลิตตอป
(ประมาณการ)
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปริมาณการผลิต
ระหวางป (ผลิตจริง)
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปริมาณผลิตตอป
(ประมาณการ)
ไมมี
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปริมาณผลิตตอป
(ประมาณการ)
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปริมาณผลิตตอป
(ประมาณการ)

มีการทํารายงาน
ประจําป แตไมพบ
การเผยแพร
ไมพบ

ไมพบ

ไมมี
ไมพบ

สืบคนได
บนเว็บไซต

วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ, 2547. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
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2.2.3 ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพื่อผลิตสารเคมี/เคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ
ก. ระบบติดตามขอมูล
หนวยงานที่มหี นาที่ควบคุมดูแลในเรื่องการครอบครอง การใช และการผลิต สารเคมี
เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 หนวยควบคุมตาม
พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตรายที่เหลือจะควบคุมวัตถุอันตรายที่นําไปใชเปนกรณีเฉพาะ รวมถึงกรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ซึง่ มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑดวย (รูปที่ 1-7) ตามมาตรการการควบคุมที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หนวยงานเหลานี้จะมีขอมูลชนิดและปริมาณสารเคมีที่ผูประกอบการแจงดําเนินการ
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 2) และขออนุญาตประกอบการ (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) ซึง่ เปนปริมาณคาดการณตอป
สวนขอมูลปริมาณการประกอบการที่เกิดขึ้นจริงนัน้ มีขอมูลนอยมากหรืออาจไมมีขอมูลเลย โดยเฉพาะในสวนการ
ใชในการผลิตผลิตผลการเกษตร ประมง และปศุสัตว
เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น จะกลาวถึงระบบติดตามขอมูลสารเคมีตามวัตถุประสงคการประกอบการ
ซึ่งสอดคลองกับระบบการควบคุมดูแลของหนวยงานรับผิดชอบในปจจุบัน (รูปที่ 1-7) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
สารเคมี
ใชทางอุตสาหกรรม

ใชทางการเกษตร

ใชทางการ
ประมง

ใชทางการ
ปศุสัตว

ใชทางสาธารณสุข
หรือที่ใชในบานเรือน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคุม 552 รายการ

กรมวิชาการเกษตร
ควบคุม 660
รายการ

กรมประมง
ควบคุม 16
รายการ

กรมปศุสัตว
ควบคุม 32
รายการ

อย.
ควบคุม 254 รายการ

ขอมูลการครอบครอง เพื่อขาย
ใชรับจาง และใชเพื่อผลิต
สารเคมี / เคมีภัณฑ /
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอมูลการครอบครอง เพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพื่อผลิต
สารเคมี / เคมีภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว /
ผลิตผลการเกษตร ประมง และปศุสัตว

ขอมูลการครอบครอง เพื่อขาย ใช
รับจาง และใชเพื่อผลิต สารเคมี /
เคมีภัณฑ / ผลิตภัณฑที่ใชใน
บานเรือนหรือทางสาธารณสุข

รูปที่ 1-7 ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ตามประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
1) ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพื่อผลิตสารเคมี/เคมีภัณฑ/

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ผูประกอบการที่มีกิจกรรมในกลุมนี้ไดแก ผูประกอบการที่ผลิตเคมีภัณฑที่เปน
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑหรือสินคาอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑเคมีที่ใชเพื่อวัตถุประสงคทางการเกษตรและที่ใชใน
บานเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานที่ควบคุมดูแลผูประกอบการกลุมนี้

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ในเรื่องวัตถุอันตรายคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุอันตรายที่รบั ผิดชอบจํานวน 552 รายการ (ตาม
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549)
กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามขอมูลวัตถุอันตรายที่ใชหรือที่เก็บไวในสถาน
ประกอบการโดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผู
สงออก หรือผูม ีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
(ตามแบบ วอ./อก.6 และ วอ./อก.7) ซึ่งกําหนดใหผูทคี่ รอบครองวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตองแจงขอเท็จจริงทุก 6 เดือน ดังรายละเอียดที่กลาวถึงแลวขางตน ดังนัน้ ขอมูลการ
ครอบครองสารเคมีอนั ตรายจึงสามารถสังเคราะหไดจากการรายงานตามแบบ วอ./อก. 7 ไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี
ยังไมพบวามีการประมวลผลขอมูลดังกลาวและไมมีการเผยแพรขอมูลแตอยางใดในปจจุบัน
2) ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพื่อผลิตสารเคมี/เคมีภัณฑปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตว/ผลิตผลการเกษตร ประมง และปศุสัตว
การใชในสวนนี้มีความแตกตางกับสวนอื่นพอสมควร กลาวคือไดรวมถึงการใชเพื่อ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตร การประมงและปศุสัตวดวย เนื่องจากเปนการผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารของ
ผูบริโภคทั่วไป จึงอยูในขอบเขตของภาคการผลิตดวย ผูประกอบการหลักที่เกี่ยวของก็มีหลายกลุมทั้งที่เปนโรงงาน
กลุมเกษตรกร สถานประกอบการปรับสูตรและแบงบรรจุ และผูรับจางที่ใชเคมีภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว
ปจจุบันในสวนการใชเพื่อผลิตผลิตผลทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว ยังไมมีระบบเก็บรวมรวมขอมูลสถิติการ
ใชเคมีภัณฑ การกํากับดูแลสารเคมีที่ใชในสวนนี้เปนหนาที่ของกรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กรมวิชาการเกษตรออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการ
ผลิต การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูร ับผิดชอบ
พ.ศ. 2547 ซึ่งในสวนการครอบครองไดแบงเปนการครอบครองวัตถุอันตรายออกเปนการครอบครองเพื่อขาย
เพื่อการขนสง เพือ่ ใชรับจางปองกันกําจัดปลวก ปองกันกําจัดสัตวฟนคู (เชนหนูและตุน) ปองกันกําจัดศัตรูพืช
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในโกดังและยุงฉาง ปองกันกําจัดแมลงและศัตรูของสัตว ปองกันกําจัดศัตรูพืชทางอากาศ ใน
สวนใชรับจางตาง ๆ มีขอกําหนดใหบันทึกการใชรับจางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ.8 แตไมระบุวาตองสง
สําเนาบันทึกใหกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นจะเห็นวาไมมีการติดตามขอมูลการครอบครองเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ
เพราะไมมีการสงขอมูลการใชรับจางมายังกรมวิชาการเกษตร ในสวนนี้จึงมีขอมูลการขออนุญาตครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 เทานัน้ (ประกาศฯ ไมกําหนดในเรื่องการแจงขอเท็จจริงการประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2)
กรมประมงไดออกประกาศฯ
เรื่องยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538
กรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานที่เขามาเปนหนวยงานรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดไมนาน ไดออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใน
การผลิต การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ.
2549 ซึง่ มีลักษณะคลายคลึงกับประกาศฯ ของกรมวิชาการเกษตร ในสวนการติดตามขอมูลการผลิตมีกําหนดให
ผูประกอบการจัดทําบันทึกการผลิตเก็บไวเพื่อการตรวจสอบ แตไมตองจัดสงสําเนาใหหนวยงาน สวนการ
ครอบครองแบงเปนการครอบครองวัตถุอนั ตรายเพื่อขาย เพื่อการขนสง เพื่อใชรับจางปองกันกําจัดแมลงและศัตรู
ของสัตว ไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับการรายงานขอมูล ดังนั้น กลาวไดวาไมมีระบบติดตามขอมูลปริมาณวัตถุ
อันตรายที่เก็บหรือใชทางปศุสัตว
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3) ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพื่อผลิตสารเคมี/เคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ

ที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
ผูประกอบการที่ผลิตสินคาที่มีวัตถุอันตรายเจือปนที่มีวัตถุประสงคการใชประโยชน
ในทางสาธารณสุขหรือใชในบานเรือนอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การควบคุม
เนนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑดวยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑที่มีวัตถุอันตรายเจือปน
สวนระบบติดตามขอมูลปริมาณการครอบครองสารเคมีจริงของผูประกอบการยังไมมี ขอมูลที่มีจะเปนขอมูลจาก
การแจงดําเนินการและขออนุญาตประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ซึ่งเปนปริมาณที่คาดการณตอป
นอกจากระบบติดตามซึ่งดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ดังกลาวขางตนแลว ยังมีการติดตามที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานดําเนินการภายใตประกาศกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ซึ่งมีขอกําหนดใหผูประกอบการหรือนายจางตองรายงานรายละเอียด
สารเคมีอันตรายที่มีอยูในสถานประกอบการตามแบบรายงาน สอ.1 ขอมูลที่ไดจากมาตรการนี้นาจะครอบคลุม
สถานประกอบการทุกขนาดและทุกประเภททั้งโรงงาน คลังสินคาหรือโกดัง สถานประกอบการขนาดเล็ก แตอาจ
มีขอจํากัดในเรื่องของชนิดสารเคมีซึ่งกําหนดรายชื่อไวเปนการเฉพาะ ไมไดอางอิงกับประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย
ข. ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และผลิต และการเผยแพร
ระบบติดตามขอมูลการใชสารเคมีในภาคการผลิตโดยหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทําเปนฐานขอมูล ลักษณะขอมูล
สําคัญ และการเผยแพร สรุปในตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 การติดตามขอมูลการครอบครองสารเคมีและการเผยแพรของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
พรบ. วัตถุอันตราย
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมวิชาการ
เกษตร
กรมประมง
กรมปศุสัตว
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ระบบติดตามขอมูล

ใหผูประกอบการแจงขอเท็จจริงการ
ประกอบการที่เกีย่ วกับวัตถุอันตราย 53
รายการ ทุก 6 เดือน
การขออนุญาตและแจงดําเนินการ
ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
และ 3
การขออนุญาตและแจงดําเนินการ
ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
และ 3
ไมมี
ไมมี
การขออนุญาตและแจงดําเนินการ
ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
และ 3

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอมูล

มีขอมูล แตไมอยูใ นสภาพที่จะนําไปใช
ประโยชนตอได
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุอันตราย
และปริมาณครอบครองตอป (ประมาณการ)

การเผยแพร

มีรายงาน
ประจําป
แตไมเผยแพร
ไมพบ

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุอันตราย
และปริมาณครอบครองตอป (ประมาณการ)

ไมพบ

ไมมี
ไมมี
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุอันตราย
และปริมาณครอบครองตอป (ประมาณการ)

ไมมี
ไมมี
สืบคนได
บนเว็บไซต
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ตารางที่ 1-4 การติดตามขอมูลการครอบครองสารเคมีและการเผยแพรของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ (ตอ)
หนวยงาน
ระบบติดตามขอมูล
รับผิดชอบ
พรบ. โรงงานฯ
กรมโรงงาน
การสํารวจ
อุตสาหกรรม
ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
กรมสวัสดิการและ ใหนายจางรายงานขอมูลรายละเอียด
คุมครองแรงงาน สารเคมีอันตรายตามที่กําหนดภายใน
7 วันนับจากวันทีค่ รอบครอง

ขอมูล

การเผยแพร

มีขอมูลปริมาณการเก็บและใชสารเคมีใน
โรงงานอุตสาหกรรม

มีการเผยแพร
บางสวน

มีขอมูลบางสวน

ไมพบ

จะเห็นวาระบบขอมูลปริมาณการครอบครองดังกลาวขางตน สวนใหญยงั ไมมีระบบการเก็บ
ขอมูลจากผูประกอบการ มีเพียงกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประกาศฯ ใหแจงขอเท็จจริงของวัตถุอันตราย 53
รายการ แตเนือ่ งจากพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 กําหนดวิธกี ารควบคุมวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3
ดวยการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตประกอบการ ดังนั้นลักษณะขอมูลที่หนวยงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมไวไดแต
ขอมูลการขึ้นทะเบียนสูตรเคมีภัณฑหรือผลิตภัณฑ และการขออนุญาตผลิต ครอบครอง (นําเขา สงออก) เพราะ
เกี่ยวของกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม ขอมูลจากฐานขอมูลเหลานี้แมจะไมสื่อในเชิงปริมาณที่ใชจริง เนื่องจากการ
ขออนุญาตเปนการขอลวงหนาตอป ซึ่งอาจประกอบการนอยกวาที่ขออนุญาตก็ได อยางไรก็ดี ขอมูลการขอ
อนุญาตสามารถบอกภาพรวมไดระดับหนึ่ง แมตัวเลขปริมาณที่ไดจะคลาดเคลื่อนจากความจริง กระนั้นขอมูล
เหลานี้ก็ไมมีการจัดทําเพื่อเผยแพรในรูปแบบใด
นอกจากนี้ ยังมีฐานขอมูลปริมาณการเก็บและการใชสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไดจาก
การสํารวจการใชและเก็บสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 29 ประเภทที่เกี่ยวของกับสารเคมี จํานวน 7,348 แหง เมื่อป
พ.ศ. 2545 - 2546 ขอมูลที่ไดยังไมสามารถนํามาใชในการประมวลผลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เนื่องจากลักษณะของ
ขอมูลดิบที่เก็บไดมีความซ้ําซอนและไมถูกตองอยูมากโดยเฉพาะชนิดสารเคมี อยางไรก็ดี ขอมูลดิบที่มีอยูไดรับการ
ปรับแกใหมคี วามถูกตองมากขึน้ และวิเคราะหเพื่อใชประโยชนในดานความปลอดภัย และเผยแพรสูสาธารณะบนเว็บไซต
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/data/chem-map/) และหนวยขอสนเทศวัตถุ
อันตรายและความปลอดภัย ซึง่ ไดแกไขและวิเคราะหฐานขอมูลดังกลาว (http://www.chemtrack.org/chem-map/chemmap.htm)
ปจจุบันยังไมมีการเก็บขอมูลตอเนื่อง
ฐานขอมูลสารเคมีในภาคการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้นอีกฐานหนึ่งไดแก ฐานขอมูลที่ไดจากการ
รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับสารเคมีที่ใชและเก็บในสถานประกอบการ ทั้งที่เปนโรงงานและสถานประกอบการอื่น ๆ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2534 ซึ่งจนถึงปจจุบัน
การรายงานสวนนี้ยังไมมีความกาวหนาแตอยางใด
จะเห็นวาขอกําหนดที่ใหผูประกอบการรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับสารเคมีของหนวยงาน
ควบคุมมีความทับซอนกัน เชนการกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหผูประกอบการแจงขอมูลสารเคมี 53
รายการ และขอกําหนดของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ ที่ใหผูประกอบการแจงขอมูลสารเคมีที่เก็บหรือ
ใชในสถานประกอบการ รวมทั้งระบบขอมูลสารเคมีที่เก็บและใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการนําเขาขอมูล
จากการสํารวจ 1 ครั้ง แมจะมีความแตกตางกันในเรื่องของชนิดสารเคมีที่กําหนดใหรายงานขอมูล แตหาก
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สามารถประสานระบบเก็บขอมูลตามขอกําหนดเหลานี้เขาดวยกันและสนองตอบการควบคุมของหนวยงาน
รับผิดชอบไดในคราวเดียวกัน จะชวยลดภาระในการรายงานขอมูลของผูประกอบการใหเหลือการรายงานขอมูล
ลักษณะเดียวกันเพียงครั้งเดียวตอปหรือครึ่งป รวมทั้งลดภาระหนวยงานรับผิดชอบลงไดสวนหนึ่งดวยเชนกัน
2.3 ความเคลื่อนไหวในสวนของสารเคมีที่เจือปนในผลิตภัณฑประจําวัน
การติดตามขอมูลปริมาณสารเคมีที่เคลื่อนไหวในสวนที่เจือปนไปกับสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป
(รู ปที่ 1-8) ไม มีข อ บัง คั บทางกฎหมายใหผู ผ ลิต ต อ งรายงานตอ หนว ยงาน เป น ระบบการดํา เนิน งานในการ
ประกอบการตามปกติของผูประกอบการ ยกเวนในสวนของการนําเขาสินคาซึ่งจะมีขอมูลสถิติการนําเขาจากกรม
ศุลกากร
นําเขา / สงออก
นําเขา /
สงออก

ใชผลิต
ผลิตภัณฑ

สินคา
สําเร็จรูป

ใชขั้น
สุดทาย

ของเสีย

ของเสีย

นําเขา /
สงออก

ของเสีย

กําจัด

กําจัด

สารเคมี

ผลิตเอง
ใชเฉพาะทาง

กําจัด

รูปที่ 1-8 ขอบเขตการนําเสนอสถานการณระบบขอมูลสารเคมีตามเสนทางความเคลื่อนไหวสารเคมี
การกํากับดูแลในสวนของผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันซึ่งเกี่ยวของกับผูบริโภคทั่วไป มุง เนนในเรือ่ งความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชงานของผลิตภัณฑเปนสําคัญ โดยสามารถจัดกลุมผลิตภัณฑขนั้ สุดทายตาม
หนวยงานดูแลไดเปน 3 กลุม ใหญคอื ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดูแลโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ผลิตภัณฑกลุมสินคาเกษตรและอาหาร มีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอาหารเปนหนวยงานดูแล
และผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทีใ่ ชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลไกการดูแลของหนวยงานตางๆ แตกตางกัน ดังรูปที่ 1-9

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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สารเคมี

ใชทางอุตสาหกรรม

ใชทางการเกษตร

ใชทางการ
ประมง

ใชทางการ
ปศุสัตว

ใชทางสาธารณสุข
หรือที่ใชในบานเรือน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคุม 552 รายการ

กรมวิชาการเกษตร
ควบคุม 660
รายการ

กรมประมง
ควบคุม 16
รายการ

กรมปศุสัตว
ควบคุม 32
รายการ

อย.
ควบคุม 254 รายการ

กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
ที่ยอมรับได

ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร
และอาหาร

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

รูปที่ 1-9 มาตรการการกํากับดูแลสินคาของหนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใชพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
สาระสําคัญเปนการกําหนดใหผูผลิตตองผลิตผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑมีทั้งมาตรฐาน
แบบบังคับและสมัครใจ สําหรับสินคาเกษตรและอาหารกํากับดูแลโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตร
และอาหาร ซึ่งกํากับดูแลโดยการกําหนดคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ยอมรับไดในสินคาประเภทตาง ๆ ตาม
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 9002-2547 (สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด)
และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 9003-2547 (สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
ที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได) ในสวนผลิตภัณฑที่มีวัตถุอันตรายเจือปนที่ใชประโยชนในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใตพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึง่ ควบคุมโดยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑที่เจือปนดวยวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการรับขึน้ ทะเบียนจะพิจารณาความปลอดภัยใน
การใชงานควบคูไปกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
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3. ระบบขอมูลของเสียจากกิจกรรมการใชสารเคมี
การนําเสนอระบบติดตามขอมูลของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการใชสารเคมีที่นําเสนอในรายงานนี้แบงเปน
3 สวนคือ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีในรูปวัตถุดบิ ในภาคการผลิตหรือการใชในลักษณะที่เปนการรับจาง
ของเสียที่เกิดขึน้ จากการใชสินคาประจําวันที่มีสารเคมีเจือปน และของเสียที่นําเขาหรือสงออก ขอบเขตดังกลาว
แสดงดังรูปที่ 1-10

นําเขา / สงออก
นําเขา /
สงออก

ใชผลิต
ผลิตภัณฑ

สินคา
สําเร็จรูป

ใชขั้น
สุดทาย

ของเสีย

ของเสีย

นําเขา /
สงออก

ของเสีย

กําจัด

กําจัด

สารเคมี

ผลิตเอง
ใชเฉพาะทาง

กําจัด

รูปที่ 1-10 ขอบเขตการนําเสนอระบบขอมูลของเสียจากการใชสารเคมี
3.1 ของเสียจากการใชสารเคมีในภาคการผลิต
ของเสียจากการใชสารเคมีในภาคการผลิตหมายถึง การใชสารเคมีในรูปวัตถุดิบทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม ของเสียจากภาคเกษตรกรรมไดแก ของเสียจําพวกสารกําจัดศัตรูพืช บรรจุภณ
ั ฑสารกําจัด
ศัตรูพืช เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ น้ํามัน พลาสติก และเวชภัณฑเกี่ยวกับปศุสัตวตาง ๆ ของเสียในขั้นการ
เปลี่ยนวัตถุดิบเปนสินคาสําหรับผูบริโภคทั่วไปจะมีหลากหลายชนิด แบงเปนของเสียประเภทของเสียอันตราย
และของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย หากแบงตามสถานะทางกายภาพของของเสียสามารถแบงไดเปน อากาศ
เสีย น้ําเสีย และกากของเสีย ซึ่งของเสียเหลานี้ทายที่สุดจะถูกปลดปลอยลงสูตัวกลางรองรับ 3 สวนคือ อากาศ
น้ํา และพืน้ ดิน การกํากับดูแลของเสียจึงมีเปาหมายเพื่อลดหรือจํากัดของเสียที่เขาสูตัวกลางรองรับใหอยูใน
ปริมาณที่นอยที่สุด หรืออยางนอยก็อยูในสมดุลที่ธรรมชาติสามารถรองรับได การติดตามขอมูลของเสียจะมี
บทบาทสําคัญในการชี้วัดความกาวหนาในการจัดการของเสีย

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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3.1.1 ระบบติดตามขอมูล
ก. ของเสียจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมนับเปนแหลงกําเนิดของเสียประเภทของเสียอันตรายแหลงใหญของ
ประเทศ ปจจุบันมีขอ บังคับออกมากํากับดูแลในเรื่องการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอยูม ากพอสมควร
ทั้งในสวนน้ําเสีย อากาศเสีย และกากของเสีย สําหรับน้ําเสียและอากาศเสียมีมาตรการกํากับดูแลคลายคลึงกัน อัน
ประกอบดวยการกําหนดคาปริมาณความเขมขนของสารเจือปนที่ระบายออกไปพรอมกับน้ําเสียหรืออากาศเสีย และ
กําหนดใหผปู ระกอบการรายงานผลสรุปการเดินระบบบําบัดมลพิษ
บางกรณีใหติดตั้งเครือ่ งตรวจวัดมลพิษ
แบบตอเนื่องตลอดเวลาและสงขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมในปจจุบนั เปน
การควบคุมประสิทธิภาพในการบําบัดหรือกําจัดสารมลพิษ ใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับความเขมขนที่กําหนดไว
สวนการติดตามควบคุมในลักษณะปริมาณมลพิษรายสารหรือรายชนิดยังไมมีการดําเนินการโดยตรง สําหรับในสวน
ของกากของเสีย ซึ่งมีความเปนอันตรายคอนขางมากเนื่องจากมีองคประกอบสารอันตรายหลายชนิดและที่ความ
เขมขนสูงกวาอากาศเสียและน้าํ เสีย การกํากับดูแลกากของเสียจึงมีความเขมงวดกวา จึงขอกลาวถึงกลไกการดูแลใน
สวนของกากของเสียเปนหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกากของเสียที่กอกําเนิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เปนกฎหมายหลักไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยมี
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของทัง้ หมด 4 ฉบับ กฎหมายบังคับใชกับผูเกี่ยวของ 3 ภาคสวนไดแก ผูประกอบการที่
กอใหเกิดของเสีย (Waste Generator) ผูประกอบการรวบรวมและขนสงของเสีย (Waste Transporter) และ
ผูประกอบการบําบัด/กําจัดของเสีย (Waste Processor) ดังสรุปในรูปที่ 1-11
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
• รักษาโรงงานใหสะอาด
• แยกเก็บของเสียอันตราย
• ตองดําเนินการกําจัด

ผูประกอบการ
ที่ผลิตของเสีย

ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใช
แลว พ.ศ. 2548
o

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ผูประกอบการ
กําจัดของเสีย
อันตราย
(โรงงานลําดับที่
101 105 106)

o

o

หลักเกณฑการจําแนกของเสียอันตราย
ผูกอของเสียตอง ไมเก็บของเสียเกิน 90 วัน ขออนุญาต
นําออกไปกําจัดนอกโรงงาน ปฏิบัตติ ามระบบเอกสารกํากับ
การขนสง สงรายงานประจําป กํากับผูขนใหทําตามขอบังคับ
ผูกําจัดตอง ปฏิบตั ิตามระบบเอกสารกํากับการขนสง
สงรายงานประจําป กํากับผูขนใหทําตามขอบังคับ

ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (internet) พ.ศ. 2547
o ผูกอและผูกําจัดตองแจงขอมูลการขนสงของเสีย

ผูประกอบการ
รวบรวมและ
ขนสงของเสีย
อันตราย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547
o ตองมีเอกสารกํากับการขนสงในการสงมอบและรับมอบของ
เสียอันตรายระหวางผูผลิต ผูขนสง ผูบําบัด และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
o กําหนดใหของเสียเคมีวัตถุ 61 รายการเปนวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 3 ในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รูปที่ 1-11 กรอบกฎหมายกํากับดูแลของเสียภาคอุตสาหกรรมโดยสรุป

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เปนหนวยงานรับผิดชอบการบังคับใช
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ไดออกประกาศกระทรวงฯ เรือ่ งการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548
ซึ่งมีผลยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) และเริ่มใชประกาศกระทรวงฯ
ฉบับใหมนี้ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้บังคับใชกับผูกอกําเนิดของเสียที่เปน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่ตั้งอยูในและนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกําหนดขอบเขตชนิดของเสียที่
ควบคุมไววาหมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งทีม่ ี
องคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย ยกเวนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย จาก
สํานักงาน บานพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน น้ําเสียที่สงไปบําบัดนอกโรงงานทางทอสง รวมทั้งของ
เสียที่ถูกควบคุมดวยกฎหมายเฉพาะไดแก กากกัมมันตรังสี และมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หนาที่หลัก ๆ ของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับนี้มี ดังนี้
1. ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
• ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน
• ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดาน
ตามขอกําหนด
ของกรมโรงงาน
• ตองมีแผนปองกันอุบัติภัย เพือ
่ รองรับเหตุฉกุ เฉิน
• ตองขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวออกนอกโรงงาน
ในกรณีนําไปบําบัด
นอกโรงงาน
• ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวใหผร
ู วบรวมขนสงและผูบําบัดเทานั้น
• ตองมีใบกํากับการขนสงและแจงขอมูลการขนสงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
• ตองรับภาระความผิดชอบรวมในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือลักลอบ
ทิ้ง และการรับคืน
• ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป
• การนําเขาหรือสงออกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของและกฎหมายระหวางประเทศ
2. ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว
•
ตองรับกําจัดหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
•
ตองใชใบกํากับการขนสงและตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เรื่องการขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และแจงขอมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อไดรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
•
ตองรับภาระความรับผิดชอบตอสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เมื่อรับดําเนินการ
บําบัดหรือกําจัดแลว
3. ทั้งผูกอกําเนิดและผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตองปฏิบัติตาม
•
การแตงตั้งตัวแทนเปนผูรวบรวมและขนสงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
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ตองดําเนินการเพื่อใหผรู วบรวมและขนสงปฏิบัติดังนี้
- ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ
การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
- ปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย เรื่อง การขนสงวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. 2545
- สงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ประกาศฯ ฉบับนี้ไดกําหนดใหระบุชนิดและประเภทของเสียโดยใชรหัสของเสีย
ตามระบบของสหภาพยุโรป 10 โครงสรางรหัสชนิดและประเภทของเสียตามระบบสหภาพยุโรป เปนการจําแนก
ชนิดและประเภทของเสียตามแหลงกําเนิด ถึงในระดับกิจกรรมที่กอกําเนิดของเสียกอนเปนลําดับแรก โดยได
กําหนดรหัสของเสียไวทั้งหมด 20 หมวด ดังแสดงในตารางที่ 1-5
•

ตารางที่ 1-5 หมวดรหัสประเภทของเสีย
หมวด
ประเภทของเสีย
01 ของเสียจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี
ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม การลาสัตว การประมง การแปรรูป
02
อาหารตางๆ
03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม ผลิตแผนไม เฟอรนิเจอร เยื่อไม และกระดาษแข็ง
04 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว สิ่งทอและวัสดุที่ใชในการทอ
ของเสียจากกระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ และการใหความรอนดวยถานหินแบบไมใช
05
ออกซิเจน
06 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารเคมีอนินทรียตาง ๆ
07 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารเคมีอินทรียตาง ๆ
ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และ
08
หมึกพิมพ
09 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถายภาพ
10 ของเสียจากกระบวนการทางความรอน *
11 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตางๆ รวมทั้งการชุบเคลือบผิว
12 ของเสียจากการขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล
13 ของเสียประเภท น้ํามันและเชื้อเพลิงเหลว ไมรวมน้ํามันพืช น้ํามันสัตว (ยกเวน น้ํามันที่บริโภคได หรือที่อยูใน 05, 12, 19)
14 ของเสียที่เปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคลื่อน ไมรวมของเสียรหัส 07 และ 08
15 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ วัสดุดูดซับ ผาสําหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดปองกัน
16 ของเสียประเภทตางๆ ที่ไมไดระบุในรหัสอื่น
17 ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปอน)
ของเสียจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข (ไมรวมของเสียจากการปรุงอาหาร
18
ซึ่งไมไดเกิดจากการสาธารณสุข)
19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และโรงผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม
ของเสียชุมชน ไดแก ขยะบานเรือน ของเสียจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพาณิชย การอุตสาหกรรม และ
20
การประกอบการอื่น ๆ รวมถึงสวนที่รวบรวมจากสิ่งที่ถูกคัดแยกแลว
หมายเหตุ * แหลงกําเนิดตามหมวด (Chapters) 10 ไดแก การถลุง หลอ หลอม โลหะ อโลหะ ฯลฯ
10

วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ, 2547. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจังหวัดตนแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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นอกจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมขางตนแลว
ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2547 และประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรบั ผิดชอบ พ.ศ. 2549 ซึ่ง
กําหนดใหผูผลิตวัตถุอันตรายจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใชแลว ซึ่งมีอยูในครอบครอง โดยระบุชนิด
ขนาด การสงไปทําลาย สถานที่ทําลายและวิธีการทําลายในชวงเวลา 1 ป (มกราคม – ธันวาคม) และตองสง
รายงานนี้ตอเจาหนาที่ภายในเดือนมกราคมของทุกป
ข. ของเสียจากการผลิตในภาคเกษตรกรรม
สวนของเสียจากการผลิตในภาคเกษตรจะอยูในขอบเขตชนิดหรือลักษณะของเสียที่ควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535 เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีขอบเขตการควบคุมที่กวาง โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ใชควบคุมของเสียที่เปนมูลฝอยจากชุมชนและของเสียติดเชื้อเปนหลัก ขณะที่พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหอํานาจควบคุมของเสียอื่น ๆ ที่ยงั ไมมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ
รายละเอียดโดยสังเขปของพระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้จะกลาวในหัวขอตอไป เนื่องจากการบังคับใชจะเกี่ยวของใน
สวนผูใชผลิตภัณฑมากกวา อยางไรก็ตาม ปจจุบันไมมีมาตรการในการจัดการหรือติดตามขอมูลของเสียในสวนนี้
จากสาระของกฎหมายทีเ่ กี่ยวของซึง่ มุงในเรือ่ งการกํากับดูแลดานการบําบัดหรือกําจัดของเสีย
รวมถึงการรวบรวมและขนยายเปนหลัก รายละเอียดขอบเขต กลไก และหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ สรุปดังตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1-6 ขอบเขต กลไก และหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมาย

การกํากับดูแล
ขอบเขต
มาตรการหลัก
พระราชบัญญัติโรงงาน
ประเภทของเสีย:
- ผูกอของเสียหามเก็บของเสียเกินกําหนด และตองขอ
พ.ศ. 2535
- ของเสียอันตราย
อนุญาตนําของเสียไปกําจัดนอกโรงงานกับผูรับกําจัดที่
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
- ของเสียทั่วไป
ขึ้นทะเบียนเทานั้น
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุ แหลงกําเนิด:
- ผูกอและผูรับกําจัดสามารถตั้งตัวแทนขนสงของเสียได
ไมใชแลว พ.ศ. 2548
- โรงงานอุตสาหกรรม - ผูกอและผูรับกําจัดตองดําเนินการใหผูขนสงปฏิบัติตาม
กฎหมาย
- ผูกอ ผูกําจัด ผูขนสง ตองรับผิดชอบรวมกัน กรณีของ
เสียสูญหาย ลักลอบทิ้ง ฯลฯ
- ผูกอ ผูกําจัด ผูขนสง ตองรายงานขอมูลของเสียที่มี
ลักษณะตามที่กําหนด
- กําหนดรหัสชนิดและประเภทของเสียใหมตามระบบ
ของสหภาพยุโรป

26

หนวยงาน
กรมโรงงาน
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ตารางที่ 1-6 ขอบเขต กลไก และหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (ตอ)
กฎหมาย

-

ขอบเขต

ประกาศกระทรวงฯ
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
แจงรายละเอียดเกีย่ วกับสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
จากโรงงานโดยทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (internet)
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
ระบบเอกสารกํากับการ
ขนสงของเสียอันตราย
พ.ศ. 2547
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธกี ารใน
การผลิต....ที่กรมวิชาการ
เกษตรเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. 2547
- ประกาศ ฯ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธกี ารใน
การผลิต...ที่กรมปศุสัตว
เปนผูรับผิดชอบ พ.ศ.
2549

การกํากับดูแล
มาตรการหลัก
- ผูประกอบการโรงงานที่มีของเสียตามบัญชีทายประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) แจงชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับบําบัดของเสียทุก
ครั้งเมื่อมีการนําของเสียออกนอกโรงงาน โดยวิธีการสง
ขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
- ผูรับบําบัดหรือกําจัดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู
ประกอบกิจการโรงงานที่สงมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการ
บําบัดหรือกําจัด และการขนสง ทุกครั้งที่ไดรับมอบของ
เสียแลว โดยวิธีการสงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

ประเภทของเสีย:
- ของเสียเคมีวัตถุ
แหลงกําเนิด:
- โรงงานอุตสาหกรรม

- การครอบครองของเสียเคมีวัตถุบางชนิดตองแจงขอมูล

ประเภทของเสีย
- ภาชนะบรรจุใชแลว
แหลงกําเนิด:
- สถานที่ผลิตวัตถุ
อันตรายทางเกษตร
และปศุสัตว

- จัดใหมีรายงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใชแลว ซึ่งมีอยูใน

และขออนุญาต
- การขนสงตองปฏิบัติตามระบบเอกสารกํากับการขนสง

ครอบครอง โดยระบุชนิด ขนาด การสงไปทําลาย
สถานที่ทําลายและวิธีการทําลายในชวงเวลา 1 ป
(มกราคม - ธันวาคม) และตองสงรายงานนี้ตอเจาหนาที่
ภายในเดือนมกราคมของทุกป

หนวยงาน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมวิชาการ
เกษตร
กรมปศุสัตว

3.1.2 ขอมูลของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฐานขอมูลของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนระบบที่รองรับการดําเนินงานกํากับดูแล
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของกฎหมาย ซึ่งตามประกาศกระทรวงฯ ที่บงั คับใชในปจจุบัน
จะประกอบดวย
- ฐานขอมูลของเสียที่กอกําเนิดขึ้นจากกิจกรรมในโรงงาน
- ฐานขอมูลของเสียที่ผูประกอบการขออนุญาตนําออกไปบําบัดนอกโรงงาน
- ฐานขอมูลการขนสงของเสียอันตราย
สถานภาพของฐานขอมูลทั้ง 3 ฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสรุปดังตารางที่ 1-7

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ตารางที่ 1-7 สถานภาพของฐานขอมูลของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หัวขอ
ขอกําหนดตามกฎหมาย
กฎหมาย
ผูรายงาน
ระยะเวลารายงาน/ขออนุญาต
ลักษณะขอมูล

สถานะปจจุบัน
การมีขอมูล
ที่มาของขอมูล
การนําเขาขอมูล

การเขาถึงขอมูล

กอกําเนิดขึ้นในโรงงาน

สถานะฐานขอมูลของเสีย
ขออนุญาตนําออก

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ พ.ศ. 2548
ผูกอกําเนิดของเสีย
ประจําป

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ พ.ศ. 2548
ผูกอกําเนิดของเสีย
ปริมาณตอป

ชื่อของเสีย, หมวด ขอ,
ปริมาณ, วิธีกําจัด, ผูขนสง/
จัดการ

ชื่อของเสีย, หมวด ขอ,
ปริมาณ, วิธีกําจัด, ผูรับกําจัด

มี
การประมาณการ

มี
การขออนุญาต

ไมมีการนําเขาขอมูล เนื่องจาก
ไมมีการรายงานจาก
ผูประกอบการ
เฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีการนําเขาขอมูลใหมเมื่อมี
การใหอนุญาต

การขนสงของเสียอันตราย
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องแจง
ขอมูลฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผูกอกําเนิด, ผูรับกําจัด
เมื่อมีการขนสงและรับของเสีย
แลว
ชนิด ปริมาณ วิธีการบําบัดหรือ
กําจัด และการขนสง

มีบางสวน
การแจงผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

เฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ

เฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ

จากตารางที่ 1-7 ปรากฏวาฐานขอมูลที่มคี วามเคลือ่ นไหวกลาวคือมีการนําเขาขอมูลอยางตอเนื่อง
มีเพียงฐานขอมูลของเสียที่ผปู ระกอบการขออนุญาตนําออกไปบําบัดนอกโรงงานเทานัน้ สวนฐานขอมูลที่เหลือยัง
ไมมีความเคลื่อนไหวของขอมูลจริง เนือ่ งจากประสบปญหามีผูประกอบการจํานวนหนึ่งเทานั้นทีร่ ายงานขอมูล
ตามที่กฎหมายกําหนดไว
3.2 ระบบขอมูลของเสียจากการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเจือปนและการใชสารเคมีเฉพาะทาง
การดูแลของเสียที่เกิดจากการใชสินคากําหนดอยูในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ในสวนนี้ไดนําเสนอขอมูลของเสียที่เกิด
จากการใชเฉพาะทางดวยไดแก ของเสียติดเชื้อจากสถานพยาบาล และกากกัมมันตรังสี
3.2.1 ระบบติดตามขอมูล
ของเสียที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนของเสียจากกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ทั้งจาก
บานเรือน สํานักงาน โรงเรียน สถานพยาบาล เปนตน กฎหมายที่มีบทบาทในการกํากับดูแลที่สําคัญไดแก
ก. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เปนกฎหมายหลักที่ควบคุมของเสียที่อยูนอกภาคอุตสาหกรรม ไดแก ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
และขยะจากชุมชนที่เกิดจากการบริโภคหรือการใชในครัวเรือน และที่เกิดจากสถานประกอบการที่ไมจัดอยูภายใต
การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเปนผูบังคับใช
กฎหมายสาระที่เกี่ยวกับของเสียตามพระราชบัญญัตนิ ี้มีดังนี้
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- มาตรา 18 – 20 บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิน่ ในเรื่องการเก็บ
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อดวย แตไมมีบทบัญญัติใหมีการคัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
- มาตรา 32 – 33 บัญญัติใหอํานาจแกราชการสวนทองถิ่นในการควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ของเสียที่อยูในขายควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขไดแก “สิ่งปฏิกูล” ซึ่ง
หมายถึงอุจจาระหรือปสสาวะ รวมถึงสิ่งอืน่ ใดที่เปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น และ “มูลฝอย” ซึง่ หมายถึงเศษ
กระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว ตลอดจนสิ่งอื่น
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อนื่ กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการของเสียที่อยูในความรับผิดชอบ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ดังนี้
1) กฎกระทรวงวาดวยมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
เปนกฎกระทรวงที่วาดวยการกํากับดูแลการจัดการของเสียติดเชื้อ โดยมีขอบเขตการ
ควบคุมผูเกี่ยวของคือ ราชการสวนทองถิน่ , ผูไดรับมอบอํานาจจากทองถิ่น, เอกชนที่ไดรับจางเปนผูเก็บ ขน
กําจัดของเสียติดเชื้อ, สถานบริการสาธารณสุข และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยา, เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ทุกแหง ยกเวนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัดและ
สวนตําบล โดยกําหนดนิยามของ ของเสียติดเชื้อ หรือ มูลฝอยติดเชื้อ วาหมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูใน
ปริมาณหรือมีความเขมขนซึง่ ถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนัน้ แลวสามารถทําใหเกิดโรคได รวมทั้งมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและ
การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวไดแก
(1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง
(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวย
แกว สไลด และแผนกระจกปดสไลด
(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด
สวนประกอบของเลือด
ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือ
วัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวติ เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ และทอยาง
(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
สาระการกํากับที่กําหนดตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไดแก
- ตองปฏิบัติใหถกู สุขลักษณะเรือ่ งการเก็บรวบรวม ขน กําจัดตามกฎกระทรวง
- ตองจัดใหมีบุคลากร/แตงตั้งผูร ับผิดชอบที่มคี ุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดูแล
ระบบการเก็บ ขน กําจัด (ภายใน 90 วัน)
- ตองจัดใหผูปฏิบัติ เขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
- ในกรณีที่สถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ดําเนินการกําจัดเอง ตองแจงพนักงานทองถิน่ พิจารณาตรวจสอบ (ภายใน
90 วัน)

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ข. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
เปนกฎหมายสิ่งแวดลอมที่มีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนผูบังคับใช ในสวนที่เกี่ยวกับของเสียปรากฏในมาตรา 78 การเก็บรวบรวมการขนสงและการจัดการของเสีย
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมาตรา 79 ถาไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑมาตรการและ วิธีการจัดการของเสียได

สันติ
ตอไปนี้

ค. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
เปนกฎหมายเฉพาะสําหรับกํากับดูแลการใชงานสารกัมมันตรังสี โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การควบคุมของเสียจากการใชวัตถุรังสีปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

1) กฎกระทรวงฯ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงฯ กําหนดความหมายของ “กากกัมมันตรังสี” วาหมายถึง วัสดุในรูปของแข็ง
ของเหลว หรือกาซทีเ่ ปนวัสดุกัมมันตรังสี หรือประกอบหรือปนเปอ นดวยวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีคากัมมันตภาพ
ตอปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกวาเกณฑปลอดภัยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ และผูครอบครองวัสดุนนั้ ไม
ประสงคจะใชงานอีกตอไป รวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนกากกัมมันตรังสี มาตรการการจัดการ
กากกัมมันตรังสีที่ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม ไดแก
- ตองมีเจาที่ดูแลจัดการกากกัมมันตรังสีอยางนอย 1 คน
- ตองแจงขอมูลกากกัมมันตรังสีตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กําหนด
- ตองคัดแยก รวบรวม และบรรจุกากมันตรังสีในภาชนะและปดฉลากตามที่กําหนด
- สถานที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีตองเปนไปตามที่กําหนด
- การบําบัด กําจัด กากกัมมันตรังสี ใหดําเนินการตามที่กําหนด จําแนกตาม
ประเภทของกากกัมมันตรังสี
จะเห็นไดวา สําหรับขอกําหนดเกี่ยวกับการรายงานขอมูลมีการกลาวถึงเพียงในกฎกระทรวงฯ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 อยางไรก็ดี ในสวนของของเสียติดเชื้อนาจะ
ติดตามขอมูลปริมาณไดไมยุงยากนัก เนื่องจากผูที่กอกําเนิดของเสียประเภทนี้อยูในกลุมจํากัด ดังนัน้ กลาวไดวา
การติดตามขอมูลของเสียจากกิจกรรมการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายในชีวิตประจําวันในปจจุบันจึงเกิดจากการ
ประมาณการเปนหลัก
3.2.2 ขอมูลของเสียจากการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเจือปนและการใชสารเคมีเฉพาะทาง
ของเสียจากการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเจือปนจะรวมอยูในขยะมูลฝอยจากชุมชนเปนสวน
ใหญ ขอมูลขยะมูลฝอยจากชุมชนที่มีการเผยแพรตอสาธารณะดําเนินการโดยการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลที่เผยแพรไดมาจากการประมาณการเปนสวนใหญ มีสวนนอยที่เปน
การรวบรวมขอมูลจากหนวยปฏิบัติงานหรือองคการปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอมูลขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุมมลพิษนําเสนอไวในรายงาน
สถานการณมลพิษประเทศไทยประกอบดวยขอมูลปริมาณที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่เขตการปกครอง ประเภทขยะ
(ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ) และองคประกอบมูลฝอย รวมไปถึงการนํากลับมาใชประโยชนใหม
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นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังดําเนินการใหเกิดการสํารวจขอมูลขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตาง ๆ 121 แหง ทั่วประเทศ ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อกลางป พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูล
สําหรับสืบคนขอมูลและประกอบการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย โครงสรางของฐานขอมูลดังแสดงในรูปที่ 1-12

ฐานขอมูล

แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูล

พื้นที่ประเทศไทย
ภูมิภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เทศบาล
ปริมาณขยะ
ขอมูลทั่วไป
ปริมาณและคุณภาพของขยะ
คุณภาพขยะ
วิธีและระบบการกําจัดขยะ
คาธรรมเนียม / รายได / คาใชจาย
อุปกรณตาง ๆ เชน รถยนต รถบรรทุก ภาชนะในการจัดเก็บ ฯลฯ
บุคคล สถานที่ในการติดตอ

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547. รายงานฉบับสมบูรณโครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ

รูปที่ 1-12 โครงสรางฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

3.3 ของเสียทีน่ ําเขาและสงออก
ของเสียบางจําพวกมีการทําธุรกิจกับตางประเทศเชนเดียวกับสินคาทั่วไปที่อาจมีการนําเขาและ
สงออกของเสีย เชนในธุรกิจรีไซเคิล และธุรกิจกําจัดของเสียโดยการฝงกลบ เปนตน แตเนื่องจากในชวงที่ผานมา
เกิดปญหาการลักลอบนําของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมไปทิ้งในประเทศดอยพัฒนารุนแรงมากขึ้น จึง
เปนที่มาของอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน (Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) ซึง่
ประชาคมโลกตกลงรวมกันในการนํามาใชควบคุมการนําเขา
สงออกและนําผานของเสียอันตรายใหเกิดความ
ปลอดภัยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมทั้งปองกันการขนสงที่ผิดกฎหมายและชวยเหลือประเทศ
กําลังพัฒนาในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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3.3.1 ระบบติดตามขอมูล
การติดตามขอมูลของเสียที่นาํ เขาและสงออกสามารถดําเนินการไดภายใตการปฏิบัติงานตาม
อนุสัญญาบาเซล ซึง่ ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ปจจุบันมีประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันเปนภาคี
สมาชิกอนุสัญญาแลว จํานวนทั้งหมด 169 ประเทศ (ขอมูลเมื่อธันวาคม 2549) สําหรับประเทศไทยไดให
สัตยาบันเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใชตอ
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2541 เปนตนมา โดยมรกรมควบคุมมลพิษเปนศูนยประสานงานและมี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานผูมอี าํ นาจ11
สาระสําคัญของอนุสัญญาบาเซลเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียมีดังนี้
ก. อนุสัญญากําหนดบัญชีรายชื่อของเสียไว 2 บัญชี คือ บัญชี A และบัญชี B โดย
- บัญชี A (List A) เปนรายชื่อของเสียอันตรายควบคุมการขนสงเคลื่อนยาย โดยหามขนสง
เคลื่อนยายจากประเทศในกลุม OECD ไปยังประเทศนอกกลุม OECD มีจํานวน 61 ชนิด ไดแก 1) ของเสีย
ประเภทโลหะ 19 ชนิด เชน สารหนู ตะกั่ว ปรอท แอสเบสตอส แคดเมียม ฯลฯ 2) ของเสียประเภทอนินทรียสาร
6 ชนิด เชน สารเรงปฏิกิริยาฟลูออลีน ฯลฯ 3) ของเสียประเภทอินทรียสาร 20 ชนิด เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเตา
ฯลฯ และ 4) ของเสียประเภทอนินทรียสารและหรืออินทรียสาร 16 ชนิด เชน ของเสียจากโรงพยาบาลวัตถุระเบิด
ฯลฯ เปนตน
- บัญชี B (List B) เปนของเสียไมอนั ตรายที่ไดรับการยกเวนใหมีการเคลื่อนยายเพื่อนํา
กลับไปใชประโยชนหรือใชใหมได เชน เศษเหล็ก ทองแดง ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซรามิก พลาสติก
กระดาษและของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน
นอกจากนี้ อนุสัญญายังควบคุมไปถึงของเสียที่มีลักษณะหรือสมบัติความอันตรายตามที่กําหนด
รวมทั้งของเสียที่ภาคีสมาชิกกําหนดหามนําเขาภายในประเทศของตน เพิม่ จากที่กําหนดไวเดิมดวย
ข. การควบคุมประกอบดวย การแจงรายละเอียดและขออนุญาตลวงหนากอนการนําเขาสงออก
และนําผานของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่น และการใชระบบเอกสารกํากับการขนสง (Movement Document)
สําหรับประเทศไทยไดรับอนุสัญญาบาเซลมาดําเนินการผานอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 โดยประกาศรายการของเสียตามบัญชี A และบัญชี B เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อเขาสู
กระบวนการควบคุม (ขึ้นทะเบียน ขออนุญาต) โดยอยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.3.2 ขอมูลของเสียนําเขาและสงออก
จากระบบควบคุมของเสียที่มกี ารนําเขาและสงออกดังกลาวขางตน ทําใหเกิดขอมูลการนําเขา
และสงออกของเสียที่รวบรวมโดยหนวยงานรับผิดชอบโกยตรงและที่เกี่ยวของคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ มี
ขอมูลการขออนุญาตและขอมูลการเคลื่อนยายของเสีย นอกจากนี้ กรมศุลกากรที่ดูแลการนําเขาสงออกสินคามี
สถิติการนําเขาและสงออกของเสียตามรายพิกัดรหัสสถิตสิ ินคาตามระบบของศุลกากร ซึ่งเปนขอมูลที่เผยแพรสู
สาธารณะ สวนขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไมพบการเผยแพรสูสาธารณะ

11

กรมควบคุมมลพิษ, ธ.ค. 2549. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน,
http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_basel.html, 14/12/49
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