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 งานวิจัยช้ินน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาคุณสมบัติสารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม  
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น ้ าใตดิ้น โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัตามมาตรการกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ จ านวน 10 โรงงาน มีสารเคมีท่ีนิยมใช ้

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น โดยจ าแนกตามคุณสมบติัสารเคมีได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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– คาร์บอน16) และโททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน >16 – คาร์บอน35)  และ 

เป็นแนวทางส าหรับการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดิน เพื่อลดความยุ่งยากในการเลือก

พารามิเตอร์พื้นฐาน แต่แนวทางน้ีสามารถใชไ้ดก้บัอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษเท่านั้น  
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ABSTRACT 

Title of Independent Study  Guidelines for determining the basic parameters of the pulp 

industry group for soil and groundwater quality monitoring 

under factory law 
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  The primary goal of this study is to investigate and discuss the properties of chemicals 

used in the pulp industry, as well as relevant concepts and principles, as well as existing laws and 

regulations, in order to discuss and develop guidelines for grouping basic parameters for soil and 

groundwater contamination monitoring, as well as to reap the benefits of effective compliance with 

legal measures. According to the findings, the pulp industry group of ten companies comprised 

commonly used compounds that might pollute soil and groundwater and could be divided into two 

categories based on chemical characteristics. The acid-base group (pH) and the petroleum 

hydrocarbon (TPH) groups, both of which include carbon atoms ranging from 15 to 70, may be 

used to calculate the basic parameters according to the rule. pH Total Petroleum Hydrocarbons 

(Carbon > 8 – Carbon 16) and Total Petroleum Hydrocarbons (Carbon > 16 – Carbon 35) are three 

characteristics that will be used as guidelines for soil and groundwater quality monitoring to make 

the selection of fundamental parameters easier. 

 

Keywords pulp industry, parameter, soil and groundwater quality monitoring, 



 
 
 
 

 

กติติกรรมประกาศ 
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ให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางการจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระตลอดจนการตรวจสอบ

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนท าให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผูเ้ขียนรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา 

และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยค์ณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่าน ท่ีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ

ซ่ึงเป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์สามารถน าไปใชใ้นการท างานได ้รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี เพื่อน ๆ พี่ ๆ 

น้อง ๆ ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จนการศึกษาน้ี
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัส าหรับประเทศไทย 

เน่ืองจากมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว มีปริมาณการผลิตสูง และมีการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

การผลิตเยื่อและกระดาษมักจะมีการใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในแต่ละขั้นตอนการผลิต  

ซ่ึงก่อให้เกิดของเสียอนัตรายตามมาและอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนลงสู่ดินและน ้ าใตดิ้นได ้ถา้มี 

การจดัการท่ีไม่ถูกตอ้ง และหากเกิดการปนเป้ือนของสารอนัตรายลงสู่ดินและน ้ าใตดิ้นไปในวง

กวา้งจนออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกโรงงานแลว้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมาย รวมทั้งโรงงาน 

ต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในปัญหาดังกล่าว ซ่ึงอาจน ามาสู่การด าเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือนท่ีมี

ค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลาการฟ้ืนฟูท่ีไม่แน่นอน ฉะนั้น การควบคุมและป้องกนัก่อนท่ีสารอนัตรายจะ

ปนเป้ือนลงสู่ดินและน ้ าใตดิ้นนั้น จึงสามารถด าเนินการไดง่้ายกว่า และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ

ฟ้ืนฟูพื้นท่ี และช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ 

 นอกจากน้ีโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษยงัเป็นประเภทอุตสาหกรรมท่ีถูกระบุ

ตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 

ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหน่ึงและ

มาตรา 8 (4) (5) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  

 ประกอบกบั ขอ้ 2 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 11 แห่งกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือน 

ในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ท่ีใหอ้  านาจรัฐมนตรีฯ ออกประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น  

การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอ

มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ. 2559 จะตอ้งปฏิบติัตาม  

ซ่ึงสามารถสรุปได ้7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

(1) ส ารวจกิจกรรมและจดัท าบญัชีรายช่ือสารเคมีท่ีใช้และกกัเก็บสารเคมีภายใน

บริเวณโรงงาน เพื่อจ าแนกความเป็นอนัตรายของสารเคมี  

(2) ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น



2 
 

 

(3) ส ารวจทิศทางการไหลของน ้ าใตดิ้น เพื่อก าหนดจุดเก็บตวัอย่างและติดตั้งบ่อ

สังเกตการณ์ แสดงเป็นแผนผงั  

(4) จัดท ารายงานแจ้งข้อมูลสารเคมีเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

อุตสาหกรรมจงัหวดัในพื้นท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู ่ 

(5) ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น  

(6) จดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นเสนอต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจงัหวดัในพื้นท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู ่ 

(7) ในกรณีผลการตรวจคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นพบการปนเป้ือนให้จดัท ารายงาน

เสนอมาตรการควบคุมและการมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น  

ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีส าคญัมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดัท าบญัชีรายช่ือสารเคมีท่ีใชแ้ละ

กกัเก็บสารเคมีภายในบริเวณโรงงาน จ าแนกความเป็นอนัตรายของสารเคมีและการก าหนดเกณฑ์

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นตอ้งสอดคลอ้ง

กบัสารเคมีท่ีมีการใชแ้ละกกัเก็บภายในบริเวณโรงงาน เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในบญัชี

ทา้ยประกาศกฎกระทรวงการควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

พ.ศ. 2559 มีขอ้มูลพื้นฐานในการเฝ้าระวงัคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และหลกัเกณฑใ์นการจดัการ

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นท่ีมีความเหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม

อีกดว้ย 

เม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564 พบว่าในกรณีโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีเขา้ข่ายและแจง้เร่ิมประกอบการแลว้มีปัญหาในการก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือน 

ในดินและน ้าใตดิ้นท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้นไม่สอดคลอ้งกบัสารเคมีท่ีใช้

และกักเก็บสารเคมีภายในบริเวณโรงงาน ตามประเภทกิจการโรงงาน และในกรณีโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีเขา้ข่ายและยงัไม่แจง้เร่ิมประกอบการ ตอ้งด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและ 

น ้ าใตดิ้นก่อนแจง้เร่ิมประกอบการ ท าให้ทางโรงงานเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกับก าหนดเกณฑ ์

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินว่าจะใช้เกณฑ์สารปนเป้ือนตัวไหนมาใช้ในการตรวจสอบ 

การปนเป้ือนดินและน ้ าใตดิ้น ท าให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมรู้สึกว่าเป็นขั้นตอนท่ียุ่งยากและ 

ไม่อยากปฏิบติัตามกฎหมายได ้ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบตามมาหลายดา้นดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น

ขอ้มูลพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ครอบคลุมและขาดความต่อเน่ืองของขอ้มูลตามประเภท

กิจการโรงงาน ส่งผลต่อการดูแนวโนม้การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัในการ

ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นไม่มีประสิทธิภาพ  
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการจดักลุ่มสารปนเป้ือนหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับ

ตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าข่ายปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 เพื่อลดความ

ยุ่งยากและให้เป็นมาตรการพื้นฐานในการตรวจสอบการปนเป้ือนแก่โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ี

ผูว้ิจยัได้เลือกโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตเยื่อกระดาษมาท าการศึกษา เน่ืองจากโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทน้ีมีการใชส้ารเคมีอนัตรายท่ีมีศกัยภาพท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนเขา้มาใชใ้น

กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน โดยท าการศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตและรวบรวมขอ้มูล

สารเคมีท่ีใชใ้นการท าเยื่อกระดาษ ทั้งน้ีใชก้ฎหมายว่าดว้ยเร่ือง การก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนใน

ดินและน ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและนน ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูลรวมทั้งการจดัท ารายงาน

ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ. 2559 มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลสารเคมีท่ีไดจ้ากการรวบรวม 

เพื่อเป็นการก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 

เยือ่กระดาษต่อไป 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

 

1.2.1. คุณสมบัติของสารเคมีท่ีนิยมใช้และกักเก็บในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  

อาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นไดห้รือไม่ อยา่งไร 

1.2.2. มาตรการทางกฎหมายในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียท่ีท าใหเ้กิด

การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษมีลกัษณะอยา่งไร 

1.2.3. ความจ าเป็นในการจัดกลุ่มพารามิเตอร์พื้นฐานส าหรับการตรวจสอบ 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมายหรือไม่ อยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 

 

1.3.1 เพื่อศึกษาคุณสมบติัสารเคมีท่ีนิยมใช้และกักเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม 

เยือ่กระดาษท่ีอาจท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น  

1.3.2 เพื่อศึกษามาตรการกฎหมายในปัจจุบันท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการของเสีย 

ท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ  
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1.3.3 เสนอแนวทางการการจัดกลุ่มพารามิเตอร์พื้นฐานส าหรับการตรวจสอบ 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัตามมาตรการกฎหมายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงคุณสมบัติสารเคมีท่ีนิยมใช้และกักเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม 

เยือ่กระดาษท่ีอาจท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น  

1.4.2 ทราบถึงมาตรการกฎหมายในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียท่ีท าให้

เกิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น 

1.4.3 ทราบแนวทางการการจัดกลุ่มพารามิเตอร์พื้นฐานส าหรับการตรวจสอบ 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัตามมาตรการกฎหมายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.5 ขอบเขตงานวจิัย  

1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา :  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาสารเคมีท่ีใชแ้ละกกัเก็บ

ภายในบริเวณโรงงานของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โดยการรวบรวมขอ้มูลสารเคมี 

ท่ีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษใชร่้วมกนัสูงสุด จ านวน 10 อนัดบั จากนั้นน ามาทบทวน

คุณสมบติัของสารเคมีและความเป็นอนัตรายตามหลกัเกณฑก์ าหนดใน ขอ้ 1 และ ตารางเกณฑก์าร

ปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน (ภาคผนวกท่ี 1) ของประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและ 

น ้ าใต้ดิน การแจ้งขอ้มูล รวมทั้ งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดิน  

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

และคดัเลือกสารเคมีท่ีเขา้ตามหลกัเกณฑ์การปนเป้ือนแลว้น าไปสร้างหลกัเกณฑ์การปนเป้ือน

ส าหรับการตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษต่อไป 

1.5.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : รายงานของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษท่ีส่งเขา้มาท่ี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.5.3 ขอบเขตดา้นเวลา : ก.พ. – มิ.ย. 64 
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1.6 สมมติฐานงานวจัิย 

 

 ปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ 

สารปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

17.1 สารปนเป้ือน หมายถึง สารเคมีหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชห้รือเก็บรักษาภายในบริเวณ

โรงงานหรือเป็นของเสียภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม  

1.7.2 กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น

ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 

1.7.3 ประกาศกระทรวง หมายถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนด

เกณฑก์ารปนเป้ือนในดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท า

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ

ลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

1.7.4. โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบญัญติั

โรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบกบับญัชีทา้ยกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น

ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 



 
 

บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดการจดัการมลพิษท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

2.1 แนวคดิการจัดการมลพษิที่ท าให้เกดิการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 

 

2.1.1 ความหมายของดิน 

 

กรมพฒันาท่ีดิน (2561) ไดใ้ห้ความหมายว่า“ดิน”ทางปฐพีวิทยา หมายถึง เทหวตัถุ

ธรรมชาติ (natural body) ท่ีเกิดจากการสลายตวัของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคลา้กบัอินทรียวตัถุ 

ซ่ึงปกคลุมผิวดินโลก อยูเ่ป็นชั้นบางๆ เป็นวตัถุท่ีค  ้าจุนการเจริญเติบโตและการทรงตวัของพืช ดิน

ประกอบดว้ย แร่ธาตุท่ีเป็นของแขง็ อินทรียวตัถุ น ้ า และอากาศ ท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั

ชนิดของดิน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2554:3) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ดิน คือวตัถุท่ีปกคลุมผวิโลก
เป็นชั้ นบางๆเกิดจากการสลายตัวของเปลือกโลกรวมกับสารอินทรีย์ น ้ า  และอากาศ ดิน
ประกอบดว้ย แร่ธาตุร้อยละ 45 สารอินทรียร้์อยละ 5 อากาศหรือช่องว่างเมด็ดินประมาณร้อยละ 25 
และน ้าซ่ึงอยูต่ามช่อวา่งของเมด็ดินประมาณร้อยละ 25 

สถิตรัตน์ อารี (วารสาร) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ดิน เกิดจากการผพุงัของหินและแร่โดย

มีการผสมคลุกเคลา้เขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกบัอินทรียวตัถุท่ีเกิดจากการตายและเน่าเสียของซากพืชและ

ซากสตัวใ์นสมยัดึกด าบรรพเ์ป็นระยะเวลาหลายลา้นปีมาแลว้ ดงันั้น ดินชั้นบนท่ีอุดมสมบูรณ์ลึก

เพียง 30 เซนติเมตร ไดใ้ชเ้วลานานเป็นลา้นปี จึงเกิดข้ึนมาได ้

ส่วนความหมายของดินตามกฎหมาย มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน  

พ.ศ.2551 ได้ให้ความหมายของดินว่า ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น ้ า และ

อินทรียวตัถุต่างๆ ท่ีปนกับเน้ือดินด้วย และความหมายของดินตามประกาศของคณะกรรมการ
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ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานดิน อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 

32 (6) คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดใ้หค้  านิยาม ดิน หมายความว่า วตัถุธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน

บนพื้นผิวโลก ประกอบดว้ยแร่ธาตุและอินทรียวตัถุต่างๆ และใหห้มายรวมถึงหิน กรวด และทราย

ดว้ย  

ดงันั้น สรุปไดว้่า ดิน ความหมายถึงวตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติประกอบดว้ยแร่ธาตุ

ต่าง ๆ เป็นของแข็ง อินทรียวตัถุ น ้ า และอากาศ ท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกนั ซ่ึงดินจะมีลกัษณะและ

คุณสมบติัต่างกนัข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วตัถุตน้ก าเนิดส่ิงมีชีวิต ตามระยะเวลา 

การสร้างตวัของดิน และมีความอุดมสมบุรณ์อยูลึ่กเพียง 30 เซนติเมตร  

 

2.1.2 ความหมายของน า้ใต้ดิน 

 

น ้ าใตดิ้นในความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง น ้ าท่ีอยู่ระดบัใตดิ้นซ่ึงเกิดจากการไหล

ของแหล่งน ้ าผวิดินผา่นตามรูพรุนของดิน หิน กรวด หรือทราย ซ่ึงอาจลงไปลึกจากผวิดินหลายร้อย

เมตร น ้ าใตดิ้นเกิดจากการท่ีน ้ าฝนหรือน ้ าจากบรรยากาศในรูปอ่ืนๆตกลงสู่พื้นผิวของโลก และ 

น ้าจะถูกกกัไวต้ามช่องว่างหรือรูพรุนของดิน หิน กรวด หรือทรายจนถึงชั้นของดินหรือหินท่ีน ้าซึม

ผา่นไม่ได ้ซ่ึงระดบัน ้ าใตดิ้นเป็นระดบัน ้ าท่ีอยูลึ่กจากระดบัผวิดินลงไป ซ่ึงสามารถแบ่งออกหลกัๆ 

ได ้2 ลกัษณะ คือ 

1 ชั้นดินหรือชั้นหินอุม้น ้ าท่ีไม่มีแรงดนั (Unconfined Aquifer) พบเป็นชั้นแรกจาก

ระดบัผวิดินลงไป ความลึกของชั้นน ้าและทิศทางการไหลเปล่ียนแปลงไดต้ามพื้นท่ี และเป็นชั้นน ้า

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพษิไดง่้าย 

2 ชั้นดินหรือชั้นหินอุม้น ้ าท่ีมีแรงดนั (Confined Aquifer) เป็นชั้นน ้าใตร้ะดบัชั้นดิน

หรือชั้นหินอุม้น ้ าท่ีไม่มีแรงดนัหรือระดบัชั้นตา้นน ้า เป็นชั้นท่ีถูกสูบข้ึนมาใชป้ระโยชน์ส าหรับ

อุปโภคบริโภค รวมทั้งในทางอุตสาหกรรม 

ส่วนความหมายของน ้ าใตดิ้นตามกฎหมาย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัน ้ าบาดาล 

พ.ศ. 2520 ไดใ้ห้ความหมายของน ้ าบาดาลว่า น ้ าบาดาล หมายความว่า น ้ าใตดิ้นท่ีเกิดอยูใ่นชั้นดิน 

กรวด ทราย หรือหิน ซ่ึงอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้และความหมายของน ้ าบาดาล 

ตามประกาศของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความ 

ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐาน 
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น ้าใตดิ้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 32 (6) คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดใ้ห้ค  านิยาม 

น ้ าใตดิ้น หมายความว่า น ้ าท่ีอยู่ใตดิ้น และให้หมายความรวมถึงน ้ าบาดาลตามกฎหมายว่าดว้ย 

น ้ าบาดาล ส่วนน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงานมีความหมายอยู่ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดิน  

การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอ 

มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น ขอ้ 11 กล่าวคือ การเกบ็ตวัอยา่ง

ระดบัน ้ าใตดิ้นในพื้นท่ีสถานประกอบการกิจการโรงงานให้อยู่ในความลึกจากผิวดินไม่เกินกว่า 

สิบหา้เมตร 

 

2.1.3 การปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 

 

การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นตามกฎกระทรวง เร่ือง ควบคุมการปนเป้ือนดินและ 

น ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายความว่า การท่ีดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณ

โรงงานมีสารปนเป้ือนสะสมในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต หรือมีความเส่ียงท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นส่วนใหญ่

มาจากการประกอบกิจการโรงงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของขบวนการผลิต หากไม่มีการจัดการ 

ท่ีเหมาะสมหรือเกิดอุบติัเหตุจะท าให้สารเคมีนั้นปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่งก่อให้เกิด

ของเสียอนัตรายออกมาจ านวนมาก ซ่ึงสารปนเป้ือนท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมท่ีมีความรุนแรงและ 

มักพบในอุตสาหกรรม ได้แก่ สารระเหยง่ายในอุตสาหกรรมกลั่นน ้ ามัน โลหะหนักจาก

อุตสาหกรรมชุบโลหะ การร่ัวไหลสารกมัมนัตรังสี เป็นตน้ 

 

2.1.3.1 แหล่งทีม่าของสารปนเป้ือน 

 

สารปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มอาจมีท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ เกิดข้ึนและถูกปล่อยจาก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และท่ีเกิดจากกิจกรรมมนุษย ์อาจมีการร่ัวไหลหรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม

แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยแหล่งท่ีมาของสารปนเป้ือนสามารถแบ่งออกเป็น 2 แหล่งหลกั 

1. แหล่งท่ีมาแบบระบุต าแหน่งได ้(Point source)  

เป็นแหล่งท่ีมาท่ีสามารถระบุแหล่งท่ีมาไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น จุดปล่อยของเสียของ

อุตสาหกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

2. แหล่งท่ีมาแบบไม่สามารถระบุต าแหน่งได ้(Non-point source)  
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เป็นแหล่งท่ีมาท่ีไม่สามารถระบุแหล่งท่ีมาไดอ้ยา่งชดัเจน สารปนเป้ือนในอากาศ 

ตะกอนดินท่ีมีการปนเป้ือนดว้ยสารปนเป้ือน ซ่ึงสารปนเป้ือนจะกระจายอยูใ่นท่ีต่างๆ ไม่สามารถ

ระบุไดว้า่มาจากแหล่งใด  

 

 

 

2.1.3.2 ประเภทสารปนเป้ือน 

 

สารปนเป้ือนท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

สามารถแบ่งได ้3 ประเภท   

1. สารปนเป้ือนท่ีมีชีวิต (Biological Contaminate) เป็นสารปนเป้ือนท่ี
ก่อใหเ้กิดโรคต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เช่น พยาธิ แบคทีเรีย ไวรัสต่าง ๆ   

2. สารปนเป้ือนทางเคมี (Chemical Contaminate) เป็นสารปนเป้ือนท่ี
ถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหาร และจะเพิ่มความเขม้ขน้มากข้ึนตามล าดบัชั้นผูบ้ริโภค เช่น สารอนินทรีย์
บางชนิด ถา้มีมากเกินไปจะท าใหเ้กิดดินเคม็ หรืออินทรียส์ารประเภท เช่น ยาฆ่าแมลง 

3. สารปนเป้ือนทางกมัมนัตภาพรังสี (Radiological Contaminate) เป็น 

สารปนเป้ือนท่ีมีผลท าใหส่ิ้งมีชีวิตบางชนิดเกิดการกลายพนัธ์ุได ้เช่น สารจากโรงไฟฟ้าพลงังาน

นิวเคลียร์และเตาปฏิกรณ์ปรมาณู 

 

2.1.3.3 สาเหตุการปนเป้ือนสารมลพษิดินและน า้ใต้ดนิ 

 

สาเหตุหลกัการปนเป้ือนดินและน ้าใตดิ้น ( สถิตรัตน์ อารี: วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ดงัต่อไปน้ี 

1. การปนเป้ือนตามธรรมชาติ เช่น ปัญหาดินเร้ียว ดินเคม็ ดินพรุ หรือดิน

อินทรีย ์ดินท่ีมีสารกมัมนัตรังสี และดินท่ีเจือปนดว้ยโลหะหนกั เป็นตน้ 

2. การปนเป้ือนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น  

- การใชปุ๋้ยเคมีทางวิทยาศาสตร์ เช่น ไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) 

และฟอสฟอรัส (P) เม่ือใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะท าใหดิ้นเปร้ียว มีสภาพเป็นกรดสูง 

- การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพชื (Pesticides) ท าใหดิ้นเป็นแหล่งสะสม

สารเคมีท่ีมีผลตกคา้งนาน 
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- การปล่อยใหน้ ้ าเสียจากกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นน ้าเสียท่ีเกิดจากการ

ชะลา้งผา่นสารเคมีต่างๆ ในอุตสาหกรรม 

- การใชดิ้นเป็นแหล่งท้ิงวสัดุเหลือใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การท้ิงวสัดุ

เหลือใชอ้นัตรายซ่ึงยากต่อการยอ่ยสลาย จะเกิดการสะสมในดินจนท าใหเ้กิดภาวะมลพิษดินหรือ

สารมลพิษร่ัวไหลจากหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม 

- การร่ัวไหลสารกมัมนัตรังสีจากการทดลองหรือจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือเตาปฏิกรณ์ปรมาณู สารกมัมนัตรังสีจะถูกดูดซึมไปอยูใ่นใบและดอกของพืช แลว้

ผา่นห่วงโซ่อาหารมาจนกระทัง่ถึงตวัมนุษย ์

- การท าเหมืองแร่แทบทุกชนิดจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไม่วา่ 

จะเป็นทรัพยากรดินหรือทรัพยากรน ้าท่ีจะตอ้งเกิดการปนเป้ือนและก่อใหเ้กิดมลพษิในอากาศดว้ย 

 

2.1.3.4 ผลกระทบจากสารปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 

 

2.1.3.4.1 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยมนุษย์ 

 

สารเคมีปนเป้ือนท่ีตกคา้งในดินส่วนใหญ่มกัเป็นสาเหตุของการเกิด

โรคร้ายต่างๆ อยา่งเช่น การสมัผสัดินท่ีมีเบนซิน (Benzene) และพอลิคลอริเนตไบฟีนีล (Polychlorinated 

Biphenyl: PCB) ตกคา้งเป็นประจ า อาจท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งเมด็เลือดขาวและโรคมะเร็ง

ตบัได ้นอกจากการสัมผสัสารพิษเหล่าน้ีโดยตรงแลว้ การน าพืชผลทางการเกษตรท่ีปนเป้ือนโลหะ

หนักหรือสารเคมีต่างๆมาบริโภค ยงัอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อมนุษย ์จากการสะสมทางชีวภาพ 

(Bioaccumulation) ในห่วงโซ่อาหาร เช่น ดินท่ีมีการปนเป้ือนของสารตะกัว่และปรอทเพียงเลก็นอ้ย 

สามารถสร้างผลเสียต่อการพฒันาระบบประสาทและสมองของมนุษย ์รวมไปถึงเป็นอนัตรายต่อ

ตบัและไต 

 

2.1.3.4.2. ผลกระทบด้านส่ิงมีชีวติ 

 

สารเคมีปนเป้ือนท่ีตกคา้งในดินยงัส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ

ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดยเฉพาะสัตวท่ี์มีล าตวัเป็นขอ้ปลอ้ง (Arthropod) และจุลินทรียท่ี์อยูใ่นดิน และจาก

ส่ิงมีชีวิตเลก็ๆเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเร่ิมตน้ของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ ท าให้

วงจรการบริโภคของส่ิงมีชีวิตต่างๆถูกท าลาย พืชหรือผูผ้ลิตไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ท าใหผู้บ้ริโภคในแต่ละล าดบัขั้นของห่วงโซ่อาหารขาดแหล่งอาหารท่ีส าคญั ซ่ึงอาจ

เป็นสาเหตุของการตายหรือการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตภายในระบบนิเวศ 

 

2.1.3.4.3. ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 

มลพิษในดินยงัอาจก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศและมลพิษในน ้ าไดอี้ก

ดว้ย จากการระเหยของสารเคมีตกคา้งในดิน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆ ขณะท่ีสารเคมี

จ าพวกไนโตรเจน (Nitrogen) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) ท่ีตกคา้งในดิน เม่ือถูกชะลา้งลงสู่

แหล่งน ้ าธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแม่น ้ าล าคลองหรือแหล่งน ้ าบาดาล อาจท าให้น ้ าเกิดการเน่าเสีย 

สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในน ้ า และกลายเป็นภยัอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาแหล่งน ้ าดงักล่าว

ในการบริโภค 

 

2.1.3.5 การแพร่กระจายของสารมลพษิ 

 

เม่ือมีการปล่อยท้ิงหรือมีการปนเป้ือนของสารมลพิษเกิดข้ึนเสน้ทางการ

แพร่กระจาย ของสารมลพิษท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บผลกระทบนั้นอาจเกิดไดไ้ม่วา่จะโดยตรงหรือโดย

ทางออ้ม ดงันั้น เม่ือมีการปล่อยมลพิษลงสู่ดินหรือสู่แหล่งน ้า สารพิษเหล่าน้ีจะแพร่กระจายเขา้สู่

ส่ิงแวดลอ้มไดใ้นรูปสารละลาย หรือสารแขวนลอยในน ้าบาดาล ซ่ึงน ้าบาดาลจะเป็นกลางใน 

การแพร่กระจายมลพิษ ดงักล่าวไดด้งัต่อไปน้ี  

1) เม่ือสารพิษท่ีปนมากบัน ้ า หรือสะสมอยู่ในดินจะถูกดูดซับโดยพืช อาจ 

ท าให้มีการสะสมของ สารพิษในพืช ไม่ว่า จะเป็นพืชหัว พืชผกั หรือพืชอาหารสัตว ์เม่ือถูกน าไป

บริโภคก็จะเป็นอนัตรายได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาการเคล่ือนต าแหน่ง (translocation) การสะสม 

(accumulation) ของสารมลพิษต่างๆ ในพืชพรรณท่ีปลูกตลอดจนอายุเก็บเก่ียว เพื่อนาส่วนท่ีมี 

การสะสมนอ้ยท่ีสุดในเวลาท่ีมีการสะสมนอ้ยท่ีสุดเพื่อการบริโภคท่ีปลอดภยั เป็นอนัตรายต่อมนุษย์

และสตัวไ์ด ้

2) เม่ือสารพิษแพร่กระจายลงสู่แหล่งน ้ า โดยการไหลชะของน ้ าตามผิวดิน 

(surface runoff) เช่น การ สร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียท่่ีไม่มีการใชว้สัดุปูพื้น เป็นตวัการท าใหเ้กิดการไหล

ชะของน ้ าตามผิวดิน หากน ้ าท่่ีไหลชะตามผวิดินมามีสารพิษละลายหรือแขวนลอยอยู ่เม่ือปนเป้ือน

ลงสู่แหล่งน ้ า ปริมาณสะสมของสารพิษจะมากข้ึนตามล าดบัขั้นของการบริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคล าดบั

สุดท้ายก็คือมนุษย ์ยกตัวอย่างเช่น เม่ือมีสารพิษปนเป้ือนลงสู่น ้ า ปลาสามารถรับสารพิษโดย 
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การบริโภคแพลงกต์อนพืช หรือแพลงกต์อนสัตวใ์นแหล่งน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนและเม่ือมนุษยน์ าปลา

มาบริโภคก็จะไดรั้บ ผลกระทบจากสารพิษนั้นในท่ีสุด การแสดงอาการเม่ือไดรั้บสารพิษเขา้ไปนั้น

จะข้ึนอยู่กบัชนิดและปริมาณท่ีไดรั้บเขา้ไป สารพิษบางชนิดอาจมีฤทธ์ิเฉียบพลนั เช่น ก่อให้เกิด

อาการท้องร่วง อาเจียน และอาจท าให้เสียชีวิตได้ถ้าได้รับในปริมาณสูง นอกจากน้ีบางชนิด 

ยงัสามารถสะสมแลว้ก่อให้้ เกิดโรคมะเร็งไดใ้นท่ีสุด นอกจากนั้นถา้น าน ้ าในแหล่งน ้ า เช่นน้ีไป

บริโภคโดยขาดความรู้กอ็าจเป็นอนัตรายจากการด่ืมน ้าท่ีมีการปนเป้ือนเช่นน้ีโดยตรง  

3) เม่ือสารพิษแพร่กระจายลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น ซ่ึงหากถูกน าไปใชโ้ดยตรง 

ก็ย่อมเกิดอันตรายได้และเม่ือน ้ าใต้ดินน้ีไหลลงสู่แหล่งน ้ าใดๆ ก็ย่อมน าสารพิษไปปนเป้ือน 

แหล่งน ้านั้นได ้ 

4) สารพิษในดินมีแหล่งก าเนิดมาจากกิจกรรมมนุษยเ์ป็นส าคญั โดยเฉพาะ

กิจกรรมดา้นการเกษตร การอุตสาหกรรม น ้ าท้ิงจากชุมชน จะเห็นไดว้่าแหล่งก าเนิดสารมลพิษ 

แต่ละแห่งท าให้เกิดสารมลพิษแตกต่างกนั การใช้สารเคมีฆ่าศตรูัพืช ท าให้ดินเป็นแหล่งสะสม

สารเคมีท่ีมีผลตกคา้งนาน เช่น สารประเภทคลอรีนอินทรีย ์เป็นตน้ สารฆ่าศตรูัพืชประเภทอนินทรีย ์

มกัจะใชธ้าตุเป็นองค ์ประเภทหลกัเช่น สารหนูปรอท ทองแดง ฯลฯ ซ่ึงเป็นธาตุท่ีอยู่่ในรูปของ

สารพิษในดินไดน้าน  

             5) สารมลพิษโดยทัว่ไปนั้น สามารถแบ่งออกไดต้ามลกษัณะสภาวะมลพษิเป็น 

2 พวก คือ  

      - สารมลพิษท่ีเป็นปัญหาในระยะยาว ไดแ้ก่ สารพิษท่ีสามารถตกคา้งใน

ดินไดย้าวนาน ไดแ้ก่ แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกัว่ และปรอท ธาตุเหล่าน้ีจะสะสมอยูใ่นดิน

มาก แต่พืชก็สามารถดูดซับไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ดงันั้น ในฤดูแรกๆ ท่ีดินไดรั้บมลพิษเหล่าน้ี  

จึงอาจมองไม่เห็นปัญหาไดช้ดัเจน เพราะธาตุเหล่าน้ีแพร่กระจายสู่โซ่อาหารไดป้ริมาณนอ้ย 

    – สารมลพิษท่ีเกิดปัญหาไดใ้นระยะสั้น ไดแ้ก่ สารมลพิษท่ีละลายน ้าไดง่้าย  

พืชดูดกินไดใ้นทนัที และในปริมาณมาก จึงเกิดปัญหาต่อสภาวะแวดลอ้มไดโ้ดยรวดเร็ว ไดแ้ก่ 

โบรอน นิกเกิล และสงักะสี 

จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้่าการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น หมายถึง ดินและน ้ าใต้

ดินเส่ือมคุณภาพ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีอนัตรายทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ท าให้ไม่สามารถ 

ใชป้ระโยชน์ไดแ้ละเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากสารพิษ  

ของเสียอนัตราย หรือเช้ือโรคท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและแหล่งท่ีอยูอ่าศยั เกิดจาก

การถูกชะลา้งของเสียต่างๆลงสู่ชั้นดินและน ้าใตดิ้น การเส่ือมของคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น  
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2.1.4 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 

 

แนวคิดการจัดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินปัจจุบันมีมากมายหลายแนวคิด  

โดยสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดท่ีหน่ึง การป้องกนัล่วงหนา้การปนเป้ือนดินและ

น ้ าใต้ดิน โดยเร่ิมตั้ งแต่กระบวนการก่อนก่อตั้ งโรงงาน ซ่ึงเป็นการป้องกันไม่ให้โรงงานก่อ 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น แนวคิดท่ีสอง การควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดิน 

 ซ่ึงด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกตอ้งท่ีกฎหมายก าหนด แนวคิดท่ีสาม การส่งเสริมการจัดการ 

การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น (บุญธิดา เปล่งแสง 2551: 23) 

2.1.4.1. แนวคดิการป้องกนัล่วงหน้าการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 

 

หลกัการป้องกนัล่วงหนา้เร่ิมตน้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมแนวคิด

ในการป้องกนัล่วงหนา้โดยการใชร้ะบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในปี ค.ศ. 1969 และ

ประเทศเยอรมนัตะวนัตก ช่วงตน้ปี ค.ศ. 1970 เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ

หรือหลกัการป้องกันระมดัระวงัก่อนเกิดเหตุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มแบบซ ้ าๆ และหาวิธีการป้องกนัความเสียหาย 

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาประเทศ ไดแ้ก่ Earth Summit  

ค.ศ. 1992 ในปฏิญญากรุงริโอวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา หลกัการท่ี 15 เร่ืองหลกัการป้องกนั

ล่วงหนา้ระบุว่า ประเทศต่างๆ ควรใชแ้นวทางป้องกนัเพื่อคุม้ครองสภาพแวดลอ้มในกรณีท่ีเกิดภยั

คุกคามท่ีเป็นอนัตรายหรือความเสียหายท่ีไม่อาจแกไ้ขกลบัคืนได ้ 

ซ่ึงพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญติัหลกัการน้ีไวแ้ลว้ ดงัน้ี  

การตรวจสอบก่อนการเร่ิมประกอบกิจการเป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ 

ในการออกใบอนุญาตจะไดพ้ิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบการ โดยการจ าแนกโรงงาน

ออกเป็น 3 จ  าพวก ได้แก่ โรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวก ท่ี 2 และโรงงานจ าพวกท่ี 3 โดย

ค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุม ดูแล การป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย 

และการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชน หรือส่ิงแวดลอ้ม 

(พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบบัท่ี 2 มาตรา (7)) ซ่ึงการตรวจสอบก่อนเร่ิมประกอบกิจการ

โรงงานจะสามารถท าไดเ้ฉพาะกบัโรงงานท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งขออนุญาตก่อนเร่ิมประกอบ

กิจการโรงงานเท่านั้น ไดแ้ก่ โรงงานจ านวกท่ี 3 ส่วนโรงงานจ าพวกท่ี 2 ซ่ึงตอ้งแจง้ให้พนักงาน

เจา้หน้าท่ีทราบก่อนเท่านั้น และโรงงานจ าพวกท่ี 1 ซ่ึงประกอบกิจการได ้ทนัทีโดยไม่ตอ้งขอ

อนุญาต จึงไม่อยู่ในข่ายของการตรวจสอบก่อนเร่ิมประกอบกิจการ นอกจากน้ี พระราชบญัญติั
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โรงงาน พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อ  านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง เพื่อให้

โรงงานบางจ าพวกหรือทุกจ าพวกตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม 

การประกอบกิจการโรงงาน เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้ งโรงงาน ก าหนดหลักเกณฑ์

หลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิต ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 

มลพิษหรือส่ิงใดๆท่ีมีผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ก าหนดให้มีการจดัท าเอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบ

การปฏิบติัตามกฎหมาย ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบ

กิจการโรงงานตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อ

คุ ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เพื่อป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน (พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

มาตรา 8) 

 

2.1.4.2. แนวคดิการจัดท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

การจดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (environmental impact 

assessment : EIA) คือ การป้องกนัผลกระทบหรือมลพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานโดย

กฎหมายก าหนดให้ก่อนท่ีจะมีการ ประกอบกิจการโรงงานนั้น มีความจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา

ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานท่ีเ กิดข้ึน อันอาจส่งผล กระทบต่อสภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีโรงงานและท่ีอยู่ใกล้เคียง ทั้ งในลักษณะของ ผลกระทบ 

ต่อส่ิงมีชีวิต ไม่มีชีวิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลหลายดา้น เช่น 

สุขภาพอนามยัของมนุษยส์ัตว์พืช ดิน เสียง อากาศ น ้ า เป็นตน้ การจดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นงานทางเทคนิคซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของการคาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตาม หลกัวิชาการ คือ เป็นแนวทางช้ีใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และจะตอ้ง

มีการน าเสนอมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างทนัท่วงทีรวมทั้งมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่ง เหมาะสม (กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม,คู่มือ

ประชาชน ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย: น.23-24) 

ส าหรับการพัฒนาประเทศอาจมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

ท่ีมีผลกระทบท่ีค่อนขา้งรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าเอาหลกัการป้องกนัล่วงหน้า 

มาใชเ้พื่อจะลดหรือบรรเทาผลกระทบผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้ง 4 ดา้น  

ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์และด้านคุณภาพชีวิต  
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เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าไดว้่าโครงการนั้นหรือกิจกรรมนั้นๆจะส่งผลกระทบต่อดา้นใด มีความ

รุนแรงมากน้อย และเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ และมีมาตรการในการลด

ผลกระทบอยา่งไร โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการก่อนเร่ิมโครงการ เพื่อจะได้

ตรวจพบล่วงหนา้ไดท้นัท่วงที ซ่ึงประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ท่ีตอ้งจดัท ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท า

รายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 35 ประเภท เช่น 

อุตสาหกรรมกลัน่ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

เฉพาะส่ิง ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน เป็นตน้ 

 

 

2.1.5 แนวคดิในการควบคุมการปนเป้ือนน า้ใต้ดิน 

 

เป็นการควบคุมให้มีการปล่อยสารปนเป้ือนสารอนัตรายให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.1.5.1 การก าหนดค่ามาตรฐานจากแหล่งก าเนิดมลพษิ 

 

การก าหนดค่ามาตรฐานของส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งก าเนิดมลพิษ (effluent 

standard) มีวตัถุประสงค ์ท่ีจะควบคุมการปล่อยมลพิษของแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยวดัค่ามาตรฐาน

คุณภาพ ณ จุดท่ีปล่อยมลพิษจาก แหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกจากแหล่งมลพิษนั้นๆ  

การก าหนดเป็นค่ามาตรฐานของส่ิงแวดลอ้มจาก แหล่งก าเนิดมลพิษ หรือการก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมจากแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นมาตรการอย่างหน่ึงในการลดปริมาณและความเขม้ขน้ของ

มลพิษท่ีจะระบายออกสู่สภาพแวดลอ้มและมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัการ ก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (บุญธิดา เปล่งแสง :28) 

ในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น มีกฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมท่ีส าคญัอยู ่ 

3 ฉบบัดว้ยกนั คือ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานคุณภาพน ้ าใตดิ้น หมายความว่า ระดบัความเขม้ขน้สูงสุดของสารอนัตรายท่ียอมให้มีได้
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ในน ้ าใตดิ้น โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายและกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เม่ือน าน ้ าใตดิ้น

มาใชบ้ริโภค 

1. สารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ไดแ้ก่  

(1) เบนซีน (Benzene) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร  

(2) คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร  

(3) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(4) 1,1 - ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 7 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(5)  ซิส -  1 ,2 -  ไดคลอโรเอทธิลีน (cis - 1 ,2 -  Dichloroethylene ) ไม่ เ กิน  

70 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(6) ทรานส์ - 1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (trans - 1,2 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 100 

ไมโครกรัมต่อลิตร  

(7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ไม่เกิน 700 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(9) สไตรีน (Styrene) ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(11) โทลูอีน (Toluene) ไม่เกิน 1,000 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(13) 1,1,1- ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1 -Trichloroethane) ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลิตร  

(14) 1,1,2- ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2 -Trichloroethane) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) ไม่เกิน 10,000 ไมโครกรัมต่อลิตร 

 

2. โลหะหนกั (Heavy Metals) ไดแ้ก่  

(1) แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 67 มิลลิกรัมต่อลิตร   

(2) โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท ์(Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 17.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) ทองแดง (Copper) ตอ้งไม่เกิน 2,920 มิลลิกรัมต่อลิตร  

(4) ตะกัว่ (Lead) ตอ้งไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(5) แมงกานีส (Manganese) ตอ้งไม่เกิน 1,710 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(6) นิกเกิล (Nickel) ตอ้งไม่เกิน 436.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

(7) สงักะสี (Zinc) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อลิตร  

(8) สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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(9) ซีลีเนียม (Selenium) ตอ้งไม่เกิน 365 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(10) ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

3 สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์(Pesticides) ไดแ้ก่  

(1) คลอร์เดน (Chlordane) ตอ้งไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร  

(2) ดีลดริน (Dieldrin) ตอ้งไม่เกิน 0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(3) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ตอ้งไม่เกิน 0.4 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(4) เฮปตาคลอร์ อีพอ็กไซด ์(Heptachlor Epoxide) ตอ้งไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(5) ดีดีที (DDT) ตอ้งไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(6) 2,4 - ดี (2,4 - D) ตอ้งไม่เกิน 30 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(7) อะทราซีน (Atrazine) ตอ้งไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(8) ลินเดน (Lindane) ตอ้งไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(9) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) ตอ้งไม่เกิน 1 ไมโครกรัมต่อลิตร 

 

4 สารอนัตรายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  

(1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ตอ้งไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(2) ไซยาไนด ์(Cyanide) ตอ้งไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(3) พีซีบี (PCBs) ตอ้งไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(4) ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) ตอ้งไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตร 

 

ส่วนกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมถดัมา คือ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 239 /2563 ลงวนัท่ี 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและ

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ประกอบกบัมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ในการประชุมคร้ัง

ท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หมายความวา่ มาตรฐานการปนเป้ือนของสารอนัตราย

ท่ียอมใหมี้ไดใ้นดิน โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีรับ

สัมผสัดินทางตรง ได้แก่ ทางปาก ทางผิวหนัง และทางการหายใจ โดยให้แบ่งคุณภาพดินตาม

ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
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1) คุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปกป้อง 

ประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีแบบการอยูอ่าศยั รวมถึงกลุ่มประชากรเส่ียง ไดแ้ก่ เด็กอายไุม่เกิน 6 ขวบ 

ซ่ึงมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพดินไวด้งัต่อไปน้ี 

1. โลหะหนกั (Heavy Metals) ไดแ้ก่  

(1) สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(2) แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท ์(Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 17.5 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม 

(4) ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 2,920 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(5) ตะกัว่ (Lead) ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(6) แมงกานีส (Manganese) ไม่เกิน 1,710 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(7) ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(8) นิกเกิล (Nickel) ไม่เกิน 436.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(9) ซีลีเนียม (Selenium) ไม่เกิน 365 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

2. สารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ไดแ้ก่  

(1) เบนซีน (Benzene) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(2) คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) ไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

(3) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม 

(4) 1,1 - ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 227 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(5) ซิส - 1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis - 1,2 - Dichloroethylene ) ไม่เกิน 146 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(6) ทรานส์ - 1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (trans - 1,2 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 

1,460 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไม่เกิน 332 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ไม่เกิน 3,265 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(9) สไตรีน (Styrene) ไม่เกิน 5,845 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(11) โทลูอีน (Toluene) ไม่เกิน 4,630 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  
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(13) 1,1,1- ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1 -Trichloroethane) ไม่เกิน 8,125 มิลลิกรัม ต่อ

กิโลกรัม 

(14) 1,1,2- ไตรคลอโรอีเทน (1 ,1,2 -Trichloroethane) ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม  

ต่อกิโลกรัม  

(15) ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) ไม่เกิน 0.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(16) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) ไม่เกิน 575 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

3. สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์(Pesticides) ไดแ้ก่  

(1) อะทราซีน (Atrazine) ไม่เกิน 2,087 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(2) คลอร์เดน (Chlordane) ไม่เกิน 16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(3) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos) ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(4) 2,4 - ดี (2,4 - D) ไม่เกิน 656.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(5) ดีดีที (DDT) ไม่เกิน 18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(6) ดีลดริน (Dieldrin) ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(7) ไกลโฟเสต (Glyphosate) ไม่เกิน 5,960 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(8) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(9) เฮปตาคลอร์ อีพอ็กไซด ์(Heptachlor Epoxide) ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(10) ลินเดน (Lindane) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(11) พาราควอต ไดคลอไรด ์(Paraquat Dichloride) ไม่เกิน 268 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(12) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

4. สารอนัตรายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  

(1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo ( a) pyrene) ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

(2) ไซยาไนด ์(Cyanide) ไม่เกิน 22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(3) พีซีบี - 126 (PCB - 126) ไม่เกิน 0.4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  

(4) 2,3,7,8 - ทีซีดีดี (2,3,7,8 - TCDD) ไม่เกิน 5 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม 

2) คุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ โดย 

มีวตัถุประสงค ์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวยัท างาน รวมถึงเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ 

ไดก้ าหนดมาตรฐานคุณภาพดินไวด้งัต่อไปน้ี 

1. โลหะหนกั (Heavy Metals) ไดแ้ก่ 

(1) สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(2) แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 762 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
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(3) โครเมียม ชนิดเฮ็กซาวาเลนท ์(Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 212 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม  

(4) ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 35,040 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(5) ตะกัว่ (Lead) ไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(6) แมงกานีส (Manganese) ไม่เกิน 19,640 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(7) ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 263 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

(8) นิกเกิล (Nickel) ไม่เกิน 5,205 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(9) ซีลีเนียม (Selenium) ไม่เกิน 4,380 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

2 สารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ไดแ้ก่  

(1) เบนซีน (Benzene) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(2) คาร์บอน เตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(3) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ไม่เกิน 21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(4) 1,1 - ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 993 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(5) ซิส - 1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis - 1,2 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 1,750 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(6) ทรานส์ - 1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (trans - 1,2 - Dichloroethylene) ไม่เกิน 

17,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไม่เกิน 2,750 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

(8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ไม่เกิน 19,350 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

(9) สไตรีน (Styrene) ไม่เกิน 33,190 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 382 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(11) โทลูอีน (Toluene) ไม่เกิน 40,140 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

(13) 1,1,1 - ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1 - Trichloroethane) ไม่เกิน 25,400 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม 

(14) 1,1,2 - ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2 -Trichloroethane) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(15) ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(16) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) ไม่เกิน 2,478 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

3 สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์(Pesticides) ไดแ้ก่  

(1) อะทราซีน (Atrazine) ไม่เกิน 22,955 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
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(2) คลอร์เดน (Chlordane) ไม่เกิน 64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(3) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos) ไม่เกิน 819 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

(4) 2,4 - ดี (2,4 - D) ไม่เกิน 7,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(5) ดีดีที (DDT) ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(6) ดีลดริน (Dieldrin) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(7) ไกลโฟเสต (Glyphosate) ไม่เกิน 65,590 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(8) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(9) เฮปตาคลอร์ อีพอ็กไซด ์(Heptachlor Epoxide) ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

(10) ลินเดน (Lindane) ไม่เกิน 21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(11) พาราควอต ไดคลอไรด ์(Paraquat Dichloride) ไม่เกิน 2,950 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(12) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) ไม่เกิน 36 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

4. สารอนัตรายอ่ืน ๆ  

(1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ไม่เกิน 1.8 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม  

(2) ไซยาไนด ์(Cyanide) ไม่เกิน 138 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

(3) พีซีบี - 126 (PCB - 126) ไม่เกิน 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  

(4) 2,3,7,8 - ทีซีดีดี (2,3,7,8 - TCDD) ไม่เกิน 20 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม 

 

ส่วนกฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมฉบบัสุดทา้ย คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนน ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นฯ พ.ศ.2559 อาศยั

ตามอ านาจในกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

พ.ศ. 2559 ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือน

ในน ้ าใตดิ้น หมายความว่า ระดบัความเขม้ขน้อา้งอิงของสารปนเป้ือนในดินและ น ้ าใตดิ้นภายใน

บริเวณโรงงานท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้มาจากการค านวณ  

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดก้ าหนดเกณฑก์าร

ปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงก าหนดรายช่ือสารเคมีไวจ้  านวน 127 รายการ 
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ล าดบัที่ 

  

  
ช่ือสาร 

  

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดนิ น า้ใต้ดนิ 

(มก./กก.) (มก./ล.) 
1 อะซีแนปทีน (Acenaphthene) 83-32-9 1,000 140 

2 
อะซีโตน (Acetone ) หรือ 

67-64-1 1,000 230 
2-โพรพาโนน (2-Propanone) 

3 อลัดริน (Aldrin) 309-00-2 0.1 0.003 

4 แอนทราซีน (Anthracene) 120-12-7 1,000 72 

5 แอนติโมนี (Antimony) 7440-36-0 1,000 1 

6 อาร์เซนิค หรือสารหนู (Arsenic) 7440-38-2 27 0.1 

7 แอสเบสทอส (Asbestos*) 1332-21-4 1.00 - 

8 อะทราซีน (Atrazine) 1912-24-9 110 0.02 

9 แบเรียม (Barium) 7440-39-3 1,000 160 

10 เบนโซ(เอ)แอนทราซีน (Benz(a)anthracene) 56-55-3 5.5 0.01 

11 เบนซีน (Benzene) 71-43-2 15 0.2 

12 
เบนโซ(บี)ฟลูออแรนธีน 
Benzo(b)fluoranthene) 

205-99-2 2.2 0.1 

13 
เบนโซ(เค)ฟลูออแรนธีน 
Benzo(k)fluoranthene 

207-08-9 22 0.7 

14 กรดเบนโซอิค (Benzoic acid) 65-85-0 1,000 100 

15 เบนโซ(เอ)ไพรีน (Benzo(a)pyrene) 50-32-8 2.9 0.01 

16 
เบนโซ(จีเอชไอ)เพอรีลีน 
(Benzo[g,h,i]perylene) 

191-24-2 1,000 72 

17 เบอริลเลียม (Beryllium) 7440-41-7 13 0.01 

18 
บิส(2-คลอโรเมทธิล)อีเธอร์ 

111-44-4 52 0.04 
(Bis(2-chloroethyl)ether) 

19 
บิส(2-เอทิลเฮกซิล)พธาเลท 

117-81-7 117 3.5 
(Bis(2-ethylhexyl)phthalate) 

20 
โบรโมไดคลอโรมีเทน 
(Bromodichloromethane) 

75-27-4 426 0.8 

21 
โบรโมฟอร์ม (Bromoform) หรือ ไตรโบรโม 
มีเทน(Tribromomethane) 

75-25-2 1,000 6 

22 บิวทานอล (Butanol) 71-36-3 1,000 240 

23 
บิวทิลเบนซีลพธาเลท (Butyl benzyl 
phthalate) 

85-68-7 0.3 48 

24 แคดเมียม (Cadmium) 7440-43-9 810 2 

25 คาร์บาโซล (Carbazole) 86-74-8 82 2 
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ล าดบัที่ 

  

  
ช่ือสาร 

  

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดนิ น า้ใต้ดนิ 

(มก./กก.) (มก./ล.) 
26 คาร์บอนไดซลัไฟด ์(Carbon disulfide) 75-15-0 30 4 

27 
คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon 
tetrachloride) 

56-23-5 5.3 0.4 

28 คลอร์เดน (Chlordane) 57-74-9 110 0.04 

29 พาราคลอโรอะนิลีน (p – Chloroaniline) 106-47-8 325 9.5 

30 คลอโรเบนซีน (Chlorobenzene) 108-90-7 460 48 

31 
คลอโรไดโบรโมมีเทน 
(Chlorodibromomethane) 

124-48-1 20 0.6 

32 คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 67-66-3 1,000 8 

33 2-คลอโรฟีนอล  (2-Chlorophenol) 95-57-8 420 12 

34 โครเมียม (Chromium) 7440-47-3 640 6 

35 โครเมียม (III) (Chromium (III)) 16065-83-1 1,000 40 

36 โครเมียม (VI) ( Chromium (VI)) 18540-29-9 640 6 

37 ไครซีน (Chrysene) 218-01-9 220 7 

38 ไซยาไนด ์(Cyanide) 57-12-5 35 5 

39 2,4-ดี ( 2,4-D) 94-75-7 12,000 12 

40 ดีดีดี (DDD) 72-54-8 7 0.2 

41 ดีดีอี (DDE) 72-55-9 0.001 0.1 

42 ดีดีที (DDT) 50-29-3 120 0.1 

43 
ไดเบนซ์(เอ,เอช)แอนทราซีน 
Dibenz(a,h)anthracene 

53-70-3 0.22 0.01 

44 ไดนอร์มอลบิวทิลพธาเลท (Di-n-butyl phthalate) 84-74-2 1,000 24 

45 1,2-ไดคลอโรเบนซีน  (1,2-Dichlorobenzene) 95-50-1 1,000 21 

46 1,3-ไดคลอโรเบนซีน  (1,3-Dichlorobenzene) 541-73-1 1,000 21 

47 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (1,4-Dichlorobenzene) 106-46-7 1,000 0.2 

48 3,3-ไดคลอโรเบนซิดีน (3,3-Dichlorobenzidine) 91-94-1 4 0.1 

49 1,1 ไดคลอโรอีเทน  (1,1-Dichloroethane) 75-34-3 1,000 24 

50 1,2-ไดคลอโรอีเทน  (1,2-Dichloroethane) 107-06-2 7.6 0.5 

51 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) 75-35-4 1.2 0.1 

52 
ซีส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(cis-1,2-Dichloroethylene) 

156-59-2 150 2 

53 
ทราน-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(trans-1,2-Dichloroethylene) 

156-60-5 210 5 

54 2,4-ไดคลอโรฟีนอล  (2,4-Dichlorophenol) 120-83-2 254 7.2 
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ล าดบัที่ 

  

  
ช่ือสาร 

  

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดนิ น า้ใต้ดนิ 

(มก./กก.) (มก./ล.) 
55 1,2-ไดคลอโรโพรเพน   (1,2-Dichloropropane) 78-87-5 92 0.7 

56 1,3-ไดคลอโรโพรเพน   (1,3-Dichloropropane) 142-28-9 462 72 

57 1,3-ไดคลอโรโพรพีน   (1,3-Dichloropropene) 542-75-6 13 0.3 

58 ดีลดริน (Dieldrin) 60-57-1 1.5 0.003 

59 ไดเอทิลพาทาเลท (Diethyl phthalate) 84-66-2 1,000 30 

60 2,4-ไดเมทิลฟีนอล  (2,4-Dimethylphenol) 105-67-9 1,000 48 

61 2,4-ไดไนโตรฟีนอล  (2,4-Dinitrophenol) 51-28-5 162 5 

62 2,4-ไดไนโตรทูโลอีน  (2,4-Dinitrotoluene) 121-14-2 2.5 0.1 

63 2,6-ไดไนโตรทูโลอีน (2,6-Dinitrotoluene) 606-20-2 2.5 0.1 

64 ไดนอร์มอลออกทิลพทาเลท (Di-n-octyl phthalate) 117-84-0 1,000 48 

65 เอนโดซลัแฟน (Endosulfan) 115-29-7 485 14 

66 เอนดริน (Endrin) 72-20-8 25 1 

67 เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) 100-41-4 230 2 

68 ฟลูโอแรนทีน (Fluoranthene) 206-44-0 1,000 48 

69 ฟลูออรีน (Fluorene) 86-73-7 1,000 48 

70 เฮปตาครอ (Heptachlor) 76-44-8 5.5 0.01 

71 เฮบตาคลอร์ อีพอกไซด ์(Heptachlor epoxide) 1024-57-3 2.7 0.01 

72 เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) 118-74-1 1 0.03 

73 
เฮกซาคลอโร-1,3-บิวตาไดอีน 
(Hexachloro-1,3-butadiene) 

87-68-3 21 0.5 

74 เอน็-เฮกเซน (n-Hexane) 110- 54-3 1,000 11 

75 
อลัฟ่า-เอชซีเอช (a-HCH) หรืออลัฟ่า-บีเอชซี 

319-84-6 0.3 0.01 
(a-BHC) 

76 
เบตา-เอชซีเอช (b-HCH) หรือเบตา- บีเอชซี 

319-85-7 0.9 0.03 
(b-BHC) 

77 แกมมา-เอชซีเอช (g-HCH) หรือ ลินเดน (Lindane) 58-89-9 29 0.04 

78 
เฮกซาคลอโรไซโครเพนตาไดอีน 

77-47-4 1.6 8 
(Hexachlorocyclopentadiene) 

79 เฮกซาคลอโรอีเทน (Hexachloroethane) 67-72-1 117 2 
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ล าดบัที่ 

  

  
ช่ือสาร 

  

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดนิ น า้ใต้ดนิ 

(มก./กก.) (มก./ล.) 

80 
อินดีโน (1,2,3-ซีดี)ไพรีน (Indeno(1,2,3-cd) 

193-39-5 2.2 0.1 
pyrene 

81 ไอโซฟอโรน (Isophorone) 78-59-1 1,000 51 

82 เลด หรือ ตะกัว่   (Lead) 7439-92-1 750 4 

83 แมงกานีส (Manganese) 7439-96-5 32,000 33 

84 เมอร์คิวรี หรือ ปรอท (Mercury) 7439-97-6 610 0.7 

85 เมทานอล (Methanol) 67-56-1 1,000 60 

86 เมทอกซิคลอร์ (Methoxychlor) 72-43-5 416 12 

87 เมทิลโบรไมด ์(Methyl bromide) 74-83-9 116 3 

88 
เมทิลีนคลอไรด ์(Methylene chloride) หรือ 

75-09-2 210 6 
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) 

89 
2-เมทิลฟีนอล (2-methylphenol) หรือ 

95-48-7 1,000 9.5 
ออร์โธ-ครีซอล (o-cresol) 

90 2-เมทิลแนฟทาลีน   (2-Methylnaphthalene) 91-57-6 1,000 60 

91 
เมทิล เติร์ท-บิวทิล อีเทอร์ (Methyl tert-butyl 

1634-04-4 1,000 24 
ether) 

92 แนฟทาลีน (Naphthalene) 91-20-3 1,000 48 

93 นิเกิล (Nickel) 7440-02-0 41,000 5 

94 
 
ไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene) 
 

98-95-3 46 1.2 

95 
เอน-ไนโตรโซไดฟีนิลลามีน 

86-30-6 335 10 
(N-Nitrosodiphenylamine) 

96 
เอน็-ไนโตรโซได-เอน็-โพรพิลเอมีน 

621-64-7 0.2 0.01 
(N-Nitrosodi-n-propylamine) 

97 
โพลีคลอริเนตเตด็ไบฟีนิลส์ 

1336-36-3 10 0.1 
(Polychlorinated Biphenyls) หรือ พีซีบี (PCB) 

98 เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) 87-86-5 110 0.2 



26 
 

  
ล าดบัที่ 

  

  
ช่ือสาร 

  

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดนิ น า้ใต้ดนิ 

(มก./กก.) (มก./ล.) 

99 ฟีแนนทรีน (Phenanthrene) 85-01-8 1,000 72 

100 ฟีนอล (Phenol) 108-95-2 1,000 72 

101 ไพรีน (Pyrene) 129-00-0 1,000 72 

102 ซีลีเนียม (Selenium) 7782-49-2 10,000 12 

103 ซิลเวอร์ (Silver) 7440-22-4 1,000 12 

๑๐๔ สไตรีน (Styrene) 100-42-5 1,700 24 

105 
1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 

79-34-5 8 0.2 
(1,1,2,2-Tetrachloroethane) 

106 

เตตราคลอโรเอทธิลลีน 

127-18-4 190 0.9 (Tetrachloroethylene) หรือ เปอร์คลอโร 

เอทิลีน (Perchloroethylene) 

107 โทลูอีน (Toluene) 108-88-3 520 5 

108 ทอ็กซาฟิน (Toxaphene) 8001-35-2 1.5 0.04 

109 

ทีพีเอช (คาร์บอน5–คาร์บอน8) (TPH (C5 – C8)) 
หรือโททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน5–
คาร์บอน8) (Total Petroleum - 25 1.4 

Hydrocarbon (C5 – C8)) 

110 

ทีพีเอช (คาร์บอน๘– คาร์บอน16) (TPH (C>8 – 
C16)) หรือ โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 
(คาร์บอน๘– คาร์บอน16) (Total Petroleum - 25 1.7 
Hydrocarbon (C>8 – C16)) 
 

111 

ทีพีเอช  (คาร์บอน>16  –  คาร์บอน35) (TPH  
(C>16–C35)) หรือโททอลปิโตรเลียม 

- 8 0.1 ไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน>16 – คาร์บอน35) 

(Total Petroleum Hydrocarbon (C>16 – C35)) 

112 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน (1,2,4-Trichlorobenzene) 120-82-1 1,000 24 

113 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน   (1,1,1-Trichloroethane) 71-55-6 1,400 0.2 

114 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน   (1,1,2-Trichloroethane) 79-00-5 19 0.8 
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ล าดบัที่ 

  

  
ช่ือสาร 

  

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดนิ น า้ใต้ดนิ 

(มก./กก.) (มก./ล.) 

115 ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) 79-01-6 61 4.4 

116 
2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล  

95-95-4 1,000 24 
(2,4,5-trichlorophenol) 

117 
2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล  

88-06-2 151 4.4 
(2,4,6-Trichlorophenol) 

118 
1,3,5 ไตรเมทิลเบนซีน  

108-67-8 139 12 
(1,3,5-Trimethylbenzene) 

119 วาเนเดียม (Vanadium) 7440-62-2 1,000 17 

120 ไวนิลอะซีเตด (Vinyl acetate) 108-05-4 1,000 119 

121 
ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl chloride) หรือ 

75-01-4 8.3 0.03 
คลอโรอีทีน (chloroethene) 

122 เมตา-ไซลีน (m-Xylene) 108-38-3 210 24 

123 ออโธ-ไซลีน (o-Xylene) 95-47-6 210 24 

124 พารา-ไซลีน (p-Xylene) 106-42-3 210 24 

125 ไซลีน (ทั้งหมด) (Xylene (Total)) 1330-20-7 210 24 

126 ซิงค ์หรือสงักะสี (Zinc) 7440-66-6 1,000 10 

* หน่วยเกณฑก์ารปนเป้ือน คือ จ านวนเสน้ใยต่อกิโลกรัม  

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจาก 

จุดเก็บตวัอยา่งบ่อทา้ยน ้ าท่ีใชใ้นการ ติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนกบัผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บ

ตวัอย่างบ่อเหนือน ้ าท่ีใช้เป็นบ่ออา้งอิงบนทิศทางการไหลของน ้ าใต้ดินในพื้นท่ี โดยค่าพีเอช 

ท่ีเปล่ียนแปลงจะตอ้งไม่เกินหน่ึงระดบั และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐาน 

คุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค คือ 6.5-9.2 
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2.1.6 แนวคดิในการส่งเสริมการจัดการการปนเป้ือนน า้ใต้ดิน 

 

2.1.6.1 แนวคดิหลกักการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle)  

 

หลักกการผู ้ก่ อมลพิษ เ ป็นผู ้จ่ า ย เ กิด ข้ึนจากแนวคิดของ  OECD  

(The Organization for Economic Co-Operation and Development ) ร่วมกับประชาคมยุโรป ท่ีน า

หลกัการเศรษฐศาสตร์เร่ืองผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายไปใชใ้นการวางแผนนโยบายส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 

OECD ใหค้วามหมายว่า ผูก่้อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งรับผิดชอบจ่าย

ค่าเสียหายในการป้องกันและควนคุมมลพิษส่ิงแวดล้อมตลอดจนการท าให้กลับสู่สภาพเดิม 

มีดว้ยกนั 2 แนวคิด คือ แนวคิดท่ีหน่ึง หากมีการปล่อยมลพิษในระดบัท่ีต ่ากว่ามาตรฐานก าหนด 

สามารถกระท าได ้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและถา้เกินกว่าระดบัผูก่้อ

มลพิษจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในความเสียหายเพื่อป้องกนัมลพิษ แนวคิดท่ีสอง ตอ้งจ่ายตั้งแต่เร่ิมตน้ 

ไม่ว่ามลพิษจะอยูใ่นระดบัท่ีสังคมยอมรับไดห้รือไม่ เป็นการผลกัดนัให้เกิดการแสวงหาการลงทุน

ระยะยาวโดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีไม่ก่อมลพิษ นอกจากน้ีหลกักการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายยงัเป็น

หลกัการท่ี 16 ของปฏิญญากรุงริโอฯ วา่ “รัฐจะพยายามส่งเสริมใหมี้ค่าใชจ่้ายเพื่อจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และการใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใหผู้ก่้อมลพิษเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการจดัการมลพษิ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อการคา้และการลงทุน” 

แนวคิดหลกัการผูก่้อเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) จะปรากฎอยู่ในมาตรา 96 

และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535  

โดยก าหนดให้รัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูเ้สียหายในการฟ้อง เรียกค่าเสียหายจากผูท่ี้กระท าหรือละเวน้การ

กระท าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงเป็นไดท้ั้งนิติบุคคลและบุคคล ธรรมดา เน่ืองจากน ้ าใตดิ้นถือเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ 

ส่วนพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แนวคิดในเร่ืองผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ปรากฎ

อยู่ในมาตรา 37 และมาตรา 42 กล่าวคือ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า ผูป้ระกอบกิจการ

โรงงานผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั ตามกฎหมายโรงงานหรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพ 

ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหายหรือความ เดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงาน

หรือท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการ โรงงานไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังาน

เจ้าหน้าท่ี ถ้ามีเหตุท่ีทางราชการสมควรเข้าไปด าเนินการแทนให้ ปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึ้ง
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ปลดักระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งการให้พนักงานเจา้หนา้ท่ีหรือมอบหมายให้บุคคล ใด ๆ เขา้

จดัการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นไดใ้นกรณีเช่นน้ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งเป็นผูเ้สีย 

ค่าใชจ่้ายในการเขา้จดัการนั้นตามจ านวนท่ีจ่ายจริงรวมกบัเบ้ียปรับในอตัราร้อยละสามสิบต่อปีของเงิน

จ านวนดงักล่าว 

 

2.1.6.2 แนวคดิอุตสาหกรรมสีเขียว 

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นกลยุทธ์หน่ึงในการปกป้อง

ชุมชน ระบบนิเวศและ ภูมิอากาศของโลกจากความเส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ และการลดลง

ของทรัพยากรทางธรรมชาติ อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต

และอุตสาหกรรมเพื่อใชป้ระโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการหมุนเวียน

ของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต การป้องกันการเกิดมลพิษโดยการลดของเสีย 

ท่ีแหล่งก าเนิดหรือเทคโนโลยีสะอาด รวมทั้ งมีการผลิตสินค้า ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

มีการแลกเปล่ียนของเสียเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืน (Industrial symbiosis) การมุ่งเนน้

การหมุนเวียนของเสียกลบัมาใช้ใหม่ตามหลกัการ 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle หรือ การลด 

การเกิดของเสีย การใชซ้ ้ า และการแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ เป็นวิธีการท่ีอุตสาหกรรมจะสามารถ 

เติบโตไดโ้ดยไม่ตอ้งใชท้รัพยากรและปล่อยมลพิษเพิ่มข้ึน  

ประการแรกคือ Greening of existing industries คือ  การใช้ท รัพยากรอย่าง มี

ประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัการ

สารเคมีอยา่งปลอดภยั เช่น การลดการปล่อยน ้าเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ประการท่ีสอง คือ Creating of green industries เป็นการสนับสนุนให้มีการก่อตั้ ง

หรือขยายในส่วนของ อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งการเทคโนโลยีเขา้มา

ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่การลดการเกิดของเสีย การหมุนเวียนของเสียกลบัมาใชใ้หม่

การใชพ้ลงังานทดแทน ซ่ึงมีการใหบ้ริการ ทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ท่ีปรึกษาดา้นพลงังาน เพื่อน าไปสู่

การพฒันาอยา่งสมดุลและยัง่ยนืตามเป้าหมายการ พฒันาแห่งสหสัวรรษ  

กระบวนทัศน์การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Agenda for Sustainable Development) รวมทั้ ง 

สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบการน าเอาหลกัการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

มาใชโ้ดยยอมให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาใชป้ระโยชน์

ไดใ้นขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการท านุบ ารุงสงวนบ ารุงรักษาเพื่อให้ส่ิงท่ีน ามาใชป้ระโยชน์นั้นยงัคงมี

ไวใ้หลู้กหลานไดใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต 
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2.1.6.3 ความหมายของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ความหมายของค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม” มีกฎหมายท่ีให้ความหมายไว ้

ดงัน้ี 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 4 

ไดใ้หค้  านิยามวา่ “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา่ โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

ดว้ยเหตุน้ี พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 จึงไดใ้ห้ความหมายเอาไวใ้น มาตรา 4/1  

ไดใ้ห้ ค านิยาม “โรงงาน” ซ่ึงหมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัรมีก าลงั

รวมตั้งแต่ห้าสิบแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงมา้ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ห้าสิบคน

ข้ึนไป โดยใชเ้คร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดงันั้น การประกอบกิจการท่ีจดัว่าเป็น “โรงงาน” ตามกฎหมาย ตอ้งลกัษณะท่ีครบ

องคป์ระกอบ 3 ลกัษณะ คือ 

1) อาคาร สถานท่ี หรือพาหนะ 

2) ตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 50 แรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงมา้

ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป หรือไม่กต็าม 

3) เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2335 ไดแ้บ่งโรงงานออกเป็น 3 จ  าพวก ไดแ้ก่ 

 - โรงงานจ าพวกท่ี 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถ

ประกอบกิจการโรงงานไดท้นัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

- โรงงานจ าพวกท่ี 2 ไดแ้ก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบ

กิจการโรงงานตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน 

- โรงงานจ าพวกท่ี 3 ไดแ้ก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตั้งโรงงาน

จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้

 

2.1.6.4 อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ ส่ิงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ เป็นตวัสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและยา เป็นตน้ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ ส่ิงพิมพแ์ละบรรจุ

ภณัฑ์ มีการผลิตเช่ือมโยงครบวงจรตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า ซ่ึงเป็นหน่ึงในไม่ก่ีอุตสาหกรรมของ

ไทยท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีส่งผลใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า ท าใหป้ระเทศไทยมีศกัยภาพทางการแข่งขนัใน

ตลาดโลก 

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ 

ส าหรับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ตามลักษณะ  

ของผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิต สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

- อุตสาหกรรมกระดาษขั้นตน้ 

อุตสาหกรรมกระดาษขั้นตน้ จะเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเยื่อกระดาษ ซ่ึงเป็น

เยือ่บริสุทธ์ิและเป็นวตัถุดิบส าคญัส าหรับการผลิตกระดาษประเภทต่างๆของอุตสาหกรรมกระดาษ

ขั้นกลาง โดยอุตสาหกรรมขั้นตน้น้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะการผลิตเยือ่กระดาษบริสุทธ์เท่านั้น แต่ยงั

ครอบคลุมถึงการปลูกป่าเอกชนเพื่อน าไมม้าเป็นวตัถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อใชเ้ป็นวสัดุ

บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม กล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภณัฑรั์กษโ์ลกรูปแบบต่างๆ อีกดว้ย 

- อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง 

อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง จะครอบคลุมการผลิตกระดาษในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น กระดาษคราฟท ์กระดาษพิมพเ์ขียน กระดาษอนามยั และกระดาษหนงัสือพิมพ ์

- อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย 

อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ 

การผลิตบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ เน่ืองจากอุตสาหกรรมขั้นน้ีจะน าเอาผลผลิตจากอุตสาหกรรม

กระดาษขั้นกลาง ไดแ้ก่ กระดาษคราฟท ์กระดาษ Duplex มาผลิตเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องและ

บรรจุภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักระดาษ ยงัท าให้เกิดนวตักรรมบรรจุ

ภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ ข้ึนมามากมาย ประโยชน์ก็คือสามารถใชแ้ทนบรรจุภณัฑ ์

ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลายในประเทศไทย 

มีทั้งโรงงานรับผลิตแผ่นลูกฟูกและกล่อง หรือมีการผลิตกล่องเพียงอย่างเดียว ประเภทกล่องและ

บรรจุภณัฑต่์างๆ ท่ีผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย เช่น 

• การผลิตแผน่ลูกฟูก (Corrugating) 

• การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 
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• การผลิตกล่องประเภทต่างๆ โดยทัว่ไปกล่องสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

คือ กล่องแบบลวดเยบ็ กล่องแบบติดกาว และกล่องไดคทั 

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ 

 

วตัถุดิบทีนิ่ยมน ามาผลติเย่ือกระดาษ 

เยื่อกระดาษ คือเส้นใยของพืชบางชนิด รวมถึงเส้นใยของไมเ้น้ืออ่อน และไมเ้น้ือ

แขง็ หลายชนิด ซ่ึงผ่านการย่อยและแยกสกดัออกมาไดโ้ดยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์ให้เป็นช้ินเล็กๆ 

ในรูปเยื่อแลว้น ามาทบให้เป็นเส้นใยเยื่อกระดาษ โดยเยื่อกระดาษท่ีไดมี้คุณสมบติัพร้อมท่ีจะผลิต

เป็นกระดาษ เป็นวสัดุส าหรับผลิตบรรจุ รักษโ์ลก เช่น บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม บรรจุภณัฑ์

ส าหรับอาหารแหง้ บรรจุภณัฑอ์าหารแช่เยน็ บรรจุภณัฑอ์าหารแช่แขง็ กล่องกระดาษลูกฟูก และอ่ืนๆ 

การผลิตเยือ่กระดาษดว้ยการใชก้รดซลัฟิวริก เป็นพื้นฐานของการสกดัเยือ่กระ

ดาษโดยวิธีทางเคมีท่ีใชก้นัในปัจจุบนั ไดค้น้พบโดยชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นการพฒันามาจากกรรมวิธี

ของชาวจีนท่ีรู้จกัท ากระดาษจากเปลือกในของตน้หม่อน เร่ิมจากการน าตน้หม่อนมาตม้แลว้ลอก

เอาเปลือกในและเน้ือออกมาน าไปแช่ในด่าง จากนั้นตากแดดและลา้งให้สะอาดก่อนน าไปตม้ใช้

เวลาประมาณ 8 วนั แลว้น ามาทุบหรือบดให้ละเอียด เม่ือน าเยื่อไปผสมกบัน ้ าแลว้ใชต้ะแกรงชอ้น

ข้ึนมาน าไปตากแดดใหแ้หง้กจ็ะไดแ้ผน่กระดาษตามท่ีตอ้งการ 

อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษไดพ้ฒันามาโดยล าดบั ซ่ึงวตัถุดิบท่ีนิยมน ามาผลิตเยือ่

กระดาษในปัจจุบัน มีหลายชนิดทั้ งพืชล้มลุกและไม้ ส าหรับแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญท่ีสุดใน

อุตสาหกรรมกระดาษ ไดแ้ก่ 
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1) ไม้ ถือเป็นวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ผลิตเยื่อกระดาษมากท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็น 

 2 ประเภทตามลกัษณะของเสน้ใย เช่น  

- ไม้เน้ืออ่อน จะเป็นไม้ท่ีมีเส้นใยยาว ความยาวโดยเฉล่ียประมาณ 3-4 

มิลลิเมตร ไดแ้ก่ ไมส้น 

- ไม้เน้ือแข็ง จะเป็นไม้ท่ีมีเส้นใยสั้ น ความยาวโดยเฉล่ียประมาณ 1–1.5 

มิลลิเมตร ไดแ้ก่ ไมผ้ลดัใบในฤดูใบไมร่้วง 

2) ไมล้ม้ลุก เช่น ปอ ป่าน ลินิน ฝ้ายและไผ ่

3) ชานออ้ย ถือเป็นวตัถุดิบส าคญัอีกชนิดหน่ึงของอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ  

ในประเทศไทย 

4) ฟางข้าว ฟางเป็นวัสดุไร้กรด เยื่อกระดาษและกระดาษท่ีได้จะมีสีน ้ าตาล 

ตามธรรมชาติ 

5) กระดาษใชแ้ลว้ เป็นวตัถุดิบรีไซเคิล ท่ีช่วยให้การผลิตบรรจุภณัฑ์บางชนิดมีตน้ทุน 

ท่ีต  ่า 

จากวตัถุดิบท่ีนิยมน ามาผลิตเยื่อกระดาษ จะเห็นไดว้่าการผลิตกระดาษรูปแบบเดิมเป็น 

การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดท้ัว่ไป ต่อมาเม่ือการผลิตกระดาษมีบทบาทในอุตสาหกรรมมากข้ึน วิธีการ

สกดัเยือ่กระดาษจากไมแ้ละวตัถุดิบอ่ืนๆ ดว้ยวิธีการเคมี จนถึงขั้นตอนการผลิตกระดาษเพื่อใชเ้ป็น

วสัดุส าหรับออกแบบและผลิตเป็นบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม บรรจุภณัฑอ์าหารรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ หรือกระดาษข้ึนรูป ไดมี้ 

การพฒันามาอย่างต่อเน่ือง จนเกิดเป็นนวตักรรมเยื่อกระดาษท่ีใชใ้นงานผลิตบรรจุภณัฑ์ จากพืช 

เสน้ใยหลายชนิด เช่น 

1.เส้นใยจากเปลือกในและล าตน้ ของ ปอสา กระเจ๊ียบ และยคูาลิปตสั 

2.เส้นใยจากใบหรือจากกาบใบของล าตน้เทียม เช่น กลว้ย กลว้ยป่า เฟิร์น และ 

สับปะรด 

3.เสน้ใยจากพืชตระกลูหญา้ เช่น ไผ ่ชานออ้ย ฟางขา้ว ขา้วโพด และขา้วสาลี 

4.เสน้ใยจากส่วนท่ีห่อหุม้รอบเมลด็พืช เช่น ฝ้าย และ นุ่น 

5.เส้นใยท่ีไดจ้ากไมต้ระกลูสน ซ่ึงเป็นไมใ้บแคบและไมใ้บกวา้ง 

การผลติกระดาษในอุตสาหกรรม  

ส าหรับการผลิตกระดาษ เพื่อใช้เป็นวสัดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ระดบัอุตสาหกรรมจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 



34 
 

ประเภทที่  1 การผลิตกระดาษจากเยื่อไม้ การผลิตกระดาษจากเยื่อไม ้

ในประเทศไทย วตัถุดิบหลกัท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ ไมยู้คาลิปตสั และไมส้น ซ่ึงจะมีรายละเอียด 

ในกระบวนการท่ีปลีกยอ่ยในแต่ละขั้นตอน 

ประเภทที ่2 การผลิตกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล การผลิตกระดาษประเภทน้ี 

จะมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าการผลิตกระดาษจากเยือ่ไม ้นอกจากวตัถุดิบมีตน้ทุนต ่า กระบวนการยงันอ้ยลง 

แต่เยื่อกระดาษและกระดาษท่ีไดอ้าจมีขอ้จ ากดัส าหรับการน าไปผลิตเป็นบรรจุภณัฑบ์างประเภท 

เช่น บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม บรรจุภณัฑส์ าหรับอาหารแห้ง  บรรจุภณัฑอ์าหารแช่เยน็ และ

บรรจุภณัฑอ์าหารแช่แขง็ เป็นตน้ 

กระบวนการผลติเย่ือกระดาษทางอุตสาหกรรม 

เยือ่กระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัส าหรับน าไปใชผ้ลิตกระดาษในอุตสาหกรรม

กระดาษและการผลิตบรรจุภณัฑอ์าหารเพื่อใชแ้ทนกล่องโฟมและบรรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ ท่ีก่อใหเ้กิด

ปัญหามลภาวะและปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การผลิตเยือ่กระดาษในประเทศไทยวตัถุดิบหลกัท่ีน ามาผลิต

เยือ่กระดาษไดแ้ก่ ไมย้คูาลิปตสั นอกจากน้ียงัมีการน าวสัดุประเภทอ่ืนเช่น ชานออ้ย มาเป็นวตัถุดิบ

ในการผลิตเยื่อกระดาษดว้ยเช่นกนั การผลิตเยื่อกระดาษจะประกอบดว้ยขั้นตอนการผลิตท่ีส าคญั

ดงัน้ี 

ขั้นตอนการผลติช้ินไม้ 

ขั้นตอนน้ีเป็นการผลิตช้ินวตัถุดิบ จะเป็นขั้นตอนท่ีน าวตัถุดิบมาลอกเปลือก 

ผ่าหรือเล่ือยให้มีขนาดเล็ก ตามท่ีตอ้งการผลิตเยื่อ โดยการปอกเปลือกไมเ้พื่อให้ไดเ้ฉพาะเน้ือไม ้

เน่ืองจากเปลือกไมจ้ะส่งผลใหเ้ยือ่ท่ีไดมี้คุณภาพต ่ากวา่เกณฑแ์ละตอ้งใชส้ารเคมีในการฟอกเยือ่เพิม่

มากข้ึน หลงัจากขั้นตอนคดัแยกเน้ือไมแ้ลว้ จะส่งผา่นสายพานล าเลียงเขา้สู่ขั้นตอนการตม้เยือ่ต่อไป 

ขั้นตอนการต้มเย่ือ 

ขั้นตอนการตม้เยือ่และการแยกเส้นใยโดยใชด่้าง เป็นขั้นตอนท่ีน าวตัถุดิบช้ิน

เลก็ไปยงัถงัตม้เยือ่เพื่อแยกลิกนินออกจากเส้นใย โดยใชส้ารเคมีไปท าปฏิกิริยากบัลิกนิน ขั้นตอนน้ี

จะไดเ้ป็นน ้ ามนัยางด าท่ีสามารถน าไปเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้จากนั้นจะเขา้สู่

ขั้นตอนการคดัแยกเยือ่ต่อไป และสารเคมีท่ีใชใ้นการตม้เยือ่จะน ามาใชใ้หม่ หลงัจากไดรั้บการฟ้ืนฟู

สภาพแลว้ 

 

ขั้นตอนการคดัแยกเย่ือ 
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ขั้นตอนท่ีมีการคดัแยกเยื่อ หรือ Brown Stock Stage โดยน าวตัถุดิบท่ีผา่นการ

ตม้ในรูปของเยือ่กระดาษ และของเหลว ส่งเขา้ถงัเป่าลม เพื่อน าส่ิงปลอมปนออกจากเยือ่ เช่น ช้ินไม้

ท่ีไม่ถูกตม้ และตาไม ้

 

 

ขั้นตอนการล้างเย่ือ 

เป็นการน าเยือ่ท่ีแยกไดผ้า่นตะแกรงหยาบ ผา่นเคร่ืองกรองระบบสุญญากาศ 

แลว้ลา้งดว้ยน ้าร้อนเพื่อดึงส่วนท่ีเป็นน ้าด าออก 

การแยกส่ิงสกปรก 

การแยกส่ิงสกปรก เป็นการแยกโดยวิธีร่อนเยื่อผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ กนั 

แลว้แยกใหส้ะอาดอีกคร้ังโดยผา่นเคร่ืองเหวี่ยง 

การฟอกสี 

ขั้นตอนน้ีเป็นการเพิ่มความขาวใหแ้ก่เยือ่  เน่ืองจากเยือ่กระดาษในขั้นตอนน้ี

ยงัมีสีอยู่ เพราะไม่สามารถย่อยลิกนินได้หมด สีเหล่าน้ีจะมีตั้ งแต่สีน ้ าตาลเข้มจนถึงสีครีม  

ไม่สามารถใช้ผลิตกระดาษขาวได้ ความต้องการเยื่อกระดาษท่ีมีความขาวมาก ก็ต้องเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการฟอกเยือ่ใหม้ากยิง่ข้ึน การฟอกสีจะเร่ิมตน้ดว้ยการฟอกดว้ยคลอรีน ผา่นถงัท่ีมี

โซดาไฟ ปรับปรุงสีเยื่อด้วยแคลเซียมไฮเปอร์คลอไรด์ แล้วตามด้วยการฟอกด้วยคลอรีนได

ออกไซด ์

ท าความสะอาดเย่ือหลงัฟอก 

ขั้นตอนน้ีเป็นการท าความสะอาดเยื่อ ภายหลังการฟอกสีเพื่อให้ได้เยื่อ

กระดาษท่ีมีคุณภาพ เยือ่มีเน้ือท่ีละเอียดข้ึน โดยใชเ้คร่ืองเหวี่ยงท าความสะอาด 

การท าให้แห้ง 

ส าหรับขั้นตอนการท าให้แห้ง เยื่อท่ีสะอาดแลว้จะถูกส่งไปบีบน ้ าออกในชุด

ลูกกดแลว้น าเขา้สู่ชุดลูกอบ ซ่ึงมีไอน ้ าไหลผา่นอยูภ่ายในลูกกด ไล่น ้ าใหร้ะเหยออกจนไดค้วามช้ืน 

10% ตามท่ีตอ้งการและพร้อมเขา้สู่กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือบรรจุ

ภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

ระบบน าสารเคมีกลบัคืน 

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษทางอุตสาหกรรม โดย

เป็นระบบน าสารเคมีท่ีเหลืออยูห่ลงัจากตม้เยือ่แลว้กลบัมาใชใ้หม่ เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินการของโรงงานและลดปัญหามลภาวะ 
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2.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน 

 

2.2.1 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 

 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าใตดิ้น โดยไดมี้ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าใต้ดิน เพื่อไม่ก่ออันตราย 

ต่อสุขภาพอนามยัเม่ือน ามาบริโภค และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 25  

(พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ส าหรับการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม และส าหรับ

การใชป้ระโยชน์ เพื่อการอ่ืนโดยเป็นการก าหนดค่ามาตรฐานของสารอินทรียร์ะเหยง่าย โลหะหนกั 

สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์และสารพิษอ่ืน ๆ ดงัแสดงในภาคผนวก ก ประกาศทั้ง 2 ฉบบัน้ี  

 

2.2.2 พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

 ใหอ้  านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการออกขอ้ก าหนดเพื่อป้องกนัมลพิษดินและน ้ าใต้

ดินอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และอาจก าหนดเง่ือนไขใน

ใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจ

จดัการเหตุร าคาญในทอ้งถ่ินของตน การประกอบกิจการท่ีก่อให้เกิดมลพิษดินหรือน ้ าใตดิ้นท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเส่ือมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซ่ึงถือเป็นเหตุร าคาญ อย่างไรก็ตามยงัไม่มี

บทบญัญติัว่าดว้ยความรับผดิชอบทางแพ่ง แต่ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งใหผู้ท่ี้ฝ่าฝืน

แกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้

 

2.2.3 พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
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 กฎหมายครอบคลุมความเสียหายเฉพาะความเสียหายจากวตัถุอนัตรายเท่านั้น 

ท่ีก่อให้เกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ส่ิงแวดล้อม และทรัพย์ท่ีไม่มีเจ้าของหรือทรัพยากรธรรมชาติ  

มีบทบญัญติัความรับผิดชอบทางแพ่งให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง ผูค้รอบครอง ผูข้าย และผูมี้ส่วน 

ในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผูผ้ลิตจนถึงผูท่ี้รับผดิชอบขณะเกิดการความเสียหาย ตอ้งร่วม

รับผดิต่อความเสียหายซ่ึงเกิดจากวตัถุอนัตรายนั้น 

 

2.2.4 พระราชบัญญตัิการพฒันาทีด่ิน พ.ศ. 2551 

 

 ให้รัฐมนตรี มีอ านาจประกาศควบคุมการใชท่ี้ดินบริเวณท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือน

ของสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีจะท าให้เกิดความเส่ือมโทรมต่อการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ซ่ึงจะเน้น

การคุม้ครองท่ีดินเพื่อการเกษตรเท่านั้น ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือน ใหผู้ก้ระท าดงักล่าวปรับปรุงท่ีดิน

ใหสู่้สภาพเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายแก่รัฐหรือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย 

 

2.2.5 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 

 กฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นกฎหมายท่ีใช้ควบคุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

ครอบคลุมตั้ งแต่การจัดตั้ งโรงงาน สถานท่ีตั้ งโรงงาน การควบคุมกระบวนการผลิต วตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงงาน การควบคุมปัญหาดา้นมลพิษจากโรงงาน จนถึงการเลิกกิจการโรงงาน 

เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหายและอนัตรายท่ีจะมีต่อประชาชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.2.6 กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

 

กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดิน  

การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และรายงาน

เสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 เป็นหลกัเกณฑ์

ส าหรับผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภทตามบญัชีแนบทา้ยกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือน

ในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของบุคคลและ
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รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งท าการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น 

และจดัการใหก้ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นตอ้งไม่สูงกวา่เกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น 

หากเกิดการปนเป้ือนสูงกว่าเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้ง

เป็นผูรั้บผิดชอบในการบ าบดัฟ้ืนฟูในระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้การปนเป้ือนลดลงให้อยูใ่นเกณฑท่ี์

ก าหนด 

 

2.2.7 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เอกชน พ.ศ. 2560 

 

กฎหมายว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เก่ียวกับ

บุคลากรประจ าห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน  

วิธีวิเคราะห์การเกบ็และวิเคราะห์ตวัอยา่งดินและน ้าใตดิ้น  

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

2.3.1 แนวคดิในการเกดิพฤติกรรม 

 

ความหมายของพฤติกรรม (Practice) พฤติกรรม คือ การปฏิบติัตามค าแนะน าจาก 

ส่ือในรูปแบบต่างๆ จนส่งผลใหเ้กิดการกระท าในส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าการ

ยอมรับปฏิบติัหรือการมีส่วนร่วมของบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ  

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่าพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล โดย

ในพื้นฐานมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจาก

มีความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนั เกิดความแตกต่างในการแปลความหมายของสารท่ีตนเองไดรั้บ

จึงก่อใหเ้กิดประสบการณ์สัง่สมท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล  

ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 768) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมว่าเป็นการกระท า

หรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า  

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกของจิตใจทั้งภายในและ

ภายนอก เป็นการกระท าเพื่อสนองความตอ้งการของบุคคล ซ่ึงบุคคลอ่ืนสังเกต และใชเ้คร่ืองมือ

ทดสอบได ้(จิราพร เพชรดา และคณะ, 2554)  
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2.3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรม  

 

บลูม (Bloom , 1975) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย์

กระท าอาจเป็นส่ิงสังเกตได้หรือไม่ได้และพฤติกรรมดังกล่าวน้ีได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1 

พฤติกรรมดา้นความรู้ (Cognitive domain) 2 พฤติกรรมดา้นเจตคติ (Affective domain) 3 พฤติกรรม

ดา้นการปฏิบติั (Psychomotor domain)  

 

1 พฤติกรรมด้านความรู้ (Cognitive domain)  

พฤติกรรมดา้นความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ เป็นกระบวนการทางดา้นสมองเป็น

ความสามารถทางดา้นสติปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ การจ าขอ้เท็จจริงต่างๆรวมทั้งการพฒันา

ความสามารถ และทกัษะทางสติปัญญาการใช้ความคิดวิจารณญาณเพื่อประกอบการตดัสินใจ  

จดัจ าแนกไดต้ามล าดบัขั้นจากง่ายไปยาก ดงัน้ี  

1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้เก่ียวกบัความจ าไดห้รือระลึกได ้ 

1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองมาจากความรู้ คือ 

จะตอ้งมีความรู้มาก่อนถึงจะเขา้ใจได ้ความเขา้ใจน้ีจะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ 

และคาดคะเน  

1.3 การน าไปใช้ (Application) เป็นการน าเอาวิชาการ ทฤษฎีกฎเกณฑ์และ

แนวคิดต่าง ๆไปใช ้

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความสามารถและมีทักษะ  

ในการจ าแนกเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ใด ๆ ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นความสัมพนัธ์อย่างแน่ชัด

ระหวา่ง ส่วนประกอบท่ีรวมเป็นปัญหาหรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  

1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวม

ส่วนยอ่ย ต่าง ๆ เขา้เป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างใหม่ มีความชดัเจน และมีคุณภาพสูงข้ึน  

1.6 การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัย 

ตีราคาของส่ิงของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑท่ี์ใชช่้วยประเมินค่าน้ี อาจเป็นกฎเกณฑท่ี์บุคคลสร้างข้ึนมา

หรือมีอยูแ่ลว้กต็าม  

 

2 พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective domain)  
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เจตคติเป็นกระบวนการทางดา้นจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติ 

การให้คุณค่าการปรับปรุงค่านิยม การแสดงคุณลกัษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ รวมไปถึงความเช่ือ 

ความรู้สึกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ กนัจะบอกแนวโน้มของบุคคลในการกระท าพฤติกรรมทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ยซ่ึงไดแ้บ่งขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมดา้นเจตคติ ไดด้งัน้ี  

2.1 การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั้นท่ีบุคคล

ถูกกระตุน้ ใหท้ราบว่าเหตุการณ์หรือส่ิงเร้าบางอยา่งเกิดข้ึน และบุคคลนั้นมีความยินดี หรือมีภาวะ

จิตใจพร้อมท่ีจะรับ หรือให้ความพอใจต่อส่ิงเร้านั้น ในการยอมรับน้ีประกอบดว้ย ความตระหนกั 

ความยนิดีท่ีควรรับ และการเลือกรับ 

2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นท่ีบุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึก

ผูกมัดต่อส่ิงเร้า เป็นเหตุให้บุคคลพยายามท าให้เ กิดปฏิกิริยาตอบสนอง พฤติกรรมขั้นน้ี 

ประกอบดว้ย ความยนิยอม ความเตม็ใจ และความพอใจท่ีจะตอบสนอง  

2.3 การใหค่้านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าเป็น

ส่ิงท่ีมีคุณค่า ส าหรับตนเอง และไดน้ าไปพฒันาเป็นของตนอยา่งแทจ้ริง พฤติกรรมขั้นน้ีส่วนมาก

ใชค้  าว่า “ค่านิยม” ซ่ึงการเกิดค่านิยมน้ีประกอบดว้ย การยอมรับ ความชอบ และการผูกมดัค่านิยม

เขา้กบัตนเอง  

2.4 การจดักลุ่มค่า (Organization) เป็นขั้นท่ีบุคคลจดัระบบของค่านิยมต่างๆ 

ใหเ้ขา้กลุ่ม โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่านิยมนั้น ในการจดักลุ่มน้ีประกอบดว้ยการสร้าง

แนวความคิดเก่ียวกบั ค่านิยม และการจดัระบบของค่านิยม 

2.5 การแสดงลกัษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ (Characterization by a Value or 

complex) พฤติกรรมขั้นน้ีถือว่าบุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจดัอนัดบัของค่านิยมเหล่านั้นจากดี

ท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด พฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นตวัคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลพฤติกรรมในขั้น

น้ี ประกอบดว้ยการวางแนวทางของการปฏิบติั และการแสดงลกัษณะท่ีจะปฏิบติัตามแนวทางท่ีมีผู ้

ก  าหนด  

 

 

3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ  

 

พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัน้ีเป็นการใชค้วามสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย  

ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตไดเ้ป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยท่ีบุคคลปฏิบติัออกมาโดย 

มีดา้นความรู้ และดา้นเจตคติ เป็นตวัช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมดา้นการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง แต่กระบวนการ 
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ในการจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมน้ีตอ้งอาศยั ระยะเวลาและการตดัสินใจหลายขั้นตอน แต่นกัวิชาการ 

ก็เช่ือว่ากระบวนการทางการศึกษาจะช่วย ให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบติัได ้ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีให้

ความส าคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบติั 

(Practice)  

การอธิบายความสัมพนัธ์โดยชาร์ท ( Schwartz, 1975) ได้ศึกษาถึงรูปแบบ 

ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น และสรุปรูปแบบของความสัมพนัธ์ได้

เป็น 4 ลกัษณะ คือ  

1. ความรู้ ทศันคติ การปฏิบติั ทศันคติเป็นตวักลางท่ีท าให้เกิดความรู้และ 

การปฏิบติัดงันั้นความรู้มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติและ ทศันคติมีผลต่อการปฏิบติั  

2. ความรู้ การปฏิบติั ทศันคติ ความรู้และทศันคติมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

ท าใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา  

3. ความรู้ การปฏิบติั ทศันคติ ความรู้และทศันคติต่างกนั ท าใหเ้กิดการปฏิบติั

ไดโ้ดยท่ีความรู้และทศันคติไม่จ าเป็นตอ้งสมัพนัธ์กนั  

4. ทัศนคติ ความรู้ การปฏิบัติ ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม ส าหรับทางออ้มนั้นมีทศันคติเป็นตวักลาง ท าให้เกิดการปฏิบติัตามมาได ้จากรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ พบวา่พฤติกรรมแต่ละดา้นส่งผลท าใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา

ในตอนสุดทา้ยซ่ึงเป็นการกระท าท่ีสามารถวดัหรือสังเกตไดแ้ละการปฏิบติัตามกฎหมาย นบัว่าเป็น

พฤติกรรมท่ีมีความส าคญัอยา่งหน่ึงเพราะการเคารพกฎหมาย ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และให้ความ 

เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น นบัเป็นความรับผดิชอบต่อสังคมและช่วยใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมได้

อยา่งสงบสุข 

 



 
 

บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 

การศึกษา แนวทางในการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม 

เยือ่กระดาษเพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้นภายใตก้ฎหมายโรงงาน  

 

3.1 วธีิการด าเนินการศึกษา 

 

ด าเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมาย พระราชบญัญติั กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ บทความต่างๆ เอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนาเวบ็ไซต ์และเพื่อหาเกณฑส์ารปนเป้ือนท่ีเหมาะสมส าหรับตรวจสอบ

การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 

 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการจดัท ากลุ่มพารามิเตอร์กลางส าหรับการตรวจสอบการ

ปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายใตก้ฎหมายโรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ

มีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

1. รวบรวมข้อมูลสารเคมีท่ีใช้และกักเก็บภายในบริเวณโรงงานของกลุ่ม

โรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ 

2. น าขอ้มูลสารเคมีท่ีไดม้าจดัเรียงล าดบัสารเคมีท่ีใชแ้ละกกัเก็บภายในบริเวณ

โรงงานร่วมกนัสูงสุด จ านวน 10 อนัดบั 

3. น าขอ้มูลสารเคมี 10 อนัดบั มาทบทวนคุณสมบติัของสารเคมีและประเมิน

ความเป็นอนัตราย โดยใชฐ้านขอ้มูลรายช่ือสารอนัตรายจากเกณฑก์ารประเมินความอนัตรายของ

สารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นเกณฑอ์า้งอิงในการพิจารณาความเป็นอนัตรายของสารเคมีในรูป  

สารก่อมะเร็งในรูปสารก่อมะเร็งและการเป็นสารอนัตรายท่ีไม่ก่อมะเร็ง  

(1) ขอ้มูลสารเคมีจาก International Agency for Reseach on Cancer (IARC) 

เป็นขอ้มูลสารเคมีท่ีแสดงความเป็นอนัตรายในรูปแบบสารก่อมะเร็ง ซ่ึงจ าแนกเป็น 
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 Group 1: มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่าท าให้เ กิดมะเร็งในคน 

(Carcinogenic to humans) 

 Group 2A: มีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือว่าสามารถท าให้เกิดมะเร็งในคนแต่ไม่

สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่นอนในขณะน้ี (Probably carcinogenic to humans) 

 Group 2B: มีหลกัฐานพอสมควรว่าสามารถท าให้เกิดมะเร็งในคนแต่ยงั

ห่างไกลท่ีจะสรุปวา่เป็นสารก่อมะเร็งในตนไดใ้นขณะน้ี (Possibly carcinogenic to humans) 

 Group 3: ยงัไม่มีหลักฐานว่าสามารถก่อมะเร็งในคนได้ แต่อาจจะมี

หลักฐานว่าสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ในสัตว์ทดลอง (Unclassifiable as to its carcinogenic to 

humans) 

 Group 4: มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือได้ว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในคน และ

สัตวท์ดลอง(Probably not carcinogenic to humans) 

(2) ขอ้มูลรายการสารเคมีท่ีเป็นสารก่อมะเร็งของ U.S.EPA ซ่ึงแบ่งประเภท

ของสารก่อมะเร็งดงัน้ี  

Group A: เป็นสารก่อมะเร็งในคน (Human carcinogen) 

Group B: น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในคน (Probable human carcinogen) 

B1: มีหลกัฐานจากการศึกษาดา้นระบาดวิทยาท่ีจ ากดัวา่เป็นสารก่อมะเร็ง 

B2: มีหลกัฐานสนับสนุนเพียงพอจากการศึกษาในสัตวท์ดลองว่าเป็น

สารก่อมะเร็ง แต่มีหลกัฐานสนับสนุนไม่เพียงพอหรือไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาดา้นระบาดวิทยา 

ท่ีจ  ากดัวา่เป็นสารก่อมะเร็ง 

Group C: อาจเป็นสารก่อมะเร็งในคน (Possible human carcinogen) 

Group D: ไม่สามารถระบุประเภทในแง่ของการเป็นสารก่อมะเร็ง (Not 

classification as to health carcinogenicity) 

Group E: มีหลักฐานสนับสนุนว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็ง (Evidence of 

non-carcinogenicity for humans) 

(3) ขอ้มูลสารเคมีอันตรายในรูปสารก่อมะเร็งและสารไม่ก่อมะเร็งตาม

ฐานขอ้มูล Integrated Risk Information System (IRIS) 

(4) สารปนเป้ือนภายในบริเวณโรงงานตามภาคผนวกท่ี 1 ของประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยการก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น การตรวจสอบ

คุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและ 

น ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 
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(5) ขอ้มูลสารเคมีจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามประกาศการ

ทรวงอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

(6) ขอ้มูลสารเคมีจากเอกสารความปลอดภยั (Material Safety Data Sheet : MSDS)  

4. คดัเลือกสารเคมีท่ีเขา้ตามเกณฑส์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น น าไปสร้าง

เกณฑส์ารปนเป้ือนส าหรับการตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นของโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตเยือ่กระดาษ  

5. สรุปเกณฑส์ารปนเป้ือนส าหรับการตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น

ท่ีเหมาะสมของประเภทโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุม  

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 เพื่อใหมี้ขอ้มูลพื้นฐานในการเฝ้า

ระวงัการปนเป้ือนของประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ และใหก้ารปฏิบติัตามกฎหมายง่าย

ข้ึนทั้งทางผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณา



 
 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษา เ ร่ือง แนวทางในการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่ม

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นภายใตก้ฎหมายโรงงาน ผูว้ิจยั

ไดข้อ้คน้พบจากการศึกษาหลายประการโดยน าเสนอเป็นประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 ข้อมูลสารเคมีทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 

 

4.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมหนักต่อเน่ืองจากภาคเกษตรกรรม  

ใช้วตัถุดิบหลกั เช่น ไม ้ยูคาลิบตสั ไมไ้ผ่ ปอ ฟางขาวและชานออ้ย เป็นตน้ มีความส าคญัต่อ 

การพฒันาอุตสาหกรรมผลิตกระดาษของประเทศ และมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็น

อย่างมาก โดยอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมต้นน ้ า อุตสาหกรรมกระดาษเช่น

กระดาษพิมพเ์ขียน กระดาษคราฟท ์เป็นนอุตสาหกรรมกลางน ้ า และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์เช่น 

กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงพิมพเ์ป็นอุตสาหกรรมปลายน ้า 

อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษเป็นโรงงานขนาดใหญ่ถูกจดัอยูใ่นขนาดโรงงานจ าพวก 3 

ล าดบัท่ี 38 (1) เป็นประเภทโรงงานผลิตเยือ่ หรือกระดาษอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ท่ีท าเยือ่

จากไมห้รือวสัดุอ่ืน ซ่ึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนถึงจะด าเนินกิจการได ้ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่

กระดาษไดรั้บใบอนุญาตด าเนินกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนทั้งส้ิน 15 โรงงาน 

(ขอ้มูลจากกรมโรงงาน ณ วนัท่ี 30 ก.ค. 64)  

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษยงัเขา้ข่ายประเภทและขนาดโรงงานท่ีถูกระบุ

อยู่ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

พ.ศ. 2559 และตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือน 

ในดินและน ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงาน

ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 ซ่ึงในปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษท่ีปฏิบติั

ตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ จ านวน 10 โรงงาน จากจ านวนโรงงานทั้งหมด 15 โรงงาน คิดเป็น 67%  

จากโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษทั้งหมด 



45 
 

4.1.2 กรรมวธีิการผลติเย่ือ 

 

กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษประกอบดว้ย 4 กระบวนการหลกั (คู่มือกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม,2551) ดงัน้ี 

4.1.2.1 กระบวนการเตรียมวตัถุดิบ 

กระบวนการเตรียมวตัถุดิบ เป็นการเตรียมวตัถุดิบให้เหมาะสมท่ีจะใชใ้น

การผลิตเยื่อขั้นต่อไป โดยท าการแยกก าจัดส่ิงเจือปนท่ีไม่ต้องการออก และแปรรูปให้มีขนาด

พอเหมาะ ขั้นตอนท่ีส าคญัในการเตรียมวตัถุดิบมีดงัน้ี 

1) การปอกเปลือก (Debarking) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากเปลือก

ไมเ้ป็นส่วนท่ีไม่มีประโยชน์ต่อการผลิตเยื่อกระดาษ และเปลือกไมเ้ป็นส่วนท่ีมีเส้นใยน้อยและ 

มีส่ิงสกปรกปนเป้ือนมาก หากน าไปเขา้กระบวนการผลิตอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองปอกเปลือก 

(Debarking) แบบ Debarking Drum ซ่ึงจะอาศัยหลักการหมุนเปลือกไม้จะหลุดออกเน่ืองจาก 

แรงเสียดทาน และการกระแทกกนัของไมซ่ึ้งเปลือกไมท่ี้ไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในหมอ้น ้า ส่วนไม้

ท่อนท่ีปอกเปลือกแลว้จะน าไปลา้งดว้ยน ้าก่อนเขา้เคร่ืองสบั (Chipper) 

2) การสับช้ินไม้ (Chipper) เป็นการน าท่อนไมท่ี้ปอกเปลือกแลว้ผ่าน

เคร่ืองสับไมแ้ลว้ จะไดเ้ป็นช้ินไมส้ับ (chip) ขนาดช้ินไมส้ับท่ีไดจ้ะมีความส าคญัต่อการผลิตเยื่อ 

ขนาดควรจะมีความสม ่าเสมอ 

3) การคัดขนาด (Screening) ช้ินไมส้ับท่ีไดข้นาดจะถูกแยกออกจากพวก

เส้ียนไม ้(fines) และช้ินไมท่ี้มีขนาดใหญ่ (oversized) ดว้ยเคร่ืองคดัขนาด ชั้นไมส้ับท่ีมีขนาดใหญ่

จะถูกท าให้มีขนาดเล็กลง ส่วนเส้ียนไมแ้ละฝุ่ นจะถูกรวมกบัเปลือกเพื่อน าไปเผาเป็นเช้ือเพลิงใน

หมอ้น ้า (Boiler) ส าหรับช้ินไมส้บัท่ีไดข้นาดจะถูก ส่งไปยงัหมอ้ตม้เยือ่ต่อไป 

 

4.1.2.2 กระบวนการผลติเย่ือ 

ภายหลงัท่ีจดัเตรียมวตัถุดิบเรียบร้อยแลว้ จะน าวตัถุนั้นมาผ่านขั้นตอน

การยอ่ยแยกเสน้ใยซ่ึงกระบวนการแยกยอ่ยเสน้ใยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กระบวนการกล (Mechanical Process) เยื่อจากกระบวนการน้ียงัมี

ลกัษณะเป็นไมแ้ท้ๆ  อยู่มาก คุณสมบติัด้านความเหนียวของเยื่อท่ีผลิตได้ไม่ดีนัก เพราะไม่ใช่ 

เยื่อเซลลูโลสบริสุทธ์ิยงัมีส่ิงเจือปน เช่น ลิกนิน เกลือแร่และยางไม ้เป็นต้น หลกัการท่ีส าคญั 

ของกระบวนการ น้ีคือ การบด (Grinding) เพื่อกระจายเส้นใยออกจากกนั กระบวนการกลน้ีไดมี้ 



46 
 

การพฒันาเพิ่มข้ึนโดยใชส้ารเคมีหรือความร้อนเขา้ช่วยเพื่อผลิตเยื่อท่ีมีคุณภาพดีข้ึน เยือ่ท่ีผลิตโดย

ใชก้ระบวนการน้ีส่วนใหญ่ จะใชใ้นการท ากระดาษหนังสือพิมพ์และผสมท ากระดาษพิมพ์เขียน 

กระบวนการกลน้ี ใหมี้ปริมาณผลผลิตเยือ่สูงตั้งแต่ร้อยละ 85 ของปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้

 

2) กระบวนการกึ่งเคมี (Semichemical Process) เป็นการแยกโดยใช้

กระบวนการเคมีและ กระบวนการกลรวมกนั โดยวิธีกระบวนการก่ึงเคมีเป็นการน าช้ินไมส้บัมาตม้

กบัน ้ายาตม้เยือ่ในหมอ้ตม้เยือ่ภายใตเ้วลา อุณหภูมิ และปริมาณน ้ายาเคมีต่อปริมาณไมท่ี้ก าหนด เม่ือ

ตม้ไดส้ภาวะหน่ึงแลว้ก็น าไปผา่นกระบวนการกลเพื่อแยกเส้นใยออกมา เรียกเยือ่ท่ีไดว้่าเยือ่ก่ึงเคมี

กระบวนการผลิตเยือ่กระดาษจากไมย้คูาลิปตสั โดยกระบวนการก่ึงเคมี ประกอบดว้ย กระบวนการ

ทางเคมีและกระบวนการทางกล ซ่ึงจะมีขั้นตอนหลกัๆ คือ  

- การแช่น ้ ายา (Impregnation) วตัถุดิบจากระบบการจดัเตรียมวตัถุดิบจะ

ถูกท าให้เปล่ียนสภาพเป็นเยื่อเส้นใย (Fiber) ในวตัถุดิบจะถูกแยกให้เป็นเส้นในอิสระ โดยจะเร่ิม

จากการแช่ใหชุ่้มดว้ยโซดาไฟ (NaOH) และโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ท่ีใชใ้นการตม้เยือ่วตัถุดิบ

ท่ีเป็นไมจ้ะถูกไล่อากาศท่ีแทรกอยูใ่นเน้ือไมอ้อกดว้ยความร้อนจากไอน ้าก่อนจะน าไปแช่ในน ้ายาท่ี

อุณหภูมิต ่ากวา่ซ่ึงจะท าใหว้ตัถุดิบอมน ้ายา ไดม้ากข้ึน  

- การต้มเยื่อ (Cooking) ในขั้นตอนการต้มเยื่อ จะต้มในหม้อต้มเยื่อ 

(Digester) ซ่ึงใชไ้อน ้ าความดนั 10 bar และควบคุมให้มีอุณหภูมิประมาณ 180o C หลงัจากการตม้ 

25% ของวตัถุดิบจะถูกละลายออกมา และเหลืออีก 75% ท่ีจะกลายเป็นเยือ่การตม้ดว้ยเวลานานข้ึน

และใชน้ ้ ายามากข้ึน จะไดป้ริมาณเยื่อนอ้ยลง แต่เยื่อท่ีไดจ้ะมีความแขง็แรงข้ึนเวลาท่ีใชใ้นการตม้

เยือ่ประมาณ 20 นาที  

- การบดเยื่อ เป็นกระบวนการแยกเส้นใยต่อจากกระบวนการทางเคมี 

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเยื่อท่ีได้โดยเยื่อจะถูกบดในช่องแคบ ๆ ระหว่างจานหมุน 2 จาน 

ของเคร่ืองบด ความมากนอ้ยของการบดจะวดัจากพลงังานไฟฟ้าท่ีใชต่้อตนัเยื่อ การบดจะแบ่งเป็น  

3 ขั้นตอน คือ การบดแยกเส้นใย (Defibration), การบดเยื่อความเข้มขน้สูง (High Consistency 

Reifining) การบดเยือ่ท่ีความเขม้ขน้ต ่า (Low Consistency Refining) 
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3) กระบวนการทางเคมี (Chemical Pulping Process) กระบวนการ 

ทางเคมีเป็นกรรมวิธีการผลิตเยือ่ท่ีใช้สารเคมีละลายสารในเน้ือไมท่ี้เป็นตวัยดึให้เส้นใยกบัเสน้ใยท่ี

จบัตวักนัไวอ้อกมา วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด โดยน าวตัถุดิบมาตม้กบัสารเคมีความ

เขม้ขน้สูงในหมอ้ตม้เยือ่ (Digester) เยือ่จากกระบวนการน้ี จะมีปริมาณเซลลูโลสสูง มีความเหนียวสูง ใช้

ผลิตกระดาษท่ีมี คุณภาพดีและสามารถน าสารเคมีกลบัมาใชใ้หม่ได ้ 

 

กระบวนการน้ีแบ่งออกตาม ประเภทสารเคมีท่ีใช ้ดงัน้ี  

ก. กระบวนการโซดา (Soda Process) เป็นกระบวนการท่ีใชโซดาไฟ 

(NaOH) เป็นน ้ ายาตม้ย่อยเยื่อ เยื่อโซดาฟอกขาวน้ีส่วนใหญ่ใชท้  ากระดาษพิมพเ์ขียน กระบวนการ

ผลิตเยือ่กระดาษจากไมย้คูาลิปตสั  

ข. กระบวนการซัลเฟตหรือคราฟท์  (Sulphate or Kraft Process) 

สารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการน้ี คือ โซเดียมซลัไฟตแ์ต่เรียกช่ือกระบวนการซลัเฟตเพราะใชส้ารเคมี

โซเดียมซลัเฟต (Sodium Sulphate) เป็น Make up Chemical ในการท าน ้ ายาเคมีกลบัคืน เยื่อซลัเฟต

ส่วนใหญ่ใชท้  ากระดาษห่อของกระดาษเหนียว (Kraft paper) กระดาษผิวกล่อง (Kraft Lineborad) 

และเยือ่ซลัเฟตฟอกขาวใชท้  ากระดาษไดห้ลายชนิด ตั้งแต่กระดาษพิมพเ์ขียนจนถึงกระดาษอนามยั 

กระบวนการผลิตเยือ่กระดาษจากไมย้คูาลิปตสัโดยกระบวนการซลัเฟต 

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษในประเทศไทยท่ีใชก้ระบวนการผลิตทางเคมี

นั้น มีทั้งแบบโซดา (Soda Process) และแบบซัลเฟต (Kraft Process) ซ่ึงกระบวนการผลิตทั้งสอง

แบบจะต่างกนัเฉพาะสารเคมีท่ีใชใ้นการตม้เยือ่ แต่ในขั้นตอนอ่ืนๆจะคลา้ยกนั  

ส าหรับขั้นตอนการผลิตเยือ่โดยใชก้ระบวนการทางเคมี โดยทัว่ไปจะ

เร่ิมจากการน าวตัถุดิบเขา้สู่หมอ้ ตม้เยื่อ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อแยกเส้นใยในวตัถุดิบออกจากกนั 

ขณะเดียวกนัก็ให้เยื่อท่ีมีคุณภาพตามท่ีก าหนด สารเคมีท่ีใชใ้นการตม้เยื่อเรียกว่า ของเหลวขาว 

(White Liquor) หรือน ้ายาตม้เยือ่ ซ่ึงกคื็อ โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) และโซเดียมซลัไฟด ์(Na2S)  

การคดัขนาด (Screening) เส้นใยท่ีแยกออกจากกนัแลว้ไม่วาจากกระ

บวนการผลิตเยือ่แบบ CTMP และแบบเคมีจะน ามาผา่นขั้นตอนการคดัขนาดของเยือ่เพื่อออกจากส่ิง

แปลกปลอมท่ีไม่ตอ้งการออกไปซ่ึงส่ิงแปลกปลอม 

การลา้งเยื่อ (Washing) เม่ือผ่านการคดัขนาดแลว้ จะตอ้งน าไปผ่าน

ขั้นตอนการลา้งเป็นขั้นตอนสุดทา้ย จุดประสงคใ์นการลา้งเยื่อ คือ ลา้งของเหลวด าออกจากเยื่อ  

ลดการใชส้ารเคมีในขั้นตอนการผลิตถดัไป และน าสารเคมีกลบัมาใชใ้หม่ในขั้นนตอนการตม้เยือ่อีก

คร้ัง  
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การสกัดลิกนินด้วยออกซิเจน (O2-Delignification) เ ม่ือเยื่อผ่าน

ขั้นตอนการลา้งแลว้จะน าเขา้สู่ขั้นตอนการสกดัลิกนินดว้ยออกซิเจน (O2-Delignification) ซ่ึงจะ

เป็นการฟอกเยื่อขั้นตอนแรกโดยใชอ้อกซิเจน (O2) ท าปฏิกิริยากบัลิกนิน ให้ลิกนินหลุดออกจาก

เยื่อเพิ่มมากข้ึน ท าให้ใชส้ารเคมีในขั้นตอนการฟอกลดน้อยลง รวมทั้งลดปริมาณน ้ าเสียจากการ

ฟอกเยื่อดว้ยสารเคมี การสกดัลิกนินดว้ยออกซิเจนจะตอ้งใชโซเดียมไฮดรอกไซด์ กาซออกซิเจน

และไอน ้า  

การฟอกเยื่อ (Bleaching) ขั้นตอนการฟอกเยื่อเป็นการปรับปรุง

คุณภาพเยื่อด้านความขาว (Brightness) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการผลิตกระดาษบางชนิด 

กระบวนการฟอกเยื่อยงัแบ่งเป็นแบบหลายขั้นตอนและขั้นตอนเดียว ทั้งน้ีข้ึนกบัความขาวของ 

เยื่อท่ีตอ้งการ สารเคมีท่ีใชในการฟอกเยื่อมีหลายชนิด ได้แก่ ไฮโปคลอไรด์ คลอรีน โซเดียม- 

ไฮดรอกไซด ์คลอรีนไดออกไซด ์คลอรีนไดออกไซด ์ออกซิเจน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์เป็นตน้  

การฟอกเยือ่แบบหลายขั้นตอน สามารถแบ่งได ้3 แบบ คือ  

- ระบบดั้งเดิม (Conventional) เป็นระบบการฟอกท่ีใช้ก๊าซคลอรีน

ในการฟอกเยือ่ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม  

-  Elementary Chlorine Free (ECF) เ ป็ น ร ะบบก า รฟอก ท่ี ใ ช้

สารประกอบของคลอรีน เช่น คลอรีนไดออกไซด์ และมีการฟอกหลายขั้นตอน เช่น CEDED, 

CEHD, OCEDED เป็นตน้ 

 - Totally Chlorine Free (TCF) เป็นระบบการฟอกท่ีไม่ใช้คลอรีน 

เช่น ออกซิเจน (O2), โอโซน (O3), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด (H2O2) และมีการฟอกหลายขั้นตอน  

เช่น OQPZP, OZQEP, OZQP เป็นตน้  

หมายเหตุ    

C = ขั้นคลอริเนชัน่ใชค้ลอรีนในการฟอก 

E = ขั้นสกดัใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซดใ์นการฟอก  

H = ขั้นไฮโปคลอไรทใ์ชแคลเซียมไฮโปรคลอไรทใ์นการฟอก  

D = ขั้นคลอรีนไดออกไซดใ์ชค้ลอรีนไดออกไซดใ์นการฟอก  

P = ขั้นสกดัใชไ้ฮโดรเจนเปอร์ออกไซดในการฟอก  

O = ขั้นออกซิเจนใชใ้นการฟอก  

Z = ขั้นโอโซนใชโ้อโซนในการฟอก  

Q = Chelating agent stage 
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หน่วยท าความสะอาดเยื่อหลงัการฟอก (Bleached Stock screening)  

เยื่อท่ีฟอกแลว้ ผา่นเขา้สู่หน่วยร่อนความสะอาดเยื่อขั้นสุดทา้ยก่อนท าแผ่นเยื่อเพื่อป้องกนัไม่ให้มี

ส่ิงสกปรกปะปนไปกบัผลิตภณัฑ ์โดยการผา่น Centrifugal Cleaner เม่ือท าความสะอาดแลว้จะผา่น

เขา้Decker เพื่อเพิ่มความเขม้ขน้ก่อนส่งต่อไปจดัการท าแผน่ขั้นตอนการเดินแผน่ (Sheet Forming) 

และอบแหง้ (Drying) เยือ่จาก 

หน่วยร่อนท าความสะอาด ขั้นสุดทา้ยจะเขา้สู่เคร่ืองเดินแผ่น (Sheet 

Forming Machines) เม่ือเยื่อผ่านกระบวนการเดินแผ่นแลว้ จะเขา้สู่ขั้นตอนการอบแห้ง (Drying) 

เพื่อใหเ้หลือความช้ืนประมาณ 10% ก่อนส่งขาย 

 

4.1.2.3 กระบวนการการผลติสารเคมี 

หน่วยผลิตสารเคมีฟอกเยื่อ (Bleach Chemical Plant) การผลิตสารเคมีฟอก

เยือ่เป็นแบบ Integrated Process ซ่ึงประกอบดว้ย หน่วยผลิตยอ่ย ดงัน้ีคือ  

ก. Chlor-Alkali Production เป็นหน่วยท่ีใชเ้กลือแกง (NaCI) ผสมกบัน ้า (H2O)  

โดยใช้ไฟฟาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ท าให้ได้สารเคมีคือ ก๊าซคลอรีน (CI2) ก๊าซ

ไฮโดรเจน (H2) และโซดาไฟ (NaOH) โดยมีสมการทางเคมี ดงัน้ี 

                              Electrolysis  

    2NaCI+H2O                                       CI2 + H2 + 2NaOH  

ข. Chlorate Production เป็นหน่วยผลิตท่ีใช้สารตั้งตน้ คือ น ้ าเกลือแกง (NaCI + H2O) 

คร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว เม่ือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยใชไ้ฟฟ้าเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ท าใหไ้ดส้ารเคมี คือ 

โซเดียม คลอเรต (NaCIO3) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) ซ่ึงปฏิกิริยาต่อเน่ืองจะไดน้ ้ าเกลือแกงกลบัคืน

จากกระบวนการผลิตคลอรีนไดออกไซด (CIO2) โดยมีสมการทางเคมีดงัน้ี  

                         Electrolysis  

      NaCI + 3H2O                NaCIO3 + 3H2  

ค. Hydrochloric Acid Synthesis เป็นหน่วยผลิตกรดไฮโดรคลอริค (HCI) โดยมี 

สารตั้ งตน้จากหน่วยผลิต Chlor-alkali Production และหน่วย CIO2 Production คือ ก๊าซคลอรีน 

(CI2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) โดยมีสมการทางเคมีดงัน้ี  

       H2 + CI2                         HCI  

ง. Chlorine Dioxide Production เป็นหน่วยผลิต Chlorine Dioxide (CIO2) โดยมีสาร

ตั้ งต้น คือ โซเดียมคลอเรตจากหน่วย Chlorate Production และกรดไฮโดรคลอริค (HCI)  

จากหน่วย Hydrochloric Acid Synthesis ท าปฏิกิริยาท าให้ไดส้ารเคมีคลอรีนไดออกไซด์ (CIO2)  
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ก๊าซคลอรีน (CI2) และน ้ าเกลือแกง (NaCI +H2O) ส าหรับก๊าซคลอรีน (CI2) จะถูกส่งไปหน่วยผลิต 

กรดไฮโดรคลอริค และคลอรีนไดออกไซด์จะถูกน าไปใช้ในหน่วยฟอกเยื่อต่อไป น ้ าเกลือแกง  

(NaCI + H2O) จะส่งต่อไปในการผลิต NaCIO3 โดยมีสมการทางเคมีดงัน้ี 

     2NaCIO3 + 2HCI                       2CIO2 + CI2 + 2NaCI + H2O 

หน่วยผลิตซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2 Plant) การผลิตซลัเฟอร์ไดออกไซด์

เพื่อใชใ้นการเตรียมเยือ่ การน าสารเคมีกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนการผลิตซลัเฟอร์ไดออกไซด 

เร่ิมจากการน าซลัเฟอร์มาหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 145-155°C แลว้น าไปเผาในเตาเผา โดยมีออกซิเจน

ร่วมท าปฏิกิริยาดงัสมการ  

                                              S + O2              SO2 (Gas)  

4.1.2.4 กระบวนการน าสารเคมีกลบัคืน (Chemical Recovery)  

ระบบการน าสารเคมีกลบัคืนจะมีเฉพาะส าหรับการผลิตเยื่อเคมี เน่ืองจาก  

การผลิตเยื่อเคมีจะใช้สารเคมีในปริมาณมาก และสารเคมีมีราคาแพงอีกทั้งยงัท าให้เกิดมลพิษ 

ต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย วตัถุประสงคห์ลกัของกระบวนการน าสารเคมีกลบัคืน คือ เพื่อน าสารเคมีจาก  

การตม้เยือ่กลบัมาใชใ้หม่และการน าพลงังานความร้อน จากการเผาไหมสารอินทรียม์าใชป้ระโยชน์ 

ระบบน าสารเคมีกลับคืนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ หน่วยท าระเหย (Evaporation Plant)  

หมอ้น ้ าน าสารกลบัคืน (Recovery Boiler) และหน่วยท าด่างและเตาเผาปูน (Causticzing Plant and 

Lime Kiln)  

หน่วยท าระเหย (Evaporation Plant) หน่วยท าระเหยมีหนา้ท่ีระเหยน ้ าออก

จากของเหลวด าเจือจาง (Weak Black Liquor) ใหมี้ความเขม้ขน้สูงข้ึน ก่อนท่ีจะส่งไปเป็นเช้ือเพลิง

ท่ีหมอ้น ้าน าสารเคมีกลบัคืน 

หม้อน ้ าน าสาร เค มีกลับ คืน  (Recovery Boiler) หน้า ท่ีของหม้อน ้ า 

น าสารเคมีกลบัคืน คือ การเผาของเหลวด า (Black Liquor) ท่ีส่งมาจากหน่วยท าระเหยเพื่อให้

สารเคมีของเหลวด าเปล่ียนมาอยู่ในรูปท่ีเหมาะสม ส าหรับการท าของเหลวขาว (White Liquor)  

ส่วนสารอนินทรียท่ี์อยู่ในรูปของเกลืออินทรียโ์ซเดียมก็จะกลายเป็นของแขง็หลอมเหลว (Smelt)  

ซ่ึงประกอบดว้ยโซเดียวซัลไฟต์ (Na2S) และโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ของแข็ง หลอมเหลว 

จะถูกระบายออกจากทางด้านล่างของเตาลงมาท่ีถังท าละลาย (Dissolving Tank) ภายในถัง 

ท าละลายจะมีน ้าท่ีมาจาก 3 ส่วน คือน ้าเจือจางจากหน่วยท าด่าง น ้ าท่ีไดจ้ากการลา้งโคลนปูน (Lime 

Mud) และ น ้าจากการลา้งกากของเหลวเขียว (Green Liquor) และกากของเหลวเขียว (Green Liquor) 

ท่ีเกิดข้ึนจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยท าด่างต่อไป 
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หน่วยท าด่าง (Causticzing Plant and Lime Kiln) หน่วยท าด่างมีหน้าท่ี

ผลิตของเหลวขาว (White Liquor) จากของเหลวเขียว (Green Liquor) โดยการเติมปูนขาว และผลิต

ปูนขาวเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง ของเหลวเขียวจากเตาเผาของหม้อน ้ าน าสารกลับคืน 

(Recovery Boiler) จะถูกน ามาแยกเอาส่ิงท่ีไม่ละลายน ้ าออก จากนั้นส่วนท่ีเป็นของเหลวเขียวจะถูก

ส่งต่อไปผสมกบัปูนขาวท่ี Slaker เกิดเป็นของเหลวขาว (White Liquor)  

กระบวนการหลกัของการผลิตเยื่อกระดาษทั้ง 4 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนมีการใช้

สารเคมีในปริมาณท่ีมากเพื่อน ามาใชส้กดัให้ไดเ้ยื่อกระดาษ และสารเคมีท่ีน ามาใชย้งัก่อให้เกิด

ความเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้หากมีระบบจดัการสารเคมีและของเสียจากกระบวนการผลิตท่ี

ไม่มีประสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดการปนเป้ือนสู่ดินและน ้ าใตดิ้น ท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

 

4.1.3 สารเคมีหลกัทีนิ่ยมใช้ในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 

ได้ท าการรวบรวมขอ้มูลสารเคมีหลกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจาก

รายงานการแจง้ขอ้มูลสารเคมีท่ีทางโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวง

ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 และตอ้งปฏิบติัตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน

และน ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น 

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

จ านวน 10 โรงงาน พบว่า ส าหรับสารเคมีท่ีใชแ้ละเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงานของโรงงาน

อุตสาหกรรมเยือ่ ส่วนใหญ่มี 2 รูปแบบ คือ เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และส าหรับกระบวนการผลิต  

 - เช้ือเพลิง เป็นการกกัเก็บและขนส่ง โดยน ้ ามนัดีเซล และน ้ ามนัท่ีใชแ้ลว้ (Used 

Oil) จะถูกจดัเก็บไวใ้นโรงจดัเก็บ (Used Oil Plant) ทั้งน้ีเพื่อน ามาเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต

บางขั้นตอน  

- สารเคมี เป็นการจัดเก็บและขนส่ง สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ซ่ึง

ประกอบดว้ยกระบวนการผลิตเยือ่กระดาษ โดยมีแหล่งท่ีมาจากภายในและต่างประเทศ และน าเขา้

โดยรถบรรทุก จากนั้นน าไปจดักบ็ในพื้นท่ีเกบ็กกัสารเคมี สามารถแบ่งพื้นท่ีและลกัษณะการจดัเกบ็

สารเคมีเป็น Chemical Storage Area เป็นพื้นท่ีจดัเก็บสารเคมีท่ีจดัเป็นวตัถุอนัตราย และพื้นท่ีเก็บ

สารเคมีภายในอาคารผลิต 

และจากการรวบรวมขอ้มูลสารเคมีท่ีใช้และกักเก็บภายในบริเวณโรงงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตเยือ่กระดาษนิยมใชม้ากท่ีสุด 10 อนัดบั ดงัตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 รวบรวมสารเคมีท่ีใชแ้ละกกัเกบ็ภายในโรงงานท่ีนิยมมากท่ีสุดจ านวน 10 อนัดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือสารเคมี ช่ือทางการค้า ใช้ในกระบวนการผลติ จ านวนโรงงานที่
ใช้ (ร้อยละ) 

1 Sodium Hydroxide โซดาไฟ ตม้เยือ่ ฟอกเยือ่ 100 
2 Sulfuric Acid กรดซลัฟูริก ฟอกเยือ่ 90 
3 Sodium Hypochlorite คลอรีนน ้า ฟอกเยือ่ 90 
4 Hydrochloric Acid กรดเกลือ ฟอกเยือ่ 80 
5 Hydrogen Peroxide ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ ฟอกเยือ่ 70 
6 Calcium oxide  ปูนขาว กระบวนการน าสารเคมีกลบัคืน 60 
7 Sodium Chloride เกลือแกง ฟอกเยือ่ 60 
8 น ้ามนัดีเซล - เช้ือเพลิง 60 
9 น ้ามนัหล่อล่ืน - เช้ือเพลิง 60 
10 น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ - เช้ือเพลิง 60 



53 
 

4.1.4 คุณสมบัติสารเคมีทีใ่ช้และกกัเกบ็ภายในบริเวณโรงงาน 

คุณสมบติัสารเคมีท่ีใชแ้ละกกัเก็บภายในบริเวณโรงงานท่ีนิยมมากท่ีสุดจ านวน 10 

อนัดบั สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. Sodium Hydroxide (โซดาไฟ)  

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยือ่กระดาษนิยมใชใ้นกระบวนการตม้เยือ่ 

ฟอกเยื่อ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งหมด มีคุณสมบติั 

เป็นของแขง็สีขาว ไม่มีกล่ิน โดยทัว่ไปแลว้อยูใ่นรูปของสารละลาย ดูดความช้ืนดีมาก เป็นด่างแก่ 

ละลายน ้ าไดดี้ มีอนัตรายเฉียบพลนั ควรมีการจดัเก็บไม่ให้สารไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลเป็น

อนัตรายเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงค่า pH  

2. Sulfuric Acid (กรดก ามะถัน) 

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษนิยมใชใ้นกระบวนการผลิตฟอก

เยือ่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษทั้งหมด มีคุณสมบติัเป็นกรดแก่ 

ไม่มีสี มีกล่ินฉุน ทั้งการเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา สารให้ประจุ สารปรับสภาพความเป็นกรด จดัเป็นสาร

ท่ีก่อใหเ้กิดพิษรุนแรงทั้งในสถานะไอระเหย และสารละลาย  

3. Sodium Hypochlorite (คลอรีนน า้) 

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษนิยมใชใ้นกระบวนการฟอก

เยือ่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษทั้งหมด มีคุณสมบติัเป็นด่างแก่ 

มีฤทธ์ิกดักร่อน และสารน้ีเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 

4. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) 

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยือ่กระดาษนิยมใชใ้นกระบวนการฟอกเยื่อ 

คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งหมด เป็นสารท่ีไม่มีสี มีกล่ินฉุน  

มีฤทธ์ิผุกร่อนอย่างรุนแรง เป็นกรดแก่ ควรมีการจดัเก็บไม่ให้สารไหลลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผล

เป็นอนัตรายเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงค่า pH  

5. Hydrogen Peroxide  

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยือ่กระดาษนิยมใชใ้นกระบวนการตม้เยือ่ 

ฟอกเยื่อ คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งหมด สภาพเป็นของ

เหลวใส หนืดกวา่น ้ าเลก็นอ้ย มีคุณสมบติัเป็นกรด มีฤทธ์ิกดักร่อน 

6. Calcium oxide (ปูนขาว) 

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษนิยมใช้ในกระบวนการ  

น าสารเคมีกลบัคืน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษทั้งหมด ลกัษณะ
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โดยทัว่ไปเป็นผงสีขาว มีฤทธ์ิเป็นด่าง กดักร่อนได ้มีผลท าใหค่้าพีเอชเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วท่ีสุด อาจ

มีผลกระทบต่อสตัวน์ ้ า และเม่ือสัมผสักบัน ้าจะเกิดความร้อน ท าใหอุ้ณหภูมิของน ้ าเพิ่มสูงข้ึนมีฤทธ์ิ

กดัผวิหนงั  

7. Sodium Chloride (เกลือแกง) 

 เป็นสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยือ่กระดาษนิยมใชใ้นกระบวนการฟอกเยื่อ 

คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งหมดลกัษณะทางกายภาพเป็น

ผลึกสีขาว สามารถละลายน ้าไดดี้  

8. น า้มันดีเซล 

 เป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองจกัร คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษทั้งหมด เป็นเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่น ้ ามนัดิบ ลกัษณะทางเคมี

ของน ้ ามนัดีเซล มีจ านวนอะตอม C13-C14 (สูตรเคมี C14H30) ประกอบดว้ยสายไฮโดรคาร์บอนท่ีมี

แขนตรง และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ก ามะถนั ออกซิเจน และไนโตรเจน และความเป็นอนัตรายมี

สารท่ีท าใหเ้กิดโรคมะเร็งผวิหนงัไดเ้ม่ือมีการสมัผสัโดยตรงในระยะเวลาท่ีนาน 

9. น า้มันหล่อล่ืน 

 เป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองจกัร คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษทั้งหมด สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีไดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วนของปิโตรเลียม มี

สถานะเป็นของเหลว มีจุดเดือดระหว่าง 305 – 405 องศาเซลเซียส โมเลกุลขนาดใหญ่มีจ านวน

อะตอมของคาร์บอนอยูใ่นช่วง 20-50 อะตอม มีลกัษณะหนืดและล่ืน จึงน ามาใชเ้ป็นสารเคลือบผิว

โลหะของช้ินส่วนเคร่ืองยนตท่ี์มีการเคล่ือนท่ีเพื่อ ลดการเสียดสีและลดการสึกหลอของโลหะ ท าให้

เคร่ืองยนตมี์อายกุารใชง้านนานข้ึน  

10. น า้มันหล่อล่ืนทีใ่ช้แล้ว 

 น ้ ามนัท่ีเปล่ียนถ่ายออกมาจากเคร่ืองจกัรกลภายหลงัหมดสภาพการใชง้าน เป็นของ

เสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนโรงงาน

อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษทั้งหมด มีคุณสมบติัของสารประกอบท่ีมีอยูใ่นน ้ามนัหล่อล่ืนจะเปล่ียนไป 

น ้ามนัหล่อล่ืนเส่ือมคุณภาพประกอบดว้ยสารอินทรียป์ระเภทไฮโดรคาร์บอน สารตวัท าละลาย ฯลฯ 

การถ่ายเทท้ิงและก าจดัอยา่งไม่ถูกวิธีจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม สตัว ์พืช และมนุษย ์

จากคุณสมบติัของสารเคมีท่ีใช้และกกัเก็บภายในบริเวณโรงงานท่ีนิยมมากท่ีสุด

จ านวน 10 อนัดบัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางที่ 2 สรุปกลุ่มความเป็นอนัตรายของสารเคมีตามคุณสมบติัสารเคมี 

 

 
ล าดับ ช่ือสารเคมี ใช้ในกระบวนการผลติ กลุ่มความเป็นอนัตราย ตามทีร่ะบุในประกาศกระทรวง 

1 Sodium Hydroxide ตม้เยือ่ ฟอกเยือ่ pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
2 Sulfuric Acid ฟอกเยือ่ pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
3 Sodium Hypochlorite ฟอกเยือ่ pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
4 Hydrochloric Acid ฟอกเยือ่ pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
5 Hydrogen Peroxide ฟอกเยือ่ pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
6 Calcium oxide  กระบวนการน าสารเคมีกลบัคืน pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
7 Sodium Chloride ฟอกเยือ่ pH สารท่ีมีความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
8 น ้ามนัดีเซล เช้ือเพลิง TPH ช่วง C15 – C25 สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 
9 น ้ามนัหล่อล่ืน เช้ือเพลิง TPH ช่วง C20 – C70 สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 
10 น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ เช้ือเพลิง TPH ช่วง C20 –C70 สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 
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จากตารางที่ 2 สรุปกลุ่มความเป็นอนัตรายของสารเคมีตามคุณสมบติัสารเคมี พบว่า

สารเคมีท่ีใช้และกักเก็บภายในบริเวณโรงงานท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น  

มี 2 กลุ่มดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. กลุ่มความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการตม้เยือ่ ฟอกเยือ่ ไดแ้ก่ โซเดียมไฮดรอกไซด ์

กรดซลัฟูริก กรดไฮโดรคลอลิก สารกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิเป็นกรด-ด่างสูง หากมีการจดัเก็บสารเคมีท่ีไม่ดี

หรือมีการร่ัวไหลของสารเคมีประเภทน้ี อาจท าให้เกิดผลกระทบท่ีชดัเจนคือ การเปล่ียนแปลงค่า 

พีเอชในดินและน ้ าใตดิ้น ในกรณีท่ีดินกรด เม่ือฝนตกลงมาสู่ดินจะท าให้กรดชะแร่ธาตุในดินและ

สารประกอบโลหะหนกัออกจากดินได ้และไหลลงสู่แหล่งน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้นได ้

2. กลุ่มสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH)  

สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนใช้เป็นเช้ือเพลิงในการเดินก าลงัเคร่ืองจกัร ไดแ้ก่ 

น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ หากมีการจดัเก็บสารเคมีท่ีไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการหรือมีการ

ร่ัวไหล เม่ือเกิดการร่ัวไหลของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน สารปนเป้ือนจะแพร่กระจายไปได้

ทั้งการระเหยไปในอากาศบางส่วน แต่โดยส่วนใหญ่จะไหลลงสู่ดินและน ้ าใตดิ้น ก่อนท่ีจะรับเขา้สู่

ร่างกายโดยการหายใจ การซึมผ่านผิวหนัง การกิน การฉีด หรือ แผลฉีกขาด เส้นทางรับของสาร

ปนเป้ือนในการแพร่ผ่านสู่ส่ิงแวดลอ้มจะข้ึนอยู่กบัสถานะของสารนั้น ๆ ทั้งน้ีโอกาสในการเกิด

ความเส่ียงจะมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะทางอุทกธรณี ไดแ้ก่ ชนิดและความพรุนของดิน 

ระดบัน ้าใตดิ้น ความลาดเอียงของน ้าใตดิ้น และความเร็วในการไหลของน ้าใตดิ้น โดยสารปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอนสามารถร่ัวไหลลงสู่ดินทรายไดง่้ายกว่าดินเหนียว เน่ืองจากดินทรายมีความพรุน

มากกวาดินเหนียว ดังนั้ นถ้าพื้นท่ีมีลักษณะเป็นดินทราย ก็มีแนวโน้มว่าสารปนเป้ือนเหล่าน้ี 

มีโอกาสลงสู่น ้ าใต้ดินได้มากกว่า เม่ือสารปนเป้ือนร่ัวไหลลงสู่น ้ าใต้ดิน น ้ าใต้ดินจะเป็นตัว

เคล่ือนยา้ยสารปนเป้ือนเหล่าน้ี กระจายออกไปข้ึนอยู่กบัความลาดเอียงและความเร็วในการไหล

ของน ้ าใตดิ้น และความเป็นพิษของสารเคมีสารปนเป้ือนจะไม่เกิดข้ึนถา้ประชากรไม่ไดรั้บสารนั้น 

หรือไม่มีเส้นทาง การรับสัมผสัหรือแพร่กระจายสารปนเป้ือนสู่ผูรั้บผลกระทบ อย่างไรก็ตาม  

การควบคุมเส้นทางการรับสัมผสัและกลุ่มประชากรเส่ียงนั้ น ท าได้ยาก ดังนั้ น การจัดการ 

สารปนเป้ือนออกจากพื้นท่ีปนเป้ือนจึงนบัวา่เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด 

4.1.5 พารามิเตอร์พืน้ฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 

ไดจ้ากการน าคุณสมบติัสารเคมีเทียบกบัตารางเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น 

(ภาคผนวกท่ี 1) ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน  
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การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดิน

และน ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 ไดข้อ้สรุปดงัตารางที่ 3 ดงัน้ี  

 

ตารางที่ 3 สรุปพารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพดินและน ้าใตดิ้น 

 
 

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินภายในบริเวณ

โรงงาน พ.ศ 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและ

น ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูลสารเคมี รวมทั้งการจดัท ารายงานผล 

การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ.2559 ไดก้ าหนดให้โรงงานท่ีเขา้ข่ายตอ้งก าหนดพารามิเตอร์ 

ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นดว้ยตวัเองในเบ้ืองตน้ โดยพารามิเตอร์ท่ีใชเ้ป็น

เกณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดินต้องสอดคลอ้งกับสารเคมีท่ีทางโรงงานใช้และ 

การเกบ็รักษา รวมถึงของเสียท่ีเกิดข้ึนภายในบริเวณโรงงาน เพื่อเป็นตวัช้ีวดัท่ีก าหนดวา่มีค่าสูงหรือ

ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก

ประกาศกระทรวงดงักล่าว ท่ีมีการก าหนดค่าตามตารางเกณฑก์ารปนเป้ือนดินและน ้ าใตดิ้น จ านวน 

127 รายการ จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ 

1. กรณีท่ีเป็นโรงงานใหม่และยงัไม่ไดแ้จง้เร่ิมขอประกอบกิจการ (แจง้ประกอบ

กิจการหลงักฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ 2559 

ประกาศใช ้ปี 59) 

  กรณีน้ีโรงงานจะตอ้งท าการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นว่ามีการปนเป้ือน

อยู่ในระดบัไหนก่อนเร่ิมประกอบกิจการ เพื่อน าขอ้มูลพื้นฐาน (Base Line) ของพื้นท่ีตั้งโรงงาน 

และใชป้ระกอบการขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการเร่ิมประกอบกิจการ และใชเ้ป็นขอ้มูล
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อา้งอิง หากเกิดกรณีความขดัแยง้ในอนาคต แต่ปัญหาท่ีพบ คือ เน่ืองจากเป็นโรงงานใหม่ท่ียงัไม่เร่ิม 

ประกอบกิจการท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถประเมินการใช้สารเคมี และของเสีย ท่ีเกิดจาก 

การประกอบกิจการได้อย่างครบถว้น ท าให้การเลือกพารามิเตอร์ท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์ตวัช้ีวดั

ผิดพลาดตามไปด้วย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเก็บขอ้มูลพื้นฐานตั้งแต่พื้นฐาน (Base Line) ของ 

พื้นท่ีตั้ งโรงงานท่ีใช้อา้งอิงไปด้วย นอกจากน้ีหากเจา้หน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูลแลว้ไม่ครบถว้น 

ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการแกไ้ขตั้งแต่เลือกพารามิเตอร์ท่ีน ามาก าหนดเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑ ์

การปนเป้ือนดินและน ้ าใตดิ้น และตอ้งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากการตรวจสอบคุณภาพดินและ

น ้าใตดิ้น ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการมีภาระเพิ่มข้ึน 

 2. กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีแจง้เร่ิมประกอบกิจการแลว้ (แจง้ประกอบก่อนกฎกระทรวง

ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ 2559 ประกาศใช ้ปี 59) 

  กรณีน้ีโรงงานตอ้งท าการส ารวจรวบรวมขอ้มูลสารเคมีท่ีใช ้ท่ีกกัเก็บและรักษา

ภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงการจดัการของเสียท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย เพื่อจ าแนกความเป็น

อนัตรายตามคุณสมบติัของสาร แต่ปัญหาท่ีพบจากการเลือกพารามิเตอร์ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นนั้น ช่ือสารเคมีท่ีใชภ้ายในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นช่ือสารเคมี 

ทางการคา้ ซ่ึงสารเคมีตามตารางเกณฑก์ารปนเป้ือนดินและน ้ าใตดิ้นในประกาศกระทรวงดงักล่าว 

เป็นสารเด่ียว ท าให้การเลือกพารามิเตอร์ท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารตรวจสอบการปนเป้ือนไม่ครอบคลุม

ครบถว้น เน่ืองจากน าช่ือทางการคา้ หรือสารผสม เขา้มาเทียบกบัเกณฑ์ตามท่ีประกาศกระทรวง

ดงักล่าวระบุไว ้โดยไม่ไดแ้ยกส่วนประกอบของสารท่ีน ามาใชอ้อกมาก่อนท าการเทียบ ท าใหข้อ้มูล

สารเคมีไม่ตรงกนั 

ส่วนบทลงโทษของโรงงานท่ีเขา้ข่ายนั้น พบว่า มีบทลงโทษกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

ท่ีชดัเจนตามตวับทกฎหมาย แต่ในทางปฏิบติัเจา้หน้าท่ียงัไม่ไดมี้การสั่งลงโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายอยา่งชดัเจน  

 โรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ จดัอยูใ่นโรงงานล าดบัท่ี 38 (1) ประเภทการท าเยือ่จากไม้

หรือวัสดุอ่ืน และเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ซ่ึงถูกระบุอยู่ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุม 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 ต่อไป จากการรวบรวมขอ้มูล 

การปฏิบติัตามกฎหมายของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรม 

เยื่อกระดาษท่ีได้รับอนุญาตด าเนินกิจการทั้ งหมดจ านวน 15 โรงงาน มีโรงงานอุตสาหกรรม 

เยื่อกระดาษท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจ านวน 5 โรงงาน คิดเป็น 33% ของโรงงาน

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งหมด และโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย

ดังกล่าวมีจ านวน 10 โรงงาน คิดเป็น 67% ของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้ งหมด และ
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โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษท่ีปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวตอ้งด าเนินการแกไ้ขพารามิเตอร์

พื้นฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑป์นเป้ือนส าหรับการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น จ านวน 4 โรงงาน 

คิดเป็น 26.8% ของโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

4.3 แนวทางการในการก าหนดพารามิเตอร์พืน้ฐาน 

 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1. เป็นแนวทางในการช่วยให้ผูป้ระกอบกิจการตดัสินใจเลือกพารามิเตอร์ส าหรับ 

การตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นไดง่้ายข้ึน 

2. ท าให้ขอ้มูลพื้นฐานจากการตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินของ

โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและครอบคลุมสารเคมีท่ีใช้และเก็บ

รักษาภายในบริเวณโรงงาน สามารถขอ้มูลน าไปต่อยอดส าหรับวิเคราะห์แนวโนม้การปนเป้ือนใน

ดินและน ้าใตดิ้นของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

3. เป็นแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบกิจการปฏิบติัตามกฎหมายท าไดง่้ายข้ึน โดยลดความ

ยุง่ยากของขั้นตอนในการปฏิบติัตามกฎหมาย 

4. ลดภาระค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการในการด าเนินตรวจสอบการปนเป้ือนใน

ดินและน ้ าใต้ดิน จากการด าเนินการตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินใหม่ เพื่อให้

ครอบคลุมสารเคมีท่ีใชแ้ละเกบ็รักษาท่ีอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนภายในบริเวณโรงงาน 

5. ช่วยใหก้ารท างานของเจา้หนา้ท่ีในการพิจารณารายงานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ขอ้เสีย 

ในกรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ การประกอบกิจการหลักเป็น

โรงงานประเภท 38 (1) การท าเยื่อจากไมห้รือวสัดุอ่ืนและไปแจง้การประกอบกิจการเพิ่มเติม  

การประกอบกิจการรองเป็นโรงงานประเภท 38 (2) การท ากระดาษกระดาษแขง็ หรือกระดาษท่ีใช้

ในการก่อสร้างชนิดท่ีท าจากเสน้ใย (Fibre) หรือ แผน่กระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ซ่ึงแนวทางใน

การก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานส าหรับการตรวจสอบการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินอาจ 

ไม่ครอบคลุม ในกรณีน้ี เน่ืองจากขั้นตอนการผลิต วตัถุดิบ สารเคมีท่ีใช้ ท่ีอาจก่อให้เกิดการ

ปนเป้ือนแตกต่างกนั 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางในการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษเพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นภายใตก้ฎหมายโรงงาน จะเห็นไดว้่าคุณสมบติั 

ของสารเคมีหลกัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ ประกอบดว้ย สารท่ีอยูใ่นกลุ่มสารท่ีมีความเป็น 

กรด – ด่าง และสารท่ีอยู่ในกลุ่มสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ช่วงคาร์บอน 15 ถึง 70 อะตอม  

เม่ือน าไปเทียบกบัตารางเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน (ภาคผนวกท่ี 

1 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ) ท่ีเป็นเกณฑอ์า้งอิง พบว่ากลุ่มสารเคมีท่ีตรงกบัเกณฑก์าร

ปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน มีอยู่ 3 รายการ ไดแ้ก่ pH โททอลปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน > 8 – คาร์บอน 16) และโททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน > 

16 – คาร์บอน 35 ) ดังนั้น จะไดพ้ารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเพื่อการ

ตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้นภายใตก้ฎหมายโรงงานท่ีค่อนขา้งครอบคลุมสารเคมีหลกัท่ีกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภทน้ี และยงัสามารถน าพารามิเตอร์พื้นฐานไปใชเ้ป็นเกณฑก์ารปนเป้ือนในดิน

และน ้าใตดิ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้นต่อไป 

จากผลการศึกษายังพบว่า  ในปัจจุบันกฎหมายหลักท่ีใช้ในการก ากับดูแล 

การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงานจะมีอยู่ 2 ฉบบัดว้ยกนั ไดแ้ก่ กฎกระทรวง

ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและ 

น ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น และ

รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 ซ่ึงจะมี

ตารางเกณฑก์ารปนเป้ือนปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน จ านวน 127 รายการ 

(รวมหมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนของกรดหรือด่าง) เป็นเกณฑ์กลางท่ีเปิดให้ผูป้ระกอบ

กิจการท่ีระบุอยูท่า้ยบญัชีกฎกระทรวงดงักล่าวเลือกพารามิเตอร์ไปใชเ้พื่อท าการตรวจสอบคุณภาพ

ดินและน ้าใตดิ้นใหเ้หมาะสมกบัการประกอบกิจการของตนเอง ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับรองตนเอง

ว่าพารามิเตอร์ท่ีเลือกมาใช้เป็นเกณฑ์การปนเป้ือนเพื่อน าไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพนั้ น

ครอบคลุมสารเคมีและของเสียจากการประกอบการภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงขั้นตอนการเลือก

เกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นเพื่อน าไปใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั
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ท่ีสุด ส าหรับการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และการเปิดช่องใหผู้ป้ระกอบการเลือกเกณฑ์

การปนเป้ือนดว้ยตวัเองนั้น ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผูป้ระกอบการในการเลือกพารามิเตอร์ท่ีจะ

น ามาใช้เป็นเกณฑ์การปนเป้ือน และเจ้าหน้าท่ีท่ีพิจารณารายงาน  เน่ืองจากการเปิดช่องให ้

ผูป้ระกอบกิจการเลือกเกณฑด์ว้ยตวัเอง ต่อให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั สารเคมี 

ท่ีใชช้นิดเดียวกนั กระบวนการผลิตท่ีใชเ้หมือนกนั การเลือกใชเ้กณฑ์การปนเป้ือนก็แตกต่างกนั

ข้ึนอยูก่บัการประเมินความเป็นอนัตรายท่ีอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนของผูป้ระกอบกิจการ ซ่ึงในตวั

กฎหมายหรือคู่มือการปฏิบติัก็ไม่ไดร้ะบุแนวทางการก าหนดพารามิเตอร์ท่ีจะน าไปเป็นเกณฑก์าร

ปนเป้ือนส าหรับการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมอยา่งชดัเจน 

อาจท าใหก้ารเลือกพารามิเตอร์ท่ีน ามาใชเ้ป็นเกณฑก์ารปนเป้ือนตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น

ไม่ครอบคลุม และพารามิเตอร์ท่ีใช้ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ ของอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้ขอ้มูลท่ีใช้ส าหรับเฝ้าระวงัการปนเป้ือนไม่

ครอบคลุมตามไปดว้ย ดงันั้น ควรมีการจดัท าแนวทางการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานท่ีน ามาใชเ้ป็น

เกณฑก์ารปนเป้ือนเพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้นแต่ละประเภทอุตสาหกรรม เพื่อเป็น

แนวทางในการตดัสินใจเลือกเกณฑก์ารปนเป้ือนท่ีเหมาะสมให้กบัผูป้ระกอบกิจการ และสามารถ

ก าหนดกรอบการเลือกเกณฑก์ารปนเป้ือนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท าใหข้อ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้น

การต่อยอดส าหรับการเฝ้าระวงัมีความชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัสามารถลด

ขั้นตอนความยุง่ยากต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ท าให้ผูป้ระกอบกิจการการปฏิบติัตามกฎหมายได้

ง่ายข้ึน และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดิน (ในกรณีท่ีเลือกเกณฑ ์

ไม่ครอบคลุม จะตอ้งท าการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้นใหม่ใหค้รอบคลุม) 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วจัิยจึงมีข้อเสนอแนะทีอ่าจน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี ้

1. สามารถน าแนวทางในการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม

ประเภทอ่ืนเพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้นภายใตก้ฎหมายโรงงานได ้

2. หน่วยงานภาครัฐสามารถน าแนวทางในการก าหนดพารามิเตอร์พื้นฐานเพื่อการ

ตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใต้ดินมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีด้านส่ิงแวดลอ้มของ

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 

 



2 
 

 

5.3 ข้อจ ากดั 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19 ) ใน

สภาวการณ์ปัจจุบนั อีกทั้งผูว้ิจยัตอ้งปฏิบติัตามประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด จึงท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถลงพื้นท่ีเพื่อด าเนินการส ารวจโรงงาน

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามกรอบแผนงาน ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลและ

ส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคต่อการศึกษาวิจยั อยา่งไรกต็าม งานวิจยัช้ินน้ีสามารถใชก้ารศึกษาพื้นฐานเพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัต่อยอดไปในอนาคต
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