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ทางกฎหมาย วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ขอ้บกพร่องของมาตรการทางกฎหมาย รวมถึงการบงัคบัใช้
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อาจจะมีมูลค่าท่ีสูงกว่าโทษดงักล่าว และกฎหมายในเชิงป้องกนัยงัไม่มีความชดัเจนโดยมีการระบุ
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ไวอ้ยา่งกวา้งๆ วา่ตอ้งมีแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน แต่เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นการ
ด าเนินการจดัการอาจจะไม่สามารถจดัการได ้

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ถึงแม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม มีมาตรการจดัการของเสียอุตสาหกรรม แต่ยงัพบว่าการบงัคบัใช้กฎหมายในการ
ก ากบัโรงงานอุตสาหกรรมในการจดัการของเสียอุตสาหกรรมยงัมีความล่าช้า ควรถือเป็นภารกิจ
ส าคญัและเร่งด่วนในการตรวจพิสูจน์และรวบรวมหลกัฐานเพื่อร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อผูก้ระท าผิด 
รวมทั้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการกับกอง
กากอุตสาหกรรมท่ีถูกลกัลอบทิ้งและบ าบดัฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือนกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย    
 
 
 



(ข) 

ABSTRACT 

Title of Independent Study Legal measures and law enforcement on the unlawful disposal of 
hazardous waste by a pollution source classified as an industrial 
factory 

Author Miss Pimphan Srisuphan 
Degree Master of Science (Environmental Management)  
Year 2022 
 

 
This research aims to study the policies of legal and law about the pollution from industrial 

factories. Then, assess and analyze the problem, obstacles, and limitation of the legal policy. 
Furthermore, law enforcement is suggested about solution for the development of ensuring 
obedience to the laws. In term of export the hazardous waste from industrial pollution sources to 
environment secretly, in violation of the law that also are brought consider developing of the laws 
and penalties as well. This research focus on that assess and study qualitative research and 
analyzing from secondary data.  

The research has shown that the results obtained from the assessments and study that is not 
insufficiently efficient Because industrial factories does not strictly comply with the law. That is 
because of administration who related with the responsibility of delayed work measures to deal 
with environmental problems policy such as Follow up, inspect, and supervise factories that 
produce hazardous waste and pollution. Additionally, the treatment plant disposing of waste and 
pollution are not enough in Thailand. Including with the system of collection, transportation, 
treatment, and disposal of factories are insufficiently efficient as well. Therefore, these can affect a 
lot of hazardous wastes that are smuggled in numerous areas. So Legal Measures indicate that the 
'polluter pays' principle is the commonly accepted practice that those who produce pollution should 
bear the costs of managing it to prevent damage to human health or the environment, but the 
penalties and fines are too small amount in relation to the impact on resources and the environment. 
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However, the simple but compelling idea that the "polluter pays" comes with considerable 
uncertainties and ambiguities during its use. the application of polluter pays principle is limited. 
Because of there is no accident prevention plan to support an emergency. Also, when an emergency 
happens, management actions may be unmanageable. 

The results of this research can be used to help make decisions. Or used as information to 
determine the direction of sustainable development policy. Notwithstanding these limitations, 
Department of Industrial Works has measures to manage industrial waste. But it was also found 
that the enforcement of the law to regulate industrial plants in the management of industrial waste 
is still delayed. It must be considered an important and urgent mission. Finally, this study has found 
of this study have important implications for future practice. This is because; it would be beneficial 
for researchers and government who want to improve sustainable development policy. From Legal 
Measures that can help decision for proving and collecting evidence to file complaints against 
offenders as well as cooperate with local organization or environmental agencies to deal with 
smuggled industrial waste piles and to treat and rehabilitate areas contaminated with hazardous 
industrial waste in the future. 
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บทที ่1 
 

บทน า  

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของสภาพปัญหา  

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมากในการสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมายงัคงเผชิญหนา้กบัปัญหาต่าง 
ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการอุปโภคบริโภคในประเทศ และ
พยายามพฒันาทางเศรษฐกิจให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมเพื่อใหมี้ผลผลิตมาก ๆ เพื่อส่งจ าหน่ายไป
ยงัต่างประเทศ ซ่ึงการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหากไม่มีการวางแผน การลงทุนในด้านการ
ป้องกนัภาวะส่ิงแวดลอ้มแลว้ ก็มกัจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ เช่น มลพิษทางน ้ า มลพิษทาง
อากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอนัตราย ปัญหาการรบกวนเสียงดงั คล่ืนไฟฟ้า และอ่ืน ๆ อนัจะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพพลานามยัและสภาพทางสังคมต่อไป ดงันั้น ประเทศท่ีจะพฒันาทาง
อุตสาหกรรมจึงตอ้งตระหนกัในปัญหาเหล่าน้ีละตอ้งมีการจดัการในดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็น
การป้องกันหรือแก้ไขเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ี สุด ทั้ งน้ี ผลกระทบของมลพิษท่ีเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยงัคงมีอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
จัดการมลพิษท่ีเกิดขึ้ นไม่ว่าจะเป็นน ้ าเสีย อากาศเสีย กากของเสียและเสียง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมีโครงการให้โรงงานเห็นความส าคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากผลกระทบจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมสามารถก่อให้เกิดปัญหา
ไดใ้น 3 ประเด็นหลกั คือ ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบตามกฎหมาย ผลกระทบ
ทางธุรกิจ (อดิศร นภาวรานนท์,2547) แมว้่าจะมีการจดัการหรือหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนดท่ีควบคุม
ผลกระทบจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมของภาคอุตสาหกรรม แต่ยงัคงเกิดปัญหาเก่ียวกบั
มลพิษท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมอยูเ่สมอ  

 ปัจจุบนัการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายโดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเกิดเหตุการณ์
การลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรมอยู่บ่อยคร้ัง มีการร้องเรียนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ออกข่าวลงตามส่ือออนไลน์ ท าให้มีกระแสต่ืนตวัด้านส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น เกิดเป็นประเด็นทาง
สังคม ประชาชนให้ความสนใจและถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นใกลต้วัท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามยั ผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นส่งผลท าให้ ดิน อากาศ น ้ า และ
น ้ าใตดิ้นเกิดการปนเป้ือนของสารเคมีอนัตราย ซ่ึงตอ้งอาศยัการบงัคบัใชก้ฎหมายในการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายและการฟ้ืนฟู การแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเราตอ้งด าเนินการตั้งแต่ตน้ทาง
ตลอดจนปลายทาง โดยการพิจารณาค่าก าจดัของเสียอนัตรายท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง พิจารณามาตรฐานการ
จดัการของเสียอนัตรายอย่างเขม้งวด การพิจารณาขอ้กฎหมาย การพิจารณาบทก าหนดโทษ การ
พิจารณาอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาความซ ้าซ้อนของกฎหมายหลายตวั
ในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองเดียวของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลอย่างร้ายแรงต่อ
วงกว้างแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายท่ีระบุ เ ก่ียวกับการก าจัด การทิ้งของเสียอันตรายท่ีเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมและบทก าหนดโทษหากไม่ปฏิบติัตาม แต่ทว่าในปัจจุบนัยงัคงมีการลกัลอบทิ้ง
ของเสียอนัตรายและในระยะหลงัมีการลกัลอบทิ้งบ่อยมากขึ้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการไม่เกรงกลวั
ต่อกฎหมาย จริงท่ีว่ากฎหมายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดทุ้กอย่าง แต่กฎหมายสามารถเป็น
แนวทางและเป็นตน้ทางท่ีส าคญัเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากเรามีมาตรฐาน
ท่ีดีและเขม้งวดการแกไ้ขปัญหาตั้งแต่ตน้ทางระหวา่งทางจนถึงปลายทางจะช่วยบรรเทาและลดการ
เกิดปัญหาไดม้ากขึ้น 

  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุง้เนน้
ท่ีจะศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งว่ากฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา รวมถึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ เพื่อหาข้อบกพร่อง 
ขอ้เสนอแนะ มาตรการ และแนวทางในการพฒันากฎหมายและบทก าหนดโทษท่ีเหมาะสมมีการ
บงัคบัใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การเร่งรัด ทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการป้องกันต่อการ
แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมท่ี เป็นอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
   

1.2 ค าถามการวิจัย 
มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษ  กากของเสีย
อนัตราย 

1.3.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการก าจัดกากของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

1.3.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องของมาตรการทางกฎหมาย 
รวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม 

1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายและบทก าหนดโทษ การลกัลอบทิ้งของ
เสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจยัเร่ืองมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการลกัลอบ
ทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากฎระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ ด้านการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นตน้ โดยศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ  

 
1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่ง
ศึกษาและวิเคราะห์จากขอ้มูลเอกสารเป็นส าคญั เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินการตาม
มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ โดยจะใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสองประเภท ซ่ึงประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ 
บทบญัญติัของกฎหมาย ทั้งระดบัพระราชบญัญติั พระราชก าหนด และกฎหมายล าดบัรอง พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บญัญติั เป็นตน้ และจากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ ต ารา หนังสือ 
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บทความวารสาร เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี รายงานวิจัย ข้อมูลจากส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 
1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 เพื่อทราบถึงแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษ กากของ
เสียอนัตราย 

1.6.2 เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการก าจัดกากของเสียอันตรายจ าก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  

1.6.3 เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องของมาตรการทางกฎหมาย รวมถึงการ
บงัคบัใช้กฎหมายในการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 1.6.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายและบทก าหนดโทษ การลกัลอบทิ้งกาก
ของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง  มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสีย
อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท าการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการคน้ควา้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมาย มลพิษ แหล่งก าเนิดมลพิษ โรงงานอุตสาหกรรม  
2.2 ประเภท ชนิดของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  
2.3 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียอุตสาหกรรม 
2.4 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียอุตสาหกรรม  
2.5 สถานการณ์เก่ียวกับการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท        
 โรงงานอุตสาหกรรม  

 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคดีส่ิงแวดล้อม 
2.1.1 ความหมายของมลพษิ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีหลกัการ
และเหตุผลว่าเน่ืองจากกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติท่ีบงัคบั
ใชอ้ยู่ในขณะนั้นยงัไม่มีมาตรการควบคุม และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงไดมี้การ
ปรับปรุงแกไ้ขใหม่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วม ก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวมถึงก าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษ และไดนิ้ยามความหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมลพิษ ในมาตรา 41 ไดใ้หนิ้ยาม ดงัน้ี  

 
1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4 
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  มลพิษ หมายถึง ของเสีย วตัถุอนัตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือ
ส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือภาวะท่ีเป็นพิษภยั
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง 
กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษดว้ย 

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก าหนด
คุณสมบัติของผูค้วบคุมดูแลผูป้ฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การขึ้ นทะเบียนผูค้วบคุมดูแล
ส าหรับระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ไดใ้หค้วามหมายค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษ ในขอ้ 
12 ตามท่ีออกประกาศไวด้งัน้ีมลพิษ หมายถึง ของเสียหรือส่ิงใด ๆ เช่น น ้ าเสีย อากาศเสียและกาก
อุตสาหกรรมท่ีถูกปล่อยทิ้งจากโรงงาน ซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มหรือภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

ราชบณัฑิตยสถานบญัญติัขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของมลพิษ ซ่ึงใช้
แทนค าศพัทเ์ดิมคือ มลภาวะ “Pollution” หรือ “มลพิษ” หมายถึง ท าให ้สกปรก ซ่ึงไดแ้ก่ ขบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยก์ระท าทั้งโดยตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ ปล่อยของเสียซ่ึงไม่พึงปรารถนาเขา้ไปหมกัหมม
ในบรรยากาศพื้นดินและในน ้ามีผลใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง 

เกษม จนัทร์แกว้ (2540) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ มลพิษ คือ วตัถุ หรือส่ิงใดก็ไดท่ี้
ก่อให้เกิดพิษ ดงันั้นถา้มลพิษท่ีมีความเป็นพิษมากเขา้สู่ร่างกาย อาการของพิษก็แสดงออกมากหรือ
รุนแรง ในทางตรงกนัขา้มถา้มลพิษมีความเป็นพิษนอ้ย ก็จะไม่มีอาการรุนแรง 

สมสุข มัจฉาชีพ (2524) ได้ให้ความหมายของ มลพิษ หมายถึง ภาวะของ
สภาพแวดล้อมท่ีมีองค์ประกอบไม่เหมาะต่อการน ามาใช้ประโยชน์ แต่กลับเป็นพิษหรือเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ หรือก่อความร าคาญแก่มนุษย ์เช่น อากาศมีแก๊สต่าง ๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
สภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดงัรบกวนมาก ดินท่ีมีการสะสมของยาปราบศตัรูพืช และน ้าท่ีมีคราบน ้ ามนั
หรือโลหะหนกั เป็นตน้ 

อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์ (2531) ได้อธิบายความหมายของค าว่า มลพิษ 
หมายถึง สภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทาง

 
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มก าหนดคุณสมบติัของผูค้วบกุมดูแลผูป้ฏิบติังานประจ าและหลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 
2545, ขอ้ 1 
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กายภาพ เคมี หรือชีวะในดินหรืออากาศ อนัจะส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตหรือทรัพยสิ์น อีก
ทั้งส่ิงมีชีวิตท่ีมนุษยพ์ึงประสงคไ์ม่วา่การเปล่ียนแปลงน้ีจะมีผลโดยตรงหรือโดยออ้ม 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2534) ได้ให้ความหมายของค าว่า สารมลพิษ 
หมายถึง สารท่ีก่อให้เกิดอนัตรายหรือผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อ มนุษย ์สัตว ์พืช และ
สภาพส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์เช่น ดีดีที และสารมลพิษจาก
อุตสาหกรรม เช่น ตะกัว่แมงกานีส ปรอท เป็นตน้ 

จากนิยามดงักล่าวผูวิ้จยัเห็นว่า “มลพิษ” หมายถึง ส่ิงใดก็ไดท่ี้ก่อให้เกิดพิษหรือส่ิง
สกปรกท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในอากาศ ในน ้า ในดิน รวมถึงของเสีย วตัถุอนัตราย และมล
สารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้นท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ห รื อ ท่ี มี อ ยู่ ใ น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ท า ใ ห้ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ไ ป 
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มก่อให้เกิดอนัตรายต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวิตหรือทรัพยสิ์น 
หรือความร าคาญ 

ส าหรับค าวา่ "มลพิษส่ิงแวดลอ้ม" ไดมี้ผูท่ี้ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
เกษม จนัทร์แกว้ (2540) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ มลพิษของส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง

ภาวะท่ีมีมลพิษหรือมีส่ิงท่ีเป็นพิษปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือเกิดส่ิงท่ีเป็นพิษแลว้ สามารถ
แสดงอาการให้เห็นภายในและ/หรือภายนอก จนท าให้สุขภาพอนามยัของคน สัตว ์และพืช ไดรั้บ
อนัตราย รวมไปถึงการท าลายทรัพยากรเส่ือมค่าหรือสูญส้ินไปได ้

แอนดรูส์ (Andrews, 1972) ได้ให้ค  าจ ากัดความของค าว่า มลพิษของส่ิงแวดลอ้ม
หมายถึง การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงค ์อนัเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ และความสมบูรณ์ของ
ส่ิงมีชีวิตมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย ์หรือผา่นมาทางน ้า ผลิตผล จากพืชและสัตว ์

จากการทบทวนค านิยาม ผู ้วิจัยเห็นว่า มลพิษส่ิงแวดล้อม หมายถึง สภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงถูกปนเป้ือนด้วยสารมลพิษแลว้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี หรือ
ชีวภาพ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งมนุษย ์สัตวแ์ละพืช รวมถึงส่งผลต่อ จิตใจ สังคม และทรัพยากร
ใหเ้ส่ือมลง ไม่วา่จะเกิดผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

 
2.1.2 แหล่งก าเนิดมลพษิ 
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ก าหนดค านิยามของแหล่งก าเนิดมลพิษ หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
ส่ิงก่อสร้าง  ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ 

กรมควบคุมมลพิษ (2563) ได้ให้ความหมาย แหล่งก าเนิดมลพิษ หมายถึง ชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้างยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึง
เป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษแหล่ง 

เกษม จันทร์แก้ว (2540) ได้อธิบายแหล่งก าเนิดมลพิษว่า การก าจัด/บ าบัดมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งก าจดั/บ าบดัจากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ (point 
sources) เพราะเป็นการป้องกนัท่ีตน้เหตุ ส าหรับแหล่งก าเนิดของมลพิษท่ีส าคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) เมือง/ชุมชน 
เมือง/ชุมชน จัดได้ว่าเป็นระบบส่ิงแวดล้อมท่ีมีประชากรหนาแน่นกว่าระบบ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ หาดใหญ่ เป็นตน้
มลพิษจากเมือง/ชุมชน ไดแ้ก่ ขยะ มูลฝอย มลพิษทางน ้ า มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และ
มลพิษทางสายตา นอกเหนือจากมลพิษทางสังคม ซ่ึงมีเกือบทุก ๆ เมือง/ชุมชน การจดัการเมือง/
ชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ การแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัและยาเสพติด ไม่อยูใ่นภาวะท่ีเหมาะสมแลว้ 
เมือง/ชุมชนนั้น ๆ จะเป็นแหล่งเกิดมลพิษท่ียากต่อการป้องกนั/แกไ้ข 

2) เกษตรกรรม 
เกษตรกรรมมีกิจกรรมตั้งแต่การปรับพื้นท่ี การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก และการเล้ียง

สัตว ์การใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์การจดัการของเสีย และการใช้เทคโนโลยีทาง
อนุรักษดิ์นและน ้ า เหล่าน้ีจะมีบทบาทส าคญัต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม ท่ีจะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษอย่าง
ยิ่ง มลพิษท่ีส าคญัไดแ้ก่ การพงัทลายของดินเศษเหลือจากการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร สาร
ฆ่าแมลง มูลสัตว ์(โดยเฉพาะสุกร) และน ้าเสีย 

3) อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม หมายถึง การแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นผลผลิตท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้

ซ่ึงกระบวนการแปรรูปของวตัถุดิบดว้ยเทคโนโลยีระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตวตัถุดิบจนถึงผลผลิต
ขั้นสุดทา้ย (end products) จะก่อใหเ้กิดมลพิษทั้งท่ีเป็นสารเคมีท่ีเป็นพิษโลหะหนกัสารฆ่าแมลง เช้ือ
โรคในรูปของน ้ าเสีย อากาศเสีย เสียงรบกวน หมอก ควนั ฝุ่ นละออง ความสั่นสะเทือน ความร้อน ฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม การท่ีจะเกิดมลพิษจากอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัเป็นพิษมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กบั ชนิด

 
3พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4 
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ประเภท ก าลงัผลิต ความถ่ีในการผลิต ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงส่วนเสริมในการผลิต 
เช่น กระบวนการท าความเยน็-ร้อน การผลิตพลงังาน การลา้ง/การท าความสะอาด สารเคมีเติมแต่ง และ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยแีต่ละขั้นตอน  

4) การพฒันาพลงังาน 
การพฒันาพลงังาน ประกอบดว้ยพลงังาน ฟืน ถ่าน น ้า ลิกไนต ์ก๊าซธรรมชาติ น ้ามนั

เบนซิน และพลงังานนิวเคลียร์ ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างมลพิษท่ีมีความรุนแรง/อนัตรายท่ีแตกต่างกัน 
โดยทัว่ไปแลว้ตวัพลงังานท่ีไดรั้บจากกระบวนการผลิตนั้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่ของ
เหลือ/กากท่ีเหลือ ควนั ฝุ่ น ก๊าซ ความร้อน ความสั่นสะเทือน และการสูญเสียท่ีดิน/การเปล่ียนแปลง
การใชท่ี้ดินจะสร้างปัญหาดงักล่าว ดงันั้นมลพิษจากการพฒันาพลงังานท่ีเกิดจากของเสียและมลพิษ
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตพลงังาน 

กรมควบคุมมลพิษ (2555) ไดเ้ห็นถึงความส าคญัเก่ียวกบัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
โดยเฉพาะดา้นการจดัการมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ สู่สาธารณชน ท าให้มีการจดัท า
ท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register : PRTR) 
โดยการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (PRTR) เป็นการจัดท าข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีหน่วยงานราชการเผยแพร่สู่สาธารณชนเก่ียวกบั ชนิด และ ปริมาณของสารเคมี หรือ 
มลพิษ ท่ีมีการปลดปล่อยจากแหล่งก าเนิดมลพิษสู่ตวักลางส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอากาศ ดิน น ้ า รวมถึง 
ขอ้มูลการน าน ้าเสียหรือของเสียท่ีมีสารเคมีหรือมลพิษออกจากแหล่งก าเนิดไปบ าบดัหรือก าจดั โดย
จดัท าระบบฐานขอ้มูลท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชนเก่ียวกบัชนิดและปริมาณของมลพิษ(เป้าหมาย)ท่ีมี
การปลดปล่อยจากแหล่งก าเนิด(เป้าหมาย)ประเภทต่างๆ สู่ตวักลางส่ิงแวดลอ้มทั้งอากาศ ดิน น ้ า 
รวมถึงขอ้มูลการน าน ้าเสียและของเสียออกจากแหล่งก าเนิดไปบ าบดัหรือก าจดั โดยไดแ้บ่งประเภท
ของแหล่งก าเนิดมลพิษเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะของการปลดปล่อยมลพิษดงัน้ี 

1 )  แหล่ ง ก า เ นิ ดมลพิ ษประ เภทอยู่ กับ ท่ีห รือ รู้ จุ ดปล่ อยแ น่นอน  ( point 
source/stationary source) แหล่งก าเนิดมลพิษชนิดท่ีติดอยู่กบัท่ี (stationary) ทั้งท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม กิจการเหมืองแร่ ไปจนถึงแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดเล็ก เช่น สถานีบริการ
น ้ ามนั ร้านซักแห้ง อย่างไรก็ตามแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดเล็กน้ีมกัถูกจดัเป็นแหล่งก าเนิดแบบ
แพร่กระจาย (diffuse source) หรือแหล่งก าเนิดเชิงพื้นท่ี (area source)  

โดยทั่วไป PRTR มักก าหนดให้แหล่งก าเนิดมลพิษขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดท่ีตอ้งรายงานขอ้มูล PRTR เน่ืองจากมีปริมาณการปลดปล่อยเป็น
ปริมาณมาก ทั้ งน้ี มลพิษท่ีเกิดขึ้ นภายในโรงงานหรือสถานประกอบการมีทั้ งท่ีสามารถระบุ
ต าแหน่ง (point) หรือจุดปล่อยหรือระบายมลพิษไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ปล่องระบายอากาศเสีย ท่อ
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ระบายน ้ าเสีย และประเภทแหล่งก าเนิดแบบฟุ้งกระจาย (fugitive) หรือแหล่งก าเนิดท่ีไม่สามารถ
ระบุต าแหน่ง/จุดปล่อยมลพิษได้ชัดเจน เช่น การร่ัว/ซึมบริเวณข้อต่อ การร่ัวจากวาล์ว การฟุ้ง
กระจายของสารเคมีจากการถ่ายเท การบรรจุสารเคมี การหกรดของสารเคมี เป็นตน้ 

 แหล่งก าเนิดประเภทน้ี ผู ้ประกอบการจะเป็นผู ้จัดท าหรือรายงานข้อมูลตาม
แบบฟอร์มท่ีหน่วยงานราชการก าหนด เช่น ท่ีตั้ งโรงงาน ประเภทโรงงาน ข้อมูลปริมาณการ
ปลดปล่อยสารมลพิษ หรือ สารเคมี ท่ี เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการสู่
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปริมาณของเสียท่ีมีการเคล่ือนยา้ยออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อบ าบดัหรือก าจดั 
และจดัส่งใหก้บัหน่วยงานราชการด าเนินการตรวจสอบและน าเขา้ขอ้มูล เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
ต่อไป ส าหรับแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่เข้าข่ายท่ีต้องรายงานหน่วยงาน
ราชการจะเป็นผูค้าดประมาณการปลดปล่อย 

 2) แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทแพร่กระจาย (diffuse source) มลพิษท่ีปลดปล่อย
จากแหล่งก าเนิดประเภทน้ีมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง ปริมาณการปลดปล่อยจาก
แหล่งก าเนิดน้ีเพียงแห่งเดียวอาจมีระดบัต ่ามาก ๆ หรือแหล่งก าเนิดประเภทน้ีมีเป็นจ านวนมากแต่มี
ปริมาณการปลดปล่อยทีละนอ้ย ๆ เม่ือเทียบกบัแหล่งก าเนิดประเภทเจาะจงขนาดใหญ่เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม เพียงแห่งเดียว ดงันั้นจึงเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติัท่ีจะรายงานถึงชนิดและปริมาณ
ของมลพิษท่ี ถูกปลดปล่อยจากแหล่งก าเนิดย่อย ๆ แต่ละแห่งภายในพื้นท่ีดงักล่าวนั้นได ้อย่างไรก็
ตามเม่ือรวมปริมาณมลพิษท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดประเภทน้ีเข้าด้วยกัน จะพบว่ามีปริมาณการ
ปลดปล่อยจ านวนมากดว้ยเช่นกนั การรายงานขอ้มูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภท
น้ี จึงมกัเป็นการรายงานในลกัษณะของการคาดประมาณมลพิษในเชิงกลุ่ม หรือเชิงพื้นท่ีมากกว่า
การรายงานมลพิษจากแหล่งก าเนิดแต่ละหน่วยท่ีก่อให้เกิดมลพิษนั้นตวัอย่างของแหล่งก าเนิด
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  ชุมชน เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในการหุงตม้อาหาร การใชส้ารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชและสัตว ์การใชส้ารเคมีตามบา้นเรือน 
  พาณิชยกรรม เช่น การ ระเหยของสารอินทรียร์ะเหย (VOC) จากสถานีบริการ
น ้ามนั สารเคมีส าหรับซกัลา้งเส้ือผา้ท่ีมีการปล่อยทิ้งจากร้านซกัอบรีด ร้านอดัและขยายภาพสี 
  เกษตรกรรม การใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์การใช้ปุ๋ ยไนโตรเจน
และฟอสเฟตและก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนลงสู่แหล่งดิน/น ้า 
  ยานพาหนะ เช่น รถยนต ์รถบรรทุก เคร่ืองบิน รถไฟ เคร่ืองจกัรกลในการเกษตร 
เคร่ืองจกัรส าหรับงานก่อสร้าง เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยล าเรือ เป็นตน้ 
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 จากการทบทวนค านิยาม ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า แหล่งก าเนิดมลพิษ หมายถึง ชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึง
เ ป็นแหล่ ง ท่ี ม า ของมลพิ ษ  ห รืออาจจะ เ ป็นบ ริ เ วณ ท่ี มี ขอ ง เ สี ย  วัตถุ อันตร าย  และ  
มลสารอ่ืน ๆ รวมทั้ งกาก ตะกอน ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชน 
 
 2.1.3 โรงงานอุตสาหกรรม 
 

โรงงานอุตสาหกรรม ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก าหนดค านิยามเอาไวอ้ย่างชัดเจน หากแต่ก าหนดค านิยามโรงงาน
อุตสาหกรรมไวโ้ดยให้ หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานดงันั้น จึงตอ้งพิจารณา
กฎหมายวา่ดว้ยโรงงานเป็นหลกั 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ความในมาตรา 54 ก าหนดวา่ โรงงาน หมายความ
วา่ อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตั้งแต่หา้สิบแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่า
ตั้งแต่ห้าสิบแรงมา้ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตามเพื่อ
ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 5 ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงาน
จ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แลว้แต่กรณีโดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การ
ป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย และการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
  กฎหมายโรงงานก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงาน
จ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แลว้แต่กรณี โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการ
ควบคุมดูแล การป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหายและการป้องกนัอนัตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดล้อมโดยแบ่งตามบัญชี
ประเภทและขนาด ดงัต่อไปน้ี 

 
4 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 5 
5 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 
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  โรงงานจ าพวกท่ี 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถ
ประกอบกิจการโรงงานไดท้นัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

          โรงงานจ าพวกท่ี 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะ
ประกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน 

  โรงงานจ าพวกท่ี 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตั้ ง
โรงงานจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้

จากการทบทวนค านิยาม ผูว้ิจยัสรุปวา่ โรงงานอุตสาหกรรม คือ อาคาร สถานท่ี หรือ
ยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงมา้ขึ้น
ไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใชเ้คร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน 
ทั้งน้ีมีการแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงงานจ าพวกท่ี 1 คือ สามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ทันที โรงงานจ าพวกท่ี 2 คือ หากจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีทราบก่อน และโรงงานจ าพวกท่ี 3 คือ จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
ตามประเภทหรือชนิดกิจการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 2.2 ประเภท ชนิดของเสียอนัตราย ที่เกดิจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

  2.2.1 การจ าแนกประเภท ชนิด ของเสียอุตสาหกรรม 
 

กากของเสียอุตสาหกรรม  หมายถึง  ของเสียหรือส่ิงท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวตัถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบ าบดั
มลพิษ การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการร้ือถอนหรือก่อสร้างอาคารภายในบริเวณ
โรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ทั้งน้ี รวมถึงของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากอาคาร
ส านักงานและท่ีพักคนงานท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงงานคุณลักษณะท่ีเป็นอันตราย (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) โดยกากอุตสาหกรรมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1.กากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย (Hazardous waste) หมายถึง ของเสียท่ีไม่ใช้
แลว้ ท่ีมีองคป์ระกอบของสารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือสารเคมีอนัตราย ไดแ้ก่ 

 - สารไวไฟ น ้ ามนั ประเภทต่าง ๆ Ignitable Substances เช่น ของเสียท่ีมี
น ้ามนัเตา กากน ้ามนั น ้ามนัใชแ้ลว้ น ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้ 

  - สารกัดกร่อน Corrosive Substances  เช่น กรดใช้แลว้ กรดเส่ือมสภาพ 
น ้ามนัผสมกรด 
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 - สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดง้่าย Reactive Substances  เช่น กากปูนขาวของเสีย
ท่ีเป็นตวัท าละลายอินทรีย ์

 - สารพิษ Toxic Substances  เช่น สียอ้มท่ีเป็นสารอินทรีย์ ของเสียท่ีมี
สารประกอบซลัไฟด์ 

 - สารท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงเจือปนท่ีเป็นอันตรายตามประกาศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นิกเกิล แคดเมียม อุปกรณ์ท่ีมีปรอท 

2. กากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Non-Hazardous waste) ของเสียท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม กระดาษ เศษเหล็ก ซ่ึงหากกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ไดรั้บ
การจดัการ หรือก าจดัอยา่งถูกตอ้ง จะส่งผลเสียมากมายต่อส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

การจ าแนกประเภทกากของเสียตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการด าเนินการกับ
ผูก้ระท าผิดตามกฎหมาย ไดแ้ก่ประเภทท่ี 1 กากของเสียท่ีเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตาม 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ประเภทท่ี 2 กากของเสียท่ีเป็นของเสียเคมีวตัถุตาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย 
พ.ศ. 2535 ประเภทท่ี 3 กากของเสียท่ีเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้และเป็นของเสียเคมีวตัถุ
และประเภทท่ี 4 มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามกฎหมายอ่ืน (กรมควบคุมมลพิษ,2562) 

ของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของ
เสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท (อิสราภรณ์ ฉายถวิล, 2553: 21-22) 

  1. ของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (Industrial hazardous waste) หรือ 
ของเสียอนัตราย หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนสารอนัตราย
หรือมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น สารไวไฟ สารกดักร่อน สารพิษ หรือสารท่ีมี
องคป์ระกอบของท่ีเป็นอนัตรายเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละหากไม่มีการจดัการใหถู้กตอ้งตาม
หลกัวิชาการก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบหรือภาวะความเป็นพิษอยา่งรุนแรงแก่ส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ก่อใหเ้กิดความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษยไ์ด ้

  2. ของเสียอุตสาหกรรมไม่เป็นอนัตราย (Industrial non-hazardous waste) 
หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่ปนเป้ือนสารอนัตราย หรือของเสียท่ีมีสภาพเสถียรหรือ
คงตวั ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือภาวะความเป็นพิษอยา่งรุนแรงแก่ส่ิงแวดลอ้ม 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรม ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของ
เสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และน ้ าทิ้งท่ีมีองค์ประกอบหรือมี
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คุณลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย โดยมีการแบ่งประเภทของเสียจ าแนกตามแหล่งก าเนิดแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเภท (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555: 14-15) 

 1. ของเสียจากกระบวนการผลิตหลกั เป็นของเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑข์องโรงงาน ชนิดของเสียจากกระบวนการผลิตหลกั
จึงแตกต่างกนัในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นเศษวตัถุดิบและเศษเหลือของ
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดข้นาดหรือคุณภาพ 

 2. ของเสียจากกระบวนการสนบัสนุนการผลิต ไดแ้ก่ ระบบผลิตน ้ าประปา ระบบ
ผลิตไอน ้ า การซ่อมบ ารุง ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์  เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ของ
เสียท่ีเกิดขึ้น เช่น กระดาษกรองปนเป้ือนสารเคมีจากห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ สารเคมีใช้แลว้ เถา้
ลอยจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของหม้อไอน ้ า เรซินและถ่านกัมมันต์จากการผลิตน ้ าประปา ผา้
ปนเป้ือนน ้ามนัและน ้ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้จากแผนกซ่อมบ ารุง กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 3. ของเสียจากส านกังาน บา้นพกัอาศยั และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน ของเสีย
จากส านักงาน มีทั้งของเสียจากการปฏิบติังานและจากการบริโภคของพนักงาน โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
กระดาษใชแ้ลว้ หมึกพิมพเ์ส่ือมสภาพ แบตเตอร่ีจากอุปกรณ์ส านักงาน กระป้องน ้ าอดัลม ขวดน ้ า 
ถุงพลาสติก ฯลฯ ของเสียจากโรงอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภค และเศษ
ภาชนะท่ีใชบ้รรจุอาหารของเสียจากบา้นพกัอาศยัในโรงงาน จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัของเสียจาก
ส านกังานและโรงอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ(เดิม) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจดัตั้งขึ้นใหม่ 3 หน่วยงาน คือ ส านกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้มกรมควบคุมมลพิษ และ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้บ่งประเภทของเสียอนัตรายเป็น 14 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. น ้ ามนั (0ils) ไดแ้ก่ ของเสียจากผลิตภณัฑ์ปีโตรเลียม และพวกน ้ ามนัหล่อล่ืน 
สารท าความเยน็ของเคร่ืองจกัร 

 2. กากสารอินทรียเ์หลว (Liquid Organic Residues) ของเสียเหลวจากอุตสาหกรรม
ปีโตรเคมีและจากอุตสาหกรรมอินทรียเ์คมี ซ่ึงส่วนใหญ่มีลกัษณะติดไฟไดห้รือมีสารพิษเจือปน 

 3. ตะกอนและของแข็งสารอินทรีย ์(Organic Sludge and Solids) กากของเสียจาก
อุตสาหกรรมเคมี ส่วนใหญ่ติดไฟไดห้รือมีโอกาสคายสารพิษไดง้่าย 

 4. ตะกอนและของแข็งสารอนินทรีย ์(Inorganic Sludge Solids) กากตะกอนหรือ
กากของเสียท่ีมีสารอนินทรีย ์(ยกเวน้โลหะหนกั) เช่น sulfur sludge, lime sludge gypsum (CaSO4,) 
และ phosphate waste 



(16) 

 5. ตะกอนและของแข็งโลหะหนัก (Heavy metal sludge and solids) ของเสียท่ีมี
โลหะหนกัเจือปนส่วนใหญ่มาจากระบบบ าบดัน ้าเสียหรือระบบฟอกอากาศ 

 6. ตัวท าละลาย (Solvents) ได้แก่ ของเสียท่ีมีสารตัวท าลายใช้ในการท าความ
สะอาดโรงงานหรือซ่อมบ ารุง ใชใ้นกระบวนการผลิต เช่น พลาสติก ใยสังเคราะห์ยา 

 7. ของเสียเป็นกรด (Acid Wastes) pH ต ่ากว่า 2 เช่น น ้ าเสียจากโรงงานฟอกหนงั
โรงงานชุบโลหะท่ีใชน้ ้ายากรดส าหรับท าความสะอาด รวมทั้งกรดท่ีใชแ้ลว้ในกระบวนการต่าง ๆ 

 8. ของเสียเป็นด่าง (Alkaline Wastes) ของเสียมีค่า pH สูงกวา่ 12.5 เช่นสารละลาย
ไซยาไนดใ์นการชุบโลหะ น ้ายาด่างส าหรับท าความสะอาด สารละลายแอมโมเนียท่ีใชแ้ลว้ 

 9. ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน (Off-specification products) คือผลิตภณัฑห์รือวตัถุ
ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน เส่ือมคุณภาพ หรือหมดอายกุารใชง้าน 

 10. พีซีบี (Polychlorinated Biphenyls (PCB)) ของเสียท่ีมี PCB มากกว่า 50 ppm 
เช่น จากหมอ้แปลงไฟฟ้า capacitor 

 11. กากสารอินทรียน์ ้ า (Aqueous-Organic Residues) ของเสียท่ีมีสารอินทรียเ์คมี
ซ่ึงเป็นพิษ เช่น น ้าเสียจากโรงงานฟอกยอ้ม หรือจากการลา้งน ้ายาฆ่าแมลง ยาปราบวชัพืช 

 12. น ้ าเสียลา้งอดัรูป (Photo Wastes) ของเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการถ่ายรูป 
ลา้งและอดัรูป ซ่ึงมีน ้ายา silver bromide และอ่ืนๆ 

 13. ขยะชุมชน (Municipal Wastes) ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน ส านักงาน 
ร้านอาหาร เช่น ยาฆ่าแมลง สียาลา้งห้องน ้ า หลอดไฟนีออน แบตเตอร่ียา เคร่ืองส าอาง ยาฟอกผา้
ขาว 

 14 ขยะติดเช้ือ (Infectious Wastes) หรือ ของเสียติดเช้ือ เช่น น ้ าเลือด น ้ าหนอง 
ส าลี ผา้พนัแผล เขม็ฉีดยา 

จากการทบทวนค านิยาม ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า ประเภทของเสียกากอุตสาหกรรมหรือ
ประเภทของเสียอุตสาหกรรม จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กากของเสียอุตสาหกรรม
อนัตรายท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ก็จะก่อให้เกิดอนัตราย หรือสารเคมีอนัตรายเกิดขึ้นต่อส่ิงมีชีวิต คน 
สัตว ์หรือทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กากสารอินทรียเ์หลว ของเสียเป็นกรด-ด่างสารท่ีมีองคป์ระกอบ
ของส่ิงเจือปนท่ีเป็นอนัตรายต่อ น ้ า อากาศ เป็นตน้ และกากของเสียอุตสาหกรรมไม่อนัตราย ท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระดาษ เศษเหลก็ เป็นตน้ 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 

 2.3.1 กากของเสียอุตสาหกรรมหรือส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
2.3.1.1 ของเสีย 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 

ก าหนดค านิยาม ของเสีย หมายความว่า ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุ
อนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคา้ง
จากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ 

2.3.1.2 กากของเสียอุตสาหกรรม 
ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการกาก

อุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม7 ไดนิ้ยาม "กากอุตสาหกรรม" 
หมายความวา่ ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดเก่ียวกบัการก าจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นสองประเภท ดงัน้ี 

(1) ของเสียอันตราย หมายความว่า ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมี
องค์ประกอบ หรือปนเป้ือน  สารอันตราย หรือมีคุณสมบัติท่ี เป็นอันตรายตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนดเก่ียวกบัการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

(2) ของเสียไม่อนัตราย หมายความว่า ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีไม่มี
องค์ประกอบหรือปนเป้ือนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติ ท่ี เป็นอันตรายตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนดเก่ียวกบัการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

กากของเสียอุตสาหกรรม  หมายถึง  ของเสียหรือส่ิงท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวตัถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบ าบดัมลพิษ การ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการร้ือถอนหรือก่อนสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน 
รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ทั้งน้ี รวมถึงของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากอาคาร
ส านักงานและท่ีพกัคนงานท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2561) แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. กากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย (Hazardous waste) หมายถึง ของเสียท่ีไม่ใช้
แลว้ ท่ีมีองคป์ระกอบของสารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือสารเคมีอนัตราย ไดแ้ก่ 

 
6 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4  
7 ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรม, ขอ้     
  2 
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- สารไวไฟ น ้ามนั ประเภทต่าง ๆ Ignitable Substances เช่น ของเสียท่ีมีน ้ามนั
เตา กากน ้ ามนั น ้ ามนัใช้แลว้ น ้ ามนัเคร่ืองใช้แลว้สารกดักร่อน Corrosive Substances  เช่น กรดใช้
แลว้ กรดเส่ือมสภาพ น ้ามนัผสมกรด 

- สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย Reactive Substances  เช่น กากปูนขาวของเสียท่ี
เป็นตวัท าละลายอินทรีย ์

-  สารพิษ Toxic Substances  เ ช่น สีย ้อมท่ีเป็นสารอินทรีย์ ของเสียท่ี มี
สารประกอบซลัไฟด์ 

- สารท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงเจือปนท่ีเป็นอันตรายตามประกาศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นิกเกิล แคดเมียม อุปกรณ์ท่ีมีปรอท 

2. กากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Non-Hazardous waste) ของเสียท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม กระดาษ เศษเหล็ก ซ่ึงหากกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ไดรั้บ
การจดัการหรือก าจดัอยา่งถูกตอ้ง จะส่งผลเสียมากมายต่อส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ พ.ศ. 25488 ก าหนดว่า ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้หมายความว่า 
ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจาก
วตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ และน ้ าทิ้งท่ีมี
องคป์ระกอบหรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย 
 ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ คือ ส่ิงของท่ีไม่ใช้แลว้หรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เส่ือมคุณภาพ และน ้ าทิ้งท่ีมีองคป์ระกอบหรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย
เช่น กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย บรรจุภณัฑท่ี์ไม่ใชแ้ลว้ กากสีเศษผา้ปนเป้ือนน ้ ามนั น ้ ามนั
ใชแ้ลว้ สารเคมีท่ีใชง้านแลว้ เป็นตน้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

จากการทบทวนค านิยาม ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ กากของเสียอุตสาหกรรมหรือส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ คือ ส่ิงของ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอนัตรายอ่ืน
ใดท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียรวมทั้ งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่านั้ น ท่ีอยู่ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจาก
วตัถุดิบ ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การขนส่งหรือ
การก าจดั ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 
8 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548, ขอ้ 3 
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2.3.2 แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 

 
  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 25489 ก าหนดวา่  

การจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ หมายความว่า การบ าบดั ท าลายฤทธ์ิ ทิ้ง 
ก าจดั จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปล่ียน หรือน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
กกัเก็บไวเ้พื่อท าการดงักล่าว 

ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ หมายความว่า ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ี
ก่อใหเ้กิดและมีส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ไวใ้นครอบครอง 

ผู ้รวบรวมและขนส่ง หมายความว่า  ผู ้มี ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไว้ใน
ครอบครองเพื่อการขนส่ง และผูมี้ไวใ้นครอบครองส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ในสถานท่ีเก็บ
รวบรวม หรือขนถ่ายส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้  

ผูบ้  าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว หมายความว่า ผูป้ระกอบกิจการ
โรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ไวใ้นครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดั
แยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดบัท่ี 105 

จากการทบทวนค านิยาม ผูว้ิจยัสรุปว่า การจดัการของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง การ
บ าบดั ท าลายฤทธ์ิ ทิ้งก าจดั จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปล่ียน หรือน ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกกัเก็บไวเ้พื่อกระท าการดงักล่าว อีกทั้งการจดัการของเสียยงัตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบั ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ผูร้วบรวมและขนส่ง ผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ ท่ีตอ้งมีการจดัการของเสียอุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้งในทุกกระบวนการ ทั้งผูก่้อ ผู ้
รวบรวม ขนส่ง และผูบ้  าบดัท่ีตอ้งก าจดัและท าใหถู้กวิธี 

 
  2.3.2.1 แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรม  
 
 อุไรวรรณ บุญสาลีพิทักษ์.(2542) ของเสียอุตสาหกรรม เกิดจากการประกอบ
กิจการทางอุตสาหกรรมในโรงงานโดยไม่รวมถึงส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีไม่เป็นของเสีย

 
9 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548, ขอ้ 3 
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อนัตรายจากส านกังาน บา้นพกัอาศยัและ โรงอาหารในบริเวณโรงงาน กากกมัมนัตรังสี มูลฝอยตาม
พระราชบญัญติัสาธารณสุข และน ้ าเสียท่ีน าไปบ าบดันอกโรงงานทางท่อส่ง ปัจจุบนัมีวิธีด าเนินการ
ในการจดัการของเสียอุตสาหกรรมหลกัๆ อยู ่3 วิธี คือ การน ากลบัมาใชใ้หม่ การบ าบดัและการก าจดั 

1.  การน าลับมาใช้ใหม่  (Reuse/Recycle/Recovery)  การน ากลับมาใช้  
ประโยชน์ใหม่ สามารถด าเนินการไดห้ลายวิธีดงัต่อไปน้ี 

  (1) ใช้เป็นวตัถุดิบทดแทน (Use as raw material substitution) หมายถึง 
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัเหมาะสมท่ีใช้เป็นวตัถุดิบทดแทนใน กระบวนการ
ผลิตของโรงงาน เช่น การน าเศษริมผา้ หรือเศษดา้ยจากโรงงานทอผา้ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ ทดแทนใน
โรงงานป่ันดา้ย การน าเศษกระดาษไปเป็นวตัถุดิบทดแทนในโรงงานผลิตกระดาษ การน าเศษเหล็ก
ไปหลอมหล่อในโรงงานหลอมเหล็ก การน าเศษพลาสติกไปหลอมใหม่ในโรงงาน หลอมพลาสติก 
การน าเศษแก้วไปหลอมใหม่ในโรงงานผลิตแก้ว หรือการน าเถ้าลอยจากการใช้ถ่าน หินเป็น
เช้ือเพลิงไปใชเ้ป็นวตัถุดิบทดแทนปูนซีเมนตใ์นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นตน้ 

  (2) ส่งกลับผู ้ขายเพื่อก าจัด (Return to original producer for disposal) 
หมายถึง การส่งกลบัผลิตภณัฑ์หมดอายุการใช้งานให้แก่โรงงานผลิต เพื่อการน าไปบ าบดั หรือ
ก าจดัหรือน ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การส่งยางรถยนต์ใช้แลว้คืนโรงงานผูผ้ลิต ฯลฯ ทั้งน้ี 
การส่งกลบัผูข้ายเพื่อก าจดันั้นผูข้ายท่ีรับวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ดงักล่าวคืนไป จะตอ้งขออนุญาตเพื่อ น า
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ไปบ าบดั หรือก าจดัหรือใชป้ระโยชน์ใหม่ท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ส่งกลบัผูข้ายเพื่อการน ากลบัไปบรรจุใหม่หรือใชซ้ ้า (Reuse container, 
to be refilled) หมายถึงการส่งภาชนะบรรจุภาชนะบรรจุคืนโรงงานผูผ้ลิตเพื่อน ากลบัไป บรรจุใหม่
หรือใช้ซ ้ า เช่นกรณี การส่งถงับรรจุกรด/ด่างคืนโรงงานผูผ้ลิต หรือโรงงานผลิตหรือแบ่ง บรรจุ
สารเคมีนั้น ๆ 

  (4) น ากลบัมาใชซ้ ้ าดว้ยวิธีอ่ืน ๆ (Other reuse methods) หมายถึง การน า
กลบัไปใชซ้ ้ าดว้ย วิธีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กรณีเป็นวตัถุดิบทดแทนหรือน ากลบัไปบรรจุใหม่ เช่น การน า
แกนสายไฟ หรือดา้ยกลบัไปใชซ้ ้าในโรงงานผูผ้ลิต 

  (5)  เป็นเช้ือเพลิงทดแทน (Use as fuel substitution or burn for energy 
recovery) หมายถึง การน าของเสียท่ีมีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิง ทดแทน
ในเตาเผาปูนซีเมนต ์

  (6) ท าเช้ือเพลิงผสม (Fuel blending) หมายถึง การน าเอาวสัดุท่ีไม่ ใชแ้ลว้
มาผา่นกระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกนัเพื่อให้เป็นเช้ือเพลิงสังเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่ การขายหรือ
ส่งใหโ้รงงานล าดบัท่ี 106 น าน ้ามนัหรือตวัละลายท่ีใชง้านแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงผสม 
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  (7) เผาเพื่อเอาพลงังาน (Burn for energy recovery) 
  (8) เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Use as co-material in 

cement kiln or rotary kiln) ให้ระบุผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีจะน าไปเป็นวตัถุดิบ ทดแทน
ในเตาเผาปูนซีเมนตจ์ะตอ้งมีองคป์ระกอบของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต ์ไดแ้ก่ แคลเซียม 
อะลูมินา เหลก็ หรือซิลิกา้ เช่น ทรายขดัผิวท่ีใชแ้ลว้ Scale เหลก็จากกระบวนการรีดร้อน 

  ( 9)  เ ข้ า ก ร ะ บ ว น ก า ร น า ตั ว ท า ล ะ ล า ย ก ลั บ ม า ใ ห ม่  ( Solvent 
reclamation/regeneration) หมายถึงการน าวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ประเภทตวัท าละลายไปโรงงานล าดบัท่ี 
106 เพื่อกลัน่และน ากลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ โทลูอีน ไซลีน เมธิลีนคลอไรต ์อะซีโตนไตรคลอโร-เอ 
ทธิลีน เป็นตน้ 

  (10) เขา้กระบวนการน าโลหะกลบัมาใหม่ (Reclamation/regeneration of 
metal and metal compounds) หมายถึง การน าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีมีองค์ประกอบของโลหะมาผ่าน
กระบวนการสกดัหรือน าโลหะกลบัมาใช้ใหม่ เช่น การน าน ้ ายาลา้งฟิลม์มาผ่านกระบวนการสกดั
เงิน การน าเถา้จากการหลอมโลหะมีค่าของโรงงานผลิตเคร่ืองประดบัไปสกดัโลหะมีค่า ฯลฯ 

  (11) เขา้กระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (Acid/base regeneration) 
  (12) เขา้กระบวนการคืนสภาพตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst regeneration) 

2. การบ าบดั (treatment) สามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 
   (1) บ าบดัดว้ยวิธีชีวภาพ (Biological treatment) หมายถึง การบ าบดัโดยใช้

วิธีระบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) การ
หมกั (Composting) ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization pond) เป็นตน้ 

  (2) บ าบดัดว้ยวิธีทางเคมี (Chemical treatment) หมายถึง การบ าบดัโดยใช้
วิธีการปรับค่าความเป็นกรดด่างและท าให้เป็นกลาง (Neutralization and pH adjustment) การท า
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่รีดกัชัน่ (Oxidation/reduction reactions) การแยกดว้ยไฟฟ้า (Electro dialysis) 
การตกตะกอน (Precipitation) การท าลายสารประกอบฮาโลเจน (DE halogenation) เป็นตน้ 

  (3) บ าบดัด้วยวิธีทางกายภาพ (Physical treatment) หมายถึง การบ าบัด
โดยใช้วิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifugation) การกลั่นแยกด้วยไอน ้ า (Steam distillation and steam 
stripping) การกรองผา่นตวักรองหลายชั้น (Multi-media filtration) การท าระเหย (Evaporation) การ
แยกด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity thickening) การแยกด้วยเคร่ืองแยกน ้ าและน ้ ามัน (Oil/water 
separator or coalescence separator) 

  (4) บ าบดัดว้ยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physic-chemical treatment) หมายถึง 
การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon adsorption) การแลกเปล่ียนประจุ (Ion exchange) 
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การกรอง รีดน ้ า  (Filter press, dewatering vacuum filtration and belt-press filtration)  การสกัด
ของเหลวดว้ยของเหลว (Liquid/liquid extraction) เป็นตน้ 

  (5) เผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-incineration in cement kiln) 
หมายถึง การน าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ ซ่ึงไม่มีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัเป็นวตัถุดิบ ทดแทนหรือเป็น
เช้ือเพลิงทดแทนส าหรับใชเ้ผาในเตาเผาปูนซีเมนตไ์ปผา่นกระบวนการปรับสภาพเพื่อใหอ้ยูใ่นรูปท่ี
สามารถน าไปเผาท าลายในเตาเผาปูนซีเมนต ์ก่อนส่งไปเผาท าลายในเตาเผาปูนซีเมนต ์ตวัอยา่งเช่น 
การจัดการของเสียแบบไม่มีการเหลือทิ้ง (ZERO LANDFILL) โดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์  
(Cement Kiln) วิธีการน าของเสียมาเผาก าจดัในเตาเผาปูนซีเมนตเ์ป็นอีกวิธีการ หน่ึงท่ีดีท่ีสุด เพราะ
เราสามารถน าของเสียหลายชนิดมาเผาก าจดัในเตาเผาปูนเม็ด ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1450 องศาเซลเซียส 
โดยเถา้ท่ีเหลือจะถูกเผาไหม้ผสมกบัวตัถุดิบรวมเป็นเน้ือเดียวกบัปูนซีเมนต ์จึงไม่มีการทิ้งของเสีย
ออกสู่ภายนอก (ZERO LANDFILL)  

3. การก าจดั (Disposal) สามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เฉพาะส่ิงปฏิกูล หรือ

วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายเท่านั้น 
  (2) ฝังกลบอยา่งปลอดภยั (Secure landfill) หมายถึง การฝังกลบ วสัดุท่ีไม่

ใช้แลว้ท่ีเป็นของเสียอนัตรายท่ีอยู่ในรูปท่ีคงตวั (เสถียร) ไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบ secured 
landfill โดยไม่ตอ้งน าไปปรับเสถียรก่อน  

  (3) ฝังกลบอย่างปลอดภยัเม่ือท าการปรับเสถียรเพื่อท าลายฤทธ์ิและใหอ้ยู่
ในรูปท่ีคงตวัแลว้ไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบ secured landfill 

การเลือกวิธีการจัดการของเสียตามหลกั 3Rs ท่ีสอดคล้องกับประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ทั้ง 5 วิธีมีแนวทางพิจารณา
ดงัน้ี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555: 21-26) 

1. การคดัแยก (Sorting) 
  การคัดแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ (Sorting) ใช้เฉพาะกับของเสียท่ีไม่เป็น

อนัตราย เช่น เศษไมเ้ศษกระดาษ เศษพลาสติกหรือยาง สังเคราะห์เศษผา้ เศษโลหะต่าง ๆ ท่ีไม่อยู่
ในรูปของเกลือโลหะ โดยจัดส่งของเสียให้กับโรงงาน ล าดับท่ี 105 คัดแยกของเสียท่ีไม่เป็น
อนัตราย แต่หากเป็นการขายหรือบริจาคของเสียให้กบับุคคลธรรมดา กลุ่มชาวบา้น กลุ่มแม่บา้น
กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ เพื่อน าไปจดัการดว้ยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะตอ้งยืน่ขออนุญาตเป็นเอกสารต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ในกรณีจดัการของเสียภายในโรงงาน เช่น ท าปุ๋ ยให้ยื่นเร่ืองขอความ
เห็นชอบในการจดัการของเสียภายในโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นรายกรณีไป 
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2. การน ากลบัมาใชซ้ ้า (Reuse) 
  (1) การใช้เป็นวตัถุดิบทดแทน (Use as raw material substitution) โดยส่วนใหญ่

เป็นการน ากลบัเขา้กระบวนการผลิตใหม่ (Re-process) ภายในโรงงาน เช่น การน าพลาสติกมาบด
และหลอมซ ้าภายในโรงงาน  

  (2) การส่งกลบัผูข้ายเพื่อน ากลบัไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ ้ า (Reuse container; to be 
refilled) ใช้เฉพาะกบัการส่งภาชนะบรรจุคืนโรงงานผูผ้ลิตเพื่อน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ เช่น 
การส่งถงับรรจุกรด ด่างคืนโรงงานผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุ การส่งถงับรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืนคืนโรงงาน
ผูผ้ลิต เป็นตน้  

3. การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก (Recycle) 
  (1)  การใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน  (Use as fuel substitution or burn for energy 

recovery) เป็นการน าของเสียท่ีมีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิงทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต ์เช่น  

  - น ้ามนัเคร่ือง หรือน ้ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้   
  - เศษผา้ปนเป้ือนน ้ามนั 

  (2)  การใช้ เ ป็นเ ช้ือเพลิงผสม (Fuel blending)  เ ป็นการน าของเสียมาผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกนัเพื่อใหเ้ป็นเช้ือเพลิงผสม เช่น   

  - กระดาษหรือผา้ปนเป้ือน สีหรือน ้ามนั หรือตวัท าละลาย  
  - สีหรือตวัท าละลายหมดอายใุชง้าน  
  - กากตะกอนน ้ามนั  
  - น ้ายาหล่อเยน็ 
  - น ้าปนเป้ือนน ้ามนั 

 (3) เผาเพื่อเอาพลงังาน (Burn for energy recovery) เป็นการน าของเสียท่ีมีสภาพ
เหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิง เช่น  

  - กะลาและเส้นใยปาลม์ น ามาเป็นเช้ือเพลิงในหมอ้ไอน ้า  
  - ขี้ เล่ือย เศษไมเ้ศษไมพ้าเลท  
  - เศษไมห้รือขี้ เล่ือยท่ีไม่ปนเป้ือนของเสียอนัตรายใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทนใน

การปรุงอาหารหรือเผาขา้วหลาม 
(4) เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์(Use as co-material in cement kiln or 

rotary kiln) ใชเ้ฉพาะกบัของเสียท่ีมีองคป์ระกอบของวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต ์ไดแ้ก่ 
แคลเซียม อะลูมินา เหลก็ หรือซิลิกา เช่น 
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  - ทรายขดัผิวท่ีใชแ้ลว้ 
  - Scale เหลก็จากกระบวนการรีดร้อน 
  - ฝุ่ นเหลก็ ผงเหลก็จากการขดั หรือการเจียร 
  - กากตะกอนซิลิคอน 

(5) การน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ดว้ยวิธีอ่ืน ๆ (Other recycle methods) เป็นการน า
ของเสียไปใชป้ระโยชน์ดว้ยวิธีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวแลว้ เช่น 

  - การส่งน ้ามนัเคร่ืองหรือน ้ ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ให้โรงงานผลิตสีทาบา้นหรือสี
น ้ามนั 

  - การส่งยางรถยนตห์มดสภาพใหโ้รงงานสกดัน ้ามนัดีเซล 
  - การน าเศษผา้หรือเศษดา้ยหรือเศษฟองน ้าไปใชท้ าพรมเช็ดเทา้ ยดัตุ๊กตาหรือ

ท่ีนอน หรือเพาะเห็ด 
 

4. การน ากลบัคืนมาใหม่ (Recovery) 
  ( 1)  การน า เข้ ากระบวนการน าสารตัวท าละลายกลับมาใหม่  ( Solvent 

reclamation/regeneration) เป็นการน าของเสียประเภทสารตวัท าละลายส่งให้โรงงานล าดับท่ี 106 เพื่อ
กลัน่และน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น โทลูอีน ไซลีน เมธิลีนคลอไรด ์ไตรคลอโรเอทธิลีน อะซิโตน ฯลฯ 

  (2) การน าเขา้กระบวนการน าโลหะกลบัมาใหม่ (Reclamation/Regeneration of 
metal and metal compounds) เป็นการน าของเสียท่ีมีองค์ประกอบของโลหะส่งให้โรงงานล าดบัท่ี 
106 เพื่อน าไปผา่นกระบวนการสกดัหรือน าโลหะกลบัมาใหม่ เช่น 

  - การสกดัเงินจากน ้ายาลา้งฟิลม์ 
  - การสกดัแยกดีบุกจากน ้ายา Tin Stripper 
  - การสกดัแยกโลหะชนิดต่าง ๆ จากเศษโลหะบดักรีหรือกาวเงิน (Silver plate) 

หรือ Lead frame  
(3) การน าขา้กระบวนการคืนสภาพกรดด่าง (Acid/Base regeneration) เป็นการ

น าของเสียประเภทกรดหรือด่าง เช่น กรดซัลฟูริกส่งให้โรงงานล าดับท่ี 106 เพื่อน าไปผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

5. การจดัการดว้ยวิธีอ่ืน ๆ 
  (1) การน าไปถมท่ี (Land reclamation) ใชเ้ฉพาะกบัของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย ซ่ึง

มีองค์ประกอบของดิน หิน ปูน ทราย เช่น เศษอิฐ หิน ปูน ทราย เศษกระเบ้ืองท่ีผ่านการอบดว้ย
ความร้อนแลว้ กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าดีหรือจากการผลิตน ้าประปา 
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  (2) การหมักท าปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดิน  (Composting or soil conditioner)ใช้
เฉพาะกบัของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย เช่น 

  - เศษช้ินส่วนพืช จ าพวกทะลายปาลม์ เปลือกมนัส าปะหลงั 
  - เศษช้ินส่วนสัตว ์
  - กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานแปรรูปอาหาร 
  - เถา้ท่ีเหลือจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงชีวมวล  

 (3) การท าอาหารสัตว ์(Animal feed) ใช้เฉพาะกบัของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย มี 2 
ลกัษณะ 

   (3.1) การน าไปใช้เป็นอาหารเล้ียงสัตวไ์ดแ้ก่ เศษแป้ง หรือเส้นหม่ีจากขา้ว 
เปลือกและแกนขา้วโพด เปลือกสับปะรด 

   (3.2) การน าไปผลิตหรือผสมอาหารสัตว ์ไดแ้ก่ กา้งปลา เศษปลา หัวกุง้ เปลือก
กุง้ ฯลฯ  

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม ปัญหา
ท่ีพบคือการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และผลกระทบท่ีตามมามากมาย โดยแนวโน้มการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายยงัคงมีอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองในปัจจุบนัซ่ึงสาเหตุเกิดจากการจดัการท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและกฎหมาย โดย
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายต่าง ๆ (กรมควบคุมมลพิษ,2562) ไดแ้ก่ 

 1. ผูก่้อก าเนิดของเสีย (Waste generator, WG) หรือผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ หมายถึง ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีก่อให้เกิดและมีส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้
ไวใ้นครอบครอง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตน้ทางของของเสียท่ีเกิดขึ้น โดยปัญหาการลกัลอบทิ้งกากของเสีย
อนัตรายท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดจากโรงงานผูก่้อก าเนิดของเสียอาจขาดความรู้ความเขา้ใจหรือไม่สนใจ
กฎหมายเท่าท่ีควร ท าให้ไม่มีการส่งของเสียไปก าจดัหรือบ าบดัตามท่ีไดรั้บอนุญาต รวมทั้งไม่แจง้
การขนส่งเม่ือมีการเคล่ือนยา้ยของเสียออกนอกโรงงาน น าไปสู่ปัญหาและผลกระทบท่ีตามมา  

 2. ผูร้วบรวมขนส่ง (Waste transporter, WT) หมายถึง ผูมี้ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ี
ไม่ใชแ้ลว้ไวใ้นครอบครองเพื่อการขนส่ง และผู ้มีไวใ้นครอบครองส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้
ในสถานท่ีเก็บรวบรวมหรือขนถ่ายส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 โดยสาเหตุของการ
ลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายอาจเกิดจากการท่ีผูร้วบรวมขนส่งมีเจตนาไม่ท าการแจง้การรับของ
เสียตามกฎหมาย ซ่ึงของเสียเหล่านั้นไม่ถูกขนส่งไปยงัผูรั้บก าจดัปลายทาง 
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3. ผูรั้บบ าบดัหรือก าจดักากอุตสาหกรรม (Waste processor, WP) หรือผูบ้  าบดั
และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ หมายถึง ผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ 
หมาย ถึง  โรงงานปรับคุณภาพของ เ สียรวม  โรงงานประกอบกิจการ เ ก่ี ยวกับการน า
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่ 
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม โรงงานเผาของเสียอนัตรายโรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับการคดัแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ หรือผูใ้ห้บริการอ่ืนท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูรั้บบ าบดัหรือก าจดัอาจเป็นสาเหตุของการลกัลอบทิ้ง
กากของเสียอนัตรายได ้จากความตอ้งการในการลดตน้ทุนการบริหารจดัการ ผูรั้บบ าบดัหรือก าจดั
อาจเลือกใชว้ิธีการจดัการของเสียท่ีรับมาไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

สถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกากของเสียอันตราย สามารถ
จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. โรงงาน ประเภท 101 คือ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment) แบ่งลกัษณะกิจการออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

  - โรงงานบ าบดัน ้ าเสียรวม คือ เป็นการลด/ก าจดั/บ าบดัมลพิษท่ีมีอยู่ในของ
เสียและน ากากตะกอนไปก าจดัอยา่งถูกวิธีต่อไป 

  - โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) คือ เป็นการบ าบดัของเสีย
โดยการใช้ ความร้อนเพื่อท าลายมลพิษ และลดความเป็นอนัตรายของสารบางอย่างโดยมีระบบ
บ าบดัมลพิษอากาศและจดัการเถา้ท่ีเกิดขึ้นอยา่งถูกตอ้ง 

2. โรงงาน ประเภท 105 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดัแยกหรือฝัง
กลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 โดยมีลกัษณะกิจการแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 - โรงงานคัดแยกของเสีย คือ เป็นการแบ่งแยกของเสีย โดยของเสียท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์ไดอี้กจะถูกส่งไปยงัโรงงานต่าง ๆ เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก และจดัการ
ส่วนท่ีเหลือจากการคดัแยกอยา่งถูกตอ้งต่อไป 

 - โรงงานฝังกลบของเสีย คือ เป็นการน าของเสียไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ 
ซ่ึงแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. หลุมฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการก าจดัขยะ
มูลฝอยโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล เร่ิมตั้งแต่มีการคดัเลือกพื้นท่ี การออกแบบ
พื้นท่ีหรือหลุมฝังกลบและด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
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 2. หลุมฝังกลบอย่างปลอดภยั (Secure  Landfill)  ใช้ส าหรับฝังกลบของ
เสียจากอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตรายและของเสียอนัตราย ท่ีผ่านกระบวนการปรับเสถียรและท า
ใหเ้ป็นของแขง็ 

 3. โรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 106 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั
การน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม มีลักษณะกิจการท่ีเป็นการน า
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีไมใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่
โดยผา่นกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น 

  - ท าสีน ้ ามันหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากน ้ ามันหล่อล่ืนใช้แล้ว (Waste Oil 
Refining) 

  - สกัดแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือตะกอนน ้ ามนัดิบ (Waste Oil 
Separation) 

  - สกดัแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery) 
  - กลัน่ตวัท าละลายใชง้านแลว้กลบัมาใชใ้หม่ (Solvents Recovery) 
  - ท าเช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) 
  - ท าเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 
  - ซ่อมหรือลา้งบรรจุภณัฑ ์
  - คืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid/Base Regeneration) 
  - คืนสภาพถ่านกมัมนัต ์(Activated Carbon Regeneration) 
  - ผลิตเคมีภณัฑ ์สารเคมี ซ่ึงมีการน าเคมีภณัฑ์หรือสารเคมีท่ีใชง้านแลว้ หรือ

เส่ือมสภาพ 
  - ซ่อมแซม ปรับปรุง บดย่อยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บด

หรือลา้งผลิตภณัฑแ์กว้ 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย 

พ.ศ. 2547 ข้อ 110 ได้ออกประกาศก าหนดให้ของเสียอันตรายท่ีเป็นวตัถุอันตรายท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบติัในเร่ืองระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย
อนัตราย ดงัต่อไปน้ี  

 
10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547, ขอ้ 1 
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ผู ้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย หมายความว่า ผู ้มีไว้ในครอบครองของเสีย
อนัตรายตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไป แบ่งออกเป็นสองขนาด ดงัน้ี 

(1) ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน
ขึ้นไป 

(2) ขนาดกลาง ไดแ้ก่ ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน ผูมี้ไวใ้นครอบครองของเสียอนัตรายไม่เกิน 100 กิโลกรัม
ต่อเดือน ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั ตามประกาศกระทรวงฉบบัน้ี 

ผูข้นส่งของเสียอนัตราย หมายความว่า ผูข้นส่งตามประกาศมติคณะกรรมการ
วตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545  

ประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบกพ.ศ. 
2545 ขอ้ 111 ไดนิ้ยาม ผูข้นส่ง หมายความว่า บุคคลท่ีประกอบการขนส่งและให้หมายความรวมถึง
บุคคลอ่ืนใดซ่ึงผูข้นส่งไดม้อบหมายช่วงต่อไปให้ท าการขนส่งดว้ย ไม่วา่จะมีการมอบหมายช่วงกนั
ไปกี่ทอดก็ตาม 

ผู ้เก็บรวบรวมบ าบัดและ105ของเสียอันตราย หมายความว่า  ผู ้มีไว้ใน
ครอบครองของเสียอนัตราย ดงัต่อไปน้ี 
      (1) โรงงานปรับคุณภาพของเสียอนัตรายรวม 
     (2) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการน าผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่ โดยผา่นกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
     (3) โรงงานเผาของเสียอนัตราย 
                             (4) โรงงานก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 
     (5) โรงงานเก็บรวบรวมและก าจดักากกมัมนัตรังสี 
     (6) สถานีขนถ่ายของเสียอนัตราย 
     (7) สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย 

จากการทบทวนค านิยาม ผูว้ิจัยสรุปว่าการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมหรือของ
เสียอนัตรายท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตน้ทุนของผูป้ระกอบกิจการโรงงานทุกประเภทท่ี
ตอ้งค านึงและตอ้งกระท าให้ครบวงจรของกระบวนการประกอบกิจการ ดงันั้น โรงงานควรมีการ
จดัการท่ีเหมาะสมตามประเภทท่ีตนประกอบกิจการ ควรมีวิธีการ งบประมาณ หรือการส่งไปก าจดั
อย่างถูกวิธี โดยการก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใชต้ามหลกัแนวคิด 3R ส าหรับการ

 
11 ประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบกพ.ศ. ๒๕๔๕, ขอ้ 1 
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จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมภายในโรงงานหรือกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่ประเภท
อนัตราย แต่หากเป็นการประกอบกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดของเสียอนัตรายทางโรงงานก็จะใชว้ิธีการ
จ้างบริษทัเอกชนท่ีรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ทั้งน้ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดัการของเสียอนัตราย มี 3 กลุ่มใหญ่ คือผูก่้อก าเนิด (Waste Generator) ท่ีเป็นตน้ทางของของเสียท่ี
เกิดขึ้น ปัญหาการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายอาจเกิดจากผูก่้อก าเนิดขาดความรู้ความเขา้ใจ
หรือไม่สนใจกฎหมายท าใหไ้ม่มีการส่งของเสียไปก าจดัหรือบ าบดัตามท่ีไดรั้บอนุญาต หรือไม่แจง้
การขนส่งเม่ือมีการเคล่ือนยา้ยจึงน าไปสู่ผลกระทบท่ีตามมา  ผูข้นส่ง (Waste Transporter) ปัจจุบนั
การขนส่งกระท าอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม  ท าให้วตัถุอันตรายอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย ์และส่ิงแวดลอ้มได้  ผูรั้บบ าบดัก าจัด 
(Waste Processor)หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองของเสีย อาจเป็นสาเหตุของการลกัลอบทิ้งกากของเสีย
อนัตราย เน่ืองจากตอ้งการลดตน้ทุนการก าจดัของเสีย ผูรั้บบ าบดัหรือก าจดัอาจเลือกใช้วิธีการ
จดัการของเสียท่ีรับมาไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการท าให้เกิดปัญหาการลกัลอบทิ้งของเสียขึ้น ซ่ึงแต่
ละกลุ่มต้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการของเสียอันตรายให้เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง การก าจดัหรือบ าบดัของเสียอนัตรายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูก่้อก าเนิดตอ้งตระหนัก เพราะหาก
ก าจดัหรือบ าบดัไม่ถูกวิธี หรือไม่เหมาะสมกบัของเสียอนัตรายชนิดนั้น ๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขอนามยั ความปลอดภยัของประชาชน และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วนกระบวนการ
ก าจดัของเสียอนัตราย ประกอบไปด้วย การบ าบดัด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมีบ าบัด
(Treatment) และการก าจัด (Disposal) การบ าบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การปรับเสถียร 
(stabilization/solidification) การฝังกลบอย่างปลอดภยั (secure landfill) แลว้แต่ประเภทของเสีย 
ทั้งน้ีการจัดการกากของเสียอันตรายเพื่อน าออกไปบ าบัดหรือก าจัดนอกโรงงานต้องมีการขอ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้ตั้งแต่กระบวนการการขนส่งและ
การก าจดั 

 
2.3.2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
 
หลกัการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  
นางสาววรรณภา ติระสังขะ (2548) ไดอ้ธิบายค าจ ากดัความของหลกัการระวงัไว้

ก่อน (Precautionary Principle) เอาไวว้่าเป็นการก าหนดหรือหามาตรการโดยการใช้เทคโนโลยีท่ี
จ าเป็น เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดหมายไดล้่วงหน้า 



(30) 

หรือใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสียหายนอ้ยท่ีสุดในดา้นส่ิงแวดลอ้มในทางปฏิบติัหลกัการดงักล่าว
น้ีถูกน ามาใชโ้ดยอาศยัวิธีด าเนินการส่ีประการดว้ยกนั                    

  1. การศึกษาผลกระทบ มีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือเพื่อศึกษาผลกระทบ
ล่วงหน้าท่ีอาจเกิดขึ้นของโครงการหรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ท าลายสภาพแวดลอ้มได ้และตลอดจนเพื่อหามาตรการป้องกนัล่วงหนา้โดยมิให้ความเสียหายนั้น
เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด ตวัอย่างเช่นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศฝร่ังเศสไดมี้
การก าหนดรายละเอียดในหลายรูปแบบ อย่างการการศึกษาผลกระทบของโครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นอนามยั เป็นตน้          

  2. การอนุมติัก่อนล่วงหนา้ เป็นกรณีท่ีจะมีการจดัตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เช่น ผลิตสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีส าคญัต่อสภาพแวดลอ้ม 
ในกรณีดงักล่าวน้ี รัฐหรือฝ่ายปกครองอาจจะมีการอนุมติัการจดัตั้งเป็นการชัว่คราวล่วงหนา้ได ้โดย
ก าหนดให้ผูท่ี้จะขอใบอนุญาตจดัตั้งตอ้งเสนอหรือหาวิธีการหรือมาตรการในการบ าบดัป้องกัน
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นไวล้่วงหน้า มาตรการดงักล่าวน้ีถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของรัฐ
หรือฝ่ายปกครอง ท่ีน ามาตรการป้องกันล่วงหน้ามาใช้เพื่ออนุมัติโครงการท่ีอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 

  3. การท าให้ส่ิงแวดลอ้มกลบัสู่สภาพเดิม  เป็นการก าหนดมาตรการใน
การท าให้สภาพแวดลอ้มกลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือให้มีการชดใชโ้ดยให้เส่ือมสภาพนอ้ยท่ีสุด ในรูป
วิธีการจ ากัดหรือลดมลพิษท่ีอาจเกิดขึ้น ได้ เช่น สร้างเคร่ืองจักรท่ีลดการผลิตของเสีย หรือใช้
เคร่ืองจกัรท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงนอ้ยท่ีสุด หรือใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได้
ใหม่ เป็นตน้  

  4. การก าหนดมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจดัการหรือ
ตรวจสอบลกัษณะของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละกลุ่ม 
โดยอาจเป็นการจดัรวมกลุ่มในระดบัสมาคมภายในประเทศ หรือเป็นการก าหนดค่ามาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มให้มีค่ามาตรฐานสากล เรียกว่า ISO (International Standard Organization) 14001 
เป็นตน้ 

วรวรรณ เชยชิด (2555) กล่าวว่า หลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) มี
ความสอดคลอ้งกบับทบญัญติับางมาตราท่ีร่างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินการมิให้เกิดผล
กระทบหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าอันร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เ กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ความในมาตรา 59 ท่ีได้



(31) 

ก าหนดว่ากรณีท่ีมีแนวโนม้ว่าปัญหามลพิษในทอ้งท่ีใดจะมีความร้ายแรงถึงขนาดเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยัของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก็อาจ
ก าหนดให้ทอ้งท่ีนั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อด าเนินการควบคุมและแกไ้ขปัญหามลพิษนั้นได้ 
หรือพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ความในมาตรา 73 ท่ี
ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีอ านาจในการออก
กฎกระทรวงเพื่อก าหนดเง่ือนไขให้ผูรั้บใบอนุญาตให้บริการบ าบดัน ้ าเสียหรือก าจดัของเสียปฏิบติั
ได ้หรือพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ความในมาตรา 
82(2) ท่ีไดใ้ห้อ านาจแก่เจา้พนกังานควบคุมมลพิษออกค าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง ผูค้วบคุม 
หรือผู ้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการระบบบ าบัดน ้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดั
ของเสียหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงได ้

อ านาจ วงศ์บัณฑิต (2562) หลักการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) เป็น
หลกัการจดัการเชิงรุกท่ีเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าโดยการสร้างระบบภูมิคุม้กันให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเส่ียง เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นและค านึงถึงกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงและเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 

ดร.กอบกุล รายะนาคร (2549) กล่าวถึงหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary 
Principle) ว่า เพื่อการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มรัฐจะตอ้งใช้แนวทางระวงัไวก่้อนในกรณีท่ีมีความน่า
กลวัว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถแกไ้ขให้กลบัคืนดี  เพื่อป้องกนัความเส่ือม
โทรมด้านส่ิงแวดล้อม ดังนั้ นการน าหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) ต้องมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. กิจกรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธรรมชาติจะต้องถูกควบคุม และจะต้องใช้
เทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุดเท่าท่ีมีอยูเ่พื่อลดความเส่ียงและผลกระทบรุนแรงต่อธรรมชาติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

2. จะตอ้งหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายท่ีไม่อาจฟ้ืนคืนได ้ 
3. จะตอ้งมีการตรวจสอบอย่างรอบดา้น ก่อนการด าเนินกิจกรรมท่ีน่าจะก่อให้เกิด

ความเส่ียงอยา่งรุนแรงต่อธรรมชาติ ผูเ้สนอโครงการจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บมีมากกว่าความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น และในกรณีท่ียงัไม่มีความเขา้ใจอย่างเต็มท่ีเก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น จะตอ้งไม่ด าเนินกิจกรรมนั้น 

4. จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบก่อนด าเนินกิจกรรมซ่ึงอาจรบกวนธรรมชาติ 
จะตอ้งศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเพียงพอล่วงหนา้ก่อนการด าเนินโครงการพฒันาใด ๆ และ



(32) 

หากจะด าเนินโครงการ จะตอ้งวางแผนและด าเนินโครงการในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ท่ีสุด 

จากการทบทวนค านิยาม ผูวิ้จยัสรุปว่าแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มของหลกัการ
ระวงัไวก่้อน  Precautionary Principle ผูว้ิจยัเห็นว่าหลกัการดงักล่าวเป็นหลกัการท่ีดีท่ีจะสามารถ
ช่วยแกไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือเหตุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งร้ายแรงและ
เป็นพิษ และหลกัการดงักล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่การ
จดัการเชิงรุกท่ีเนน้การป้องกนัผลกระทบล่วงหนา้ โดยการก าหนดหรือหามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ
มิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีไม่สามารถคาดหมายไดล้่วงหน้าอนัร้ายแรงถึงขนาดเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเส่ียง เป็นการเนน้การป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นรวมถึง
กิจกรรมท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงไวล้่วงหนา้ 

 
หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle)  
เป็นหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นบริบทของการพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มีการแบ่งปันภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันมลพิษและการควบคุมไปให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีปล่อยสารพิษ 

อริยพร โพธิใส (2553) ในแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ าหนดหลกัการท่ี
ส าคญัท่ีควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ
หลกัการจดัการโดยผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย กล่าวคือ ผูก่้อมลพิษเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าจดัมลพิษท่ี
ตนได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้น แต่ปัญหาอยู่ท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายซ่ึงบางคร้ังไม่สามารถระบุตัวผูก่้อ
มลพิษได ้ในทางปฏิบติัจึงควรเพิ่มการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงัและควรมีการใชเ้คร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์สนบัสนุนการจดัการ เช่น การจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้ม และค่าธรรมเนียมในการจดัการ
มลพิษ เป็นตน้ 

อ านาจ วงศบ์ณัฑิต (2562) หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) เป็น
หลักการในการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูก่้อมลพิษหรือผูก่้อความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
การป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (2560) กล่าวว่า หลักผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays 
Principle หรือ PPP) ซ่ึงหลกัการน้ีอาศยัการให้รางวลัและการท าโทษ (Carrot and Stick) ในการ
เปล่ียนโครงสร้างแรงจูงใจท่ีจะสร้างมลภาวะ กล่าวคือ ถ้าโรงงานไหนท าได้ดีจนเกินกติกา
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มาตรฐานท่ีก าหนด โรงงานนั้นจะไดสิ้ทธิประโยชน์บางอย่าง ซ่ึงเป็นแรงจูงใจเชิงบวก ท่ีส าคญั ตวั
กลไกไดดึ้งผูป้ระกอบการเขา้มามีบทบาทในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

จากการทบทวนค านิยาม ผูวิ้จยัสรุปว่าแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัหลกัการท่ี
เก่ียวขอ้ง หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) ผูว้ิจยัเห็นว่าหลกัการดังกล่าวเป็น
หลกัการพื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มท่ีควรน ามาใช ้กล่าวคือ หากปล่อยใหเ้กิดความเสียหายขึ้นแลว้ท่ีไม่
อาจกลบัคืนสู่สภาพเดิมไดอี้กต่อไป เช่น การสูญพนัธุ์ของพืชและสัตว ์การสูญเสียระบบนิเวศ ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ เพราะฉะนั้นผูวิ้จยัเห็นว่ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัอีกตวัหน่ึงท่ีจะมาช่วยเสริมมาตรการทางกฎหมาย และช่วยเป็นแนวทางในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ยกตวัอยา่ง มาตรการการเก็บภาษีท่ีเก็บจากผูท่ี้ปล่อยมลพิษ การเก็บค่าบริการใน
การบ าบดัของเสีย หรือการวางเงินประกันในการปล่อยมลพิษและจะได้เงินคืนเม่ือท าการบ าบดั
มลพิษไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด และจากปัญหาการผลกัภาระการจดัการมลพิษสู่สังคม
หรือหน่วยงานของรัฐนั้น การก าหนดหลักการเหล่าน้ีขึ้น เพื่อก าหนดความรับผิดและการอุด
ช่องว่างของกฎหมาย หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) จึงเป็นหลกัการท่ีส าคญั
อีกหลกัการหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปล่อยมลพิษแลว้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.4 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
 
 ปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการลกัลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม ส่งผลต่อกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละสุขภาพอนามยัทั้งในมนุษยแ์ละสัตว ์ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อปัญหา
ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
อาศยัการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม มนุษย ์สัตว ์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
ๆ มาเป็นกลไกเพื่อบังคบัให้ผูป้ลดปล่อยมลพิษตอ้งปฏิบติัตาม และหากผูใ้ดท่ีไม่ปฏิบติัตามก็จะ
ได้รับโทษตามกฎหมาย ในวิจยัฉบบัน้ีจะกล่าวถึงพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งหลกัๆ ดงัน้ี 1. พรบ. 
โรงงาน พ.ศ. 2535 2. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  3.พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 4.พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 การด าเนินการทางกฎหมาย มีหลกัการโดยกรณีพบปัญหาท่ีเกิดจากการลกัลอบทิ้งกากของ
เสียอนัตราย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หลงัจากการลงตรวจสอบ
พื้นท่ีลักลอบทิ้งและทราบประเภทของกากของเสียแล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะด าเนินการ
สอบสวนและรวบรวมหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี รวมทั้งการยดึ อายดั กาก
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ของเสียเหล่านั้น เพื่อมิให้มีการท าลาย ยกัยา้ย ถ่ายเท น าไปสู่การพิสูจน์หาแหล่งท่ีมาและสืบหาตวั
ผูก้ระท าผิดเพื่อด าเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ หากการพิสูจน์พบว่าประเภทกากของเสียอนัตราย
จ าแนกเป็นประเภทใดก็ด าเนินการตามกฎหมาย ดงัน้ี กรณีท่ี 1 เขา้ข่ายเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใช้
แลว้ก็ด าเนินการตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 กรณีท่ี 2 เขา้ข่ายเป็นของเสียเคมีวตัถุด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 กรณีท่ี 3 หากพบผูก้ระท าผิดหรือไม่พบผูก้ระท าผิดทั้งกรณีเขา้ข่าย
เป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้และเขา้ข่ายเป็นของเสียเคมีวตัถุ หากการลกัลอบทิ้งกากของเสีย
อันตรายส่งผลกระต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม จะด า เ นินการเ รียกค่ า เ สียหาย /ค่ า ฟ้ืนฟู ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยด าเนินการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 กรณีท่ี 4 กากของเสียเป็นมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามกฎหมายอ่ืน ด าเนินการ
ตาม พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

2.4.1 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 
 
 กรณีพบปัญหาท่ีเกิดจากการการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซ่ึงเข้าข่ายเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใช้แล้วจะ
ด าเนินการตาม พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีสาระส าคญั พระราชบญัญติัโรงงานเป็น
กฎหมายท่ีก าหนดและควบคุมเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงาน โดยมีการก าหนดขั้นตอนและ
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนมีการจดัตั้งโรงงาน ขั้นตอนการด าเนินการของโรงงาน การขจดั
หรือก าจดัของเสียรวมไปถึงขั้นตอนการก ากบัดูแลการประกอบกิจการโรงงาน อยา่งไรก็ดีกฎหมาย
น้ีมิให้บงัคบัใชแ้ต่เฉพาะโรงงานของทางราชการท่ีด าเนินการโดยทางราชการ แต่ให้น าหลกัเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบญัญติัน้ีไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจการโรงงานประเภทต่าง ๆ ดว้ย ไดน้ าประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมมาพิจารณาภายใตพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว ทั้งน้ีปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการลกัลอบทิ้ง
ของเสียอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่และตอ้งใชก้ฎหมายในการควบคุมและระงบัเหตุท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นนั้น มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่า การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเข้าข่ายเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าโรงงานดังกล่าวมีการขอ
ใบอนุญาตหรือไม่ และการด าเนินการของผูป้ระกอบการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทา้ยใบอนุญาต ได้
ก าหนดไวแ้ลว้ในมาตรา 7 และการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในมาตรา 8 ซ่ึงมีความวา่ 
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     มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดใหโ้รงงานตามประเภทชนิดหรือ
ขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แลว้แต่กรณี โดยนึกถึง
ความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหายและการ
ป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มโดยแบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี 
  (1) โรงงานจ าพวกท่ี 1 ไดแ้ก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบ
กิจการโรงงานไดท้นัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการโรงงาน   
  (2) โรงงานจ าพวกท่ี 2 ไดแ้ก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบ
กิจการโรงงานตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน     
  (3) โรงงานจ าพวกท่ี 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตั้งโรงงาน
จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้ 

 เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ให้โรงงานท่ีก าหนดในประกาศ
ดงักล่าวเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ดว้ย  

 ผูว้ิจยัพบว่าตามบทบญัญติัมาตรา 7 มีความส าคญัท่ีตอ้งมีการก าหนดประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมไว ้เพื่อให้เขา้ใจถึงประเภทโรงงานแต่ละจ าพวกว่าแต่ละจ าพวกมีขนาดและ
ชนิดอยา่งไร และเพื่อบ่งช้ีวา่หากมีการลกัลอบทิ้งกากขอ้งเสียอนัตรายของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น
เกิดจากโรงงานประเภทใด และมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือไม่หากพบวา่โรงงามีการด าเนินการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย จกัไดง้่ายต่อการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง การก ากบัดูแลโรงงาน และการพิจารณาด าเนินคดีเฉพาะโรงงานแต่ละจ าพวก  

 มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ตอ้ง
ปฏิบติัตามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้ งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน 
ลกัษณะอาคารของโรงงานหรือลกัษณะภายในของโรงงาน 

 (2) ก าหนดลกัษณะ ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์หรือส่ิงท่ีตอ้ง
น ามาใชใ้นการประกอบกิจการโรงงาน 

(3) ก าหนดใหมี้คนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงาน
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใดประจ าโรงงาน 



(36) 

(4) ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิตและการจดัให้มีอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนใด เพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนท่ีอาจ
เกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน 

  (5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(6) ก าหนดการจัดให้มีเอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงานเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการ 
โรงงานตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน เพื่อป้องกัน
หรือระงบัหรือบรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

         
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การลักลอบทิ้งกากของเสีย

อนัตรายเขา้ข่ายเป็นการลกัลอบทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม และพบวา่การประกอบกิจการโรงงาน
มีสภาพท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีจึงมีอ านาจสั่งการตามมาตรา 37 ซ่ึงมีความวา่ 

มาตรา 37 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบกิจการโรงงานผูใ้ดฝ่าฝืน 
หรือ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกบัโรงงาน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือ แกไ้ข
หรือปรับปรุงหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

 ในกรณีท่ีเห็นสมควร เม่ือไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวง หรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวง
มอบหมาย ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจผกูมดัประทบัตราเคร่ืองจกัรเพื่อมิให้เคร่ืองจกัรท างานได ้
ในระหวา่งการปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง 

 ผูว้ิจยัพบว่า ความในมาตรา 37 มีความส าคญัมากในการด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานเป็นกรณี หากเกิดเหตุการณ์ลกัลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมและมีการร้องเรียน
เกิดขึ้น เป็นการดีท่ีให้อ านาจหนา้ท่ีแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจสามารถเขา้ไปตรวจสอบหรือมี
อ านาจสั่งการให้แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อจะสามารถ
ควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีอาจจะก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล
หรือทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพื่อมิใหเ้กิดเหตุร้ายแรงกวา่เดิม 



(37) 

  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดส้ั่ง
การแล้วตามความในมาตรา 37 หากพบว่า ผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 37 และกรณีเกิดความเส่ียงขึ้นและหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบตอ้ง
ด าเนินการจดัการแทน ตามมาตรา 42 ซ่ึงมีความวา่ 

 มาตรา 42 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงาน 
เจา้หนา้ท่ี ตามมาตรา 37 ถา้มีเหตุท่ีทางราชการสมควรเขา้ไปด าเนินการแทน ใหป้ลดักระทรวง หรือ
ผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งการให้พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ 
เขา้จดัการ แกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได ้ในกรณีเช่นน้ี ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งเป็นผู ้
เสียค่าใชจ่้าย ในการเขา้จดัการนั้นตามจ านวนท่ีจ่ายจริงรวมกบัเบ้ียปรับในอตัราร้อยละสามสิบต่อปี
ของเงินจ านวน ดงักล่าว 

  ถา้ทางราชการได้เขา้ไปจดัการแกไ้ขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดจากโรงงานใหข้อรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินการได ้และเม่ือไดรั้บเงินตามวรรคหน่ึง
จากผูป้ระกอบกิจการโรงงานแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือท่ีได้รับมาคืนแก่กองทุนส่ิงแวดล้อม
ดงักล่าว ต่อไป 

 ผูว้ิจัยพบว่า ความในมาตรา 42 ได้ระบุชัดเจนซ่ึงมีความส าคญัในกรณีท่ีพบว่า
โรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลตอ้งรับผิดในค่าใช้จ่ายในการท่ีรัฐเขา้ไปจดัการให้เป็นไปตามค าสั่ง 
เพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษหรือผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามจ านวนท่ีรัฐจ่ายจริงรวมกบัเบ้ียปรับในอตัรา
ร้อยละ 30 ต่อปี ของเงินจ านวนดังกล่าว แต่กระบวนการในการประเมินและชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นมีความล่าช้า ท าให้หน่วยงาน
ราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการตอ้งใช้งบประมาณของหน่วยงานก่อนเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขหรือระงบัเหตุในเบ้ืองตน้ 

บทก าหนดโทษพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
  โรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูล กรณีการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายมีความผิด
ฐานน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยมีการฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 8(5) ระบุว่า ก าหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน อนัมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 45 ซ่ึงมีความวา่ 



(38) 

มาตรา 45 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) 
(4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้งระวางโทษ ปรับไม่
เกินสองแสนบาท 

ผูวิ้จยัพบว่ามาตรา 45 เป็นการดีท่ีระบุโทษแก่โรงงานท่ีไม่ปฏิบัติตามความใน
มาตรา 8 แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่โทษปรับท่ีปรับต่อโรงงานท่ีไม่ปฏิบติัตามเป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ยเกินไปเม่ือ
เทียบกบัเหตุท่ีเกิดขึ้นท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม บุคคล หรือสภาพโดยรอบเป็นวงกวา้ง
และอาจจะมีมูลค่าความเสียหายมากเม่ือเทียบกับเหตุท่ีเกิดขึ้ น หรือมูลค่าความเสียหายท่ีต้อง
ด าเนินการแกไ้ข ก าจดัหรือระงบัเหตุอาจจะมีมูลค่าสูงกวา่โทษปรับได ้
  หากพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายฝ่าฝืนค าสั่งไม่
ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้น ไดก้ าหนดโทษไวต้ามมาตรา 57 ซ่ึงมีความวา่ 

มาตรา 57 ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา 37 
วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ใหป้รับอีกวนัละไม่เกินหา้พนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือยงัไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ผูว้ิจยัพบว่ามาตรา 57 ไดก้ าหนดบทลงโทษไวช้ดัเจนหากพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจ
พบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษใด ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิด
อนัตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพยสิ์น ผูน้ั้นตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับซ่ึงเหตุท่ีเกิดนั้นมีความอนัตราย ร้ายแรง อาจจะ
สร้างความเสียหายท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้นโทษปรับในอตัราท่ีก าหนดไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในส่ิงท่ี
เสียหายไป 

มาตรา 58 ผูใ้ดกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้เคร่ืองจกัรท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ี
ไดผ้กูมดัประทบัตราไวต้ามมาตรา 37 วรรคสอง กลบัท างานไดอี้ก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง
ปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูว้ิจยัพบว่ามาตรา 58 ได้ก าหนดบทลงโทษไวช้ัด หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจ
พบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษใดกลบัมาประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาท่ีพนักงานเจ้าหน้าสั่งให้
ปรับปรุงแกไ้ข ให้มีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผูวิ้จยั
เห็นวา่ควรเพิ่มบทก าหนดโทษดงักล่าวใหม้ากขึ้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบการไม่ฝ่าฝืนค าสั่ง 

หากพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมไดล้กัลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย กรณีเกิดความ
เส่ียงขึ้นและหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบตอ้งด าเนินการจดัการแทน หากมีผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ให้
ความสะดวกแก่หน่วยงานรัฐท่ีเขา้ไปด าเนินการ อนัมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 59 ซ่ึงมีความวา่ 



(39) 

มาตรา 59 ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่บุคคลซ่ึงปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้ง
ปลดักระทรวงมอบหมายให้เขา้จดัท าเพื่อให้การเป็นไปตามค าสั่งตามมาตรา 42 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูว้ิจยัพบวา่มาตรา 59 ถา้ผูใ้ดมาขดัขวางต่อการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ี
ได้ออกสั่งให้แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นจะตอ้งด าเนินแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เป็นการเหมาะสมท่ีผูก้ระท าผิดจะตอ้งได้รับโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
กรณีการน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ออกจากโรงงาน ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูล

หากน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงานตอ้งด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 2 (พ.ศ.2535) ซ่ึงมีความวา่ 

2.4.1.1 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) 
แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ 13 การก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูล และวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
(1) ตอ้งรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะและส่ิงปฏิกูลอยู่เสมอ และจดัให้มีท่ี

รองรับ หรือท่ีก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(2) ตอ้งแยกเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไมใชแ้ลว้ ซ่ึงมีวตัถุมีพิษปนอยู่ดว้ย หรือส าลี

ผา้หรือเศษดา้ยท่ีเป้ือนวตัถุไวไฟ ไวใ้นท่ีรองรับต่างหากท่ีเหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และตอ้งจดั
ใหมี้การก าจดัส่ิงดงักล่าวโดยเฉพาะดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัและไม่ก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนร าคาญ 

(3) ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ ซ่ึงมีลกัษณะหรือ
คุณสมบติัตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอ้งด าเนินการเก่ียวกับการ
จดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้น ดงัต่อไปน้ี 

  (ก) หา้มน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหน้ าออกไปเพื่อท าลายฤทธ์ิ ก าจดั น ากลบัไป
ใช้ประโยชน์ จดัการ หรือฝังโดยวิธีการและในสถานท่ีเฉพาะ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาการยกเวน้การขออนุญาตตามวรรคหน่ึงส าหรับ



(40) 

ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอันตรายบางประเภทหรือชนิดให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (ข) แจ้งรายละเอียดท่ีเก่ียวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และ
สถานท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้นั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการท าลายฤทธ์ิ ก าจดั น ากลบัไปใช้
ประโยชน์จดัการ ฝัง เคล่ือนยา้ย และการขนส่ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ผูว้ิจยัพบว่า ขอ้ก าหนดตากฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน
ในกรณีท่ีมีการน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ออกนอกบริเวณโรงงานตอ้งได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตอ้งมีการแจง้รายละเอียด แจง้การก าจดั การเคล่ือนยา้ยหรือ
การขนส่ง เพื่อเป็นการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
หากโรงงานไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรงฉบบัน้ีจะตอ้งมีความรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานซ่ึง
ออกตามความในมาตรา 8(5) อนัมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 45 ตอ้งระวางโทษไม่เกิน 200,000 บาท  

 
กรณีการน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ออกจากโรงงานใดผูป้ระกอบกิจการ

โรงงานมีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหากมีความผิดฐานน าส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู ้ซ่ึ งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548 ขอ้ 9 และ ขอ้ 11 ออกตาม
ความในมาตรา 8(5) อนัมีบทก าหนดโทษตามมาตร 45 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมี
ความวา่ 

2.4.1.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มีสาระส าคญัของประกาศเพื่อบงัคบัใชก้บัโรงงานตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชก้บัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ท่ี
ไม่เป็นของเสียอนัตราย จากส านักงาน บา้นพกัอาศยั และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน รวมถึงส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ ได้แก่ กากกัมมนัตรังสี และมูลฝอยตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข น ้าเสียท่ีส่งไปบ าบดันอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง 
  หมวด 2 ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

 ข้อ 6 ต้องไม่ครอบครองส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วไวภ้ายในโรงงานเกิน
ระยะเวลา 90 วนั หากเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ ตอ้งขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตามแบบ สก. 1 ท้ายประกาศน้ี ในกรณีท่ีครอบครองของเสียอันตรายให้ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 

 ข้อ 7 ต้องมีผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกันส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการ
ปล่อยของเสียมลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานประจ าและหลกัเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545 และตอ้งจดัฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ี
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 ขอ้ 8 ตอ้งจดัท าแผนการป้องกันอุบติัภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุ
ร่ัวไหลอคัคีภยั การระเบิดของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง ตามท่ีก าหนดใน
ภาคผนวกท่ี 3 ทา้ยประกาศน้ี และตอ้งมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉิน
ภายในบริเวณโรงงานและมีเส้นทางหนีภยัไปยงัท่ีปลอดภยั 

 ขอ้ 9 หา้มมิใหน้ าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซ่ึ้งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายให้น าออกไปเพื่อการจดัการดว้ยวิธีการและสถานท่ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด
ในภาคผนวกท่ี 4 ทา้ยประกาศน้ีในกรณีท่ีท าการบ าบดัหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้
ภายในบริเวณโรงงาน ตอ้งปฏิบติัตามหมวด 4 ขอ้ 17 และขอ้ 21 ถึงขอ้ 24 ดว้ย 

 ใหใ้ชแ้บบ สก. 2 ทา้ยประกาศน้ีในการยืน่ขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน 

 ข้อ 10 ต้องส่งส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตรายให้กับผู ้
รวบรวมและขนส่ง หรือผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีจะใช้
บริการของผูอ่ื้นในการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

 ขอ้ 11 ตอ้งมีใบก ากับการขนส่ง เม่ือมีการน าของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณ
โรงงานทุกคร้ังและให้แจง้ขอ้มูลการขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ทุกชนิดตามประกาศฉบบั
น้ีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจง้ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 ขอ้ 12 ตอ้งท าการตรวจสอบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ และตอ้งรับผิดชอบต่อ
ภาระความรับผิด (liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบติัเหตุ การทิ้งผิดท่ี หรือการลกัลอบทิ้ง และการ
รับคืนเน่ืองจากขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผูก่้อก าเนิดและผูบ้  าบดัและ
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ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ จนกว่าผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้จะรับ
ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้นไวใ้นครอบครอง 

 ขอ้ 13 ตอ้งส่งรายงานประจ าปีใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 3 ทา้ย
ประกาศน้ีภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 

 ขอ้ 14 การน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ เขา้มาหรือออกนอกราชอาณาจกัร 
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย 
  ผูวิ้จยัพบว่า ความในหมวดท่ี 2 ว่าดว้ยผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ 
โดยผูก่้อก าเนิดมลของเสียมีความส าคญัเก่ียวกบัปัญหาดา้นการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม
เพราะเป็นตน้ทางของการก าเนิดของเสียโดยกากของเสียอนัตรายท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดจากโรงงานผู ้
ก่อก าเนิดของเสียประกาศฉบบัน้ีจึงไดมี้ระบุและก าหนดขั้นตอนท่ีผูก่้อก าเนิดตอ้งปฏิบติัไวอ้ย่าง
ชดัเจน เช่น จดัท าแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหลของอคัคีภยั 
การระเบิดของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง หรือการตอ้งมีใบก ากบัการขนส่ง
เม่ือมีการน าของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงาน การตรวจสอบและการรับผิดชอบ หรือการส่ง
รายงานประจ าปี เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อให้ผูก่้อก าเนิดของเสียไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอกโรงงาน 
 
  หมวด 3 การรวบรวมและขนส่งของเสียอนัตราย 

 ขอ้ 15 กรณีผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย หรือ ผูบ้  าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย 
แต่งตั้ง ตวัแทนเพื่อเป็นผูร้วบรวมและขนส่ง จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด 

 ขอ้ 16 ผูแ้ต่งตั้งตวัแทนตอ้งรับภาระความรับผิด (liability) ร่วมกบัตวัแทนระหว่าง
การด าเนินการขนส่ง และตอ้งด าเนินการเพื่อใหผู้ร้วบรวมและขนส่งปฏิบติัดงัน้ี 

 1) ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการ
ขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 

 2) ตอ้งปฏิบติัตามประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุ
อนัตรายทางบกพ.ศ. 2545 
  3) ตอ้งส่งรายงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 4 ทา้ย
ประกาศน้ีภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 
  ผูว้ิจยัพบว่า ความในหมวดท่ี 3 การรวบรวมและขนส่งของเสียอนัตราย มีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งก าหนดขั้นตอนในกระบวนการรวบรวมและขนส่ง เพราะการลกัลอบทิ้งกากของเสีย
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อันตรายอาจเกิดจากการท่ีผูร้วบรวมขนส่งมีเจตนาไม่ท าการตามกฎหมายหรือไม่แจ้งต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือการปฏิบติัตามขั้นตอน ของเสียเหล่านั้นก็ไม่ถูกขนส่งไปยงัผูรั้บก าจดั
ปลายทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  หมวด 4 ผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
  ขอ้ 17 ผูป้ระกอบกิจการบ าบดัหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตอ้ง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

 ขอ้ 18 ตอ้งรับบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เฉพาะท่ีได้รับ
อนุญาตตามเง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานและตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้ผูใ้ชบ้ริการทราบถึงประเภทของกิจการท่ีไดรั้บอนุญาต 
ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีสามารถรับด าเนินการได้ พร้อมแนบส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 ข้อ  19  ต้องใช้ใบก ากับการขนส่ง  และต้องปฏิบัติตามประกาศมติ
คณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเม่ือมีการรับ
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเข้ามาในบริเวณโรงงาน ให้แจ้งข้อมูลต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยการแจง้ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 ขอ้ 20 ตอ้งรับภาระความรับผิด (liability) ต่อส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
เม่ือรับด าเนินการบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว และได้ลงลายมือช่ือใน
ใบก ากบัการขนส่งแลว้ 

 ขอ้ 21 ตอ้งมีขอ้มูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แล้ว ก่อนการด าเนินการบ าบดัหรือก าจัด จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถานประกอบการ 
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ท่ีขึ้นทะเบียนไวก้ับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและใหเ้ก็บขอ้มูลผลวิเคราะห์ไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี เพื่อการตรวจสอบ 

 ขอ้ 22 ตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรู้เฉพาะ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ก าหนดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานประจ าและหลกัเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545  และตอ้งจดัฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ี
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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 ขอ้ 23 ตอ้งจดัท าแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุ
ร่ัวไหลอคัคีภยั การระเบิดของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง ตามท่ีก าหนดใน
ภาคผนวกท่ี 3 ทา้ยประกาศน้ี และตอ้งมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉิน
อยา่งเหมาะสมและเพียงพออยูภ่ายในโรงงาน และมีเส้นทางหนีภยัออกจากพื้นท่ีไปยงัท่ีปลอดภยั 

 ขอ้ 24 ตอ้งส่งรายงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. ๕ 
ทา้ยประกาศน้ี ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 
  ผูว้ิจยัพบวา่ ความในหมวดท่ี 4 ผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
แมจ้ะเป็นปลายทางของการก าจดัของเสีย แต่มีความส าคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นในประกาศ
ฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการกระท าผิด ตวัอยา่งเช่น ผูบ้  าบดัและก าจดัตอ้งรับบ าบดั
และก าจดัเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีได้รับอนุญาตตามเง่ือนไขเท่านั้นเพื่อให้
สามารถตรวจสอบไดแ้ละไม่มีการลกัลอบการก าจดั หรือตอ้งมีขอ้มูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและ
กายภาพของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ก่อนการด าเนินการบ าบดัหรือก าจดัเพื่อสามารถบ าบดั
ก าจดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรือการจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ร้ายแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และ
การส่งรายงานประจ าปีเพื่อการตรวจสอบขอ้มูลได ้เป็นตน้โดยผูรั้บบ าบดัหรือก าจดัก็อาจเป็น
สาเหตุหน่ึงของการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายได ้จากความตอ้งการในการลดตน้ทุนการ
บริหารจดัการ ผูรั้บบ าบดัหรือก าจดัอาจเลือกใชวิ้ธีการจดัการของเสียท่ีรับมาไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการท าใหเ้กิดเหตุหรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 
 ผูว้ิจยัเห็นว่า พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบบัน้ีมีรายละเอียดเฉพาะมาก

ขึ้นรวมถึงไดก้ าหนดวิธีการทั้งมี กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมใน การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  แม้พระราชบัญญัติทั้ งของ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม จะเขม้งวดและระบุบทก าหนดโทษแต่ผูว้ิจยัเห็นว่าก็ยงัเป็นการก าหนดโทษท่ีน้อย
เกินไปไม่ท าให้เกิดความเข็ดหลาบ อีกทั้งกว่าจะมีการพิสูจน์หรือหาตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษใช้
ระยะเวลาท่ียาวนาน อาจจะตอ้งมีการทบทวนเพิ่มโทษปรับและโทษจ าคุกกบักรณีลกัลอบทิ้งกาก
ของเสียท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมากทั้งคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้มทัว่ทั้งบริเวณท่ีมีการลกัลอบ
ทิ้ง รวมถึงมาตรการท่ีใชเ้พื่อก ากบัควบคุมการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานแม้
จะมีการบงัคบัใช้ว่าตอ้งมีการรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกคร้ัง แต่กระบวนการขนส่ง
กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไปยงัแหล่งก าจัดเป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีเกิดการ
ลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมมาก เช่น ระบบ GPS ของตวัรถท่ีเช่ือมต่อกบัระบบติดตามรถ
ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีปัญหาไม่สามารถติดตามได ้หรือขั้นตอนการรายงานตวัเลขการ
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ขนออกของกากของเสียอุตสาหกรรมอาจจะไม่ตรงกบัเลขจริงและการรับเขา้ไม่สัมพนัธ์กนั หรือมี
การปลอมแปลงและไม่รายงานตวัเลขตามจริง การละเลยการบนัทึกการติดตามระบบการขนส่ง
เน่ืองจากอาจจะมีขั้นตอนและเอกสารท่ียุง่ยาก ทั้งน้ีหากระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของรัฐ
อ่อนแอหรือไม่เขม้งวดก็จะเกิดการลกัลอบการขนส่งท่ีผิดกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามวิธีการท่ี
ก าหนดได ้

 
2.4.2 พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

 
  กรณีพบปัญหาท่ีเกิดจากการการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นกากอุตสาหกรรมท่ีทิ้งอยู่เป็นของเสีย
วตัถุจะด าเนินการตาม พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 โดยมีสาระส าคญั คือ วตัถุอนัตราย
บางชนิดอาจก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้มได ้แมว้่า
จะมีกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ มีการบงัคบัใชใ้ชค้วบคุมอยูบ่า้งก็ตาม แต่ก็ไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวตัถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้ นพร้อมกับ
จดัระบบบริหารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีบทบญัญัติท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหากพบวา่ การลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีทิ้งอยู่เขา้
ข่ายเป็นของเสียวตัถุอาจจะก่อให้เกิดอนัตราย ความในมาตรา 18 จึงได้มีการแบ่งชนิดของวตัถุ
อนัตรายไว ้เพื่อใหง้่ายต่อการควบคุม ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมแบ่ง
วตัถุอนัตรายตามความจ าเป็นแก่การควบคุม เป็น 4 ชนิด คือ 
  1. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ
การมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนด  
  2. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ
การมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอขึ้นทะเบียน แจง้การด าเนินการแจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน 
และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด 
  3. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ
การมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอขึ้นทะเบียน และไดรั้บใบอนุญาตก่อนการประกอบกิจการ 
  4. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเขา้ การ
ส่งออกการน าผา่นหรือการมีไวใ้นครอบครอง 
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 เพื่อประโยชน์แก่การป้องกนัและระงบัอนัตรายท่ีอาจมีแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์
หรือส่ิงแวดล้อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบติัของวตัถุอนัตราย ชนิดของวตัถุอนัตราย
ก าหนดเวลาการใชบ้งัคบัและหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายดงักล่าว 
  ผูวิ้จยัพบว่าความในมาตราน้ีเป็นการดีท่ีมีการแบ่งประเภทของวตัถุอนัตรายไว้
ชดัเจนเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ควบคุม ป้องกนัและระงบัเหตุท่ีเกิดจากการลกัลอบทิ้งกากของ
เสียอนัตรายประเภทกากของเสียอนัตายท่ีเป็นของเสียเคมีวตัถุท่ีอาจส่งผลต่อบุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์
หรือส่ิงแวดลอ้ม 
  กรณีท่ีมีการทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีเขา้ข่ายเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ซ่ึงเป็นวตัถุ
อนัตรายท่ีมีความเป็นอนัตรายหรือความเส่ียงสูงกว่าวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 และ 2 กฎหมายจึงตอ้ง
ก าหนดให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอขึ้นทะเบียนวตัถุอนัตราย และ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการจากพนักงานเจา้หนา้ท่ีก่อนจึงจะประกอบกิจการได ้ตามมาตรา 23 
ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 23 ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัมาตรา 36 หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต น าเขา้ ส่งออก หรือ
มีไวใ้นครอบครองซ่ึง วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดกรณีท่ีพึงอนุญาตได้และกรณีท่ีจะอนุญาต
ไม่ได้ไวใ้ห้ชัดเจนเท่าท่ีจะกระท าได้ เวน้แต่กรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและให้
ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาอนุญาตใหช้ดัเจนดว้ย  
  ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ตอ้ง
ปฏิบติัตาม ประกาศของรัฐมนตรีผูรั้บผิดชอบท่ีออกตามมาตรา 20 (1) (2) และ (3) นั้นดว้ย 
  ผูว้ิจยัพบว่าความในมาตรา 23 เป็นการดีท่ีระบุว่าหากผูค้รอบครองวตัถุอนัตราย
ชนิดท่ี 3 มีการผลิต น าเขา้ ส่งออก หรือไวใ้นครอบครอง ตอ้งไดรั้บอนุญาตต่อพนกังานเจา้หน้าท่ี
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด เน่ืองจากวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 จะมีความร้ายแรงของเคมีวตัถุ
สูงและเพื่อป้องกนัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีเขา้ข่ายเป็นกากอุตสาหกรรมท่ีทิ้ง
อยู่เป็นของเสียวตัถุ และพบว่าผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผ่าน ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป 
หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือ
ทรัพยสิ์น พนกังานเจา้หนา้ท่ีจึงมีอ านาจสั่งการตามมาตรา 52 ซ่ึงมีความวา่ 



(47) 

  มาตรา 52 เม่ือปรากฏต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีว่าผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผ่าน 
ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือแกไ้ข
หรือปรับปรุง หรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งได ้ในการน้ี หากเป็นกรณีมีเหตุอนัสมควร พนกังานเจา้หน้าท่ี
จะสั่งให้ผูน้ั้นส่งออกไปซ่ึงวตัถุอนัตรายนั้นเพื่อคืนให้แก่ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัส่งวตัถุอนัตรายนั้น หรือ
เพื่อการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ12 

 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ถา้ปรากฏว่าผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผ่าน ผูน้ ากลบั
เขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้
ถูกตอ้งไดไ้ม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้
บุคคลดงักล่าวส่งมอบวตัถุอนัตรายนั้นแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีท่ีก าหนด เพื่อท าลายหรือ
จดัการตามควรแก่กรณีโดยค านึงถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากวตัถุอนัตรายดงักล่าวดว้ย13 

 ในกรณีท่ีวตัถุอนัตรายนั้นอาจจ าหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการขาย
ทอดตลาดหรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนบัแต่วนัไดรั้บมอบ เงินท่ีขายไดเ้ม่ือหัก
ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา การจ าหน่าย และค่าภาระท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ให้เก็บไวเ้พื่อคืนแก่เจา้ของ แต่
ถา้พน้ก าหนดสามเดือนดงักล่าวแลว้ยงัจ าหน่ายไม่ไดห้ากพนักงานเจา้หน้าท่ีเห็นว่าการผ่อนเวลา
ต่อไปจะเป็นอนัตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมี้อ านาจสั่งใหท้ าลายหรือจดัการตามควรแก่กรณี 

 ในกรณีท่ีตอ้งท าลายหรือจดัการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นให้เจา้ของ
วตัถุอนัตรายมีหนา้ท่ีจ่ายหรือชดใชเ้งินจ านวนนั้นแก่ทางราชการ 

 ผูว้ิจยัพบว่าความในมาตรา 52 เป็นการดีท่ีระบุว่าผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการสั่งให้ผูก้ระท าผิดระงบัเหตุ แกไ้ข ปรับปรุง 
หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้ง และกรณีมีเหตุอนัสมควรพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสั่งใหผู้น้ั้นส่งวตัถุอนัตรายนั้น
คืนให้แก่ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัส่งวตัถุอนัตราย และหากผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผ่าน ผูน้ ากลบัเขา้มา 
ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัให้ถูกตอ้งได้
พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้บุคคลดงักล่าวส่งมอบวตัถุอนัตรายนั้นให้แก่พนักงานเจา้หนา้ท่ี 
เพื่อท าลายหรือจดัการตามสมควร 

 
12 มาตรา 52 วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 
13 มาตรา 52 วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 



(48) 

 มาตรา 52/114 เม่ือปรากฏต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีว่าผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้
ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ประกอบกิจการอนัมีสภาพท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในสถานประกอบการหรือท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัสถาน
ประกอบการ ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นด าเนินการแกไ้ขการกระท าดงักล่าว โดย
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด  

 ผูว้ิจัยพบว่า มาตรา 52/1 เป็นการระบุไวอ้ย่างชัดเจนเก่ียวกับผูผ้ลิต ผูน้ าเข้า ผู ้
ส่งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายนั้นประกอบกิจการท่ีก่อให้เกิดอนัตราย ความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้ น
ด าเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนด  

 มาตรา 52/215 เม่ือความปรากฏต่อหน่วยงานผูรั้บผิดชอบว่าวตัถุอนัตรายท่ีน าเขา้
หรือน าผ่านโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงการเก็บรักษาหรือจ าหน่ายอาจมี
อนัตรายต่อบุคคล สัตว ์พืช และส่ิงแวดลอ้ม และไม่สมควรมีการท าลายหรือจดัการในราชอาณาจกัร
ให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเก็บตัวอย่างวตัถุอันตรายเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดี และให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบนั้นสั่งให้ผูน้ าเขา้หรือผูน้ าผ่านส่งวตัถุอนัตรายดังกล่าว
ออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยเร่งด่วน 

 การด าเนินการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

 ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึงมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้น ให้ผูน้ าเขา้หรือผูน้ าผ่าน
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว ทั้ งน้ี การก าหนดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีหน่วยงานผูรั้บผิดชอบประกาศก าหนด 

 ผูว้ิจยัพบวา่ ความในมาตรา 52/2 มีความส าคญัท่ีก าหนดให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ
เก็บตวัอยา่งวตัถุอนัตรายเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นพยานหลกัฐานในการด าเนินคดี และสั่งใหผู้น้ าเขา้หรือ
ผูน้ าผา่นส่งวตัถุอนัตรายดงักล่าวออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยเร่งด่วน 
  หน้าท่ีและความรับผิดทางแพ่ง ถา้มีความเสียหายอนัเกิดจากวตัถุอันตรายของ
ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญติัน้ี หน่วยงาน
รัฐมีการเรียกค่าใชจ่้าย ค่าเสียหาย ค่าฟ้ืนฟู ตามความในมาตรา 69 ซ่ึงมีความวา่ 

 
14 มาตรา 52/1 เพิ่มโดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 
15 มาตรา 52/2 เพิ่มโดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 
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  มาตรา 69 ในกรณีท่ีวตัถุอนัตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม ถา้รัฐไดรั้บความเสียหายเพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเขา้ช่วยเหลือ เคล่ือนยา้ย บ าบดั
บรรเทา หรือขจดัความเสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม หรือ
เป็นความเสียหายต่อทรัพยไ์ม่มีเจา้ของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ของแผ่นดิน เม่ือได้รับค าร้องขอจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบวตัถุอันตราย
ดงักล่าวใหพ้นกังานอยัการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดงักล่าวได ้
  ผู ้วิจัยพบว่าความในมาตรา 69 มีความส าคัญ เพราะเป็นการเรียกค่าใช้จ่าย 
ค่าเสียหาย และค่าฟ้ืนฟูในกรณีท่ีวตัถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม และรัฐไดรั้บความเสียหายเพราะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเขา้ไปช่วยเหลือเคล่ือนยา้ย 
บ าบดับรรเทา หรือขจดัความเสียหายใหเ้กิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม 
  บทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
  ผูท่ี้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.2535 หรือผูท่ี้กระท าความผิดตาม
มาตรา 23 กล่าวว่าห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองท่ีเข้าข่ายเป็นวตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 3 ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายท่ีมีความเป็นอนัตรายหรือความเส่ียงสูงกว่าวตัถุอนัตรายชนิด
ท่ี 1 และ 2 ตอ้งระวางโทษปรับหรือโทษจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ อนัมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 
73 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 73 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ผูว้ิจยัพบว่า มาตรา 73 มีการก าหนดโทษอย่างชัดเจนในกรณีท่ีผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผู ้
ส่งออกหรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในการอนุญาต จะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ ซ่ึงบทก าหนดโทษดงักล่าวถือว่านอ้ยมากเพราะความเสียหายท่ีเกิดจากวตัถุเคมีชนิดท่ี 3 
ผลท่ีเกิดอาจจะส่งผลท่ีมีความร้ายแรงแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดกรณีร่ัวไหล 

 ผูท่ี้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.2535 หรือผูท่ี้กระท าความผิดตาม
มาตรา 52 กล่าววา่ ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผา่น ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไวใ้น
ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งพนักงานเจา้หน้าท่ีตอ้งระวางโทษ
ปรับหรือโทษจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ อนัมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 85 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 85 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 52 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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 ผูว้ิจยัพบว่า มาตรา 85 หากผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึง
วตัถุอนัตรายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น เป็นบทลงโทษท่ีอาจจะไม่เพียงพอต่อการท าให้ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามนั้นเดความหลาบจ าไดจึ้งเห็นควรวา่จะตอ้งเพิ่มบทลงโทษ 
  มาตรา 85/116 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 52/1 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ผูว้ิจยัพบว่า มาตรา 58/1 หากผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึง
วตัถุอนัตราย ประกอบกิจการท่ีก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือ
ทรัพยสิ์น ตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซ่ึง
โทษดงักล่าวนั้นผูวิ้จยัเห็นวา่มีโทษท่ีนอ้ยเกินไปเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
กรณีการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและ

ระงับอันตรายท่ีอาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบติัของวตัถุอนัตราย ชนิด
ของวตัถุอนัตราย ก าหนดเวลาการใชบ้งัคบัและหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตราย 
จึงไดป้ระกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีความวา่ 

2.4.2.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2556 มีสาระส าคญัในการระบุให้หน่วยงานตอ้งรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย โดยให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ
อนัตรายแจง้การด าเนินการหรือขออนุญาตตามวตัถุอนัตรายแต่ละชนิด โดย 

ขอ้ 2 ให้ระบุช่ือวตัถุอนัตรายหรือท่ีมีช่ืออ่ืน  แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่าง
เดียวกันและวตัถุท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายทา้ยประกาศน้ี เป็นวตัถุ
อนัตราย ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีความเขม้ขน้เพียงใดหรือน าไปใช้เพื่อการใด เวน้แต่จะมีการระบุความ
เขม้ขน้หรือเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ขอ้ 3 ให้แบ่งวตัถุอนัตรายตามขอ้ 2 เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3
และชนิดท่ี 4 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานดังต่อไปน้ีเป็นหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการควบคุมวตัถุ
อนัตรายใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

 
16 มาตรา 85/1 เพิ่มโดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 
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1) กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายตามบญัชี 1 ทา้ย
ประกาศน้ี 

2) กรมประมงรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายตามบญัชี 2 ทา้ยประกาศน้ี 
3) กรมปศุสัตวรั์บผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายตามบญัชี 3 ทา้ยประกาศน้ี 
4) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตราย

ตามบญัชี 4 ทา้ยประกาศน้ี 
5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายตามบญัชี 5 

ทา้ยประกาศน้ี (บญัชี 5.2 ของเสียเคมีวตัถุ (Chemical Wastes)) 
6) กรมธุรกิจพลงังานรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอันตรายตามบัญชี 6 ทา้ย

ประกาศน้ี 
ขอ้ 5 ใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองวตัถุอนัตรายตามขอ้ 2 

ท่ีไดด้ าเนินการโดยชอบดว้ยกฎหมายอยู่ก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั แจง้การด าเนินการ
ส าหรับวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 หรือยื่นค าขออนุญาตส าหรับวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ภายในก าหนด
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั และถา้วตัถุอนัตรายใดจะตอ้งขึ้นทะเบียน ก็ให้
ยืน่ค  าขอขึ้นทะเบียนภายในก าหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 
  ผูว้ิจยัพบว่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 
2556 มีความส าคญัในการก าหนดหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายไวอ้ยา่งชดัเจน 
ตามขอ้ 4 ท่ีให้หน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตราย ขอ้ย่อยท่ี 5 ความว่ากรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายตามบญัชี 5 (บญัชี 5.2 ของเสียเคมีวตัถุ 
(Chemical Wastes)) แนบทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556  
 
  กรณีท่ีผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ท่ีไดแ้บ่งวตัถุอนัตรายตามความจ าเป็นแก่การควบคุมไว ้4 ชนิด โดยต่อมา
ได้มีการออกกฎหมายภายใตพ้ระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.2535 มาควบคุมการขนส่งวตัถุ
อนัตรายและกากของเสียอนัตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการ
ขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีความวา่ 

2.4.2.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของ
เสียอันตราย พ.ศ. 2547 มีสาระส าคญัของประกาศก าหนดให้ของเสียอนัตรายท่ีเป็นวตัถุอนัตรายท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบติัในเร่ืองระบบเอกสารก ากบัการขนส่ง
ของเสียอนัตราย เป็นเอกสารท่ีออกให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย ผูข้นส่งของเสียอนัตรายและผู ้
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เก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตรายเพื่อเป็นหลกัฐานในการมอบหมายให้ขนส่งของเสีย
อนัตรายท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัอีกท่ีแห่งหน่ึง 

ข้อ 4 ข้อ ให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีมีไวใ้น
ครอบครองของเสียอันตราย ครอบครองของเสียอันตรายเป็นระยะเวลาสั้ นท่ีสุด ทั้ งน้ีไม่เกิน
ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

1) ขนาดใหญ่ เก็บของเสียอนัตรายไวไ้ดไ้ม่เกินเกา้สิบวนั นับแต่วนัเร่ิมมีไวใ้น
ครอบครอง 

2) ขนาดกลาง เก็บของเสียอนัตรายไวไ้ดไ้ม่เกินกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่
วนัเร่ิมมีไวใ้นครอบครองหากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาในวรรคหน่ึงได ้ให้ผูก่้อก าเนิด
ของเสียอนัตรายแจง้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ข้อ 5 ในระหว่างมีไวใ้นครอบครองของเสียอันตราย ให้ผูก่้อก าเนิดของเสีย
อนัตรายด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) จัดท าบัญชี ระบุปริมาณ จ านวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบ
รวมถึงวิธีบริหารจดัการของเสียอนัตราย ตามรายช่ือของเสียอนัตรายท่ีอยู่ในความครอบครองของ
ตนใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกสามสิบวนั 

2) ของเสียอนัตรายตอ้งบรรจุในภาชนะท่ีมีสภาพมัน่คงแขง็แรงไม่ท าปฏิกิริยากบั
ของเสียอนัตรายท่ีบรรจุอยู่ และตอ้งเป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การ
ขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 

3) ตรวจสอบอาคารหรือสถานท่ีท่ีใช้เก็บภาชนะ แผ่นรองพื้นและภาชนะทุก
สัปดาห์ 

4) จดัท าแผนมาตรการป้องกนักรณีเกิดอุบติัภยัหรือเหตุฉุกเฉิน ให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเลขประจ าตวั 

5) จัดหาอุปกรณ์ส าหรับป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการ
ป้องกนัอุบติัภยัและเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการร่ัวไหล ลุกไหมแ้ละเกิดการระเบิด 

6) ปฏิบัติตามค าแนะน า  หลัก เกณฑ์และวิ ธีการอ่ืน ตามท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด 

ขอ้ 6 เม่ือจะท าการขนส่งของเสียอนัตราย ให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย จดัท า
ใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย ดงัน้ี 
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1) กรอกข้อมูลลงในใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย ตามแบบก ากับการ
ขนส่ง -02 ทา้ยประกาศกระทรวงน้ี 

2) ส่งมอบใบก ากบัการขนส่งและคู่ฉบบัรวม 6 ฉบบั ใหผู้ข้นส่งของเสียอนัตราย 
3) ดึงคู่ฉบับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย ล าดับท่ี 2 และ 3 ออกจาก

ตน้ฉบบัและคู่ฉบบัอ่ืน ๆ 
4) จดัเก็บคู่ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย ล าดบัท่ี 2 ส าหรับให้กรม

โรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ ไวอ้ย่างน้อยสามปี นับแต่วนัส่งมอบของเสียอนัตรายให้ผูข้นส่ง
ของเสียอนัตราย 

ขอ้ 7 ให้ผูข้นส่งของเสียอนัตรายตรวจสอบความถูกตอ้งรายละเอียดในใบก ากบั
การขนส่งของเสียอนัตรายท่ีผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายจดัท าและกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัผูข้นส่ง
ของเสียอนัตรายลงในใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย หากเห็นว่ารายละเอียดดงักล่าวถูกตอ้ง
ตรงตามท่ีระบุไวใ้หล้งนามในใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายทั้งชุด 

 
 
ขอ้ 8 ใหผู้ข้นส่งของเสียอนัตรายด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1) ขนส่งของเสียอนัตรายไปยงัสถานท่ีรับก าจดัของเสียอนัตรายตามท่ีระบุไวใ้น

ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายให้เร็วท่ีสุด นับแต่เวลาท่ีได้รับมอบของเสียอันตรายจากผู ้
ก่อก าเนิดของเสียอนัตราย เวน้แต่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย สามารถเก็บของเสียอนัตรายไว้
กบัตนไดช้ัว่คราวแต่ตอ้งไม่เกินสิบวนั โดยตอ้งด าเนินการเก็บให้มีความปลอดภยัและไม่เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตมนุษย ์สัตว ์พืช ทรัพยห์รือส่ิงแวดลอ้ม หากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดได ้ให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายแจง้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ และปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2) น าตน้ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายและคู่ฉบบัล าคบัท่ี 4 ล าคบัท่ี 5  
และล าดบัท่ี 6 ไปดว้ยในขณะท่ีท าการขนส่ง และส่งมอบตน้ฉบบั และคู่ฉบบัล าดบัท่ี 4  ล าดบัท่ี 5 
และ ล าดบัท่ี 6 ใหผู้เ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตรายตามท่ีระบุไวใ้นใบก ากบัการขนส่ง
ของเสียอนัตรายลงลายมือช่ือและรายละเอียดการรับก าจดั 

3) เก็บรักษาคู่ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายล าดับท่ี 4 ไวอ้ย่างน้อย
สามปี นบัตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบของเสียอนัตรายใหผู้เ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย 

ขอ้ 9 ถา้มีอุบติัเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน หรือของเสียอนัตรายร่ัวไหล หรือเกิดการลุก
ไหมร้ะหวา่งการขนส่งก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
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1) มีผูเ้สียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บสาหสั 
2) เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะทุกกรณีรวมกนัเกินกวา่ 2 ลา้นบาท 
3) ตอ้งอพยพประชาชนออกนอกพื้นท่ีเดิม 
4) ตอ้งปิดถนนหรือเส้นทางจราจรสายหลกั 
5) เปลี่ยนแปลงก าหนดการเดินทางของรถไฟหรือสายการบิน 
6) เกิดเพลิงไหม ้หรือเกิดการแพร่กระจายของวตัถุกมัมนัตรังสี หรือวตัถุท่ีท าให้

เกิดโรค 
7) ของเสียอนัตรายท่ีมีปริมาณตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีปริมาตรตั้งแต่ 

450 ลิตรขึ้นไปร่ัวไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
8) กรณีท่ีผูข้นส่งของเสียอนัตรายไม่สามารถระงบัเหตุได้ ให้ผูข้นส่งของเสีย

อนัตรายรายงานตามแบบก ากบัการขนส่ง - 03 ทา้ยประกาศน้ีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ภายในเจ็ดวนันับตั้งแต่วนัเกิดเหตุการณ์ และให้ผูข้นส่งของเสียอนัตรายเก็บส าเนารายงานดงักล่าว
ไวอ้ยา่งนอ้ยสามปี 

ขอ้ 10 การรับมอบของเสียอนัตราย ให้ผูเ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสีย
อนัตรายด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบตน้ฉบบัและคู่ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายในล าดบัท่ี 4 
ล าดบัท่ี 5 และ ล าดบัท่ี 6 ให้ถูกตอ้งตรงกบัของเสียอนัตรายท่ีจะรับก าจดั หากเห็นว่ารายละเอียดใน
ใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายถูกตอ้งครบถว้นให้ลงลายมือช่ือผูเ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดั
ของเสียอนัตรายหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทน ท่ีตั้งของสถานท่ีรับก าจดั หมายเลขโทรศพัท์ท่ี
สามารถติดต่อได้ลงวนัท่ี เดือน ปีท่ีรับของเสียอันตรายในต้นฉบับใบก ากับการขนส่งของเสีย
อนัตรายและคู่ฉบบัล าดบัท่ี 4 ล าดบัท่ี 5 และล าดบัท่ี 6 

2)  ส่งคืนคู่ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายล าดบัท่ี 4 ใหผู้ข้นส่งของเสีย
อนัตราย ตน้ฉบบัส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและคู่ฉบบัล าดับท่ี 6 ส่งให้ผูก่้อก าเนิดของเสีย
อนัตราภายในสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัไดรั้บมอบของเสียอนัตรายไวก้ าจดั 

3) กรณีรายช่ือและปริมาณของเสียอนัตรายไม่ตรงกับรายการในใบก ากับการ
ขนส่งของเสียอนัตราย ใหผู้เ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตรายรับของเสียนั้นไวก่้อนและ
แจ้งให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอันตรายทราบทันที โดยผูก่้อก าเนิดของเสียอันตรายต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายส าหรับการเก็บรวบรวมกกัของเสียอนัตรายในระหว่างการเจรจาต่อรอง 
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่มส าหรับการบ าบดัและก าจดัและค่าใชจ่้ายอ่ืนตามสมควร หากไม่สามารถหาขอ้
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ยุติได้ภายในสิบห้าวัน ให้ผู ้เก็บรวบรวมบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายแจ้งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามแบบก ากบัการขนส่ง -04 ทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัน้ี 

4) จดัเก็บคู่ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายล าดบัท่ี 5 ไวอ้ยา่งนอ้ยสามปี 
นบัตั้งแต่วนัไดรั้บมอบของเสียอนัตรายไวก้ าจดั 

5) แจง้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัรับของเสีย
อนัตรายไวก้ าจัดกรณีผูก่้อก าเนิดของเสียอันตรายส่งของเสียอันตรายไปก าจัด โดยไม่ได้จัดท า
ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายตามแบบก ากับการขนส่ง -05 ท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 

6) ปฏิบติัตามค าแนะน า หลกัเกณฑ์วิธีการอ่ืนตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนด 

ขอ้ 11 ภายหลงัการขนส่ง ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายตอ้งส่งคู่ฉบบัล าดบัท่ี 3 ให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในสิบห้าวนันับตั้งแต่วนัส่งมอบของเสียอนัตรายให้แก่ผูข้นส่งของ
เสียอนัตราย 

ขอ้ 12 ให้ผูข้นส่งของเสียอนัตราย ได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัการ 
ขนส่งวตัถุอนัตรายตาม ประกาสมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ืองการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 
พ.ศ. 2545 

ขอ้ 13 ให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายและผูเ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสีย
อันตรายจัดท ารายงานประจ าปี เพื่อรายงานสถานะของผูเ้ก็บรวบรวมบ าบัดและก าจัดของเสีย
อันตราย ปริมาณและการจัดการของเสียอันตราย ท่ีรับมาก าจัดในแต่ละปีให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบปีละหน่ึงคร้ัง ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของทุกปีตามแบบก ากับการขนส่ง -06 
และ-07 ทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ขอ้ 14 ให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
กรณีผูเ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย ไม่ส่งคืนคู่ฉบบัใบก ากบัการขนส่งของเสีย
อนัตรายล าดบัท่ี 6 ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัส่งมอบของเสียอนัตรายให้ผูข้นส่งของเสียอนัตราย 
ตามแบบก ากบัการขนส่ง -08 ทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผูว้ิจยัพบว่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่ง
ของเสียอนัตราย นั้นส าคญัและไดก้ าหนดรายละเอียดไวช้ดัเจนเป็นขอ้ก าหนดในการขนส่งกากของ
เสียอนัตรายจากผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายไปยงัผูรั้บก าจดัโดยผูก่้อก าเนิด ผูข้นส่ง ผูป้ระกอบการ 
สถานกกัเก็บ บ าบดั และก าจดัของเสียอนัตราย จะตอ้งขึ้นทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมโดย
ก าหนดให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอันตรายต้องแจ้งเพื่อขอมีเลขประจ าตวัตามแบบก ากับการขนส่ง 
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ก าหนดระยะเวลาในการครอบครอง ก าหนดวิธีการดูแล ก าหนดวิธีการด าเนินการของผูข้นส่ง มี
แผนฉุกเฉิน การจดัท ารายงานประจ าปี เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมกบัส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวา่งการขนส่งของเสียอนัตราย 

 
  จากพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ผูว้ิจยัพบว่าพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมุ่ง
ท่ีจะควบคุมวตัถุอนัตรายทุกชนิด ทั้งท่ีเป็นวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ และกากของเสีย ซ่ึงอาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม ส าหรับกลไกในการควบคุมของ
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี เร่ิมตั้งแต่การก าหนดชนิดของวตัถุอนัตรายตามความรุนแรงและอนัตราย 
ก าหนดระดบัในการควบคุมท่ีแตกต่างกนั โดยวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 เป็นประเภทท่ีควบคุมอ่อน
ท่ีสุด กล่าวคือ การผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวค้รอบครอง ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนด ส าหรับวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 นอกจากจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัชนิดท่ี 1 แลว้ ตอ้งแจง้ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อนดว้ย ส าหรับวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 เป็นประเภทท่ีเม่ือท าการผลิต การ
น าเขา้ การส่งออก และการมีไวค้รอบครอง ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต และวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 เป็น 
วตัถุอนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเขา้ การส่งออกการน าผา่นหรือการมีไวใ้นครอบครองเลย  
หากพิสูจน์พบว่ากากอุตสาหกรรมท่ีทิ้งอยู่เป็นเคมีวตัถุอนัตราย หากผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ า
ผ่าน ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายดงักล่าวไม่ปฏิบติั
ตามจะไดรั้บโทษตามบทก าหนดโทษของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีทั้งน้ีผูวิ้จยัมีความเห็นในส่วนของ
บทก าหนดโทษท่ีนอ้ยเกินไป และการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อผูท่ี้กระท าผิด รวมถึงระบบรวบรวม ขนส่ง และบ าบดั/ก าจดั ท่ียงัไม่เขม้งวดมากพอจึงยงัส่งผล
ให้มีการลกัลอบทิ้งยงัพื้นท่ีต่าง ๆ การตรวจสอบผูป้ระกอบการรับขนส่งและการก าจดักากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

2.4.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 
  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายท่ีส าคญัในการจดัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการของเสียอุตสาหกรรม พระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้กล่าวถึงการก าหนดหลกัการควบคุม
มลพิษ การก าหนดมาตรฐาน การก าหนดประเภท การติดตาม ตรวจสอบ ท่ีครอบคลุมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของสังคม และชุมชนทัว่ไป อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจให้แก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ เจา้พนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้
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เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีก าหนด ทั้ งน้ีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการลักลอบทิ้งของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีกล่าวถึง ไดแ้ก่ 
  หากเกิดกรณีการลกัลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ อย่างรุนแรงและเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของบุคคลอยา่งร้ายแรง เพื่อใหเ้กิดการควบคุม ระงบั หรือบรรเทา
ผลร้ายจากอนัตรายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นไดอ้ย่างทนัท่วงที นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการ
ในทนัที รวมถึงการสั่งการให้หน่วยงานราชการจดัท าแผนป้องกนัเหตุฉุกเฉินนั้น ตามมาตรา 9 และ
มาตรา 10 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 9 เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยนัตรายต่อสาธารณชนอนัเน่ืองมาจากภัย
ธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซ่ึงหากปล่อยไวเ้ช่นนั้นจะเป็น
อนัตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามยัของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นของประชาชน หรือของรัฐเป็นอนัมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามท่ีเห็นสมควรให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรั้บหรืออาจได้รับอนัตรายหรือความ
เสียหายดงักล่าว กระท าหรือร่วมกนักระท าการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการควบคุม ระงบั หรือบรรเทา
ผลร้ายจากอนัตรายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที ในกรณีท่ีทราบว่าบุคคลใดเป็น
ผูก่้อให้เกิดภาวะมลพิษดงักล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอนัจะมี
ผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหวา่งท่ีมีเหตุภยนัตรายดงักล่าวดว้ย 
  อ านาจในการสั่งตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัปฏิบติัราชการภายในเขตจงัหวดัแทนนายกรัฐมนตรีได ้โดยใหท้ าเป็นค าสั่ง และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  เม่ือนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหน่ึง หรือผูว้่าราชการจังหวดัในการปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดส้ั่งตามวรรคสองแลว้ ให้ประกาศค าสั่งดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา
โดยมิชกัชา้ 
    ผูว้ิจยัพบว่า ความในมาตรา 9 ระบุการด าเนินการในการระงบัเหตุไวช้ดัเจนเม่ือมี
เหตุร้ายแรงเกิดขึ้นจากการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นวง
กวา้งและร้ายแรง หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการ
ใหส่้วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ระงบัเหตุในทนัทีและไม่ใหก้ระท าการใดเพื่อเป็นการ
เพิ่มความรุนแรง 
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  มาตรา 10 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ
ภยนัตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ใหรั้ฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกนั และจดัท าแผนฉุกเฉิน
เพื่อแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นไวล้่วงหนา้ 
    ผู ้วิจัยพบว่า  มาตรา 10 เป็นการดีท่ีมีการให้อ านาจแก่รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจดัท าแผนฉุกเฉินท่ีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามมาตรา 9 เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขและระงบัเหตุฉุกเฉินท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
  กรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนั้น หากพิสูจน์ได้ว่าแหล่งก่อก าเนิดใด
กระท าความผิดหรือมีผู ้ขนส่งไปทิ้งหรือผู ้ครอบครองบริเวณท่ีทิ้งอยู่ เ กิดการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามยัหรือ
เป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ตอ้งมีการด าเนินการความรับผิดต่อความเสียหายจากมลพิษนั้น ตาม
มาตรา 96 และความรับผิดในกรณีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 97 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหล
หรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามยั
หรือเป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น หรือของรัฐเสียหายดว้ยประการใด ๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่วา่
การร่ัวไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
ของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ไดว้่ามลพิษ
เช่นวา่นั้นเกิดจาก 
  1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
  2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ  
  3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายเอง
หรือของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออ้ม ในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้น 
  ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีทางราชการตอ้งรับภาระจ่าย
จริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดขึ้นนั้นดว้ย 
  ผูว้ิจยัพบว่า ความในมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาตินั้น ไดมี้การก าหนดโทษความรับผิดทางแพ่งเป็นความรับผิดต่อความเสียหาย
จากมลพิษไวช้ดัเจนในกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีปลดปล่อยมลพิษออกสู่
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
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ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ  แต่ยงัพบข้อบกพร่องด้านการ
ด าเนินการทางกฎหมายท่ีมีความล่าช้าในการพิสูจน์การร่ัวไหลของมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
และเหตุแห่งความเสียหายท่ีมีต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั ของผูไ้ดรั้บความเสียหายเกิดจาก
สารพิษท่ีแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นและการประเมินค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอ้งใชร้ะยะ
เวลานาน 
   มาตรา 97 ผูใ้ดกระท า หรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายอนัเป็นการท าลาย หรือท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐ 
หรือเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่า
ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 
  ผูว้ิจยัพบว่า ความในมาตรา 96 เป็นบทบญัญติัท่ีมีความส าคญัหากพิสูจน์ทราบว่า
แหล่งก าเนิดมลพิษใดท่ีท าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งเป็นผูช้ดใช้
ค่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น กรณีความรับผิดของผูท่ี้ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณะสมบติัของแผ่นดินเสียหายนั้น ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ
ตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายไป โดยมาตรา 97 แตกต่างจากมาตรา 96 เน่ืองจาก
มาตรา 97 เฉพาะรัฐเท่านั้น ท่ีจะเป็นผูเ้สียหายและมีอ านาจด าเนินคดีต่อผูก่้อใหเ้กิดความเสียหายได ้
  จากการศึกษา พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 หากพิสูจน์พบว่าการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเข้าข่ายเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืน
กฎหมายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง ซ่ึง มาตรา 9 จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน
ในด้านการสั่งการเพื่อระงบัเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ทนัที และกล่าวถึงการกระท าความผิดน้ีต้องชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้าย หากเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท าให้ดิน แหล่ง
น ้ า และน ้ าใตดิ้นปนเป้ือน มีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 96 
และมาตรา 97 ท่ีมีการระบุไว ้ซ่ึงตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและการฟ้ืนฟู
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัเห็นว่า
ถึงแมจ้ะมีบทลงโทษชดัเจนแต่การด าเนินการดา้นกฎหมายในการพิสูจน์หาผูก้ระท าผิด และการ
ประเมินค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นต้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้แหล่งก าเนิดมลพิษยงัมีการกระท าผิด
ซ ้าซาก จึงควรเขม้งวดในดา้นการติดตามตรวจสอบ และกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั 
แต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นการบญัญติัไวใ้น
ภาพรวมของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการก าหนดโทษกรณีการลกัลอบทิ้งของเสียกาก
อุตสาหกรรมจึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงตาม พระราชบญัญติัโรงงาน 
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2.4.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
และด าเนินการควบคุมปัญหาดา้นสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเร่ืองการก าจัดส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท่ีหรือทางสาธารณะ สถานสาธารณะ การรักษาความ
สะอาดของแม่น ้ าล าคลองรวมทั้ งกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้ งท่ีเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งน้ีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบ
ทิ้งของเสียอุตสาหกรรมท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีกล่าวถึง ไดแ้ก่ 
  หากเกิดเหตุกรณีพบการร้องเรียนจากการไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากการลกัลอบทิ้ง
กากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นท่ีสาธารณะ และเหตุท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู ้
อาศัยบริเวณใกลเ้คียงพื้นท่ีเกิดเหตุหรือผูต้้องประสบเหตุนั้น เหตุท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้หลาย
ประเภท ในพระราชบญัญติัน้ีเหตุท่ีเกิดจะกล่าวไดว้่าเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญตามความในมาตรา 
25 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยู่อาศยัในบริเวณ
ใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ 
   (1) แหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอาบน ้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถ้า หรือ
สถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิง
ใดเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค 
หรือก่อใหเ้กิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
   (2) การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุ
ใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
   (3) อาคารอนัเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการ
ใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน ้า การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่
มีการควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรือ
อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
   (4) การกระท าใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิง
มีพิษความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ  
   (5)  เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  ผูวิ้จยัพบว่า มาตรา 25 ไดร้ะบุกรณีท่ีเขา้ข่ายเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยู่อาศยัใน
บริเวณใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุ บทบญัญติัไดก้ล่าวไวดี้เหตุเพราะความท่ีวา่ ในกรณีท่ีมี
เหตุอนัอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน หรือตีความหมายถึงเหตุท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนและเป็นอนัอนัตรายต่อสุขภาพก็กล่าวไดว้า่เหตุนั้นเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ ไม่ใช่เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญก่อนหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพแลว้จึงจะสามารถเรียกไดว้่าเป็นเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 
  การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเม่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงแลว้พบการ
กระท าความผิดตามกฎหมายหลักในแต่ละกรณีแล้วยงัเข้าข่ายเป็นเหตุเดือนร้อนร าคาญตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุขซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ือม หรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของคนขา้งเคียง กฎหมายไดใ้ห้อ านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการออกค าสั่งให้
ด าเนินการระงบั ก าจดั และควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ในท่ี หรือทางสาธารณะ หรือในสถานท่ีเอกชน 
ตามความในมาตรา 26 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 26 ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจห้ามผูห้น่ึงผูใ้ดมิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ี
หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน ้ า รางระบายน ้ า คู คลอง และสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนให้
ปราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือเพื่อระงบั ก าจดั
และควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได ้
  ผูว้ิจยัพบว่า มาตรา 26 ไดก้ าหนดอ านาจไวอ้ย่างชดัเจนในการรับรองอ านาจของ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ในการออกค าสั่งเป็นหนงัสือ ให้ผูห้น่ึงผูใ้ดด าเนินการ ห้ามมิให้ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญขึ้น ให้ด าเนินการระงบั ก าจดั และควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือใน
สถานท่ีเอกชน ซ่ึงหากมีการลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นท่ีใด เจา้พนักงานทอ้งถ่ินสามารถ
ด าเนินการสั่งการระงบัเหตุนั้นไดท้นัที 
  กรณีการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นเหตุร าคาญในท่ีหรือทาง
สาธารณะ กฎหมายก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจด าเนินการ ตามมาตรา 27 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 27 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ ให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้บุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไว้
ในค าสั่ง และถา้เห็นสมควรจะใหก้ระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร
ก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้
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  ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินระงบัเหตุร าคาญนั้น และอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้เกิดเหตุ
ร าคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
ตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการนั้น  
  ผูว้ิจยัพบว่า มาตรา 27 มีความส าคญัในการให้อ านาจในการควบคุมดูแล กรณีเหตุ
ร าคาญท่ีเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซ่ึง
เป็นเหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น ด าเนินการระงบัหรือป้องกนัเหตุ
ร าคาญนั้น ผูรั้บค าสั่งตอ้งปฏิบติัการระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง 
และกรณีเหตุร าคาญดังกล่าว อาจเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพได้ เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินมี
อ านาจเขา้ไปจดัการตามความจ าเป็น หรือเห็นควรเขา้ไปก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญ
เกิดขึ้นอีก  
  กรณีการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นเหตุร าคาญในสถานท่ี
เอกชนกฎหมายก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจด าเนินการ ตามมาตรา 28 ซ่ึงมีความวา่ 
  มาตรา 28 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลา
อนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่งและถา้เห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญ
นั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมีใหมี้เหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคต ใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้
  ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ให้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจระงบัเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีก และถา้เหตุร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น เจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีดังกล่าวต้องเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่าย
ส าหรับการนั้น 
  ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินว่าเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน
อาจเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการ
ด ารงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู ้
ครอบครองใชห้รือยินยอมใหบุ้คคลใดใชส้ถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบัเหตุร าคาญนั้นแลว้ก็ได ้
  ผูว้ิจยัพบว่า มาตรา 28 มีความส าคญัในการให้อ านาจในการควบคุมดูแล กรณีเหตุ
ร าคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหบุ้คคลซ่ึงเป็นเหตุ
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หรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น กรณีท่ีผูเ้ป็นเจา้ของ หรือผูค้รอบครอง
สถานท่ีไดรั้บค าสั่งนั้นมิไดป้ฏิบติัตามค าสั่ง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีอ านาจด าเนินการโดยหากเกิดกรณีเหตุร าคาญนั้น มิไดก่้อให้เกิดสภาวะท่ี
เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน อาจเขา้ไประงบัเหตุร าคาญนั้นเอง หรือ
จดัการตามความจ าเป็น และหากกรณีเหตุร าคาญนั้นก่อใหเ้กิดสภาวะท่ีเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพกฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินออกค าสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้เจา้ของ หรือผู ้
ครอบครอง ใชห้รือยินยอมให้บุคคลใดใชส้ถานท่ีนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจ 
แก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบัเหตุร าคาญนั้นแลว้ 
  จากการศึกษา พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พบว่า หากการลกัลอบ
ทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงงาน ก่อให้เกิดสภาวะท่ีเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพ
หรือก่อใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ พระราชบญัญติัการสาธารณสุขไดใ้ห้อ านาจหน่วยงานปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการออกค าสั่งให้ระงบัเหตุท่ีเกิดขึ้น เพื่อควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดขึ้นใน
สถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีเอกชน ผูว้ิจัยเห็นว่า นอกจากมีการด าเนินการทางกฎหมายตาม
กฎหมายหลกัแลว้ ยงัมีการด าเนินตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุขร่วมด้วยในการก ากับดูแล
เก่ียวกับด้านสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อมหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการลกัลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม 
 

2.5 สถานการณ์เกี่ยวกับการลักลอบทิง้ของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

2.5.1 สถานการณ์มลพษิของประเทศไทย 
 

จากขอ้มูลรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ในรอบ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2554 – 
2564) พบวา่ มีเหตุลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทั้งหมด จ านวน 97 คร้ัง ส่วนใหญ่เกิด
เหตุในพื้นท่ี ภาคตะวนัออกและพื้นท่ีต่อเน่ืองท่ีเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงานและสถาน
ประกอบการซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของเสีย รวมทั้งมีพื้นท่ีเส่ียงจ าพวกบ่อดินเก่า เหมืองร้างและพื้นท่ี
รกร้างว่างเปล่าตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก จากสถิติพบว่าจงัหวดัระยองเกิดเหตุมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
จงัหวดั ชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ ตามล าดบั โดยช่วงสาม
ปีหลงัมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีการขอโควตาน าเขา้วสัดุใชแ้ลว้จากต่างประเทศ และมีสถิติ
การขออนุญาตตั้ งโรงงาน คัดแยกและแปรรูปวสัดุใช้แล้วและโรงหลอมโลหะในพื้นท่ีภาค
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ตะวนัออกและพื้นท่ีภาคกลางเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี จากผลการตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า 
หลายแห่งยงัไม่มีการจดัการกากของเสียอนัตราย ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกตอ้ง ท าให้มีความเส่ียงจากการ
แพร่กระจายการปนเป้ือนมลพิษจากสารเคมีและกากอุตสาหกรรมอนัตรายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ีได ้(กรมควบคุมมลพิษ,2563) 

 
ตารางท่ี 1 สถิติการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ระยะเวลา 10 ปี ( พ.ศ. 2554 – 2564) 
พ.ศ. จ านวนการลกัลอบทิง้ของเสียอนัตรายรายภูมิภาค (คร้ัง) รวม (คร้ัง) 

กลาง ตะวนัออก ตะวนัตก เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต ้
2554 10 5 3 - - 1 19 
2555 9 5 1 1 - - 16 
2556 1 9 1 - - - 11 
2557 1 7 - 1 2 - 11 
2558 - 4 - - - - 4 
2559 - 3 - - - - 3 
2560 3 4 - - - - 7 
2561 3 4 3 - 1 - 11 
2562 3 4 2 - - - 9 
2563 - - 1 - - - 1 
2564 1 4     5 
รวม 31 49 11 2 3 1 97 
แหล่งท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2564 : รายงานประจ าปี กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย 
 

2.5.2 กรณตีัวอย่าง  
 
 2.5.2.1 ลกัลอบทิ้งของเสียเคมีบนพื้นท่ีเอกชน เขตต าบลดีลงั อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 
  มีการลกัลอบทิ้งถงับรรจุกากของเสียอนัตราย และมีร่องรอยการเปิดฝาถงั
และบีบอดัเพื่อน ้ าไปจ าหน่าย โดยเป็นถงัเหล็กขนาด 200 ลิตร ประมาณ 360 ถงั และถงัพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร ประมาณ 40 ถงั รวมทั้งส้ินประมาณ 80,000 ลิตร สันนิษฐานไดว้่าของเสียดงักล่าว
เป็นของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่ ตวัท าละลาย สี กาว เป็นตน้ จากการสุ่มเก็บ
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ตวัอย่างกากของเสีย จ านวน 7 ตวัอย่าง พบว่า มีค่า pH ระหว่าง 7 – 13 ค่าไอระเหยสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ระหว่าง 0 – 838 ppm เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ของเสียเคมีวัตถุตาม
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
 การลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายดังกล่าวขา้งตน้ ได้สร้างความเสียหายและ
ความเดือดร้อนกบัประชาชน และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง มีมูลค่าความเสียหาย
จ านวนมากโดยความผิดฐานลกัลอบทิ้งของเสียเคมี ซ่ึงเป็นกากอุตสาหกรรมเขา้ข่ายเป็นการกระท า
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ประกอบดว้ยกฎหมายหลายฉบบั  
 1. พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม คือความผิดฐาน
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวก 3 โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 12) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสอง
ปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 50) 
 2. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม คือความผิด
ฐานครอบครองวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 หรือชนิดท่ี 2 หรือชนิดท่ี 3 โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 23) ขึ้นอยู่กบัว่ากากอุตสาหกรรมท่ีตรวจพบเป็นวตัถุอนัตรายชนิดใด ตอ้งระวาง
โทษสูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 70 หรือมาตรา 71 
หรือมาตรา 72 หรือมาตรา 73) 
 3. พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม คือความผิด
ฐานเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 19) ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 71) และความผิดฐานประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 33) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน ปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 71) 
 4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม คือความผิดฐานเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 34/2) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 58/2) 
 5. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ประกอบดว้ย ความผิดฐานด าเนินโครงการก่อนท่ีรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท และปรับ
รายวนัอีกไม่เกินวนัละหน่ึงแสนบาท ตลอดระยะเวลาท่ีไม่ไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้งหรือหยุดการกระท า
นั้น (มาตรา 101/1) และตอ้งชดใชค้่าเสียหายหรือค่าใชจ่้าย หากเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
เอกชน หรือมีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 96 และมาตรา 97) 
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 ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท าให้ดิน แหล่งน ้ า และน ้ าใตดิ้นปนเป้ือน ซ่ึงตอ้ง
บงัคบัใช้กฎหมายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและการฟ้ืนฟู โดยใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการติดตามและบงัคบัใช้
กฎหมายกบัเจา้ของสถานท่ี ผูล้กัลอบทิ้งของเสียเคมีและแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5.2.2 ลกัลอบทิ้งกากของเสียพื้นท่ี สปก.ฉะเชิงเทรา 
 ตามท่ีมีเร่ืองร้องเรียนว่า มีการลกัลอบทิ้งกากของเสีย ในเขตพื้นท่ีส านักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา (สปก.) นั้นมีจากการตรวจสอบของ คพ. โดย
ศูนยป์ฏิบติัการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม (ศปก.พล.) ร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ี พบว่าของเสียดงักล่าวมี
ลกัษณะเป็นน ้ าเสีย และน ้ ามนัใช้แลว้ มีกล่ินสารเคมีรุนแรง นอกจากน้ี ยงัพบว่าน ้ าเสียในบ่อดิน
ดงักล่าวร่ัวซึมออกลงสู่ร่องน ้าเขา้สู่สวนปาลม์ในพื้นท่ีติดกบับ่อลกัลอบทิ้งกาก เก็บตวัอยา่งกากของ
เสียมาตรวจสอบ พบว่าเป็นของเหลวหนืดสีด าและสีน ้ าตาลอ่อน มีกล่ินเหม็นฉุนสารเคมี และจาก
การตรวจวดัการปนเป้ือนของโลหะหนักในตวัอย่างกากของเสีย กลุ่มท่ีเป็นของเหลวหนืดสีด า
เบ้ืองตน้ดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์โลหะหนักแบบพกพา XRF (X-Ray Fluorescence) ตรวจพบทองแดง 
(Cu) สังกะสี (Zn) และปรอท (Hg) ในระดบัสูงกวา่ปริมาณความเขม้ขน้ท่ีก าหนดขององคป์ระกอบ
ส่ิงเจือปน (ค่า Total Threshold Limit Concentration (TTLC) นอกจากน้ี กากของเสียท่ีมีการลกัลอบ
ทิ้งในบ่อดินดงักล่าวอาจเป็นกากของเสียผสมจากหลายแหล่งท่ีมา เน่ืองจากมีการตรวจพบไอระเหย
สารอินทรีย ์(VOCs) ดว้ย 
 การด าเนินการ คพ.จะเร่งประสานเพื่อให้ด าเนินคดีกับผูค้รอบครองท่ีดิน 
สปก. ในขอ้หาครอบครองวตัถุอนัตราย ชนิดท่ี 3 โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงมีโทษจ าคุก 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามนัยมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. 2535 และยงัตอ้งก าจดั/บ าบดักากของเสียดงักล่าวดว้ยค่าใชจ่้ายของผูค้รอบครองท่ีดินเอง ตาม
นัยมาตรา 96 มาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ทั้งน้ี ท่ีดินแปลงดงักล่าว (ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดั
ใหป้ระชาชนเขา้ท าประโยชน์    
 ปัจจุบนัพบว่ามีข่าวการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 
กระแสการต่ืนตัวด้านส่ิงแวดล้อมท าให้มีการน าเสนอภาพข่าวการประท้วง และการร้องเรียน
เก่ียวกบัการลกัลอบทิ้งกากของเสียในพื้นท่ีสาธารณะอยู่เป็นประจ า เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามยั เช่น ปัญหากล่ิน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้นและพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีท่ีมีการลกัลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจงัหวดัในพื้นท่ีภาคตะวนัออก และภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง 
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ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม และมีสถานประกอบการโรงงานประเภท 105 และ 106 ท่ีรับคดัแยกและก าจดั
กากของเสียตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ว่าสาเหตุหลกัของการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม
อย่างผิดกฎหมายนั้ น อันเน่ืองมาจากปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้ นมีมากเกิน
ความสามารถในการรองรับของระบบก าจดัท่ีมีอยูซ่ึ่งในแต่ละปีมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม
ทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายเกิดขึ้นประมาณ 30 ลา้นตนั แต่ระบบก าจดัท่ีมีอยู่สามารถ
รองรับไดเ้พียง 3 - 4 แสนตนั หรือคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทั้ง
ระบบ รวมทั้ งความต้องการลดค่าใช้จ่ายของผู ้ประกอบการ เน่ืองจากค่าก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมมีราคาค่อนขา้งสูง โดยขยะพิษ 1 ตนั มีตน้ทุน 4,000 – 5,000 บาท ไปจนถึง 150,000 
บาท (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จึงท าให้มีผูรั้บจา้งขนส่งและรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม
อย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการลกัลอบน ากากของเสียไปทิ้งในพื้นท่ีบ่อ
ดินเก่าหรือเหมืองร่าง พื้นท่ีว่างเปล่า ขา้งถนน แหล่งน ้ า พื้นท่ีเกษตร และพื้นท่ีสาธารณะท่ีลบัตา
ผูค้น โดยส่วนใหญ่ไม่มีการบ าบดัหรือก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
นอกจากส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามัยของประชาชน ยงัเป็นภาระท่ีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มาแก้ไขปัญหาในการบ าบดัและฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือนมลพิษ รวมถึงการติดตามเพื่อ
ฟ้องร้องและด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิด นอกจากน้ียงัมีปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายเพื่อควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดกากของเสียและการก ากบัผูรั้บจา้งขนส่งและผูรั้บก าจดักาก
ของเสียท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้จ ากดัเก่ียวกบับทลงโทษ และอตัราค่าปรับท่ียงัถือวา่นอ้ยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลประโยชน์จากธุรกิจเก่ียวกบัการก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม ท าให้ปัจจุบนั
ธุรกิจนอกกฎหมายเก่ียวกบัการขนส่งและรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมยงัคงมีอยู่ 
 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 
  ธนาทร บุญโสภาคย ์(2559) ศึกษาเร่ือง ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายใน
การป้องกนัและควบคุมมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม พบว่า แมจ้ะมีการปรับปรุงพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่ปรากฏวา่ปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นในส่ิงแวดลอ้ม
ไม่ไดล้ดนอ้ยลงกลบัมีความรุนแรงมากขึ้น การแกไ้ขปัญหามลพิษในส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
นอกจากจะตอ้งใชม้าตรการทางดา้นเทคโนโลย ีมาตรการทางดา้นสังคมแลว้ ยงัจะตอ้งใชม้าตรการ
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ทางดา้นกฎหมายดว้ย ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นปัญหาหลกัของมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั
และควบคุมมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ผลของการศึกษาของวิจยัน้ีสรุปไดว้า่  
  1. โทษอาญาท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ยงัไม่เหมาะสม โดยโทษทางอาญาในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวดท่ี 7 มาตรา 98 ถึงมาตรา 111 มีทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ 
โดยมีโทษจ าคุกตั้งแต่จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนถึงจ าคุกไม่เกินหา้ปี และโทษปรับตั้งแต่ปรับไม่เกินห้า
พนับาทจนถึงปรับไม่เกินหา้แสนบาท แต่ปรากฏวา่ก็ยงัมีบุคคลฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่เกรงกลวักฎหมาย
ฉบบัน้ี จึงควรเพิ่มอตัราโทษ เพื่อให้ไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิด และเป็นการป้องกนั
สังคมให้ปลอดภยัจากการกระท าความผิดและควรก าหนดโทษปรับให้แตกต่างกนัส าหรับผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นนิติบุคคล   
  2. โทษปรับท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิไดก้ าหนดไวใ้ห้เป็นโทษปรับแบบผนัแปรตามจ านวนวนัท่ีกระท าความผิด
และรายไดข้องผูก้ระท าความผิด จากการศึกษาพบวา่การก าหนดอตัราโทษปรับแบบตายตวัดงักล่าว
ของไทยน้ียงัไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น ขาด
ความยดืหยุน่และไม่เป็นไปตามยคุสมยัและสภาพเศรษฐกิจอยา่งเป็นปัจจุบนั ดงันั้นงานวิจยัน้ีเสนอ
โทษปรับ ควรก าหนดให้เป็นโทษปรับแบบผนัแปรตามวนัและรายไดข้องผูก้ระท าความผิด (Day 
Fine) ซ่ึงจะส่งผลให้การใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นธรรมอย่างทั่วถึงแก่ประชาชน
โดยทัว่ไปและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ขึ้น  
  3. มาตรการอย่าง อ่ืนท่ีอาจน ามาใช้ในการป้องกันและควบคุมมลพิษใน
ส่ิงแวดลอ้มวิธีการเพื่อความปลอดภยั (Measures of Safety) วิธีการเพื่อความปลอดภยัไม่ใช่โทษ
อาญา แต่เป็นมาตรการบังคับ (Sanction) ทางอาญาอีกอย่างหน่ึงซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา
ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภยั โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีป้องกันสังคม 
(Social Defense Theory) กล่าวคือ ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผิดตามกฎหมายนอกจากการ
ลงโทษปรับนิติบุคคลในอตัราสูงกว่าการลงโทษปรับบุคคลธรรมดาแลว้ ผูศึ้กษามีความเห็นว่าควร
ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภยับงัคบัแก่จ าเลยด้วย อาจเป็นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตลอดไปหรือการยกเลิกชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรก าหนด แลว้แต่กรณี ใน
กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา อาจเป็นการก าหนดให้ผูก้ระท าผิดรับผิดชอบบริเวณท่ี
ผูก้ระท าความผิดนั้นก่อให้เกิดมลพิษในส่ิงแวดล้อม หรือมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการเพื่อฟ้ืนฟูสภาพของส่ิงแวดล้อมท่ีท าลายหรือท าให้เส่ือมสภาพลงไป การก าหนดให้
ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท างานเพื่อ
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สาธารณประโยชน์ดงักล่าวจะส่งผลใหส่ิ้งแวดลอ้มและชุมชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากมลพิษไดรั้บ
การแกไ้ขและฟ้ืนฟูสภาพใหก้ลบัคืนสู่สภาพดงัเดิมได ้
  จากงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัขอ้ 1 . ในผลการศึกษาวิจยัว่าโทษอาญาท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ยงัไม่
เหมาะสม โดยโทษทั้งจ าคุกและปรับก าหนดในอตัราท่ีน้อยเกินไปควรเพิ่มโทษให้เหมาะสมกับ
บริบทตามสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบนั ขอ้ 2. ผูวิ้จยัเห็นดว้ยว่า ควรเพิ่มเติมบทบญัญติัในบท
ก าหนดโทษปรับแบบผนัแปรตามวนัและรายไดข้องผูก้ระท าความผิดให้เหมาะสมกบัฐานะทาง
เศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบทางการเงินของจ าเลยแต่ละคนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียม และขอ้ 3. การใชบ้งัคบัวิธีการเพื่อความปลอดภยัอยา่งใดแก่จ าเลยหรือพิพากษาหรือ
สั่งให้จ าเลยท างานเพื่อสาธารณประโยชน์อยา่งใด ผูว้ิจยัก็เห็นว่าเป็นการดีท่ีให้ผูก้ระท าความผิดได้
ชดใชเ้ยียวยาความเสียหายท่ีตนไดก่้อให้เกิดขึ้น แต่กระบวนการสร้างจิตส านึกวิธีการน้ีน่าจะไม่ท า
ให้ผูก้ระท าผิดเกิดความเข็ดหลาบและส านึกผิดไดเ้ท่าท่ีควรเหตุเพราะเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ
มากกว่า และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในระยะยาวไดเ้พราะอาจจะเป็นการท าเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ของผูป้ระกอบกิจการเท่านั้น ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ส านึกผิดจริงหรือไม่ 
  จิรัชญา สิงห์มณี (2560) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย วิเคราะห์ช่องโหว่ทางกฎหมายรวมถึงเสนอแนว
ทางการพฒันากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผล
การศึกษาพบว่า ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการท่ีภาคอุตสาหกรรมไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดอีกทั้งยงัขาดการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและบางส่วนเกิดจากการท่ีภาครัฐขาด
การปรับปรุงและพฒันากฎหมายให้มีความทนัสมยัมากขึ้น กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังเช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 ท่ีมิไดมี้การปรับปรุงตวับทกฎหมายเพิ่มเติม ท าให้กฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทยยงัมีช่องโหว่ทางกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูก้ระท า
ความผิดไดล้กัลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศได ้ทั้งในเชิงปฏิบติัและการจดัท ารายงานขอ้มูลการ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศท่ีอาจไดข้อ้มูลอย่างไม่ตรงไปตรงมา ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นไดส่้งผล
กระทบในวงกวา้งทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ จึง
มีการเสนอแนะแนวทางการพฒันากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษอากาศใหเ้กิดความชดัเจน
และครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผูร่้างและ
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ก าหนดกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีมีความทนัสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นส่ือกลางใน
การสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 
  จากงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นดว้ยในเร่ืองท่ีว่าภาคอุตสาหกรรมยงัไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และภาครัฐท่ีขาดการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบรวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายให้เขม้งวดและทนัสมยัเลยท าให้มีการลกัลอบการกระท าความผิดดงักล่าวอยู่ให้เห็นใน
ปัจจุบนั กบัขอ้เสนอแนะท่ีว่าให้มีการน าทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม
ในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจนถึงกระบวนการการแก้ไข 
ปรับปรุง กฎหมาย แต่ผูวิ้จัยเห็นว่าถึงแม้กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีดีและกระท าใน
ปัจจุบันในหลาย ๆ โครงการเป็นข้อดีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย แต่ข้อเสียของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมบางคร้ังท าให้หาจุดจบไม่ไดห้รือท าให้กระบวนการการแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายล่าช้าและท าให้การบงัคบัใช้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ทางออกอาจจะเป็นการทบทวน
ปัญหา ขอ้บกพร่องท่ีเกิดช่องโหว่ดงักล่าวหรือท่ีเรียกว่าถอดบทเรียนและเราน าส่ิงท่ีควรแกไ้ขมา
ปรับปรุงในส่วนท่ียงัเป็นช่องโหวท่ี่เกิดขึ้นอยู ่และคิดใหร้อบครอบ รัดกุมในทุกมิติใหม้ากท่ีสุด 
  นิทศัน์ เจียมศรีพงษ ์และคณะ (2563) ศึกษาเร่ือง การบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
เก่ียวกบันิคมอุตสาหกรรม วตัถุประสงคก์ารวิจยั 1. เพื่อศึกษาแนวคิดการใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ใช้บงัคบัในนิคมอุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้มในกรณีของ
นิคมอุตสาหกรรม 3. เพื่อศึกษาถึงขอ้พิจารณา และความเหมาะสมในการก าหนดกฎหมายท่ีบงัคบั
ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้ นในกรณีนิคมอุตสาหกรรม และเสนอแนะการ
ปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง   
  พบว่า ขอ้คน้พบจากเอกสารทัว่ไปปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมใน
กรณีของนิคมอุตสาหกรรม 1. ลกัษณะของปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นคือมีการปล่อยมลพิษเกินกว่า
มาตรฐานและการขาดการวางแผนในการขยายโรงงานอุตสาหกรรม 2.  รัฐบาลไทยไม่ให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมุ่งพฒันาอุตสาหกรรมมากกวา่ ขอ้คน้พบ
จากงานวิจยั 1. กลยุทธ์การกระจายอ านาจไม่สามารถควบคุมโรงงานท่ีก่อมลพิษท่ีรุนแรงได ้2. การ
ขาดการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้มในพระราชบญัญติั ดา้นการส่งเสริมการลงทุน คือ รัฐไม่มี
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อจูงใจนกัลงทุนใหส้ร้างโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมี
การปล่อยมลพิษนอ้ยท่ีสุด 3. นกัการเมืองมีผลประโยชน์ร่วมกบัโรงงานอุตสาหกรรม 4. การใหศ้าล
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ใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มโดยตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
กวา้ง 5.การใชโ้ครงการเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณะ  
  ขอ้คน้พบจากกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1. กนอ. มุ่งเนน้อุตสาหกรรมเป็นหลกั 
ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยละเลยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
2. กนอ.ไม่ให้ความส าคญัของผงัเมืองและพื้นท่ีกันชน ทั้งท่ีแนวคิดการก าหนดพื้นท่ีกันชนเป็น
แนวคิดท่ีป้องกันอุบัติเหตุทางสารเคมีไวล้่วงหน้าตามหลกัการป้องกันล่วงหน้าได้ดีและหลาย
ประเทศถือเป็นหลกัปฏิบติัดว้ย 3. การไม่มีกฎหมายก าหนดประเภทของโรงงานตามประเภทท่ีก่อ
มลพิษ ในการก าหนดท าเลท่ีตั้ งและการก าหนดพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) ระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมกับพื้นท่ีอยู่อาศยั เพื่อจะไม่ส่งผลกระทบ 4. การไม่มีกฎหมายเปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบการท างานของ กนอ. จากหน่วยงานอ่ืน 5.  การไม่มีศาลส่ิงแวดลอ้มพิเศษเพื่อตดัสินคดี
ตามแนวทางของการเข้าถึงความยุติธรรม (Access to Justice) เพราะคดีส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะท่ี
แตกต่างจากคดีทัว่ไป และมีการแยกพิจารณาคดีในแต่ละศาล หากมีศาลส่ิงแวดลอ้มลอ้มท่ีมีการ
พิจารณาคดีในทางอาญา แพ่ง และปกครองไปในคราวเดียวกนัไดจ้ะมีผลต่อการยบัย ั้งปัญหามลพิษ
ไดอ้ยา่งเป็นจริง  
  ส่วนขอ้คน้พบในวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้พิจารณา และความเหมาะสมใน
การก าหนดกฎหมายท่ีบังคับใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้ นในกรณีนิคม
อุตสาหกรรม พบวา่ปัญหามลพิษเกิดจากรัฐบาลไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดกฎหมาย
ไทยไม่เอ้ือให้องค์กรภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดท้ าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  โดยเสนอแนะ การปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม คือ 1. การบงัคบัใชก้ฎหมาย ควร
จดัตั้งองคก์รอิสระควบคุมและติดตามดา้นส่ิงแวดลอ้ม และควรจดัตั้งคณะกรรมการอิสระทบทวน
การลงโทษ 2. การแกไ้ขในพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ .ศ.2522 โดย
จะต้องพิจารณาทั้ งการส่งเส ริมอุตสาหกรรม และการรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วยกัน  
3. การแกไ้ขกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 4. การตั้งศาลท่ีมีความช านาญพิเศษดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางของการเขา้ถึงความ
ยติุธรรม 5.การด าเนินงานท่ีสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ 
  ผูวิ้จยัเห็นดว้ยกบังานวิจยัน้ีตรงท่ีว่า ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายของไทยนั้นให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การจดัการท่ีปลาย
ท่อของกฎหมายไทยไม่สามารถแกปั้ญหามลพิษได ้การควบคุมและรักษาสภาพแวดลอ้มของไทยก็
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คือ การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพียงเท่านั้น รวมถึงการกระจายอ านาจไม่สามารถ
ควบคุมโรงงานท่ีก่อมลพิษท่ีรุนแรงได้ ทั้ งน้ีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพผูว้ิจยัคิดวา่การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ควรมีแนวคิดท่ีเนน้เร่ืองการพฒันาท่ี
ย ั่งยืนเ ก่ียวกับอุตสาหกรรมคือหลักการป้องกันล่วงหน้า หลักผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย หลัก
ประชาธิปไตยส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นการก าหนดหลกัการส าคญัในการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา
มลภาวะไปพร้อมกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ท่ีเป็นเพียงแค่ค  ากล่าวทางนโยบายแต่ไม่ไดน้ าไปปฏิบติัจริง 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย  

 การศึกษา เร่ือง มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสีย
อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อคน้หา
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินการมาตรการและการบงัคบัใช้ทางกฎหมาย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ 
การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บทบญัญติัของกฎหมาย รายงานการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจยั ต ารา 
บทความทางวิชาการ รวมทั้งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เชิงเน้ือหาต่อไป 

 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจยัเร่ืองมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการลกัลอบทิ้ง
ของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากฎระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ ด้านการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นตน้ โดยศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 
 
 3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาและ
วิเคราะห์จากขอ้มูลเอกสารเป็นส าคญั เพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการด าเนินการตามมาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม วา่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ โดยจะใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
สองประเภท ซ่ึงประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ บทบัญญัติของ
กฎหมาย ทั้งระดับพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และกฎหมายล าดับรอง พระราชกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บญัญติั เป็นตน้ และจากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ ต ารา หนังสือ บทความ
วารสาร เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี รายงานวิจยั ขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นตน้ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาและการวิเคราะห์ โดยน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เรียบเรียงและสรุปเชิง
เน้ือหาต่อไป 
 
 3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั 2 ประเภท คือขอ้มูลปฐม
ภูมิ (Primary data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดงัน้ี 
 3.2.1 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) 
  ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจะด าเนินการสืบค้นจาก บทบัญญัติของกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  
ทั้งมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ 
 3.2.2 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
  ข้อมูลจากแหล่งทุติภูมิจะด าเนินการสืบค้นจาก เอกสารต่าง ๆ (Documentary) 
ได้แก่ ขอ้มูลต ารา วิชาการจากบทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และรายงานทางวิชาการ
รายงานการศึกษาและเอกสารอ่ืน ๆ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการกากของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งดงัไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 เป็นตน้ 
 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
ในการด าเนินการมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการลักลอบทิ้งของเสีย
อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม น ามาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลจากการ
สืบคน้เอกสารต่าง ๆ การคน้ควา้เอกสาร วิจยั แนวคิดและทฤษฎีการจดัการกากของเสียอนัตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แลว้น ามาวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อน าเสนอในเชิง
พรรณนา และน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัแสดงในภาพท่ี 3.4.1  
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ภาพท่ี 3.4.1 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการลกัลอบทิง้ของเสีย
อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ค ว า มหม า ย ข อ ง ม ลพิ ษ 
แหล่งก าเนิดมลพิษ โรงงาน
อุตสาหกรรม และของเสีย
อนัตราย 
 

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั
การลกัลอบทิ้งของเสียอนัตราย
จากแหล่ งก า เ นิ ดมลพิ ษ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
 

การบังคับใช้กฎหมายการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
จากแหล่ งก า เ นิ ดมลพิ ษ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ศึกษาจากวิจยั ต ารา บทความทางวิชาการ 
รวมทั้งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ศึกษาบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535 
- กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535 ) 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2556 
 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสาร
ก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 
3. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
4. พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

ศึกษาอ านาจหนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
- พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 

หลกัหลกัการระวงัไวก่้อน/
หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา  

 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสีย
อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ผูวิ้จยัได้วิเคราะห์กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดด้ าเนินการศึกษารวบรวมมาทั้งหมดโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา วิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลการวิจยัเอกสาร 
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การคน้หาค าตอบของค าถามวา่ มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายใน
การลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม่ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
  จากผลการศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลโดยน ามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียง
ประเด็นเน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุป ในส่วนน้ีผูวิ้จยัเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 หวัขอ้ เร่ิมจากการศึกษา
ถึงนิยามศัพท์ ความหมายท่ีส าคัญและเก่ียวข้องในงานวิจัย เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
  
 4.1 ความหมายของมลพิษ แหล่งก าเนิดมลพิษ โรงงานอุตสาหกรรม และของเสียอนัตราย 
 
  การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม สามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ทั้ งความเส่ือมโทรมต่อระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดลอ้ม ยงัส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อสุขภาพอนามยั ชีวิตความเป็นอยู่ การให้
ความหมายและค านิยามท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายเป็นส่ิงส าคญั
เพื่อมีความเขา้ใจเป็นแนวทางเดียวกนั มีค าศพัทท่ี์ส าคญัและเก่ียวขอ้งในงานวิจยั ดงัน้ี  
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  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้
ความหมายในทางกฎหมายของ มลพิษ17 ความหมายในทางกฎหมายของมลพิษ คือ ของเสีย วตัถุ
อนัตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้นก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยั 
  จะเห็นไดว้่าเม่ือกล่าวถึงมลพิษ นอกจากหมายถึง ทุกส่ิงท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัยงัหมายถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือ
เหตุร าคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษดว้ย  
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ให้ความหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษ18 ระบุว่าเป็น 
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิง
อ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษนั้น  
  จะเห็นไดว้่าแหล่งก าเนิดมลพิษ  ท่ีเกิดจาก โรงงาน บา้นเรือน อาคารส่ิงก่อสร้าง
หรือการประกอบกิจการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดของเสีย วตัถุอนัตราย เสียง หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยั โดยแหล่งก าเนิดมลพิษสามารถเป็นไดท้ั้ง 
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีอยูก่บัท่ี เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารส่ิงก่อสร้าง กิจการเหมืองแร่ เป็นตน้ 
และแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทแพร่กระจาย เช่น  ยานพาหนะ พาณิชยกรรม การท าเกษตร เป็นตน้ 
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ความหมายในทางกฎหมายของค าว่า
โรงงาน19 ระบุว่า โรงงาน คือ อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม ส าหรับ
การประกอบกิจการใด ๆ ทั้งน้ีมีการแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงงานจ าพวกท่ี 1 คือ 
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดท้นัที โรงงานจ าพวกท่ี 2 คือ หากจะประกอบกิจการโรงงานตอ้ง
แจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน และโรงงานจ าพวกท่ี 3 คือ จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะ
ด าเนินการได ้ตามประเภทหรือชนิดกิจการท่ีก าหนด  
  จะเห็นได้ว่าโรงงานท่ีกล่าวถึงในงานวิจยัฉบบัน้ีจะหมายถึงโรงงานท่ีประกอบ
กิจการ และหากมีการกระท าการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายของโรงงาน การหาผูก้ระท าความผิด
ตอ้งพิสูจน์วา่เป็นโรงงานท่ีเขา้ข่ายประเภทของโรงงาน 3 ประเภทตามความพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535  ดว้ย 

 
17 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4  
18 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 
19 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 5 
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  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 
2548  ไดใ้ห้ความหมายในทางกฎหมายของเสียอนัตราย20 ระบุความหมายอย่างจ าเพาะว่า ของเสีย
อนัตราย หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีมีการปนเป้ือนสารอนัตราย หรือมีคุณสมบติัท่ี
เป็นอนัตราย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ 
  จะเห็นไดว้่าของเสียอนัตราย หรือส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีการปนเป้ือน
สารอนัตราย หากเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการก าจดัไม่ถูกวิธี
ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด หรือมีการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายขึ้น อาจจะส่งผล
กระทบร้ายแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ได ้     
 
 4.2 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   
 
  จากการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกวิธีตามท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด อีกทั้งยงัมีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสมท าใหพ้บการปนเป้ือนในระดบั
ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้ม ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการ
จดัการพื้นท่ีปนเป้ือนดงักล่าว โดยเร่ิมจากการระงบัเหตุร่ัวไหลหรือการแพร่กระจาย การจดัการกอง
กากของเสีย การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์หาผูก้ระท าผิดหรือด าเนินการเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายในการชดใช ้ฟ้ืนฟู การท าใหค้ืนกลบัสภาพเดิมนั้น มีการบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ด้วยกันหลายฉบับแต่ในส่วนของประเด็นปัญหาท่ีผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้บกพร่องของมาตรการทางกฎหมายมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั
โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากการศึกษานั้น
สามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องของมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายในโรงงานอุตสาหกรรม สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ดงัต่อไปน้ี  
 

 
20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
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  4.2.1 มาตรการทางกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผลการ
วิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 2 

มาตรการทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อค้นพบทางกฎหมาย 

การประกอบกิจการโรงงาน 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

มาตรา 7 

 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาด

ใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 

หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แล้วแต่กรณี โดย

ค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การ

ป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความ

เสียหายและการป้องกันอันตรายตามระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชน

หรือส่ิงแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1) โรงงานจ าพวกท่ี 1 ได้แก่โรงงานประเภท 

ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ

โรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู ้

ประกอบกิจการโรงงาน    

2) โรงงานจ าพวกท่ี 2 ได้แก่ โรงงานประเภท 

ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการโรงงาน

ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน  

3) โรงงานจ าพวกท่ี 3 ได้แก่โรงงานประเภท 

ชนิดและขนาดท่ีการตั้งโรงงานจะต้องได้รับ

ใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้ 

 

 

 บทบัญญัติส่วนของการประกอบกิจการ

โรงงานได้มีการแบ่งจ าพวกโรงงานไวอ้ย่างชัดเจน

ครบถว้นดีแลว้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงของพนักงานเจา้หน้าท่ี เพื่อบ่งช้ีว่าหากมี

กรณีการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิด

มลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เกิดจากการ

ประกอบกิจการโรงงานประเภทใดและมีการขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงานหรือไม่ 
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มาตรการทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อค้นพบทางกฎหมาย 

เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) 

ให้โรงงานท่ีก าหนดในประกาศดังกล่าวเป็น

โรงงานจ าพวกท่ี 3 ดว้ย 

มาตรา 8 

 เพื่ อประโยชน์ในการควบคุมการ

ประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจ าพวกใด

จ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ต้อง

ปฏิบติัตามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัท่ีตั้งของโรงงาน 

สภาพแวดลอ้มของโรงงาน ลกัษณะอาคารของ

โรงงานหรือลกัษณะภายในของโรงงาน 

2) ก าหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของ

เคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์หรือส่ิงท่ีตอ้งน ามาใช้

ในการประกอบกิจการโรงงาน 

3) ก าหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตาม

ประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใดประจ าโรงงาน 

4) ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการ

ผลิตและการจดัให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืน

ใด เพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย 

ความเสียหายหรือความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่

บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่

ใกลเ้คียงกบัโรงงาน 

 5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ

ปล่ อยของ เ สี ย  มลพิ ษห รือ ส่ิ ง ใด  ๆ  ท่ี มี  

 

 พระราชบัญญัติโรงงาน มีสาระส าคัญเพื่อ

ควบคุมในการประกอบกิจการโรงงาน บทบญัญติัใน

การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานไดก้ าหนดไว้

อย่างชดัเจน เหมาะสม การประกอบกิจการโรงงาน

จ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวก จ าเป็นต้อง

ป ฏิบั ติ ทุ ก ข้อ  เ พื่ อ เ ป็ นข้อป ฏิบั ติ ให้ โ ร ง ง าน

อุตสาหกรรมท่ีมีการจดัตั้งไม่ส่งผลกระทบและเพื่อ

ป้องกนัผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นหลงัจากไดจ้ดัตั้งกิจการ

แลว้เสร็จ  

 บทบัญญัติในการควบคุมการประกอบ

กิจการโรงงานท่ีสอดคลอ้งกับกรณีการลักลอบทิ้ง

ของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท

โรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นบทบญัญติัขอ้ 8(5) เร่ือง

การก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อย

ของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ข้อดีคือเป็นการบัญญัติ

อยา่งกวา้ง ๆ เพื่อใหอ้ านาจในการออกมาตรฐานหรือ

เกณฑแ์ก่กฎหมายท่ีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัโรงงาน 

เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม 

เป็นตน้ เพราะรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือทาง

วิทยาศาสตร์อาจมีการแก้ไขหรือต้องเปล่ียนแปลง

ตามสภาพสังคม และมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง 
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มาตรการทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อค้นพบทางกฎหมาย 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดขึ้ นจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน 

6) ก าหนดการจดัให้มีเอกสารท่ีจ าเป็นประจ า

โรงงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือ

ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบ

กิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการ โรงงานตอ้ง

แจง้ให้ทราบเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว ้

8) ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภยั

ในการด าเนินงาน เพื่อป้องกันหรือระงับหรือ

บรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจาก

การประกอบกิจการโรงงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดใหย้กเวน้

โรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใด จากการ

ต้องปฏิบัติในเ ร่ืองหน่ึงเ ร่ืองใดก็ได้ และ

กฎกระทรวงดงักล่าวจะสมควรก าหนดให้เร่ือง

ท่ีเป็นรายละเอียดทางดา้นเทคนิคหรือเป็นเร่ือง

ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได ้

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535 ) 

 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 อาศยัอ านาจตามความใน

มาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

และ (8) แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

 

 เม่ือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 

2535 ท่ีเป็นกฎหมายหลกัแลว้ การประกอบกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรม ผลท่ีเกิดหลังการประกอบ

กิจการมกัพบ ของเสีย ของเสียอนัตรายแลว้แต่กรณี 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก

กฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

 หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย 

ม ล พิ ษ  ห รื อ ส่ิ ง ใ ด ๆ  ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ

ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ 13 การก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูล และ

วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

 

 

ทั้งน้ีพระราชบญัญัติโรงงานก็ได้ระบุอย่างกว้างว่า

ตอ้งมีการบ าบดัของเสียท่ีเกิดขึ้นดว้ย  

 ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  2 เป็นการดีท่ี

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ได้บัญญัติต่อผู ้ประกอบ

กิจการโรงงาน ถึงการด าเนินการเพื่อก าจดัขยะ ส่ิง

ปฏิกูล และวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ความในหมวด 4 ขอ้ 13 

การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ท่ี

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูล 

และวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการปฏิบัติตามเพื่อ

ควบคุมไม่ให้ เ กิดของเสียและส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มลอ้ม และบุคคลอ่ืน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าจดั

ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548 และ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 (3) 

แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออก

ตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

อันเป็นพระราชบัญญัติ ท่ี มีบทบัญญัติบาง

ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา 2 ประกอบกับมาตรา 35 

มาตรา 48 มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก

ประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 มีสาระส าคญัของประกาศเพื่อบงัคบัใช้กบั

โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ประกาศฉบบัน้ีไม่บงัคบัใช้กบัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ี

ไม่ใช้แลว้ ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตราย จากส านักงาน 

บ้านพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน 

รวมถึงส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีกฎหมาย

ควบคุมเฉพาะ 

 ความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ฉบบัน้ี 

ถือเป็นบทบัญญัติ ท่ี มีความส าคัญและได้มีการ

บญัญติัขอ้ก าหนดไวอ้ย่างครอบคลุม กระบวนการ

ก าจัดของเสีย ทั้ ง น้ีกระบวนการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ย  โรงงานผูก่้อก าเนิด ผู ้
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 หมวด 2 ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ

ท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

 หมวด 3 การรวบรวมและขนส่งของ

เสียอนัตราย 

 หมวด 4 ผูบ้  าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูล

หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ขนส่งของเสียอนัตราย และโรงงานผูรั้บก าจดั/บ าบดั 

แมข้องเสียอนัตรายเกิดกบัแหล่งก าเนิดท่ีเป็นผูก่้อ แต่

หากกระบวนการการรวบรวมและขนส่งของเสีย

อนัตราย จนถึงผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ี

ไม่ใชแ้ลว้ ไม่มีเกณฑก์ าหนดหรือการบงัคบัเพื่อการ

ควบคุม อาจเป็นแหล่งท่ีก่อเกิดการการแพร่กระจาย

ของเสียอนัตราย ทั้งน้ีบทบญัญติัในหมวดท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการควบคุม ไดแ้ก่ 

 หมวด 2 ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่

ใช้แล้ว หมวดน้ีระบุการควบคุมไว้ชัดเจนดี คือ 

ก าหนดระยะเวลาในการครอบครองไม่เกิน 90 วนั 

ตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น มีแผนการ

ป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน การน าส่ิง

ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน 

ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุญ า ต จ า ก อ ธิ บ ดี ก ร ม โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม ตอ้งมีใบก ากับการขนส่ง ตอ้งท าการ

ตรวจสอบ ตอ้งส่งรายงานประจ าปี  

 หมวด 3 การรวบรวมและขนส่งของเสีย

อนัตราย เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นใน

การขนส่งของเสียอนัตราย หมวดน้ีจึงมีการระบุว่า 

ต้องมีตัวแทนเพื่อเป็นผู ้รวบรวมและขนส่ง เพื่อ

รับภาระความ รับผิดดังกล่ าวระหว่ าง ท่ี มีการ

ด าเนินการขนส่ง 

 หมวด 4 ผู ้บ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แมข้องเสียอนัตรายจะถึงแหล่งเพื่อ

ท าการบ าบัดหรือก าจัดแล้ว แต่อาจจะเกิดการ
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แพร่กระจายของมลพิษไดร้ะหว่างท าการบ าบดัหรือ

ก าจดั หมวดน้ีจึงมีการก าหนดถึงผูป้ระกอบกิจการท่ี

ตอ้งรับบ าบดัหรือก าจดัเฉพาะท่ีไดรั้บอนุญาตและมี

ใบก ากบัการขนส่งเท่านั้น ตอ้งรับภาระความรับผิด 

ตอ้งมีขอ้มูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ ตอ้งมีผู ้

ควบคุมดูแลระบบป้องกันส่ิงแวดล้อมท่ีมีความรู้

เฉพาะดา้น มีแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อรองรับเหตุ

ฉุกเฉิน รวมถึงจดัท ารายงานประจ าปีดว้ย 

อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

มาตรา 37 

 ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า ผู ้

ประกอบกิจการโรงงานผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือการประกอบ

กิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย 

ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล

หรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียง

กบัโรงงาน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้

ผูน้ั้นระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือ แก้ไขหรือ

ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

  ในกรณีท่ีเห็นสมควร เม่ือไดรั้บอนุมติั

จากปลัดกระทรวงหรือผู ้ซ่ึงปลัดกระทรวง

มอบหมาย ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจผูกมดั

ประทับตราเคร่ืองจักรเพื่อมิให้ เค ร่ืองจักร

 

 

 บทบัญญัติ มีก ารให้อ านาจหน้า ท่ี ของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรม

ระงับการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือ แก้ไขหรือปรับปรุง

หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้ง แต่ระยะเวลาท่ีระบุในมาตราน้ี

ท่ีก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดยังไม่ชัดเจน ทั้ ง น้ี เข้าใจว่าแล้วแต่กรณี 

สถานการณ์หรือดุลยพินิจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่

ละสถานการณ์อาจจะใช้เวลาในการด าเนินการ

ต่างกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนควรมีการก าหนด

ระยะเวลาขั้นต ่าว่าตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จ

ภายในก่ีวนั หากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขตาม

ระยะเวลาขั้นต ่าได้ ก็สามารถยื่นค าร้องเพื่อขอต่อ

ระยะเวลา  

 ทั้งน้ีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการขั้นต ่า 

เพื่อให้ผู ้ประกอบกิจการเร่งด าเนินการแก้ไข ไม่
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ท างานได ้ในระหว่างการปฏิบติัตามค าสั่งของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง 

ละเลย เพิกเฉย เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในการ

ปล่อยมลพิษท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ และ

ส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

มาตรา 42 

 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่

ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม

มาตรา 37 ถา้มีเหตุท่ีทางราชการสมควรเขา้ไป

ด าเนินการแทน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู ้ซ่ึง

ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งการให้

พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือมอบหมายให้บุคคลใด 

ๆ เขา้จดัการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนั้น

ได ้ในกรณีเช่นน้ี ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้ง

เป็นผูเ้สียค่าใช้จ่าย ในการเข้าจัดการนั้ นตาม

จ านวนท่ีจ่ายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอตัราร้อย

ละสามสิบต่อปีของเงินจ านวน ดงักล่าว 

  ถ้าทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไข

ปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี

เกิดจากโรงงานให้ขอรับเงินช่วยเหลือจาก

กองทุนส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการได ้และเม่ือได้รับ

เงินตามวรรคหน่ึงจากผูป้ระกอบกิจการโรงงาน

แล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือท่ีได้รับมาคืนแก่

กองทุนส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ต่อไป 

   
 เป็นการดีท่ีบทบัญญัติได้มีการระบุแนว
ทางแกไ้ขว่า หากผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบติั
ตามค าสั่ง ไม่แก้ไขหรือปรับปรุงตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ให้หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป
ด าเนินการแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกวา้ง
มากขึ้น เม่ือผูก่้อให้เกิดอนัตราย ความเสียหาย หรือ
ความ เ ดือด ร้อน  เพิ ก เฉย  ภาระหน้า ท่ี ในการ
ด าเนินการจดัการแกไ้ขก็เป็นหน่วยงานราชการเป็นผู ้
เขา้ไปรับผิดชอบแทน 
 เม่ือรู้ตวัผูก้ระท าผิดก็ให้ด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายกับผูป้ระกอบกิจการโรงงานซ่ึงโรงงาน
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตามจ านวนท่ีรัฐจ่ายจริงรวมกบัเบ้ีย
ปรับดว้ย  
 แต่อย่างท่ีทราบว่าการตรวจสอบการพิสูจน์ 
หรือกระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้
ระยะเวลาในการพิสูจน์ กรณีท่ีหน่วยงานราชการตอ้ง
ด า เนินการแก้ไขก่อนนั้ นอาจจะมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ แม้ในบทบัญญัติจะให้ขอรับเ งิน
ช่วยเหลือจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มก็อาจจะไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากกรณีปัญญาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นมีหลาย
คดี การแกไ้ขเร่ืองงบประมาณอาจจะใชม้าตรการทาง
เศรษฐศาสตร์นอกจากหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย แลว้ 
ควรใช้หลักป้องกันไว้ก่อนโดยอาจมีกลยุทธ์ เช่น 
หลักประกันความเสียหายกรณีเหตุฉุกเฉินอาจจะ
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คลา้ยกับการซ้ือประกันภยั หลกัการมดัจ ากรณีเหตุ
ฉุกเฉิน หรือควรมีกองทุนด้านการฟ้ืนฟูของโรงงาน
อุตสาหกรรมกรณี ท่ีการประกอบกิจการอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

บทก าหนดโทษ 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

มาตรา 45 

 ผู ้ ใ ด ฝ่ า ฝื น ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม

กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) 

(5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออก

ตามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้งระวางโทษ ปรับ

ไม่เกิน 200,000 บาท 

 

 

 บทก าหนดโทษในบทบญัญติัน้ีเป็นกรณีท่ีผู ้

ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม หลักในการก่อตั้ ง

กิจการเพื่อการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน

การน าไปบังคับใช้กรณีการลักลอบทิ้งของเสีย

อนัตรายประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงหากละเลย 

อาจส่งผลให้เกิดอนัตราย หรือการแพร่กระจายของ

มลพิษ ทั้งน้ีระวางโทษปรับอาจจะไม่ท าให้เกิดความ

เข็ดหลาบ อาจจะเพิ่มโทษปรับหรือโทษวินยัทางอ่ืน

ท่ีมีผลต่อการประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบ

กิจการ หากผู ้นั้ นไม่ปฏิบัติตาม และเพื่อเป็นการ

ป้องกนัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นล่วงหนา้ดว้ย 

มาตรา 57 

 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับ

อีกวนัละไม่เกินหา้พนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน

หรือยงัไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งไม่ท าตามมาตรา 37 

 

 บทลงโทษของผูป้ระกอบกิจการโรงงาน

ตามมาตราน้ีท่ีระบุไว ้ว่าหากไม่ปฏิบติัตามมาตรา 37 

กล่าวคือ การประกอบกิจการโรงงานอาจก่อให้เกิด

อนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อน แต่ไม่

ด าเนินการแกไ้ขตามท่ีพนักงานเจา้หนา้ท่ีสั่งการ ซ่ึง

ผล ท่ี ละ เล ย ต่อค าสั่ ง  อ า จจะ มีผลกระทบ ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มหรือบุคคลอ่ืน  
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  จากตาราง ท่ี 2 จะเห็นไดว้่าพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีใช้
เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสม โดยก าหนดให้แบ่งโรงงานตามประเภท
ชนิดหรือขนาดโรงงาน  กฎหมายก าหนดใหโ้รงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตอ้งปฏิบติั
ตามในเร่ืองท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงาน ลกัษณะและชนิด

มาตรการทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อค้นพบทางกฎหมาย 

 ควรพิจารณาเร่ือง บทก าหนดโทษและโทษ

ปรับเน่ืองจาก การเยียวยาด้านความเสียหายใน

ส่ิงแวดล้อมอาจ ต้องพิจารณาในหลายมิติความ

เสียหายท่ีตอ้งชดใช้อาจจะมีมูลค่าท่ีสูงกว่า ซ่ึงโทษ

ปรับดงักล่าวอาจจะน ามาด าเนินการแกไ้ขไม่เพียงพอ 

อีกทั้ งโทษปรับในอัตราท่ีก าหนดอาจจะท าให้ผู ้

ประกอบกิจการไดรั้บผลกระทบเพียงนอ้ยนิด อาจจะ

เพิ่มโทษปรับหรือบทลงโทษดา้นอ่ืน เช่น บทลงท่ีมี

ผลต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ  

มาตรา 59 

 ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่

บุคคลซ่ึงปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวง

มอบหมายให้เขา้จดัท าเพื่อให้การเป็นไปตาม

ค าสั่งตามมาตรา 42 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 

 

 บทก าหนดโทษในมาตรา ท่ีระบุไวว้่าตอ้ง

ระวางโทษ จ าคุกไม่ เ กิน 1 ปี  หรือปรับไม่ เ กิน 

100,000 บาท หากขดัขวางหรือไม่ให้ความสะดวก

แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงผลกระทบอาจจะก่อให้เกิด

ความเสียหายในวงกวา้ง ควรพิจารณาบทก าหนด

โทษเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และบุคคลอ่ืน ยงัท าให้เจา้พนกังานหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเสียเวลาในการด าเนินการแก้ไข และเสีย

งบประมาณในการด าเนินการมากขึ้นไปอีก ความ

เสียหายท่ีตอ้งชดใช้อาจจะมีมูลค่าท่ีสูงกว่าโทษปรับ

ดงักล่าว 
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ของเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ คนงานท่ีต้องมีความรู้ตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน 
หลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อป้องกันหรือระงบัหรือบรรเทา
อันตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในโรงงานหรือท่ีอยู่
ใกลเ้คียง มาตรฐานและวิธีควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษท่ีมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัให้
มีเอกสารเพื่อการควบคุมหรือตรวจสอบ ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งแจง้ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด และการอ่ืนใดท่ีคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน 
   กล่าวคือควบคุมตั้งแต่ในขั้นตอนของการตั้งโรงงาน การด าเนินการของโรงงาน
รวมถึงการก ากบัดูแลโรงงาน เพื่อค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกนัเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย และการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ี
จะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 
  4.2.2 มาตรการทางกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 3 
 

มาตรการทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อค้นพบทางกฎหมาย 

การควบคุมวตัถุอนัตราย 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

มาตรา 18 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมแบ่งวัตถุอันตรายแบ่งออกตาม

ความจ าเป็นแก่การควบคุม ดงัน้ี 

 1. ว ัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ได้แก่ ว ัตถุ

อนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ

ก า ร มี ไ ว้ใ นครอบครอง  ต้อ งป ฏิบั ติ ต าม

หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนด  

 2. ว ัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่ ว ัตถุ

อนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ

การมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอขึ้นทะเบียน แจง้

 

 

 บทบัญญัติในส่วนของการควบคุมวัตถุ

อนัตรายไดมี้การแบ่งวตัถุอนัตรายตามความจ าเป็น

แก่การควบคุมไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักการตรวจสอบข้อเท็จจ ริงของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ี เพื่อบ่งช้ีว่าหากมีการลกัลอบทิ้งของเสีย

อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม  เ ม่ื อตรวจสอบกากของ เ สี ย

อุตสาหกรรมแล้วจะได้มีการบ่งช้ีว่าเข้าข่ายเป็น

วตัถุอันตรายชนิดใด หากพิสูจน์พบว่าเป็นวตัถุ

อันตรายประเภทท่ี 2 และ 3 ได้มีการแจ้งให้
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การด าเนินการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ

ก่อน และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

ก าหนด 

 3. ว ัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่ ว ัตถุ

อนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ

การมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอขึ้นทะเบียน และ

ไดรั้บใบอนุญาตก่อนการประกอบกิจการ 

 4. ว ัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ได้แก่ ว ัตถุ

อันตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การ

ส่งออกการน าผา่นหรือการมีไวใ้นครอบครอง 

 เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงบั

อนัตรายท่ีอาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย ์หรือ

ส่ิงแวดล้อม ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง

อุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมี

อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือ

คุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุ

อนัตรายก าหนดเวลาการใชบ้งัคบัและหน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายดงักล่าว 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ หรือมีการจดแจง้ขอขึ้น

ทะเบียนวตัถุอนัตรายหรือไม่ หากพบการกระท า

ผิดจะไดรั้บบทก าหนดโทษไดต้ามประเภทนั้น ๆ 

มาตรา 23 

 ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัมาตรา 36 หา้มมิ

ให้ผู ้ใ ดผ ลิต  น า เข้า  ส่ งออก  ห รือ มีไว้ใน

ครอบครองซ่ึง วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 เวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  

 การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้

 

 บทบญัญติัในมาตรา 23 เก่ียวขอ้งกับการ

ควบคุมวตัถุอันตรายชนิดท่ี 3 ซ่ึงมีความร้ายแรง

ของเคมีวตัถุสูง บทบญัญติัไดก้ าหนดไวช้ดัเจน ว่า

การผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  

 กรณีการขออนุญาตและการอนุญาต เป็น

ก ารระบุ ไ ว้อ ย่ า งก ว้า ง  เพื่ อ ให้ เ ป็นไปตาม
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ก าหนดกรณี ท่ีพึ งอนุญาตได้และกรณีท่ีจะ

อนุญาตไม่ไดไ้วใ้ห้ชดัเจนเท่าท่ีจะกระท าได ้เวน้

แต่กรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า

และให้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณา

อนุญาตใหช้ดัเจนดว้ย  

 ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้น

ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ตอ้งปฏิบติั

ตาม ประกาศของรัฐมนตรีผูรั้บผิดชอบท่ีออก

ตามมาตรา 20 (1) (2) และ (3) นั้นดว้ย 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เพราะแต่ ล ะกร ณีอาจจะ มีข้อก า หนด ท่ี ไม่

เหมือนกัน เป็นการดีท่ีบทบัญญัติไม่ระบุตายตัว 

การพิจารณาระยะเวลาในการอนุญาตในแต่ละ

กรณี แต่ละประเภทวัตถุอันตราย อาจจะใช้

ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เท่ากนั  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชี

รายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรค

สองและมาตรา 18 วรรคสองแห่งพระราช 

บัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ.  ๒๕๓๕ อันเป็น

กฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการ

จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29

ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 

มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยั

อ า น า จ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดย

ความเห็นของคณะกรรมการวตัถุอันตรายออก

ประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี ขอ้ (2) (3) (4) (5) 

 

 

 มีสาระส าคญัในการระบุใหห้น่วยงานตอ้ง

รับผิดชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย โดยให้ผูผ้ลิต 

ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ

อันตรายแจ้งการด าเนินการหรือขออนุญาตตาม

วตัถุอนัตรายแต่ละชนิด  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย ตามความท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 

(2) (3) (4) (5) นั้นมีความส าคญัในการก าหนดเพื่อ

ควบคุมวัตถุอันตราย ตั้ งแ ต่การระบุ ช่ือวัตถุ

อันตราย การระบุหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการ

ควบคุมวตัถุอนัตรายใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั

วตัถุอนัตราย และการแจง้การด าเนินการเพื่อยื่นค า

ขอขึ้นทะเบียน ทั้งน้ีมีความจ าเป็นให้มีประกาศน้ี 

เพื่อมีบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายในการควบคุม 
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ตรวจสอบ หรือก าหนดให้หน่วยงานตอ้งดูแลและ

ควบคุมวตัถุอนัตรายตามบญัชีทา้ยประกาศ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบ

เอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 

2547 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 (1) 

และมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติว ัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมี

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบ

กบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ

มาตรา 50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บัญญัติ ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญั ติ แ ห่ งกฎหมา ย รัฐมนต รีว่ า ก า ร

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศ

ก าหนดให้ของเสียอนัตรายท่ีเป็นวตัถุอนัตรายท่ี

อ ยู่ ใ นคว าม รับผิ ดชอบของกรมโร ง ง าน

อุตสาหกรรม ปฏิบติัในเร่ืองระบบเอกสารก ากบั

การขนส่งของเสียอันตราย ดังต่อไปน้ีข้อ (4 – 

14) 

 

 

 

 สาระส าคัญของประกาศก าหนดให้ของ

เสียอันตรายท่ีเป็นวัตถุอันตรายท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบติั

ในเร่ืองระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย

อนัตราย เป็นเอกสารท่ีออกให้ผูก่้อก าเนิดของเสีย

อันตราย ผู ้ขนส่งของเสียอันตรายและผู ้เก็บ

รวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตรายเพื่อเป็น

หลักฐานในการมอบหมายให้ขนส่งของเสีย

อันตรายท่ีอยู่ในความครอบครองของตนจากท่ี

แห่งหน่ึงไปยงัอีกท่ีแห่งหน่ึง  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย มี

ความส าคัญและมีรายละเอียดท่ีก าหนดต่อผูก่้อ 

ก าเนิดของเสียอนัตราย ระหวา่งมีไวใ้นครอบครอง

ของเสียอนัตราย ตอ้งท าตามท่ีประกาศกระทรวงฯ 

ฉบบัน้ีได้ระบุ เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น โดยรายละเอียดประกาศกระทรวงฉบบัน้ี

จะระบุตั้งแต่การท่ีตอ้งมีการจดัท าบญัชี ตลอดจน

จดัท าแผนมาตรการป้องกนักรณีเกิดอุบติัภยัหรือ

เหตุฉุกเฉิน เม่ือจะท าการขนส่งของเสียอันตราย 



(92) 

มาตรการทางกฎหมาย วิเคราะห์ข้อค้นพบทางกฎหมาย 

ไปจนถึงการรับมอบของเสียอนัตรายก็ตอ้งปฏิบติั

ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบบัน้ี 

 ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  ฉ บับ น้ี  เ ป็ น

ขอ้ก าหนดเฉพาะในการก ากับการขนส่งกากของ

เสียอนัตรายจากผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายไปยงั

ผูรั้บก าจดัโดยผูก่้อก าเนิด ผูข้นส่ง ผูป้ระกอบการ 

สถานกักเก็บ บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 

หากปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ก็จะลดผลกระทบ

ต่อการเกิดการแพร่กระจายของมลพิษดว้ย 

อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

มาตรา 52 

 เ ม่ือปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้า ท่ีว่า

ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผา่น ผูน้ ากลบัเขา้มา 

ผูส่้งกลับออกไป หรือผูมี้ไว้ในครอบครองซ่ึง

วัตถุอันตรายผู ้ใดฝ่า ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัน้ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ

สั่งให้ผูน้ั้นระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือแก้ไข

หรือปรับปรุง หรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งได ้ในการน้ี 

หากเป็นกรณีมีเหตุอนัสมควร พนกังานเจา้หนา้ท่ี

จะสั่งให้ผูน้ั้นส่งออกไปซ่ึงวตัถุอนัตรายนั้นเพื่อ

คืนใหแ้ก่ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัส่งวตัถุอนัตรายนั้น หรือ

เพื่อการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน

ผู ้ รั บ ผิ ด ช อบก า หนดโด ย ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการ  

 

 

 บทบัญญัติมีการให้อ านาจหน้า ท่ีของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีไวดี้แลว้ในการแกไ้ขปัญหาหาก

ไม่ปฏิบติัตาม โดยมีอ านาจสั่งให้ ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผู ้

ส่งออก ผูน้ าผ่าน ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป 

หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอันตรายผูใ้ดฝ่า

ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามให้ผูน้ั้นระงบัการกระท าท่ีฝ่า

ฝืน หรือแกไ้ขหรือปรับปรุง หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

และสามารถส่งมอบวตัถุอนัตรายนั้นแก่พนักงาน

เจา้หนา้ท่ีเพื่อท าลายหรือจดัการแลว้แต่กรณี 

 บทบญัญติัน้ียงัระบุชดัเจนอีกว่า ถา้ผูผ้ลิต 

ผู ้น าเข้า ผู ้ส่งออก ผู ้น าผ่าน ผู ้น ากลับเข้ามา ผู ้

ส่งกลับออกไป ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้นสามารถจดัการแลว้แต่กรณี 
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 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าปรากฏว่า

ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผา่น ผูน้ ากลบัเขา้มา 

ผูส่้งกลับออกไป หรือผูมี้ไว้ในครอบครองซ่ึง

วัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้

ถูกต้องได้ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือ

เพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจ

สั่งให้บุคคลดงักล่าวส่งมอบวตัถุอนัตรายนั้นแก่

พนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ีท่ีก าหนด เพื่อ

ท าลายหรือจดัการตามควรแก่กรณีโดยค านึงถึง

อนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากวตัถุอนัตรายดังกล่าว

ดว้ย  

 ในกรณีท่ีวตัถุอนัตรายนั้นอาจจ าหน่าย

ได้ ให้พนัก ง าน เจ้ าหน้ า ท่ี ด า เ นินก ารขา ย

ทอดตลาดหรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ภายในสามเดือนนับแต่วนัได้รับมอบ เงินท่ีขาย

ไดเ้ม่ือหักค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา การจ าหน่าย 

และค่าภาระท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ให้เก็บไวเ้พื่อคืนแก่

เจา้ของ แต่ถา้พน้ก าหนดสามเดือนดงักล่าวแลว้

ยงัจ าหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า

การผอ่นเวลาต่อไปจะเป็นอนัตรายหรือภาระเกิน

ควรก็ให้มีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือจัดการตาม

ควรแก่กรณี 

 ในกรณีท่ีตอ้งท าลายหรือจดัการตามควร

แก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นให้เจ้าของวัตถุ

อนัตรายมีหนา้ท่ีจ่ายหรือชดใชเ้งินจ านวนนั้นแก่

ทางราชการ 
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มาตรา 52/1 

 เ ม่ือปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้า ท่ีว่า

ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง

ซ่ึงวตัถุอนัตราย ประกอบกิจการอนัมีสภาพท่ีอาจ

ก่อให้เ กิดอันตราย ความเสียหายหรือความ

เดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในสถาน

ประกอบการหรือ ท่ีอยู่ ใกล้ เ คี ย งกับสถาน

ประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่ง

ให้ผูน้ั้นด าเนินการแกไ้ขการกระท าดงักล่าว โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิ ธีการและเ ง่ือนไขท่ี

พนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด 

 

 บทบญัญติัตามมาตรา 52/1 ระบุชดัเจนว่า

หากการประกอบกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย 

ความเสียหายหรือความเดือดร้อน ให้เป็นอ านาจ

หนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีบทบาทส าคญัเพื่อ

สั่งใหด้ าเนินการแกไ้ข ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

มาตรา 52/2 

 เ ม่ื อ ค ว า ม ป ร า ก ฏ ต่ อ ห น่ ว ย ง า น

ผูรั้บผิดชอบว่าวตัถุอนัตรายท่ีน าเขา้หรือน าผ่าน

โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

ซ่ึงการเก็บรักษาหรือจ าหน่ายอาจมีอนัตรายต่อ

บุคคล สัตว ์พืช และส่ิงแวดลอ้ม และไม่สมควร

มีการท าลายหรือจัดการในราชอาณาจักรให้

หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเก็บตวัอย่างวตัถุอนัตราย

เท่า ท่ีจ า เ ป็นเพื่อ เป็นพยานหลักฐานในการ

ด าเนินคดี และให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบนั้นสั่ง

ให้ผูน้ าเขา้หรือผูน้ าผ่านส่งวตัถุอันตรายดงักล่าว

ออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยเร่งด่วน 

 การด าเนินการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน

 

 บทบญัญติัน้ี ระบุถึงการไม่ปฏิบติัตามแลว้

อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้มีการเก็บตัวอย่างวัตถุ

อันตรายเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐาน ทั้ งน้ี

กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งท าหนา้ท่ี 

 บทบญัญติัควรระบุถึงพนักงานเจา้หน้าท่ี 

ผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง ต้องเป็นผู ้มี

ความรู้เฉพาะ มีความเช่ียวชาญ หรือเป็นผูไ้ด้รับ

อนุญาตในการเก็บตัวอย่าง เพื่อการเก็บตัวอย่าง

วัตถุอันตรายดังกล่ าวไม่ ส่ งผลต่อพนักงาน

เจา้หนา้ท่ี 

 ทั้งน้ีเป็นการดีท่ีมีการระบุให้ผูรั้บผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เป็นภาระหน้าท่ีของผู ้

น าเขา้หรือผูน้ าผา่น 
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ผูรั้บผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของ

คณะกรรมการ 

 ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึงมี

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น ให้ผูน้ าเข้าหรือผูน้ าผ่านเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดงักล่าว 

ทั้ ง น้ี  การก าหนดค่ า ใช้ จ่ ายให้ เ ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบประกาศก าหนด 

บทก าหนดโทษ 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

มาตรา 73 

 ผู ้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหน่ึง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน

สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 บทบัญญัติก าหนดโทษ มาตรา 73 มีการ
ก าหนดโทษอย่างชดัเจนในกรณีท่ีผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผู ้
ส่งออกหรือผูมี้ไว้ในครอบครองซ่ึงวตัถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในการอนุญาต มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ในการควบคุมมลพิษตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผู ้
จ่าย (Polluter Pays Principle) ซ่ึงให้ผูก่้อมลพิษเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 เน่ืองจากความอนัตรายของ วตัถุอนัตราย
ประเภทท่ี 3 นั้น ผลท่ีเกิดอาจจะมีความรุนแรงจน
ประเมินค่าไม่ได้ แต่บทก าหนดโทษในมาตราน้ี
ระบุตอ้งจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 
บาท อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น ควร
มีการระบุ เ ป็นโทษขั้ นต ่ าและพิจารณาความ
เสียหายรายกรณี อีกทั้ งอาจจะไม่เกิดความเข็ด
หลาบแก่ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือครอบครอง
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วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 3 ควรเพิ่มโทษปรับและ
บทก าหนดโทษด้านอ่ืน ท่ีส่งผลต่อการประกอบ
กิจการโรงงานตามหลกัป้องกนัไวก่้อน 
 หรือหากมีการพิจารณาความรุนแรงราย
กรณี ควรระบุบทก าหนดโทษหรือโทษปรับใน
อตัราขั้นต ่าของจ านวนค่าปรับ  
 
 

มาตรา 85 

 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 52 วรรคหน่ึง 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

ไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 บทก าหนดโทษตามมาตรา 85  หากผูผ้ลิต 
ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีการระบุตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 เดือนปรับสูงสุด 30,000 บาท ซ่ึงควรเป็นโทษขั้น
ต ่าของจ านวนค่าปรับมากกว่า เม่ือมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามผลท่ีเกิดจากวตัถุอนัตรายอาจจะ
มีระดับการส่งผลร้ายแรงมากน้อยต่างกันอาจจะ
พิจารณารายกรณี ทั้งน้ีหากเกิดกบักรณีท่ีส่งผลราย
แรงมาก ผู ้นั้ นก็จะได้รับบทก าหนดโทษท่ีไม่
เหมาะสมเม่ือเทียบกบักรณีท่ีส่งผลกระทบนอ้ยกวา่ 

มาตรา 85/1 

 ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน

เจา้หน้าท่ีตามมาตรา 52/1 ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 บทก าหนดโทษตามมาตรา 85 /1 หากผูผ้ลิต 

ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ

อันตรายประกอบกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือ

สถานประกอบการใกลเ้คียง ซ่ึงมีการระบุตอ้งระวาง

โทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับสูงสุด 30,000 บาท ซ่ึง
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ควรเป็นโทษขั้นต ่ าของจ านวนค่าปรับ และควร

พิจารณารายกรณีต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

   
  จากตาราง ท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบบั
น้ีใชบ้งัคบักบับุคคลใดท่ีผลิต น าเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึง
จะมีประกาศรายช่ือของสารท่ีต้องควบคุม ถ้าช่ือสารไม่ปรากฏในบัญชีรายช่ือ ก็ไม่อยู่ในการ
ควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี ในประกาศบญัชีรายช่ือ จะก าหนดว่าสารใดเป็นอนัตราย ชนิดใด 
หน่วยงานใดเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแบ่งการควบคุมวตัถุ
อนัตราย เป็น 4 ชนิด วตัถุอนัตรายชนิด ท่ี 1 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก 
หรือการมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ถา้เป็นชนิดท่ี 2 เป็น
วตัถุอนัตรายท่ีตอ้งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อน ชนิดท่ี 3 อนัตรายมากขึ้นจึงตอ้งได้รับ
ใบอนุญาต ส่วนชนิดท่ี 4 เป็นอนัตรายมากจนถูกหา้มมิใหมี้การผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการ
มีไวใ้นครอบครอง 
  การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการควบคุมวตัถุอนัตราย และก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการควบคุมดูแลวตัถุอนัตรายดงักล่าว เป็นกฎหมายท่ี
ออกใชเ้พื่อควบคุมดูแลการน าวตัถุอนัตรายมาใชใ้นกิจการประเภทต่าง ๆ เพราะวตัถุอนัตรายบาง
ชนิดอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์และส่ิงแวดลอ้มได ้ 
 
  4.2.3 มาตรการทางกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4 
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เหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยนัตรายต่อสาธารณะ 
มาตรา 9  
 เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อ
สาธารณชนอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ หรือภาวะ
มลพิษท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซ่ึงหาก
ปล่อยไวเ้ช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

 
 เ ม่ื อ มี เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น ห รื อ เ ห ตุ
ภยนัตรายต่อสาธารณชนอนัเน่ืองมาจากภยั
ธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ การด าเนินการใน
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ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
หรือก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชน 
หรือของรัฐเป็นอนัมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งตามท่ีเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรั้บหรืออาจไดรั้บ
อันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือ
ร่วมกนักระท าการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการควบคุม 
ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีท่ี
ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู ้ก่อให้เ กิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้น
ไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความ
รุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างท่ีมีเหตุภยนัตราย
ดงักล่าวดว้ย 
 อ า น า จ ใ น ก า ร สั่ ง ต า ม ว ร ร ค ห น่ึ ง 
นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ภ า ย ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด แ ท น
นายกรัฐมนตรีได ้โดยใหท้ าเป็นค าสั่ง และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 เม่ือนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหน่ึง 
หรือผูว้่าราชการจงัหวดัในการปฏิบติัราชการแทน
นายกรัฐมนตรีไดส้ั่งตามวรรคสองแลว้ ใหป้ระกาศ
ค าสั่งดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชกัชา้ 

การระงับเหตุระบุไว้ชัดเจนเ ม่ือ มี เหตุ
ร้ า ย แ ร ง เ กิ ด ขึ้ น ท่ี ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งและร้ายแรง หรือ
ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัย ของ
ประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีอ านาจ
หน้าท่ีโดยตรงในการเข้ามาแก้ไขปัญหา
ทนัทีโดยอ านาจสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 บทบญัญติัดังกล่าวเป็นการดีท่ีว่า 
ห ากก ารแพ ร่กระจ ายของมลพิ ษ ส่ ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ก็จะตอ้งเข้ามาแก้ไขปัญหา หรือหากการ
แพร่กระจายของมลพิษส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ประชาชน สุขภาพ หน่วยงาน
ทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานดา้นสาธารณสุขก็จะ
เข้ามามีบทบาทการแก้ปัญหา ทั้ งน้ี การ
แกไ้ขปัญหาเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยนัตราย
ตอ้งอาศยัหน่วยงานหลายหน่วยงานเพราะ
เหตุจากมลพิษไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
เพียงดา้นเดียว 

การจดัท าแผนเชิงป้องกนั 
มาตรา 10 
 เพื่อ เป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือ
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยนัตรายจากภาวะ
มลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการ

 
 บทบญัญติัในมาตราน้ีเป็นไปตาม
หลกัการระวงัไวก่้อน หลกัการดงักล่าวช่วย
แกไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือเหตุท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้ ง
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ป้ อ ง กัน  แ ล ะ จัดท า แ ผน ฉุก เ ฉิน เ พื่ อ แก้ ไ ข
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นไวล้่วงหนา้ 

ร้ ายแรงและเป็นพิษ ซ่ึงสอดคล้องกับ
บทบัญญัติในมาตรา 10 ท่ีมีการให้จัดท า
แผนฉุกเฉินท่ีแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้ น
ตามมาตรา 9 เพื่อป้องกันและแก้ไขและ
ระงบัเหตุฉุกเฉินท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและเกิดขึ้นไวล้่วงหนา้ 

ความรับผิดทางแพ่ง 
มาตรา 96 
  แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็น
แหล่งก าเนิดของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของ
มลพิษอันเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให้
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น หรือของรัฐเสียหายดว้ยประการ
ใด ๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
นั้น มีหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการร่ัวไหล หรือ
แพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท า
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เวน้
แต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ไดว้า่มลพิษเช่นวา่นั้นเกิดจาก 
 1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
 2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้
พนกังานของรัฐ  
 3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผู ้
ท่ีได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของ
บุคคลอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดย
ออ้ม ในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ
นั้น 

 
 บทบัญญัติในมาตราน้ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย โดยผูก่้อ
มลพิษตอ้งรับผิดไม่ว่าจะกระท าโดยจงใจ
ห รือประม าท เ ลิน เ ล่ อ  ผู ้ เ สี ยห ายไม่
จ า เ ป็นต้องพิ สู จน์ ถึ งความจงใจห รือ
ประมาทเลินเล่อของผู ้ก่อมลพิษ โดยมี
ข้อยกเว้นบางประการท่ีเจ้าของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งมลพิษไม่ตอ้งรับผิดหาก
พิ สูจน์ได้ว่า เหตุของการแพร่กระจาย
เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
 หาก มีกรณี เ กิดความ เ สี ยหาย
เน่ืองจากมลพิษใด ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายมี
หน้า ท่ีพิ สูจน์ เพียงว่ า  ผู ้ใดน่าจะ เ ป็นผู ้
ก่อให้ เ กิดมลพิษ  และตนได้รับความ
เสียหายจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษดงักล่าวเท่านั้น ถึงแมผู้เ้สียหาย
ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของผูก่้อมลพิษ แต่การ
พิสูจน์ความเสียหายว่าเราไดรั้บผลกระทบ
หรือไม่ กวา่เราจะพิสูจน์วา่เราไดรั้บผลกระ
ทบโดยเฉพาะเก่ียวกับผลกระทบด้าน
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 ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึง
เจ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หนา้ท่ีตอ้งรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึง
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีทางราชการตอ้งรับภาระจ่ายจริง
ในการขจดัมลพิษท่ีเกิดขึ้นนั้นดว้ย 

สุขภาพไม่ได้แสดงผลในทันที หากเรา
ไดรั้บสารพิษผลไม่ไดแ้สดงว่าเราเสียหาย 
ณ วนัท่ีเราไดรั้บสารพิษ ซ่ึงอาจจะส่งผลใน
ภายภาคหนา้ นอกจากเราจะสามารถพิสูจน์ 
(ทางวิทยาศาสตร์) ยืนยนัได้ว่าจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพในภายภาคหนา้แน่ ๆ เรา
จึงมีสิทธ์ิเรียกค่าเสียหาย 
 ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
แมบ้ทบญัญติัในมาตรา 96 ไม่ไดก้ าหนดไว้
ชดัเจนว่าหน่วยงานใดท่ีจะเป็นผูมี้สิทธิใน
การเรียกค่าใช้จ่ายส าหรับการขจดัมลพิษ 
ซ่ึงกฎหมายใช้ค  าว่า ทางราชการ ฉะนั้น
เป็นการดีท่ีกฎหมายเขียนเปิดกว้างไม่
จ าเพาะหน่วยงานใด หน่วยงานท่ีควรมีสิทธิ
ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในการขจดัมลพิษจึงควร
เป็นหน่วยงานท่ีไดด้ าเนินการดงักล่าวไป 

มาตรา 97 
             ผู ้ใดกระท า หรือละเว้นการกระท าด้วย
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการ
ท าล าย  ห รือท า ให้ สูญหาย  ห รือ เ สี ยหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐ หรือเป็นสา
ธารณสมบติัของแผ่นดิน มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้ งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลาย สูญหาย หรือเสีย
หายไปนั้น 

 
 บทบัญญัติในมาตราน้ีสอดคลอ้ง
กับหลักการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ซ่ึงเป็น
การดีท่ีหากกรณีความรับผิดของผูท่ี้ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเสียหายนั้น 
ตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายไปโดย
มาตรา 97 เฉพาะรัฐเท่ านั้ น  ท่ีจะเ ป็น
ผู ้เ สียหายและมีอ านาจด า เ นินคดีต่อผู ้
ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้
 การก าหนดให้เฉพาะหน่วยงานรัฐ
มีสิทธิในการฟ้องคดีกรณีเกิดความเสียหาย
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แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาว่า
ในความเป็นจริงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก็มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว การ
ก าหนดให้เฉพาะหน่วยงานรัฐเท่านั้นท่ีถือ
เป็นผูเ้สียหายและมีอ านาจฟ้องร้องจากผู ้
ก่อความเสียหายส่วนประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบก็ไม่สามารถใช้สิทธิได ้ซ่ึงก็จะ
เกิดปัญหาท่ีติดตามมาว่าหากหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ด าเนินการ
ฟ้ อ ง ร้ อ ง ในค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี เ กิ ด แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนก็จะไม่
สามารถด าเนินการในส่วนน้ีไดแ้ต่อยา่งใด 

 
  จากตาราง ท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  บญัญติัขึ้นเพื่อป้องกนัปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนทอ้งถ่ินและก าหนดแนวทางปฏิบติัใน
ส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษ ก าหนดความรับผิดของ
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ อนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามยั หรือ
เป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น หรือของรัฐเสียหายดว้ยประการใด ๆ และผูใ้ดกระท าหรือละเวน้การ
กระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง เป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 21  ผู ้วิจัย เห็นว่า
พระราชบญัญติัน้ีเป็นไปตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) เป็นหลกัการ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการมลพิษ กล่าวคือผูท่ี้เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่

 
21 โครงการจดัท าคู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 
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ส่ิงแวดลอ้มและหรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผูจ่้ายค่าเสียหายทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
มลพิษ และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดมลพิษ 
  
  4.2.4 มาตรการทางกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 5 
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เหตุร าคาญ 

มาตรา 25 

 ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผูอ้ยู่อาศยัในบริเวณใกลเ้คียงหรือผูท่ี้
ตอ้งประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็น
เหตุร าคาญ 
 1) แหล่งน ้า ทางระบายน ้า ท่ีอาบน ้า ส้วม 
หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงอยู่ใน
ท าเลไม่ เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือ
หมักหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มี
กล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือ
น่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิด
ความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
 2) การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวิธีใด หรือ
มีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 3) อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์ 
โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน ้ า การก าจดัส่ิงปฏิกูล 
หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการ
ควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสาร

 

 การลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย
อาจส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้ ง น้ี  
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข ตามมาตรา 
25 ไดมี้การระบุแหล่งก าเนิดมลพิษหากกรณี
ท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน การ
ลักลอบทิ้ งของ เ สียอันตรายได้ เข้าข่ าย
บทบญัญติัในขอ้ท่ี 3 และ 4  
 กรณีท่ีบ้านเรือนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน หรือโรงเรือนท่ีเล้ียงสัตว์ 
หรือโรงงาน หรือสถานประกอบการ ท่ี
จ าเป็นต้องมีระบบการระบายอากาศ หรือ
ระบายน ้ าเสีย หรือการก าจดัส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย 
น ้าโสโครก รวมทั้งระบบการควบคุมสารพิษ 
ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการนั้นๆ หาก
เจ้าของ หรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นๆ ไม่
จดัให้มีขึ้น จะมีผลท าให้เกิดความเส่ือม หรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ กรณีเช่นน้ี 
กฎหมายถือวา่เป็นการก่อเหตุร าคาญ  
 กรณีท่ีจดัให้มีระบบดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ แต่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือ
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เป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด
กล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษความ
สั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด 
จนเป็นเหตุให้เ ส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  
 5)  เหตุ อ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สถานท่ีนั้นไม่ดูแลบ ารุงรักษา หรือควบคุม
ระบบนั้น ให้ปราศจากกล่ินเหม็น หรือเกิด
ละอองสารพิษขึ้น จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรือ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ถือวา่เป็นเหตุร าคาญ 
 กรณีท่ีบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคล หรือ
สถานประกอบการ กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิด
มลพิษทางด้านกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ หรือสาร
เป็นพิษอ่ืนๆ เช่น การเผามูลฝอย เผาตน้หญา้จน
เกิดเขม่า ควนัเถา้ การเคาะ / ตี /ทุบโลหะ เกิดเสียง
ดงั การตอกเสาเข็ม จนเกิดความสั่นสะเทือน การ
โม่ บดส่ิงของ หรือสีขา้วจนเกิดฝุ่ น ละออง เป็น
ต้น จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรือเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ทั้งน้ี ตอ้งมีลกัษณะท่ีกระท าการเป็นการ
ประจ า จนเกิดสภาวะท่ีกระทบต่อการด ารงชีพ
เป็นการประจ าจนเกิดสภาวะท่ีกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนขา้งเคียง 

มาตรา 26 

ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจห้ามผูห้น่ึงผูใ้ดมิ

ให้ก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือ

สถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญด้วย 

ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดา

ถนน ทางบก ทางน ้ า รางระบายน ้ า คู คลอง และ

สถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุ

ร าคาญ ในการน้ี ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจ

ออกค าสั่ ง เ ป็นหนังสือเพื่อระงับ ก าจัดและ

ควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได ้

    
   มีการก าหนดอ านาจไวอ้ย่างชดัเจนในการ
รับรองอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ใน
การออกค าสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู ้หน่ึงผู ้ใด
ด าเนินการ ห้ามมิให้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญขึ้น 
ให้ด าเนินการระงบั ก าจดั และควบคุมเหตุ
ร าคาญต่างๆ ในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือใน
สถานท่ีเอกชน ซ่ึงหากมีการลกัลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีใด เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
สามารถด าเนินการสั่งการระงับเหตุนั้นได้
ทนัที 
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เหตุในพื้นท่ีสาธารณะ 

มาตรา 27 

 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้ นหรืออาจ

เกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงาน

ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล

ซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น ระงบัหรือป้องกันเหตุ

ร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว้ใน

ค าสั่ง และถา้เห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใด

เพื่อระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร

ก าหนดวิ ธีการเพื่อป้องกันมิให้มี เหตุร าคาญ

เกิดขึ้นอีกในอนาคตใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้

 
 บทบัญญัติมีการแยกกรณีชัดเจน
หากเหตุนั้นเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ 
อนัเน่ืองมาจากเหตุร าคาญเกิดขึ้นตามความ
ในมาตรา 25 โดยบทบญัญติัได้ระบุว่า หาก
เห ตุร าค าญนั้ น เ กิ ดขึ้ นห รืออาจจะ เ กิด 
บทบญัญติัไม่ไดร้ะบุว่าตอ้งเกิดเหตุนั้นก่อน
แต่เหตุนั้นมีความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นก็
ถือว่าให้เหตุนั้ นเป็นเหตุร าคาญ และเป็น
ค าสั่งเฉพาะบุคคล เฉพาะกรณีจึงให้อ านาจ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการออกค าสั่งให้
ด าเนินการระงับ ก าจัด และควบคุมเหตุ
ร าคาญไว ้ภายในระยะเวลาท่ีได้ระบุไวใ้น
ค าสั่ง 

เหตุในพื้นท่ีเอกชน 

มาตรา 28 

 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานท่ี

เอกชน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่ง

เป็นหนังสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ี

นั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ี

ระบุไวใ้นค าสั่งและถา้เห็นวา่สมควรจะให้กระท า

โดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร

ก าหนดวิ ธีการเพื่อป้องกันมิให้มี เหตุร าคาญ

เกิดขึ้นในอนาคต ใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้

 ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้อง ถ่ินตามวรรคหน่ึง  ให้ เจ้า

 

 บทบัญญัติมีการแยกกรณีหากเหตุ

นั้ น เ กิดขึ้ นในท่ีสถานท่ี เอกชน สถานท่ี

เอกชนสามารถร้องขอให้ เจ้าพนักงาน

ท้ อ ง ถ่ิ น เ ข้ า ม า ร ะ งับ เ ห ตุ ร า ค าญ  อัน

เน่ืองมาจากเหตุร าคาญเกิดขึ้นตามความใน

มาตรา 25 ได ้

 ในกรณีท่ีผูก่้อใหเ้กิดเหตุร าคาญไม่มี

การปฏิบัติตามค าสั่ง มาตรา 28 วรรคหน่ึง 

ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินระงบัเหตุร าคาญนั้น 
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พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจระงับเหตุร าคาญนั้ น

และอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้มี

เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีก และถา้เหตุร าคาญเกิดขึ้น

จากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของ

เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น เจา้ของหรือ

ผู ้ครอบครองสถานท่ีดังกล่าวต้องเป็นผู ้เ สีย

ค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน

ว่าเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิด

อนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารง

ชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออก

ค าสั่ ง เ ป็นหนัง สื อห้ าม มิ ให้ เ จ้ าของห รือผู ้

ครอบครองใชห้รือยินยอมให้บุคคลใดใชส้ถานท่ี

นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจ

แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าได้มีการระงับเหตุ

ร าคาญนั้นแลว้ก็ได ้

หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีละเลย 

ตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

 หากเหตุร าคาญนั้ นเป็นอันตราย

ร้ายแรง เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออกค าสั่ง

เป็นหนังสือห้ามมิให้ใช้สถานท่ีนั้นจนกว่า

จะมีการระงบัเหตุร าคาญ  

 เป็นการดีท่ีบทบัญญัติได้ระบุไว้

ชดัเจนในการแกไ้ขเป็นกรณีไป เพื่อป้องกนั

มิให้ผูก่้อให้เกิดเหตุร าคาญไม่กระท าตาม

หรือกระท าตามบางส่วนหรือละเลย เพิกเฉย

การระงบัเหตุจนกวา่เหตุนั้นจะหมดไป 

 
  จากตาราง ท่ี 5 จะเห็นไดว้่า ปัญหาเหตุร าคาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุร าคาญท่ีมี
สาเหตุมาจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาเสียงดงั ฝุ่ นละออง กล่ินเหมน็ ไอระเหยจากสารเคมี  น ้า
เสีย หรือกากขยะอุตสาหกรรม เป็นตน้ ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน การจดัการปัญหาท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นตอ้งด าเนินการกบั
แหล่งก าเนิด เพื่อไม่ใหก่้อมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องประชาชน โดยอ านาจหนา้ท่ีหลกั
ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นผูรั้บผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นท่ี ทั้ งน้ีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องปัญหาเหตุร าคาญมีเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับเดียวท่ีมี
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บทบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจน จึงมีความส าคญัในดา้นน้ีเพื่อป้องกนัและควบคุมกรณีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้น
จากกากของเสียอนัตราย 
 
 4.3 การบังคับใช้กฎหมายในการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
 
  ผลกระทบดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย 
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นบ่อยคร้ังจึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคัญและควรตระหนักถึงปัญหา 
เน่ืองจากปัจจุบนั พบวา่ การด าเนินการทางกฎหมายดา้นการบงัคบัใชเ้พื่อควบคุมการลกัลอบทิ้งกาก
ของเสียอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหา บรรเทาความรุนแรง และเฝ้าระวงัการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายในแต่
ละพื้นท่ีนั้น ๆ บนพื้นฐานของอ านาจและบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งน ามาตรการ
ทางกฎหมายไปบงัคบัใช ้โดยปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการน ามาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ไปบังคับใช้นั้น มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากการศึกษานั้นสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 4.3.1 การบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เน่ืองจากการลกัลอบทิ้ง
ของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
  
 กรณีการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
การตรวจสอบการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มแลว้ มีการด าเนินการ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
  1) หากผลการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและหาตวัผูก้ระท าผิดได ้พบวา่ กากอุตสาหกรรมท่ี
ทิ้งอยู่เป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้จ าแนก
ประเภทวา่เขา้ข่ายเป็นกากของเสียอนัตรายหรือไม่อนัตรายและพิสูจน์ต่อไปวา่ผูใ้ดเป็นเจา้ของหรือ
แหล่งท่ีมาของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้น้ี ใครเป็นผูร้วบรวมและขนส่งมาทิ้ง  
  จากการศึกษา พบว่า กรณีส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานใดผู ้
ประกอบกิจการโรงงานมีความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ไม่วา่กากของเสียจะออกจากโรงงาน
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ท่ีมีใบอนุญาตถูกตอ้งหรือไม่ก็ตาม หากเขา้องคป์ระกอบการเป็นโรงงาน ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน
ท่ีก่อให้เกิดส่ิงปฏิกูลฯ ไวใ้นครอบครองในฐานะผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลฯ เขา้ข่ายเป็นความผิด และ
เป็นผูต้อ้งรับผิดกรณีลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  
  ตามมาตรา 8 (5)22 ไดก้ าหนดการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานไวแ้ลว้โดย
โรงงานตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  
  2) หากพบว่าโรงงานใดมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเก่ียวกบัการประกอบกิจการ
โรงงานพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสามารถเขา้ไปตรวจสอบหรือมีอ านาจสั่งการใหแ้กไ้ข ปรับปรุง
หรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้สามารถควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นไดอ้ย่างทนัท่วงทีซ่ึง
ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ตามบทบญัญติัมาตรา 3723   
  จากการศึกษา พบว่า กฎหมายในส่วนของพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดมี้
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานไวอ้ย่างชดัเจนและมีการออกประกาศ
กระทรวง24 ในการจ าแนกประเภทของเสียอันตรายว่าเข้าข่ายเป็นกากของเสียอันตรายหรือไม่
อนัตราย รวมถึงการให้อ านาจหนา้ท่ีแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการออกค าสั่งโรงงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานนั้น ซ่ึงถือได้ว่าสาระส าคัญในด้านการควบคุม
โรงงานมีความครบถว้นในดา้นการก ากบั ควบคุม การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
  การบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พบวา่ การลกัลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรม โรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลมีความผิดฐานน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออก
นอกบริเวณโรงงาน ซ่ึงมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 4525 ซ่ึงก าหนดไวว้่า ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออก
ตามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกินสองแสนบาท  
  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กฎหมายฉบับน้ีมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการควบคุม
มลพิษตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) ซ่ึงให้โรงงานเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจ่ายค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น แต่ในเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายและบทลงโทษตามกฎหมายฉบบัน้ีทั้ง
ในเร่ืองบทลงโทษและอตัราค่าปรับยงัถือว่ามีอตัราน้อยมากเม่ือเทียบกบัเหตุท่ีเกิดขึ้นท่ีอาจจะส่งผล

 
22 พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 8(5) 
23 พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 37 
24 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
25 พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 45 
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กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม บุคคล หรือสภาพโดยรอบเป็นวงกวา้งและอาจจะมีมูลค่าความเสียหายมาก
เม่ือเทียบกบัเหตุท่ีเกิดขึ้น หรือมูลค่าความเสียหายท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข ก าจดัหรือระงบัเหตุอาจจะมี
มูลค่าสูงกว่าโทษปรับ กรณีท่ีบทลงโทษมีค่าปรับท่ีน้อยอาจท าให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการฝ่าฝืน
และไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ก่อให้เกิดการท าผิดซ ้ าซากไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายและยงัคงลกัลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งน้ี ในกฎหมายฉบบัน้ีควรเพิ่มโทษและมีการก าหนดค่าปรับขั้นต ่าไวด้ว้ย  
  หากผลการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงแลว้ยงัไม่สามารถหาตวัผูก้ระท าผิดได ้ให้พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจยดึหรืออายดักากอุตสาหกรรมไวต้ามท่ีเห็นสมควรและในระหว่างหา
ตัวผู ้กระท าผิด ถ้า มี เหตุ ท่ีทางราชการสมควรเข้าไปด า เนินการให้น ามาตรา 42 26  แห่ง
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาใชบ้งัคบั โดยหากการพิสูจน์พบผูก้ระท าผิด ผูป้ระกอบกิจการ
โรงงานตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย ในการเขา้จดัการนั้นตามจ านวนท่ีจ่ายจริงรวมกบัเบ้ียปรับในอตัรา
ร้อยละ30 ต่อปีของเงินจ านวน  
  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ความในมาตรา 42 ไดร้ะบุชดัเจนซ่ึงมีความส าคญัในกรณีท่ีการ
บังคับใช้ของรัฐต่อพระราชบัญญัติฉบับน้ี หากพบว่าโรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลต้องรับผิด
ค่าใช้จ่ายในการท่ีรัฐเข้าไปจัดการให้เป็นไปตามค าสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มตามจ านวนท่ีรัฐจ่ายจริงรวมกบัเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 30 ต่อปี ของเงินจ านวนดงักล่าว 
แต่กระบวนการในการประเมินและชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ลกัลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรมนั้นมีความล่าชา้ ท าใหห้น่วยงานราชการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ
ตอ้งใชง้บประมาณของหน่วยงานก่อนเพื่อด าเนินการแกไ้ขหรือระงบัเหตุในเบ้ืองตน้ 
  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บงัคบัใช้พระราชบญัญติัน้ีในการด าเนินการกรณีการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายโดยตรง คือ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลการ
จดัการกากอุตสาหกรรมของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย การใหอ้นุญาตน าส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการกากอุตสาหกรรม
การตรวจสอบก ากับดูแลสถานประกอบการ การตรวจสอบวิธีการผูรั้บจดัการกากอุตสาหกรรม 
ผูรั้บด าเนินการขนส่ง และใบก ากับการขนส่งกากอุตสาหกรรม การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดกากอุตสาหกรรม 
  ทั้งน้ีการบังคับใช้เพื่อควบคุมกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายยงัขาด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัพบขอ้บกพร่องเร่ือง การให้โรงงานอุตสาหกรรม

 
26 พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 42 
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เข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสียอันตราย การคุมเข้มการติดตามและเฝ้าระวงัการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย ปัญหาการตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ และรวบรวมหลกัฐานเก่ียวกับ
ประเภทและแหล่งท่ีมาของกาก อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงถูกลกัลอบน ามาทิ้ง มีขั้นตอนยุ่งยาก
และใช้เวลานาน ท าให้ไม่สามารถสืบหาผูร่้วมกระท าความผิดมาลงโทษได้อย่างครบถว้น หรือ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที ปัญหาการปรับปรุงฐานขอ้มูลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบ
กิจการแลว้ใหท้นัต่อปัจจุบนั 
 
 4.3.2 การบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญติัวตัถุอนัตราย  พ.ศ. 2535 เน่ืองจากการ
ลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
  
  กรณีการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535การตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ีและเก็บตวัอยา่งพิสูจน์หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ประเภทของเสียอนัตราย และเขา้ข่ายเป็นของเสียเคมีวตัถุ (Chemical 
Wastes) ตามบญัชี 5.2 แนบทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 
2556 ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 จะมีการพิสูจน์แหล่งท่ีมาว่ามาจาก
โรงงานใดและใหด้ าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
  จากการศึกษา พบว่า พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  มาตรา 1827  ไดมี้การ
แบ่งชนิดของวตัถุอนัตรายไวแ้ลว้ ซ่ึงวตัถุอนัตรายแบ่งตามความจ าเป็นแก่การควบคุม เป็น 4 ชนิด 
และกรณีท่ีมีการทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีเขา้ข่ายเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายท่ีมี
ความเป็นอนัตรายหรือความเส่ียงสูงกว่าวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 และ 2 ในการบงัคบัใชก้ฎหมายจึงตอ้ง
ก าหนดให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอขึ้นทะเบียนวตัถุอนัตราย และ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนจึงจะประกอบกิจการได ้ 
  ตามบทบญัญติั มาตรา 2328 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีเขา้ข่าย
เป็นกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีทิ้งอยู่เป็นของเสียวตัถุ และพบว่าผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผ่าน 
ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหาย 
หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น พนักงานเจา้หน้าท่ีจึงมีอ านาจสั่งการให้ผูน้ั้นส่งวตัถุ
อนัตรายนั้นคืนใหแ้ก่ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัส่งวตัถุอนัตราย  

 
27 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535, มาตรา 18 
28 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535, มาตรา 23 
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  หากผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูน้ าผา่น ผูน้ ากลบัเขา้มา ผูส่้งกลบัออกไป หรือผูมี้ไว้
ในครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัใหถู้กตอ้งไดพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวตัถุอันตรายนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อท าลายหรือจัดการตาม
สมควรซ่ึงไดร้ะบุไวต้ามบทบญัญติัมาตรา 5229  แลว้    
  จากการศึกษา พบว่า กฎหมายในส่วนของพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ไดมี้การก าหนดประเภทของของเสียอนัตรายไวอ้ยา่งชดัเจนครบถว้น และก าหนดใหก้ารด าเนินการ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีท าใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึง
วตัถุอนัตรายตอ้งด าเนินการตามกฎหมายก่อนประกอบกิจการหรือมีไวค้รอบครอง รวมถึงการ
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีไวอ้ย่างชดัเจนในการสั่งการเพื่อระงบัเหตุท่ีเกิดขึ้นจาก
การครอบครองวตัถุอนัตราย   
  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 
2535 การลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม โรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือเจา้ของของเสียเคมีวตัถุตอ้ง
รับผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นเหตุให้น าของเสียไปทิ้งเน่ืองจากการทิ้งเป็นความผิดของเจ้าของ
ของเสียถือเป็นการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 7330  ความว่าผูใ้ดฝ่าฝืน
มาตรา 23 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ จาก บทก าหนดโทษและอตัราค่าปรับควรก าหนดอตัราการปรับขั้นต ่า หากพิจารณารายกรณี
อาจจะมีระดบัความรุนแรงต่างกันเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีเกิดจากวตัถุเคมีชนิดท่ี 3 ผลท่ีเกิด
อาจจะส่งผลท่ีมีความร้ายแรงแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดกรณีร่ัวไหล  
  พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบงัคบัใช้พระราชบญัญติัน้ีในการด าเนินการกรณีการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายโดยตรง 
คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั มีอ านาจหน้าท่ีในการในการก ากบั
ดูแล ควบคุมการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง การตรวจสอบก ากบัดูแล
สถานประกอบการท่ีมีการน าเขา้ส่งออกของเสียเคมี วตัถุอนัตราย ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน
การควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสม การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรม 
  ทั้งน้ีการบังคับใช้เพื่อควบคุมกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายยงัขาด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากเหตุท่ีเกิดจากวตัถุอนัตรายมีความร้ายแรง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั บุคลากรและเจา้พนกังานท่ีมีความจ าเพาะและมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ

 
29 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535, มาตรา 52 
30 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535, มาตรา 73 
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ยงัมีน้อย ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ความเช่ียวชาญ 
ความช านาญ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีลงปฏิบติัเชิงพื้นท่ีเพื่อการป้องกนัแกไ้ข ระงบัหรือบรรเทา
เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยนัตรายจากภาวะมลพิษท่ีเกิดขึ้น ก็จ าเป็นตอ้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความรู้เฉพาะดา้น ความเช่ียวชาญ ความช านาญ หรืออาจจะตอ้งมีการผา่นการอบรมโดยเฉพาะ หรือ
เป็นผูมี้ใบประกอบการอนุญาตการก าจดั การเก็บ ขน ยา้ย วตัถุอนัตราย เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบทั้ง
ต่อตวัเจา้พนกังานเองและต่อเหตุท่ีอาจจะเกิดการแพร่กระจายหรือการร่ัวไหลของวตัถุอนัตรายขึ้น
ในระหวา่งการลงไปปฏิบติังาน 
 
 4.3.3 การบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 เน่ืองจากการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
  
  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 ฉบบัน้ี
เป็นกฎหมายทัว่ไปในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมและจดัการปัญหามลพิษ 
และเป็นกฎหมายท่ีส าคัญในการจดัการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมีมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียอุตสาหกรรมโดยการก าหนดหลกัการควบคุมมลพิษ การก าหนด
มาตรฐาน การก าหนดประเภท การติดตาม ตรวจสอบ ท่ีครอบคลุมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  กรณีการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ อย่างรุนแรงและเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
บทบญัญติัมาตรา 931  ระบุการด าเนินการในการระงบัเหตุ เม่ือมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นจากการลกัลอบ
ทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งและร้ายแรง หรือส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ระงบัเหตุในทนัทีและไม่ใหก้ระท าการใดเพื่อเป็นการเพิ่มความรุนแรง และมาตรา 1032  
ระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกนัแกไ้ข ระงบัหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยนัตรายจากภาวะมลพิษ
ตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกนั และจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นไวล้่วงหนา้ 
  จากการศึกษาพบว่า การบงัคบัใช้กฎหมายในพระราชบัญญัติฉบบัน้ี ได้ให้เจ้า
พนกังานควบคุมมลพิษสามารถควบคุมดูแลการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และมีอ านาจ

 
31 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 9 
32 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 10 
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ด าเนินการไดใ้นกรณีท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ด าเนินการตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีไดก้ าหนดไว ้ได้
ระบุขอ้ก าหนดว่านายกรัฐมนตรีมีอ านาจในการสั่งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ควบคุม ระงบั
เหตุ หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นทนัทีไม่ว่าเหตุนั้นเกิดจากจากภยัธรรมชาติหรือภาวะ
มลพิษท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ในเชิงการป้องกนัก็มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและ
จัดท าแผนฉุก เ ฉิน เพื่ อแก้ไ ขสถานการณ์ ท่ี เ กิ ดขึ้ นไว้ล่ ว งหน้ า ท่ี จะ ส่ งผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการป้องกนัแกไ้ข ระงบัหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉินนั้น 
  กรณีความรับผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ผูวิ้จยัเห็นว่าพระราชบญัญติัน้ีเป็นไปตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผู ้
จ่าย (Polluter Pays Principle) เป็นหลกัการท่ีช่วยแก้ไขปัญหาการจดัการมลพิษ กล่าวคือผูท่ี้เป็น
ตน้เหตุแห่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ส่ิงแวดลอ้มและหรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผูจ่้ายค่าเสียหาย
ทั้งหมดโดยผูก่้อความเสียหายในเหตุมลพิษตามมาตรา 9633 เป็นกรณีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษก่อให้เกิด
ความเสียหาย ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ และผูก่้อความเสียหายในทรัพยากรธรรมชาติตาม
มาตรา 9734 กรณีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้ น ผู ้วิจัย เห็นว่า
พระราชบญัญติัน้ีเป็นไปตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) 
  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การบงัคบัใช้กรณีการก าหนดความรับผิดของเจ้าของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้น มาตรา 96 บทบญัญติัไดร้ะบุอย่างไม่เฉพาะเจาะจง
ของผูมี้สิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายถึงการด าเนินการหากหน่วยงานใดเป็นผูข้จดัมลพิษ ฉะนั้น
เป็นการดีในการบังคับใช้ต่อหน่วยงานท่ีควรมีสิทธิฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษเป็น
หน่วยงานท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ 
  บทบญัญติัตามมาตรา 97 การบงัคบัใชใ้นการเรียกร้องค่าใชจ่้าย เฉพาะรัฐเท่านั้นท่ี
เป็นผูเ้สียหายและมีอ านาจด าเนินคดีต่อผูก่้อให้เกิดความเสียหาย ประชาชนไม่สามารถด าเนินการ
ในส่วนน้ีได ้เพื่อให้มีการชดใชค้วามเสียหายแก่ธรรมชาติ หากหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือล่าชา้หรือไม่กระท าการใด ๆ เพื่อเป็นการการอนุรักษ์
และปกป้องแก่ทรัพยากรธรรมชาติจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หรือส่งผลกระทบต่อประชาชน อาจท าให้เหตุท่ีเกิดท่ีจะตอ้งได้รับการฟ้ืนฟูหรือการได้รับชดใช้
ค่าเสียหายถูกเพิกเฉยจึงมีความจ าเป็นในการท่ีหน่วยงานรัฐใชสิ้ทธิตามมาตรา 97 เพื่อเรียกร้องให้ผู ้
ก่อความเสียหายชดใชเ้หตุท่ีไดก่้อขึ้น 

 
33 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 96 
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  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 หน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัน้ีในการด าเนินการกรณีการลกัลอบทิ้งกาก
ของเสียอันตรายนอกเหนือส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง คือ กรมควบคุมมลพิษ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ี 1-16 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการ ตรวจสอบ บ่งช้ี ความเป็นอนัตรายและผลกระทบจากการปนเป้ือนกากของเสีย
อนัตรายในส่ิงแวดล้อม ให้ขอ้คิดเห็นเชิงวิชาการในการแก้ไขปัญหากากของเสีย ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากกากของเสีย สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัการลกัลอบทิ้งกากของเสีย 
  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัของพระราชบญัญติัน้ี อีกทั้งยงัมีอ านาจหนา้ท่ีเป็นหน่วยสนบัสนุนไม่ว่าจะ
เป็นงานทางดา้นวิชาการ เช่น หลกัในการแกไ้ขปัญหา การก าหนดเกณฑม์าตรฐานการปล่อยมลพิษ 
ระงบัเหตุ การออกคู่มือ เป็นตน้ การตรวจสอบ บ่งช้ี เช่น การตรวจสอบสารเคมีท่ีมีการปนเป้ือนใน 
น ้ า อากาศ เป็นตน้ หรือภารกิจฉุกเฉินท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเขา้มา
ระงบัเหตุแกปั้ญหา เช่น กรณีมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นจากการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งและร้ายแรง หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 
นอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานหลักท าให้บางกรณีท่ีเกิดและมีการร้องเรียนมายงั 
หน่วยงานท่ีกล่าวไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มท่ีเน่ืองจากไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานนั้น 
  การบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีจึงเป็นการวางกรอบนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การประกาศเขต
อนุรักษแ์ละพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดให้โครงการขนาดใหญ่จะตอ้งจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 
 4.3.4 การบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เน่ืองจากการ
ลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
  
  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ประชาชนด้านสุขลกัษณะหรือกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม การ
รักษาความสะอาดในท่ีหรือทางสาธารณะ สถานสาธารณะอีกทั้งยงัเป็นกฎหมายท่ีส าคญัและมี
ความเก่ียวขอ้งอีกฉบบัหน่ึงในการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
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ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม การจดัการปัญหาท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นตอ้งด าเนินการกบัแหล่งก าเนิดของ
ปัญหาซ่ึงส่วนใหญ่ คือ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายและเหตุท่ีเกิดนั้นอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนหรือเหตุร าคาญ  
  กรณีเป็นเหตุร าคาญ การจดัการเหตุร าคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 อนัเน่ืองมาจากสถานประกอบกิจการมีการปล่อยมลพิษท่ีส่งผลอาจจะเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน ปัญหาเหตุร าคาญเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้ นอย่างกว้างขวางในหลายพื้นท่ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุร าคาญท่ีมีสาเหตุมาจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาเสียงดงั ฝุ่ นละออง 
กล่ินเหมน็ ไอระเหยจากสารเคมี น ้าเสีย หรือกากขยะอุตสาหกรรม เป็นตน้  
  ลักษณะของเหตุร าคาญกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามบทบญัญติัมาตรา 25 35 ได้ระบุว่า กรณีท่ีมีเหตุอันอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยู่อาศยับริเวณใกลเ้คียงหรือผูต้อ้งประสบกบัเหตุนั้น ดงัต่อไปน้ี ให้
ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ ตามความขอ้ (3) โรงงาน หรือสถานท่ีประกอบการใด ไม่มีการระบายอากาศ 
การระบายน ้ า การก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุม ให้
ปราศจากกล่ินเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษ จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
และ (4) การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพนั้ น หากมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม และเกิดการร่ัวไหลของสารพิษ ทั้งน้ีอ านาจในการควบคุมดูแลกรณีเหตุร าคาญตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 นั้นไดแ้ก่  
  กรณีท่ีเกิดเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 2736 กฎหมายก าหนดให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการออกค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงบัก าจดัควบคุม และป้องกนั
เหตุร าคาญ รวมทั้งก าหนดวิธีการ และหากออกค าสั่งแลว้ปรากฏว่า ผูรั้บค าสั่งมิไดป้ฏิบติัตามค าสั่ง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและกรณีเหตุร าคาญดงักล่าว อาจเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจเขา้ไปจดัการตามความจ าเป็นเพื่อการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญขึ้น 
  กรณีเกิดเหตุร าคาญในสถานท่ีเอกชน ตามมาตรา 28 37 กฎหมายก าหนดให้เจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น
ด าเนินการระงับเหตุร าคาญในระยะเวลาท่ีสมควร จะก าหนดวิธีการระงบัหรือการป้องกันเหตุ

 
35 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 25 
36 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535, มาตรา 27 
37 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535, มาตรา 28 
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ร าคาญนั้น กรณีท่ีผูเ้ป็นเจา้ของ หรือผูค้รอบครองสถานมิไดป้ฏิบติัตามค าสั่ง ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดแยกเป็น 2 กรณีคือ  
  1) กรณีเหตุร าคาญนั้นมิไดก่้อให้เกิดสภาวะท่ีเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรง ต่อสุขภาพ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน อาจเขา้ไประงบัเหตุร าคาญนั้นเอง และหากเหตุร าคาญนั้นเกิดจากการกระท า 
หรือการละเลยของผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น ให้ผูน้ั้น เป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับ
การจดัการนั้น 
  2) กรณีเหตุร าคาญนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ กฎหมายให้
อ านาจแก่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน ออกค าสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองใช้หรือ
ยนิยอม ใหบุ้คคลใดใชส้ถานท่ีนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน จนกวา่มีการระงบัเหตุร าคาญนั้นแลว้ 
  จากบทบญัญติัในมาตรา 27 และ 28 จะเห็นได้ว่า หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คือ หน่วยงานทอ้งถ่ิน ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการ ควบคุม 
ก ากบัดูแลการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบการ ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ และการจดัการส่ิงปฏิกูลและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงงานท่ีก่อให้เกิดกากของเสีย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย ลดอุปสรรคการ
ด าเนินการตามกฎหมาย สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัการลกัลอบทิ้งกากของเสีย และกรมควบคุมโรค 
กรมอนามยั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุม ก ากบัดูแลการประกอบ
กิจการ สถานประกอบการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงาน
ท่ีก่อให้เกิดกากของเสีย38 จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก ากับดูแลและ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารจดัการกากของเสียอนัตราย 
  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เม่ือเกิดเหตุร าคาญขึ้นในการบงัคบัใช้ทั้ง 2 กรณีพบว่าอ านาจ
หนา้ท่ีมีการคาบเก่ียวและมีขั้นตอนในการด าเนินการท่ีซ ้ าซ้อน การปฏิบติังานระหว่างเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินและเจา้พนักงานสาธารณสุขท่ีตอ้งร่วมมือกันในการปฏิบติังานนั้น เม่ือเกิดเหตุร้องเรียน 
ประชาชนท่ีประสบเหตุหรือพบเห็นมีการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือราชการส่วนภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือมีการ
ด าเนินการตรวจสอบพนกังานทอ้งถ่ินมกัขอให ้เจา้พนกังานสาธารณสุขเป็นผูต้รวจสอบ เพราะการ
ตรวจวินิจฉยั และด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะตอ้งอาศยับุคลากรและทีมงานท่ีมีความรู้39 เม่ือ
พบว่าเป็นเหตุร าคาญ เจา้พนกังานสาธารณสุขมีหนา้ท่ี ตอ้งเสนอให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจ
ในเขตทอ้งถ่ินนั้น ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ท่ี้ก่อเหตุท่ีเกิดในท่ี หรือทางสาธารณะ หรือใหเ้จา้ของ 

 
38 คู่มือเฝ้าระวงัติดตามปัญหามลพิษจากการลกัลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายในพ้ืนท่ีเส่ียง, หนา้ 14 
39 คู่มือการด าเนินงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ, หนา้ 9 
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หรือผูค้รอบครองสถานท่ีเอกชน ปรับปรุงแกไ้ข หรือระงบัเหตุร าคาญ เป็นการด าเนินการท่ีสลบัไป
มา อาจจะท าให้ประชาชนหรือผูร้้องเรียนเกิดความสับสน และกระบวนการการท างานอาจจะล่าชา้
เหตุเพราะการด าเนินการเป็นการด าเนินงานคนละหน่วยงาน 
  แต่หากกรณีเร่ืองร้องเรียนนั้นพบวา่ไม่เป็นเหตุร าคาญโดยเจา้พนกังานสาธารณสุข
เป็นผูต้รวจสอบ เม่ือพิสูจน์ทราบวา่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุร าคาญใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้
พนกังานสาธารณสุขตอ้งแจง้ใหผู้ร้้องทราบ (ถา้ผูร้้องแจง้ท่ีอยูใ่หท้ราบ) แลว้แต่กรณี เร่ืองร้องเรียน
น้ีถือวา่เป็นอนัยุติ 
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บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจยั เร่ือง มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสีย
อนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์กฎหมาย ขอ้มูล
เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดด้ าเนินการศึกษารวบรวมทั้งหมด โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา วิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลการวิจยัเอกสาร เพื่อท่ีจะน าไปสู่การสรุป
ผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผล  
  รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 ของกรมควบคุมมลพิษ 
พบว่า  ปริมาณของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นทุกปี จากปัญหาจ านวนขยะ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและนับวนัยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น  แมว้่าจะมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งได้ออกมาตรการเชิงรุกท่ีชดัเจนเพื่อรับมือต่อปัญหาดังกล่าวแลว้ รวมถึงมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่การ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐยงัคงมีความล่าช้า เนน้การแกไ้ขปัญหาเชิงรับซ่ึงเป็น
การแกไ้ขปัญหาท่ีปลายทาง และยงัคงไม่ให้ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาจากการลกัลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมซ่ึงถือเป็นปัญหาท่ี เ ร่งด่วนท่ีต้องด า เนินการแก้ไขเพราะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ กล่าวคือ ผลกัดนัการขบัเคล่ือนดา้นเศรษฐกิจโดยมีนโยบายในการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
แต่ในขณะเดียวกนัปัญหามลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรือลด
มลพิษท่ีเกิดขึ้นได ้ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความยอ้นแยง้ระหว่างนโยบายกบัแนวทางปฏิบติั เช่น การ
ปลดปล่อยมลพิษ หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีได้ก าหนดค่ามาตรฐานในการปล่อยมลพิษโดย
ก าหนดให้ปล่อยไม่เกินค่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงไม่ต่างกบัการอนุญาตให้มีการปล่อย
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มลพิษได้อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งยงัไม่มีความชัดเจนว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นผูใ้ดจะเป็นผูเ้ยียวยา 
รวมถึงระยะเวลาในการพิสูจน์หาผูก้ระท าความผิดตอ้งใช้ระยะเวลานาน และท่ีส าคญักฎหมายใน
เชิงป้องกนัก็ไม่ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนโดยระบุไวอ้ย่างกวา้งๆ ว่าตอ้งมีแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อ
รองรับเหตุฉุกเฉิน แต่เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแผนนั้นก็ไม่สามารถจดัการไดจ้ริง การพฒันาทางดา้น
อุตสาหกรรมในความเป็นจริงเชิงปฏิบัติไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดมลพิษหรือห้ามไม่ให้มีการ
ปลดปล่อยมลพิษได ้มาตรการทางกฎหมายระบุว่าสามารถปลดปล่อยมลพิษไดเ้พียงแต่ตอ้งปล่อย
ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานท่ียอมรับหรือค่ามาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น และยงัคงพบว่ามาตรการทาง
กฎหมายบางฉบบัอย่างกฎหมายหลกัยงัเป็นการระบุอย่างกวา้ง แมต้ัวกฎหมายจะระบุให้อ านาจต่อ
กฎหมายย่อย เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นต้น เพื่อให้ออกมาตรการหรือก าหนด
มาตรฐานเป็นการเฉพาะกรณีนั้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหลัก เช่น ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มีสาระส าคญัเพื่อใหโ้รงงานผูก่้อก าเนิด ผูข้นส่งของเสียอนัตราย 
และโรงงานผูรั้บก าจัด/บ าบัด ปฏิบัติตามข้อก าหนด แต่ก็ยงัคงพบว่ายงัมีผูไ้ม่ปฏิบัติตาม หรือ
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานท่ีก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย การให้โรงงาน
อุตสาหกรรมต้องมีการเข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสียอันตรายแต่ย ังพบว่ามีโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ียงัไม่อยูใ่นระบบอีกเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ จึงน าไปสู่ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการ
ทางกฎหมาย 
  การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ายงัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ถึงแม้
หน่วยงานกลางท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดมาตรการจะพยายามผลกัดนัภารกิจเชิงรุกหรือ
เชิงรับ แต่หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการจนถึงการด าเนินการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะเป็นหน่วยงานท้องถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานในพื้นท่ีนั้นปัญหาคือ การติดตาม 
ก ากบัดูแลโรงงานท่ีก่อก าเนิดกากของเสียอนัตราย และโรงงานรับบ าบดั/ก าจดักากของเสียอนัตราย
ยงัมีไม่เพียงพอ รวมถึงระบบรวบรวม ขนส่ง และบ าบดั ก าจดัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการ
ลกัลอบทิ้งตามพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น บ่อดินเก่า พื้นท่ีรกร้าง ขา้งถนน แหล่งน ้ าท่ีลบัตา เป็นตน้ ส่วนหน่ึง
อาจเป็นเพราะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น รวมถึง
ปัญหาด้านงบประมาณในการจัดการของหน่วยงานท้องถ่ินท่ียงัไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ทั้งน้ีมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผูวิ้จยัไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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 5.1.1 แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษ กากของเสียอนัตราย 
 
  การจดัการของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
ตอ้งมีการควบคุมเพื่อลดการเกิดของเสียอุตสาหกรรมให้มากท่ีสุด นอกจากการจดัการของเสียดว้ย
วิธีการจดัการของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การบ าบดัดว้ยวิธีการทางชีวภาพ ทาง
เคมี ทางกายภาพ หรือการก าจดัดว้ยวิธีการตามหลกัเกณฑแ์ลว้ การควบคุมเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจ
ก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั โดยหลกัการส าคญัท่ีศึกษา คือ หลกัการระวงัไวก่้อน 
มีสาระส าคญัเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งร้ายแรงและเป็นพิษในการ
ประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม เน้นการป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า หรือป้องกนัความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น อาจจะเป็นการก าหนดหรือหามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะพื้นท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเส่ียง และหลักผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่ายเป็นหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมมลพิษและกากของเสียอนัตราย กล่าวคือ ผูก่้อ
มลพิษตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าจดัมลพิษท่ีตนไดก่้อให้เกิดขึ้น เพื่อก าหนดความรับผิดของผู ้
ก่อมลพิษและเพื่อไม่เป็นการผลกัภาระในการจดัการมลพิษแก่สังคมและแก่หน่วยงานของรัฐ 
 
 5.1.2 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการก าจดัของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
  จากการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการก าจัดของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทาง
กฎหมายมีกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง ได้แก่  พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากการศึกษานั้น พบวา่  
  บทบญัญติัท่ีระบุไวใ้นกฎหมายไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น ไดมี้การระบุ ก าหนดกฎเกณฑม์าตรฐาน และ
วิธีการควบคุม บ าบดั ก าจดั การปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด การควบคุมเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยั รวมถึงกรณีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะหรือ
สถานท่ีเอกชน โดยมีการระบุตั้งแต่ผูก่้อใหเ้กิดมลพิษไปจนถึงผูรั้บบ าบดั ก าจดัของเสียอนัตราย ผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว ไวอ้ยา่งครอบคลุม ชดัเจนเหมาะสม และบทบญัญติับางมาตราในกฎหมาย
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หลกัมีการนิยามอย่างกวา้งเพื่อเอ้ือให้กฎหมายล าดบัรองในการใชอ้  านาจออกระเบียบ ขอ้บงัคบัใน
เร่ืองท่ีเป็นการเฉพาะลึกลงไป ท าให้เร่ืองเฉพาะนั้นมีกฎหมายล าดบัรองควบคุมอยู่และเพื่อไม่ให้
เกิดช่องโหวท่างกฎหมายหลกั  
  เป็นการดีท่ีกฎหมายมีการให้อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีในการมีอ านาจ
สั่งให้ระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืน แก้ไขหรือปรับปรุง ด าเนินการระงบั ก าจดั และควบคุมเหตุเพื่อ
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีพบว่าปัญหาการระบุเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินการ
แกไ้ขเป็นการระบุอยา่งกวา้ง แต่ทว่าหากพิจารณาแลว้แต่กรณีสถานการณ์หรือการใชดุ้ลยพินิจของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่ละสถานการณ์อาจจะใชเ้วลาในการด าเนินการต่างกนั เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน
ควรมีการก าหนดระยะเวลาขั้นต ่าว่าต้องด าเนินการแก้ไขให้แลว้เสร็จภายในก่ีวนั หรือหากไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขตามระยะเวลาขั้นต ่าท่ีก าหนดได ้ก็ใหย้ืน่ค  าร้องเพื่อขอต่อระยะเวลา 
  ด้านบทก าหนดโทษ จากการศึกษาพบว่าโทษจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตรายหากผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยโทษปรับท่ีหนักสุดจะเป็นของพระราชบัญญัติ
โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 ท่ีตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกิน 200,000 บาท ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีตอ้งพิสูจน์ก่อนว่าหากแหล่งก าเนิดมลพิษก่อให้เกิดหรือเป็น
แหล่งก าเนิดของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ จงใจ หรือประมาทเลินเล่อตอ้งรับภาระ
จ่ายจริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดขึ้น ทั้งน้ี บทก าหนดโทษและโทษปรับเน่ืองจากการเยียวยาความ
เสียหายในส่ิงแวดลอ้มอาจตอ้งพิจารณาในหลายมิติ ความเสียหายท่ีตอ้งชดใช้อาจจะมีมูลค่าท่ีสูง
กว่าโทษดังกล่าว อีกทั้งโทษปรับอาจจะไม่ท าให้ผูป้ระกอบกิจการเกิดความเกรงกลวัและมีการ
กระท าผิดซ ้ าซาก ควรก าหนดการระบุโทษปรับเป็นอตัราขั้นต ่า เพราะเหตุท่ีเกิดอาจส่งผลร้ายแรง
ต่างกนัและอาจตอ้งพิจารณาความเสียหายรายกรณี หรืออาจจะเพิ่มโทษปรับหรือโทษวินยัดา้นอ่ืนท่ี
มีผลต่อการประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ หากผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตามเพื่อเป็นการป้องกนั
เหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นล่วงหนา้ 
 
 5.1.3 ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องของมาตรการทางกฎหมาย รวมถึงการบงัคบัใช้
กฎหมายในการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
  เน่ืองจากการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบวงกวา้ง ทั้ง
ส่งผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อพืช สัตว ์และส่ิงมีชีวิตในบริเวณใกลเ้คียงรวมทั้ง ทรัพยากร 
ดิน คุณภาพอากาศ คุณภาพน ้า แหล่งน ้า น ้าใตดิ้น น ้าผิวดินท่ีเกิดการปนเป้ือน ยงัส่งผลต่อประชาชน
ในดา้นสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่จากการกิน การหายใจ การไดก้ล่ินหรือการสัมผสัทางผิวหนงั จาก
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การศึกษาพบว่า ในการแกปั้ญหานั้นไม่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ากหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง เม่ือ
ปัญหาส่งผลกระทบในหลายดา้นท าให้ตอ้งอาศยัหน่วยงานหลายหน่วยงานมาด าเนินการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาหรือการบูรณาการ 
  ปัญหา อุปสรรคของมาตรการทางกฎหมาย การลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า กฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลกัและการบงัคบัใชเ้ป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกั แมม้าตรการทางกฎหมายจะระบุไวอ้ยา่งครอบคลุม 
แต่ปัญหาการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ยงัคงไม่ลดลง ปัญหาอาจเกิด
จากการบงัคบัใช้กฎหมายท่ียงัไม่เขม้งวดในการก ากบัดูแลการจดัการกากอุตสาหกรรมของสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย การน าอ านาจท่ีกฎหมายมีการระบุไวต้่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
ไปใช้สั่งการโดยตรงไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร เพราะจากกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรมยงัเกิดจากโรงงานท่ีไม่อยู่ในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงหน่วยงานทอ้งถ่ิน
เป็นผูดู้แล รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการจดัการกากอุตสาหกรรม อุปสรรคคือ ปริมาณกาก
อุตสาหกรรมท่ีโรงงานได้ขออนุญาตออกไปบ าบัด/ก าจัด มีน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณกาก
อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นจริง อีกทั้งจ านวนโรงงานท่ีท าหนา้ท่ีบ าบดั/ก าจดักากอุตสาหกรรมมีอยู่น้อย
มาก เม่ือเทียบกับโรงงานท่ีสร้างกากอุตสาหกรรม จึงท าให้เกิดการลักลอบทิ้งของเสีย ปัญหา
ดงักล่าวชดัเจนแต่ก็ยงัไม่พบการแกไ้ข กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรมีมาตรการเพิ่มโรงงานท่ีท า
หนา้ท่ีบ าบดั/ก าจดักากอุตสาหกรรม หรือการทบทวนพิจารณาเกณฑข์องโรงงานท่ีท าหนา้ท่ีบ าบดั/
ก าจดัเพื่อมีโรงงานท่ีได้รับอนุญาตการบ าบดั/ก าจดัมากขึ้น และการตรวจสอบก ากับดูแลสถาน
ประกอบการปัญหาคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นส่วนทอ้งถ่ินหรือส่วนจงัหวดั อาจมีภารกิจท่ี
มากเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลงัของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณไม่
เพียงพอในการติดตาม ตรวจสอบและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
  นอกจากน้ียงัมีพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายท่ีส าคญั
ท่ีช่วยก ากบัดูแลดา้นของเสียอนัตรายของโรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือเจา้ของของเสียเคมีวตัถุท่ี
บญัญติัไวเ้พื่อการเฉพาะ หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคบัใช้คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั เน่ืองจากเหตุท่ีเกิดจากวตัถุอนัตรายมีความร้ายแรง 
ปัญหาท่ีพบเกิดจากหน่วยงานไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ความเช่ียวชาญ ความช านาญ หรือ
พนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีลงปฏิบติัเชิงพื้นท่ีเพื่อการป้องกนัแกไ้ข ระงบัหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ท าให้
เหตุนั้นส่งผลกระทบในวงกวา้ง ยาวนาน และไม่ไดรั้บการก าจดั บ าบดัอยา่งทนัท่วงที 
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  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แมผ้ลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน แต่
การบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีเม่ือเกิดปัญหาดา้นมลพิษท่ีเกิดจากการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ให้อ านาจหน่วยงานหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นล าดบัแรก หน่วยงาน
สนับสนุนพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่มีอ านาจในการจดัการปัญหาไดท้นัทีทั้งท่ี
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน ปัญหาคือสามารถท าหน้าท่ีได้เพียง ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล และจดัการแกไ้ข บ าบดัฟ้ืนฟูมลพิษท่ีเกิดจากของเสียอนัตรายท่ีส่งผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพอนามยั  
 
5.2 ขอ้เสนอแนะ  
   
 5.2.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 
  จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย มาตรการจดัการกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยงัคงพบขอ้บกพร่องบางประการ จึงก่อให้เกิดปัญหา
การลกัลอบทิ้งและการบ าบดัก าจดักากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะมีการก าหนด
มาตรการ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตั้งแต่ตน้ทางท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษจนถึงปลายทาง ตามท่ีไดศึ้กษา
กฎหมายและการบังคับใช้ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบทิ้งกากของเสีย ดงัน้ี 
  1) แมก้รมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการจดัการของเสีย
อุตสาหกรรม แต่ยงัพบว่าในการบงัคบัใช้อ านาจตามกฎหมาย ยงัใช้อ านาจไม่เต็มศกัยภาพ การ
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิดในการลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอนัตราย โดยส านกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัตอ้งเขม้งวดในการก ากบัโรงงานอุตสาหกรรมในการจดัการของเสียอุตสาหกร
รม กรณีพบผูก้ระท าผิดตอ้งถือเป็นภารกิจส าคญัในการตรวจพิสูจน์และรวบรวมหลกัฐานเพื่อร้อง
ทุกขก์ล่าวโทษต่อผูก้ระท าผิดโดยด่วน เพื่อมิใหเ้กินอายคุวามและด าเนินคดีตามกฎหมายใหถึ้งท่ีสุด 
รวมทั้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการกับกอง
กากอุตสาหกรรมท่ีถูกลกัลอบทิ้งและบ าบดัฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือนกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย 
  2) มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานผูก่้อก าเนิดกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย ควร
เร่งการประสานและเร่งรัดด าเนินการให้โรงงานอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบการจดัการกากของเสีย
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อันตรายจากอุตสาหกรรม และผลักดันให้เร่งรัดด าเนินการไปสู่จังหวดัเป้าหมายท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด และด าเนินการต่อใหค้รบทุกจงัหวดั  
  3) ควรเพิ่มมาตรการก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชส้ารเคมีหรือมีกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายเกิดขึ้น ตอ้งวางหลกัประกนัทางการเงิน ก าหนดกฎ ระเบียบเพิ่มเติม 
โดยก าหนดเง่ือนไขให้วางหลกัประกนัทางการเงินเม่ือขออนุญาตหรือขอขยายการประกอบกิจการ
โรงงาน การจดัหางบประมาณในการจดัการกองกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงเกิดจากการ
ลกัลอบทิ้งและบ าบดัฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือน โรงงานอุตสาหกรรมควรเห็นความส าคญัในการจดัตั้ง
กองทุนส าหรับการแก้ไขปัญหากากของเสียอนัตรายและฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือน โดยระดมทุนจาก
โรงงานผูก่้อก าเนิดและผูรั้บบ าบดัก าจดักากอุตสาหกรรมแต่ละจงัหวดั เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน และเพื่อแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองตน้ต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  4) ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับด้านของเสียอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีรวบรวมขอ้มูลเอกลกัษณ์ของกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  5) ขยายการเช่ือมโยงขอ้มูลการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรมระหวา่งหน่วยงาน
ส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ผลกัดนัเพื่อขยายการเช่ือมโยงขอ้มูลการขออนุญาตการน ากากของเสียออก
นอกโรงงานเพื่อน าไปบ าบดั ก าจดั ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ  
  6) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรน าระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการ
เคล่ือนยา้ยสารมลพิษ (PRTR. : Pollutant Release and Transfer Registers) ท่ีมีการปัดตกไป น า
กลบัมาพิจารณาเพื่อน ามาใชจ้ดัท าขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีหน่วยงานราชการจดัท าระบบฐานขอ้มูล
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนเก่ียวกบั ชนิด และ ปริมาณของสารเคมี หรือ มลพิษ ท่ีมีการปลดปล่อย
จากแหล่งก าเนิดมลพิษสู่ตวักลางส่ิงแวดลอ้ม ทั้งอากาศ ดิน น ้า รวมถึง ขอ้มูลการน าน ้าเสียหรือของ
เสียท่ีมีสารเคมีหรือมลพิษออกจากแหล่งก าเนิดไปบ าบดัหรือก าจดั โดยระบบจะสามารถระบุให้
ทราบไดว้่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นปล่อยสารมลพิษก่ีชนิด และแต่ละชนิดมีปริมาณเท่าใด เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  7) จากปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมยงัคงพบการเกิดขึ้นซ ้ าอยู่บ่อยคร้ัง แม้ต้นทางแหล่งก าเนิดมลพิษจะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมกัส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน กลบัพบว่า
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือการสาธารณสุขกลบัมีอ านาจเป็นแค่หน่วยงานสนับสนุน 
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แม้จะมีการทบทวนกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม แต่หน่วยงานหลักก็ย ังคงเป็นหน่วยงานด้าน
อุตสาหกรรมอ านาจส่วนใหญ่จะขึ้นตรงต่อหน่วยงานหลกั ท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับส่ิงแวดลอ้มหรือการสาธารณสุขยงัคงไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มอ านาจการ
จดัการต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสาธารณสุข 
  8) ควรให้ความส าคญัต่อมาตรการสนับสนุนของหน่วยงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การ
ก ากบัดูแลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส ารวจและจดัท าบญัชีพื้นท่ี
รกร้างหรือพื้นท่ีว่างเปล่า การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนหรือเจา้ของท่ีดินทั้งท่ีไม่มีหรือมีส่วนรู้
เห็นและมีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบถึงความรับผิดตามกฎหมายกรณีมีการลกัลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 
 5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
  1) ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
รวมถึงการด าเนินคดีของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลโดยตรง ในกรณีพบการลกัลอบทิ้งของเสียอนัตราย
จากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงดูแลโดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและส านักงานนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมซ่ึงดูแลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั เพื่อความ
สมบูรณ์ของงานวิจยัคร้ังต่อไป 
  2) ควรมีการศึกษาหน้าท่ีและความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองด้วยว่าหากเกิดกรณีการลกัลอบทิ้งของเสีย
อันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถด าเนินการตาม 
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อให้มี
ความครอบคลุมและความสมบูรณ์ของงานวิจยัมากยิง่ขึ้น 
  3) ควรมีการศึกษาหากกรณีเกิดการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากสถาน
ประกอบการพาณิชยกรรมในชุมชนท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แต่อาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและประชาชนดว้ยเช่นกนั เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถก ากบัดูแลสถาน
ประกอบการในเขตพื้นท่ีของตนให้จดัการของเสียอนัตรายอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ี
ก าหนด 
  4) การศึกษาวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรมในการก าจดักากอุตสาหกรรมท่ีเป็น
อนัตรายท่ีก าจดัท าลายยากดว้ยเทคโนโลยท่ีีไม่ยุง่ยากและประหยดัค่าใชจ่้าย  
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