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มาตรการรับมือแกไขการปนเปอนโลหะหนักในประเทศญ่ีปุน

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของกับ
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กรณีศึกษา
มาตรการรับมือแกไขการปนเปอนโลหะหนักในประเทศญ่ีปุน

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของกับ
การไมละลายน้ําของโลหะหนักที่ไดจากธรรมชาติ

Nippon Steel Cement Co., Ltd.



ป ค.ศ. ช่ือกฎหมาย-มาตรฐาน
1970 กฎหมายการปองกันมลพิษดินของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
1970 การออกกฎหมายการปองกันมลพิษทางนํ้า

กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการปนเปอนดินในประเทศญี่ปุน

1970 การออกกฎหมายการปองกันมลพิษทางนํ้า
1991 มาตรฐานคุณภาพดิน (10 รายการ)
1993 จัดตั้งกฎหมายสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน
1994 จัดตั้งนโยบายการตรวจสอบมลพิษทางดินและมาตรการรับมือแกไข

สารโลหะหนักและสารประกอบ Organochloride
จัดตั้งนโยบายการตรวจสอบมลพิษทางดินและมาตรการรับมือแกไข
สารโลหะหนักและสารประกอบ Organochloride

1997 จัดตั้งมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับคุณภาพนํ้าใตดิน
2002 การประกาศบงัคับใชพระราชบัญญัติมาตรการการแกไขดินปนเปอน



ป ค.ศ. การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
2002 การประกาศบงัคับใชพระราชบัญญัติมาตรการการแกไขดินปนเปอน

พระราชบัญญัติมาตรการการแกไขดินปนเปอนและแนวทางปฏิบัติ

2002 การประกาศบงัคับใชพระราชบัญญัติมาตรการการแกไขดินปนเปอน
2011 เพ่ิมมาตรการปองกันแกไขสําหรับโลหะหนักท่ีมาจากธรรมชาติ
2014 อํานาจการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับผูสํารวจท่ีกําหนดถูกยายจากสวนกลาง

เปนระดับจังหวัด
2016 การเพ่ิมสาร Chloroethylene
2019 ยกเลิกขอกําหนด “ขอจํากัดการเคลื่อนยายในพ้ืนท่ี”2019 ยกเลิกขอกําหนด “ขอจํากัดการเคลื่อนยายในพ้ืนท่ี”



การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัตมิาตรการการแกไขดนิปนเปอน จํานวนหนา
คูมือมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน 1 (การสํารวจและมาตรการ) 1150

พระราชบัญญัติมาตรการการแกไขดินปนเปอนและแนวทางปฏิบัติ

คูมือมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน 1 (การสํารวจและมาตรการ)
คูมือมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน 2 (การขนสง) 137

คูมือมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน 3 (ผูดําเนนิการ) 274

คูมือมาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน 4 (ผูสํารวจที่กําหนด) 104
คูมือสําหรับการปนเปอนน้ํามัน 174
คูมือสําหรับการปนเปอนตะกั่วในระยะยงิ 136คูมือสําหรับการปนเปอนตะกั่วในระยะยงิ 136
คูมือสําหรับการปองกันการปนเปอนของดนิ 42



3 (การบําบดั)

โรงบําบัดดนิปนเปอน การกําจัดสิ่งปนเปอนออก

โรงปูนซีเมนต

ฝงกลบ

การคัดแยกการคัดแยก

การใชประโยชนดนิปนเปอนทีเ่กิดจาก
ธรรมชาติ



โรงกําจัดสิ่งปนเปอน การกําจัดสิ่งปนเปอน การสกัดออก การทําความสะอาด

การคายออกทางเคมี

3 (การบําบดั)

หลอมละลาย

ทําใหไมละลาย

การยอยสลาย

การคายออกทางเคมี

การคายออกทางความ
รอน

การคัดแยกทางแมเหล็ก

การยอยสลายทางความ
รอน

การยอยสลายทางความ
รอน

การบําบัดทางเคมี

การบําบัดทางชีวภาพ



โรงงานปนูซีเมนต์

3 (การบําบดั)

โรงงานปนูซีเมนต์



ฝงกลบ ฝงกลบในพ้ืนดิน

3 (การบําบดั)

ฝงกลบ ฝงกลบในพ้ืนดิน

ฝงกลบในนํ้าผิวดนิ

เขื่อน



การเคลื่อนยายของสาร
แปลกปลอม

3 (การบําบดั)

โรงคัดแยก
การเคลื่อนยายของสาร

แปลกปลอม

การปรับคาความช้ืน



การใชประโยชนจากดนิปนเปอนที่
เกดิจากธรรมชาติ

การใชประโยชนดนิปนเปอนจากธรรมชาติ
ในงานโครงสราง

3 (การบําบดั)

การใชประโยชนจากดนิปนเปอนที่
เกดิจากธรรมชาติ

การใชประโยชนดนิปนเปอนจากธรรมชาติ
ในงานโครงสราง

น้ําผวิดนิใชประโยชนดนิปนเปอนตาม
ธรรมชาติ



การปนเปอนดินที่พบบอยในญี่ปุน
พืน้ที่เกษตรกรรม ปนเปอนจาก

• ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช และน้ําใชจากการเกษตร
• ความเสยีหายจากเกลือ（ภัยพบิัตสินึาม ิเปนตน）

ปนเปอนจาก
• ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช และน้ําใชจากการเกษตร
• ความเสยีหายจากเกลือ（ภัยพบิัตสินึาม ิเปนตน）

น้ําเสยีจากเหมือง ปนเปอนจาก
• การชะลางจากพืน้ที่ทีม่กีารตกตะกอนสะสม (น้ําใตดนิ)
• ผานทางน้ําผวิดนิ (เชน แมน้ํา)

โรงงาน ปนเปอนสารเคมี (โดยเฉพาะ สาร VOC ในปจจุบัน)
จากธรรมชาติ • ภูเขาไฟ บอน้ํารอน และการดําเนนิกจิกรรมที่ผดิพลาด

• ปรมิาณนอยแตเปนบรเิวณกวาง
จากธรรมชาติ • ภูเขาไฟ บอน้ํารอน และการดําเนนิกจิกรรมที่ผดิพลาด

• ปรมิาณนอยแตเปนบรเิวณกวาง



การปนเปอนดินจากแหลงกําเนิดธรรมชาติ

โลหะหนักจากธรรมชาติ เชน สารหนู ตะก่ัว ฟลูออรีน ซิลีเนียม และปรอท เปนตนนั้น
มาจาก ภูเขาไฟ บอออนเซ็น และ กิจกรรมท่ีผิด เปนตน ซ่ึงมีการตรวจพบเปนบริเวณ
กวาง

โลหะหนักจากธรรมชาติ เชน สารหนู ตะก่ัว ฟลูออรีน ซิลีเนียม และปรอท เปนตนนั้น
มาจาก ภูเขาไฟ บอออนเซ็น และ กิจกรรมท่ีผิด เปนตน ซ่ึงมีการตรวจพบเปนบริเวณ
กวาง



การปนเปอนดินจากแหลงกําเนิดธรรมชาติ

คาโลหะหนักท่ีเกินคามาตรฐานอาจตรวจพบไดจากงานกอสรางสําหรับการขุดอุโมงค
ฐานรากสําหรับสะพานและ/หรือ สิ่งปลูกสราง



การปนเปอนดินจากแหลงกําเนิดธรรมชาติ

อุโมงคและ/หรือสะพานเทียบเรือ

หนวยงานราชการท่ีเปนผูออก
คําสั่งจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
การบําบัด

อุโมงคและ/หรือสะพานเทียบเรือ

หนวยงานราชการท่ีเปนผูออก
คําสั่งจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
การบําบัด



การปนเปอนจากการการขุดสราง
รากฐานอาคาร และเสาเข็ม

เจาของงาน (รวมถึงบริษัทเอกชน) จะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

การปนเปอนดินจากแหลงกําเนิดธรรมชาติ

การปนเปอนจากการการขุดสราง
รากฐานอาคาร และเสาเข็ม

เจาของงาน (รวมถึงบริษัทเอกชน) จะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

การปนเปอนจากการการขุดสราง
รากฐานอาคาร และเสาเข็ม

เจาของงาน (รวมถึงบริษัทเอกชน) จะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย



การฝงกลบ

การปนเปอนดินจากแหลงกําเนิดธรรมชาติ

ดินปนเปอน

นํามาเปนวัตถุดบิในการผลติ
ปูนซเีมนต (การเผา)

การแยกดวยแผนกั้นนํ้า

ทําใหไมละลายดวยสารทําใหไมละลาย



การแพรกระจายหลังจากการชะสูน้ําใตดิน

การ
ปนเปอน

โลหะหนักละลายสูนํ้าการ
ปนเปอน

บอน้ํา→น้ําดื่ม
→สูมนุษย

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม→เพาะปลูก การแพรกระจายผานน้ําผวิดนิ
และน้ําใตดนิ

บอน้ํา→น้ําดื่ม
→สูมนุษย

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม→เพาะปลูก

ในญี่ปุนไดใหความสําคัญกับ “การละลายโลหะหนักสูน้ําใต
ดนิจะถูกแพรกระจาย” มากกวาการปนเปอนดวยตัวมนัเอง



มาตรการวิธีปองกันโลหะหนัก ① การแยกสวนโดยแผนกั้นน้ํา

ดนิปนเปอนบอ (well)

ผวิดนิถูกปองกนัโดยดนิ พืช หรือทางเดนิที่นํามาคลุม

ขอดี
1. มกีารอางองิจํานวนมาก

2. ระบบเขาใจงาย

ขอเสยี

1. น้ําร่ัวไหลจากจุดขอตอ
2. ดนิปนเปอนร่ัวไหลเมื่อแผงกัน้พังเสยีหาย

แผนกัน้น้ํา

ดนิปนเปอนบอ (well)

ขอดี
1. มกีารอางองิจํานวนมาก

2. ระบบเขาใจงาย

ขอเสยี

1. น้ําร่ัวไหลจากจุดขอตอ
2. ดนิปนเปอนร่ัวไหลเมื่อแผงกัน้พังเสยีหาย



มาตรการวิธีปองกันโลหะหนัก ② ทําใหไมละลายดวยสารเคมี

ดนิปนเปอนท่ีถูกทําให
ไมละลาย

บอ (well)

ผวิดนิถูกปองกนัโดยดนิ พืช หรือทางเดนิที่นํามาคลุม

ขอดี

1. ไมมีการรั่วไหลแมแผงก้ันพังเสยีหาย
2. สามารถนํากลับไปใชใหมเปนพ้ืนถนนได เปนตน

ขอเสยี

1. กรณีท่ีเปนหนิจะตองมีการบดละเอียดกอน
2. จะตองมีเคร่ืองจักรเพ่ือใหการผสมเปนเนือ้เดยีวกัน

ดนิปนเปอน＋สารทําใหไมละลาย

ดนิปนเปอนท่ีถูกทําให
ไมละลาย

บอ (well)

ขอดี

1. ไมมีการรั่วไหลแมแผงก้ันพังเสยีหาย
2. สามารถนํากลับไปใชใหมเปนพ้ืนถนนได เปนตน

ขอเสยี

1. กรณีท่ีเปนหนิจะตองมีการบดละเอียดกอน
2. จะตองมีเคร่ืองจักรเพ่ือใหการผสมเปนเนือ้เดยีวกัน



กลไกการทํางานการทําใหไมละลาย ① Schwertmannite
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ทําใหไมละลายโดยการแลกเปลี่ยนไอออนระหวาง SO4 กับโลหะหนัก



กลไกการทํางานการทําใหไมละลาย ② Hydrotalcite

C dPb

As FSe

การดูดซับระหวางช้ันของแรธาตุ （Se, As, F）
+

การดูดซับบนผิวของแรธาตุ （Pb, Cd）

SeO 3
-2

C d+2P b+2

F-A sO 4
‐3

C dPb

As FSe

การดูดซับระหวางช้ันของแรธาตุ （Se, As, F）
+

การดูดซับบนผิวของแรธาตุ （Pb, Cd）



เครื่องปรับปรุง
คุณภาพดนิ

ดนิปนเปอน

ตัวอยางการทําใหไมละลาย

บดบด



ตัวอยางพื้นทีก่ารทําใหไมละลาย

การกอสรางถนนคันดนิการกอสรางถนนคันดนิ

ดนิปนเปอนที่ถูกทาํใหไมละลายแลว



ตัวอยาง
มาตรการการรับมือแกไขโลหะหนักในประเทศญ่ีปุน

จบการนําเสนอ

Yoshitaka Takabayashi

ตัวอยาง
มาตรการการรับมือแกไขโลหะหนักในประเทศญ่ีปุน

จบการนําเสนอ

Yoshitaka Takabayashi


