
แนะนํา กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุน

การเปรยีมเทียบขอกําหนด กฎหมาย และการดําเนนิการ
ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน

18 ธันวาคม 2562

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

ผูบรรยาย TADASHI TSURUTA



・การศกึษาของ JETRO และสิ่งท่ีพบเจอจากการศกึษา

・การรายงานผลจากการสํารวจภาคสนาม
① การปรับเปลี่ยนขอกําหนด กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

② มาตรฐานคุณภาพดนิและน้ําใตดนิ

③ คูมือญี่ปุนสําหรับการรับมือแกไขปญหาดนิปนเปอน
→ แนะนําคูมือของประเทศญี่ปุน
→ เปรยีบเทียบคูมือกับของประเทศไทย
→ จุดท่ีนาสังเกตุ

เนือ้หา

・การศกึษาของ JETRO และสิ่งท่ีพบเจอจากการศกึษา

・การรายงานผลจากการสํารวจภาคสนาม
① การปรับเปลี่ยนขอกําหนด กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

② มาตรฐานคุณภาพดนิและน้ําใตดนิ

③ คูมือญี่ปุนสําหรับการรับมือแกไขปญหาดนิปนเปอน
→ แนะนําคูมือของประเทศญี่ปุน
→ เปรยีบเทียบคูมือกับของประเทศไทย
→ จุดท่ีนาสังเกตุ



การศึกษาของ JETRO และสิ่งที่พบเจอจากการศึกษา



1. ความเปนมาของการศกึษา
มลภาวะจากกจิกรรมภาคอุตสาหกรรมสงผลอยางเห็นไดชดัในประเทศไทย ในยุคชวงป 2010



พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิพ.ศ.2535

ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 เรื่อง
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535

พรบ.ควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน
ภายในบรเิวณโรงงาน พ.ศ. 2559

[กฎหมาย]

[ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต]ิ [กฎกระทรวง]

[ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม]

ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543 เรื่อง
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน

1. ความเปนมาของการศึกษา
โครงสรางกฎหมายการบรหิารจัดการคณุภาพดินและน้ําใตดิน

[ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม]

เรื่อง การกําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน การแจงการตดิตาม
ตรวจสอบดินและน้าํใตดิน รวมถงึการจัดทํารายงานคุณภาพดินและน้าํใตดิน
และรายงานมาตรการการควบคุม และลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน
พ.ศ. 2559

[ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม]

เรื่อง คูมอืการเก็บตวัอยางดินและน้าํใตดิน
พ.ศ. 2560

เรื่อง การรับรองหองปฏบัิตกิารวเิคราะหอื่น
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ.

2560

เรื่อง การขึ้นทะเบยีนหองปฏบัิตกิารวเิคราะห
เอกชน พ.ศ. 2560



ชื่อโครงการ การศกึษาเบื้องตนดานการบรหิารจัดการมลพิษส่ิงแวดลอมในประเทศไทย
การเงิน JETRO (โครงการศกึษาการสงออกโครงสรางพื้นฐาน)
วัตถุประสงค เพื่อตัดสินวาท่ีปรกึษาญี่ปุน เทคโนโลย ีประสบการณญี่ปุนจะสามารถนํามาใชแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอมในประเทศไทยได

หรอืไม
เปาหมาย ขอมูลมลพษิส่ิงแวดลอมในประเทศไทยจะถูกรวบรวมและจัดทําเพื่อการพิจารณาตอไป
ระยะเวลา กรกฎาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020
กจิกรรม 1. ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ คูมอื มาตรฐาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

*กฎหมาย กฎระเบียบ และคูมอืจะถูกแปลเปนภาษาญี่ปุนเพื่อใหผูเช่ียวชาญทําการศกึษา”
2. ทําการสัมภาษณหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการปนเปอนส่ิงแวดลอม
3. เพื่อแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และเทคโนโลย ีรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
4. เพื่อจัดสัมมนาและ workshop ในดานการปนเปอนส่ิงแวดลอมในประเทศไทย

2. ภาพรวมการศึกษา
โครงรางการศกึษา

กจิกรรม 1. ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ คูมอื มาตรฐาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
*กฎหมาย กฎระเบียบ และคูมอืจะถูกแปลเปนภาษาญี่ปุนเพื่อใหผูเช่ียวชาญทําการศกึษา”

2. ทําการสัมภาษณหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการปนเปอนส่ิงแวดลอม
3. เพื่อแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และเทคโนโลย ีรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
4. เพื่อจัดสัมมนาและ workshop ในดานการปนเปอนส่ิงแวดลอมในประเทศไทย

ผลลัพธ รายงานผลการศกึษามลพษิส่ิงแวดลอมในประเทศไทย



จุดแข็งของ JETRO (เครือขายภายในและตางประเทศ)

สํานกังาน JETRO
ตางประเทศ(74)

JETRO สํานักงานใหญ &
สํานกังานในประเทศ (48)

กลุมอุตสาหกรรม
ทองถิ่น กลุมอุตสาหกรรมหอการคาญี่ปุน
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กลุมอุตสาหกรรม
ทองถิ่น

บริษัททองถิ่น

กลุมอุตสาหกรรม

บริษัท SME

หอการคาญี่ปุน

บริษัททองถิ่น

เครือขาย

ธุรกจิ

<ขอดีจากเครอืขายตางประเทศ>
• ขยายไปสูทัง้ประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนาที่ซึ่งบรษัิทญี่ปุนมคีวามสนใจและตดิตอกับกลุมอุตสาหกรรม&บรษัิทญี่ปุนเปนประจํา
• การกอตัง้หนวยงานเพื่ออัพเดตแนวโนมอุตสาหกรรมและตวามตองการของตลาด

<ขอดีจากเครอืขายภายในประเทศ>
• การตดิตอและประสานกับหนวยงานและบรษัิททองถิ่น รวมถงึ SME ในญี่ปุน
• รวบรวมขอมูลเพือ่จับคูนวัตกรรมกับความตองการจากตางประเทศรวมถงึความตองการทางการเมอืง การบรหิารและการคา
• การตดิตอประสานกับรัฐบาลญี่ปุน และหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ



การศกึษาการสงออกโครงสรางพืน้ฐานของ JETRO

JETRO สนับสนุนในหลายกจิกรรมท่ีตนน้ําของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ภาคเอกชนใชโครงการ JETRO นี้รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

พฒันาโครงการ EPC การลงทุน, OEM,การบรกิาร, การปรกึษา

[ขั้นตอนของโครงการ ในการพฒันาโครงการ]

Business Event เจรจาหารอื และตอรองกับภาครัฐและเอกชน ODA

โครงการ

โครงการตนแบบ

การหารอืระหวางรัฐบาล

ขอมูลจากหนวยงานทองถิ่น

โครงการ

การจับคูธุรกจิศกึษาเบื้องตน

สงผูเชี่ยวชาญ

ศกึษาการพัฒนาโครงการ

ศึกษาดูงานดานเทคนคิท่ีญี่ปุน

[การสงเสรมิของ JETRO]
การศกึษาเบ้ืองตน

เก็บรวบรวมและแบงปนขอมูลผานการศกึษาและการ
พัฒนาโครงการ

สงมอบภารกจิ

การสงกลุมอุตสาหกรรม และ/หรอื กลุมธุรกจิสําหรับ
การหารอืและเจรจาตอรองตอไป

การศกึษาการพัฒนาโครงการ
การพัฒนาโครงการ และ/หรอื ธุรกจิที่มุงเนนโครงการ/ธุรกจิ
เฉพาะรวมถงึการสงผูเชี่ยวชาญ และการดูงานดานเทคนคิที่

ญี่ปุน



กจิกรรมที่ 1 การเตรยีมการ (การศกึษาวจิัยขอมูลทุตยิภมู ิรวมถงึการแปลเอกสารทีม่อียู)2019

ตุลาคม
(02-04)

ทมีญี่ปุนเดินทางมาศกึษาในประเทศไทยครัง้ที่ 1
- ประชุม Kick Off ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กจิกรรมที่ 2 การทบทวนขอมูล

- ประชุมหนวยงานที่เกีย่วของ ครัง้ที่ 1 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กจิกรรมที่ 3 การหารอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- สํารวจความตองการดานเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ
- ความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกจิ

2. ภาพรวมการศึกษา
แผนกจิกรรมการดําเนนิงานโครงการ

- สํารวจความตองการดานเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ
- ความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกจิ

ทมีญี่ปุนเดินทางมาศกึษาในประเทศไทยครัง้ที่ 2

กจิกรรมที่ 4 งานสัมมนาและ Workshop

ทมีญี่ปุนเดินทางมาศกึษาในประเทศไทยครัง้ที่ 3
- ประชุมสรุป ที่ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

- สัมมนา (100+) ณ กรุงเทพ
- ประชุมหนวยงานที่เกีย่วของ ครัง้ที่ 2 ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (30+)

ขั้นตอไป

ตุลาคม
(27-)

ธันวาคม
(15-)



1. สรุปการศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 1
วัน เวลา หนวยงาน สรุปการหารอื/กิจกรรม

2019.10.01 ประชุมหารือภายใน (ทีมงานญี่ปุน)

2019.10.02 10:00- Patumwan Princess Hotel ตรวจสอบสถานท่ีสําหรับการจัดสัมมนาในเดือน ธันวาคม 2019

13:30- ประชุมอยางเปนทางการคร้ังท่ี 1 & ประชุม Kick-Off
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. กรอ.กลาววา ทางกรอ.กําลังพิจารณาปรับปรุงแกไขระบบการบริหารจัดการคุณภาพดนิและน้ําใตดนิใน
ประเทศไทย และหวังวาทีมศึกษาญี่ปุนจะสนับสนุนกจิกรรมในสวนนี้

2. ทีมศึกษาญี่ปุนกลาววาจะทําใหดท่ีีสุดภายใตขอจํากัดของการศึกษา
3. ท้ัง 2 ฝายตกลงท่ีจะ
1) ทีมศึกษาญี่ปุนจะเปรียบเทียบกฎหมาย ขอกําหนด และคูมือท่ีเกี่ยวของกับการปนเปอนสิ่งแวดลอมของไทย

และญี่ปุน และใหคําแนะนําแกกรอ.
2) ทีมญี่ปุนจะสนับสนุนการเตรียมคูมอืของ กรอ. สําหรับการปนเปอนน้ํามันในประเทศไทย
3) ทีมญี่ปุนจะสนับสนุนการแนะนําระบบบุคคลท่ี 3
4) ท้ัง กรอ. และทีมศึกษาญี่ปุน จะจัดสัมมนาสําหรับการบริหารจัดการคุณภาพดนิและน้ําใตดนิ ณ Patumwan

Princess Hotel ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562

1. กรอ.กลาววา ทางกรอ.กําลังพิจารณาปรับปรุงแกไขระบบการบริหารจัดการคุณภาพดนิและน้ําใตดนิใน
ประเทศไทย และหวังวาทีมศึกษาญี่ปุนจะสนับสนุนกจิกรรมในสวนนี้

2. ทีมศึกษาญี่ปุนกลาววาจะทําใหดท่ีีสุดภายใตขอจํากัดของการศึกษา
3. ท้ัง 2 ฝายตกลงท่ีจะ
1) ทีมศึกษาญี่ปุนจะเปรียบเทียบกฎหมาย ขอกําหนด และคูมือท่ีเกี่ยวของกับการปนเปอนสิ่งแวดลอมของไทย

และญี่ปุน และใหคําแนะนําแกกรอ.
2) ทีมญี่ปุนจะสนับสนุนการเตรียมคูมอืของ กรอ. สําหรับการปนเปอนน้ํามันในประเทศไทย
3) ทีมญี่ปุนจะสนับสนุนการแนะนําระบบบุคคลท่ี 3
4) ท้ัง กรอ. และทีมศึกษาญี่ปุน จะจัดสัมมนาสําหรับการบริหารจัดการคุณภาพดนิและน้ําใตดนิ ณ Patumwan

Princess Hotel ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562

2019.10.03 10:00- มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร & ปตท.* ปรึกษาหารือในเร่ืองคูมือการปนเปอนน้ํามัน

14:30- กลุมสิ่งแวดลอมสภาอุตสาหกรรม// TARF Co., Ltd. กรณศึีกษาการบําบัดการปนเปอนในประเทศไทย (ผูผลติญี่ปุนในประเทศไทย)

2019.10.04 09:00- THUVA Energy Co., Ltd.* ยกเลกิโดย Thuva Energy Co., Ltd.

ประชุมสรุป (ทีมศึกษาญี่ปุน)

รูปภาพ
ซาย: การประชุม kick-off & การประชุม คร้ังท่ี 1st ณ กรอ.,
กลาง: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และขวา TARF Co., Ltd.



1. สรุปการศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 (28 ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2562)
วัน เวลา หนวยงาน สรุปการหารอื/กิจกรรม

2019.10.28 17:00- ประชุมหารือภายใน (ทีมงานญี่ปุน)

2019.10.29 10:00- กรมโรงงานอุตสาหกรรม การประชุม คร้ังท่ี 2
- ทบทวนการศึกษาคร้ังท่ี 1 ของทีมงานญี่ปุน
- หารือสําหรับการศึกษาคร้ังท่ี 3 รวมถงึการสัมมนา (18 ธ.ค.) และการประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (19 ธันวาคม)

14:00- ALS เย่ียมชมหองปฏบัิตกิาร (1)

16:00- Kasetsart University (Dr. Suchart) เย่ียมชมหองปฏบัิตกิาร (2)

2019.10.30 09:00- GENCO SAMEDUM ลงพื้นท่ี (1)

14:30- GENCO RACHABURI LANDFILL ลงพื้นท่ี (2)

2019.10.31 10:00- กรมโรงงานอุตสาหกรรม2019.10.31 10:00- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

13:30- Hitachi Storage Battery Co., Ltd. ลงพื้นท่ี (3)

2019.11.01 10:00- Siam GS Battery PCL ลงพื้นท่ี (4)



การรายงานผลจากการสํารวจภาคสนาม



การปรับเปลี่ยนของขอกาํหนด กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิง่แวดลอม
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน

1967 พรบ.ปองกันมลพิษส่ิงแวดลอม
1970 พรบ.ปองกันมลพิษพื้นที่การเกษตร
1970 พรบ.ปองกันมลพิษทางน้ํา

• การกําหนดการควบคุมน้ําเสียอุตสาหกรรมที่ซมึลงสูพื้นดิน (1989)
• การตัง้มาตรฐานการบําบัดการปนเปอน (1996)
• พรบ.การบรหิารจัดการของเสีย

1992 • พระราชบัญญัตสิงเสรมิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

1993 พรบ.ส่ิงแวดลอมพื้นฐาน• พระราชบัญญัตสิงเสรมิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535
2000 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน 1999 พรบ.มาตรการพิเศษดานการรับมอื Dioxins
2004 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 2002 พรบ.รับมอืแกไขดินปนเปอน

(แกไข เมือ่ 2009 & 2010)
• อธบิายในสวนของวธิกีารดานเทคนคิ สําหรับการสํารวจและรับมอืตาม

พรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน (2003)
• คูมอืสําหรับ พรบ.รับมอืแกไขดินปนเปอน (ฉบับชั่วคราว) (แกไขเมื่อ

2011 (Ver. 1) ป 2012 (Ver. 2) และ 2019 (Ver 3))
2016 การควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดินภายในบรเิวณโรงงาน
2016 คูมอืการเก็บดินและน้าํใตดิน



การแตงตั้งหนวยงานสํารวจที่กําหนด
ป รายละเอียด

2002 พรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน
บทท่ี 5 หนวยงานสํารวจท่ีกําหนด
บทท่ี 6 บรษัิท/สมาคมสนับสนุนท่ีกําหนด

2003 คุณสมบัตอิยางไมเปนทางการ (แนะนําโดย Soil Environment Center)
• Soil Environment Manager (ผูจัดการส่ิงแวดลอมดิน)
• Soil Environmentalist (นักส่ิงแวดลอมดิน)
• Soil Environment Risk Manager (ผูจัดการความเส่ียงส่ิงแวดลอมดิน)

2008 คูมอืสําหรับการเปดเผยและการบรหิารคุณภาพการดําเนนิงานของหนวยงานสํารวจท่ีกําหนดตามพรบ.รับมอืแกไขดินปนเปอน
(แกไขเมื่อป 2011 และ 2018)

→ในญี่ปุน เฉพาะหนวยงานสํารวจที่กําหนดเทานั้นที่มสีทิธิเ์ขาทําการสํารวจเพื่อดําเนนิการที่เกี่ยวของกับกฎหมายได
หลังจากการปรับปรุงแกไขกฎหมายในป 2010 หนวยงานสํารวจที่กาํหนดจะตองมอบหมายใหผูจัดการดานเทคนคิสําหรับการสํารวจดนิปนเปอน

2008 คูมอืสําหรับการเปดเผยและการบรหิารคุณภาพการดําเนนิงานของหนวยงานสํารวจท่ีกําหนดตามพรบ.รับมอืแกไขดินปนเปอน
(แกไขเมื่อป 2011 และ 2018)

2010 กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานสํารวจท่ีกําหนด และบรษัิท/สมาคมสนับสนุนท่ีกําหนดภายใต พรบ.รับมือแกไขดินปนเปอน (ฉบับแกไข)
2010 คูมอืสําหรับพรบ.รับมอืแกไขดินปนเปอน (เลม 4) (หนวยงานสํารวจท่ีกําหนด) (แกไขป 2011 (Ver 1) ป 2012 (Ver 2) และ ป 2019 (Ver 3))



การเปรยีบเทยีบคามาตรฐานสิ่งแวดลอมในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน

→ประเทศไทย: 126 สาร
ประเทศญี่ปุน: 26 สาร 27 รายการ

กลุม ชื่อสาร
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน

ดนิ น้ําใตดนิ มาตรฐานการปนเปอน มาตรฐานการชะลาง น้ําใตดนิ แกส
(mg/kg) (mg/l) (mg/kg) (mg/l) (mg/l) VO/ppm

กล
ุม1

สา
รอั

นต
รา

ยเฉ
พา

ะ
(Vo

lat
ile

 or
ga

nic
 co

mp
ou

nd
)

Carbon tetrachloride 5.3 0.4 - 0.002 0.002 0.1
Chloroethylene 8.3 0.03 - 0.002 0.002 0.1
1,2-dichloroethane 7.6 0.5 - 0.004 0.004 0.1
1,1-dichloroethylene 1.2 0.1 - 0.1 0.1 0.1
1,2-dichloroethylene 150 2 - 0.04 0.04 0.1
1,3-dichloropropene 13 0.3 - 0.002 0.002 0.1
Dichloromethane 210 6 - 0.02 0.02 0.1
Trichloroethylene 190 0.9 - 0.01 0.01 0.1
1,1,1—trichloroethane 1400 0.2 - 1 1 0.1
1,1,2—trichloroethane 19 0.8 - 0.006 0.006 0.1
Trichloroethylene 61 4.4 - 0.03 0.03 0.1
Benzene 15 0.2 - 0.01 0.01 0.05
Trichloroethylene 61 4.4 - 0.03 0.03 0.1
Benzene 15 0.2 - 0.01 0.01 0.05

กล
ุม2

สา
รอั

นต
รา

ยเฉ
พา

ะ
(He

av
y m

eta
ls,

 et
c.)

Cadmium and its compounds 810 2 150 0.01 0.01
Hexavalent chromium compounds 640 6 250 0.05 0.05
Cyan compounds 35 5 50 Not Detected Not Detected
Mercury and its compounds 610 0.7 15 0.0005 0.0005
Alkylmercury - Not Detected Not Detected
Selenium and its compounds 10000 12 150 0.01 0.01
Lead and its compounds 750 4 150 0.01 0.01
Arsenic and its compounds 27 0.1 150 0.01 0.01
Fluorine and its compounds 4000 0.8 0.8
Boron and its compounds 4000 1 1

กล
ุม3

สา
รอั

นต
รา

ย
เฉพ

าะ
(Pe

sti
cid

e a
nd

PC
B)

PCB - 0.003 0.003
Thiuram - 0.02 0.02
Simazine - 0.006 0.006
Thiobencarb 10 0.1 - Not Detected Not Detected
Organic phosphorus compound - Not Detected Not Detected



มาตรการรับมอืแกไขมลพษิดนิในประเทศญี่ปุน
บทบัญญัต ิขอ 3

สถานที่ทํางานที่เครื่องจักรที่ใชสาร
อันตรายมกีารทํางานบกพรอง

กรณมีีการเปลี่ยนรูปแบบหรอืลักษณะของดนิที่ถูก
คุกคามจากการปนเปอนของดนิ

พื้นที่ตองสงสัยตอความเปนอันตรายตอ
สุขภาพจากการปนเปอนดนิ คําขอการกําหนด

กรณมีีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหรอื
ลักษณะของพื้นดนิที่ซ่ึงไดรับการยกเวน

ชั่วคราวจากการดําเนนิการสํารวจ

กรณมีคีวามเปนไปไดของ
การปนเปอน

กรณพีบการปนเปอนของดนิและ
เจาของท่ีดนิเปนผูรองขอให

กําหนดพื้นท่ี

คําสั่งสําหรับการดําเนนิการสาํรวจ

รายงานการสํารวจดนิปนเปอน
(เจาของที่ดนิควรจะตองรายงานสิ่งทีพ่บจากการสํารวจดนิปนเปอนที่ดําเนนิการโดยหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย)

บทบัญญัต ิขอ 4 บทบัญญัต ิขอ 5 บทบัญญัต ิขอ 14

รายงานการสํารวจดนิปนเปอน
(เจาของที่ดนิควรจะตองรายงานสิ่งทีพ่บจากการสํารวจดนิปนเปอนที่ดําเนนิการโดยหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย)

พื้นทีท่ี่ถูกกําหนด
【กรณท่ีีตรวจจับคาเกนิมาตรฐาน】

พื้นท่ีท่ีมคีวามเสี่ยงอันตรายตอมนุษยท่ีมสีาเหนุจากดินปนเปอน
จะตองดําเนนิมาตรการตาม

→คําสั่งการกําจัดการปนเปอน โดยผูนําปกครองทองถิ่น (ขอ 7)
→หามทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะ (ขอ 9)

พื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงอนัตรายตอมนษุยที่มสีาเหตุจากดนิปนเปอน จะตองดําเนนิตาม
มาตรการ
→ควรสงรายงานถึงผูนําปกครองทองถ่ินกอนทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
ลักษณะของพื้นที่ (ขอ 12)

ขัดขวางเสนทาง
การรับสัมผัส

พื้นท่ีท่ีตองมมีาตรการรับมอืแกไข (ขอ 6) พื้นท่ีท่ีตองแจงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลักษณะของพื้นท่ีปนเปอน (ขอ 11)

ยกเลกิการกําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการกําจัดการปนเปอน เจาของท่ีดนิ
ผูมอํีานาจ/ผูรับผดิชอบ

ผูดําเนนิการ

→ผูดําเนนิการเอกชนที่กําหนดจะตองดําเนนิการสํารวจดนิตามกฎหมายของประเทศไทย



คูมือสาํหรับมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

สวนท่ี 1：คูมือสําหรับการสํารวจและการรับมือตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน (ฉบับแกไข ครัง้ท่ี 3)
สวนท่ี 2：คูมือสําหรับการขนสงดนิปนเปอน (ฉบับแกไข ครัง้ท่ี 4)
สวนท่ี 3：คูมือการบําบัดดนิปนเปอน (ฉบับแกไข ครัง้ท่ี 4)
สวนท่ี 4：คูมือสําหรับหนวยงานสํารวจท่ีกําหนด

คูมือสําหรับมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน (สํานักมลพษิดนิ กรมการจัดการสิ่งแวดลอม กระทรวงสิ่งแวดลอม)

คูมือสําหรับมาตรการรับมือแกไขการปนเปอนน้ํามัน
(Central Environment Council Soil & Pesticide Group – Technical Committee for Soil Contamination Technical Standard)

คูมือสําหรับดนิปนเปอนท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารความเสี่ยงท่ีดําเนนิการโดยผูประกอบการธุรกจิ
(Public Interest Organization: Japan Environment Association)

คูมือสําหรับมาตรการรับมือแกไขการปนเปอนตะกั่วในสนามยิงปน
(Environment Management Bureau, The Ministry of Environment, Japan)



บทท่ี 1 โครงสราง พรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน
1.1 วัตถุประสงค ของพรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน
1.2 สารอันตรายที่กําหนด
1.3 ดินปนเปอนจากธรรมชาตหิรอืการถมที่ดิน
1.4 มาตรฐานสําหรับการกําหนด “พื้นที่ที่ตองมมีาตรการรับมอื”
1.5 การสํารวจดินปนเปอน
1.6 พื้นที่ที่ถูกกําหนด
1.7 การยืน่เรื่องสําหรับการกําหนดพื้นที่
1.8 บัญชแียกประเภท
1.9 กฎระเบยีบสําหรับการขนสงดินปนเปอนจากพื้นที่
1.10 อื่น ๆ

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน
บทท่ี 1 โครงสราง พรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน

1.1 วัตถุประสงค ของพรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน
1.2 สารอันตรายที่กําหนด
1.3 ดินปนเปอนจากธรรมชาตหิรอืการถมที่ดิน
1.4 มาตรฐานสําหรับการกําหนด “พื้นที่ที่ตองมมีาตรการรับมอื”
1.5 การสํารวจดินปนเปอน
1.6 พื้นที่ที่ถูกกําหนด
1.7 การยืน่เรื่องสําหรับการกําหนดพื้นที่
1.8 บัญชแียกประเภท
1.9 กฎระเบยีบสําหรับการขนสงดินปนเปอนจากพื้นที่
1.10 อื่น ๆ

มาตรการรับมอืดินปนเปอนในญี่ปุน① เพื่อปองกันการเกดิดินปนเปอนใหม② เพื่อเขาใจสถานการณการปนเปอนดินในเวลาทีแ่ทจรงิ③ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพมนุษยจากดินปนเปอน

→ กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับ พรบ.ปองกันมลพิษน้ํา พรบ.การบรหิารจัดการขยะ

→ พรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน (โอกาสของการสํารวจ)

→ พรบ.มาตรการรับมอืแกไขดินปนเปอน (การด่ืมน้าํใตดิน หรอืการรับดินโดยตรง)



บทท่ี 2 การสํารวจสถานการณดนิปนเปอน
2.1 โอกาสสําหรับการดําเนนิงานสํารวจดินปนเปอน（บทบัญญัตขิอ 3 – 5）
2.2 ขอบเขตพื้นท่ีเปาหมายสําหรับการสํารวจดินปนเปอน（ บทบัญญัตขิอ 3 – 5）
2.3 ความเขาใจโอกาสการเกดิดินปนเปอนในพื้นท่ีเปาหมาย สําหรับการสํารวจดินปนเปอน (การสํารวจธรณวีทิยา)
2.4 ประเภทของพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกดิดินปนเปอนจากกจิกรรมของมนุษย
2.5 การเลือกองคประกอบท่ีซึ่งเก็บตัวอยางในพื้นท่ีดินปนเปอนจากกิจกรรมนุษย
2.6 การดําเนนิการเก็บตวัอยางในพื้นท่ีดินปนเปอนจากกจิกรรมมนุษย
2.7 การประเมนิผลลัพธท่ีไดจากการสํารวจดินปนเปอนจากกจิกรรมมนุษย
2.8 การสํารวจดินปนเปอนสําหรับพื้นท่ีท่ีมโีอกาสการปนเปอนจากสารอันตรายเฉพาะจากธรรมชาติ (การสํารวจดินปนเปอนจากธรรมชาติ)
2.9 การสํารวจพื้นท่ีท่ีมโีอกาสปนเปอนจากพื้นโลกและทรายสําหรับการถมท่ีดิน
2.10 การประเมนิและรายงานส่ิงท่ีพบจากการสํารวจดินปนเปอน
2.11 การเสร็จส้ินการสํารวจดินปนเปอน

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

บทท่ี 2 การสํารวจสถานการณดนิปนเปอน
2.1 โอกาสสําหรับการดําเนนิงานสํารวจดินปนเปอน（บทบัญญัตขิอ 3 – 5）
2.2 ขอบเขตพื้นท่ีเปาหมายสําหรับการสํารวจดินปนเปอน（ บทบัญญัตขิอ 3 – 5）
2.3 ความเขาใจโอกาสการเกดิดินปนเปอนในพื้นท่ีเปาหมาย สําหรับการสํารวจดินปนเปอน (การสํารวจธรณวีทิยา)
2.4 ประเภทของพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกดิดินปนเปอนจากกจิกรรมของมนุษย
2.5 การเลือกองคประกอบท่ีซึ่งเก็บตัวอยางในพื้นท่ีดินปนเปอนจากกิจกรรมนุษย
2.6 การดําเนนิการเก็บตวัอยางในพื้นท่ีดินปนเปอนจากกจิกรรมมนุษย
2.7 การประเมนิผลลัพธท่ีไดจากการสํารวจดินปนเปอนจากกจิกรรมมนุษย
2.8 การสํารวจดินปนเปอนสําหรับพื้นท่ีท่ีมโีอกาสการปนเปอนจากสารอันตรายเฉพาะจากธรรมชาติ (การสํารวจดินปนเปอนจากธรรมชาติ)
2.9 การสํารวจพื้นท่ีท่ีมโีอกาสปนเปอนจากพื้นโลกและทรายสําหรับการถมท่ีดิน
2.10 การประเมนิและรายงานส่ิงท่ีพบจากการสํารวจดินปนเปอน
2.11 การเสร็จส้ินการสํารวจดินปนเปอน



2.3 ความเขาใจโอกาสของการเกดิดนิปนเปอนท่ีพืน้ท่ีเปาหมายการสํารวจดนิ (การสํารวจธรณวีทิยา)
สารเปาหมาย และจุดเก็บตัวอยาง (ความลึก) ในการสํารวจธรณวีิทยา
◆ 26 ชนดิของสารอันตรายท่ีกําหนด
◆ ลึก 10 เมตรจากพื้นผวิดิน (ถงึระดับท่ีตรวจวัดการปนเปอนได สําหรับกรณี บทบัญญัตขิอ 5 จะถูกนํามาใช)

วธิกีารเก็บขอมูล
◆ การสํารวจขอมูลทุตยิภูมิ
◆ การสัมภาษณ
◆ การสํารวจภาคสนาม

ระยะเวลาเปาหมายสําหรับการเก็บขอมูล
◆ นานเทาท่ีจะเปนไปได (เพื่อยอนกลับไปป 1945)

พื้นท่ีเปาหมายสําหรับการเก็บขอมูล
◆ พื้นท่ีเปาหมายและพื้นท่ีโดยรอบท่ีจะทํางานสํารวจดิน

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

พื้นท่ี (โรงงานเกา หรือ สํานักงาน:
ยกเวนช่ัวคราว จากการสํารวจ)

พื้นที่ที่เก่ียวกับชวีติ

ตรวจสอบใหแนใจวา
เก่ียวของกับชวีติที่

เก่ียวของกับพื้นที่และสาร
ที่ระบุไหลไปอยูในชอง

สารเปาหมาย และจุดเก็บตัวอยาง (ความลึก) ในการสํารวจธรณวีิทยา
◆ 26 ชนดิของสารอันตรายท่ีกําหนด
◆ ลึก 10 เมตรจากพื้นผวิดิน (ถงึระดับท่ีตรวจวัดการปนเปอนได สําหรับกรณี บทบัญญัตขิอ 5 จะถูกนํามาใช)

วธิกีารเก็บขอมูล
◆ การสํารวจขอมูลทุตยิภูมิ
◆ การสัมภาษณ
◆ การสํารวจภาคสนาม

ระยะเวลาเปาหมายสําหรับการเก็บขอมูล
◆ นานเทาท่ีจะเปนไปได (เพื่อยอนกลับไปป 1945)

พื้นท่ีเปาหมายสําหรับการเก็บขอมูล
◆ พื้นท่ีเปาหมายและพื้นท่ีโดยรอบท่ีจะทํางานสํารวจดิน

พื้นที่ที่เก่ียวกับชวีติ

อาคารที่กําหนดใหเปนที่
จัดการสารสารอันตราย

เฉพาะ

พื้นที่เปาหมายสําหรับดนิ
ปนเปอน (>900 ตร.ม.)

ชองน้ําเสยีที่ซ่ึงสารอันตรายเฉพาะไหลเขา

* สถานท่ีและทอในรูปดานบนเปนสิ่งท่ีใชเมื่อโรงงานหรือสํานักงานถูกใช

พื้นที่เปาหมายสําหรับการรวบรวมขอมูล สําหรับความเขาใจ

พื้นที่เปาหมายสําหรับการสํารวจดนิปนเปอน

ตรวจสอบใหแนใจวา
เก่ียวของกับชวีติที่

เก่ียวของกับพื้นที่และสาร
ที่ระบุไหลไปอยูในชอง



2.4 การจัดกลุมพื้นท่ีในพื้นท่ีท่ีมโีอกาสเกดิจากปนเปอนจากกจิกรรมมนุษย
คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

แผนพื้นดิน

ภาพตัดขวาง

ระดับพื้น

ลาน โรงงาน
(ที่ยกเลกิ)

โรงงาน (ถูกกําหนให
เปนสถานที่จัดการ
ของเสยีอันตราย

ท่ีจอดรถสําหรับผู
ทํางาน (ไมรวม

สําหรับการ
ดําเนนิงาน)

สถานที่กําหนดใหจัดการของ
สารอันตรายเฉพาะ (ที่ยกเลิก)

พ้ืนที่จัดเก็บสําหรับ
สารอันตรายเฉพาะ

พ้ืนที่ฝงสําหรับสารอันตรายเฉพาะ

พื้นท่ีเปาหมายสําหรับการสํารวจดนิปนเปอน
พื้นท่ีท่ีมโีอกาสเกดิการปนเปอนสูง
พื้นท่ีท่ีมโีอกาสเกดิการปนเปอนนอย
พื้นท่ีท่ีไมมโีอกาสเกดิการปนเปอน

สถานท่ีท่ีอาจเกดิการปนเปอน

2.5 การเลือกชองสําหรับการเก็บตวัอยางในการสํารวจสําหรับการปนเปอนจากกจิกรรมของมนุษย

起点：最北端

( )

( )

(ไม่อยูใ่นขอบเขต)

: เหนือสุด

โรงงาน

แทง็กใ์ตดิ้น

บ่อใตดิ้น

เก็บ
สารเคมี

จุดกาํจดัขยะ
เสีย

พื้นที่ฝงสําหรับสารอันตรายเฉพาะ



2.6 การเก็บตัวอยางดนิในการสํารวจสําหรับพืน้ท่ีปนเปอนจากกจิกรรมของมนุษย
กลุม 1 สารอันตรายเฉพาะ

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

จุดเก็บตัวอยาง : ตรงกลางของสวนสําหรับพื้นที่เปาหมายทัง้หมด และตรงกลางของสวนขนาด 30x30 ซม. สําหรับพื้นที่เปาหมายบางสวน
วธิกีารเก็บตวัอยาง : เก็บตัวอยางโดย เสนผาศูนยกลาง 15-30 มม. ที่ความลึก 0.8-1 เมตร จากระดับผวิดิน (gas trap bag method)
หลังการเก็บตวัอยาง : เพื่อวเิคราะหภายใน 48 ชม. ตามวธิทีี่ระบุใน JIS และอืน่ ๆ
การสํารวจแบบเจาะ : เพื่อดําเนนิการกรณีที่คาพารามเิตอรจะเกนิคามาตรฐาน จากรายละเอยีดดังนี้

- สารเปาหมายจะตองเปนสารที่ไมตรงตามมาตรฐาน สารประกอบ และผลิตภัณฑการยอยสลาย
- เพื่อรวบรวม 1 ตัวอยาง ตอ 1 เมตร จนกวาจะลึก 10 เมตร จากระดับพื้นที่ จากนัน้ทําการทดสอบการชะลาง (สําหรับกรณีที่ 1

ระดับชัน้หนิอุมน้ําต่ํากวา 10 เมตร ควรเก็บตัวอยางจนกวาจะถงึระดับชัน้หนิอุมน้ําชัน้ที่ 1)

เพื่อดําเนนิการกรณีที่คาพารามเิตอรจะเกนิคามาตรฐาน จากรายละเอยีดดังนี้
- สารเปาหมายจะตองเปนสารที่ไมตรงตามมาตรฐาน สารประกอบ และผลิตภัณฑการยอยสลาย
- เพื่อรวบรวม 1 ตัวอยาง ตอ 1 เมตร จนกวาจะลึก 10 เมตร จากระดับพื้นที่ จากนัน้ทําการทดสอบการชะลาง (สําหรับกรณีที่ 1

ระดับชัน้หนิอุมน้ําต่ํากวา 10 เมตร ควรเก็บตัวอยางจนกวาจะถงึระดับชัน้หนิอุมน้ําชัน้ที่ 1)

กลุม 3 และ 2 สารอันตรายเฉพาะ
จุดเก็บตัวอยาง : ตรงกลางของพื้นทีเ่ปาหมายทัง้หมดและผสม 5 ตัวอยางที่เก็บมาจากสวนของพื้นทีข่นาด 30x30 ม. สําหรับบางสวนของพื้นที่เปาหมาย
วธิกีารเก็บตวัอยาง : ต่ํากวา 50 ซม. (ลึกกวา) จากชัน้ที่มโีอกาสการปนเปอน
หลังการเก็บตวัอยาง : เพื่อวเิคราะหตามวธิทีี่ระบุใน JIS และอื่น ๆ หลังจากนําองคประกอบออกทีข่นาด 2 มม.หรอืมากกวา
กรณีบทบัญญัตขิอ 5 : 1 ตัวอยางดิน ตอ 1 เมตร จนถงึชัน้หนิอุมน้ําชัน้ที่ 1 พรอมกับตัวอยางน้าํใตดินตรวจจะถูกตรวจวัดดวย



ดําเนนิการสํารวจเมื่อทราบแหลงกําเนดิการปนเปอนทางธรรมชาตขิองสารเปาหมาย จากผลของการตรวจวัดทางธรณวีิทยา วธิกีารสํารวจการ
ปนเปอนท่ีมาจากธรรมชาตนิัน้แตกตางจากวธิกีารสํารวจการปนเปอนท่ีมาจากกจิกรรมมนุษย เพราะการปนเปอนจากธรรมชาตใินทางธรณวีทิยาจะ
เหมอืนกันสวนใหญ และแพรกระจายเปนวงกวาง เพราะฉะนัน้การสํารวจความจะเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ วธิกีารสําหรับการสํารวจการปนเปอน
จากธรรมชาติจะใชสําหรับการสรางเขื่อน และการถมท่ีดินท่ีมโีอกาสการปนเปอนทางธรรมชาต ิจุดเก็บตัวอยางควรจะเปนศูนยกลางของพื้นท่ีขนาด
30x30 เมตร รวมถงึ 2 จุดท่ีหางไกลมากท่ีสุด

2.8 การสํารวจสําหรับการปนเปอนจากธรรมชาติ

2.9 การสํารวจสําหรับพืน้ดนิและทรายสําหรับการถมท่ี

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

ดําเนนิการสํารวจเมื่อทราบพื้นท่ีเปาหมายท่ีถูกถมโดยการถมท่ีดินตาม “พรบ.การฟนฟูแหลงน้ําสาธารณะ” และการปนเปอนอาจจะมสีาเหตุจาก
ดินและทรายท่ีใชในการถมท่ีดินจากผลการสํารวจทางธรณวีิทยา จุดเก็บตัวอยางควรจะ อยูตรงกลางของสวน 30x30 ม.

2.9 การสํารวจสําหรับพืน้ดนิและทรายสําหรับการถมท่ี



บทท่ี 3 พื้นท่ีท่ีกําหนดท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.1 ท่ีดินท่ีถูกกําหนดเปนพื้นท่ีท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.2 เกณฑสําหรับพื้นท่ีท่ีถูกกําหนด ท่ีซึ่งตองมีมาตรการรับมอืแกไข
3.3 การกําหนดระบุพื้นท่ีท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.4 การยกเลิกการกําหนดพื้นท่ีท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.5 บัญชีแยกประเภท

บทท่ี 4 การรองขอกําหนดพื้นท่ี
4.1 วัตถุประสงค
4.2 ขัน้ตอนการขอการกําหนด
4.3 การประเมนิโดยผูวาราชการจังหวัด
4.4 การกําหนดพื้นท่ี
4.5 อ่ืน ๆ

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

บทท่ี 3 พื้นท่ีท่ีกําหนดท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.1 ท่ีดินท่ีถูกกําหนดเปนพื้นท่ีท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.2 เกณฑสําหรับพื้นท่ีท่ีถูกกําหนด ท่ีซึ่งตองมีมาตรการรับมอืแกไข
3.3 การกําหนดระบุพื้นท่ีท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.4 การยกเลิกการกําหนดพื้นท่ีท่ีตองการมาตรการรับมอืแกไข
3.5 บัญชีแยกประเภท

บทท่ี 4 การรองขอกําหนดพื้นท่ี
4.1 วัตถุประสงค
4.2 ขัน้ตอนการขอการกําหนด
4.3 การประเมนิโดยผูวาราชการจังหวัด
4.4 การกําหนดพื้นท่ี
4.5 อ่ืน ๆ



3.2 เกณฑสําหรับการกําหนดระบุพืน้ท่ีท่ีตองมีมาตรการรับมือ
◆ มโีอกาสท่ีมนุษยจะรับสัมผัส
・น้ําด่ืมจากน้ําใตดินท่ีอยูในชวงท่ีมโีอกาสเกดิดินปนเปอน
・อยูในพื้นท่ีท่ีคนสามารถเขาได

◆ พื้นท่ีท่ีไมใชพื้นท่ีกําหนดสําหรับการดําเนนิมาตรการรับมอืการปนเปอน

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

ชนดิของสารอันตรายเฉพาะ

กลุม 1 สารอันตรายเฉพาะ

Arsenic, Fluoride & Boron

สารประกอบHexavalent Chromium

Cyanide, Cadmium, Lead, Mercury, Selenium และ กลุม 3 สารอันตรายเฉพาะ

มาตรฐาน (ม.)

ประมาณ 1,000

ประมาณ 500

ประมาณ 250

ประมาณ 80



บทท่ี 5 มาตรการรับมือแกไข เชน การกําจัดการปนเปอน
5.1 มาตรการรับมือตอการปนเปอน
5.2 ประเภทของมาตรการรับมือตอการปนเปอน
5.3 การสํารวจ
5.4 การดําเนนิการของมาตรการรับมือ
5.5 การเสร็จสิ้นมาตรการรับมือ
5.6 เกณฑเพื่อยกเลกิการเปนพืน้ท่ีท่ีกําหนด
5.7 เกณฑเพื่อยกเลกิการเปนพืน้ท่ีท่ีกําหนดท่ีตองรายงานเม่ือเปลี่ยนแปลงรูปรางและลักษณะ
5.8 การรักษาประสทิธภิาพของมาตรการรับมือ (ตรวจสอบวธิแีละมาตรการปองกันตอสถานการณท่ีผดิปกติ)
5.9 การเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ีภายในพืน้ท่ีท่ีกําหนดใหใชมาตรการรับมือ
5.10 การขนสงดนิออกจากพืน้ท่ีท่ีกําหนดใหใชมาตรการรับมือ

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

บทท่ี 5 มาตรการรับมือแกไข เชน การกําจัดการปนเปอน
5.1 มาตรการรับมือตอการปนเปอน
5.2 ประเภทของมาตรการรับมือตอการปนเปอน
5.3 การสํารวจ
5.4 การดําเนนิการของมาตรการรับมือ
5.5 การเสร็จสิ้นมาตรการรับมือ
5.6 เกณฑเพื่อยกเลกิการเปนพืน้ท่ีท่ีกําหนด
5.7 เกณฑเพื่อยกเลกิการเปนพืน้ท่ีท่ีกําหนดท่ีตองรายงานเม่ือเปลี่ยนแปลงรูปรางและลักษณะ
5.8 การรักษาประสทิธภิาพของมาตรการรับมือ (ตรวจสอบวธิแีละมาตรการปองกันตอสถานการณท่ีผดิปกติ)
5.9 การเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ีภายในพืน้ท่ีท่ีกําหนดใหใชมาตรการรับมือ
5.10 การขนสงดนิออกจากพืน้ท่ีท่ีกําหนดใหใชมาตรการรับมือ



(1) ดินปนเปอนจากมุมมองของน้ําด่ืมใตดิน
① กรณีท่ีไมมกีารตรวจพบการปนเปอนน้ําใตดิน
・ตดิตัง้บอติดตามตรวจสอบท่ีจุดท่ีสามารถทําการตรวจวัดน้ําใตดินไดอยางเหมาะสม
・ตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินไมนอยกวา 4 ครัง้ในปท่ี 1 หลังจากนัน้ 2 ครัง้ในปท่ี 2 ถงึปท่ี 10 และ 1 ครัง้ในปท่ี 11 เปนตนไป

②กรณีท่ีตรวจพบการปนเปอนน้ําใตดิน
・มาตรการรับมอืท่ีกําหนดสําหรับดินไมไดมาตรฐานของ กลุม 1 และ 2 ของสารอันตรายเฉพาะ ท่ีเปน “การกักเก็บในแหลงกําเนดิ”

หรอื “การทําใหผานไมได”
・มาตรการรับมอืท่ีกําหนดสําหรับดินไมไดมาตรฐานของ กลุมท่ี 3 ของสารอันตรายเฉพาะ เปน “งานขัดขวาง”

5.2

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

(1) ดินปนเปอนจากมุมมองของน้ําด่ืมใตดิน
① กรณีท่ีไมมกีารตรวจพบการปนเปอนน้ําใตดิน
・ตดิตัง้บอติดตามตรวจสอบท่ีจุดท่ีสามารถทําการตรวจวัดน้ําใตดินไดอยางเหมาะสม
・ตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินไมนอยกวา 4 ครัง้ในปท่ี 1 หลังจากนัน้ 2 ครัง้ในปท่ี 2 ถงึปท่ี 10 และ 1 ครัง้ในปท่ี 11 เปนตนไป

②กรณีท่ีตรวจพบการปนเปอนน้ําใตดิน
・มาตรการรับมอืท่ีกําหนดสําหรับดินไมไดมาตรฐานของ กลุม 1 และ 2 ของสารอันตรายเฉพาะ ท่ีเปน “การกักเก็บในแหลงกําเนดิ”

หรอื “การทําใหผานไมได”
・มาตรการรับมอืท่ีกําหนดสําหรับดินไมไดมาตรฐานของ กลุมท่ี 3 ของสารอันตรายเฉพาะ เปน “งานขัดขวาง”

(2) ดินปนเปอนจากมุมมองของการรับโดยตรง
・มาตรการรับมอืท่ีกําหนด คอื “คันดิน”
・”การเปล่ียนทดแทนดิน” จะถูกเลือกสําหรับกรณีท่ีมคีวามยากในการดําเนนิงานมาตรการ “คันดิน”
・”การนําดินออก” ควรดําเนนิการกรณท่ีีหากพื้นท่ีปนเปอนเปนพื้นท่ีลานกิจกรรมสําหรับเด็ก

→สถานะของพื้นที่จะถูกเปล่ียนเปน “มาตรการแกไขเสร็จสมบูรณ” เมื่อ การยนืยันความถูกตองของมาตรการรับมอืแกไขเสร็จเรยีบรอย เชน ไมมกีาร
ตรวจพบน้าํใตดินปนเปอนเปนระยะเวลา 2 ป โดยการดําเนนิการ “การกักเก็บในแหลงกําเนดิ”



คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

น้ําใตดนิปนเปอน

ไม
ใช

มาตรการรับมือแกไข เชน
การกําจัดการปนเปอน

กลุม 1 สารอันตรายเฉพาะ(VOC)
กลุม 2 สาร

อันตรายเฉพาะ
(โลหะหนัก เปนตน)

กลุม 3 สาร
อันตรายเฉพาะ(ยา
(ฆาแมลง และ PCB)

คุณภาพน้ําใตดนิ
คุณภาพน้ําใตดนิ

สอดคลอง
มาตรฐานการ

ชะขัน้ที่
2

สอดคลอง
มาตรฐานการ

ชะขัน้ที่
2

สอดคลอง
มาตรฐานการ

ชะขัน้ที่
2

ไมสอดคลอง
มาตรฐานการ

ชะครั้งที่
2

ไมสอดคลอง
มาตรฐานการ

ชะครั้งที่
2

ไมสอดคลอง
มาตรฐานการ

ชะครั้งที่
2

การกักเก็บในแหลงกําเนนิการกักเก็บในแหลงกําเนนิ
งานทําใหไมไหลผาน
ปองกันการแพรกระจาย
นําดนิปนเปอนออก
งานยับย้ัง ขัดขวาง
การทําใหไมละลาย

คําอธบิาย:◎ พืน้ท่ีกําหนดมาตรการ,○ มาตรการรับมือดวยประสทิธภิาพเทียบเทาหรือสูงกวา และ X หมายถงึ ไมมีการใช
*1 ใชในการณีท่ีระดับ (ความเขมขน) ท้ังดนิและน้ําใตดนิต่ํากวาคามาตรฐานท่ีตัง้ไว
*2 งานกักเก็บท่ีแหลงกําเนดิ หรือการไมใหไหลผานจะถูกรองขอหลังจากระดับการปนเปอนดนิเปลี่ยนแปลงจนไดมาตรฐานการ
ชะขัน้ท่ี 2



คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

บอซเีมนต พื้นดิน

ฝาปดปองกัน
ดินหรอืซเีมนต

ปลอก
วัสดุปด

ซเีมนต
ผนังพรนุ ผนังพรนุ

ซเีมนต
ปลอก

วัสดุปด

พื้นดิน
ฝาปดปองกัน

ชวงชัน้หนิอุมน้ํา

ชัน้น้ํา
ไหลผาน
ไดต่ํา

ชัน้น้ําไหล
ผานไดต่ํา

ชวงชัน้หนิอุมน้ํา

• ตําแหนงของบอตดิตามตรวจสอบควรจะเปนจุดท่ีสามารถตรวจวัดประสิทธภิาพการกําจัดการปนเปอนไดอยางถูกตอง และเปนจุดปลายน้ําใตดินใน
พื้นท่ีปนเปอน ชวงตะแกรงของบอตดิตามตรวจสอบควรอยูระหวางระดับน้ําใตดินท่ีวัดไดจากการสํารวจโดยการขุดเจาะ และช้ันหนิอุมน้ํา

• ระยะหางของแตละบอสังเกตการณควรนอยกวา 30 เมตร

วัสดุปด

ซเีมนต ซเีมนต
จุกปด

บรรจุกรวด บรรจุกรวด

ชวงตะแกรง
ชวงชัน้หนิอุมน้ํา

ชัน้น้ํา
ไหลผาน
ไดต่ํา

ชัน้น้ําไหล
ผานไดต่ํา(1) แบบฝง (2) แบบบนพื้นดิน

ชวงตะแกรง
ชวงชัน้หนิอุมน้ํา

จุกปด



บทท่ี 6 พืน้ท่ีชายฝงพเิศษ
6.1 โครงราง
6.2 เกณฑสําหรับพืน้ท่ีชายฝงพเิศษ
6.3 การยืนยันนโยบายการจัดการงานโยธาในการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ี
6.4 การรายงานฉบับสมบูรณของการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ี
6.5 การรายงานการเปลี่ยนนโยบายการจัดการงานโยธาสําหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ี
6.6 การบันทึกในบัญชีแยกประเภท

คูมือสาํหรับการสาํรวจและการรับมอืตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน

บทท่ี 6 พืน้ท่ีชายฝงพเิศษ
6.1 โครงราง
6.2 เกณฑสําหรับพืน้ท่ีชายฝงพเิศษ
6.3 การยืนยันนโยบายการจัดการงานโยธาในการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ี
6.4 การรายงานฉบับสมบูรณของการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ี
6.5 การรายงานการเปลี่ยนนโยบายการจัดการงานโยธาสําหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบและลักษณะของพืน้ท่ี
6.6 การบันทึกในบัญชีแยกประเภท



THANK YOUTHANK YOU


