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คํานํา 
 
 เมื่อเริ่มดําเนินงานวิจัยโครงการจัดต้ังเครือขายศูนยวิจัยรวมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและวัตถุอันตราย โดยความสนับสนุนของสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในป พ.ศ. 2539 
จนเกิดการพัฒนาซอฟตแวร Chemtrack สําหรับการติดตามการซื้อและการใชสารเคมีในมหาวิทยาลัยตอมาในป 
พ.ศ. 2542 ผูจัดทํารายงานไดรับความสนับสนุนจาก สกว. ใหดําเนินงานโครงการฐานขอมูลอางอิงบัญชีวัตถุ
อันตรายและพฒันาระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย โดยความรวมมือของกรมศุลกากรและ
หนวยงานควบคุม 5 หนวยงาน คอื กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งทําใหเกิดจุดเริ่มตนในการติดตามความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีที่จุดนําเขาอยางเปนรูปธรรมต้ังแตป พ.ศ. 2544 ผลผลิตขางตนทําใหดูเสมือนวาการ
ติดตามความเคลื่อนไหวตอจากจุดนําเขาไปตลอดทางจนถึงการใชปลายทางจะเปนไปไดโดยไมยาก แตผลการ
ศึกษาวิจัยตอ ๆ มาพบวา การจัดทําภาพความเคลื่อนไหวของสารเคมใีหครบวงจรนัน้เปนสิ่งที่ทําไดไมงายดวย
เหตุผลหลายประการ การจัดทํารายงานฉบับนี้จึงเปนความพยายามในการสรุปสาระสําคัญ คือ ระบบการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่ทาํใหเกิดความไมสมบูรณของขอมูล และความเปนไปไดที่ทุกภาคสวนอาจรวมมือกัน
ทําใหชองวางแคบลงจนสามารถเสนอภาพทีช่ัดเจนขึ้น เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูเกี่ยวของเกดิความสนใจใน
ความสําคัญของการมีขอมูลทีถู่กตอง เชือ่ถอืได และตอเนื่อง จนสามารถสงผลใหผูรบัผิดชอบเชิงนโยบายการ
จัดการความปลอดภัยของสารเคม ี เริ่มมีวัฒนธรรมในการเรียกใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจดําเนินการที่เปน
ประโยชนตอสขุภาพอนามัยของมนุษย และสามารถรักษาสภาพแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 
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สวนที่ 1 
ระบบขอมูลสารเคมีและของเสียของประเทศไทย 

 
1. บทนํา 
 สารเคมีที่เขามาเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยอยางแนบแนนเชนทกุวันนี ้ มีทัง้คุณ
อนันตและอาจมีโทษมหันตไดเชนกัน การจัดการเพื่อใหการใชสารเคมีเปนไปอยางปลอดภัยตอชีวิตมนุษย โดย
สามารถรักษาสภาพแวดลอมไดอยางยั่งยืนจึงเปนเปาหมายรวมกันของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน แตปรากฏการณ
ที่อุบัติภัยที่เกี่ยวของกับสารเคมียังเกิดขึ้นอยางซ้ําซาก ก็เปนเครื่องตอกย้ําวาเปาหมายขางตนยังอยูหางไกล 
แมวาประเทศไทยจะมีการเริ่มดําเนินการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีมานาน ในป พ.ศ. 2535 มีการออก
กฎหมายที่สําคัญหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน  
 อาจกลาวไดวาการดําเนินงานอยางจริงจังเกีย่วกับการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี เริ่มต้ังแต
ประเทศไทยประกาศใชแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540 – 2544) ภายใตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยความปลอดภัยของสารเคมี การดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ฉบับที่ 
1 ทําใหภาคสวนที่เกี่ยวของเริ่มเหน็ความสําคัญในการดําเนินงานรวมกัน แตก็ไมปรากฏผลที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
ในแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2549) มียุทธศาสตรในการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก การพัฒนาเครือขาย
ขอมูลสารเคมแีหงชาติ การพัฒนาระบบการจัดการและปองกันอุบัติภัยสารเคมี การสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ของเสียสารเคมี การพัฒนาเครือขายศูนยพิษวิทยาแหงชาติ และการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยที่แตละยุทธ
ศาสตรมีเจาภาพหลักรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครอืขาย ในป พ.ศ. 2549 ซึง่เปนปที่แผน
แมบทฯ ฉบับที่ 2 กําลังจะสิ้นสุด ปรากฏวาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ ยังไมบรรลุเปาหมายที่เนนการ
จัดการสารเคมีเปนระบบและประชาชนมสีุขภาพดี ยุทธศาสตรที่มีผลการดําเนินงานทีช่ัดเจนคือยุทธศาสตรการ
วิจัย ซึง่ทําใหเกิดองคความรูในการสรางรูปแบบการติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ฐานขอมูลอางอิงบัญชีวัตถอุนัตราย และฐานการจัดการความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี องคความรูในการ
จัดการสารเคมีแบบมีสวนรวมและครบวงจร ตลอดจนองคความรูในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของ
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

                                                            
1 วราพรรณ  ดานอุตรา และ คณะ.  รายงานวิจัยโครงการแนวคิดการประสานงานการสรางความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย 
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543 



 
สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 

2                                                                                                                       จัดทําโดย ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคม ี

ฐานขอมูลสารอันตรายเพื่อการอางอิง”2 ซึ่งใชเปนเครื่องมือใน “โครงการการสรางระบบประสานงานขอมูลการ
นําเขาสารเคมีอันตราย”3 ซึ่งเปนผลใหเกิดระบบการติดตามขอมูลการนําเขาวัตถุอันตรายที่กรมศุลกากรและ
หนวยงานควบคุมไดใชประโยชนต้ังแตป พ.ศ. 2544 ทําใหหนวยงานควบคุมมีระบบติดตามและตรวจสอบขอมูล
การอนุญาตของตนใหตองตรงกันกับกรมศุลกากร ผลการดําเนินงานการสรางระบบประสานงานฯ ทําใหหนวย
ขอสนเทศฯ สามารถรวมมือกรมศุลกากรจัดทํารายงานสถิติการนําเขาเคมีภัณฑอันตรายเผยแพรทั้งที่เปนเอกสาร
สิ่งพิมพและในเว็บไซต www.chemtrack.org  ตอเนื่องต้ังแตป 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
จนจบจะใหความเขาใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นและดาํรงอยูอยางรอบดาน อันจะนาํมาซึ่งการจัดการที่ครอบคลมุ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการดานขอมูลความเคลื่อนไหวของสารเคมีในประเทศไทยจากตนทางไปยัง
ปลายทางมีเสนทางหลักดังแสดงในรูปที่ 1-1  
                                                            
2 วราพรรณ  ดานอุตรา และ คณะ.  รายงานวิจัยโครงการฐานขอมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอางอิง สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2543 

3 วราพรรณ  ดานอุตรา และ คณะ. รายงานการวิจัยโครงการการสรางระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย สนับสนุนโดย  
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545 
4 วราพรรณ  ดานอุตรา และ คณะ.  รายงานการวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือ่นไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย.  สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547 

5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตราย ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

6 วราพรรณ  ดานอุตรา และ คณะ. รายงานการวิจัยโครงการนํารองแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจาก
โรงงาน  อุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  2547 

7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 
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สารเคมีในประเทศไทยสวนใหญนําเขามาจากตางประเทศ มีบางสวนที่เปนการผลิตขึ้นในประเทศ 

สารเคมีที่นําเขาหรือผลิตขึ้นนี้จะถูกนําไปใชตอใน 2 กิจกรรมหลักคือกิจกรรมภาคการผลิต และกิจกรรมเฉพาะทาง  
 การใชสารเคมีในกิจกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เปนการใชเพื่อผลติสินคาสําเร็จรูปสําหรับผูบริโภค
ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผลิตพืชผลภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว เนื่องจากพืชผลจากภาคเกษตรถือเปนสินคา
สําเร็จรูปที่ผูบริโภคทั่วไปซือ้หาไปรับประทาน สวนการใชเฉพาะทางหมายถึง การนาํสารเคมีไปใชในกิจกรรมที่
ไมใชการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองการใชของผูบรโิภคทั่วไป ตัวอยางเชน การใชสารเคมีในทางทหาร ทาง
การแพทย ทางการศึกษาวิจัย หรือการวิเคราะหทดสอบในหองปฏิบัติการ เปนตน 
 สารเคมีที่นํามาใชในรูปของวัตถุดิบสวนหนึง่จะเจือปนไปกบัสินคา สวนหนึ่งเจอืปนไปกับของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตซึ่งในทายที่สุดจะกลับสูสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับการใชเฉพาะทางที่สารเคมีบางสวน
ปนเปอนไปกับของเสียที่เกิดขึน้  
 สําหรับสารเคมีที่เจือปนไปกบัสินคาสําเร็จรูปจะเคลื่อนยายสูผูบริโภคผานการใชสินคา และปนเปอนสู
สิ่งแวดลอมในรูปของเสียหรอืซากสินคาที่ใชงานแลว 

ในรายงานนี้จะพิจารณาสถานการณระบบขอมูลสารเคมีของประเทศไทยตามขอบเขตความเคลื่อนไหว
สารเคมี 5 ขอบเขตดังนี้คือ 

1. ความเคลื่อนไหวในสวนการใชเฉพาะทาง ซึ่งการใชสารเคมีในสวนนี้จะมีกฎหมายดูแลเฉพาะ
วัตถุประสงคการใชประโยชน ไดแก พระราชบัญญัติควบคมุยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ดูแลการใชวัตถอุันตรายทาง
การทหาร รับผิดชอบโดยกรมอุตสาหกรรมทหาร หรอืดูแลตามประเภทวัตถุอันตรายไดแก วัตถุกัมมนัตรังส ีดูแล
โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 เนื่องจากเปนวัตถุอันตรายที่มีความจําเพาะในการใชและมีปริมาณการใชไมมากจึง
จะไมกลาวถึงระบบขอมูลสารเคมีหรอืวัตถุอนัตรายในสวนนี ้

2. ความเคลื่อนไหวในสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูป เปนสวนหลักที่มีความซับซอนสูงเนื่องจากมี
ผูเกี่ยวของจํานวนมากทั้งหนวยงานกํากับดูแลและผูประกอบการ รวมทั้งมีกฎหมายดูแลเฉพาะที่เกี่ยวกับสารเคมี

นําเขา/ 
สงออก 

ผลิตเอง 
สารเคม ี ใชผลิต

ผลิตภัณฑ 
ใช      

ข้ันสุดทาย 
สินคา

สําเร็จรูป 

ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด 

ใชเฉพาะทาง 

ของเสีย 

กําจัด 

รูปที่ 1-1  เสนทางความเคลื่อนไหวสารเคม ี

นําเขา / สงออก 

นําเขา / 
สงออก 
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4                                                                                                                       จัดทําโดย ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคม ี

หลายฉบับดวยเชนกัน ผูประกอบการที่เกี่ยวของมีต้ังแตโรงงานอุตสาหกรรม คลังสนิคา ผูผลิตรายยอยที่ไมเปน
โรงงาน ผูนําเขา ผูใชรับจางตาง ๆ และเกษตรกรที่ทําการผลิตในภาคเกษตร สวนหนวยงานที่มภีารกิจในการ
ดูแลไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน และกรมศุลกากร กิจกรรมทีด่ําเนินการในขอบเขตนี้ประกอบดวย การ
นําเขา การใชเพื่อผลิตสินคา การเก็บรักษา และการใชรับจาง เปนตน  
 3. ความเคลื่อนไหวในสวนทีเ่จือปนไปกับสินคาสําเร็จรูป ประกอบดวยสินคากลุมหลักดังนี้คือ 
สินคาประเภทอุตสาหกรรม สินคาทางสาธารณสุขที่ใชในบานเรือน พืชผลการเกษตร อาหารสดประเภทพืชผัก 
เนื้อสัตว และสัตวน้ํา นอกจากสินคาสําเร็จที่ผลิตขึ้นภายในประเทศแลว ยังมีสินคาสําเร็จที่มีสารเคมีเจือปนที่
นําเขามาจากตางประเทศอีกสวนหนึง่ดวย 
 4. ความเคลื่อนไหวในสวนทีเ่จือปนไปกับของเสียจากภาคการผลิต ซึ่งครอบคลุมทัง้น้ําเสีย อากาศ
เสีย และกากของเสียหรอืวัสดุเหลือใช ของเสียเหลานี้ตองไดรับการจัดการอยางถูกตอง ซึ่งตองเริ่มตนจากขอมูล
สารเคมีที่ปลดปลอยไปกับของเสียที่ถูกตองสอดคลองกับการใชงาน 
 5. ความเคลื่อนไหวในสวนทีเ่จือปนไปกับของเสียจากการใชสินคาสําเร็จรูป ของเสียที่เกิดจากการใช
สนิคาขั้นสุดทายที่มีสารเคมีอันตรายเจือปนอยู มีทั้งของเสียที่เปนและไมเปนของเสียอันตราย โดยที่สวนใหญจะ
เปนกากหรือเศษซากของสินคาที่ใชแลว 

 

1.2  สาระหลักและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเคม ี
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการสารเคมีในประเทศมีอยู 2 ฉบับ คือ พระราชบญัญัติวัตถุอนัตราย 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ดูแล
เกี่ยวกับสารเคมีของสถานประกอบการอีก 2 ฉบับ  

นําเขา / 
สงออก 

ผลิตเอง 
สารเคม ี ใชผลิต

ผลิตภัณฑ 
ใช      

ข้ันสุดทาย 
สินคา

สําเร็จรูป 

นําเขา / สงออก 

ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด 

ใชเฉพาะทาง 

ของเสีย 

กําจัด 

รูปที่ 1-2  ขอบเขตการนําเสนอสถานการณระบบขอมูลสารเคมีตามเสนทางความเคลื่อนไหว

1 

2 3 

4 5 

นําเขา / 
สงออก 
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  1.2.1 พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย 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 ชนดิที่ 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 รบัผิดชอบสารเคมีที่นําไปใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 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 

ชนิดและจํานวนรายการวัตถุอนัตราย* รายการ 
1 2 3 4 

การควบคุมกิจกรรม 
การผลิต การนําเขา 
การสงออก  
และการครอบครอง 

ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธกีาร
ที่กําหนด 

ตองข้ึนทะเบียน และแจงให
พนักงานเจาหนาทีท่ราบกอน
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด 

ตองข้ึนทะเบียน และ
ขออนุญาต 

หามมิใหมีการผลิต 
การนําเขา การ
สงออก หรือการมี
ไวในครอบครอง 

จํานวนวัตถุอันตราย     
รวมทุกหนวยงาน**  120 73 931 223 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 113 29 328 82 
กรมวิชาการเกษตร 0 18 540 102 
กรมประมง 3 1 11 1 
กรมปศุสัตว 2 3 27 0 
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

9 25 103 117 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 8 0 
กรมธุรกิจพลังงาน 0 0 3 0 
*   อางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
**  จํานวนรวมทุกหนวยงานนับเฉพาะรายการที่ไมซํ้ากัน 
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   สาระสําคัญที่กําหนดไวเพื่อใหเกิดระบบขอมูลสารเคมีคือ สาระในมาตรา 17 ที่กําหนดใหจัดต้ัง
ศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเปนศูนยกลางประสานงานในเรือ่งขอมูลของวัตถุ
อันตรายกับสวนราชการตางๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพ่ือรวบรวมและใหบริการขอมูลทกุชนิดเกี่ยวกับ
วัตถุอันตราย ต้ังแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การ
ใชสอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกีย่วเนื่อง 

  1.2.2 พระราชบัญญัติควบคมุยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 
   พระราชบัญญติัควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ควบคุมโดยใชกิจกรรมการผลิต การนําเขา และ
การครอบครองยุทธภัณฑ 3 ชนิดรวม 288 รายการ หนวยงานรบัผิดชอบคือ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กระทรวงกลาโหม ระบบการติดตามความเคลื่อนไหวของสารยุทธภัณฑที่ดําเนินการอยูไดแก ในสวนการนําเขา
กําหนดใหผูประกอบการสงหลักฐานการสั่งเขามาหรือนําเขามา ภายใน 15 วันนบัจากวันที่สั่งเขามาหรือนําเขามา 
สวนการผลิตและครอบครองกําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีบัญชีรบัจาย 

  1.2.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515  
   เปนประกาศที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในสถานประกอบการ ปจจบุันรับผิดชอบโดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และอยูในขั้นตอนออกเปนประกาศใหมของกระทรวงแรงงาน มี
จํานวนสารเคมีที่อยูในขายควบคุม 1,653 รายการที่ไมซ้ํากัน โดยมปีระกาศกระทรวงฯ ที่ออกตามอํานาจของ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ 2 ฉบับคือ  

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 กําหนดระดับความเขมขนของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศในสถานประกอบการจํานวน 
121 รายการ ซึ่งผูประกอบการจะตองดําเนินกิจกรรมใหมคีวามเขมขนไมเกินกวาที่กําหนด  
   2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2534 
ซึ่งมีสาระสําคัญคือ (1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีอนัตรายจํานวน 
1,760 รายการ ในเรื่อง การขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย และกําจัดหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมี
อันตราย (2) ใหนายจางทีม่ีสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการแจงรายละเอียดตออธิบดี ผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีสารเคมีอันตรายไวในครอบครอง (3) ใหนายจางที่มีสารเคมี
อันตรายในสถานประกอบการจัดทํารายงานความปลอดภัย และการประเมินการกออนัตรายของสารเคมีอยาง
นอยปละหนึง่ครั้ง และแจงใหอธิบดี ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประเมิน (4) นายจางจะตองดูแลหรือแกไขปรับปรุงมิใหมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายภายในสถานที่
ที่ใหลูกจางทํางานเกินกวาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และตองมีการตรวจวัดความเขมขนสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบการและรายงานผลการตรวจวัดดวย (5) ในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพลูกจางโดยตรง กําหนดให
นายจางจัดสถานที่ทํางานของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับสารเคมีอันตรายใหมสีภาพและคุณลักษณะที่ถูกตองตามที่
กําหนด ตรวจสุขภาพลูกจางเปนประจําทุกป เปนตน  
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2. ระบบขอมลูสารเคมีเชิงปริมาณ 
การนําเสนอระบบขอมูลสารเคมีเชิงปริมาณในแตละขอบเขตความเคลื่อนไหวของสารเคมีขางตน โดยแต

ละขอบเขตจะกลาวถึงระบบติดตามขอมูลสารเคมีในการประกอบการสวนตาง ๆ ซึ่งอางอิงตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของเปนหลัก และขอมูลสารเคมีที่มีอยูทั้งที่ไดมาจากระบบติดตามและระบบอื่นเชน การสํารวจ 
เปนตน 

2.1  ความเคลื่อนไหวสารเคมีในสวนการใชเฉพาะทาง  
วัตถุอันตรายทีม่ีการใชเฉพาะทางมีระบบการดูแลความเคลื่อนไหวโดยหนวยงานที่รับผดิชอบแตมี

ปริมาณการใชไมมาก แตมีความสัมพันธกับความเคลื่อนไหวในภาคการผลิตดวยในรายงานนี้จึงจะเสนอเพียง
เพื่อใหเหน็ความสัมพันธกับการใชในภาคการผลิต 

 
2.2  ความเคลื่อนไหวสารเคมีในสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูป  

 ในสวนการผลติที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบชนดิหนึ่งในกระบวนการ เพือ่ผลิตเปนเคมภัีณฑชนิดอื่นหรือ
ผลิตภัณฑที่เปนสินคาในทองตลาดสําหรับผูบริโภคทั่วไป (ขอบเขตนําเสนอดังรูปที่ 1-4) มีระบบขอมลูสารเคมีใน
เชิงปริมาณที่เกี่ยวของเริ่มตนจากการนําเขาเคมีภัณฑตอเนื่องไปยังการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดการติดตามขอมูล
สารเคมีดังนี ้

นําเขา / 
สงออก 

ผลิตเอง 
สารเคม ี ใชผลิต

ผลิตภัณฑ 
ใชข้ัน
สุดทาย 

สินคา
สําเร็จรูป 

นําเขา / สงออก 

ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด 

ใชเฉพาะทาง 

ของเสีย 

กําจัด 

รูปที่ 1-3 ขอบเขตการนําเสนอสถานการณระบบขอมูลสารเคมีในสวนการใชเฉพาะทาง 

นําเขา / 
สงออก 



 
สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 

8                                                                                                                       จัดทําโดย ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคม ี

 

2.2.1 ขอมูลการนําเขาสารเคมี 
 ก. ระบบติดตามขอมูลการนําเขา 

 กรมศุลกากร ซึ่งมีหนาที่รับผดิชอบการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการประกอบการ มี
ระบบติดตามขอมูลการนําเขาและสงออกสินคาโดยใชระบบฮารโมไนซของ World Customs Organization (WCO) 
ซึ่งจําแนกสินคาเปนพิกัดตอนที่ 01 – 99 สําหรับสินคาเคมีภัณฑอันตรายไดแกสินคาในพิกัดตอนที่ 25 ถึง 38  
และสวนหนึง่ของเคมีภัณฑอนัตรายนี้มีการควบคุมจัดการเฉพาะ เพื่อประโยชนในดานความปลอดภัยตาม
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติอืน่ รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
อีกจํานวนหนึ่งที่มีบทกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาไดแก พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 อนุสญัญา
บาเซล และอนสุัญญาร็อตเตอรดัมฯ เปนตน  
  การดําเนินการตามพระราชบญัญัติและอนุสัญญาตางๆ มีขอกําหนดและขอปฏิบัติที่แตกตางกัน 
การติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีจึงเปนการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน แมวาจะมี
บทบัญญัติในพระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีศูนยขอมูลวัตถุอันตรายเพื่อทําหนาที่ประสานงานให
เกิดภาพรวมความเคลื่อนไหวที่ครบวงจร แตไมปรากฎการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม 
   สกว. จึงสนับสนุนการดําเนินงานในรูปโครงการวิจัยใหพัฒนาระบบติดตามขอมูลการนําเขา
เพื่อใหเกิดภาพรวมการนําเขาสารเคมีของประเทศเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2544 โดยความรวมมือของกรมศุลกากรและ
หนวยงานควบคุม 5 หนวยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมการอุตสาหกรรมทหาร ผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมปรากฏในรายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการการสรางระบบประสานงานการนําเขาสารเคมีอันตราย 8  
 

                                                            
8  วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ, 2545. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสรางระบบประสานงานการนําเขาสารเคมีอันตราย 

นําเขา / 
สงออก 

ผลิตเอง 
สารเคม ี ใชผลิต

ผลิตภัณฑ 
ใชข้ัน
สุดทาย 

สินคา
สําเร็จรูป 

นําเขา / สงออก 

ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด 

ใชเฉพาะทาง 

ของเสีย 

กําจัด 

รูปที่ 1-4  ขอบเขตการนําเสนอระบบขอมูลสารเคมีในสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูป 

นําเขา / 
สงออก 
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  ผลผลิตสําคัญของโครงการดงักลาว คือ 
  1. การจําแนกรหสัสถิติของเคมภัีณฑที่เปนวัตถุอันตรายรวม 2,117 รหสั และจัดทําเปน
สินคาตองกํากัดโดยประกาศของกรมศุลกากร เพือ่ใชควบคุมชนิดของวัตถุอันตรายที่มีการนําเขา 
  2. การจัดทํารูปแบบเอกสารสําคัญ 15 หลัก เพื่อใชติดตามวาการนําเขาวัตถุอันตรายแตละ
รายการไดรับอนุญาตจากหนวยงานใด 
  3. เกิดขอตกลงการสงขอมูลไป-กลับระหวางหนวยงานควบคมุ 5 หนวยงานและกรม
ศุลกากร เพื่อใหหนวยงานควบคุมสามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายที่ตนควบคุม
จากจุดนําเขาได 
  แผนภูมริะบบการติดตามเปนไปดังรูปที่ 1-5 
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ฐานขอมูล
ใบสําคัญ 

ฐานขอมูลสาร
ควบคุม 

หนวยงานควบคุม 

กห สธ กษ กษ อก 

ขอมูลใบสําคัญ 15 หลัก (รูปที่ 1-6) 

ผูประกอบการ พิธีการศุลกากร 

EDI 
Green line 

Manual 
Red line 

ตรวจปลอย 

ขอมูลถูกตอง
ตามระบบ * 

รูปที่ 1-5 ระบบการติดตามขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตราย 

กรมศุลกากร 

ใบสําคัญ 
ที่ระบุสารควบคุม 

ขอมูลถูกตอง 

ขอมูลไมถูกตอง 

สงขอมูลการนําเขาทุกเดือน  
 

จําแนกตามหนวยงาน 

*   ระบบตรวจสอบสารควบคุม  
    หากตรงตามรายการ 2,117 รหัส  
    ตองกรอกขอมูลใบสําคัญ 15 หลัก  
    ระบบจึงจะปลอยผาน 



            
                                            สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 

 

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.)                                                                                              11 

   เลขที่เอกสารสําคัญ 15 หลักมีรูปแบบดังรูปที่ 1-6 

 
  ระบบนี้เริ่มใชงานจริงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และตอมาไดมีการขยายไปใชงาน 
โดยมีการเพิ่มกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานควบคุม เพื่อติดตามการนําเขาสารตกคางในอาหารและสารตั้งตน
ผลิตยาเสพติด แตตอมาเมื่อมีการเพิ่มหนวยงานควบคุมอกี 2 หนวยงานคือ กรมธุรกิจพลังงานและสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เขาในประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชีรายชื่อวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2546 ไมไดมี
การประสานงานตอเนื่องกับกรมศุลกากร 
  จากการศึกษาระบบติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีของหนวยงานควบคุมตาง ๆ พบวา 
มีหนวยงานเพยีง 2 หนวยงานที่มีระบบการดําเนินงานชดัเจนกวาหนวยงานอื่นคอื กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
กรมวิชาการเกษตร หนวยงานแรกคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีประกาศการดําเนินงานในลักษณะที่เรียกวาครบ
วงจร ซึ่งมีประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรอืผูมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอนัตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอีํานาจหนาที่รบัผิดชอบ พ.ศ. 2547 เพือ่ติดตามความเคลื่อนไหวของ
วัตถุอันตราย 53 รายการ แตไมปรากฏรายงานการเผยแพรขอมูลจากการดําเนินงานดังกลาว 

 นอกจากนี้ มีกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีการติดตามสถิติการนําเขาเคมีภัณฑทางการเกษตรที่
ดานศุลกากร โดยออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา 
การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และฉบับ 
พ.ศ. 2547 กําหนดใหนําเขาวัตถอุันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่สํานักงานและดานศุลกากร 10 แหงไดแก สํานักงาน

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

2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

กระทรวง กรม กอง  พ.ศ. เลขที่เอกสารสําคัญ  

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 

ชนิดวัตถุอันตราย (0*,1,2,3,4) 

รูปที่ 1-6 รูปแบบเลขที่เอกสารสําคัญ 15 หลัก 

* ใชสําหรับกรณีนําเขายุทธภณัฑที่ควบคุมโดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
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ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ ดานศุลกากรไปรษณีย ดานศุลกากรทาอากาศยาน
หาดใหญ ดานศุลกากรทาเรือสงขลา ดานศุลกากรสะเดา ดานศุลกากรปาดังเบซาร สํานักงานศุลกากรทาเรือ
แหลมฉบัง ดานศุลกากรรถไฟกรุงเทพ และสวนตรวจสินคานอกเขตทาที่ 1 โรงพักสินคาทัณฑบน (รฟท.) การ
รถไฟลาดกระบัง แตการเกบ็สถิตินําเขาจริงดําเนินการเฉพาะที่ดานทาเรือกรงุเทพฯ ดานลาดกระบัง และดาน
ทาเรือแหลมฉบังเทานั้น 

ข. ขอมูลสถิติปริมาณการนาํเขาเคมภีัณฑ ลักษณะขอมูล และการเผยแพร 
 ขอมูลหลักของการนําเขาเคมีภัณฑที่มีการเผยแพรสม่ําเสมอไดจากระบบงานปกติของกรม
ศุลกากร อีกสวนหนึ่งมาจากขอมูลการนําเขาเคมีภัณฑการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ขอมูลการนําเขาของ
กรมศุลกากรไดมีหนวยงานนาํไปจัดกลุมและเผยแพรอีกหลายหนวยงานที่สําคัญไดแก การเผยแพรในเชิง
เศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หนวย
ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย เปนอีกหนวยงานหนึง่ที่นําขอมูลการนําเขาของกรมศุลกากรมาจัดทํา
สรุปในรูปแบบตาง ๆ และเผยแพร รายละเอียดลักษณะขอมูลและการเผยแพรของหนวยงานดังกลาวแสดงใน
ตารางที่ 1-2 
 

ตารางที่ 1-2 ลักษณะการเผยแพรขอมูลสถิตินําเขาเคมีภัณฑของหนวยงาน 
 

หนวยงาน ลักษณะขอมูล การเผยแพร 
กรมศุลกากร ปริมาณและมูลคาการนําเขา-สงออกรายพิกัดรหัสสถิติ 

จําแนกตามประเทศที่สงสินคาเขาและประเทศที่ส่ังซ้ือ
สินคาสงออก ซ่ึงสามารถเรียกดูขอมูลของป พ.ศ. 2544 
จนถึงปปจจุบันเปนขอมูลรวมรายเดือน นอกจากการดู
สถิติรายพิกัดแลว ยังสามารถดูเปนรายตอนที่ ประเภท 
หรือ ประเภทยอยไดเฉพาะขอมูลมูลคาการนําเขา-สงออก
เทานั้น ไมสามารถดูสถิติปริมาณได 

สืบคนบนเว็บไซตของกรมศุลกากร 
(http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp)  

กรมวิชาการเกษตร ปริมาณและมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑที่ใชในการเกษตร 
ที่กรมวิชาการเกษตรเก็บสถิติที่ดานนําเขา  ขอมูลที่
นําเสนอประกอบดวย นํ้าหนักเคมีภัณฑ (สินคา) มูลคา 
ปริมาณสารสําคัญ จําแนกตามวัตถุประสงค เชนสาร
กําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดรา เปนตน 
ปริมาณนําเขาจําแนกตามประเทศผูขาย โดยลักษณะ
ขอมูลที่รายงานในแตละปแตกตางกนับาง 

กรมวิชาการเกษตรเผยแพรไว 2 แหงคือ ที่
http://www.doa.go.th/th/lstDoa3Cate.aspx?id=100 
เปนสถิติป 2539 – 2546 ซ่ึงเปนเอกสารสรุปที่ให 
download ได และที่สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร เปนรายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรจําแนกตามประเภทการใช ป พ.ศ. 2546 ถึง 
2548 (http://www.doa.go.th/ard/)  

กระทรวงพาณิชย นําเสนอสถิติมูลคานําเขา สงออก สินคาตามโครงสราง
สินคาออกและนําเขาของไทยในระบบฮารโมไนซ 

รายงานมูลคานําเขา สงออกจําแนกตามแหลงนําเขา
หรือตลาดสงออก โครงสรางสินคารายหมวดสินคา
สินคาสําคัญ 20 อันดับแรก โครงสรางสินคาสําคัญ 
ของไทย (http://www.moc.go.th/)  

หนวยขอสนเทศ
วัตถุอันตรายและ
ความปลอดภัย 

นําสถิติปริมาณและมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑในตอนที่  
25 - 38 ที่เก็บโดยกรมศุลกากร ตั้งแตป พ.ศ. 2545     
มาวิเคราะหและนําเสนอในเชิงการเฝาระวัง  

รายงานประจําป สามารถ download ไดที่ 
(http://www.chemtrack.org/; 
http://www.chemtrack.org/Stat-Import.asp) และ
จัดพิมพเผยแพรเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  ค. ขอมูลการขออนญุาต แจงดําเนินการ และแจงขอเท็จจริงการนําเขาวัตถุอนัตราย 
 เปนขอมูลที่หนวยงานรับผิดชอบตองมีตามขอกําหนดของพระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ซึ่งเกี่ยวของกับการเกบ็คาธรรมเนียม โดยปกติในการนําเขาวัตถุอันตรายมีขั้นตอนหลัก 3 ขัน้ตอนคือ การ
ขออนญุาตนําเขา (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) หรือการแจงดําเนินการนําเขา (วัตถุอันตรายชนิดที ่2) ซึ่งเปนปริมาณ
ตอป การแจงขอเท็จจริงกอนการนําเขาเมื่อจะนําเขาสารเคมีควบคุม และเมื่อนาํเขาเรียบรอยแลวตองแจง
ขอเท็จจริงภายหลังการนําเขา เชนกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจง
ขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมมี
อํานาจหนาที่รบัผิดชอบ พ.ศ. 2547  ใหผูนําเขาและสงออกแจงขอเท็จจริงกอนการนําเขา ซึง่บงัคับใหแจง
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
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผดิชอบ พ.ศ. 2547 (ตามแบบ วอ./อก.6 และ วอ./อก.7) กําหนดให
ผูประกอบการที่ครอบครองวตัถุอันตรายไวเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ จํานวน 53 รายการ ตองแจงขอเท็จจรงิ
เกี่ยวกับ ชื่อ สตูรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ (ถาม)ี ทะเบียน (ถามี) ปริมาณที่ผลิต นําเขา 
สงออก หรอืมีไวในครอบครอง ปริมาณที่ขาย ขายแกผูใด และผูซื้อนําไปใชในกิจการใดตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามแบบ วอ./อก.7 (นอกจากกําหนดใหผูนําเขา-ผูสงออกแจงขอเท็จจรงิการนําเขา-สงออก) โดยการ
ประกอบการครึ่งปแรกใหแจงภายในเดือนกรกฎาคมของปนั้น และการประกอบการครึง่ปหลังใหแจงภายในเดือน
มกราคมของปถัดไป ประกาศฉบับนี้ใหรายงานการครอบครองโดยตองจําแนกวาสารเคมีที่ครอบครองนัน้มีที่มา
อยางไรกลาวคือ ไดมาจากการซื้อมาจากตางประเทศ (นําเขา) ซื้อมาจากในประเทศ ผลิตขึ้นมา หรอืรับฝากไว 
และออกระเบียบกรมโรงงานอตุสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแจงขอเท็จจรงิของผูผลิต 
ผูนําเขา ผูสงออก หรอืผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 
(แบบวอ./อก.7) โดยผานระบบสัญญาณคอมพวิเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถแจงขอเท็จจริงไดทางอินเทอรเน็ต 
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ทั้งนี้ สําหรับเรือ่งนี้ไดมรีายงานการพัฒนารปูแบบสําหรับวิเคราะหและประมวลผลขอมูลที่เขาสูฐานขอมูลที่ไดจาก
แบบ วอ./อก.7 ไว 9 ซึ่งอาจนํามาใชสําหรับประมวลผลขอมลูการผลิตได 
  สวนกรมวิชาการเกษตรไดออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การ
นําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 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 ระบบติดตามขอมูล ขอมูล การเผยแพร 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ใหผูประกอบการแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตที่เกีย่วกับวัตถุอันตราย 53 
รายการ ทุก 6 เดือน 

มีขอมูล แตไมอยูในสภาพที่จะ
นําไปใชประโยชนตอได 

ไมพบ 

 การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิต วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2 และ 3 
เปนปริมาณตอป 

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปรมิาณผลิตตอป 
(ประมาณการ)  

มีการทํารายงาน
ประจําป แตไมพบ
การเผยแพร 

กรมวิชาการ
เกษตร 

ใหผูประกอบการผลิตสงบันทึกการ
ผลิตระหวางปภายในเดือนมกราคม  

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปรมิาณการผลิต
ระหวางป (ผลิตจริง) 

ไมพบ 

 การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตวัตถุอนัตรายชนิดที่ 2 และ 3 

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปรมิาณผลิตตอป 
(ประมาณการ) 

ไมพบ 

กรมประมง ไมม ี ไมม ี ไมม ี
กรมปศุสัตว การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ

ผลิตวัตถุอนัตรายชนิดที่ 2 และ 3 
มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปรมิาณผลิตตอป 
(ประมาณการ) 

ไมพบ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา 

การขออนุญาตและแจงขอเท็จจริงการ
ผลิตวัตถุอนัตรายชนิดที่ 2 และ 3 
(สวนใหญเปนผลิตภัณฑ) 

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถุ
อันตราย และปรมิาณผลิตตอป 
(ประมาณการ) 

สืบคนได 
บนเว็บไซต 

 
 
 

                                                            
9 วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ, 2547. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
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2.2.3 ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพ่ือผลิตสารเคมี/เคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ 
ก. ระบบติดตามขอมูล 
 หนวยงานที่มหีนาที่ควบคุมดูแลในเรื่องการครอบครอง การใช และการผลิต สารเคมี 

เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 หนวยควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่เหลือจะควบคุมวัตถุอันตรายที่นําไปใชเปนกรณีเฉพาะ รวมถึงกรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ซึง่มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคมุยุทธภัณฑดวย (รูปที่ 1-7)  ตามมาตรการการควบคุมที่กําหนดใน
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย หนวยงานเหลานี้จะมีขอมูลชนิดและปริมาณสารเคมีที่ผูประกอบการแจงดําเนินการ 
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 2) และขออนญุาตประกอบการ (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) ซึง่เปนปริมาณคาดการณตอป 
สวนขอมูลปริมาณการประกอบการที่เกิดขึ้นจริงนัน้มีขอมูลนอยมากหรอือาจไมมีขอมูลเลย โดยเฉพาะในสวนการ
ใชในการผลิตผลิตผลการเกษตร ประมง และปศุสัตว 

 เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น จะกลาวถึงระบบติดตามขอมูลสารเคมตีามวัตถุประสงคการประกอบการ 
ซึ่งสอดคลองกบัระบบการควบคุมดแูลของหนวยงานรับผิดชอบในปจจุบัน (รปูที่ 1-7) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
1) ขอมูลการครอบครองเพื่อขาย ใชรับจาง และใชเพื่อผลิตสารเคมี/เคมีภัณฑ/ 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ผูประกอบการที่มีกิจกรรมในกลุมนี้ไดแก ผูประกอบการที่ผลิตเคมีภัณฑที่เปน

วัตถุดิบ และผลิตภัณฑหรอืสินคาอื่นๆ ที่ไมใชผลติภัณฑเคมีที่ใชเพื่อวัตถุประสงคทางการเกษตรและที่ใชใน
บานเรือนหรอืทางสาธารณสุข ซึ่งสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานที่ควบคุมดูแลผูประกอบการกลุมนี้

สารเคมี 

กรมวิชาการเกษตร 
ควบคุม 660 
รายการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ควบคุม 552 รายการ 

กรมประมง 
ควบคุม 16 
รายการ 

กรมปศุสัตว 
ควบคุม 32 
รายการ 

อย. 
ควบคุม 254 รายการ 

ใชทางการเกษตร  ใชทางอุตสาหกรรม ใชทางการ
ประมง  

ใชทางการ 
ปศุสัตว  

ใชทางสาธารณสขุ
หรือที่ใชในบานเรือน 

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 ขอบเขตหนาที่รับผดิชอบของหนวยงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
              ตามประกาศฯ เรื่องบัญชรีายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
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ในเรื่องวัตถอุันตรายคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุอันตรายที่รบัผิดชอบจํานวน 552 รายการ (ตาม
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549) 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามขอมูลวัตถุอันตรายที่ใชหรอืที่เก็บไวในสถาน
ประกอบการโดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผู
สงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 
(ตามแบบ วอ./อก.6 และ วอ./อก.7) ซึ่งกําหนดใหผูทีค่รอบครองวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตองแจงขอเท็จจริงทุก 6 เดือน ดังรายละเอียดที่กลาวถึงแลวขางตน ดังนัน้ ขอมูลการ
ครอบครองสารเคมีอนัตรายจงึสามารถสังเคราะหไดจากการรายงานตามแบบ วอ./อก. 7 ไดเชนเดียวกนั อยางไรก็ดี 
ยังไมพบวามกีารประมวลผลขอมูลดังกลาวและไมมีการเผยแพรขอมูลแตอยางใดในปจจุบัน  

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 และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งในสวนการครอบครองไดแบงเปนการครอบครองวัตถุอันตรายออกเปนการครอบครองเพื่อขาย 
เพื่อการขนสง เพือ่ใชรับจางปองกันกําจัดปลวก ปองกนักําจัดสัตวฟนคู (เชนหนูและตุน) ปองกนักาํจัดศัตรูพืช 
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในโกดังและยุงฉาง ปองกันกําจัดแมลงและศัตรูของสัตว ปองกันกําจัดศัตรูพืชทางอากาศ ใน
สวนใชรับจางตาง ๆ มขีอกําหนดใหบันทึกการใชรับจางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ.8 แตไมระบุวาตองสง
สําเนาบันทึกใหกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นจะเห็นวาไมมีการติดตามขอมูลการครอบครองเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ 
เพราะไมมีการสงขอมูลการใชรับจางมายังกรมวิชาการเกษตร ในสวนนี้จึงมีขอมูลการขออนุญาตครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที ่3 เทานัน้ (ประกาศฯ ไมกําหนดในเรื่องการแจงขอเท็จจริงการประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2) 

กรมประมงไดออกประกาศฯ เรื่องยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงเปนผูรับผดิชอบ พ.ศ. 2538  

กรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานที่เขามาเปนหนวยงานรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดไมนาน ไดออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใน
การผลิต การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรับผดิชอบ พ.ศ. 
2549 ซึง่มีลักษณะคลายคลึงกับประกาศฯ ของกรมวิชาการเกษตร ในสวนการติดตามขอมูลการผลิตมีกําหนดให
ผูประกอบการจัดทําบันทึกการผลิตเก็บไวเพื่อการตรวจสอบ แตไมตองจัดสงสําเนาใหหนวยงาน สวนการ
ครอบครองแบงเปนการครอบครองวัตถอุนัตรายเพื่อขาย เพื่อการขนสง เพื่อใชรับจางปองกันกําจัดแมลงและศัตรู
ของสัตว ไมมีขอกําหนดเกีย่วกับการรายงานขอมูล ดงันั้น 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

พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทําเปนฐานขอมูล ลกัษณะขอมูล
สําคัญ และการเผยแพร สรุปในตารางที่ 1-4 

 
ตารางที่ 1-4  การติดตามขอมูลการครอบครองสารเคมแีละการเผยแพรของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระบบติดตามขอมูล ขอมูล การเผยแพร 

พรบ. วัตถุอันตราย    
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ใหผูประกอบการแจงขอเท็จจริงการ
ประกอบการที่เกีย่วกับวัตถอุันตราย 53 
รายการ ทุก 6 เดือน 

มีขอมูล แตไมอยูในสภาพที่จะนําไปใช
ประโยชนตอได 

มีรายงาน
ประจําป  
แตไมเผยแพร 

 การขออนุญาตและแจงดําเนินการ
ครอบครอง วัตถอุันตรายชนิดที่ 2  
และ 3 

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถอุันตราย 
และปรมิาณครอบครองตอป (ประมาณการ) 

ไมพบ 

กรมวิชาการ
เกษตร 

การขออนุญาตและแจงดําเนินการ
ครอบครอง วัตถอุันตรายชนิดที่ 2  
และ 3 

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถอุันตราย 
และปรมิาณครอบครองตอป (ประมาณการ) 

ไมพบ 

กรมประมง ไมม ี ไมม ี ไมม ี
กรมปศุสัตว ไมม ี ไมม ี ไมม ี
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา 

การขออนุญาตและแจงดําเนินการ
ครอบครอง วัตถอุันตรายชนิดที่ 2  
และ 3 

มีขอมูลผูประกอบการ ขอมูลวัตถอุันตราย 
และปรมิาณครอบครองตอป (ประมาณการ) 

สืบคนได 
บนเว็บไซต 
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ตารางที่ 1-4  การติดตามขอมูลการครอบครองสารเคมแีละการเผยแพรของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ (ตอ) 
 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระบบติดตามขอมูล ขอมูล การเผยแพร 

พรบ. โรงงานฯ    
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การสํารวจ มีขอมูลปรมิาณการเก็บและใชสารเคมใีน
โรงงานอุตสาหกรรม 

มีการเผยแพร
บางสวน 

ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

   

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 

ใหนายจางรายงานขอมูลรายละเอยีด
สารเคมอีันตรายตามที่กําหนดภายใน  
7 วันนับจากวันทีค่รอบครอง 

มีขอมูลบางสวน ไมพบ 

 
จะเห็นวาระบบขอมูลปริมาณการครอบครองดังกลาวขางตน สวนใหญยงัไมมีระบบการเก็บ

ขอมูลจากผูประกอบการ มีเพียงกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประกาศฯ ใหแจงขอเทจ็จริงของวัตถอุันตราย 53 
รายการ แตเนือ่งจากพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 กําหนดวิธีการควบคุมวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 
ดวยการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตประกอบการ ดังนั้นลกัษณะขอมูลที่หนวยงานรับผดิชอบเก็บรวบรวมไวไดแต 
ขอมูลการขึ้นทะเบียนสูตรเคมภัีณฑหรือผลิตภัณฑ และการขออนุญาตผลิต ครอบครอง (นําเขา สงออก) เพราะ
เกี่ยวของกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม ขอมลูจากฐานขอมลูเหลานี้แมจะไมสื่อในเชิงปรมิาณที่ใชจริง เนื่องจากการ
ขออนญุาตเปนการขอลวงหนาตอป ซึ่งอาจประกอบการนอยกวาที่ขออนุญาตก็ได อยางไรก็ดี ขอมูลการขอ
อนุญาตสามารถบอกภาพรวมไดระดับหนึ่ง แมตัวเลขปริมาณที่ไดจะคลาดเคลื่อนจากความจริง กระนั้นขอมูล
เหลานี้ก็ไมมีการจัดทําเพื่อเผยแพรในรูปแบบใด 

นอกจากนี้ ยังมีฐานขอมูลปรมิาณการเก็บและการใชสารเคมีของโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งไดจาก
การสํารวจการใชและเก็บสารเคมีในโรงงานอตุสาหกรรม 29 ประเภทที่เกี่ยวของกับสารเคมี จํานวน 7,348 แหง เมื่อป 
พ.ศ. 2545 - 2546 ขอมูลที่ไดยังไมสามารถนํามาใชในการประมวลผลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เนื่องจากลักษณะของ
ขอมูลดิบที่เก็บไดมีความซ้ําซอนและไมถูกตองอยูมากโดยเฉพาะชนิดสารเคมี อยางไรกด็ี ขอมูลดิบที่มีอยูไดรับการ
ปรับแกใหมคีวามถูกตองมากขึน้ และวิเคราะหเพื่อใชประโยชนในดานความปลอดภัย และเผยแพรสูสาธารณะบนเว็บไซต
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/data/chem-map/) และหนวยขอสนเทศวัตถุ
อันตรายและความปลอดภยั ซึง่ไดแกไขและวิเคราะหฐานขอมูลดงักลาว (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 
(รูปที่ 1-8) ไมมีขอบังคับทางกฎหมายใหผูผลิตตองรายงานตอหนวยงาน เปนระบบการดําเนินงานในการ
ประกอบการตามปกติของผูประกอบการ ยกเวนในสวนของการนําเขาสินคาซึ่งจะมีขอมูลสถิติการนําเขาจากกรม
ศุลกากร 

 
การกํากับดแูลในสวนของผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันซึ่งเกี่ยวของกับผูบรโิภคทั่วไป มุงเนนในเรือ่งความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชงานของผลิตภัณฑเปนสําคัญ โดยสามารถจัดกลุมผลิตภัณฑขัน้สุดทายตาม
หนวยงานดแูลไดเปน 3 กลุมใหญคอื ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดแูลโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
ผลิตภัณฑกลุมสินคาเกษตรและอาหาร มีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอาหารเปนหนวยงานดูแล  
และผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทีใ่ชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งดแูลโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กลไกการดูแลของหนวยงานตางๆ แตกตางกนั ดังรูปที่ 1-9  
 

นําเขา / 
สงออก 

ผลิตเอง 
สารเคม ี ใชผลิต

ผลิตภัณฑ 
ใชข้ัน
สุดทาย 

สินคา
สําเร็จรูป 

นําเขา / สงออก 

ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด 

ใชเฉพาะทาง 

ของเสีย 

กําจัด 

รูปที่ 1-8 ขอบเขตการนําเสนอสถานการณระบบขอมูลสารเคมีตามเสนทางความเคลื่อนไหวสารเคม ี

นําเขา / 
สงออก 
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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใชพระราชบญัญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

สาระสําคัญเปนการกําหนดใหผูผลิตตองผลติผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑมีทั้งมาตรฐาน
แบบบังคับและสมัครใจ สําหรับสินคาเกษตรและอาหารกํากับดูแลโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตร
และอาหาร ซึ่งกํากับดูแลโดยการกําหนดคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ยอมรับไดในสินคาประเภทตาง ๆ ตาม
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 9002-2547 (สารพษิตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด) 
และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 9003-2547 (สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
ที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได) ในสวนผลิตภัณฑที่มีวัตถุอันตรายเจือปนที่ใชประโยชนในบานเรอืน
หรือทางสาธารณสุข อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใตพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึง่ควบคุมโดยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑที่เจือปนดวยวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่อยูใน
ความรบัผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการรับขึน้ทะเบียนจะพจิารณาความปลอดภัยใน
การใชงานควบคูไปกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ  

สารเคม ี

กรมวิชาการเกษตร 
ควบคุม 660 
รายการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ควบคุม 552 รายการ 

กรมประมง 
ควบคุม 16 
รายการ 

กรมปศุสัตว 
ควบคุม 32 
รายการ 

อย. 
ควบคุม 254 รายการ 

ใชทางการเกษตร  ใชทางอุตสาหกรรม ใชทางการ
ประมง  

ใชทางการ 
ปศุสัตว  

ใชทางสาธารณสขุ
หรือที่ใชในบานเรือน 

 
 

รูปที่ 1-9 มาตรการการกํากับดูแลสินคาของหนวยงานรับผิดชอบ 

 

กําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
ที่ยอมรับได 

ข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑ  

กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ  

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร 

และอาหาร 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา 
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3. ระบบขอมลูของเสียจากกิจกรรมการใชสารเคมี 
 การนําเสนอระบบติดตามขอมูลของเสียที่เกดิจากกิจกรรมการใชสารเคมีที่นําเสนอในรายงานนี้แบงเปน 
3 สวนคือ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีในรูปวัตถุดบิในภาคการผลิตหรือการใชในลักษณะที่เปนการรับจาง 
ของเสียที่เกิดขึน้จากการใชสินคาประจําวันที่มีสารเคมีเจือปน และของเสยีที่นําเขาหรือสงออก ขอบเขตดังกลาว
แสดงดังรูปที่ 1-10  

 
3.1  ของเสียจากการใชสารเคมีในภาคการผลิต  

ของเสียจากการใชสารเคมีในภาคการผลิตหมายถึง การใชสารเคมีในรูปวัตถุดิบทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม ของเสียจากภาคเกษตรกรรมไดแก ของเสียจําพวกสารกําจัดศัตรูพืช บรรจุภัณฑสารกําจัด
ศัตรูพืช เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ น้ํามัน พลาสติก และเวชภัณฑเกี่ยวกับปศุสัตวตาง ๆ ของเสียในขั้นการ
เปลี่ยนวัตถุดิบเปนสินคาสําหรับผูบรโิภคทั่วไปจะมีหลากหลายชนิด แบงเปนของเสียประเภทของเสียอันตราย
และของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย หากแบงตามสถานะทางกายภาพของของเสียสามารถแบงไดเปน อากาศ
เสีย น้ําเสีย และกากของเสีย ซึ่งของเสียเหลานี้ทายที่สุดจะถูกปลดปลอยลงสูตัวกลางรองรับ 3 สวนคอื อากาศ 
น้ํา และพืน้ดิน การกํากับดูแลของเสยีจึงมีเปาหมายเพื่อลดหรอืจาํกัดของเสียที่เขาสูตัวกลางรองรับใหอยูใน
ปริมาณที่นอยที่สุด หรืออยางนอยก็อยูในสมดุลที่ธรรมชาติสามารถรองรับได การติดตามขอมูลของเสยีจะมี
บทบาทสําคัญในการชี้วัดความกาวหนาในการจัดการของเสีย  

นําเขา / 
สงออก 

ผลิตเอง 
สารเคม ี ใชผลิต

ผลิตภัณฑ 
ใชข้ัน
สุดทาย 

สินคา
สําเร็จรูป 

นําเขา / สงออก 

ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด 

ใชเฉพาะทาง 

ของเสีย 

กําจัด 

รูปที่ 1-10 ขอบเขตการนําเสนอระบบขอมูลของเสียจากการใชสารเคม ี

นําเขา / 
สงออก 
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3.1.1 ระบบติดตามขอมูล 
 ก. ของเสียจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 โรงงานอุตสาหกรรมนับเปนแหลงกําเนิดของเสียประเภทของเสียอนัตรายแหลงใหญของ

ประเทศ ปจจุบันมีขอบังคบัออกมากํากับดูแลในเรื่องการจัดการของเสยีของโรงงานอตุสาหกรรมอยูมากพอสมควร 
ทั้งในสวนน้ําเสยี อากาศเสีย และกากของเสยี สําหรบัน้ําเสยีและอากาศเสยีมีมาตรการกํากับดูแลคลายคลึงกัน อนั
ประกอบดวยการกําหนดคาปริมาณความเขมขนของสารเจอืปนที่ระบายออกไปพรอมกับน้ําเสยีหรอือากาศเสีย และ
กําหนดใหผูประกอบการรายงานผลสรุปการเดินระบบบําบัดมลพิษ บางกรณีใหติดต้ังเครือ่งตรวจวัดมลพิษ
แบบตอเนื่องตลอดเวลาและสงขอมลูเขาระบบคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมในปจจุบนัเปน
การควบคมุประสิทธิภาพในการบําบัดหรอืกาํจัดสารมลพิษ ใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับความเขมขนที่กําหนดไว 
สวนการติดตามควบคุมในลักษณะปริมาณมลพิษรายสารหรือรายชนิดยงัไมมีการดําเนนิการโดยตรง สําหรับในสวน
ของกากของเสยี ซึ่งมคีวามเปนอนัตรายคอนขางมากเนื่องจากมอีงคประกอบสารอนัตรายหลายชนิดและที่ความ
เขมขนสูงกวาอากาศเสียและน้าํเสีย การกํากบัดูแลกากของเสียจึงมีความเขมงวดกวา จึงขอกลาวถงึกลไกการดแูลใน
สวนของกากของเสียเปนหลกั  
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับกากของเสียที่กอกําเนิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เปนกฎหมายหลักไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 โดยมี
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของทัง้หมด 4 ฉบบั กฎหมายบังคับใชกับผูเกี่ยวของ 3 ภาคสวนไดแก ผูประกอบการที่
กอใหเกิดของเสีย (Waste Generator) ผูประกอบการรวบรวมและขนสงของเสีย (Waste Transporter) และ
ผูประกอบการบําบัด/กําจัดของเสีย (Waste Processor) ดังสรุปในรูปที่ 1-11 
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ผูประกอบการ 
ที่ผลิตของเสีย 

ผูประกอบการ 
รวบรวมและ
ขนสงของเสีย
อันตราย 

ผูประกอบการ 
กําจัดของเสีย
อันตราย  

(โรงงานลําดับที่ 
101 105 106) 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการกําจดัสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใช
แลว พ.ศ. 2548 
o หลักเกณฑการจําแนกของเสียอันตราย 
o ผูกอของเสียตอง ไมเก็บของเสียเกิน 90 วัน ขออนุญาต
นําออกไปกําจัดนอกโรงงาน ปฏิบัตติามระบบเอกสารกํากับ
การขนสง สงรายงานประจําป กํากับผูขนใหทําตามขอบังคับ 

o ผูกําจัดตอง ปฏิบัติตามระบบเอกสารกํากับการขนสง        
สงรายงานประจําป กํากับผูขนใหทําตามขอบังคับ 

กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
• รักษาโรงงานใหสะอาด 
• แยกเก็บของเสียอันตราย 
• ตองดําเนินการกําจัด 

ประกาศกระทรวงฯ เร่ืองระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547 
o ตองมีเอกสารกํากับการขนสงในการสงมอบและรับมอบของ
เสียอันตรายระหวางผูผลิต ผูขนสง ผูบําบัด และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

รูปที่ 1-11 กรอบกฎหมายกํากับดูแลของเสียภาคอุตสาหกรรมโดยสรุป 
 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ประกาศกระทรวงฯ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (internet) พ.ศ. 2547 
o ผูกอและผูกําจัดตองแจงขอมูลการขนสงของเสีย 
 

ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 
o กําหนดใหของเสียเคมีวัตถุ 61 รายการเปนวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 3 ในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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  เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึง่เปนหนวยงานรับผิดชอบการบังคับใช
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดออกประกาศกระทรวงฯ เรือ่งการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 
ซึ่งมีผลยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับที ่ 6 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) และเริ่มใชประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับใหมนี้ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้บังคับใชกับผูกอกําเนดิของเสียที่เปน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่ต้ังอยูในและนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 และกําหนดขอบเขตชนดิของเสียที่
ควบคุมไววาหมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถงึของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งทีม่ี
องคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย ยกเวนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอนัตราย จาก
สํานักงาน บานพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน น้ําเสียที่สงไปบําบัดนอกโรงงานทางทอสง รวมทั้งของ
เสียที่ถูกควบคมุดวยกฎหมายเฉพาะไดแก กากกัมมันตรังสี และมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  หนาที่หลัก ๆ  ของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศ
กระทรวงฯ ฉบบันี้มี ดังนี ้
  1. ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

• ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน  
• ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดาน ตามขอกําหนด

ของกรมโรงงาน 
• ตองมีแผนปองกันอุบัติภัย เพือ่รองรับเหตุฉกุเฉิน 
• ตองขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวออกนอกโรงงาน ในกรณีนําไปบําบัด

นอกโรงงาน 
• ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวใหผูรวบรวมขนสงและผูบําบัดเทานั้น 
• ตองมีใบกํากับการขนสงและแจงขอมูลการขนสงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
• ตองรับภาระความผิดชอบรวมในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที ่หรือลักลอบ

ทิ้ง และการรับคืน 
• ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป 
• การนําเขาหรือสงออกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของและกฎหมายระหวางประเทศ 
  2. ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว 

• ตองรับกําจัดหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนญุาตเทานั้น 
• ตองใชใบกํากับการขนสงและตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุ

อันตราย เรื่องการขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และแจงขอมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อไดรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

• ตองรับภาระความรับผิดชอบตอสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว เมื่อรับดาํเนินการ
บําบัดหรือกําจัดแลว 

  3. ทั้งผูกอกําเนิดและผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตองปฏิบัติตาม 
• การแตงต้ังตัวแทนเปนผูรวบรวมและขนสงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
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• ตองดําเนินการเพื่อใหผูรวบรวมและขนสงปฏิบัติดังนี้ 
- ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ

การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
- ปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนัตราย เรื่อง การขนสงวัตถุ

อันตรายทางบก พ.ศ. 2545 
- สงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 นอกจากนี้ ประกาศฯ ฉบบันี้ไดกําหนดใหระบุชนิดและประเภทของเสียโดยใชรหัสของเสีย
ตามระบบของสหภาพยุโรป 

10  โครงสรางรหสัชนิดและประเภทของเสียตามระบบสหภาพยุโรป  เปนการจําแนก
ชนิดและประเภทของเสียตามแหลงกําเนิด ถึงในระดับกิจกรรมที่กอกาํเนิดของเสียกอนเปนลําดับแรก โดยได
กําหนดรหัสของเสียไวทั้งหมด 20 หมวด ดงัแสดงในตารางที่ 1-5 

 
ตารางที่  1-5 หมวดรหัสประเภทของเสีย 

หมวด ประเภทของเสีย 
01 ของเสียจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี 

02 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม การลาสัตว การประมง การแปรรูป
อาหารตางๆ 

03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม ผลิตแผนไม เฟอรนิเจอร เยื่อไม และกระดาษแข็ง 
04 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว สิ่งทอและวัสดุที่ใชในการทอ 

05 ของเสียจากกระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ และการใหความรอนดวยถานหินแบบไมใช
ออกซิเจน 

06 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารเคมีอนินทรียตาง ๆ 
07 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารเคมีอินทรียตาง ๆ 

08 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และ
หมึกพิมพ 

09 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการถายภาพ 
10 ของเสียจากกระบวนการทางความรอน * 
11 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตางๆ รวมทั้งการชุบเคลือบผิว 
12 ของเสียจากการขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล 
13 ของเสียประเภท น้ํามันและเช้ือเพลิงเหลว 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) 

18 ของเสียจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข (ไมรวมของเสียจากการปรุงอาหาร
ซึ่งไมไดเกิดจากการสาธารณสุข) 

19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และโรงผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม 

20 ของเสียชุมชน ไดแก ขยะบานเรือน ของเสียจากกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพาณิชย การอุตสาหกรรม และ 
การประกอบการอื่น ๆ รวมถึงสวนที่รวบรวมจากสิ่งที่ถูกคัดแยกแลว 

หมายเหตุ   * แหลงกําเนิดตามหมวด (Chapters) 10 ไดแก การถลุง หลอ หลอม โลหะ อโลหะ ฯลฯ 

                                                            
10 วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ, 2547. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจังหวัดตนแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี 
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  นอกจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมขางตนแลว ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนาํเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2547 และประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต 
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถอุันตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรบัผิดชอบ พ.ศ. 2549 ซึ่ง
กําหนดใหผูผลติวัตถุอันตรายจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใชแลว ซึ่งมอียูในครอบครอง โดยระบุชนิด 
ขนาด การสงไปทําลาย สถานที่ทําลายและวิธีการทําลายในชวงเวลา 1 ป (มกราคม – ธันวาคม) และตองสง
รายงานนี้ตอเจาหนาที่ภายในเดือนมกราคมของทุกป 

  ข. ของเสียจากการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
 สวนของเสียจากการผลิตในภาคเกษตรจะอยูในขอบเขตชนิดหรอืลักษณะของเสียที่ควบคุม

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2535 เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีขอบเขตการควบคุมที่กวาง โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ใชควบคุมของเสียที่เปนมูลฝอยจากชุมชนและของเสียติดเชื้อเปนหลัก ขณะที่พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหอํานาจควบคุมของเสียอื่น ๆ ที่ยงัไมมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ 
รายละเอียดโดยสังเขปของพระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้จะกลาวในหัวขอตอไป เนื่องจากการบังคับใชจะเกี่ยวของใน
สวนผูใชผลิตภัณฑมากกวา อยางไรก็ตาม ปจจุบันไมมีมาตรการในการจัดการหรือติดตามขอมูลของเสยีในสวนนี ้

จากสาระของกฎหมายทีเ่กี่ยวของซึง่มุงในเรือ่งการกํากับดแูลดานการบําบัดหรอืกําจัดของเสีย 
รวมถึงการรวบรวมและขนยายเปนหลัก รายละเอียดขอบเขต กลไก และหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ สรุปดังตารางที่ 1-6 

 
ตารางที่ 1-6  ขอบเขต กลไก และหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

การกํากับดูแล กฎหมาย 
ขอบเขต มาตรการหลัก หนวยงาน 

พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 
- ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง
การกําจัดส่ิงปฏิกูลและวัสดุ
ไมใชแลว พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของเสีย: 
- ของเสียอันตราย 
- ของเสียทั่วไป 

แหลงกําเนิด: 
- โรงงานอุตสาหกรรม 

- ผูกอของเสียหามเก็บของเสียเกินกําหนด และตองขอ
อนุญาตนําของเสียไปกําจัดนอกโรงงานกับผูรับกําจัดที่
ข้ึนทะเบียนเทานั้น 

- ผูกอและผูรับกําจัดสามารถตั้งตัวแทนขนสงของเสียได 
- ผูกอและผูรับกําจัดตองดําเนินการใหผูขนสงปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

- ผูกอ ผูกําจัด ผูขนสง ตองรับผิดชอบรวมกัน กรณีของ
เสียสูญหาย ลักลอบทิ้ง ฯลฯ 

- ผูกอ ผูกําจัด ผูขนสง ตองรายงานขอมูลของเสียที่มี
ลักษณะตามที่กําหนด 

- กําหนดรหัสชนิดและประเภทของเสยีใหมตามระบบ
ของสหภาพยุโรป 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 1-6  ขอบเขต กลไก และหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (ตอ) 

การกํากับดูแล กฎหมาย 
ขอบเขต มาตรการหลัก หนวยงาน 

-  ประกาศกระทรวงฯ 
เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
แจงรายละเอียดเกีย่วกับส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
จากโรงงานโดยทางสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส (internet) 
พ.ศ. 2547 

 - ผูประกอบการโรงงานที่มีของเสียตามบัญชีทายประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2541) แจงชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับบําบัดของเสียทุก
คร้ังเม่ือมีการนําของเสียออกนอกโรงงาน โดยวิธีการสง
ขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- ผูรับบําบัดหรือกําจัดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู
ประกอบกิจการโรงงานที่สงมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการ
บําบัดหรือกําจัด และการขนสง ทุกครั้งที่ไดรับมอบของ
เสียแลว โดยวิธีการสงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
- ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง
ระบบเอกสารกํากับการ
ขนสงของเสียอันตราย 
พ.ศ. 2547 
 
- ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธกีารใน
การผลิต....ที่กรมวิชาการ
เกษตรเปนผูรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2547  
- ประกาศ ฯ เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธกีารใน
การผลิต...ที่กรมปศุสัตว
เปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 
2549 

 
 
ประเภทของเสีย: 

- ของเสียเคมีวัตถุ 
แหลงกําเนิด: 

- โรงงานอุตสาหกรรม 
 
ประเภทของเสีย 

- ภาชนะบรรจุใชแลว 
แหลงกําเนิด: 

- สถานที่ผลิตวัตถุ
อันตรายทางเกษตร
และปศุสัตว 

 
 

 
 
- การครอบครองของเสียเคมีวัตถุบางชนิดตองแจงขอมูล
และขออนุญาต 

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

 

 
 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
 
 
กรมวิชาการ
เกษตร 
กรมปศุสัตว 

  
 3.1.2 ขอมูลของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ฐานขอมูลของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนระบบที่รองรับการดําเนินงานกาํกับดูแล
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของกฎหมาย ซึ่งตามประกาศกระทรวงฯ ที่บงัคบัใชในปจจุบัน 
จะประกอบดวย 

-  ฐานขอมูลของเสียที่กอกําเนิดขึ้นจากกิจกรรมในโรงงาน  
-  ฐานขอมูลของเสียที่ผูประกอบการขออนญุาตนําออกไปบําบัดนอกโรงงาน 
- ฐานขอมูลการขนสงของเสียอันตราย  

  สถานภาพของฐานขอมูลทั้ง 3 ฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสรุปดังตารางที่ 1-7 
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ตารางที่ 1-7 สถานภาพของฐานขอมูลของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สถานะฐานขอมูลของเสีย 
หัวขอ 

กอกําเนิดข้ึนในโรงงาน ขออนุญาตนําออก การขนสงของเสียอันตราย 
ขอกําหนดตามกฎหมาย    
กฎหมาย ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง การ

กําจัดส่ิงปฏิกูลฯ พ.ศ. 2548 
ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง การ
กําจัดส่ิงปฏิกูลฯ พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวงฯ เร่ืองแจง
ขอมูลฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผูรายงาน ผูกอกําเนิดของเสีย ผูกอกําเนิดของเสีย ผูกอกําเนิด, ผูรับกําจัด 
ระยะเวลารายงาน/ขออนุญาต ประจําป ปริมาณตอป เม่ือมีการขนสงและรับของเสีย

แลว 
ลักษณะขอมูล ชื่อของเสีย, หมวด ขอ, 

ปริมาณ, วิธีกําจัด, ผูขนสง/
จัดการ 

ชื่อของเสีย, หมวด ขอ,  
ปริมาณ, วิธีกําจัด, ผูรับกําจัด 

ชนิด ปริมาณ วิธีการบําบัดหรือ
กําจัด และการขนสง 

สถานะปจจุบัน    
การมีขอมูล มี มี มีบางสวน 
ที่มาของขอมูล การประมาณการ การขออนุญาต การแจงผานทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
การนําเขาขอมูล ไมมีการนําเขาขอมูล เน่ืองจาก

ไมมีการรายงานจาก
ผูประกอบการ 

มีการนําเขาขอมูลใหมเม่ือมี
การใหอนุญาต 

 

การเขาถึงขอมูล เฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
  จากตารางที่ 1-7 ปรากฏวาฐานขอมูลที่มคีวามเคลือ่นไหวกลาวคือมีการนาํเขาขอมูลอยางตอเนื่อง 
มีเพียงฐานขอมูลของเสียที่ผูประกอบการขออนญุาตนําออกไปบําบัดนอกโรงงานเทานัน้ สวนฐานขอมูลที่เหลือยัง
ไมมีความเคลื่อนไหวของขอมูลจริง เนือ่งจากประสบปญหามีผูประกอบการจํานวนหนึ่งเทานั้นทีร่ายงานขอมูล
ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 

3.2 ระบบขอมูลของเสียจากการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเจือปนและการใชสารเคมีเฉพาะทาง 
  การดูแลของเสยีที่เกิดจากการใชสินคากําหนดอยูในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ในสวนนี้ไดนําเสนอขอมูลของเสียที่เกิด
จากการใชเฉพาะทางดวยไดแก ของเสียติดเชื้อจากสถานพยาบาล และกากกัมมันตรังสี  
 3.2.1 ระบบติดตามขอมูล 

ของเสียที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนของเสียจากกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ทั้งจาก
บานเรือน สํานกังาน โรงเรียน สถานพยาบาล เปนตน กฎหมายที่มีบทบาทในการกํากับดูแลที่สําคัญไดแก 
    ก. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
     เปนกฎหมายหลักที่ควบคุมของเสียที่อยูนอกภาคอุตสาหกรรม ไดแก ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
และขยะจากชุมชนที่เกิดจากการบริโภคหรอืการใชในครัวเรือน และที่เกิดจากสถานประกอบการที่ไมจัดอยูภายใต
การควบคุมของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเปนผูบังคับใช
กฎหมายสาระที่เกี่ยวกับของเสียตามพระราชบัญญัตินี้มีดังนี ้
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  - มาตรา 18 – 20 บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิน่ในเรื่องการเก็บ 
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อดวย แตไมมีบทบัญญัติใหมีการคัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

  - มาตรา 32 – 33 บัญญัติใหอํานาจแกราชการสวนทองถิ่นในการควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 
 ของเสียที่อยูในขายควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขไดแก “สิ่งปฏิกูล” ซึ่ง
หมายถึงอุจจาระหรอืปสสาวะ รวมถงึสิ่งอืน่ใดที่เปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น และ “มูลฝอย” ซึง่หมายถึงเศษ
กระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว ตลอดจนสิ่งอื่น
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อืน่ กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการของเสียที่อยูในความรบัผิดชอบ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ดังนี ้
 1)  กฎกระทรวงวาดวยมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
   เปนกฎกระทรวงที่วาดวยการกํากับดูแลการจัดการของเสยีติดเชื้อ โดยมีขอบเขตการ
ควบคุมผูเกี่ยวของคือ ราชการสวนทองถิน่, ผูไดรับมอบอํานาจจากทองถิ่น, เอกชนที่ไดรับจางเปนผูเก็บ ขน 
กําจัดของเสียติดเชื้อ, สถานบริการสาธารณสุข และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตพื้นที่กรงุเทพมหานคร, 
เมืองพัทยา, เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ทกุแหง ยกเวนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัดและ
สวนตําบล โดยกําหนดนิยามของ ของเสียติดเชื้อ หรือ มลูฝอยติดเชื้อ วาหมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูใน
ปริมาณหรือมคีวามเขมขนซึง่ถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกบัมูลฝอยนัน้แลวสามารถทําใหเกิดโรคได รวมทั้งมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินจิฉัยทางการแพทยและการรกัษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและ
การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสตูรศพหรือซากสัตว รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวไดแก  

(1)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจ
ชันสูตรศพหรอืซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 

(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวย
แกว สไลด และแผนกระจกปดสไลด 

(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑที่ไดจากเลอืด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือ
วัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี ผากอส ผาตางๆ และทอยาง 

(4)  มูลฝอยทุกชนดิที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
   สาระการกํากับที่กําหนดตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไดแก  

- ตองปฏิบัติใหถกูสุขลักษณะเรือ่งการเก็บรวบรวม ขน กําจัดตามกฎกระทรวง 
- ตองจัดใหมีบคุลากร/แตงต้ังผูรับผิดชอบที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดแูล

ระบบการเก็บ ขน กําจัด (ภายใน 90 วัน) 
- ตองจัดใหผูปฏิบัติ เขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนด 
- ในกรณีที่สถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ดําเนินการกําจัดเอง ตองแจงพนักงานทองถิน่พิจารณาตรวจสอบ (ภายใน 
90 วัน) 
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30                                                                                                                       จัดทําโดย ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคม ี

ข. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 เปนกฎหมายสิ่งแวดลอมที่มีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนผูบังคับใช ในสวนที่เกี่ยวกับของเสียปรากฏในมาตรา 78 การเก็บรวบรวมการขนสงและการจดัการของเสีย
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมาตรา 79 ถาไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑมาตรการและ วิธีการจัดการของเสียได 

ค. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
 เปนกฎหมายเฉพาะสําหรับกํากับดูแลการใชงานสารกัมมันตรังสี โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การควบคุมของเสียจากการใชวัตถุรังสีปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
ตอไปนี ้ 

1) กฎกระทรวงฯ กําหนดหลกัเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 
   กฎกระทรวงฯ กําหนดความหมายของ “กากกัมมันตรังส”ี วาหมายถึง วัสดใุนรปูของแข็ง 
ของเหลว   หรอืกาซทีเ่ปนวัสดุกัมมันตรังสี   หรอืประกอบหรอืปนเปอนดวยวัสดุกัมมันตรังสี   ที่มีคากมัมันตภาพ
ตอปริมาณหรอืกัมมันตภาพรวมสูงกวาเกณฑปลอดภัยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ และผูครอบครองวัสดุนัน้ไม
ประสงคจะใชงานอีกตอไป รวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนกากกัมมันตรังสี มาตรการการจัดการ
กากกัมมันตรังสีที่ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม ไดแก 

- ตองมีเจาที่ดูแลจัดการกากกัมมันตรังสีอยางนอย 1 คน 
- ตองแจงขอมูลกากกัมมันตรังสีตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กําหนด 
- ตองคัดแยก รวบรวม และบรรจุกากมันตรังสีในภาชนะและปดฉลากตามที่กําหนด 
- สถานที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีตองเปนไปตามที่กําหนด 
- การบําบัด กําจัด กากกัมมันตรังสี ใหดําเนินการตามที่กําหนด จําแนกตาม

ประเภทของกากกัมมันตรังสี 
  จะเห็นไดวา สําหรับขอกาํหนดเกี่ยวกับการรายงานขอมูลมีการกลาวถึงเพียงในกฎกระทรวงฯ 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 อยางไรก็ดี ในสวนของของเสียติดเชื้อนาจะ
ติดตามขอมูลปริมาณไดไมยุงยากนัก เนื่องจากผูที่กอกําเนิดของเสียประเภทนี้อยูในกลุมจํากัด ดังนัน้ กลาวไดวา
การติดตามขอมูลของเสียจากกิจกรรมการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายในชีวิตประจําวันในปจจุบันจึงเกิดจากการ
ประมาณการเปนหลัก 

 3.2.2 ขอมูลของเสียจากการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเจือปนและการใชสารเคมีเฉพาะทาง 
  ของเสียจากการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตรายเจือปนจะรวมอยูในขยะมูลฝอยจากชุมชนเปนสวน
ใหญ ขอมูลขยะมูลฝอยจากชุมชนที่มีการเผยแพรตอสาธารณะดําเนินการโดยการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมลูที่เผยแพรไดมาจากการประมาณการเปนสวนใหญ มีสวนนอยที่เปน
การรวบรวมขอมูลจากหนวยปฏิบัติงานหรือองคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีอํานาจหนาที่รับผดิชอบตาม
พระราชบัญญติัการสาธารณสขุ  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 
 

 
 
 
 
 

3.3 ของเสียทีน่ําเขาและสงออก 
  ของเสียบางจําพวกมีการทําธุรกิจกับตางประเทศเชนเดียวกับสินคาทั่วไปที่อาจมีการนําเขาและ
สงออกของเสีย เชนในธุรกิจรไีซเคิล 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 โดยคาํนึงถึงสิ่งแวดลอม  
 

ฐานขอมูล 
แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูล พ้ืนที่ประเทศไทย 

ภูมิภาค 

จังหวัด 

อําเภอ 

ตําบล 

เทศบาล 

ขอมูลทั่วไป 
ปริมาณและคุณภาพของขยะ 
วิธีและระบบการกําจัดขยะ 
คาธรรมเนียม / รายได / คาใชจาย 
อุปกรณตาง ๆ เชน รถยนต รถบรรทุก ภาชนะในการจัดเก็บ ฯลฯ 
บุคคล สถานที่ในการติดตอ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547. รายงานฉบับสมบูรณโครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ 

ปริมาณขยะ 

คุณภาพขยะ 

รูปที่ 1-12 โครงสรางฐานขอมลูการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
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3.3.1 ระบบติดตามขอมูล 
  การติดตามขอมูลของเสียที่นาํเขาและสงออกสามารถดําเนินการไดภายใตการปฏิบัติงานตาม
อนุสัญญาบาเซล ซึง่ใชบังคบัมาตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ปจจุบันมีประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันเปนภาคี
สมาชิกอนุสัญญาแลว จํานวนทั้งหมด 169 ประเทศ (ขอมูลเมื่อธันวาคม 2549) สําหรับประเทศไทยไดให
สัตยาบันเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลเมือ่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใชตอ
ประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2541 เปนตนมา โดยมรกรมควบคุมมลพิษเปนศูนยประสานงานและมี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานผูมอีาํนาจ11 

สาระสําคัญของอนุสัญญาบาเซลเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียมีดังนี้ 
ก. อนุสัญญากําหนดบัญชรีายชื่อของเสียไว 2 บญัช ีคือ บญัชี A และบัญชี B โดย 
 - บัญชี A (List A) เปนรายชื่อของเสียอนัตรายควบคุมการขนสงเคล่ือนยาย 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) ของเสียประเภทอินทรยีสาร 20 ชนดิ เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเตา 
ฯลฯ และ 4) ของเสียประเภทอนินทรียสารและหรืออนิทรียสาร 16 ชนิด เชน ของเสียจากโรงพยาบาลวัตถุระเบิด 
ฯลฯ เปนตน 

 - บัญช ี B (List B) เปนของเสียไมอนัตรายที่ไดรับการยกเวนใหมีการเคลื่อนยายเพื่อนํา
กลับไปใชประโยชนหรือใชใหมได เชน เศษเหล็ก ทองแดง ชิ้นสวนอปุกรณอิเล็กทรอนิกส เซรามิก พลาสติก 
กระดาษและของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน  

นอกจากนี ้อนสุัญญายังควบคุมไปถึงของเสียที่มีลักษณะหรือสมบัติความอันตรายตามที่กําหนด 
รวมทั้งของเสียที่ภาคีสมาชิกกําหนดหามนําเขาภายในประเทศของตน เพิม่จากที่กําหนดไวเดิมดวย 
  ข. การควบคมุประกอบดวย การแจงรายละเอียดและขออนุญาตลวงหนากอนการนําเขาสงออก
และนําผานของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่น และการใชระบบเอกสารกํากับการขนสง (Movement Document)   
  สําหรับประเทศไทยไดรับอนสุัญญาบาเซลมาดําเนินการผานอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 โดยประกาศรายการของเสียตามบัญชี A และบัญช ีB เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อเขาสู
กระบวนการควบคุม (ขึ้นทะเบียน ขออนญุาต) โดยอยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 3.3.2 ขอมูลของเสียนําเขาและสงออก 
  จากระบบควบคุมของเสียที่มกีารนําเขาและสงออกดังกลาวขางตน ทําใหเกิดขอมูลการนําเขา
และสงออกของเสียที่รวบรวมโดยหนวยงานรับผิดชอบโกยตรงและที่เกี่ยวของคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่มี
ขอมูลการขออนุญาตและขอมูลการเคลื่อนยายของเสีย นอกจากนี้ กรมศุลกากรที่ดูแลการนําเขาสงออกสินคาม ี
สถิติการนําเขาและสงออกของเสียตามรายพิกัดรหัสสถิติสินคาตามระบบของศุลกากร ซึ่งเปนขอมลูที่เผยแพรสู
สาธารณะ สวนขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไมพบการเผยแพรสูสาธารณะ 

 

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



สวนที่ 2  
สถานการณความเคลื่อนไหวของสารเคมีและของเสียในประเทศไทย 

 
ในสวนที่ 2 เปนการนําขอมูลที่ไดจากระบบรวบรวมและตดิตามขอมูลสารเคมีดังที่กลาวในสวนที่ 1 มา

วิเคราะหและนาํเสนอเพื่อแสดงสถานการณการเคลื่อนยายของสารเคมีในประเทศ โดยไดนําเสนอเปน 2 หัวขอ
คือ  สถานการณการนําเขา-สงออก ครอบครอง และการใชสารเคมี  และสถานการณปริมาณของเสียอันตราย 

 
1. สถานการณการนําเขา-สงออก และการครอบครองสารเคม ี
 การประกอบการเกี่ยวกับสารเคมีประกอบดวยกิจกรรมหลักคือ การนําเขา การสงออก และการครอบครอง
เพื่อวัตถปุระสงงคตาง ๆ เชน ผลิตผลิตภัณฑ จําหนาย ใชรับจาง และแบงบรรจุ เปนตน สถานการณจํานวนชนิด
และปริมาณสารเคมีที่เกี่ยวของในแตละการประกอบการแสดงไดดังนี ้

1.1  การนําเขา 
 1.1.1    ประเภทสินคาเคมีภณัฑอันตราย 
  เคมีภัณฑอันตราย หมายถึงเคมีภัณฑในพกิัดตอนที่ 25 ถึง 38 ของระบบฮารโมไนซ ซึ่งมี
ประเภทสินคาดังตารางที่ 2-1 
  

ตารางที่ 2-1 ประเภทสินคาของพิกัดตอนที ่25 ถึง 38 

ตอนที ่ ประเภทสินคา 
25 เกลือ กํามะถัน ดิน และหนิ วัตถุจําพวกปลาสเตอร ปูนขาว และซีเมนต 
26 สินแร ตะกรัน และเถา 
27 เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแร และผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นสิ่งดังกลาว สารบิทูมินัส  

ไขที่ไดจากแร 
28 เคมีภัณฑอนินทรีย สารประกอบอินทรียหรือสารประกอบอนินทรียของโลหะมีคา ของโลหะ

จําพวกแรรเอริทของธาตุกัมมันตรังส ีหรอืของไอโซโทป 
29 เคมีภัณฑอินทรีย 
30 ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
31 ปุย 
32 สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังหรอืยอมสี  แทนนนิและอนุพันธของแทนนนิ  สียอม  สารสี (พิกเมนต) 
33 เอสเซนเชียลออยลและเรซินนอยด  เครื่องหอม  เครื่องสาํอาง 
34 สบู สารอินทรยีที่เปนตัวลดแรงตึงผิว  สิ่งปรุงแตงที่ใชซักลาง 
35 สารแอลบูมินอยด โมดิไฟดสตารช  กาว  เอนไซม 
36 วัตถุระเบิด  ผลิตภัณฑจําพวกดอกไมเพลิง ไมขีดไฟ  แอลลอยที่ทําใหเกิดประกายไฟ 
37 ของที่ใชในการถายรูปหรอืถายภาพยนตร 
38 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 
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 1.1.2    พิกัดรหัสสถิติของเคมีภัณฑอันตราย 
  สินคาในแตละตอนตามตารางที่ 1 ประกอบดวยจํานวนประเภทและรายการสินคาแตกตางกัน 
สินคาแตละรายการจะมีพิกัดรหัสสถิติซึง่เปนเลข 10 หลัก สําหรับสินคาเคมีภัณฑอันตรายในตอนที่ 25 – 38 มี
จํานวนรายการสินคาตามตารางที่ 2-2 
 

ตารางที่ 2-2 จาํนวนรายการสินคาเคมีภัณฑอันตรายในพกิัดตอนที่ 25 – 38 

ตอนที ่ จํานวนรายการ *  ตอนที ่ จํานวนรายการ * 
25 110  32 50 
26 53  33 44 
27 84  34 48 
28 591  35 24 
29 1,712  36 94 
30 84  37 53 
31 36  38 764 

*  จํานวนรายการ หมายถึง จําหนวนพิกัดรหัสสถิติ 
ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร, ธันวาคม 2549 

 
 
  พิกัดรหัสสถิติซึ่งเปนเลข 10 หลักนัน้ มีความหมายดังแสดงในรูปที่ 2-1 ซึ่งจะเหน็วารหสัสถิติ
ของสินคาจะตองมีหนวยกํากับเสมอ 
 

 
 พิกัดรหัสสถิติตามระบบฮารโมไนซแตละรายการอาจหมายถึงสินคาเดี่ยว เชน แคดเมียม
ไซยาไนด เอนโดซัลฟาน โทลูอนี แตบางรายการอาจหมายความถึงกลุมสารเฉพาะ เชน อะไซคลิก
ไฮโดรคารบอนท่ีอิ่มตัว เกลอืของกรดฟอรมิก ดังนัน้ จํานวนชื่อสารจึงมากกวาจํานวนรายการได 
 รายงานในตอนตอๆ ไปจึงจะใชคําวา “รายการ” หรอื พิกดัรหัสสถิติ” ในความหมายเดียวกัน 
 
 
 

 

พิกัดศุลกากร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ตอน  ประเภท    ประเภทยอย รหัสสถิติ

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X / หนวย . 

รูปที่ 2-1 ความหมายของพกิัดรหัสสถิติ 

พิกัด 
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1.1.3    แนวโนมการนําเขาเคมีภัณฑ  
  สินคาเคมีภัณฑตอนที ่ 25 – 38 ทีน่ําเขาในแตละปประกอบดวยรายการสินคาที่มีหนวยนับเปน
หนวยกิโลกรัม ลิตร เมตร ชิน้ และตารางเมตร สําหรับสถิติการนําเขาเคมีภัณฑในหนวยตางๆ ในป พ.ศ. 2545 – 
2548 แสดงในตารางที่ 2-3 
 

ตารางที่ 2-3 ปริมาณนําเขาเคมีภัณฑในหนวยตาง ๆ ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2548 

ปริมาณนําเขา 
หนวย 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 
พันตัน 56,229.2 60,385.0 68,035.7 56,305.2 
พันลิตร 215,434.7 374,766.3 830,246.7 21,271,642.6 
พันเมตร 743.0 753.6 745.1 1,001.7 
พันชิ้น 14.5 13.4 19.1 33.9 
พันตารางเมตร 3,658.4 4,605.1 4,958.3 5,287.5 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
   

จากตารางที่ 2-3 จะเห็นวาเคมีภัณฑสวนใหญนําเขาในหนวยน้ําหนัก (กิโลกรัม) และหนวย
ปริมาตร (ลิตร) เคมีภัณฑที่นาํเขาในหนวยลิตรเกือบทั้งหมดเปนเคมีภัณฑในตอนที ่27 คือกลุมเชือ้เพลิง มีเพียง
เล็กนอยเปนเคมีภัณฑอินทรียในพิกัดตอนที ่ 29 สวนหนวยอื่นๆ ที่เหลือ คือ เมตร ชิ้น และตารางเมตร เปนการ
นําเขาเคมีภัณฑตอนที่ 37 (ของที่ใชในการถายรูปฯ) ทั้งหมด สําหรับการนําเขาในหนวยกิโลกรัมพบวา ปริมาณ
นําเขาเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2546 – 2547 และลดลงในป พ.ศ. 2548 ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนของรหัสสถิติน้ํามัน
ปโตรเลียมดิบฯ จากหนวยกโิลกรัมเปนหนวยลิตร จึงทําใหปริมาณนําเขาในหนวยกิโลกรัมลดลง และการนําเขา
ในหนวยลิตรเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก∗ อยางไรก็ดี จากขอมูลขางตนสามารถกลาวไดวาการนําเขาเคมีภัณฑโดยรวมมี
แนวโนมเพิ่มขึน้  

 1.1.4 ปริมาณและจํานวนพิกัดที่มกีารนําเขา 
  โดยที่เคมีภัณฑอันตรายพิกดัตอนที่ 27 เกือบทั้งหมดเปนกลุมเชื้อเพลิง ซึ่งมีสมบัติไวไฟ สวน
เคมีภัณฑอันตรายอื่น ๆ อยูในพิกัดที่มีรหสัสถิติเปนหนวยกิโลกรัม การวิเคราะหขอมลูตอนตอ ๆ ไป จึงจะใช
เฉพาะขอมูลนาํเขาที่เปนหนวยกิโลกรัม 

สําหรับปริมาณการนําเขาเคมีภัณฑระหวางป พ.ศ. 2545 – 2548 แตละปจะมีปริมาณมากกวา 
50 ลานตันและมีพิกัดนําเขากวา 1,700 รายการ ซึ่งจําแนกตามชวงปริมาณนําเขารวมทั้งปและจํานวนพิกัดไดดัง
ตารางที่ 2-4 
 
 

                                                            
∗ พิกัดรหัสสถิติของนํ้ามันปโตรเลียมดิบฯ เดิมมีหนวยเปนกิโลกรัม (2709.00 0 009/ KGM) จนถึงส้ินป พ.ศ. 2544 จึงยกเลิกและเปลีย่นเปน
หนวยลิตร (2709.00 0 009/ LTR) ตั้งแตป พ.ศ. 2545 สถิติปริมาณนําเขาที่รวบรวมโดยกรมศุลกากรยังคงมีหนวยเปนกิโลกรัมมาจนถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2548 และเปลี่ยนเปนลิตรในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 เปนตนมา  
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ตารางที่ 2-4 จาํนวนรายการและปริมาณนําเขาจําแนกตามปและปริมาณนําเขารวมทั้งป 

หนวย : ตัน 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

ปริมาณนําเขา 
รวมทั้งป** จํานวน

รายการ* 
ปริมาณรวม 
ทุกพิกัด 

จํานวน
รายการ* 

ปริมาณรวม 
ทุกพิกัด 

จํานวน
รายการ* 

ปริมาณรวม 
ทุกพิกัด 

จํานวน
รายการ* 

ปริมาณรวม 
ทุกพิกัด 

<= 10  685 1,316.8 491 1,055.7 502 1,089.6 504 1,077.3 
> 10 - 100  416 17,250.0 362 15,008.2 371 15,518.9 384 15,667.1 
> 100 - 1,000  445 170,127.3 422 162,944.8 411 160,226.7 422 163,539.4 
> 1,000 - 10,000  302 1,057,510.3 306 1,021,036.8 316 1,138,273.7 324 1,138,215.1 
> 10,000 - 100,000  92 2,793,495.2 108 3,357,162.3 119 3,363,818.0 122 3,730,253.4 
> 100,000 - 1,000,000  27 7,383,323.0 24 5,820,164.9 27 6,874,571.1 31 8,843,233.5 
> 1,000,000  6 44,806,478.7 7 50,018,192.5 7 56,482,187.9 7 42,413,253.1 

รวม 1,973 56,229,501.3 1,720 60,395,565.2 1,753 68,035,685.9 1,794 56,305,238.9 

หมายเหตุ    * หมายถึงจํานวนพิกัดรหัสสถิติ         ** ปริมาณนําเขาเฉพาะหนวยกิโลกรัม 
ที่มาขอมูล :  กรมศุลกากร 
   

จากตารางที่ 2-4 การนําเขาเคมีภัณฑอันตรายในพิกัดตอนที่ 25 – 38 ใน พ.ศ. 2546 – 2548 มี
จํานวนรายการไมแตกตางกนัมากคือประมาณ 1,700 รายการ และจํานวนรายการที่นาํเขาในแตละชวงปริมาณก็
ไมแตกตางกันมากเชนเดียวกัน สําหรับในป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีจํานวนรายการที่นําเขาสูงกวาใน 3 ปตอมา รายการ
ที่นําเขาที่แตกตางกันเปนการนําเขาสารในปริมาณที่เทากับหรือตํ่ากวา 10 ตันตอป 

เมื่อพจิารณาในเชิงปริมาณพบวา กวารอยละ 90 ของจํานวนพิกัดรหัสสถิติของเคมีภัณฑนําเขาจะ
มีปริมาณนําเขาไมเกนิ 10,000 ตันตอป สําหรบัเคมีภัณฑพิกัดที่มีการนําเขารวมทั้งปในปริมาณสูงกวา 10,000 ตัน
ในป พ.ศ. 2545, 2546, 2547 และ 2548 มีจาํนวนเทากับ 125, 139, 153 และ 160 รายการ ตามลําดับ หรอืคิดเปน
ประมาณรอยละ 6 – 9 ของรายการนําเขาทั้งหมด และมปีริมาณนําเขารวมกนัทัง้ปคิดเปนรอยละ 98 ของปรมิาณ
เคมีภัณฑทีน่ําเขาในหนวยกโิลกรมัทั้งหมด การติดตามวิเคราะหขอมูลของเคมีภัณฑในกลุมนี้เพื่อกําหนดแผนการ
กํากับดูแลความปลอดภยัเปนสิ่งจําเปน เนือ่งจากเปนสารเคมีที่มีปริมาณเคลือ่นยายอยูในประเทศเปนปริมาณมาก 
โดยเฉพาะหากสารเหลานี้มีลกัษณะอันตรายทีต่องการการกํากับดูแล จากตารางที ่ 2-4 จะเหน็วาในป พ.ศ. 2548 มี
รายการที่มีปรมิาณนําเขามากกวา 10,000 ตัน จํานวน 160 รายการ เมือ่ตรวจสอบกบัขอมูลตามกฎหมายแลวพบวา
เปนรายการสารเคมีที่มีการควบคุมตามประกาศ ฯ เรือ่งบญัชรีายชือ่วัตถอุันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2549  ใน
พระราชบญัญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และ/หรือพระราชบัญญัติควบคมุยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 และ/หรอืประกาศ
กระทรวงมหาดไทย รวม 49 รายการ ที่เหลอือีก 111 รายการไมอยูในการควบคุมของกฎหมายขางตน เคมีภัณฑที่มี
การควบคมุ 49 รายการมรีายละเอียดดงัแสดงในตารางที ่2-5 และตัวอยางเคมีภัณฑที่ไมอยูในการควบคมุแสดงไวใน
ตารางที ่2-6 
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ตารางที่ 2-5 เคมีภัณฑนําเขามากกวา 10,000 ตัน ในป พ.ศ. 2548 ทีอ่ยูในการควบคมุตามกฎหมายหลัก 

พิกัดรหัสสถิติ รายการ การควบคุม* ปริมาณนําเขา (ตัน) 
2711.21 0 007 NATURAL GAS, IN GASEOUS STATE D 8,368,333.1 
2836.20 0 009 DISODIUM CARBONATE I 485,524.9 
2905.31 0 005 ETHYLENE GLYCOL (ETHANEDIOL) I 399,702.9 
2905.11 0 001 METHANOL (METHYL ALCOHOL) D I 361,999.8 
2903.15 0 004 1, 2-DICHLOROETHANE (ETHYLENE DICHLORIDE) D I 303,873.5 
2814.10 0 001 ANHYDROUS AMMONIA D I 289,385.3 
2909.19 0 919 OTHER ACYCLIC ETHERS AND THEIR 

HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES. 

I 175,662.1 

2902.43 0 002 P-XYLENE I 169,783.5 
2524.00 0 103 ASBESTOS - CHRYSOTILE D 157,163.4 
2907.11 0 101 PHENOL (HYDROXY BENZENE) D I 137,428.7 
2926.10 0 000 ACRYLONITRILE D I 117,912.0 
2907.23 0 006 4,4'-ISOPROPYLIDENEDI-PHENOL (BISPHENOL A, 

DIPHENYLOLPROPANE) AND ITS SALTS 
I 112,290.3 

2902.11 0 005 CYCLOHEXANE I 109,950.3 
2815.12 0 102 SODIUM HYDROXIDE  20% w/w OR MORE D I 92,025.3 
2901.29 0 009 OTHER UNSATURATED ACYCLIC 

HYDROCARBONS 
I 90,570.7 

2902.50 0 001 STYRENE D I 89,062.2 
2903.21 0 002 VINYL CHLORIDE (CHLOROETHYLENE) D I 86,875.6 
2713.20 0 007 PETROLEUM BITUMEN I 85,281.2 
2915.21 0 001 GLACIAL ACETIC ACID D I 57,878.0 
2914.11 0 003 ACETONE D I 53,327.5 
2807.00 0 102 SULPHURIC ACID MORE THAN 50% w/w D I 43,912.0 
2902.20 0 006 BENZENE D I 42,423.1 
2901.21 0 001 ETHYLENE I 38,276.5 
2827.10 0 005 AMMONIUM CHLORIDE I 33,485.6 
2902.30 0 008 TOLUENE D I 28,616.3 
2707.30 0 003 XYLOL (XYLENES) I 27,241.7 
2905.19 0 919 OTHER SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS I 25,360.6 
2915.31 0 002 ETHYL ACETATE D I 23,501.3 
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ตารางที่ 2-5 เคมีภัณฑนําเขามากกวา 10,000 ตัน ในป พ.ศ. 2548 ทีอ่ยูในการควบคมุตามกฎหมายหลัก (ตอ) 

พิกัดรหัสสถิติ IKPDKI การควบคุม* ปริมาณนําเขา (ตัน) 
2910.20 0 002 METHYLOXIRANE (PROPYLENE OXIDE) D I 23,278.4 
2905.12 0 102 PROPAN-2-OL (ISOPROPYL ALCOHOL) I 22,169.5 
2916.11 0 101 ACRYLIC ACID D I 20,595.9 
2915.21 0 002 ACETIC ACID 80% W/W OR MORE EXCEPT 

GLACIAL ACETIC ACID 
D I 18,872.1 

2901.22 0 002 PROPENE (PROPYLENE) I 18,171.4 
2915.32 0 003 VINYL ACETATE D I 18,121.3 
2811.22 0 009 SILICON DIOXIDE I 16,341.1 
2901.24 0 004 BUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE D I 16,304.0 
2815.12 0 101 SODIUM HYDROXIDE LESS THAN 20% w/w D I 15,597.6 
2902.44 0 003 MIXED XYLENE ISOMERS I 14,922.4 
2829.11 0 007 CHLORATE OF SODIUM D I 14,880.2 
2916.12 0 104 BUTYL ACRYLATE I 14,724.5 
2914.12 0 004 BUTANONE (METHYL ETHYL KETONE) D I 14,722.3 
2815.11 0 008 SODIUM HYDROXIDE, SOLID D I 14,410.1 
2817.00 0 107 ZINC OXIDE I 13,994.2 
3808.30 0 399 HERBICIDES CONTAINING 1 ACTIVE INGREDIENT: 

GLYPHOSATE 
D 13,033.8 

2915.33 0 004 N-BUTYL ACETATE D I 12,505.6 
2917.35 0 007 PHTHALIC ANHYDRIDE I 11,992.7 
2909.43 0 101 ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (BUTYL 

CELLOSOLVE) 
D I 11,883.9 

2827.20 0 007 CALCIUM CHLORIDE I 11,187.6 
2916.14 0 101 METHYL METHACRYLATE D I 10,092.7 

หมายเหตุ    * D = พ.ร.บ.วัตถุอันตราย    I = ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ที่มาขอมูล :  กรมศุลกากร 

 
จากตารางที่ 2-5 พบวาเคมีภัณฑควบคุมที่มีปริมาณนําเขาสูงสวนใหญเปนเคมีภัณฑจําพวก 

ปโตรเคมี เชน เอทิลีนไกลคอล เบนซีน โทลูอีน และ ไซลีน เปนตน นอกจากนี้ เคมีภัณฑพวกกรด-ดาง เชน 
กรดซัลฟุริก โซเดียมไฮดรอกไซด และแอมโมเนีย ซึ่งเกิดอุบัติภัยบอย ก็มีการนําเขามากเชนเดียวกัน 

สวนกลุมเคมีภัณฑนําเขาที่ไมอยูในการควบคุมตามกฎหมายดานวัตถุอันตรายทั้ง 3 ฉบับ
ขางตน เปนกลุมสารเคมีที่นาจะตองมีการดูแลในเชิงปองกันไวกอน โดยอยางนอยตองมีกลไกใหสามารถติดตาม
ปริมาณการนําเขาและการใชประโยชนของสารเหลานี้ ตัวอยางของสารกลุมดังกลาวแสดงในตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-6 ตัวอยางเคมีภัณฑนําเขามากกวา 10,000 ตันใน พ.ศ. 2548 ที่ไมอยูในการควบคุมตามกฎหมายหลัก 

พิกัดศุลกากร รายการ ปริมาณนําเขา 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

3824.90 0 902 OTHER PRODUCTS BINDERS, PREPARATIONS OF 
CHEMICAL, AND RESIDUAL PRODUCTS OF CHEMICAL 
OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSWHERE SPECIFIED. 

162,295.4 16,147.0 

2917.36 0 101 TEREPHTHALIC ACID 117,474.3 3,619.5 
2608.00 0 002 ZINC ORES AND CONCENTRATES 99,006.1 1,993.0 
2818.30 0 007 ALUMINIUM HYDROXIDE 86,298.4 982.5 
2710.19 9 105 Lubricating oil 73,022.2 3,473.2 
2711.19 0 103 LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) 72,219.9 1,118.3 
2710.11 1 205 Benzine premium 67,213.8 1,378.0 
2704.00 0 904 COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF 

PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
65,726.1 758.9 

2710.19 9 408 Basic oil 62,197.0 1,569.5 
2520.10 0 206 ANHYDRITE 59,814.7 30.8 
3105.40 0 005 AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE 

(MONOAMMONIUM PHOSPHATE) AND MIXTURES 
THEREOF WITH DIAMMONIUM 
HYDROGENORTHOPHOSPHATE (DIAMMONIUM 
PHOSPHATE) 

57,753.6 922.4 

2833.11 0 001 DISODIUM SULPHATES 57,690.9 217.8 
2809.20 0 101 o-PHOSPHORIC ACID NOT EXCEEDING 25% w/w 56,597.0 1,182.7 
3817.00 0 000 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other 

than those of heading 27.07 or 29.02. 
55,881.9 2,729.1 

3206.11 0 000 Pigments and preparations based on titanium dioxide, 
Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide 
calculated on the dry matter 

50,501.4 3,840.9 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
 

เมื่อวิเคราะหรายการที่มีปริมาณนําเขามากกวา 1 ลานตันในแตละป พบวา มีจํานวน 6-7 
รายการ ดังแสดงในตารางที่ 2-7 โดยมปีริมาณนําเขาทั้งปรวมกันคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของปริมาณ
เคมีภัณฑที่นําเขาทั้งหมด 
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ตารางที่ 2-7 รายการที่มีการนําเขามากกวา 1 ลานตนัในชวงป พ.ศ. 2545 - 2548 

ปริมาณนําเขา (ลานตัน) พิกัดรหัสสถิติ รายการ 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

2709.00 0 009 PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM 
BITUMINOUS MINERALS, 
CRUDE 

30.81 32.08 36.99 18.67 

2711.21 0 007 NATURAL GAS, IN GASEOUS 
STATE 

6.27 5.97 7.67 8.37 

2701.12 0 009 BITUMINOUS COAL, WHETHER 
OR NOT PULVERISED, BUT 
NOT AGGLOMERATED 

3.56 5.35 4.91 5.65 

3102.10 0 003 UREA, WHETHER OR NOT IN 
AQUEOUS SOLUTION 

1.51 1.93 2.21 1.67 

2701.19 0 005 OTHER COAL, WHETHER OR 
NOT PULVERISED, BUT NOT 
AGGLOMERATED 

1.38 1.62 1.70 1.32 

2710.11 9 000 Other Light oils and 
preparations 

1.27 1.58 1.67 1.23 

3105.20 0 001 MINERAL OR CHEMICAL 
FERTILISERS CONTAINING 
THE THREE FERTILISING 
ELEMENTS NITROGEN, 
PHOSPHORUS AND 
POTASSIUM 

(706,965 ตัน)* 1.49 (600,777 ตัน)* (471,530 ตัน)* 

2710.19 9 408 Basic oil (108,102 ตัน)* (106,277 ตัน)* 1.32 (62,197 ตัน)* 
2606.00 0 001 ALUMINIUM ORES AND 

CONCENTRATES 
(44,781 ตัน)* (42,864 ตัน)* (36,907 ตัน)* 5.52 

*  ปริมาณที่นําเขานอยกวา 1 ลานตัน 
ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร  
 
  รายการที่นําเขาปริมาณสูงสุด 3 ลําดับแรกในชวง 4 ปนีไ้ดแก เคมีภัณฑในกลุมพลงังานคือ 
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหนิบิทูมินสั สําหรับในป พ.ศ. 2548 มขีอสังเกตกรณกีารนําเขา ALUMINIUM 
ORES AND CONCENTRATES ในพิกัดรหัสสถิติ 2606.00 0 001 ปริมาณมากกวา 5 ลานตัน ซึ่งเปนปริมาณ
นําเขาสูงสุดอันดับที่ 4 ของปนี้ ทั้งนี้ในปที่ผาน ๆ มา สถิติการนําเขาเคมีภัณฑพิกัดรหัสสถิตินี้มีปรมิาณไมเกิน 
50,000 ตัน 

1.1.5    การนําเขาสารกลุมที่ควรเฝาระวงั 
 การติดตามสถิติการนําเขาเคมีภัณฑที่มีอันตรายสูงหรือสารที่สามารถนําไปใชในทางที่ผิดได

เปนสิ่งที่ควรดําเนินงานอยางยิ่ง โดยเฉพาะการติดตามสารที่มีลักษณะอันตรายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอ
สิ่งมีชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม แตยังไมปรากฏการจัดทํารายงานสถิติเชิงเฝาระวังเผยแพรโดยหนวยงานใด 



            
                                            สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 

 

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.)                                                                                              41 

ดังนั้นหนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยจึงไดจัดทําสถิติการนําเขาสารกลุมที่ควรเฝาระวัง เชนกลุม
สารที่มีลักษณะอันตรายตามระบบขององคการสหประชาชาติ สารกลุมวัตถุระเบิดและผลิตภัณฑจําพวกดอกไมเพลิง 
สารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ และสารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ (Carcinogen, Mutagen, Reproductive 
Toxin; CMR) เปนตน 

ก. สารอันตรายตามการจัดประเภทขององคการสหประชาชาติ 
องคการสหประชาชาติไดจําแนกความอันตรายของวัตถุอันตรายเปน 9 ประเภท 
(Class) ดังนี ้

ประเภท 1 วัตถุระเบิด แบงยอยเปน  6 หมวดคือ 
 หมวด 1.1  วัตถุระเบิดรุนแรง 
 หมวด 1.2 วัตถุระเบิดและมีสะเก็ดกระจาย 
 หมวด 1.3 วัตถุระเบิดพรอมกับเพลิงไหมรุนแรง 
 หมวด 1.4 วัตถุระเบิดดวยความรุนแรงไมมากนัก 
 หมวด 1.5 วัตถุที่ไมไวตอการระเบิด แตถาระเบิดจะเกิดอันตรายรุนแรง 
  หมวด 1.6 วัตถุไมวองไว หรือเฉื่อยตอการระเบิด 

ประเภท 2 กาซ  แบงเปน 4 หมวด 
 หมวด 2.1 กาซไวไฟ 
 หมวด 2.2 กาซไมไวไฟ ไมเปนพิษ 
 หมวด 2.3 กาซพิษ 
 หมวด 2.4 กาซกัดกรอน 

ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ 
ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ วัตถุที่ลุกติดไฟไดเอง และวัตถุที่ถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ 
แบงเปน 3 หมวดคือ 

 หมวด 4.1 ของแข็งไวไฟ 
 หมวด 4.2 วัตถุที่ทําใหเกิดการลุกไหมไดเอง 
 หมวด 4.3 วัตถุที่ถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ 
 ประเภท 5 วัตถุออกซิไดซและออรแกนิคเปอรออกไซด แบงเปน 2 หมวด 
 หมวด 5.1 วัตถุออกซิไดซ 
 หมวด 5.2 วัตถุออรแกนิคเปอรออกไซด 
 ประเภท 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ แบงเปน 2 หมวด 
 หมวด 6.1 วัตถุมีพิษ 
 หมวด 6.2 วัตถุติดเชื้อ 
 ประเภท 7 วัตถุกัมมันตรงัสี 
 ประเภท 8 วัตถุกัดกรอน 
 ประเภท 9 วัตถุอื่น ๆ ที่เปนอันตราย 

เมื่อวิเคราะหสถิตินําเขาเคมีภัณฑในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 พบวามีปริมาณนําเขา
เคมีภัณฑตามประเภทอันตรายขางตน ดังแสดงในตารางที่ 2-8 
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ตารางที่ 2-8  ปริมาณนําเขาเคมีภัณฑตามประเภทความอันตรายจําแนกตามขอกําหนด 
 ขององคการสหประชาชาติ 

ปริมาณนําเขา  ประเภทอนัตราย 
หนวย พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

ประเภท 1 ตัน 3,803.1 2,141.8 1,747.6 2,293.2 
หมวด 1.1 ตัน 3,339.3   1,858.4 1,403.0 1,937.5 
หมวด 1.2  ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา 
หมวด 1.3 ตัน 460.5  277.6 330.4 339.6 
หมวด 1.4  ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา 
หมวด 1.5 ตัน 3.3 5.8 14.2 16.1 
หมวด 1.6  ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา 

ประเภท 2 ตัน 6,625,439.1 6,310,863.5 8,086,086.8 8,902,091.0 
หมวด 2.1 ตัน 6,602,203.0  6,285,230.1 8,058,506.9 8,874,784.8 
หมวด 2.2 ตัน 20,072.6  22,637.8 22,419.4 22,615.6 
หมวด 2.3 ตัน 3,163.5  2,995.6 5,160.5 4,690.6 
หมวด 2.4  ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา 

ประเภท 3 ตัน 
พันลิตร 

32,247,525.5 
214,919.3  

33,787,978.0 
231,798.9 

38,760,037.9 
171,594.6 

20,710,860.0 
20,118,702.2 

ประเภท 4 ตัน 51,741.0 73,186.1 76,299.1 78,672.1 
หมวด 4.1 ตัน 14,727.6 34,759.1 25,431.6 15,302.6 
หมวด 4.2 ตัน 35,207.0  36,909.6 48,307.0 60,481.9 
หมวด 4.3 ตัน 1,806.4  1,517.4 2,560.5 2,887.6 

ประเภท 5 ตัน 94,872.5 102,057.7 101,565.3 89,752.8 
หมวด 5.1 ตัน 87,519.8  94,871.6 94,497.9 83,715.6 
หมวด 5.2 ตัน 7,352.7 7,186.1 7,067.4 6,037.2 

ประเภท 6 ตัน 382,608.7 393,334.9 452,526.1 450,511.9 
หมวด 6.1 ตัน 382,608.7 393,334.9 452,526.1 450,511.9 
หมวด 6.2  ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา ไมมีการนําเขา 

ประเภท 7 ตัน 0.051 0.251 0.349 0.023 
ประเภท 8 ตัน 555,761.6 650,778.1 671,650.4 702,079.3 
ประเภท 9 ตัน 182,054.2 166,041.6 171,782.2 162,202.0 
รวมทกุประเภท พันตัน 40,143.8 41,486.4 48,321.7 31,098.5 
ปริมาณนําเขา
ทั้งหมด 

พันตัน 56,229.2 60,385.0 68,035.7 56,305.2 

รอยละ  71.4 68.7 71.0 55.2 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
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 จากตารางที่ 2-8 จะเหน็วาเคมีภัณฑนําเขาที่จัดเปนวัตถุอันตรายตามระบบสหประชาติ 
(เฉพาะหนวยกิโลกรัม) มีปรมิาณนําเขาคิดเปนรอยละ 71.4, 68.7, 71.0 และ 55.2 เมื่อเทียบกับปรมิาณนําเขา
ทั้งหมดในหนวยกิโลกรัมของป พ.ศ. 2545, 2546, 2547 และ 2548 ตามลําดับ วัตถุอันตรายประเภทที่มีปริมาณ
การนําเขาสูงที่สุดในแตละปไดแก วัตถุอันตรายประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ซึ่งมีการนําเขาทั้งหนวยกโิลกรัมและ
หนวยลิตร หากพจิารณาปริมาณนําเขาเฉพาะหนวยกิโลกรัมของวัตถุอันตรายประเภท 3 จะมีสัดสวนเปนรอยละ 
80 ของปริมาณวัตถุอันตรายที่นําเขาในหนวยกิโลกรัมทั้งหมด ยกเวนในป พ.ศ. 2548 ซึ่งสัดสวนลดลงมาที่รอยละ 
66 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงหนวยพิกัดรหัสสถิติของน้ํามันปโตรเลียมดิบฯ ซึง่เปนเคมีภัณฑอันตรายที่นําเขามาก
ที่สุดดังกลาวแลวขางตน วัตถุอนัตรายที่นําเขาลาํดับรองลงมาไดแก ประเภท 2 (กาซ)  ประเภท 8 (สารกัดกรอน)  
ประเภท 6 (วัตถุมีพิษ)  และประเภท 9 (วัตถอุันตรายอื่นๆ) ตามลําดับ  
 อยางไรก็ดี ขอมูลปริมาณนําเขาเคมีภัณฑอันตรายในตารางที่ 2-8 ยงัไมสมบูรณและ
อาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากมีเคมีภัณฑอันตรายจํานวนหนึง่ที่ไมสามารถจําแนกประเภทตาม
ขอกําหนดขององคการสหประชาชาติได โดยเฉพาะอยางยิ่งเคมีภัณฑอันตรายที่เปนสารกลุมและเคมีภัณฑ
อันตรายที่มีพกิัดรหัสสถิติ “อื่นๆ” ซึ่งอาจมีสารที่อยูในพกิัดจํานวนมากโดยที่สารดังกลาวอาจมีลักษณะอันตราย
แตกตางกัน 

ข. วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑจําพวกดอกไมเพลิง ไมขีดไฟ และแอลลอยที่ทําใหเกิดประกาย
ไฟ ส่ิงปรุงแตงที่สันดาปไดบางชนิด 

 วัตถุอันตรายกลุมนี้เปนเคมีภัณฑอันตรายในพิกัดตอนที ่ 36 ซึ่งมกีารแบงประเภทไดอีก 
สําหรับขอมูลการนําเขาระหวางป พ.ศ. 2546 – 2548 ปรากฏดังตารางที่ 2-9  

 
ตารางที่ 2-9 ปริมาณการนําเขาพิกัดตอนที่ 36 ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2548 

ป พ.ศ. ปริมาณนําเขา (ตัน) มูลคา (ลานบาท) จํานวนพิกัด 
2545 8,893.9 346.4 16 
2546 10,148.9 387.7 14 
2547 11,286.9 494.4 15 
2548 11,618.9 641.3 17 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
 

จากตารางที่ 2-9 จะเหน็วาในแตละปมีการนําเขาเคมีภัณฑในพิกัดตอนที ่36 ระหวาง 14 ถงึ 17 
รายการ โดยมปีริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป  

ขอที่ควรสังเกตคือ คําวา “วัตถุระเบิด” ในความหมายขององคการสหประชาชาติแบงยอยเปน 6 
หมวด ซึ่งแตกตางจากประเภทของวัตถุระเบิดในระบบฮารโมไนซ ซึ่งวัตถุระเบิดเปนประเภทของพกิัดศุลกากร
ตอนที่ 36 ซึ่งมีปริมาณนําเขาเปรียบเทียบกับประเภทอื่นๆ ดังตารางที่ 2-10 
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ตารางที่ 2-10  ปริมาณการนาํเขาพิกัดตอนที่ 36 ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 

ป พ.ศ. 
ปริมาณ (ตัน) 

พิกัด 
ประเภท 

รายการ 

2545 2546 2547 2548 รวม 
3601 ดินขับ 42.5 13.1 37.9 119.8 213.3 
3602 วัตถุระเบิด  

นอกจากดินขับ 
795.3 960.0 493.7 628.9 2,878.0 

3603 สายชนวนจุดระเบิด 
ชนวนระเบิด ฯลฯ 

97.6 89.2 50.1 66.7 303.6 

3604 ดอกไมเพลิง พลุสัญญาณฯ 
และจําพวกดอกไมเพลิง
อื่นๆ 

6,003.0 6,892.2 7,534.9 7541.0 27,971.1 

3605 ไมขีดไฟ นอกจากจําพวก
ดอกไมเพลิงตามประเภทที่ 
36.04 

90.4 50.9 81.4 92.7 315.4 

3606 เฟอรโรซีเรยีม และแอลลอย
ที่ทําใหเกิดประกายไฟอื่นๆ 
ฯลฯ 

1,865.1 2,143.4 3,088.4 3,169.7 10,267.2 

รวม 36 วัตถุระเบิด ฯลฯ 8,893.9 10,148.9 11,286.9 11,618.9 41,948.7 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 

 
จากตารางที่ 2-10 จะเห็นวาเคมีภัณฑในพิกดัตอนที่ 36 ประเภทที่มีการนําเขาสูงสุดคือ ดอกไม

เพลิง พลุสัญญาณ และจําพวกดอกไมเพลิงอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมสารที่มีอบุัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง ประเภทที่มีการ
นําเขารองลงไปคือ เฟอรโรซเีรียมและแอลลอยดที่ทําใหเกิดประกายไฟอื่นๆ 

ค. สารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ สารพิษตอระบบสืบพันธุ (Carcinogen, 
Mutagen, Reproductive Toxin) 

 เนื่องจากสารเคมีในกลุมนี้มผีลกระทบรายแรงและเกี่ยวของกับชีวิตมนษุยและสัตวถึงใน
ระดับพันธุกรรม ซึ่งผลกระทบจะแผขยายกวางลึกเทาใดยังตองศึกษาทําความเขาใจอีกมาก จึงนาจะดําเนินการ
ในลักษณะปองกันไวกอน การวิเคราะหนี้อางอิงกับรายการสารเคมีที่มีคณุสมบัติเปนสารกอมะเร็ง สารกอการ
กลายพันธุ สารพิษตอระบบสบืพันธุ ตามประกาศของสหภาพยุโรป [Consolidated list of C/M/R substances 
relating to point 29, 30 and 31 of Annex I of Directive 76/769/EEC version No 3 (21/01/2002)] จํานวน 
838 รายการ เมื่อนํารายชื่อดังกลาวมาเปรียบเทียบกับเคมีภัณฑที่นําเขาระหวางป พ.ศ. 2545 – 2548 โดยใช
รหัสอางอิงสากล (CAS Number) พบการนําเขาดังแสดงในตารางที่ 2-11 
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ตารางที่ 2-11 ปริมาณการนําเขาสารเคมีที่อยูในกลุมสารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ สารพิษตอระบบสืบพันธุ 

ป พ.ศ. ปริมาณนําเขา (ตัน) มูลคา (ลานบาท) จํานวนรายการ 
2545 638,058.4 14,670.6 78 
2546 634,823.1 16,609.4 57 
2547 727,057.7 21,824.2 60 
2548 886,650.4 26,875.3 66 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
 
จากตารางที่ 2-11 จะเห็นวาการนําเขาสารอันตรายกลุมนี้มีแนวโนมเพิม่ขึ้นทั้งเชงิปรมิาณและ

มูลคา โดยในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณนําเขาเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 รอยละ 22 จํานวนพิกัดที่นําเขาในแตละป
อยูระหวาง 57 ถึง 78 พิกัด รายการที่มีการนําเขาทั้ง 4 ปมีจํานวน 51 รายการ แยกเปนพิกัดตอนที ่27, 28, 29, 
36 และ 38 เทากับ 3, 15, 30, 1 และ 2 รายการตามลําดับ ในจํานวนนี้มีอยู 21 รายการที่มีการนําเขาเกินกวา 
1,000 ตันทั้ง 4 ปหรืออยางนอยใน 1 ป ตารางที่ 2-12 แสดงรายละเอียดเคมีภัณฑของสารกลุม CMR ที่มีปริมาณ
นําเขาสูงสุด 10 ลําดับแรกในแตละปต้ังแตป พ.ศ. 2545 – 2548 

 
ตารางที่ 2-12 เคมีภัณฑกลุม CMR ที่มีปริมาณนําเขาสูงสุด 10 ลําดับแรกในป พ.ศ. 2545 – 2548 

ปริมาณนําเขา, ตัน (ลําดับที่) เคมีภณัฑ 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

1, 2-DICHLOROETHANE (ETHYLENE DICHLORIDE) 221,930 (1) 247,099 (1) 223,300 (1) 303,873 (1) 
OTHER ACYCLIC ETHERS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES. 

141,389 (2) 119,834 (2) 129,528 (3) 175,662 (2) 

VINYL CHLORIDE (CHLOROETHYLENE) 94,747 (3) 96,074 (4) 136,235 (2)      86,875 (4) 
ACRYLONITRILE 93,267 (4) 97,163 (3) 111,101 (4) 117,912 (3) 
METHYLOXIRANE (PROPYLENE OXIDE) 17,755 (5) 16,651 (5) 24,466 (5)  23,278 (7) 
BENZENE 14,557 (6) 2 (52) 12,212 (8)      42,423 (6) 
BUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE 9,898 (7) 11,788 (6) 18,336 (7)      16,304 (8) 
TRICHLOROETHYLENE 7,363 (8)      7,471 (7)   7,889 (9) 5,103 (11) 
OTHER ACYCLIC AMIDES (INCLUDING ACYCLIC 
CARBAMATES) AND THEIR DERIVATIVES; SALTS 
THEREOF 

3,962 (9)      4,024 (9)       4,778 (12)        3,400 (13) 

SODIUM DICHROMATE    3,664 (10)      5,409 (8)      5,707 (10)     5,695 (9)  
OTHER ESTERS OF ACETIC ACID    3,401 (12)      3,917 (10)    5,193 (11)        5,588 (10) 
BENZOL (CONTAINING BENZENE MORE THAN 50% 
w/w BUT LESS THAN 95% w/w) 

     0.5 (68) -      19,600 (6)        2,658 (14) 

LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS)      0.0 (78)            58 (39)         62 (38) 72,220 (5) 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
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รายการที่มีการนําเขาเฉพาะในป พ.ศ. 2548 มีจํานวน  6 รายการ โดยทั้งหมดอยูในพิกดัตอนที่ 
29 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-13 

ตารางที่ 2-13 รายการเคมีภัณฑที่มีการนําเขาเฉพาะในป พ.ศ. 2548 

พิกัดรหัสสถิติ รายการ ปริมาณนําเขา (กก.) 
2901.24 0 005 1,3-BUTADIENE OR BUTA-1,3-DIENE * 2,348,194 
2903.30 0 302  VINYL BROMIDE (MONOBROMOETHENE)  1,130 
2903.30 0 303  ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)  350 
2918.90 0 118  METHOXYACETIC ACID 1 
2924.19 0 111  FORMAMIDE  14 
2928.00 0 107  DIMETHYLHYDRAZINE 40 

* สําหรับ 1,3 –BUTADIENE มีพิกัดรหัสสถิติที่เกี่ยวของ 2 พิกัดรหัสสถิติคือ 2901.24 0 004 (BUTA-1, 3-DIENE AND 
ISOPRENE) ซ่ึงมีการนําเขาในป 2545-2548 และ 2901.24 0 005 (1,3-BUTADIENE OR BUTA-1,3-DIENE) ซ่ึงมีการนําเขา
ในป พ.ศ. 2548 เทานั้น 

 ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร  
 

การติดตามปรมิาณการนําเขาสารในกลุมนีโ้ดยปริมาณ เปนเพยีงจุดเริม่ตนของความเคลือ่นไหว
ของสารเหลานี้ การติดตามตอจากจุดนี้จําเปนตองทราบวาสารกลุมนี้นําไปใชประโยชนอยางไร โดยผูประกอบการ
รายใด เปนปริมาณเทาใด ตลอดจนการติดตามใหถึงปลายทางการผลิตของเสียจากสารเหลานี้ ตัวอยางการใช
ประโยชนของสารเหลานี้ เชน 1,2-dichloroethane ซึ่งเปนสารที่มีปริมาณการนําเขาสูงสุดตลอด 4 ป ใชมากใน
การผลิตสารเคมีที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง และเสนใยสังเคราะห ทัง้ยงัใชเปนตัวทําละลายเรซิน 
ไขมัน ในอุตสาหกรรมภาพถาย การถายสําเนาเอกสาร อุตสาหกรรมยา และเครื่องสําอาง นอกจากนี้ยังใชเปนสาร
รมควันธัญพืชและผลไม [http://www.epa.gov/safewater/contaminants/dw_contamfs/12-dichl.html] สวน 
acrylonitrile ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยอะคริลิกและโมดาคริลกิ (acrylic and modacrylic) และใชผลิต
พลาสติก acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ซึ่งใชในอุตสาหกรรมเครื่องจักร กระเปาเดินทาง วัสดุกอสราง 
นอกจากนี้ยังใชผลิตพลาสติก styrene-acrylonitrile (SAN) ซึ่งใชในอุตสาหกรรมรถยนตและสินคาที่ใชใน
บานเรือน รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ acrylonitrile ยังใชในการผลติสียอม ยา และเคมีภัณฑปองกนักําจัดศัตรูพืชอกี
ดวย [http://www.epa.gov/chemfact/acry-fs.txt] สารเหลานี้มีการใชงานกวางขวาง ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ตองมีมาตรการกํากับดูแลและการบังคับใชใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 

ง.  สารต้ังตนและเคมีภัณฑที่ใชในการลักลอบผลิตยาเสพติด 
 สารเคมีบางชนิดอาจถูกนําไปใชในทางที่ผิดได เชน นําไปผลิตยาเสพติดซึ่งเปนภัยตอสังคม 
การติดตามการเคลื่อนยายสารในกลุมนี้จงึเปนสิ่งจําเปน เพื่อเฝาระวังวามีความเคลื่อนไหวสารอยางผิดปกติ
หรือไม การวิเคราะหใชรายชื่อสารเคมีอางอิงที่เผยแพรโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งประกอบดวยรายชื่อสารเคมีตามอนุสัญญาวาดวยการตอตานการคายาเสพติดใหโทษ และวัตถุ
ออกฤทธิ์ที่ผิดกฎหมาย  ค.ศ. 1988  จาํนวน 23 ชนิด  และรายชื่อสารเคมีที่ประเทศไทยควบคุมนอกเหนือจาก 
23 ชนิดขางตนอีก 33 ชนิด รวมกับสารเคมีเฝาระวังตามปฏิญญาเชียงราย พ.ศ. 2546 อกี 4 ชนิด 
(http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/addict/precursor/precursor2.html, 14 พฤษภาคม 2549) 
จากการเปรียบเทียบพบขอมลูการนําเขาสารในกลุมนี้ดังแสดงในตารางที่ 2-14 
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ตารางที่ 2-14 ปริมาณการนําเขาสารเคมีที่อยูในกลุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑที่ใชในการลักลอบผลิตยาเสพติด 

ป พ.ศ. ปริมาณนําเขา (ตัน) มูลคา (ลานบาท) จํานวนรายการ 
2545 398,024.4 7,369.3 56 
2546 489,875.4 8,426.2 53 
2547 613,189.8 15,029.6 54 
2548 648,128.9 17,285.3 53 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
 
ในจํานวนเคมภัีณฑที่นําเขา 53 – 56 รายการนั้น ม ี 49 รายการที่มกีารนําเขาทั้ง 4 ป โดย

พบวาเปนสารที่ตองควบคุมตามอนุสัญญาฯ 11 ชนิด และเปนสารเคมีที่ประเทศไทยเฝาระวังตางหาก 22 ชนิด 
รายการที่นําเขาเฉพาะในป 2548 มี 1 รายการคือ LYSERGIC ACID AND ITS SALTS ปริมาณนอยกวา 1 
กิโลกรัม สําหรบัไลเซอรจิค อาซิด มรีายชือ่อยูในตาราง 1 ตามอนุสญัญาวาดวยการตอตานการคายาเสพติดใหโทษ 
และวัตถุออกฤทธิ์ที่ผิดกฎหมาย ค.ศ.1988 ซึ่งหมายถึงปนสารตั้งตนอันเปนปจจัยสําคัญในการผลิตสารเสพติดและ
ควบคุมเขมงวด อยางไรก็ดี จะเห็นวาสารที่นําเขาอาจเปน ไลเซอรจิค อาซิด หรือเกลือของไลเซอรจิค อาซิด ก็ได 
เนื่องจากเปนพิกัดรหัสสถิติรวม หากประสงคจะติดตามเชิงลึกจะตองติดตามรายละเอียดจากใบขนสินคาดวย 

นอกจากนี้ ยงัมีสารกลุมอื่นที่นาสนใจไดแก กลุมสารที่อยูในการควบคุมของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ เชน อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการปองกันชัน้โอโซนในบรรยากาศ พิธีสารมอนทรีออล อนุสัญญา
สตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษตกคางยาวนาน และอนุสัญญาร็อตเตอรดมัวาดวยการยินยอมเมื่อไดรบัแจงลวงหนา 
เปนตน  

 1.1.6 การสอบทานขอมูลนําเขาเคมีภณัฑระหวางหนวยงานควบคุมและกรมศุลกากร 
  เนื่องจากโครงสรางการบริหารจัดการวัตถุอนัตรายตามพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 
ทําใหมีหนวยงานรับผิดชอบ 7 หนวยงานในปจจุบัน แตละหนวยงานจะควบคุมวัตถุอันตรายตามที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชรีายชื่อวัตถุอันตราย วัตถุอนัตรายจํานวนหนึ่งมีการควบคุมโดยหลาย
หนวยงาน เนื่องจากสามารถใชประโยชนไดหลายลักษณะ  

การวิเคราะหระบบสอบทานขอมูลนําเขาเคมีภัณฑระหวางหนวยงานควบคุมและกรมศลุกากร 
จะใชตัวอยางระบบการปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวชิาการเกษตร โดยเลือกตัวอยางขอมูล
นําเขาเคมีภัณฑที่มีปริมาณนําเขา สูงกวา 10,000 ตัน ที่ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิชาการ
เกษตรเปนกรณีศึกษา   

ก. กรณีศกึษา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 (1)  สถิติจากกรมศุลกากร 

 ป พ.ศ. 2546 มีการนําเขาเคมีภัณฑในความควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวม 202 รายการ (เฉพาะหนวยกิโลกรัม) ปริมาณรวม 2,005,579.6 ตัน รายการที่มีปริมาณนําเขาสูงกวา 
10,000 ตันม ี 27 รายการ ในจํานวนนี้เปนเคมีภัณฑที่ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหนวยงานเดียว 16 
รายการ สวนที่เหลือควบคุมโดยหลายหนวยงาน (ตารางที่ 2-15) สถานภาพการควบคุมที่ใชจําแนกเปนไปตาม
ประกาศฯ เรื่องบัญชรีายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
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ตารางที่ 2-15 ปริมาณการนําเขาเคมีภัณฑที่ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปรมิาณสูงกวา 10,000 ตัน  
ในป พ.ศ. 2546 

ลําดับ พิกัดรหัสสถิติ รายการ การควบคุม * ปริมาณ (ตัน) 
1 2905.11 0 001 METHANOL (METHYL ALCOHOL) [1][4] 264,388.7 
2 2903.15 0 004 1, 2-DICHLOROETHANE (ETHYLENE 

DICHLORIDE) 
[1][2][4] 247,099.8 

3 2814.10 0 001 ANHYDROUS AMMONIA [1] 236,766.3 
4 2524.00 0 103 ASBESTOS - CHRYSOTILE [1] 160,162.3 
5 2907.11 0 101 PHENOL (HYDROXY BENZENE) [1][4][8] 138,878.1 
6 2926.10 0 000 ACRYLONITRILE [1] 97,163.8 
7 2903.21 0 002 VINYL CHLORIDE (CHLOROETHYLENE) [1][2][4] 96,074.0 
8 2902.50 0 001 STYRENE [1] 88,785.6 
9 2807.00 0 102 SULPHURIC ACID MORE THAN 50% w/w [1] 75,121.4 

10 2914.11 0 003 ACETONE [1] 56,387.6 
11 2815.12 0 102 SODIUM HYDROXIDE  20% w/w OR MORE [1][3] 50,248.4 
12 2809.20 0 102 o-PHOSPHORIC ACID MORE THAN 25% w/w [1] 48,651.0 
13 2915.21 0 001 GLACIAL ACETIC ACID [1][3] 48,189.5 
14 2915.31 0 002 ETHYL ACETATE [1] 21,628.4 
15 2915.32 0 003 VINYL ACETATE [1] 20,914.8 
16 2915.21 0 002 ACETIC ACID 80% W/W OR MORE EXCEPT 

GLACIAL ACETIC ACID 
[1][3] 19,961.6 

17 2916.11 0 101 ACRYLIC ACID [1] 18,669.5 
18 2815.12 0 101 SODIUM HYDROXIDE LESS THAN 20% w/w [1][3] 18,352.9 
19 2914.12 0 004 BUTANONE (METHYL ETHYL KETONE) [1] 16,799.0 
20 2910.20 0 002 METHYLOXIRANE (PROPYLENE OXIDE) [1] 16,651.4 
21 2829.11 0 007 CHLORATE OF SODIUM [1][2] 13,217.1 
22 2836.60 0 006 BARIUM CARBONATE [1][4] 12,542.0 
23 2915.33 0 004 N-BUTYL ACETATE [1] 12,468.3 
24 2901.24 0 004 BUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE [1] 11,788.6 
25 2815.11 0 008 SODIUM HYDROXIDE, SOLID [1][3] 10,904.8 
26 2903.49 0 022 CHLORODIFLUOROMETHANE (HCFC-22) [1] 10,520.7 
27 2909.43 0 101 ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 

(BUTYL CELLOSOLVE) 
[1] 10,301.0 

หมายเหตุ  *  [1] = กรมโรงงานอุตสาหกรรม  [2] = กรมวิชาการเกษตร   [3] = กรมประมง   [4] = สํานักคณะกรรมการอาหารและยา  
 [5] = กรมโยธาธกิาร   [6] = สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ   [7] = กรมอุตสาหกรรมทหาร   [8] = กรมปศุสัตว  

ที่มาขอมูล :  กรมศุลกากร 
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(2)  สถิติเปรียบเทียบกรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 รายงานสถานการณประกอบการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 ซึ่งจัดทํา
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุวา ในป พ.ศ. 2546 ผูประกอบการนําเขาสารเคมีวัตถุอันตรายรวม 2,302,737.8 
ตัน เปนการนาํเขาวัตถุอันตราย 152 ชนิด โดยผูนําเขา 1,097 ราย วัตถุอันตรายที่ผูประกอบการแจงการนําเขา
ปริมาณรวมสูงสุด 10 ลําดับแรกในป พ.ศ. 2546 เทียบกับปริมาณนําเขาของกรมศุลกากรแสดงในตารางที่ 2-16 
 

ตารางที่ 2-16 วัตถุอันตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานวามีการนําเขาสูงสุด 10 ลาํดับแรก  
ในป พ.ศ. 2546 

ปริมาณนําเขา (ตัน) ลําดับที่ ช่ือวัตถุอนัตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร 

1 Methanol 343,090.3 264,388.7 
2 Ammonia Anhydrous 270,673.2 236,766.3 
3 Ethylene Dichloride 246,496.8 247,099.8 
4 Asbestos – Chrysotile 175,669.9 160,162.3 
5 Phenol 164,383.2 138,878.1 
6 Vinyl Chloride Monomer 125,406.3 96,074.0 
7 Acrylonitrile 100,250.8 97,163.8 
8 Styrene Monomer 94,654.8 88,765.6 
9 o-Phosphoric Acid 84,437.8 48,651.0 
10 Acetic Acid 76,769.8 19,961.6 

  
 จากขอมูลในตารางที่ 2-16 จะเห็นวาปริมาณนําเขาของกรมศุลกากรจะนอยกวาปริมาณที่
รายงานโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวนกรณี Ethylene Dichloride ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณในรายงานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนปริมาณการขออนุญาต (กรณวัีตถุอันตรายชนิดที่ 3) หรอืปริมาณการแจงดําเนินการ 
(กรณีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2) ซึ่งผูประกอบการอาจไมนําเขาเต็มตามปริมาณที่ไดรับอนุญาต แตในกรณีของ 
Ethylene Dichloride ผลตางอาจจะมาจากระยะเวลาการรายงานที่เหล่ือมกัน สําหรับในกรณีของ Acetic Acid นั้น 
ขอมูลของกรมโรงงานฯ อาจเปนปริมาณรวมของหลายพิกัดรหัสสถติิ การวิเคราะหเชิงลึกจะตองคํานึงถงึ
รายละเอียดเหลานี้ดวย 
  ข. กรณีศึกษา : กรมวิชาการเกษตร 
 (1)   สถิติจากกรมศุลกากร 
 สถิติการนําเขาเคมีภัณฑในป พ.ศ. 2546 พบวาในปริมาณนําเขารวมทั้งหมด 1,721 
รายการ ปริมาณ 60,395,565.2 ตัน เปนการนําเขาเคมีภัณฑที่ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตร (ตามประกาศฯ 
เรื่องบญัชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546) 327 รายการ น้ําหนักรวม 438,554.0 ตัน เคมีภัณฑนําเขาจํานวนนี้
บางรายการมีหนวยงานอืน่ควบคุมรวมดวย เมื่อพจิารณาเฉพาะเคมีภัณฑรายการที่ผูประกอบการระบุการ
ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตรพบวามีอยู 318 รายการ ปริมาณรวม 105,435.9 ตัน ในจํานวนนี้สามารถ
เชื่อมโยงไปยังทะเบียนเพื่อจาํแนกประเภทผลิตภัณฑ (เลขที่เอกสารสําคัญ 15 หลัก) ไดเพียง 95,564.0 ตัน (313 
รายการ) แตทีส่ามารถจําแนกประเภทการใชไดจริงมีเพียง 93,431.3 ตัน (307 รายการ) ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 2-17 
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ตารางที่ 2-17 ปริมาณการนําเขาเคมีภัณฑทางการเกษตรป พ.ศ. 2546 รายงานโดยกรมศุลกากร 

ประเภทผลิตภัณฑ * ปริมาณนําเขา (ตัน) จํานวนรายการ 
กําจัดวัชพืช 49,770.3 116 
กําจัดแมลง 30,649.0 149 

ปองกันและกําจัดโรคพชื 10,065.3 99 
อื่น ๆ 2,946.7 64 
รวม 93,431.3 307 

หมายเหต ุ * มีรายการนําเขาที่อนุญาตโดยกรมวิชาการเกษตรที่ไมสามารถระบุประเภทผลิตภัณฑไดรวม 2,132,658 กิโลกรัม  
 เน่ืองจากไมมีขอมูลสําคัญสําหรับเชื่อมโยงการจําแนกประเภทผลิตภัณฑ 
ที่มาขอมูล :    กรมศุลกากร 
 
 (2) สถิติเปรียบเทียบกรมศุลกากรและกรมวิชาการเกษตร 
  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณนําเขาเคมีภัณฑที่รวบรวมโดยกรมศุลกากรและกรมวิชาการ
เกษตรซึ่งรวบรวมสถิตินําเขาที่ดานทาเรือกรุงเทพฯ ดานลาดกระบัง และดานทาเรือแหลมฉบังและเผยแพรทาง
เว็บไซต www.doa.go.th ในสวนสรุปการนาํเขาวัตถุอันตรายตั้งแตเดือนมกราคมถงึธันวาคม พ.ศ. 2546 จําแนก
ตามประเภทวัตถุอันตราย ซึง่กรมวิชาการเกษตรรายงานแสดงดังตารางที่ 2-18  
 

ตารางที่ 2-18 สรุปสถิติการนาํเขาวัตถุอันตรายที่รายงานโดยกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2546 

ประเภทผลิตภัณฑ ปริมาณนําเขา (ตัน) 
กําจัดวัชพืช 50,464.0 
กําจัดแมลง 14,996.3 

ปองกันและกําจัดโรคพชื 10,326.4 
อื่น ๆ 3,794.0 
รวม 79,580.7 

 
 จากตารางที่ 2-17 และ 2-18 จะเหน็วามีการนําเขาสารกําจัดวัชพืชมากที่สุด รองลงมา
คือสารกําจัดแมลง และสารปองกันกําจัดโรคพืช ตามลําดับ สถิติสรุปปริมาณนําเขาสารกําจัดแมลงจากทั้ง 2 
หนวยงานแตกตางกันมากที่สุดคือกวา 15,000 ตัน สวนในสารประเภทอื่นตางกันนอยกวา 1,000 ตัน สารกลุม
ปองกันและกําจัดโรคพชืมีสถติิตางกันนอยทีสุ่ดคือ 261 ตัน  

 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายการเคมีภัณฑโดยเลือกตัวอยางรายการนําเขาที่กรมวิชาการ
เกษตรรายงานปริมาณนําเขา (น้ําหนักเคมภัีณฑ) ในป พ.ศ. 2546 ไวมากกวา 1,000 ตันมาทําการเปรียบเทียบ
กับสถิติปริมาณที่รายงานโดยกรมศุลกากร ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 2-19 
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ตารางที่ 2-19   ผลการเปรียบเทียบปริมาณนําเขาเคมีภัณฑการเกษตรที่รายงานโดยกรมวิชาการเกษตร 
 และกรมศุลกากร 

กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร 
ช่ือสามัญ 

พิกัดศุลกากร ปริมาณ (ตัน) ปริมาณรวม (ตัน)* ปริมาณ (ตัน) 
2931.00 0 021 - glyphosate 

isopropylammonium   3808.30 0 401 3,832.3 
3,832.3 24,812.1 

2933.39 0 019 864.3 paraquat dichloride 
3808.30 0 447 6,048.3 

6,912.6 8,366.6 

2918.90 0 101 77.0 2,4-D 
3808.30 0 301 - 

77.0 5,114.7 

2933.69 0 101 - ametryn 
3808.30 0 320 1,477.4 

1,477.4 2,375.0 

2933.69 0 103 21.0 atrazine   
3808.30 0 325 2,063.7 

2,084.7 2,364.5 

2920.10 0 107 1,564.8  parathion methyl   
3808.10 0 357 316.2 

1,880.9 2,142.6 

 mancozeb   3808.20 0 266 1,764.4 1,764.5 1,933.9 
2920.90 0 001 1,068.5  endosulfan   
3808.10 0 207 436.0 

1,504.5 1,764.6 

2933.90 0 107 - 
2933.99 0 107 73.0  carbendazim   
3808.20 0 214 1,309.7 

1,382.7 1,494.4 

2930.90 0 135 763.6  methamidophos   
3808.10 0 348 640.5 

1,404.1 1,318.3 

2933.39 0 005 601.3  chlorpyrifos   
3808.10 0 310 710.8 

1,312.1 1,311.6 

2924.29 0 304 976.6  butachlor   
3808.30 0 334 349.8 

1,326.4 1,309.3 

2802.00 0 001 20,987.2  sulfur   
3808.20 0 296 1,172.1 

22,159.2 1,286.9 

2827.41 0 101 -  copper oxychloride   
3808.20 0 221 1,259.3 

1,259.3 1,225.7 

2932.99 0 003 45.5  carbofuran   
3808.10 0 108 826.2 

871.7 1,121.7 

2924.29 0 302 326.6  alachlor   
3808.30 0 319 733.2 

1,059.8 1,104.7 

หมายเหตุ    * ปริมาณรวมอาจมาจากพิกัดรหัสสถิติมากกวา 1 รหัส 
   



 
สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 

52                                                                                                                       จัดทําโดย ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคม ี

 จากตารางที่ 2-19 จะเห็นวาปริมาณนําเขาที่ทั้ง 2 หนวยงานรายงานมีความแตกตาง
กัน อาจเนื่องจากการเก็บขอมูลมีขอบเขตตางกัน อยางไรก็ดี การสรปุขอมูลควรพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของอยาง
รอบคอบ เชนกรณี methamidophos, chlorpyrifos, butachlor, sulur และ copper oxychloride อาจเปนไปไดที่
ปริมาณนําเขาของกรมศุลกากรสูงกวาของกรมวิชาการเกษตร เพราะกรมศุลกากรเก็บขอมูลจากทุกดาน ในขณะ
ที่กรมวิชาการเกษตรเก็บขอมลูเพียง 10 ดาน ดังนั้นหากประสงคจะตรวจสอบใหแนนอนควรใชรายงานจากดาน
เดียวกนั หรือจาํนวนดานเทากัน 
  ในกรณีที่ปริมาณนําเขาที่รายงานโดยกรมวิชาการเกษตรตางจากการรายงานของกรม
ศุลกากร เชนกรณีของ glyphosate และ isopropylammonium มีปริมาณนําเขาตางกันอยางมากโดยกรมวิชาการ
เกษตรรายงานไว 24,812 ตัน มากกวาที่กรมศุลกากรรายงานกวา 2 หมื่นตัน ควรมีการตรวจสอบใหชัดเจนวา
เกิดจากสาเหตุใด  

 1.1.7 ระบบสอบทานและยืนยันขอมูลทีค่วบคุมโดยหลายหนวยงาน 
  ในกรณีสารเคมีที่ถูกควบคุมโดยหลายหนวยงาน ตัวอยางเชน คารเบนดาซิม คิวปรัสออกไซด 
และไดยูรอน  ซึ่งเปนวัตถุอนัตรายชนิดที่  3  ในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิชาการเกษตร  
มีการนําเขาในป พ.ศ. 2546 ดังในตารางที่ 2-20 
 

ตารางที่ 2-20 ตัวอยางเปรียบเทียบการตรวจสอบขอมูลหนวยงานดวยระบบยืนยันขอมูลระหวางหนวยงาน 

ปริมาณนําเขา (ตัน) 
สารเคม ี

กรมศุลกากร การตรวจสอบเชงิลึก 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(ตัน) 

กรมวิชาการ
เกษตร 
(ตัน) 

คารเบนดาซิม 
2933 99 0 107   = 73.00 
3808.20 0 214   = 1,309.72 

73.00 = กรมวิชาการเกษตร 
1,305.87 = กรมวิการเกษตร 
3.85 = กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

107.81 1,494.35 

คิวปรัสออกไซด 2825 50 0 103   = 496.03 
3808 20 0 222   = 60.00 

496.03 = กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
60.00   = กรมวชิาการเกษตร 

657.35 60.00 

ไดยูรอน 2924 21 0 102   = - 
3808 30 0 375   = 622.46 

 
622.46 = กรมวิชาการเกษตร 109.58 984.24 

 
  จากขอมูลตารางที่ 2-20 จะเห็นวาขอมูลการนําเขาของกรมศุลกากรคอนขางจะแตกตางกับ
ขอมูลของหนวยงานควบคุม ในกรณีของคารเบนดาซิม ขอมูลของกรมวิชาการเกษตรและกรมศุลกากรใกลเคียง
กัน แตขอมูลของกรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมแตกตางกันมาก จากการศึกษาเชิงลึกพบวา การ
นําเขาคารเบนดาซิมในพิกัดรหัสสถิติ 2933 99 0 107 รวม 73 ตัน มรีายการนําเขา 14 รายการซึง่ใชเอกสาร
สําคัญทั้งหมดจากกรมวิชาการเกษตร  สวนกรณีการนําเขาในพิกัดรหัสสถิติ 3808 20 2 214 รวม 1,309.72 ตัน 
มีขอมูลนําเขา 118 รายการและใชเอกสารสําคัญของกรมวิชาการเกษตร 113 รายการ (1,305.87 ตัน) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 5 รายการ (3.85 ตัน) 
  สวนคิวปรัสออกไซดซึ่งมีการนําเขาใน 2 พกิัดรหัสสถิติคือ 2825 50 0 103 และ 3808 20 0 
222 การตรวจสอบในพิกัดรหสัสถิติแรกซึง่มกีารนําเขา 36 รายการ ปริมาณรวม 496.03 ตัน พบวาทุกรายการใช
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ใบสําคัญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนพิกัดรหัสสถิติหลังซึง่มีการนาํเขา 60 ตันประกอบดวยรายการนําเขา 
4 รายการ ที่ใชใบสําคัญจากกรมวิชาการเกษตร 
  สําหรับการนําเขาไดยูรอนจะเกี่ยวของกับพกิัดรหัสสถิติ 2 พิกัดคือ 2924 21 0 102 และ 3808 
30 0 375 โดยในป พ.ศ. 2546 กรมศุลกากรรายงานวามีการนําเขาเฉพาะในพิกัดรหสัสถิติ 3808 30 0 375 
ปริมาณรวม 622.46 ตัน จากการศึกษาเชิงลึกพบวา พิกัด 3808 30 0 375 มีการนําเขาทั้งสิ้น 59 รายการ ทุก
รายการใชใบสําคัญจากกรมวิชาการเกษตร ไมมีรายการใดเลยที่ใชใบสําคัญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายงานการนําเขา 62 ครั้ง รวม 109.58 ตัน 

1.2  การสงออก 
การสงออกเคมภัีณฑที่อยูในรปูสารเคมีจะอยูในพิกัดศุลกากร 3 ตอนคือ ตอนที่ 28 (สารอนนิทรีย), 29 

(สารอินทรีย) และ 38 (เคมภัีณฑเบ็ดเตล็ด) จากสถิติปริมาณสงออกจากกรมศุลกากรในชวงป พ.ศ. 2545 – 
2548 พบวาปริมาณการสงออกรวมทั้ง 3 ตอนในป พ.ศ. 2545, 2546, 2547 และ 2548 เทากับ 2.1, 2.4, 2.3 
และ 2.7 ลานตัน ตามลําดับ และมีจํานวนพิกัดศุลกากรที่มีการสงออกเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนือ่งในชวงเวลา
ดังกลาว (ตารางที่ 2-21)  

 
ตารางที่ 2-21 ปริมาณเคมีภัณฑสงออก (เฉพาะหนวยกิโลกรัม) และจํานวนพิกัดศุลกากร จําแนกตามตอนที ่

 ของพิกัดศุลกากรและป 

รายการ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 
ปริมาณสงออก (ลานตัน)     
 ตอนที่ 28 เคมีภณัฑอนนิทรยี 0.3 0.3 0.4 0.4 
 ตอนที่ 29 เคมีภณัฑอินทรยี 1.6 1.9 1.7 2.1 
 ตอนที่ 38 เคมีภณัฑเบ็ดเตล็ด 0.2 0.2 0.2 0.2 
 รวม 2.1 2.4 2.3 2.7 
จํานวนพิกัดศุลกากรที่มีการสงออก     
 ตอนที่ 28 เคมีภณัฑอนนิทรยี 192 177 181 200 
 ตอนที่ 29 เคมีภณัฑอินทรยี 239 254 280 283 
 ตอนที่ 38 เคมีภณัฑเบ็ดเตล็ด 150 160 163 176 
 รวม 581 591 624 659 

 
จากตารางที่ 2-21 จะเห็นวาเคมีภัณฑที่สงออกสูงสุดใน 3 ตอนคือ เคมภัีณฑอินทรียซึง่สงออกคิดเปน

สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 78 ของปริมาณสงออกรวมทั้ง 3 ตอน รองลงมาคือ เคมีภัณฑอนินทรีย (เฉลี่ยรอยละ 14) 
และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด (เฉลี่ยรอยละ 8) และจะเหน็ไดวาเคมีภัณฑอินทรียมแีนวโนมสงออกเพิ่มขึ้น ขณะที่
เคมีภัณฑ 2 ตอนหลงัมีปริมาณสงออกเพิ่มขึน้นอยมาก (รปูที่ 2-2) 
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รูปที่ 2-2 ปริมาณสงออกเคมีภัณฑพิกัดศุลกากรตอนที่ 28, 29 และ 38 ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 

  
 1.2.1 การสงออกเคมภีัณฑอินทรีย (ตอนที่ 29) 
  การสงออกเคมภัีณฑอินทรียมแีนวโนมเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2548 สงออกมาก
ขึ้นกวาปกอนรอยละ 21 ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 เมื่อวิเคราะหเปนรายการพบวา เคมีภัณฑที่สงออกลําดับ
ตน ๆ ไดแก เคมีภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี Terephthalic acid เปนเคมีภัณฑที่สงออกปริมาณสูงสุดทั้ง 4 
ป โดยที่กวารอยละ 50 สงไปยังประเทศจีน รองลงมาคือปากีสถาน สําหรับ Terephthalic acid เปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเสนใยโพลีเอสเตอร โดยเฉพาะชนิด polyethylene terephthalate (PET) ที่ใชทําเสื้อผาและขวด PET 
รายการที่สงออกมากที่สุด 10 ลําดับแรกในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 แสดงในตารางที่ 2-22  
 
ตารางที่ 2-22 ปริมาณเคมีภัณฑอินทรีย (ตอนที่ 29) ที่มีการสงออกสงูสุด 10 ลําดับแรกในป พ.ศ. 2545 – 2548 

ปริมาณสงออก, ตัน (ลําดับที่) ช่ือเคมีภณัฑ 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

Terephthalic acid 369,919 (1) 433,280 (1) 368,284 (1) 534,501 (1) 
p-Xylene 276,768 (2) 297,080 (2) 235,647 (3) 263,866 (3) 
Benzene 214,499 (3) 218,549 (3) 331,687 (2) 398,019 (2) 
Toluene 178,357 (4) 216,449 (4)    77,794 (7)    32,896 (12) 
Ethylene 131,243 (5) 141,540 (5) 123,094 (4) 186,045 (4) 
Mixed xylene isomers     79,208 (6)          78,418 (6)     87,008 (6) 100,641 (6) 
Monosodium glutamate     50,254 (7)     66,269 (8)     68,142 (8)    50,612 (9) 
Buta-1, 3-Diene and Isoprene     33,132 (8)         31,703 (12)        27,892 (12)    26,872 (14) 
6-Hexanelactam (Epsilon-Caprolactam)     31,572 (9)            36,830 (10)    52,388 (9)    51,852 (8) 
Methyl methacrylate         31,112 (10)            29,582 (13)        23,640 (15)    35,737 (11) 
Other cyclic hydrocarbons        25,263 (11)      70,715 (7) 114,342 (5) 137,036 (5) 
Propylene         23,964 (12)                56,956 (9)    39,083 (10)    79,169 (7) 
o-Xylene    14,807 (17)         26,309 (11)    24,549 (13)         37,034 (10) 
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  จากตารางที่ 2-22 จะเหน็วาเคมีภัณฑที่มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นทุกปไดแก เบนซนี เอทีลีน และ  
Mixed xylene isomers นอกจากนี้พบวามีการสงออกผงชูรส หรือ Monosodium glutamate ในปริมาณมากเปน
ลําดับ 7 ในป พ.ศ. 2545 และลําดับ 8 ในป พ.ศ. 2546 และ 2547 และเปนลําดับ 9 ในป พ.ศ. 2548 โดยมี
ปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นจาก 50,254 ตัน ในป พ.ศ. 2545 เปน 68,142 ตันในป พ.ศ. 2547 และลดลงเหลอื 50,612 
ตันในปถัดมา  
  สัดสวนปริมาณสงออกรวมของพิกัดศุลกากรที่มีปริมาณสงออกสูงสุด 10 ลําดับแรกเทากับรอย
ละ 88.2, 86.7, 86.4 และ 87.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสงออกทั้งสิ้นของตอนที่ 29 ในป พ.ศ. 2545, 2546, 
2547 และ 2548 ตามลําดับ 

1.2.2 การสงออกเคมภีัณฑอนินทรีย (ตอนที่ 28) 
 การสงออกเคมภัีณฑอนินทรียในชวงป พ.ศ. 2545 – 2546 มีปริมาณรวมในแตละปเพิ่มขึ้น
เล็กนอย เคมภัีณฑอนินทรียที่สงออกมากที่สุดลําดับที่ 1 – 3 ไดแก Carbon black, Calcium carbonate และ 
Sodium hydroxide เหมือนกันทั้ง 4 ป และมีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นทุกปเชนเดียวกัน สําหรับ Carbon black ซึ่ง
เปนสารเม็ดสีดําที่ใชสําหรับทําสีและหมึกตาง ๆ โดยเฉพาะหมึกพิมพ แตสวนใหญมีการใช Carbon black ในการ
ทํายางรถยนต พบวาประมาณรอยละ 60 สงไปยังประเทศญี่ปุน พิกัดศุลกากรที่สงออกมากที่สุด 10 ลําดับแรก
ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 แสดงในตารางที่ 2-23 
 ปริมาณสงออกรวมของพิกัดศุลกากรที่มีปริมาณสงออกสูงสุด 10 ลําดับแรกคิดเปนรอยละ 78.2, 
77.6, 77.0 และ 82.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสงออกทั้งสิ้นของตอนที ่28 ในป พ.ศ. 2545, 2546, 2547 และ 
2548 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2-23 เคมีภัณฑอนินทรีย (ตอนที ่28) ที่มีการสงออกสูงสุด 10 ลาํดับแรกในป พ.ศ. 2545 – 2548 

ปริมาณสงออก, ตัน (ลําดับที่) ช่ือเคมีภณัฑ 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

Carbon black 99,898 (1) 85,221 (1) 87,287 (1) 100,674 (1) 
Calcium carbonate 36,815 (2) 48,024 (2) 55,769 (2) 58,174 (2) 
Sodium hydroxide 29,548 (3) 31,631 (3) 32,823 (3) 34,908 (3) 
Silicon dioxide 15,304 (4) 13,286 (6) 17,336 (6) 17,676 (6) 
Hydrogen peroxide 14,478 (5) 20,415 (4) 24,991 (4) 28,788 (4) 
Sodium sulfite 13,768 (6) 13,619 (5) 17,699 (5) 20,594 (5) 
Sodium metabisulfite 12,828 (7) 13,276 (7) 10,000 (7) 12,354 (7) 
Sodium hydroxide  20% w/w or more 9,520 (8) 2,331 (22) 97 (62) 429 (38) 
Sulfuric acid > 50% w/w 9,419 (9) 8,253 (9) 7,385 (11) 8,539 (8) 
Potassium carbonate 8,138 (10) 7,781 (10) 9,813 (8) 6,066 (10) 
Sodium triphosphate 8,089 (11) 10,376 (8) 7,921 (9) 5,448 (11) 
Other silicates of sodium 1,314 (26) 7,037 (11) 7,524 (10) 3,183 (17) 
Calcium hydrogen orthophosphate 4,446 (14) 5,515 (13) 6,223 (13) 6,580 (9) 
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 1.2.3 การสงออกเคมภีัณฑเบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 38) 
  ตารางที่ 2-24 แสดงเคมีภัณฑหมวดเบ็ดเตล็ดที่มีปริมาณสงออกสูงสุด 10 ลําดับแรกในป พ.ศ. 
2545 – 2548 ปริมาณสงออกรวมของพิกัดศุลกากรที่มีปริมาณสงออกสูงสุด 10 ลําดับแรกของป พ.ศ. 2545 คิด
เปนรอยละ 82.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสงออกทั้งสิ้นของตอนที่ 38 สัดสวนในป พ.ศ. 2546, 2547 และ 
2548 เทากับรอยละ 82.3, 82.9 และ 80.6 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2-24 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 38) ที่มีการสงออกสูงสุด 10 ลาํดับแรกในป พ.ศ. 2545 – 2548 

ปริมาณสงออก, ตัน (ลําดับที่) ชื่อเคมีภัณฑ 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

OTHER PRODUCTS BINDERS, PREPARATIONS 
OF CHEMICAL, AND RESIDUAL PRODUCTS OF 
CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT 
ELSWHERE SPECIFIED 

48,505 (1) 47,566 (1) 50,069 (1) 60,776 (1) 

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATY ACIDS, 
ACID OILS FROM REFINING OTHER 

18,803 (2) 13,721 (5) 24,432 (2) 25,988 (2) 

SORBITAL OTHER THAN THAT OF SUBHEADING 
NO. 2905.44 

16,012 (3) 17,877 (3) 17,677 (5) 14,931 (4) 

ANTI-OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER 
COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR 
PLASTICS 

14,247 (4) 17,088 (4) 19,126 (4) 21,688 (3) 

COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR 
PLASTICS 

7,327 (5) 927 (21) 45 (61) 623 (30) 

REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, 
CONCRETES AND SIMILAR COMPOSITIONS, 
OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING NO. 3801 

5,944 (6) 11,033 (6) 9,750 (6) 12,346 (5) 

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, 
ACID OILS  REFINED FROM TALL OIL FATTY 
ACIDS 

4,335 (7) 2,212 (13) 2,579 (13) 2,229 (14) 

FLUXES AND OTHER AUXILIARY PREPARATIONS 
FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 

4,211 (8) 3,577 (11) 3,664 (11) 4,068 (10) 

MOSQUITOS STICKS, PUT UP IN FORMS OR 
PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 

4,091 (9) 3,981 (9) 4,074 (10) 3,962 (11) 

FINISHING AGENTS,DYE CARRIERS TO 
ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYE-
STUFF,OTHER THAN PRODUCTS OF 
SUBHEADING NO. 3809.100-008, OF A KIND 
USED IN THE TEXTILE INDUSTRY OR THE LIKE 
INDUSTRY 

3,897 (10) 4,812 (7) 4,427 (9) 4,078 (9) 

NON-REFRACTORY MOTARS AND CONCRETES 1,360 (14) 26,289 (2) 19,558 (3) 5,418 (8) 
ACTIVATED CARBON 3,427 (11) 4,752 (8) 6,545 (7) 8,429 (6) 
OTHER ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS 1,395 (14) 3,910 (10) 4,935 (8) 7,230 (7) 
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1.3  การครอบครอง  
สถานการณการครอบครองสารเคมีไมชัดเจน เนื่องจากมีเพียงบางหนวยงานที่ติดตามขอมูลสารเคมี

ภายหลงัจากการนําเขา ขอมลูที่มีการเก็บรวบรวมไวไดแก ขอมูลซึง่ไดจากการสํารวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อป พ.ศ. 2545 - 2546 โดยสํารวจปริมาณสารเคมีที่เก็บและใชในโรงงานอุตสาหกรรม 29 ประเภท มีโรงงานที่
อยูในขายตองสํารวจทั้งสิ้น 9,552 โรงงาน แตที่ดําเนินการสํารวจไดคือ 7,348 โรงงาน หรือรอยละ 77  
 1.3.1 การใชสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานทั่วประเทศมีการใชสารเคมีประมาณ 187 ลานตันหรือพันลิตรตอป (เนื่องจากมขีอจํากัด
ของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เก็บ ทําใหการรวมปริมาณสารเคมีเปนการรวมหนวยน้ําหนักและ
หนวยปริมาตรเขาดวยกัน) การกระจายปริมาณสารเคมีที่ใชในโรงงานอตุสาหกรรมในจังหวัดตาง ๆ พบวาสวน
ใหญ (68 จงัหวัด) มีสัดสวนการใชนอยกวารอยละ 1 เมือ่เทียบกับปริมาณสารเคมีที่ใชทั้งหมด จงัหวัดระยองเปน
พื้นที่ที่มกีารใช สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 39 หรือประมาณ 73 ลาน ตันหรอืพันลิตร ตอป จังหวัดที่มีปรมิาณการใช
สารเคมีสูงสุด 10 ลําดับแรกแสดงในตารางที่ 2-25 

 
ตารางที่ 2-25 จังหวัดที่มีปริมาณการใชสารเคมีสูงสุด 10 ลาํดับแรก 

ลําดับที่ จังหวัด ปริมาณการใชสารเคมี 
(ตันหรือพันลิตร ตอป) รอยละ 

1 ระยอง 73,479,752 39.3 
2 ชลบุร ี 38,390,635 21.5 
3 สมุทรปราการ 29,166,325 15.6 
4 ลพบุร ี 18,260,252 9.8 
5 กรุงเทพมหานคร 7,971,950 4.3 
6 นครศรีธรรมราช 5,136,449 2.8 
7 อยุธยา 4,044,845 2.2 
8 นนทบรุ ี 3,109,305 1.7 
9 ยะลา 1,836,455 0.98 
10 สมุทรสาคร 901,148 0.48 

 ที่มาขอมูล : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
สารเคมีที่มีการใชในโรงงานประกอบดวยสารเคมีประเภทกาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ (UN Class 

2.2) มากที่สุดประมาณรอยละ 36.1 ของสารเคมีที่ใชทั้งหมด รองลงมาคือกาซไวไฟ รอยละ 23.0 ของเหลวไวไฟ
รอยละ 17.0 สารอันตรายอืน่ ๆ รอยละ 9.8 สารกัดกรอนรอยละ 1.2 และสารประเภทตาง ๆ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2-26 
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ตารางที่ 2-26 ปริมาณสารเคมีที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทความเปนอันตราย 

ประเภทสารอนัตราย ปริมาณทีใ่ช (ตันหรือพันลิตรตอป) รอยละ 
กาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ 67,554,331 36.1 
กาซไวไฟ 43,051,177 23.0 
ของเหลวไวไฟ 31,882,493 17.0 
สารอันตรายอื่น ๆ 18,404,803 9.8 
สารกัดกรอน  2,169,510 1.2 
กาซพิษ  510,452 0.3 
ของแข็งไวไฟ 167,988 0.1 
วัตถุที่มแีนวโนมเกิดการเผาไหมไดเอง 21,485 0.0 
สารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําแลวเกิดกาซติดไฟได 17,414 0.0 
สารออกซไิดซ 527,829 0.0 
สารอินทรียเปอรออกไซด 48,568 0.0 
สารพิษ 76,479 0.0 

ที่มาขอมูล : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สารเคมีประเภทกาซไมติดไฟ ไมเปนพิษทีม่ีการใชมากทีสุ่ดนั้น มีการใชมากที่สุดที่จังหวัดชลบุรี
ประมาณ 37 ลานตันหรือพนัลานลิตรตอป รองลงมาคอืจงัหวัดระยองประมาณ 25 ลานตันหรือพันลานลิตรตอป 
ลําดับที่ 3 คือกรุงเทพมหานครประมาณ 2.5 ลานตนัหรอืพันลานลิตรตอป ปรมิาณการใชรวมใน 3 จงัหวัดนี้คดิเปน
สัดสวนรอยละ 96.6 ของปริมาณกาซไมติดไฟ ไมเปนพิษทีใ่ชทั้งหมด สวนกาซไวไฟพบจังหวัดที่มกีารใชสูงที่สุด 3 
ลําดับแรกไดแก ระยอง นครศรีธรรมราช  และอยุธยา ปรมิาณการใชรวมของ 3 จงัหวัดนี้คิดเปนรอยละ 92.7 ของ
ปริมาณการใชกาซไวไฟทั้งหมด สําหรับของเหลวไวไฟใชมากที่จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือระยองและยะลา 
ตามลําดับ (ตารางที ่2-27) 

ตารางที ่2-27 จังหวัดที่มีปริมาณการใชกาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ กาซไวไฟ และของเหลวไวไฟ สูงสุด 3 ลาํดับแรก 

ประเภทสารเคม ี จังหวัดที่ใชสูงสุด 3 ลําดับแรก ปริมาณการใช  
(ตันหรือพันลิตร ตอป) 

รอยละ 

กาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ ชลบุรี 37,005,110 54.8 
 ระยอง 25,682,645 38.0 
 กรุงเทพฯ 2,544,831 3.8 
 ทั้งประเทศ 67,554,331 100.0 
กาซไวไฟ ระยอง 32,651,996 75.8 
 นครศรีธรรมราช 4,863,529 11.3 
 อยุธยา 2,410,906 5.6 
 ทั้งประเทศ 43,051,177 100.0 
ของเหลวไวไฟ สมุทรปราการ 23,027,586 72.2 
 ระยอง 5,294,980 16.6 
 ยะลา 1,823,967 5.7 
 ทั้งประเทศ 31,882,493 100.0 

  ที่มาขอมูล : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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 1.3.2 สารเคมีที่เก็บในโรงงานอุตสาหกรรม 
  สารเคมีที่เก็บในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีปริมาณรวมเทากับ 8.76 ลานตันหรือพันลาน
ลิตรตอป จังหวัดที่มีการเก็บสูงสุด 10 ลําดับแรกแสดงในตารางที่ 2-28 
 

ตารางที่ 2-28 จังหวัดที่มีปริมาณการเก็บสารเคมีสูงสุด 10 ลําดับแรก 

ลําดับที่ จังหวัด ปริมาณการเก็บ  
(ตันหรือพันลิตร ตอป) รอยละ 

1 ระยอง 5,044,301 57.6 
2 ลพบุรี 1,506,585 17.2 
3 กรุงเทพมหานคร 1,332,227 15.2 
4 สมุทรปราการ 242,541 2.8 
5 อยุธยา 221,677 2.5 
6 สมุทรสาคร 90,236 1.0 
7 พิษณุโลก 39,304 0.45 
8 ปทุมธาน ี 27,939 0.32 
9 ชลบุรี 22,221 0.25 
10 นครศรีธรรมราช 21,112 0.24 

ที่มาขอมูล : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   

สารเคมีประเภทที่เก็บมากที่สุดลําดับ 1 ถึง 4 ไดแก กาซไวไฟ กาซไมติดไฟและไมเปนพิษ สาร
อันตรายอื่น ๆ และของเหลวไวไฟ โดยปรมิาณการเก็บของสารเคมีทั้ง 4 ประเภทดังกลาวรวมกันคิดเปนรอยละ 
69.72 ของปรมิาณสารเคมีที่เก็บทั้งหมด (ตารางที่ 2-29) 
 

ตารางที่ 2-29 ปริมาณสารเคมีที่เก็บในโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทความเปนอันตราย 

ประเภทสารอนัตราย 
ปริมาณทีเ่ก็บ  

(ตันหรือพันลิตรตอป) รอยละ 
กาซไวไฟ 2,260,902 25.80 
กาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ 1,805,118 20.60 
สารอันตรายอื่น ๆ 1,514,858 17.30 
ของเหลวไวไฟ 440,378 5.03 
สารกัดกรอน 92,700 1.06 
ของแข็งไวไฟ  25,610 0.29 
สารพิษ 6,151 0.07 
สารอินทรียเปอรออกไซด 4,112 0.05 
วัตถุที่มแีนวโนมเกิดการเผาไหมไดเอง 4,056 0.05 
สารออกซไิดซ 3,816 0.04 
กาซพิษ  3,041 0.03 
สารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําแลวเกิดกาซติดไฟได 2,398 0.03 

 ที่มาขอมูล : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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  กาซไวไฟเก็บไวที่จังหวัดระยองมากที่สุด รองลงมาคือ ลพบุรี และกรุงเทพฯ ในสวนกาซไมติด
ไฟและไมเปนพิษซึ่งมีปริมาณการเก็บมากเปนลําดับ 2 พบวาจังหวัดที่มีการเก็บสูงสุดตามลําดับไดแก ระยอง 
อยุธยา ปทุมธานี และชลบุรี สารอันตรายอื่น ๆ เก็บไวมากที่สุดที่จังหวัดระยอง อยุธยา สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร ตามลําดับ สําหรับของเหลวไวไฟ พบวามีการเก็บไวมากที่สุดที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย 
และเชียงใหม ตามลําดับ 
  ขอมูลการใชและการเก็บสารเคมีที่แสดงในตารางที่ 2-25 ถึง 2-27 เปนขอมูลที่เปนประโยชน
อยางยิ่งเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเปนขอมูลที่เก็บจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
แหลงใหญของการใชและการเก็บสารอันตราย และสามารถจัดทําขอมูลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตรไดทุกระดับ
ต้ังแตระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ และระดับโรงงาน นอกจากจะเปนประโยชนเชิงปองกันแลว ยังเปนประโยชน
เชิงการตอบโตภาวะฉุกเฉินไดดวย แตขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนจริงก็ตอเมื่อมีการจัดทําใหทันสมัยตลอดเวลา 
 
2. สถานการณปริมาณของเสียในประเทศไทย 
 การนําเสนอในสวนนี้เปนการนําขอมูลของเสียจากระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและที่กรมควบคมุ
มลพิษรายงานไวในสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย โดยแบงการนําเสนอออกเปนการวิเคราะหขอมูล
แหลงกําเนิดของเสีย ระบบอางอิงการติดตามขอมูล และสถิติการนําเขาสงออกของเสีย 
 2.1 ขอมูลแหลงกําเนิดของเสีย 
   ขอมูลแหลงกําเนิดของเสียอาจแตกตางกันตามการกําหนดประเภทและแหลงกําเนิดของเสีย 
ดังนั้นเพือ่ใหเกิดความเขากับขอมูลที่จะนําเสนอตอไป ในรายงานฉบับนี้ไดเสนอการมองภาพรวมสถานการณ
ของประเทศ โดยเริ่มจากกรอบวงจรชีวิตผลติภัณฑ 3 ขัน้ตอนหลัก ดังรปูที่ 2-3 

 
 
ขอมูลของเสียจากขั้นตอนตาง ๆ ในรูปที ่ 2-3 ในสวนแรกคอื การสกัดวัตถุดิบ เชนการทํา

เหมืองแร เหมอืงถานหิน และการขุดเจาะปโตรเลียม เปนตน เปนขัน้ตอนที่อาจกอใหเกิดของเสียไดหลากหลาย 
ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะไมกลาวถึงระบบขอมลูในสวนนี้  

การสกัดวัตถุดิบ 
การผลิตผลิตภณัฑ 
(รวมแปรรูปวัตถดิุบ) การใชผลิตภณัฑ 

ของเสีย ของเสีย ของเสีย 

กําจัด กําจัด กําจัด 

รูปที่ 2-3 ขั้นตอนตาง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑและการเกิดของเสีย 
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2.1.1 ของเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ (รวมของเสียจากแปรรูปวัตถดุิบ) 
การวิเคราะหไดใชขอมูลของเสียของป พ.ศ. 2547 โดยนําปริมาณของเสียจากกระบวนการแปร

รูปวัตถุดิบมารวมอยูในสวนของการผลิตผลติภัณฑดวย เนือ่งจากใชขอมูลรวมจากฐานขอมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนปริมาณรวมของของเสยีจากโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้นที่มีการนํากลับไปใชประโยชน  และที่ไดรับการบําบัดกําจัดในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดและขอจาํกัด
ตาง ๆ กัน 

ปริมาณของเสียจากขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑสําหรับใชสอย ซึง่ในภาพรวมควรมีทัง้ของเสีย
จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร แตขอมูลที่สืบคนไดมีเพยีงขอมูลของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ดูแลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมอียู 2 สวนคือ 

1) ปริมาณของเสียทั้งหมดจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไดจากการประมาณการ โดยในป 
พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 7.1 ลานตัน แบงเปนของเสียอนัตราย (Hz) 1.1 ลานตัน และของเสียที่ไมเปนของเสีย
อันตราย (Non-Hz) 6.0 ลานตัน  ขอมูลของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมดนี้ตามกฎหมายแลวผูประกอบการทุก
รายตองรายงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม แตปรากฏวามีการรายงานขอมูลสวนนี้จากผูประกอบการจํานวน
นอย สถิติของเสียที่ปรากฏจึงมีเพียงการประมาณการเทานั้น 

2) ปริมาณของเสียที่ขออนญุาตนําออกไปบําบัดนอกโรงงาน ซึ่งเปนปริมาณที่ผูประกอบการ
มาขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2547 มีผูประกอบการขอนําของเสียออกนอกโรงงานรวม 
5.5 ลานตัน/ป แบงเปน ของเสียอันตราย 1.1 ลานตัน และของเสียที่ไมเปนของเสียอนัตราย 4.4 ลานตัน  ของ
เสียที่ขอนําออกจากโรงงานไปเพื่อใชประโยชนใหม เชนรไีซเคิล ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน เปนตน มีจํานวนรวม
เทากับ 3.73 ลานตัน เปนของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย 3.1 ลานตนั และเปนของเสียอันตราย 0.63 ลานตัน 
ที่เหลืออีก 1.77 ลานตันจะเปนการขอนําออกไปกําจัด เชนฝงกลบ หรอืเผาทําลาย โดยเปนของเสียที่ไมเปนของ
เสียอันตราย 1.3 ลานตัน และเปนของเสียอนัตราย 0.47 ลานตัน (รูปที่ 2-4)  

 สถิติปริมาณของเสียเหลานี้มคีวามคลาดเคลื่อนจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก 1) ใน
สวนปริมาณของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนการประเมินจากการศึกษากรณีตัวอยางเทานั้น ไมใชขอมลู
จากการรายงานของผูกอกําเนิดของเสียทั้งหมด 2) สวนปริมาณของเสียที่ขออนุญาตนําออกจากบริเวณโรงงาน 
เปนเพียงปริมาณของเสียตอปที่ผูประกอบการขออนุญาตไมใชปริมาณของเสียที่มีการขนยายออกไปจริง 3) ขอมูล
ปริมาณของเสียที่ขนยายออกไปจากโรงงานจริงควรจะไดจากการรายงานขอมูลตามระบบเอกสารกํากับการขนสง
ของเสียอันตรายและจากขอบังคับตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (internet) พ.ศ. 2547 ขณะที่เสนอรายงานนี้ขอมูลที่
ไดจากระบบยังไมเพยีงพอตอการนํามาวิเคราะห นอกจากนี้ ขอมูลที่มีอยูยังมีลักษณะการจําแนกชนดิและประเภท
ของเสีย ที่ไมเอื้อตอการติดตามความเคลื่อนไหวสารเคมีอันตรายและการวิเคราะหอยางเปนระบบ  
  การขาดขอมูลของเสียที่เกิดขึน้ทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหตัวต้ังหรือจุดเริ่มตนในการ
ติดตามของเสียไมชัดเจน เมื่อประกอบกับจุดหมายปลายทางที่ไมชัดเจนเชนกนัคือไมสามารถบอกไดวาของเสีย
ถูกสงไปกําจัดบําบัดที่ใด เปนปริมาณเทาใด จึงยิ่งทําใหการติดตามปริมาณและการเคลื่อนยายของเสียเปนไปได
ยาก ไมสามารถสอบทานขอมูลได ดังนั้น ขอมูลการเคลือ่นยายของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมดังแสดงขางตน
จึงมีความนาเชื่อถือนอย และไมสามารถสอบทานไดวาของเสียอันตราย 1.1 ลานตันที่ขออนุญาตนําออกนอก
โรงงานเปนของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงงานหรือไม และของเสียอันตราย 0.47 ลานตันที่แจงวานําไปกําจัดนั้น
ถูกนําไปกําจัดจริงหรือไม   
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2.1.2 ของเสียจากการใชผลติภัณฑ 
  ของเสียที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑมาจากแหลงกําเนิดหลายสวนเชน ครัวเรือน อาคารพาณิชย 
หางสรรพสนิคา สถานศึกษา และสถานพยาบาล เปนตน ซึ่งเกือบทั้งหมดอยูในขอบเขตพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบางสวนอยูในขอบเขตพระราชบัญญัติพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 สถิติ
ปริมาณของเสียจากชุมชนแสดงในรูปที่ 2-5 

ปริมาณของเสียที่กรมควบคุมมลพิษรายงานเปนตัวเลขที่ไดจากการประมาณการจากฐานขอมูล
ของกรมฯ และบางสวนไดจากสํานักสิ่งแวดลอม กรงุเทพมหานคร ซึง่เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่กฎหมาย
มอบอํานาจใหบริหารจัดการของเสียจากชุมชน การประเมินปริมาณของเสียเปนการประเมินเฉพาะปริมาณของ
เสียชุมชนที่เกบ็รวบรวมไดตามระบบจัดเก็บของทองถิ่นเทานั้น 

สวนปริมาณของเสียจําพวกกากกัมมันตรังสี พบวามีการกระจายอยูในงานหลัก 3 สวนไดแก  
งานทางการแพทย รอยละ 60 งานทางดานการศึกษาวิจัย รอยละ 35 และอีกรอยละ 5 เปนการใชในงานทาง
อุตสาหกรรม (กองวิศวกรรมนิวเคลียร ฝายวิศวกรรมเครือ่งกล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 17 
กุมภาพันธ 2549) ปริมาณกากกัมมันตรังสีจาํแนกตามประเภทกากกัมมันตรังสีแสดงในตารางที่ 2-30 
 

ขออนุญาตนําออก 

การผลิตผลิตภณัฑ 
(รวมแปรรูปวัตถดิุบ) 

ของเสีย 

วัตถุดิบ 

กําจัด 

7.1 ลานตัน 
 

1.77 ลานตัน 

5.5 ลานตัน 

แหลงที่มาขอมูล : ฐานขอมูลของเสียกรมโรงงานอุตสาหกรรม, มกราคม 2549 

บริเวณโรงงาน 

Hz 
1.1 ลานตัน 

Hz 
0.47 ลานตัน 

Hz 
0.63 ลานตัน 

Non-Hz 
3.1 ลานตัน 

Non-Hz 
6.0 ลานตัน 

Non-Hz 
1.3 ลานตัน 

รูปที่ 2-4 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปวัตถุดิบและผลิตผลิตภัณฑจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 ในป พ.ศ. 2547 
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ตารางที่ 2-30 ปริมาณกากกัมมันตรังสี จําแนกตามประเภทกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2547 

ปริมาณ  ประเภทกากกัมมนัตรังส ี
กิโลกรัม ลูกบาศกเมตร 

กากกัมมันตรังสรีะดับตํ่า 3,759.6 47.6 
กากตนกําเนิดรังสีปดผนึก 3,515.5 7.5 
กากของเหลวกัมมันตรังสีภายในสาํนักงาน     
ที่ระบายสูสิ่งแวดลอมภายหลังการบําบัด 

- 256.5 

กากของเหลวกัมมันตรังสีภายนอกสํานักงาน  
ที่ระบายสูสิ่งแวดลอมภายหลังการบําบัด 

- 0.4 

รวม 7,275.1 311.0 

     ที่มา :  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อางโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ 
(http://service.nso.go.th/nso/data/data23/data23_22.html, 24/02/49)  

 

การใชผลิตภณัฑ  

กําจัด 
11.903 ลานตัน 

3.1 ลานตัน 

แหลงที่มาขอมูล : สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 และ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อางโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (http://service.nso.go.th/nso/data/data23/data23_22.html, 24/02/49) 

 

ของเสียใน
ถังรองรับ 

อันตราย 
0.383 ลานตัน 

ขยะทั่วไป 
14.6 ลานตัน 

ติดเชื้อ 
0.02 ลานตัน 

กากกัมมันตรังสี 
7,275.1 กิโลกรัม 
311.0 ลบ.ม. 

15.003 ลานตัน 
 

ไมมีขอมูล 

ไมมีขอมูล 

รูปที่ 2-5   ปรมิาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปวัตถุดิบและผลิตผลิตภัณฑจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 ในป พ.ศ. 2547 
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2.2 ระบบอางอิงการติดตามนําเขาสงออกของเสียและวัสดุที่ไมใชแลว 
 หนวยงานหลักที่มีระบบอางองิการติดตาม การนําเขา สงออกสินคา คือ กรมศุลกากร ดังนั้น การติดตาม

จึงจําเปนตองเขาใจธรรมชาติของการเก็บขอมูลของกรมศุลกากรวาตองเปนไปตามระบบฮารโมไนซ ซึ่งปจจุบัน
ยังไมไดเอื้อใหเกิดภาพที่ชัดเจนของของเสยีที่มีการนําเขาและสงออก เพราะการจําแนกพิกัดศุลกากรไมละเอียด
เพียงพอ นอกจากนี้ คําอธิบายรายการพิกัดศุลกากรอาจไมสอดคลองกับรายการที่กําหนด โดยหนวยงานที่
อนุญาตหรือหนวยงานที่ประสงคจะเก็บรวมรวมและติดตามขอมูล 

2.3 สถิติการนําเขา-สงออกของเสีย 
  ดังไดกลาวแลววา การติดตามขอมูลการนาํเขา-สงออกจาํเปนตองอาศัยระบบฮารโมไนซ ดังนัน้ เพือ่ให

สามารถใชประโยชนจากขอมลูได จึงจําเปนตองทราบขอจํากัดของระบบฮารโมไนซ ดังนั้นเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลได จึงจาํเปนตองทราบขอจํากัดของระบบฮารโมไนซเสียกอน การเสนอขอมูลจงึแบงเปนการ
แสดงรายการของเสียตามระบบฮารโมไนซ โดยยกตัวอยางบัญชีรายชือ่ของเสียตามอนุสัญญาบาเซล แลวจึง
นําเสนอสถิติการนําเขา-สงออก ของรายการของเสียดังกลาว  

2.3.1 บัญชีรายชื่อของเสียตามอนุสัญญาบาเซลและการควบคุม 
  บัญชีรายชื่อของเสียของประเทศไทยที่มีการควบคุมการนาํเขาสงออกตามอนุสัญญาบาเซล
ประกอบดวย 5 กลุมคือ ของเสียที่หามนําเขา ของเสียที่ควบคุมการนําเขา ของเสียที่ควบคุมการนําเขาและ
สงออก ของเสียที่ควบคุมการสงออกไปยังประเทศที่กําหนด และของเสียที่หามการสงออกไปยังประเทศที่กําหนด 
ซึ่งแตละกลุมจะมีการควบคุมตามเงื่อนไข มติ และประกาศของหนวยงานดังตารางที่ 2-31  
 

ตารางที่ 2-31 รายการของเสยีที่ควบคุมตามอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย 
รายการของเสีย พิกัดฮารโมไนซ เงื่อนไข มติ/ ประกาศ 

ของเสียที่หามนําเขา 
แบตเตอรี่ใชแลว และแผนธาตุที่อยูใน
แบตเตอรี่ใชแลว (Used lead-acid 
battery or its lead grid/plate and its 
other components) 

8507 ไมมี มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2536 เม่ือวันที่ 
15 ธันวาคม 2536  

ยางรถที่ใชแลว (Used tyres) 
1. ชนิดใชกับรถยนตนัง่ (รวมถึงสเตชั่น
เวกอนและรถแขง)  

2. ชนิดใชกับรถบัสหรอืรถบรรทุก  
3. ชนิดใชกับรถจักรยาน  
4. ชนิดใชกับรถจักรยานยนต  
5. เศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดที่เปน
ยางของรถใน 1.- 4.  

6. ยกเวนกรณีที่นําเขามาเพื่อการ
ศึกษาวิจัย หรือเพื่อเปนตัวอยาง หรือ
พาหนะนําติดมาเพื่อใชกับยานพาหนะ
นั้นๆ ในปริมาณเทาที่จําเปน และกรณี
ที่นําเขามาเพื่อการแขงขันรถ หรือการ
ทองเที่ยว 

 
- 4012.11 และ 4012.209 
  
- 4012.12 และ 4012.209 
- 4012.192 และ 4012.202 
- 4012.199 และ 4012.209 
- 4004.000 

 ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การ
นํายางรถใชแลวเขามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2546 
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ตารางที่ 2-31 รายการของเสยีที่ควบคุมตามอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย (ตอ) 
รายการของเสีย พิกัดฮารโมไนซ เงื่อนไข มติ/ ประกาศ 

ของเสียที่ควบคุมการนําเขา 
เศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปน
พลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม 
(Plastic scarp, parings and waste) 

3915 - ขออนุญาตการนําเขา 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวย
การนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
112) พ.ศ. 2533  
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย ที่ 281/2541 
เรื่องมอบอํานาจในการอนุญาตใหนํา
เศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปน
พลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม เขา
มาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 14 ก.ย. 41  
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [2] 

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
และช้ินสวนประกอบ หรืออุปกรณของ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
(Used electrical and electronic 
equipment and its part or 
components) 

8414.30, 8414.51, 8414.90, 84.15, 
84.18, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 
84.50, 8450.901, 8450.902, 
8451.10, 8451.21, 8451.29, 
8451.901, 8451.909, 84.69, 84.70, 
84.71, 84.73, 8516.10, 8516.31, 
8516.40, 8516.50, 8516.60, 
8516.90, 8517.11, 8517.19, 
8517.21, 8517.90, 85.19, 85.20, 
85.21, 85.22, 8525.20, 85.27, 
85.28, 85.29, 8531.10, 8531.90 

- ขออนุญาตการนําเขา 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [3] 

ของเสียที่ควบคุมการนําเขาและสงออก 
ของเสียเคมีวัตถุ ตามอนุสัญญาบาเซล 
(Hazardous waste under the Basel 
Convention) 61 รายการ  

8507 - ขออนุญาตการนําเขา 
- ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [4] 

ของเสียที่ควบคุมการสงออกไปยังประเทศท่ีกําหนด 
เรือที่มีองคประกอบของแอสเบสตอสและ
พีซีบ ี(Ships containing asbestos and 
PCB) 

ไมกําหนด - ควบคุมการสงออกไปยัง
สาธารณรัฐตุรก ี
-  ขออนุญาตการนําเขา 
-  ปฏิบัติตามอนุสัญญาบา
เซล 
-  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

-  Legislation on Control of 
Hazardous Waste  
-  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
-  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [4] 

จอคอมพิวเตอร / โทรทัศนใชแลว (Used 
computer / TV monitor) 

8473 - ควบคุมการสงออกไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ขออนุญาตการนําเขา 
- ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- Legislation on Control of 
Hazardous Waste 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [4] 
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ตารางที่ 2-31 รายการของเสยีที่ควบคุมตามอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย (ตอ) 
รายการของเสีย พิกัดฮารโมไนซ เงื่อนไข มติ/ ประกาศ 

ของเสียที่กําหนดจากแหลงกําเนิดไม
จําเพาะ (Scheduled waste from non-
specific sources) 28 รายการ และจาก
แหลงกําเนิดจําเพาะ (from specific 
sources) 30 รายการ และของเสียที่
กําหนดการควบคุมเคลื่อนยายขามแดน 
เพิ่มเติมโดยกฎหมายภายในประเทศตาม
ขอ 1(b) ตามอนุสัญญาบาเซล ไดแก 
ตะกรันจากกระบวนการผลิตทองแดง 
กากตะกอนจากเรือบรรทุกน้ํามัน กาก
ตะกอนที่มีลักษณะเปนเม็ด และสารเรง
ปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมที่ผานการใชงาน
แลว 

ไมกําหนด - ควบคุมการสงออกไปยัง
ประเทศมาเลเซีย 
- ขออนุญาตการนําเขา 
- ปฏิบัตติามอนุสัญญาบาเซล 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- Environmental Quality (Scheduled 
waste) Regulations 1989  
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [4] 

ของเสียที่หามสงออกไปยังประเทศที่กําหนด 
แบตเตอรี่ใชแลว และของเสียอันตราย
อ่ืนๆ (Used batteries and other 
hazardous wastes) 

ไมกําหนด หามการสงออกไปยัง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- Act Number 23 year 1997 
regarding Environmental 
Management  
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม [4] 

[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546  

[2] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑในการอนุญาตใหนําเศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไม
ก็ตาม ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2539 
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตราย
เขามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2546 
[4] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เปนวัตถุอันตรายเขามาใน
ราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 
ที่มาขอมูล : กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2547. http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_BaselList.htm, 14/12/49  
  
 

2.3.2 สถิติการนําเขา-สงออกของเสียและวัสดุที่ไมใชแลว 
  สถิติปริมาณการนําเขาและสงออกของเสียที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทยดัง
แสดงในตารางที่ 2-31 ที่เก็บรวบรวมตามระบบของกรมศุลกากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีดังนี ้

ก. แบตเตอรี่ใชแลว และแผนธาตุที่อยูในแบตเตอรี่ใชแลว 

จากสถิติการนําเขาจากกรมศุลกากรพบวา พิกัด 8507 หมายถึงหมอสะสมไฟฟา รวมถึงแผน
กั้นของของดังกลาวจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรอืไมก็ตาม มีการนําเขาและสงออกในชวง
ป พ.ศ. 2545 – 2548 ดังแสดงในตารางที่ 2-32 
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ตารางที่ 2-32 ปริมาณการนําเขา-สงออกแบตเตอรี่และแผนธาตุที่อยูในแบตเตอรี่ใชแลว  

ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2548 
ปริมาณนําเขา มูลคา (ลานบาท) พิกัดรหัสสถิต ิ ชื่อพิกัด 

2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 
   8507.100   "Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)."  
      "- Lead-acid, of a kind used for starting piston engines"  
8507.100.006 "- Lead-acid, of a 

kind used for starting 
piston engines" 
(UNIT)  

127,707 50,274 290,827 307,634 43.9 20.8 22.0 33.6 

8507.100.086 Used - ( )  - - 790 152 - - 2.9 0.6 
8507.200   "Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)."  
      - Other lead-acid accumulators 
8507.200.008 - Other lead-acid 

accumulators (UNIT)  
2,312,070 5,272,614 10,012,784 6,322,848 317.1 438.9 612.1 548.0 

8507.200.088 Used - ( )  - 133 755 1,862 - 0.2 1.1 2.5 
8507.300   "Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)."  
      - Nickel-cadmium 
8507.300.004 - Nickel-cadmium 

(UNIT)  
3,856,185 6,036,478 5,896,365 7,939,778 181.0 278.1 249.4 204.2 

8507.300.084 Used - ( )  - 78 - 132 - 0.3 - 0.1 
8507.400   "Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)."  
      - Nickel-iron 
8507.400.001 - Nickel-iron (UNIT)  642,343 806,101 548,300 366,682 7.9 10.2 10.7 15.1 
8507.800   "Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)."  
      - Other accumulators 
8507.800.009 - Other accumulators 

(UNIT)  
25,494,501 36,629,092 78,929,079 103,467,653 759.7 823.6 942.3 1,469.8 

8507.800.089 Used - ( )  - 4 2,595 27,622 - 0.01 3.2 11.9 
8507.900   "Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)."  
      - Parts  
8507.900.101 Battery containers 

(covers) (KGM)  
169,962 183,072 275,000 198,570 62.5 20.1 32.7 25.9 

8507.900.202 Separators (KGM)  42,605 64,165 39,910 80,728 6.0 13.8 8.3 19.8 
8507.900.303 Lead plates (KGM)  56,802 64,754 27,123 17,230 4.6 5.5 2.2 1.7 
8507.900.909 Other (KGM)  481,013 65,728 233,490 279,319 75.5 63.2 26.0 49.2 

ที่มาขอมูล: กรมศุลกากร, http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp, 5/06/2549 
 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครัง้ที่ 6/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 

ที่ระบุในตารางที่ 2-31 มีสาระสําคัญคือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม มีมติเห็นชอบในมาตรการหามนําเขาแบตเตอรี่
ใชแลว หรือแผนธาตุที่อยูในแบตเตอรี่ใชแลวมาเปนวัตถุดิบในการผลติตะกั่วแทง ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป สวน
ใบอนุญาตการนําเขาเดิม ใหมีผลใชบังคับจนส้ินอายุในใบอนุญาต เมื่อพจิารณาสถิตินําเขาแบตเตอรี่ใชแลว หรอื
แผนธาตุที่อยูในแบตเตอรี่ใชแลวในพิกัดรหสัสถิติ 8507.100.086 และ 8507.200.088 พบวามีการนําเขาในป 
2546 ถึง 2548 โดยมีปริมาณนําเขารวมแตละปเทากับ 133, 1,545 และ 2,014 หนวย ตามลําดับ และในพิกัด 
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8507.900.303 (ชิ้นสวนแผนตะกั่ว) มีการนําเขาตอเนื่องในชวงป 2545 – 2548 แตพบวามีแนวโนมปริมาณ
นําเขาลดลง โดยการนําเขาในป 2548 ลดลงจากปกอนหนาประมาณรอยละ 36 แตมีขอสังเกตคือ พิกดัดังกลาวนี้
เปนพิกัดรวมของสินคาที่เปนทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลว จึงไมสามารถจําแนกสถิตินาํเขาที่ใชแลวได 

นอกจากนี้ยังมแีบตเตอรี่และแผนธาตุใชแลวในพิกัดศุลกากรที่หมายถึงเศษและของที่ใชไมได 
ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหมอสะสมไฟฟา เซลปฐมภูมิที่ใชแลว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใชแลวและหมอ
สะสมไฟฟาที่ใชแลว รวมทั้งสวนประกอบทางไฟฟาของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ ทีไ่มไดระบุหรือรวมไวในที่
อื่นในตอนนี ้คอืพิกัดศุลกากร 8548 ซึ่งมีการนําเขาและสงออกในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 ดังแสดงในตารางที่ 
2-33 

 
ตารางที่ 2-33  ปริมาณการนําเขา-สงออกเศษและของที่ใชไมไดที่เปนโลหะของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่และหมอ

สะสมไฟฟา เซลปฐมภูมิที่ใชแลว ... (พิกัด 8548)  ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2548 
ปริมาณนําเขา (ตัน) ปริมาณสงออก (ตัน) 

ชิ้นสวน 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

เศษและของที่ใช
ไมไดที่เปนโลหะ 1

 
- - - - 10.590 426.757 339.923 101.887 

เศษและของที่ใช
ไมไดอื่นฯ2 

944.502 349.769 17.871 14.071 268.491 621.094 242.030 421.787 

ชิ้นสวนไฟฟาของ
อุปกรณอื่นที่ไมได
ระบุไวที่อื่น 3 

861.525 1,559.115 1,043.239 621.430 1,101.278 1,510.593 2,690.102 2,560.317 

รวม  1,806.027 1,908.884 1,061.110 635.501 1,380.359 2,558,444 3,272.055 3,083.991 

หมายเหตุ  1 = พิกัดรหัสสถิติ 8548101000; 2 = พิกัดรหัสสถิติ 854810900; 3 = พิกัดรหัสสถิติ 8548900000 
ที่มา : กรมศุลกากร, http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp, 5/06/2549 
 
      จากตารางที่ 2-33 พบรายการที่เกี่ยวของคอื 2 รายการแรก โดยพบวามีการนําเขาเฉพาะเศษ
และของที่ใชไมไดอื่น ๆ (ทีไมใชโลหะ) ต้ังแตป 2545 – 2548 โดยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 
2545 เปนตนมา ในสวนการสงออกพบวามีการสงออกทัง้เศษและของที่ใชไมไดที่เปนโลหะ และเศษและของที่ใช
ไมไดอื่น ๆ (พกิัดรหัสสถิติ 8548101000 และ 8548810900 สถิติปริมาณสงออกของเศษและของที่ใชไมไดที่เปน
โลหะลดลงตั้งแตป 2546 เปนตนมา สวนเศษอื่น ๆ มแีนวโนมสงออกโดยรวมลดลงเล็กนอย 
  ทั้งแบตเตอรี่ชนิด lead-acid ในพิกัด 8507.100 และ 8507.200 และเศษและของที่ใชไมไดที่
เปนโลหะ และเศษและของที่ใชไมไดอื่น ๆ ในพิกัดรหัสสถติิ 8548101000 และ 8548810900 เปนรายการของ
เสียเคมีวัตถุที่ถูกประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 บญัชี ข. ดูแลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนําเขา-
สงออกตองขออนุญาตกอน ของเสียประเภทนี้เปน 2 ใน 61 รายการของเสียเคมีวัตถคุวบคุมการนําเขา-สงออก
ตามอนุสัญญาบาเซลดวย   

ข. ยางรถที่ใชแลว (used tyres)  

 เมื่อพิจารณาการนําเขาของสินคาประเภทยางรถใชแลวตามรายพิกัดศุลกากรที่แสดงในตารางที่ 
2-30 ซึง่เปนของเสียในกลุมที่หามการนําเขา พบวามีการนําเขาจําแนกตามพิกัดรหัสสถิติระหวางป พ.ศ. 2545 – 
2548 ดังแสดงในตารางที่ 2-34 



            
                                            สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 

 

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.)                                                                                              69 

ตารางที่ 2-34 ปริมาณการนําเขายางรถใชแลว ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 
ปริมารนําเขา (หนวย : UNIT) มูลคานําเขา (ลานบาท) 

พิกัดรหัสสถิต ิ ชื่อพิกัด 
2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 

4012.110 ยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคูชัน ดอกยางและยางรองยางใน - ยางที่หลอดอกใหม 

 4012.110.000 ชนิดที่ใชกับรถยนตนั่ง (รวมถึงสเต
ชันแวกอนและรถแขง) 

448 795 12,615 2,192 0.1 0.08 2.0 0.8 

4012.120 ยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคูชัน ดอกยางและยางรองยางใน - ยางที่หลอดอกใหม 

 4012.120.000 - - ชนิดที่ใชกับรถบัสหรือรถบรรทุก 63,476 63,214 124,833 16,497 4.4 3.9 7.9 1.7 

 4012.120.409 - - - อ่ืนๆ  - - - 203,389 - - - 13.9 

4012.192 ยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคูชัน ดอกยางและยางรองยางใน – ยางที่หลอดอกใหม -อ่ืนๆ 

 4012.192.009 --- ชนิดที่ใชกับจักรยาน 2,397 - 1,881 14,080 0.2 - 0.4 2.2 

4012.199 - ยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคชูัน ดอกยางและยางรองยางใน – ยางที่หลอดอกใหม -อ่ืนๆ 

 4012.199.400 

Of a pneumatic kind used with a 
rim size exceeding  20 inch 
except used on articles of 
heading  87.11 

- - - 23 - - - 0.04 

 4012.199.409 Other - - - 1,251 - - - 1.8 

 4012.199.003 Other retreaded tyres of rubber 168 216 108 - 0.4 1.5 0.4 - 
4012.202 - ยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคชูัน ดอกยางและยางรองยางใน – ยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว - ชนิดที่ใชกับ
จักรยาน 

 4012.202.000 
USED PNEUMATIC TYRES FOR 
USE WITH GOODS OF 
HEADING NO.8712 

40,321 297 500 162 0.4 0.03 0.04 0.03 

4012.209 ยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคูชัน ดอกยางและยางรองยางใน – ยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว - อ่ืน ๆ 

 4012.209.005 OTHER USED PNEUMATIC 
TYRES 

154,422 172,211 65,037 2,608 445.2 410.6 437.9 20.4 

 4012.209.400 Pneumatic tyres used on aircraft 
suitable for retreading 

- - - 46,315 - - - 215.5 

 4012.209.409 Other - - - 16,960 - - - 233.2 

4004.000  เศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ที่เปนยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ไดจากสิ่งดังกลาว 

 4004.000.008 

เศษ เศษตัด และของทื่ใชไมได ที่
เปนยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้ง
ผงและเม็ดที่ไดจากสิ่งดังกลาว
(หนวย: ตัน) 

1,879 2,427 2,297 2,797 11.2 14.4 14.4 18.9 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
 

จากตารางขางตนจะเห็นวา มีการนําเขายางที่หลอดอกใหมและยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว 
โดยในสวนยางหลอดอกใหมพบวา ชนิดที่ใชกับรถบัสหรือรถบรรทุกมสีถิติปริมาณนําเขาโดยรวมในชวง พ.ศ. 
2545 – 2548 มากที่สุด ขณะที่ในสวนยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลวที่นําเขามากที่สุดในชวงปดังกลาวคือ ยางนอก
ชนิดอัดลมที่ใชแลวอื่น ๆ สวนเศษ เศษตัด และของทื่ใชไมได ที่เปนยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่
ไดจากสิ่งดังกลาวมีการนําเขาประมาณ 2,000 กวาตัน โดยมีแนวโนมการนําเขาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงป 2545 – 2548  
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ค. เศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม (Plastic scarp, 
parings and waste) 

  ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 พบมีการนําเขาและสงออกเศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปน
พลาสติกทุกป โดยปริมาณนําเขาในแตละปอยูที่ประมาณ 1,000 ตัน สวนการสงออกมีปริมาณสูงกวาปริมาณ
นําเขามากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมาก รายละเอียดปริมาณการนําเขาของเสียกลุมนี้แสดงในตารางที่ 2-35 

 

ตารางที่ 2-35 ปริมาณนําเขา-สงออกของเสยีประเภทเศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติก ป 2545 - 2548 

ป พ.ศ. ปริมาณนําเขา (ตัน) ปริมาณสงออก (ตัน) 

2545 1,164.0 39,785.9 

2546 756.6 59,833.0 

2547 1,355.0 102,253.0 

2548 1,103.6 130,402.7 

  ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 

   

ในการควบคุมการนําเขาเศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติก กรมโรงงานอุตสาหกรรมได
ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑในการอนญุาตใหนําเศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซึง่เปนพลาสติก ไมวาใชแลว
หรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งมีขอกําหนดสําคัญ เชนใหนําเขาเศษ
พลาสติกเฉพาะนํามาใชเปนวัตถุดิบในโรงงานเทานั้น และตองนําเขาจากประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาบาเซล
เทานั้น รวมทั้งตองจัดทําแผนการนําเขาในแตละปยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมพรอมคาํขออนุญาตนําเขา 

ง. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่ใชแลว 
  ในสวนของเครือ่งใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซึ่งกําลังเปนปญหาในดานการ
จัดการ เนื่องจากเปนอุปกรณที่มีสารอันตรายเจือปนและมปีริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การควบคุมดูแลวัสดุไมใช
แลวประเภทนี ้ กรมโรงงานอตุสาหกรรมไดออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนญุาตให
นําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวทีเ่ปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร โดยประกาศ
ใหเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 29 รายการ รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณหรอืสวนประกอบอีก 28 รายการ
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 การนําเขามาตองมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายหรือใชซ้ํา เพื่อซอมแซมหรือปรับปรุง 
เพื่อดัดแปลงหรือปรับปรงุใหใชงานไดตามเดิม และเพื่อคัดแยกหรือแปรสภาพ สําหรับวัตถุประสงคขอสุดทายนี้
ตองนําเขาจากประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาบาเซลเทานั้น นอกจากนี้การนําเขาเพื่อดัดแปลง ปรับปรุง คัดแยก
หรือแปรสภาพ จะอนุญาตในกรณทีี่ตองไดรับการยินยอมจากประเทศตนทางในการรับของเสยีที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตกลับคืน  หรือมีโรงงานทีไ่ดรับอนญุาตประกอบกิจการโรงงานในการกาํจัดของเสียที่เกิดขึ้น  ใน
สวนกรมศุลกากรไดออกประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2546 เรือ่งแกไขเพิม่เติมพิกัดรหัสสถิติสนิคา โดยไดเพิ่มรหัส
สถิติสําหรับสินคาใชแลวในพกิัดที่เกี่ยวกับสิคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเริ่มใชเมือ่ 1 ตุลาคม 
2546 ซึง่กอนหนานี้ไมไดจัดรหัสสถิติไว จึงทําใหสามารถติดตามสถิติน้ําเขาได ในป พ.ศ. 2547 – 2548 พบวามี
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การนําเขาในรหัสสถิติกวา 200 รหัสสถิติ รหัสสถิติที่มีการนําเขาในป พ.ศ. 2548 สูงสุด 15 ลําดับแรกแสดงใน
ตารางที่ 2-36 
 
ตารางที่ 2-36 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทีน่ําเขารวมในป พ.ศ. 2547 – 2548 สูงสุด 15 ลําดับ 

ปริมาณนําเขา (ชิ้น) 
รหัสสถิติ รายการ 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 รวม 
8542600080 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส -วงจรรวม

ไฮบริด -ที่ใชแลว 8,456,456 220,258,086 228,714,542 
8541100082 -ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลงแสง -ที่ใชแลว 25,516,239 33,334,230 58,850,469 
8542290080 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส – วงจร

รวมโมโนลิทิก อื่น ๆ ที่ใชแลว 10,144,854 19,455,184 29,600,038 
8541290082 -ทรานซิสเตอร นอกจากทรานซิสเตอรไวแสง -อื่น ๆ ที่ใชแลว 8,452,034 7,514,393 15,966,427 
8529901082 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับของตาม

ประเภทที่ 85.25 ถึง 85.28 –อื่น ๆ -สําหรับใชกับเคร่ืองสงหรือ
เครื่องรับวิทยุโทรเลขหรือวิทยุโทรศพัท เครื่องสงวิทยกุระจายเสียง
หรือเคร่ืองสงโทรทศัน -ที่ใชแลว 20,837 3,039,871 3,060,708 

8541400986 -กลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบ
ข้ึนเปนโมดุลหรือทําเปนแผงหรือไมก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปลงแสง ที่
ใชแลว 1,763,000 366,975 2,129,975 

8542210080 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส –วงจรโม
โนลิทิก ดิจิตัล ที่ใชแลว 1,027 1,790,972 1,791,999 

8539221089 –หลอดไฟฟาแบบมีไสอื่น ๆ ไมรวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือ
หลอดอินฟราเรด อื่น ๆ ที่มีกําลังไมเกิน 100 วัตตและสําหรับใชกับ
แรงดันไฟฟาเกิน 100 โวลต ที่ใชแลว 3,057 1,110,513 1,113,570 

8473300088 -ประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องจักร ตามประเภทที่ 84.71 
ที่ใชแลว 205,128 906,624 1,111,752 

8539391087 -หลอดไฟฟาแบบดิสชารจ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต อื่น ๆ ไม
เกิน 100 วัตต ที่ใชแลว 1,630 879,490 881,120 

8541210085 -ทรานซิสเตอร นอกจากทรานซิสเตอรไวแสง ที่มีอัตราการสุญเสีย
นอยกวา 1 วัตต ที่ใชแลว 0 589,546 589,546 

8539291085 -หลอดไฟฟาแบบมีไสอื่น ๆ ไมรวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือ
หลอดอินฟราเรด อื่น ๆ ไมเกิน 100 วัตต ที่ใชแลว 107,656 386,575 494,231 

8450901084 เครื่องซักผาชนิดที่ใชตามบานเรือนหรือใชในกิจการซักรีด รวมถึง
เครื่องซักผาที่มีเครื่องทําใหแหง –สวนประกอบ ที่ใชแลว 107 478,885 478,992 

8542700080 -ไมโครแอสแซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส ที่ใชแลว 1,080 404,256 405,336 
8541500084 -กลอุปกรณกึ่งตัวนําอื่น ๆ ที่ใชแลว 331,000 16,246 347,246 

ที่มาขอมูล : กรมศุลกากร 
 
 

นอกจากสถิติการนําเขาจากรมศุลกากรแลว กรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานปริมาณนําเขาในป พ.ศ. 
2546 จากที่ผูประกอบการแจงดังตารางที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-37 ปริมาณการนําเขา-สงออกเครือ่งใชและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน พ.ศ. 2546 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณนําเขา (ตัน) ปริมาณสงออก (ตัน) 
เศษและชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส - 412.21 
หลอดแกว Chathode-ray และ Activated glass อ่ืน ๆ 893.93 - 
ของเสียและชิ้นสวนฯ - 50.00 
เครื่องใชและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 1,733.38 - 
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
ที่ใชแลว 

3.05 - 

ที่มาขอมูล : ศูนยขอมูลวัตถุอันตราย ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สถานการณประกอบการ 
วัตถุอันตรายทางอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546. 

 
 

 จ. ของเสียเคมีวัตถุ  
  สถิติปริมาณนําเขาและสงออกที่รวบรวมโดยกรมศุลกากรพบวาของเสียประเภทเคมีภัณฑจะ
เกี่ยวของกับพกิัดศุลกากรดังนี ้
 

พิกัดศุลกากร 
4 หลัก 10 หลัก 

ชื่อพิกัดศุลกากร 

 2525300005 เศษไมกา 
 2619000005 ข้ีแร ข้ีตะกอน (นอกจากเม็ดข้ีแร) สเกลลิงและเศษอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา  

2620  เถาและกาก (นอกจากที่ไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา) ที่มีอารเซนิก โลหะหรือสารประกอบของของ
ของดังกลาว 

 2620110006 ที่มีสังกะสีเปนสวนใหญ -ฮารดซิงคสเปลเตอร 
 2620190003 ที่มีสังกะสีเปนสวนใหญ - อื่น ๆ 
 2620210000 ที่มีตะกั่วเปนสวนใหญ - ตะกอนของน้ํามันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่วและตะกอนของสารกันเครื่องยนตเคาะ

ที่มีตะกั่ว  
 2620290000 ที่มีตะกั่วเปนสวนใหญ - อื่น ๆ 
 2620300009 มีทองแดงเปนสวนใหญ 
 2620400000 มีอลูมิเนียมเปนสวนใหญ 
 2620600002 มีอารเซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกลาว ชนิดที่ใช เพื่อการสกัดแยกอารเซนิกหรือโลหะ

เหลานั้น หรือใชสําหรับการผลิต สารประกอบทางเคมีของของดังกลาว  
 2620910000 มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกลาว  
 2620990000 อื่น ๆ 

2621  ข้ีแรและเถาอื่น ๆ รวมถึงเถาสาหรายทะเล (เคลป) เถาและกากที่ไดจากการเผาขยะเทศบาล 
 2621100000 เถาและกากที่ไดจากการเผาขยะเทศบาล  
 2621900104 ข้ีเถาแกลบ 
 2621900907 อื่น ๆ 

2710   
 2710910000 เศษน้ํามันที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟนิล (พีซีบีเอส) โพลิคลอริเนเต็ดเทอรฟนิล (พีซีทีเอส) หรือโพลิโบรมิเน

เต็ดไบฟนิล (พีบีบีเอส)  
 2710990000 เศษน้ํามันอื่น ๆ 
 3006800000 ของเสียทางเภสัชกรรม  
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พิกัดศุลกากร 
4 หลัก 10 หลัก 

ชื่อพิกัดศุลกากร 

3825  ผลิตภัณฑที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น 
ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ําเสียของเสียอื่นๆ ตามที่ระบุไวในหมายเหตุ (6) ของตอนน้ี 

 3825100000 ขยะเทศบาล 
 3825200000 ตะกอนจากน้ําเสีย 
 3825300000 ของเสียจากสถานพยาบาล 
 3825410000 ของเสียที่เปนตัวทาํละลายอินทรีย ชนิดฮาโลเจเนเต็ด  
 3825490000 ของเสียที่เปนตัวทาํละลายอินทรีย ชนิดอื่น ๆ 
 3825500000 ของเสียที่เปนของเหลวกัดลางโลหะ นํ้ามันไฮดรอลิก นํ้ามันเบรคและของเหลวกันการเยือกแข็ง  
 3825610000 ของเสียอื่นๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน มีองคประกอบสวนใหญเปน

สารอินทรีย  
 3825690000 ของเสียอื่นๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน มีองคประกอบอื่นๆ 
 3825900000 อื่น ๆ 

 
 
  ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 พบวาปริมาณการนําเขาของเสียประเภทเคมีภัณฑนี้เพิ่มขึ้น
ในชวงป 2545 – 2547 โดยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในป 2546 จากนั้นเริ่มลดลงในป 2548 การนาํเขาของเสีย
ประเภทเคมีมีปริมาณมากกวาการสงออก ยกเวนในป พ.ศ. 2545 ที่ปริมาณการสงออกมากกวาปริมาณนําเขา  
ของเสียเคมีทีม่ีทั้งการนําเขาและสงออกติดตอกันทุกปไดแก ของเสียกลุมพิกัดศุลกากร 2620, 2621 และ 
2710990000 (ตารางที่ 2-38) 
 

ตารางที่ 2-38 ปริมาณการนําเขาและสงออกของเสียประเภทเคมีภัณฑในป พ.ศ. 2545 – 2548 

ปริมาณ (ตัน) 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พิกัดศุลกากร 

นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก 
2525300005 4.9 - 22.1 - 234 - 5.4 - 
2619000005 210.1 47.4 1,201.0 40.4 6,608.9 4.4 273.0 - 

2620 1,246.9 2,882.3 1,908.6 2,943.1 5,643.9 1,683.6 7,130.1 14,308.6 
2621 57,585.0 30,151.6 339,188.8 32,518.0 353,589.2 31,208.9 289,244.6 37,989.6 

2710910000 3.3 - - - 13.8 21.1 321.8 * 
2710990000 20,377.8 120,664.6 4,556.7 154,726.3 2,460.2 97,015.4 2,235.6 1,343.1 
3006800000 - - - - * - - - 

3825 11.5 12.2 * 12.0 320.5 128.9 7.5 336.0 
รวม 79,439.5 153,758.1 346,877.3 190,239.8 368,636.7 130,062.3 299,218.0 53,977.2 

*  นอยกวา 1 ตัน 
ที่มา : กรมศุลกากร, http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp 
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  ของเสียที่มีปรมิาณนําเขารวมทั้ง 4 ปสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแกพิกัด 2621 ของเสียประเภทขี้แร
และเถาอื่น ๆ  รวมถงึเถาสาหรายทะเล (เคลป) เถาและกากที่ไดจากการเผาขยะเทศบาล ซึ่งมปีริมาณนําเขา
รวมทั้ง 4 ปเทากับ 1,039,607.6 ตัน ลําดับรองลงมาไดแก พิกัดรหัสสถิติ 2710990000 เศษน้ํามันอื่น ๆ ปริมาณ 
29,630.3 ตัน และพิกัด 2620 เถาและกาก (นอกจากที่ไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา) ทีม่ีโลหะหรือ
สารประกอบอื่น ๆ ที่ไมระบุไว ปริมาณนําเขารวมเทากับ 15,929.6 ตัน สวนการสงออกพบวาในป 2546 มี
ปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา จากนั้นปริมาณสงออกก็ลดลงอยางตอเนื่องในปตอ ๆ มา พกิัดที่สงออก                   
รวม 4 ป มากที่สุดคือ 2710990000 (เศษน้ํามันอื่น ๆ) สงออกรวม 373,749.4 ตัน ลําดับถัดมาคือพิกัด 2621 
ปริมาณสงออกเทากับ 131,868.1 ตัน และ 2620 ปริมาณสงออกเทากับ 21,817.6 ตัน  
  พิกัดรหัสสถิติ 2710910000 ซึ่งหมายถงึเศษน้ํามันที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟนิล (พีซีบีเอส) โพลิ
คลอริเนเต็ดเทอรฟนิล (พซีีทเีอส) หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟนิล (พีบีบีเอส) เปนกลุมทีน่าติดตามเนื่องจากเปนสาร
ที่มีพิษสูง โดยเฉพาะสารโพลิคลอริเนเต็ดไบฟนิลเปนสารอันตรายที่ถกูหามใชตามอนุสัญญาสต็อกโฮลมวาดวย
สารพิษตกคางยาวนาน แตพบวามีการนําเขาน้ํามันที่มีสารในกลุมนี้ ในป พ.ศ. 2545, 2547 และ 2548 

สําหรับพิกัด 2621 ซึ่งมีการนําเขาสูงที่สุด ซึ่งในพิกัดนีป้ระกอบดวย 3 พิกัดรหัสสถิติ พบวา
พิกัดรหัสสถิติที่มีการนําเขามากที่สุดคือ 2621900907 (ขี้แรและเถาอื่น ๆ ที่ไมใชเถาและกากที่ไดจากการเผา
ขยะเทศบาลและขี้เถาแกลบ) โดยปริมาณนาํเขาในชวง 3 ปหลังเพิ่มขึน้จากป พ.ศ. 2545 อยางมาก ขณะที่มีการ
สงออกขี้เถาแกลบ พิกัดรหสัสถิติ 2621900104 มากที่สุดในพิกัด 2621 โดยมแีนวโนมสงออกเพิม่ขึ้นตอเนือ่ง 
(รูปที่ 2-6 และ 2-7)  

 
 

 

รูปที่ 2-6 สถิติการนําเขาเคมีภัณฑพิกัด 2621 จําแนกตามรหัสสถิติ ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2548 
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รูปที่ 2-7 สถิติการสงออกเคมภัีณฑพิกัด 2621 จําแนกตามรหัสสถิติ ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2548 
 

  สําหรับพิกัด 2620 เถาและกาก (นอกจากที่ไดจากการผลิตเหล็กหรอืเหล็กกลา) ที่มีโลหะหรือ
สารประกอบอื่น ๆ ที่ไมระบุไวซึ่งประกอบดวย 9 พิกัดรหัสสถิติ พบวาพิกัดรหัสสถิติที่มีการนําเขาตอเนื่องทั้ง 4 
ปคือ 2620300009 (เถาและกากที่มีทองแดงเปนสวนใหญ) และ 26200990000 (เถาและกากอื่น ๆ) ขณะที่พิกัด
รหัสสถิติที่มีการสงออกทั้ง 4 ป ในปริมาณสูงกวาพิกัดรหัสสถิติอื่นคือ 2620190003 (เถาและกากที่มีสังกะสีเปน
สวนใหญอืน่ ๆ ที่ไมใชฮารดซิงคสเปลเตอร) โดยมีขอสงัเกตวาในป พ.ศ. 2548 พกิัดรหัสสถิตินีม้ีการสงออกใน
ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นถึง 13,838.8 ตัน และมีการนําเขาจํานวน  2,194.7 ตัน โดยปกอนหนานี้ไมมีการนําเขา (รูป
ที่ 2-8 และ 2-9) 
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รูปที่ 2-8 สถิติปริมาณนําเขาเคมีภัณฑพิกัด 2620 จําแนกตามรหัสสถิติ ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2548 
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รูปที่ 2-9 สถิติปริมาณสงออกเคมีภัณฑพิกัด 2620 จําแนกตามรหัสสถิติ ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2548 
 

 ฉ. วัสดุไมใชแลวประเภทนํากลับมาใชใหมได 
  ของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลวกลุมที่นํากลับมาใชใหมไดมีปริมาณการนําเขาและสงออกใน
ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2548 ดังสรุปในตารางที่ 2-39 

ตารางที่ 2-39 ปริมาณการนําเขา-สงออกวัสดุไมใชแลวที่นาํกลับมาใชใหมไดในป พ.ศ. 2545 - 2548 

ปริมาณนําเขา (ตัน) ปริมาณสงออก (ตัน) ประเภทวัสดุ
ไมใชแลว พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 

แกว  2,973.4 1,955.2 2,886.1 16,125.0 32,140.0 14,210.0 2,359.4 1,722.2 
ยาง 1,876.0 2,426.6 2,296.6 2,797.4 5,253.2 5,140.3 9,786.8 28,249.4 
หนัง 593.7 490.8 753.9 316.1 1,470.5 1,343.4 963.0 1,323.7 
ข้ีเลื่อย ไม 1,418.0 1,079.2 4,248.9 1,140.4 6,368.2 5,919.9 3,627.3 2,012.8 
กระดาษ 879,309.7 1,098,717.6 939,017.8 946,206.1 2,917.4 3,110.6 5,976.7 14,767.0 
โลหะมีคา  0.075 0.214 6.4 6.2 45.3 75.2 139.4 118.0 
เหล็ก  937,462.4 1,279,848.7 1,835,746.0 1,683,042.3 92,568.5 116,693.6 151,104.5 172,693.1 
ทองแดง  4,244.8 4,756.6 5,655.0 5,015.3 22,384.8 54,920.2 46,140.5 283,306.8 
นิกเกิล  11.4 60.2 63.1 88.8 137.6 905.6 1,077.8 1,216.1 
อลูมิเนียม 17,601.8 22,363.9 28,881.2 31,783.7 15,280.6 17,489.1 19,434.2 21,298.1 
ตะกั่ว  41.0 44.7 0.4 3.3 818.9 687.1 956.3 289.6 
สังกะสี  - - 1.2 65.4 1,074.1 1,736.1 2,087.8 1,122.9 
ดีบุก - - - - 79.1 144.0 197.8 310.0 
ทังสเตน  - - 0.018 0.021 3.4 9.6 19.8 48.8 
โลหะอื่น ๆ * 127.7 161.1 200.2 596.8 14.6 0 2,906.0 47.5 

ที่มา : กรมศุลกากร, http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp 
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  ปริมาณนําเขา – สงออกของวัสดุไมใชแลวประเภทตาง ๆ ในตารางขางตนไดจากสถิติของพิกัด
ศุลกากรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทวัสดุไมใชแลว พิกัดศุลการ ประเภทวัสดุไมใชแลว พิกัดศุลการ 
แกว  7001000000 
ยาง 4004000008 
หนัง 4115200004 
ข้ีเลื่อย ไม 4401300000 
กระดาษ 4707 
โลหะมีคา  7112 
เหล็ก  7204 
ทองแดง  7404 
นิกเกิล  7503 
อลูมิเนียม 7602 
ตะกั่ว 7802 
สังกะสี  7902 
ดีบุก 8002 
ทังสเตน  8101970007 

โลหะอื่น ๆ 8102970007; 
8103300000; 
8104200008; 
8105300000; 
8106001001; 
8107300002; 
8108300008; 
8109300003; 
8110200003; 
8111001001; 
8112130003; 
8112220003; 
8112520003 

 
จากตารางที่ 2-39 พบวาวัสดุไมใชแลวที่มีการนําเขามากกวาสงออกเรียงตามลําดับปริมาณ

นําเขาจากมากไปนอยไดแก เหล็ก กระดาษ อลูมิเนียม และแกว สวนวัสดุไมใชแลวประเภทอื่นที่เหลือมีปริมาณ
สงออกมากกวาปริมาณนําเขา ทั้งนี้อาจแสดงถึงความตองการในประเทศมีนอยหรอืการสงออกไดผลตอบแทนสูง
กวาจําหนายในประเทศก็เปนได เนือ่งจากสวนใหญเปนพวกโลหะเชน โลหะมีคา (ทองและแพลทนิัม) ทองแดง 
นิกเกิล สังกะส ีเปนตน วัสดุไมใชแลวที่สงออกในปริมาณมากสุดลําดับแรก ๆ คือ ยาง  
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สวนที่ 3  
บทสงทาย 

 
 จากระบบติดตามขอมูลสารเคมีเชิงปริมาณที่ไดนําเสนอไวในสวนที่ 1 หากนํามาเชื่อมโยงใหเห็น
ภาพรวมของสถานภาพหรือความเปนไปไดของระบบในการติดตามปริมาณสารอันตรายชนิดใดชนิดหนึ่งต้ังแต
ตนทางที่ปรากฏ ตลอดไปจนถึงปลายทางของสารนี้ในขอบเขตประเทศไทย 
 คําถาม “ปนี้มีการใชสาร ก ปริมาณเทาใดในประเทศไทย” ใชที่ใด? โดยใคร? อยางไร? 

โดยหลักการปริมาณสารอันตรายชนิดหนึ่งทีม่ีอยูในประเทศไทยในชวงเวลาหนึ่ง ๆ จะเทากับปริมาณ
สารนั้นที่นําเขารวมกับปริมาณที่ผลิตขึ้นในประเทศลบออกดวยปริมาณสงออก (รูปที ่3-1) 

 
  

ปริมาณสะสมในประเทศ = ปริมาณนําเขา + ปริมาณที่ผลิตในประเทศ – ปริมาณสงออก 
  
 เนื่องจากการประกอบการเกี่ยวกับสารเคมีมทีั้งในรูปของสารเดี่ยว ๆ และสารที่ผสมรวมไปในเคมีภัณฑผสม 
และสารที่เจือปนไปกับผลิตภัณฑสําเร็จรูป (ผลิตภัณฑสุดทายเพื่อการใชงานของผูบริโภคทั่วไป) ดังนั้นในสวนของการ
นําเขาและสงออกสารชนิดใดจึงตองรวมปริมาณสารนั้นที่ผสมหรือเจือปนอยูกับสินคาที่สงออกไปหรือนําเขามาดวย 
ปริมาณสารที่สะสมในประเทศยงัจําแนกตอไดเปนปริมาณสารที่ถูกครอบครองเพือ่รอการใชงาน ปริมาณสารที่เจือ
ปนอยูในของเสีย (น้ําเสีย อากาศเสีย และกากของเสีย) และปริมาณที่เจือปนอยูในผลิตภัณฑ 

 

นําเขา 

สงออก 

สะสม 

สารเคมี 
เคมีภัณฑ

ผลิตภัณฑ 
ของเสีย 

สารเคมี 
เคมีภัณฑ

ผลิตเอง 

ผลิตภัณฑ 

ของเสีย สารเคมี 
เคมีภัณฑ

สารเคมี 
เคมีภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 
ของเสีย 

รูปที่ 3-1 การเคลื่อนไหวสารเคมีเขา - ออก และสะสมในประเทศ 
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 เมื่อเชื่อมโยงเขากับระบบติดตามขอมูลสารเคมีที่มีขอกําหนดไวตามกฎหมายและมีการดําเนินการใน
ปจจุบัน สรุปไดดังตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 ระบบติดตามขอมูลสารเคมีที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 

ขอมูล ลักษณะขอมูล หนวยงานและรายการสารเคมีที่มขีอมูล 
ปริมาณนําเขา ขอมูลประมาณการตอปจากการขอ

อนุญาตและแจงดําเนินการ 
หนวยควบคมุตาม พรบ. วัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
– วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2,3 

 ขอมูลจริง กรมศุลกากร – ทั้งสารเดี่ยว ในสารผสม และ  
ในผลิตภัณฑ (น้ําหนักสินคา) 

กรมวิชาการเกษตร – วัตถุอันตรายชนิดที่ 2,3 
ปริมาณผลิตในประเทศ ขอมูลประมาณการตอปจากการขอ

อนุญาตและแจงดําเนินการ 
หนวยควบคมุตาม พรบ. วัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
– วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2,3 

 ขอมูลจริง กรมโรงงานอุตสาหกรรม - 53 รายการ 
กรมวิชาการเกษตร - วัตถุอันตรายชนิดที่ 2,3 

ปริมาณสงออก ขอมูลประมาณการตอปจากการขอ
อนุญาตและแจงดําเนินการ 

หนวยควบคมุตาม พรบ. วัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
– วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2,3 

 ขอมูลจริง กรมศุลกากร – ทั้งสารเดี่ยว ในสารผสม และ 
ในผลิตภัณฑ  (น้ําหนักสินคา) 

ปริมาณครอบครอง ขอมูลประมาณการตอปจากการขอ
อนุญาตและแจงดําเนินการ 

หนวยควบคมุตาม พรบ. วัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
– วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2,3 
 

 ขอมูลจริง กรมโรงงานอุตสาหกรรม - 53 รายการ 
กรมวิชาการเกษตร - วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน – 1,653 รายการ 

ปริมาณเจือปนในของเสยี  กรมโรงงานอุตสาหกรรม – มีขอมูลชนิดและปริมาณของ
เสีย แตไมมีขอมลูองคประกอบสารในของเสยี 

ปริมาณเจือปนใน
ผลิตภัณฑ 
ที่อยูในประเทศ 

 ไมมรีะบบติดตาม 

 
 จากตารางที่ 3-1 จะเห็นวาการติดตามขอมูลปริมาณของสารหนึ่งสารใดพอจะกระทําไดที่ตนทางคือ การ
นําเขาและการผลิตในประเทศ ตลอดมาจนถึงกลางทางคอืการครอบครอง ตามระบบที่มีอยูแตจะไมสมบูรณ สวน
ปลายทางคือสวนที่เจือปนในของเสียและผลติภัณฑจะติดตามไดอยางจํากัดมาก 
 สรุปการติดตามปริมาณความเคลื่อนไหวสารเคมีดวยระบบที่มีในปจจุบันและขอจํากัดมีดังนี ้
 1. การติดตามขอมูลสารทีน่ําเขา/สงออก 
 กรมศุลกากรเปนหนวยงานสาํคญัซึ่งดําเนินการติดตามชนิดและปริมาณสินคาที่นําเขาและสงออก
ดวยระบบฮารโมไนซ การรายงานสามารถจะระบุไดชัดเจนหากพิกัดรหสัสถิติสินคาเปนสารเดี่ยว ระบบปจจุบันมี
การควบคุมการนําเขา-สงออกวัตถุอันตรายโดยรวมมากกวา 2,000 รายการที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติตาง ๆ 
เชน พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ นอกจากนีย้ังมีขอกําหนดการควบคุม
เฉพาะกิจ เชน กรณีสารต้ังตนผลิตยาเสพติด สําหรับการติดตามรายการที่เปนสารกลุมแมระบบฮารโมไนซจะไม
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เอื้อ แตหนวยงานที่ควบคุมก็สามารถประสานงานกับกรมศลุกากรเพื่อปรบัปรุงระบบประสานงานขอมูลการนําเขา
สารเคมีและวัตถุอันตรายที่รวมกันพัฒนาไวต้ังแตป พ.ศ. 2544 เพื่อติดตามขอมูลปริมาณสารหนึ่ง ๆ ที่นําเขาจริง 
หนวยงานควบคุมสามารถนําขอมูลการนําเขาจากกรมศุลกากรซึ่งเปนน้าํหนักรวมของเคมีภัณฑหรือผลิตภัณฑ 
มาเปรียบเทียบกับขอมูลการอนุญาตและแจงดําเนินการ และเชื่อมโยงไปยังขอมูลสัดสวนองคประกอบเคมีภัณฑ
ผานทะเบยีนวัตถุอันตรายที่ขึน้ทะเบียนไว ซึ่งจะคํานวณปริมาณสารเคมีองคประกอบแตละชนิดที่นําเขามาจริงได 
การดําเนินงานสวนนี้หนวยงานควบคุมอาจยงัไมมีระบบปฏิบัติการรองรับในทันที แตก็สามารถพิจารณาจาก
หนาที่รับผิดชอบไดวา ควรมกีารพัฒนาเพิ่มเติมอยางไรทั้งในแงเทคนิคและกฎหมายรองรับ 
 โดยที่การติดตามวัตถุอันตรายมีหนวยงานเกี่ยวของหลายหนวยงาน การดําเนินงานจําเปนตองทําให
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง เกี่ยวกับเรื่องนีอ้าจกลาวไดวามกีฎหมายรองรับการดําเนินงานอยูแลว กลาวคือใน
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มสีาระสําคัญที่เกี่ยวของอยูหลายมาตรา ไดแก 
 มาตรา 6 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ประธานกรรมการ และอธิบดกีรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 7 กําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
 มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 มาตรา 17 ใหจัดต้ังศูนยขอมูลวัตถุอนัตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่เปนศูนยกลาง
ประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกบัสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพือ่รวบรวมและ
ใหบริการขอมลูทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิต
ภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การใชสอย และการอืน่ใดอันเกี่ยวเนื่อง 

 หากพิจารณาพระราชบัญญติัวัตถุอันตรายจะเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาวมีนายกรัฐมนตรีเปนผูรับ
สนองพระบรมราชโองการ แตไดกําหนดอาํนาจหนาที่ในการปฏิบัติไวกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งตาม
มาตรา 6, 7 และ 13 กลาวไดวากระทรวงอุตสาหกรรมมีอาํนาจและหนาที่ในกรอบที่กฎหมายกําหนด ติดตามการ
นําเขา การสงออก การผลิต และการครอบครองวัตถุอันตราย นอกจากนี้ยังมีศูนยขอมูลวัตถุอนัตรายที่เปน
ศูนยกลางประสานงานในเรื่องขอมูลวัตถุอนัตราย ในสวนนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีความพยายามในการ
ประสานขอมูลระหวางหนวยงาน โดยในป พ.ศ. 2549 ไดจัดทําโครงการการพัฒนาฐานขอมูลและเครือขายขอมูล
สารเคมีแหงชาติขึ้นภายใตแผนแมบทความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2545 – 2549 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการประชาชนดานขอมูลวัตถุอันตรายและสารเคมี เปนศูนยกลางขอมูลและศูนยกลาง
เครือขายขอมลูวัตถุอันตรายภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานดานสารเคมีวัตถุอันตรายของภาครัฐ และ
สนับสนุนงานแบบรัฐอิเล็กทรอนิกส โครงการนี้ประกอบดวย 4 กลุมงานคือ 1) ประสานเครอืขายเพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลสารเคมี 2) นาํเสนอเครือขายแหลงขอมูลสารเคมีผานระบบอินเตอรเน็ต 3) พัฒนาระบบกํากับการ
ขนสงวัตถุอนัตรายและของเสยีเคมีวัตถุ และ 4) พัฒนาขอมูลความปลอดภัยวัตถุอันตรายทางอตุสาหกรรม 
โครงการนี้จะใชเวลาดําเนินงาน 10 เดือน คาดวานาจะแลวเสร็จตนป พ.ศ. 2550 ผลจากโครงการดังกลาวอาจ
เปนกาวที่สําคัญที่จะชวยใหการเชื่อมโยงขอมูลสารเคมีระหวางหนวยงานควบคุมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เปนจริงขึน้ได 
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 อยางไรก็ดี ขอมูลที่นาสนใจอีกดานหนึ่งคือ ในป พ.ศ. 25471 โดยการเสนอมาตรการการแกไข
ปญหาการนําเขาสารเคมีของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรร ีคณะที่ 2.2 (คกก. 2.2) เมื่อวันที ่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 คกก. 2.2 ไดมีมติ
มอบหมายใหคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณามาตรการดังกลาว รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนแมบทตาง ๆ 
ตอมาจากการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายและการประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งได
รวบรวมขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาต การติดตาม เฝาระวัง เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย พบวา
ยังมีปญหาอุปสรรคบางประการในการบูรณาการภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมติ คกก. 2.2 
คณะกรรมการวัตถุอันตรายจงึแตงต้ังคณะอนุกรรมการการติดตามผลการนําเขา ผลิต ครอบครอง และใชวัตถุ
อันตราย ตามคําสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และคําสั่งที่ 8/2548 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีอํานาจหนาที่ คอื 

1. ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล เพื่อจัดทาํแผนการประสานงานเฉพาะในการติดตามและ
เฝาระวังผลกระทบจากวัตถุอันตรายตั้งแตการผลิต การนําเขา สงออก การมีไวใน
ครอบครอง และการกําจัด ทําลาย 

2. ติดตามประเมินแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเฝาระวัง
ปญหาผลกระทบจากวัตถุอันตรายที่มีตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

3. รายงานสถานการณปญหา และเสนอขอคิดเหน็เกี่ยวกับผลกระทบจากวัตถุอันตรายตอ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

4. ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการวัตถอุันตรายมอบหมาย 
 คณะอนุกรรมการติดตามผลการนําเขา ผลิต ครอบครอง และใชวัตถุอนัตรายไดจัดทํา แผนประสาน

และติดตามผลการนําเขา ผลิต ครอบครอง และใชวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 – 2551 ซึง่ไดเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อ
ทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 มกราคม พ.ศ. 25502 แผนดังกลาวไดกําหนดการดําเนินการ รวม 
2 ยุทธศาตร คอื  

1. ยุทธศาสตรบูรณาการมาตรการ กํากับ ดูแล ติตาม เฝาระวัง และเชื่อมโยงขอมูล มีมาตรการ
ดําเนินการรวม 7 มาตรการ และมีแผนงาน / โครงการในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ 
รวม 40 แผนงาน 

2. ยุทธศาสตรการใหความรูและเผยแพรประชาสัมพันธ มีมาตรการดําเนินการ จํานวน 2 
มาตรการและมีแผนงาน / โครงการ รวม 17 แผนงาน / โครงการ 

 ขอที่นาสังเกตประการหนึ่งกค็ือ ในแผนประสานและติดตามฯ ที่นําเสนอคณะรัฐมนตรไีมไดมีสวนใดที่
กลาวถึงการติดตามขอมูลการสงออก ซึง่เปนขอมูลสําคัญที่จะทําใหเกิดภาพที่สมบูรณวาความเคลื่อนไหวของ
วัตถุอันตรายเปนอยางไร อยางไรก็ดี ผูจัดทาํรายงานเห็นวา หากมีระบบการติดตามขอมูลการนําเขาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพก็อยูในวิสัยที่จะติดตามขอมูลการสงออกไดดวยระบบเดียวกัน อยางไรกด็ี ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ
กับขอมูลการนาํเขาและสงออกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ การที่กรมศุลกากรประกาศใหมีการใช Harmonized 
Codes 2007 ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งจะกระทบกระเทือนกับพกิัดรหัสสถิติของเคมีภัณฑอันตราย และ
จําเปนตองมีการทําขอมูลเปรียบเทียบตอไป 

                                                            
1 ที่มา: แผนประสานและติดตามผลการนําเขา ผลิต ครอบครอง และใชวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 - 2551 
2 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ไฟลดาวนโหลด 230150.doc); www.thaigov.go.th/News, 18/2/50 
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นอกจากทีประชุมคณะรัฐมนตรีจะรับทราบใหมีการดําเนินงานตามแผน ฯ ที่เสนอแลว ที่ประชมุยัง
กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินงานทุก 3 เดือน โดยจะมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินการ และ
รายงานคณะกรรมการวัตถุอนัตราย รวมทั้งจัดทํารายงานประจําป เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธตอไปดวย แตจาก
การสืบคนเบื้องตน ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2550 ผูจัดทํารายงานยังไมพบวามกีารเผยแพรรายงานผลการ
ดําเนินงานจากแผนฯ ขางตน  
 2. การติดตามขอมูลการผลิต 
 ขอมูลการผลิตสารเคมีหรือผลิตภัณฑเปนขอมูลที่ตองดําเนินงานโดยหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งปจจุบัน
หนวยงานหลักคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิชาการเกษตร แตปจจุบันอาจมีขอมูลบางสวน เชน ขอมูล
ของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ขออนญุาตตั้งโรงงานซึ่งตองกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตรายและการ
ผลิต แตไมปรากฎวามีรายงานเผยแพรในสวนนี้ นอกจากนี้ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมซึ่งใหมกีารแจงการ
ผลิตวัตถุอันตราย 53 รายการทุก 6 เดือน ก็ไมมรีายงานเผยแพรเชนเดียวกัน สําหรบักรมวิชาการเกษตรมีการ
ติดตามการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 แตไมสมบรูณ 
 3. การติดตามปริมาณสารเคมีทีเ่ก็บรวบรวมอยู (ครอบครอง) ในประเทศ  
 สําหรับขอมูลประมาณการสามารถหาไดในลักษณะเดียวกับที่กลาวขางตน สวนขอมูลปริมาณการ
ครอบครองจริงมีระบบติดตามขอมูลที่ดําเนินการโดย 3 หนวยงาน ไดแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม มรีะบบติดตาม
การครอบครองวัตถุอันตราย 53 รายการ กรมวิชาการเกษตร ติดตามเฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที ่ 3 และกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ติดตามสารเคมีที่เก็บอยูในสถานประกอบการ 1,653 รายการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานเพื่อคุมครองแรงงานหรือลูกจางในสถานประกอบการภายใตประกาศกระทรวงมหาดไทย แตก็ไมมี
รายงานเผยแพรเชนเดียวกัน 
 4. การติดตามปริมาณสารเคมีทีเ่จือปนไปกับของเสีย  
 พบวาปจจุบันยังไมมีระบบติดตามขอมูลสารเคมีที่เจือปนไปกับของเสียโดยตรง มีเพียงระบบติดตาม
ชนิดและปริมาณของเสีย ซึ่งขาดในสวนของการติดตามองคประกอบที่เปนสารอันตรายที่เจือปนในของเสีย
โดยเฉพาะในกากของเสีย แมในน้ําเสียและอากาศเสียมีขอกําหนดในเรื่องของพารามเิตอรหรือองคประกอบสาร
มลพิษที่ตองรายงานความเขมขน แตก็จํากัดอยูเพียงจํานวนหนึง่เทานั้น เชนโลหะหนักบางชนิด เปนตน 
 5. การติดตามปริมาณสารเคมีทีเ่จือปนไปกับผลิตภัณฑสุดทายสําหรับผูบริโภคทัว่ไป  
 ผูประกอบการนาจะเปนผูที่มีขอมูลปริมาณสารเคมีที่เจือปนไปกับผลิตภัณฑ แตก็เฉพาะ
ผูประกอบการที่มีความพรอมพอสมควรเทานั้น เนื่องจากการหาปริมาณสารเคมีที่เจือปนไปในผลิตภัณฑทําได
จากการคํานวณทางเคมีวิศวกรรมหรือจากการวิเคราะหทดสอบในหองปฏิบัติการ อยางไรก็ด ีในสวนผลิตภัณฑที่
ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูดูแลจะสามารถทําไดเพียงขอมูล
ประมาณการจากปริมาณตอป ที่ผูประกอบการขออนญุาตหรือแจงดําเนนิการเทานั้น  
 ปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑเปนสวนที่ยังไมสามารถกระทําไดดวยระบบติดตามขอมูลปจจุบัน ทั้งใน
สวนผลิตภัณฑที่นําเขา สงออก และที่วางจําหนายในตลาดภายในประเทศ  
 กลาวโดยสรุป ระบบติดตามขอมูลระดับประมาณการสามารถตอบคําถามไดวามีสาร ก อยูในประเทศ
เทาใด โดยติดตามไดเฉพาะสารเคมีที่เปนวัตถุอันตรายชนดิที่ 2 และ 3 ซึ่งอยูในวิสัยที่สามารถสังเคราะหขอมูล
เปนการเฉพาะกิจไดจากขอมูลดิบที่รวบรวมจากการปฏิบัติงานปกติของหนวยงานควบคมุทั้ง 7 หนวย อยางไรก็
ตาม ไมพบวามีหนวยงานใดเผยแพรขอมูลความเคลื่อนไหวสารเคมรีายชนิดที่อยูในความรับผิดชอบของตนตอ
สาธารณะ สวนขอมลูปริมาณสารเคมีที่ประกอบการจริงเฉพาะที่อยูในขอบขายขอบังคับการติดตามซึ่งมีความ



 
สถานการณระบบขอมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 
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เหลื่อมลํ้าและทับซอนกนั จึงอาจทําใหการติดตามขอมูลปริมาณจริงของสารชนดิใดชนิดหนึ่งไมตอเนื่องตลอด
เสนทาง  

ดังนั้น จงึมีขอเสนอตอผูเกี่ยวของกับสารเคมี เพื่อรวมกนัพิจารณาและสรรสรางกลไกสูการจัดการขอมูล
สารเคมีที่สงเสริมการจัดการสารเคมีที่ดีดังนี ้

 หนวยงานควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย 
• ถือเปนหนาที่ในการสังเคราะหขอมูลสารเคมีชนิดตาง ๆ ทั้งในลักษณะประมาณการและ

ขอมูลจริง 
• เผยแพรขอมูลที่เหมาะสมและทันสมัยใหทุกภาคสวนเขาถึงได เพื่อใหทกุภาคสวนสามารถ

มีสวนรวมในการจัดการสารเคมีอยางมีประสิทิภาพ 
• พัฒนาระบบทีใ่ชไดจริงสําหรบัการเชื่อมโยงและติดตามขอมูลสารเคมีใหครบวงจรต้ังแตการ

ผลิต นําเขา สงออก และครอบครอง โดยเฉพาะการติดตามสารเคมีที่เจือปนไปในของเสียที่
ปนเปอนตอสิ่งแวดลอม 

• กําหนดและลําดับความสําคัญของสารเคมทีี่ตองติดตาม 
• จริงจังในการบงัคับใชขอบังคบัตามกฎหมาย รวมไปถงึการใชมาตรการลงโทษ ซึ่งอาจเปน

มาตรการทางกฎหมายหรือทางสังคมที่เหมาะสม 
• พัฒนากระบวนการหรือกลไกเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงเทคนิคของสารเคมีที่ใชอยูใน

ประเทศทุกชนิดหรือมากที่สุด เนื่องจากขอมูลเทคนิคของสารเคมีชนิดหนึ่งคือขอมูลที่จะทํา
ใหรูจักสารเคมชีนิดนัน้ ซึ่งนําไปสูการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสารเคมีไดอยาง
ปลอดภัย  

 ผูประกอบการวัตถุอันตราย 
• ถือเปนหนาที่ในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบที่นําไปสู

การไดขอมูลจริงที่เปนประโยชนกับการจัดการสารเคมีอยางครบวงจร 
• รวมกับหนวยงานควบคุมเพื่อพิจารณารูปแบบการตรวจสอบขอมูลซึ่งกนัและกัน 

 ภาควิชาการ 
• ใหความสนใจและเขามามีสวนรวมมากขึ้นในกระบวนการเฝาระวังความปลอดภัยดาน

สารเคมี โดยเฉพาะในระดับนโยบาย รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพในดานการเก็บ การ
วิเคราะห และการใชขอมูลแกผูเกี่ยวของ เชน หนวยงานควบคุม ผูประกอบการ แรงงาน 
และผูบรโิภคทัว่ไป 


