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วัตถุประสงคข์องการจัดทำคู่มือ 

1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงงานตามประกาศแนบท้ายกฎกระทรวงฯ สามารถดำเนินงาน
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของมลสารลงสู่ดินและน้ำใต้ดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงงานตามประกาศแนบท้ายกฎกระทรวงฯ มีมาตรการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

คำชี้แจงการใช้คู่มือ 

คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน 

สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้า อุตสาหกรรมพ่นสี และอุตสาหกรรมผลิตกระดาษสาจัดทำขึ้นสำหรับ

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตรวจและควบคุมการปนเปื้อนดิน

และน้ำใต้ดินของมลสารที่ผู้ประกอบการครอบครอง ภายใต้กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนใน

ดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 เพื ่อสามารถดำเนินการตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดย

คุณสมบัติของผู้ใช้งานคู่มือนี้ควรเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ผู ้ประกอบการโรงงานตามประกาศแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ที่ต้องการปฏิบัติตาม
กระทรวงฯ และต้องการแนวทางในกำหนดมาตรการในการควบคุมและลดการปนเปื้อนของมล
สารลงสู่ดินและน้ำใต้ดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบการ ซึ่งผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

3. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำประจำโรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษและการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินจากหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

5. บริษัทที่ปรึกษา เป็นนิติบุคลที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย และได้แจ้งชื่อไว้กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งวัตุประสงค์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษของโรงงาน
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1. การนำคู่มือไปใช้งาน 

 คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการปนเป้ือนมลพิษในดินและน้ำ

ใต้ดินตามกฎกระทรวงฯ มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจมากยิ่งขึ ้น การดำเนินงานตาม

กฎกระทรวงฯ สำหรับโรงงานที่อยู่ในประกาศแนบท้ายกฎกระทรวงการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้

ดิน พ.ศ. 2559  ขั้นตอนการใช้งานคู่มือประกอบไปด้วยขั้นตอนพอสังเขป ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการต้องศึกษากฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับข้อกำหนดประเภทของโรงงานที่เข้า

ข่ายตามประกาศแนบท้ายกฎกระทรวงฯ เช่น สถานประกอบการเข้าข่ายกับคำว่า

โรงงานของกรมโรงงานฯ หรือไม่ เป็นการประกอบกิจการประเภทใด และเข้าข่าย

ประเภทของโรงงานที่ต้องดำเนินการหรือไม่ โดยศึกษาจากประกาศกฎกระทรวงการ

ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 

2.  สถานประกอบการต้องรวบรวมข้อมูลปริมาณสารเคมีที่สั่งซื้อและคงเหลือตลอดระยะ 

1 ปีที่ผ่านมา และ รวบรวม SDS สำหรับการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมี 

3. ทำการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมี และเรียงลำดับคงวามเส่ียงของสารเคมี

ตามรายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ 

4. จัดทำรายงานส่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการส่งไปที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมต่อไป 

5. สำหรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการจัดทำคู่มือฉบับนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
     5.1 สถานประกอบการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็น 3 ส่วนหลักที่สามารถนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้  

    5.2 ในส่วนของผู้ประกอบการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำคู่มือฉบับนี้ คือ สามารถ
ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เร่ืองการป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
             5.3 ในส่วนของสำหนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนั้น ประโยชน์ที่ได้คือ การเผยแพร่ต่อ
สถานประกอบการประเภทอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายการป้องกันการปนเปื้อนในดิน
และน้ำใต้ดิน รวมถึงนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีต่อสถาน
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ประกอบการ ในกรณีที่การร้องเรียนเรื่องการรั่วไหลของสารเคมีสู่ดินและน้ำใต้ดินที่ได้รับจากการ
นำคู่มือไปใช ้

      5.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ คือ การนำไป
เผยแพร่และใช้เปน็ Guide Line สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ 
รวมถึงการนำข้อมูลสารเคมีที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย แต่เป็นสารก่อมะเร้งที่มีอันตรายเมื่อเกิดการ
รั่วไหล นำไปบรรจุในกฎหมายฉบับปรับปรุงแก้ไขในอนาคตต่อไป 
  
 โดยรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ระบุไว้ในเนื้อหาอย่างละเอียด ดังนั้นสถานประกอบการ
ต่าง ๆ สามารถนำคู่มือเล่มนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนใน
ดินและน้ำใต้ดินในสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างยิ่ง 
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2. ขั้นตอนการนำคู่มือไปใช้ 

การนำคู่มือไปใช้งานมีขั้นตอนและรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานแนวทางปฏิบัติที่ดดี้านสิ่งแวดล้อม 
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2.1 การรวบรวมข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลจำเพาะของโรงงาน 

การสำรวจพื้นที่และข้อมูลจำเพาะของโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศแนบท้าย เพื่อ

รวบรวมข้อมูลลักษณะพื้นที่ของสถานประกอบการ เพื่อประเมินจุดติดตั้งบ่อเก็บตัวอย่างดินและ

น้ำใต้ดินม ีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ข้อมลูพื้นที่ของสถานประกอบการ 

การสำรวจข้อมูลพื้นที่ของสถานประกอบการตามรูปแบบที่กรมโรงงานกำหนดนั้น ผู้สำรวจ

ต้องทำการบรรยายถึงชื่อสถานประกอบการ วันที่จัดตั้ง วันที่จดทะเบียน วันที่เร่ิมประกอบกิจการ 

เลขที่ใบอนุญาต กำลังแรงม้า ลักษณะการประกอบกิจการ มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กร 

หรือหน่วยงาน รวมถึงผู้สำรวจข้อมูลต้องระบุขอบเขตหรืออาณาเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

โดยทำหารระบุอาณาเขตติดต่อทั้ง 4 ทิศ โดยสามารถระบุอาณาเขตติดต่อได้ดังนี้  

ตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ทิศเหนือ      : หมู่บ้านสันปูเลย ต.มะเขือแจ้ 

ทิศใต ้         : บ.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด 

ทิศตะวันออก             : บ. ไทย เอ็น.เจ.อาร์ จำกัด 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ     : บ.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

   นอกจากนั้นผู้สำรวจข้อมูลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุจุดที่ตั ้งของสถานประกอบการการระบุ

ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสามารถระบุได้บนแผนที่ที่ได้จาก google map ดัง

ตัวอย่างในภาพที่ 2 และระบุข้อความใต้ภาพ และพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง X และ Y ดังตัวอย่าง ซึ่ง

ตำแหน่งที่ตั้ง X และ Y สามารถดูได้จาก google map  
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ภาพที่ 2 ตำแหน่งที่ตั้งของโรงย้อมเพียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่

นอกจากการระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว

ผู้สำรวจข้อมูลจำเป็นต้องระบุตำแหน่งที่ตั ้งของสถานประกอบการพร้อมทั้งตีกรอบของสถาน

ประกอบการ เพ่ือแสดงให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงขอบเขตที่ทำการจดทะเบียนประกอบ

กิจการ ตัวอย่างการระบุและทำขอบเขตของสถานประกอบการ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 

พร้อมทั้งระบุข้อความใต้ภาพให้ชัดเจน 



7 
 

 

ภาพที่ 3 อาณาเขตบริเวณพื้นที่ตั้งของโรงย้อมเพียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1.2 แผนผังโรงงาน 

ผู้สำรวจต้องสำรวจข้อมูลรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานโดยแบ่งตาม

กระบวนการผลิตส่วนสนับสนุนการผลิตเครื่องจักรระบบสาธารณูปโภคระบบน้ำใช้ระบบไฟฟ้า

ระบบบำบัดน้ำเสียและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานเป็นต้นและจัดทำแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายใน

โรงงาน (Plant layout) ทั้งหมดโดยละเอียดแสดงตัวอย่างดังรูภาพที่ 4 และภาพที่ 5 และระบุ

ข้อความใต้ภาพ รวมถึงระบุความหมายของตัวย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในภาพ 
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ภาพที่ 5 แผนผังของหจก. ซี.เอส.พี เชียงใหม่กระดาษสา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 4 แผนผังของโรงย้อมเพียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
            (ST หมายถึง คลังเก็บสินค้าน้ำ OF/M หมายถึง สำนักงานและสถานที่ประกอบกิจการ) 
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2.1.3 การระบุกระบวนการผลิต 

 ผู้สำรวจข้อมูลจะต้องระบุขั ้นตอนการผลิตทั้งหมด ในรูปแบบแผนภาพ โดยต้องระบุ

ขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เรียบลำดับของกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน ระบุ

ประเภทและชนิดของสารเคมีที่เข้ากระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด หากระบุได้ถึง

ปริมาณและสภาวะในการเติมสารเคมีต่าง ๆ จะทำให้รายงานมีความน่าเชื่อมากขึ้น ตัวอย่างการ

แสดงกระบวนการผลิตที่ดี สามารถแสดงดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเขียนกระบวนการผลิตในเล่มรายงาน 
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ภาพที่ 7 (ต่อ) ตัวอย่างการเขียนกระบวนการผลิตในเล่มรายงาน 
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2.1.4 การระบุกระบวนการผลิต 

หลังจากระบุกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการแล้ว ผู้สำรวจข้อมูลต้องทำ

การระบุข้อมูลทั้งหมดของสารเคมีที่ใช้ในสถานประกอบการ เช่น ข้อมูลสารประกอบ องค์ประกอบ

สารเคมี CAS. No. พื้นที่ย่อย และความเป็นอันตรายของ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 

1) พื้นที่ย่อย สถานประกอบการสามารถกำหนดอักษรย่อของพื้นที่ที่เก็บสารเคมีได้ด้วยตัวเอง 
เช่น หากมีการเก็บสารเคมีไว้ในโกดังเก็บสารเคมี อาจระบุอักษรย่อของพื้นที่ย่อยเป็น ST 
ได้ เป็นต้น 

2) ชื่อสารที่และส่วนประกอบสาร ต้องระบุใส่ไว้ดังภาพที่ 8 ต้องเป็นชื่อทางการค้า หากไม่มี
ชื่อทางการค้าอาจใส่ชื่อสารเคมีนั้น ๆ ลงไปได้ เช่น ชื่อทางการค้าของกรด HCl คือ กรด
เกลือ ให้ระบุกรดเกลือ ไว้ในช่องชื่อสาร และระบุส่วนประกอบสาร เป็น HCl ในช่องถัดไป 
เป็นต้น 

3) เลขทะเบียน ซีเอเอส เป็นตัวเลขเฉพาะที ่ใช้จำแนก สารประกอบเคมี , พอลิเมอร์, 
สารประกอบทางชีวภาพ, ของผสม และ โลหะผสม เลขทะเบียน CAS,CAS numbers ให้
ระบุตามเลขทะเบียนที่ระบุใน MSDS 

4) ลักษณะสมบัติสาร จะประกอบไปด้วย 2 ช่องหลัก คือ สารไม่อันตราย และ สารอันตราย 
ใหร้ะบุความเป็นอันตรายของสารเคมีตามที่ระบุไว้ใน MSDS หากมีความเป็นอันตราย ให้
ระบุในช่องอันตราย และหากไม่เป็นอันตราย ให้ระบุในช่องไม่เป็นอันตราย นอกจากนั้น 
สารเคมีบางชนิดยังระบุถึงอันตรายระดับที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ให้ระบุระดับความ
เป็นอันตรายที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร้ง ตามฐานข้อมูลของ IARC และ IRIS  การระบุ
ข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี สามารถแสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 การระบุสารเคมีลงในบัญชีรายชื่อตามรูปแบบของกรมโรงงาน  

 นอกจากนั้นท้ายตารางของตาราง กรมโรงงานได้ออกแบบให้มีการลงนามของผู้บริหารของ

สถานประกอบการเพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สถานประกอบการต้องให้ผู้มีอำนาจ

ลงนาม ลงนามท้ายตารางบัญชีรายชื่อสารเคมีของสถานปะรกอบการนั้น ๆ ด้วย 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและสารเคมีที่เก็บกักไว้ในพื้นที่เก็บ

สารเคมี ได้ถูกรวบรวมรายชื่อสารเคมีในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็น

อันตรายของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการโดยแบ่งเป็น 
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• สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) โดยดำเนินการจำแนกประเภทของสารเคมีกับตาราง

ข้อบังคับและเกณฑ์ต่อสุขภาพที่จำเป็นในการคำนวณเกณฑ์เบื้องต้นของสารบางชนิด  ซึ่งจะใช้

เกณฑ์ที่กำหนดโดย U.S.EPA ร่วมกับเกณฑ์ของ International Agency for Research on 

Cancer (IARC) ซึ ่งมีความคล้ายคลึงกัน ทั ้งนี ้ได้มีการจำแนกประเภทของสารก่ อมะเร็งตาม

หลักฐานในการก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ (แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1 การจำแนกประเภทของสารก่อมะเร็งโดย U.S. EPA 

กลุ่ม นิยาม คำอธิบาย 

A Human carcinogen เป็นสารก่อมะเร็งในคน 

B1 Probable human carcinogen 
มีหลักฐานจากการศึกษาด้านระบาดวิทยาที่
จำกัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในคน 

B2 

"Sufficient" evidence from 
animal studies and 
"inadequate" evidence or "no 
data" from epidemiologic 
studies 

มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอจากการศึกษา
ในสัตว์ทดลองว่าเป็นสารก่อมะเร็ง แต่มี
หลักฐานสนับสนุนไม่เพียงพอหรือไม่มี
ข้อมูลจาก การศึกษาด้านระบาดวิทยาที่
จำกัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในคน 

C Possible human carcinogen อาจจะเป็นที่จะเป็นสารก่อมะเร็งในคน 

D 
Not classifiable as to health 
carcinogenicity 

ไม่สามารถระบุประเภทในแง่ของการเป็น
สารก่อมะเร็ง 

E 
Evidence of non-
carcinogenicity for humans 

มีหลักฐานสนับสนุนว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็ง 
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ตารางที่ 2 การจำแนกประเภทของสารก่อมะเร็งโดย IARC 

กลุ่ม นิยาม คำอธิบาย 

1 Carcinogenic to humans 
มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าทำให้เกิด
มะเร็งในคน 

2A 
Probably carcinogenic to 
humans 

มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าสามารถทำให้เกิด
มะเร็งในคนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง
แน่นอนในขณะนี้ 

2B 
Possibly carcinogenic to 
humans 

มีหลักฐานพอสมควรว่าสามารถทำให้เกิด
มะเร็งในคนแต่ยังห่างไกลเกินไปที่จะสรุปว่า
เป็นสารก่อมะเร็งในคนได้ในขณะนี้ 

3 
Unclassifiable as to 
carcinogenicity in humans 

ยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถก่อมะเร็งในคน
ได้ แต่อาจจะมีหลักฐานว่าสามารถ
ก่อให้เกิดมะเร็งได้ในสัตว์ทดลอง 

4 
Probably not carcinogenic to 
humans 

มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าไม่ก่อให้เกิด
มะเร็งในคน และในสัตว์ทดลอง 

 

• สารเคมีอันตราย แต่ไม่เป็นสารเคมีที่ไม่ก่อมะเร็ง (Non-Carcinogen) โดยหลังจาก

การพิจารณาความเป็นสารก่อมะเร็งแล้ว เมื่อไม่พบสารเคมีที่ดำเนินการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พิจารณา

ดังกล่าว จึงประเมินความอันตรายของสารกับฐานข้อมูล Integrated Risk Information System 

(IRIS) (http://www.epa.gov/IRIS/) ร่วมกับบัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่

ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

จากนั้นสถานประกอบการต้องระบุสัดส่วนของสารเคมีที่ครอบครองที่เป็นอันตรายต่อ

สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายในระดับที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยการแสดงสัดส่วน

ดังกล่าว สามารถแสดงได้ในรูปของแผนภูมิ ดังตัวอย่างในภาพที่ 9  

 

http://www.epa.gov/IRIS/
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ภาพที่ 9 การระบุสัดส่วนของสารเคมีที่สถานประกอบการครอบครอง 

2.1.5 รายการแสดงปริมาณการกักเก็บ การใช้ และปริมาณคงเหลือ และการจัดการสาร
อันตราย 

 ข้อมูลที่มีความสำคัญถัดมาคือ รายการแสดงปริมาณการกักเก็บ การใช้ และปริมาณ
คงเหลือ และการจัดการสารอันตราย ในแบบฟอร์มของกรมโรงงานระบุให้สถานประกอบการต้อง
แจ้งปริมาการกักเก็บ การใช้ รวมถึงปริมาณที่คงเหลือและการจัดการสารอันตรายของสารเคมีนั้น 
ที่อยู่ในการครอบครองของสถานประกอบการ หากมถานประกกอบการมีการครอบครองสารเคมี
ในปริมาณมาก และมีปริมาณคงเหลือมาก อาจส่งผลให้มีโอกาสเกิดการรั่วไหลปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมมากเช่นกัน การรายงานปริมาณการกักเก็บ การใช้ และปริมาณคงเหลือ และการ
จัดการสารอันตราย มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
1) สถานประกอบการต้องรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1.1) พื้นที่ย่อย สถานประกอบการสามารถกำหนดชื่อย่อของอาคารที่ใช้เก็บสารเคมีเองได้ 
แต่ให้สอดคล้องกับหัวข้อที ่3.1.2 เช่น หากเก็บสารเคมีไว้ในโกดัง ซึ่งถูกระบุไว้ในภาพที่ 5 ให้ใช้ตัว
ย่อ ST สามารถกำหนดอักษรย่อเป็น ST ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3.1.2 ได้ เป็นต้น 

1.2) ชื่อทางการค้า ชื่อทางเคมี และเลจทะเบียน ซีเอเอส สามารถยกมาข้อมูลในหัวข้อ 
3.1.4 (ภาพที่ 8) ได้เลย  

1.3) สารเคมีทุกชนิด ปริมาณสารเคมีแต่ละชนิด ปริมาณสารเคมีคงเหลือแต่ละชนิด เลข
ทะเบียนหรือ CAS No. ประเภทภาชนะปริมาณการกักเก็บสูงสุด สถานประกอบการต้องระบุสาร
เคมที่เหลือในแต่ละปีลงในตารางรายชื่อวัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
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1.4) ประเภทภาชนะการกัเก็บ สถานประกอบการต้องระบุชนิดของภาชนะที่ใช้ในการกัก
เก็บ เช่น ถัง HDPE ถังเหล็ก ถัง PE เป็นต้น  

1.5) ปริมาณคงเหลือต่อปี ให้สถานประกอบการแต่ละแห่งระบุปริมาณสารเคมีแต่ละชนิด
ที่เหลือจากการใช้งาน โดยข้อมูลที่ระบุต้องเป็นปริมาณสารเคมีที่เหลือใน 1 ปี ที่ผ่านมา 

1.6) รูปแบบหรือวิธีการจัดการส่รอันตราย ให้สถานประกอบการระบุสถานที่หรือวิธี
จัดการสารเคมี เช่น จดัเก็บสารเคมีไว้ในอาคารที่ปูด้วยพื้นคอนกรีต เป็นต้น 
ตัวอย่างการระบุข้อมูลต่างๆ สำหรับตารางรายชื่อวัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
สามารถแสดงดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการแสดงปริมาณการกักเก็บ การใช้ และปริมาณคงเหลือ และการจัดการสาร
     อันตราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559a,b,c) 

2.1.6 การประเมินศักยภาพของสารเคมีที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

 ตารางแสดงปริมาณคงเหลือและปริมาณคงเหลือสะสมต่อปีของสารเคมีที่ใช้ในการผลิต 

สถานประกอบการสามารถนำข้อมูลในหัวข้อที่ 3.1.5 มาใส่ในตารางการประเมินศักยภาพของ

สารเคมีที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้ทันที แต่คอลัมสุดท้ายจะต้องแสดงร้อยละของปริมาณคงเหลือ

สะสมต่อปีของสารเคมีนั้นๆ เช่น ปริมาณสารเคมีทั้งหมดที่คงเหลือในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (นับ

สารเคมีคงเหลือทุกชนิดรวมกัน) เท่ากับ 100 กก. สารเคมี A มีปริมาณคงเหลือใน 1 ปี ที่ผ่านมา 

20 กก. ดังนั้น ร้อยละของปริมาณคงเหลือสะสมต่อปีของสารเคมี A เท่ากับ (20/100) = ร้อยละ 
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0.2 เป็นต้น ตัวอย่างการระบุปริมาณคงเหลือและปริมาณคงเหลือสะสมต่อปีของสารเคมีที่ใช้ใน

การผลิต สามารถแสดงดังภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการระบุปริมาณคงเหลือและปริมาณคงเหลือสะสมต่อปีของสารเคมีที่ใช้ในการ
     ผลิต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559b) 
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2.1.7 การประเมินศักยภาพของสารเคมีที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนฯ โดยใช้คะแนน Chemical 
score index ของสารเคมี 

การประเมินศักยภาพของสารเคมีที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนั้น สามารถระบุข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มรายงานของกรมโรงงานฯ ได้ทันที โดยที่สถานประกอบการไม่ต้องทำแบบฟอร์มขึ้นมา
ใหม่ การระบุศักยภาพของสารเคมีที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ข้อมูลสารเคมีที่ต้องกรอกในหัวข้อ ลำดับที่ ชื่อสารเคมี ส่วนประกอบ พื้นที่ย่อย
 และระดับผลกระทบตามลักษณะอันตรายของสารเคมี สามารถนำข้อมูลจาก
 หัวข้อที่ 3.1.4 และ 3.1.5 ใส่ลงไปในตารางได้ทันที 
2) ข้อมูลระดับผลกระทบตามลักษณะของสารเคมีต้องระบุคะแนน 1-4 สำหรับหัวข้อ
 นี้การระบุคะแนนสามารถพิจารณาระดับคะแนนได้ดังนี้    

a) หากความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ระบุไว้ใน SDS นั้นระบุความเป็น
อันตรายของสารเคมีว่า เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลของสารเคมีแล้วเกิดการกัด
กร่อนหรือสาระเหยที่เกิดการกัดกร่อนได้ ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 1  

b) หากความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ระบุไว้ใน SDS นั้นระบุความเป็น
อันตรายของสารเคมีว่า เมื่อสารเคมีเกิดเหตุรั่วไหลและเกิดสารกัดกร่อนที่
ทำปฏิกิริยารุนแรงกับความชื้น ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 2 

c) หากความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ระบุไว้ใน SDS นั้นระบุความเป็น
อันตรายของสารเคมีว่าหากสารเคมีที่รั่วไหลเกิดเหตุรั่วไหลของสารพิษ
อันตรายให้ระดับคะแนนเท่ากับ 3  

d) หากความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ระบุไว้ใน SDS นั้นระบุความเป็น
อันตรายของสารเคมีว่า สามารถก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และจากสารไวไฟ
หรือสารระเบิดได้ ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 4  

3)  ข้อมูลที่ต้องระบุลงในหัวข้อระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี ต้องระบุคะแนน
 1-4 และคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนัก 3 ตามที่กรมโรงงานฯ กำหนดสำหรับหัวข้อนี้การ
 ระบ ุคะแนนสามารถพิจารณาระดับคะแนนได้ดังนี้ 

a) หากสารเคมีนั้น ๆ ระบุความเป็นอันตรายไว้ใน SDS แต่ไม่พบใน
ฐานข้อมูลของ IARC และ US.EPA. ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 1 
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b) หากสารเคมีนั้น ๆ ระบุความเป็นอันตรายไว้ใน SDS และพบว่าสารเคมี
นั้น ๆ ถูกระบุให้เป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งในกลุ่ม 4 ใน
ฐานข้อมูลของ IARC หรือ ถูกระบุในกลุ่ม D และ E ในฐานข้อมูลของ 
US.EPA. ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 2 

c) หากสารเคมีนั้น ๆ ระบุความเป็นอันตรายไว้ใน SDS และพบว่าสารเคมี
นั้น ๆ ถูกระบุให้เป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งในกลุ่ม 3 ใน
ฐานข้อมูลของ IARC หรือ ถูกระบุในกลุ่ม B2 และ C ในฐานข้อมูลของ 
US.EPA. ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 3 

d) หากสารเคมีนั้น ๆ ระบุความเป็นอันตรายไว้ใน SDS และพบว่าสารเคมี
นั้น ๆ ถูกระบุให้เป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งในกลุ่ม 1, 2A, 2B 
ในฐานข้อมูลของ IARC หรือ ถูกระบุในกลุ่ม A และ B1 ในฐานข้อมูลของ 
US.EPA. ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 4 

4) ข้อมูลที่ต้องระบุลงในหัวข้อปริมาณกักเก็บ/คงเหลือของสารเคมี ต้องระบุคะแนน
  1-4 และคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนัก 3 ตามที่กรมโรงงานฯ กำหนดสำหรับหัวข้อนี้การ
  ระบุคะแนน สามารถพิจารณาระดับคะแนนได้ดังนี้   

a) หากปริมาณคงเหลือของสารเคมีนั้น ๆ มีปริมาณคงเหลือตั้งแต่ 0-25% 
ของปริมาณสารเคมีทั้งหมด ให้ถือว่ามีปริมาณกักเก็บ/คงเหลือน้อย และ
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

b) หากปริมาณคงเหลือของสารเคมีนั้น ๆ มีปริมาณคงเหลือมากกว่า 25% 
ถึง 50% ของปริมาณสารเคมีทั้งหมด ให้ถือว่ามีปริมาณกักเก็บ/คงเหลือ
น้อย และให้คะแนนเท่ากับ 2 

c) หากปริมาณคงเหลือของสารเคมีนั้น ๆ มีปริมาณคงเหลือมากกว่า 50% 
ถึง 75% ของปริมาณสารเคมีทั้งหมด ให้ถือว่ามีปริมาณกักเก็บ/คงเหลือ
น้อย และให้คะแนนเท่ากับ 3 

d) หากปริมาณคงเหลือของสารเคมีนั้น ๆ มีปริมาณคงเหลือมากกว่า 75% 
ถึง 100% ของปริมาณสารเคมีทั้งหมด ให้ถือว่ามีปริมาณกักเก็บ/คงเหลือ
น้อย และให้คะแนนเท่ากับ 4 

5) ข้อมูลที่ต้องระบุลงในหัวข้อมาตรการจัดเก็บสารเคมีและของเสีย ต้องระบุคะแนน 
 1-4 กำหนดสำหรับหัวข้อนี้การระบุคะแนน สามารถพิจารณาระดับคะแนนไดด้ังนี้ 
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a) กรณีสถานประกอบการมีระบบบำบัดมลพิษ/จัดการกาก หรือ ระบบการ
จัดเก็บสารเคมีที่ดีตามกฎหมาย หรือระบบ ISO 14001 ให้ระบุคะแนน
เท่ากับ 1 

b) กรณีสถานประกอบการมีระบบการจัดการที่ดีและมีมาตรการป้องกันการ
รั่วไหลของสารเคมี ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 2  

c) กรณีสถานประกอบการมีระบบการจัดการที่ดี แต่ไมม่ีมาตรการป้องกัน
การรั่วไหลของสารเคมี ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 3  

d) กรณีสถานประกอบการไม่มีระบบการจัดการที่ดีและไม่มีมาตรการ
ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 4 

6) จากนั้นทำการรวมคะแนนสารเคมีตามมาตรการต่าง  ๆ และระบุคะแนนลงใน
 หัวข้อ คะแนนรวม 
7)     หัวข้อระดับความเสี่ยงจะคิดจากคะแนนรวมที่ได้ สารเคมีที่มีค่าคะแนนรวมมาก
 ที่สุด ให้ระบุระดับความเส่ียงเป็น 1 และไล่ระดับความเส่ียงรองลงมา เป็นระดับ 2,
  3 ,4 ไปเร่ือย ๆ ตามคะแนนรวมจากมากสุดไปน้อยสุด ระดับความเสี่ยงที่ 1 
  หมายความว่าสารเคมีชนิดนั้น ๆ มีความเสี่ยงและโอกาสในการปนเปื้อนดินและ
 น้ำใต้ดินมากที่สุด ตัวอย่างตารางการประเมินศักยภาพของสารเคมีที่ก่อให้เกิดการ
 ปนเปื้อนฯ แสดงดังภาพที่ 12  

 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างตารางการประเมินศักยภาพของสารเคมีที่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนฯ 
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2.1.8 การกำหนดจุดเกบ็ตัวอย่างและติดตั้งบ่อสงัเกตการณ์น้ำใต้ดิน 

การตรวจติดตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินสามารถดำเนินการได้

โดยการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างที่ชัดเจน เทียบเคียงกับข้อมูลและแผนผังของโรงงาน  แล้วจึงทำ

การขุดเก็บต ัวอย่างดินบริเวณที ่เคยมีการปนเปื ้อนมาก่อน  จากนั้นส่งต ัวอย่างไปทาง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ต่อไป ส่วนการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์น้ำใต้ดินภายในโรงงาน (monitoring 

well)  ต้องประกอบด้วย 2 ประเภทคือ บ่อที่อยู่ในตำแหน่งเหนือน้ำเพื่อใช้เป็นบ่ออ้างอิงโรงงาน 

(up –gradient)  และบ่อท้ายน้ำเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากกระบวนการ 

(down –gradient) โดยให้ครอบคลุมพื้นที่โรงงาน  โดยเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในบ่ออ้างอิง และบ่อ

ติดตามตรวจสอบ จากนั้นเทียบผล เพื่อประเมินหาแนวโน้มและระดับการปนเปื้อนของสาร

อันตรายสู่ในน้ำใต้ดิน  

ทั้งนี ้การประเมินการการเก็บตัวอย่างดิน และน้ำใต้ดิน ต้องเริ ่มจากการประเมินทิศ

ทางการไหลของน้ำใต้ดินเบื้องต้นจากการใช้โปรแกรม google earth สำหรับประเมินพื้นที่สูง-ต่ำ

ในสถานประกอบการ เมื่อได้ระดับพื้นที่สูง-ต่ำ จะสามารถดำหนดจุดขุดเจาะบ่อสังเกตุการณ์ และ

บ่อเก็บตัวอย่างได้ แต่กการที่จะยืนยันว่าบ่อไหนเปนบ่อสังเกตุการณ์หรือบ่อเก็บตัวอย่าง ต้องดู

จากระดับน้ำในบ่อหลังจากการขุดเจาะ การกำหนดขจุดขุดเจาะมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

1) หลังจากได้ความสูง-ต่ำของพื้นที่ในสถานประกอบการแล้ว ทำการกำหนดจุดขุด

 เจาะในบริเวณที่มีความสูงที่สุด 1บ่อ และในบริเวณที่ต่ำอีก 1 บ่อ 

2) ตำแหน่งของบ่อที่กำหนดต้องครอบคลุพื้นที่การดำเนินการทั้งหมดเช่น อาคารผลิต

  อาคารเก็บสารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเก็บสินค้ารอจำหน่าย เป็นต้น 

3) การกำหนดพื้นที่ในการขุดเจาะจะต้องครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานแล้ว ต้องดู

 พื้นที่ที่จดทะเบียนโรงงานประกอบด้วยว่าอาณาเขตที่จดทะเบียนมีขอบเขตสิ้นสุด

 ตรงไหน 

4) หากพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรม หรือการผลิต มีบริเวณที่กว้างจำนวนบ่อที่ต้องขุดเพ่ือให้

 ครอบคลุมกิจกรรมอาจจำเป็นต้องมีมากวว่า 2 บ่อ 

 



22 
 

เมื่อได้ตำแหน่งขุดเจาะแล้ว ให้สถานประกอบการระบุตำแหน่งของบ่อที่ถูกกำหนดและทิศ

ทางการไหลของน้ำใต้ดินบนภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จาก google ดังภาพที่ 13 พร้อมทั้งระบุ

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ในภาพ เช่น ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 

บ่อเก็บตัวอย่าง จุดอ่างอิง ขอบเขตโรงงาน เป็นต้น 

 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการระบุทิศทางการไหล ตำแหน่งบ่อในสถานประกอบการ 
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2.1.9 การติดตั้งบ่อสงัเกตการณ์ 

ในการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ที่เป็นบ่ออ้างอิง (ต้นน้ำ) และบ่อที่ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อน

จากกิจกรรมการผลิต (ท้ายน้ำ) จะพิจารณาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านพื้นที่อาคารผลิต

โดยการพิจารณาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินจะพิจารณาจากสภาพพื้นที่รอบ ๆ ซึ่งสามารถ

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศ หรือแผนที่แสดงชั้นความสูง ตำแหน่งของแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มา

ประกอบการพิจารณาหรือหากมีข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินที่ได้มาจากกรมทรัพยากรน้ำ

บาดาล ก็สามารถนำมาใช้พิจารณาประกอบได้ รวมทั้งการนำข้อมูลการเจาะบ่อน้ำใต้ดินระดับตื้น

ของชาวบ้านรอบพื้นที่โครงการ หรือข้อมูลการเจาะสำรวจดิน (boring log) มาประกอบการ

พิจารณา ซึ่งจะทำให้สามารถระบุระดับความลึกของชั้นน้ำใต้ดินได้ โดยวิธีการระบุทิศทางการไหล

เบ้ืองต้นพิจารณาโดยใช้หลักการน้ำจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ หากพื้นที่ใดอยู่ใกล้แม่น้ำหรือทะเล น้ำ

ใต้ดินจะไหลไปทางนั้นเมื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินแล้วจึงทำการกำหนดตำแหน่งบ่อ

สังเกตการณ์โดยตำแหน่งต้นน้ำจะอยู่ตรงตำแหน่งทีน่้ำใต้ดินเร่ิมไหลเข้าพื้นที่ ส่วนตำแหน่งท้ายน้ำ

จะพิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนหากมีหลายกิจกรรมตำแหน่งบอท้ายน้ำอาจมี

หลายบ่อได้และมีหลายระยะจากกิจกรรมได้โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแสดงดังภาพที่ 14 

 

 

ภาพที่ 14 การกำหนดจุดติดตั้งบ่อสังเกตการณ์และบ่อเก็บตัวอย่าง 

สำหรับระดับความลึกในการขุดเจาะนั ้น ตามกฎกระทรวงฯ ให้ทำการขุดเจาะบ่อ

สังเกตการณ์ และ บ่อเก็บตัวอย่าง ระดับความลึกไม่ได้กำหนดเป็นที่แน่ชัด แต่ต้องดำเนินการขุด
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เจาะจนกว่าจะพบชั้นน้ำ แต่หากขุดเจาะลงไปแล้ว 15 เมตร ไม่เจอน้ำ ให้เจาะเพ่ิงอีก 2 เมตร หาก

ไม่เจอน้ำให้หยุดการขุดเจาะ และรายงานว่าไม่เจอะระดับน้ำ เหตุที่ต้องหยุดการขุดเจาะ เนื่องจาก

การปนเปื้อนของสารเคมีจะอยู่ในระดับไม่ลึกมากจากผิวดิน หากเจาะลึกมากว่านี้จะเป็นการเสีย

ค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

สำหรับการขุดเจาะและเจอน้ำใต้ดินในระดับที่น้อยกว่า 15 เมตร ให้ทำการขุดเจาะเพิ่มอีก 

2-3 เมตร เพ่ือให้น้ำใต้ดินเติมในบ่อได้เพียงพอตอนหน้าแล้ว เช่น หากขุดลงไปแล้ว พบน้ำใต้ดินที่

ระดับความลึก 10 เมตร ให้ขุดเพิ่มลงไปอีก 2-3 เมตร เพ่ือให้มีน้ำเติมในบ่อตลอดทั้งปี นั่นคือ บ่อ

นี้จะมีความลึกทั้งสิ้น 12-13 เมตร เป็นต้น เนื่องจากการปนเปื้อนของสารเคมีจะอยู่ในระดับไม่ลึก

มากจากผิวดิน หากเจาะลึกมากว่านี้จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

ในส่วนของการสำรวจพื้นที่เพ่ือกำหนดตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างที่ต้องการโดยพิจารณาจาก

พื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนดินมากที่สุด โดยอาศัยข้อมูลเดิม ประวัติการใช้พื้นที่

ของโรงงานประกอบกับความเป็นมาของพื้นที่เพื ่อประเมินส่วนของพื้นที ่ที่มีการปนเปื้อนสูง 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทราบว่ามีการหกรั่วไหลของน้ำชะ ซึ่งโดยปกติบริเวณพื้นที่ผิวที่มีการปนเปื้อนจะ

มีสีดำเข้ม ดังนั้น การเก็บตัวอย่างดินจะเน้นบริเวณพ้ืนที่นั้นเป็นหลัก  

ในการกำหนดจุดติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินนั้น การ

เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นที่ ลักษณะการปนเป้ือนและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาจุดติดตั้งบอสังเกตการณ์คือสภาพทางธรณีวิทยาชลศาสตร์และ

ชนิดของสารปนเปื้อน ส่วนจำนวนบ่อสังเกตการณ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการวิธี

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ รวมถึงงบประมาณดำเนินงานโดยทั่วไปแล้วอย่างน้อยที่สุดควรติดตั้ง

บ่อสังเกตการณ์บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ำหรือบริเวณด้านหน้าโรงงานก่อนถึงพื้นที่ที่มีการดำเนินการผลิต

ภายในโรงงานจำนวน 1 บ่อเพื่อเป็นตำแหน่งอ้างอิง (Reference) และติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ที่

บริเวณหลังแหล่งกำเนิดอย่างน้อย 1 บ่อในแนวเดียวกับทิศทางการไหลและแนวตัดขวางเพื่อ

ตรวจสอบความเร็วและทิศทางการแพร่กระจายของสารปนเป้ือน 

การเลือกตำแหน่งในกรณีที่สามารถกำหนดทิศทางการไหลหลักของน้ำใต้ดินได้ อย่างน้อย

ที่สุดในชั้นน้ำที ่คาดว่าจะมีการปนเปื้อน ควรมีบ่อติดตามตรวจการปนเปื้อนควรมีบ่อติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับแต่ละกรณีดังนี้ 
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• กรณีโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด หรือยังไม่ปรากฏสถานการณ์การปนเปื้อนของสาร

มลพิษ ควรดำเนินการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อย 3 บ่อ โดยที่ต้นน้ำก่อนถึง

โรงงาน 1 บ่อ เพื่อเป็นบ่ออ้างอิงและติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ท้ายน้ำอีก 2 บ่อ เพื่อ

เป็นบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสภาวะปกติ ทั้งนี้จะไม่ดำเนินการเก็บตัวอย่างในส่วนที่ไม่

เกี่ยวข้อง 

• กรณีโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด หรือปรากฏสถานการณ์การปนเป็นของสารเคมี ควร

ดำเนินการติดตั ้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อย 5 บ่อ โดยที่ต้นน้ำก่อนถึงพื ้นที่

ปนเปื ้อน 1 ปอเพื่อเป็นบ่ออ้างอิงและติดตั ้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที ่ท้ายน้ำจาก

แหล่งกำเนิดอีก 4 บ่อ ในแนวเดียวกับทิศทางการไหลและในแนวขวางเพ่ือตรวจสอบความเร็วของ

การเคล่ือนที่ของสารปนเป้ือนและดูการแพร่กระจาย ทั้งนี้จะไม่ดำเนินการเก็บตัวอย่างในส่วนที่ไม่

เกี่ยวข้อง 

 

ภาพที่ 15 การวางตำแหน่งบ่อติดตามตรวจสอบสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามการปนเปื้อน 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559a) 

2.1.10 รายงานผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการรายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานทั้งหมด สามารถดำเนินการได้โดยการ

นำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาใส่ลงในรูปแบบตารางที่กรมโรงงานฯ กำหนดมา ดังตัวอย่างภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างการระบุผลการวิเคราะห์ตามรูปแบบกรมโรงงานฯ 

การรายงานผลการวิเคราะห์นอกจากจะระบุถึงสารเคมีที่เลือกวิเคราะห์ในตัวอย่างดนิและ

น้ำใต้ดินแล้ว ต้องรายงานถึงระดับน้ำใต้ดินใตแต่ละบ่อ ตัวอย่างเช่น 

  “จากรายงานการขุดเจาะติดตั ้งบ่อสังเกตุการณ์น้ำใต้ดิน ในบริเวณพื ้นที ่ (ชื ่อสถ าน

ประกอบการ) จำกัดพบว่า มีการขุดเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์น้ำใต้ดินจำนวน 3 บ่อ ได้แก่ 

(1) MW01 ณ บริเวณด้านทิศเหนือของโรงงาน (2) MW02 บริเวณด้านหลังอาคารผลิต และ (2) 

MW03 ที่บริเวณหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผลจากการขุดเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ดังกล่าว พบ

ระดับน้ำใต้ดินที่ระดับความลึก 2.0 เมตร 3.0 เมตร และ 3.0 เมตร ตามลำดับ ดังนั้นทิศทางการ

ไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ จึงกำหนดให้บ่อสังเกตุ

การณ์คือจุด MW01 เพื่อใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินอ้างอิง จุด MW02 ที่บริเวณหลังอาคาร

ผลิตและจุด MW03 ที่บริเวณหลังพ่อบำบัดน้ำเสียใช้สำหรับเป็นจุดเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์การ

ปนเปื้อนของมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน  

ผลการวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดินไม่พบการปนเปื ้อนของสาร TPH (TPH(C5 - C8) , 

TPH(C>8 – C16), TPH(C>16 – C35)), Hydrogen peroxide, Hydroquinone และ Hydrochloric 

acid ทั้งในดินและน้ำใต้ดิน ทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณพื้นที่โดยรอบของ (ชื่อสถานประกอบการ) มี
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การเทพื้นด้วยคอนกรีตทั่วทั้งพื้นที่และมีการรวบรวมน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบบำบัด

น้ำเสียโดยตรงทำให้ไม่มีการปนเปื้อนของสารมลพิษลงสู่ดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่บริเวณ (ชื่อสถาน

ประกอบการ)” 

นอกจากการรายงานผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ แล้ว ยังต้องรายงานผลวิเคราะห์โลหะหนัก

ที่ตรวจพบด้วยเช่นกัน โดยการรานงานผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักนั้นต้องระบุรานงานเอียด

ต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างที่วิเคราะห์โลหะหนัก เป็นตัวอย่างดิน บน ดินล่าง และน้ำใต้ดิน ค่าความ

เข้มข้นของโลหะหนักแต่ละตัวในแต่ละบ่อ รวมถึงการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในดินและน้ำใต้

ดินจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น ตัวอย่างการรายงานผลสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

  “ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างชั้นดินและน้ำใต้ดิน จากเครื่อง GC-FID 

พบว่าในทุกตัวอย่างมีการปนเปื้อนโลหะหนักทั้ง 8 ชนิดในปริมาณที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

ในประกาศแนบท้ายของกระทรวงฯ ทั้งนี้ปริมาณของนิเกิลที่ตรวจวิเคราะห์ได้ตัวอย่างดินของบ่อ

สังเกตการณ์ (MW01) ดินบนพบการปนเปื้อนของนิเกิล 0.607 มก./กก. และดินชั้นล่างมีการ

ปนเปื้อนของนิเกิล 0.027 มก./กก. เช่นเดียวกับผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากบ่อเก็บตัวอย่าง 

(MW02 และ MW03 ) พบว่าดินชั้นบนมีการปนเปื้อนของนิกเกิลเท่ากับ 1.098 มก./กก. 0.048 

มก./กก. และดินชั้นล่างมีการปนเปื้อนของนิเกิล 0.969 มก./กก. และ0.043 มก./กก. ตามลำดับ 

จากผลวิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำใต้ดินพบว่า มีการปนเปื้อนของโลหะหนักใน

ปริมาณเล็กน้อยเช่นกัน ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด นอกจากนี้ 

(ชื่อสถานประกอบการ) ยังได้ทำการวิเคราะห์โลหะหนักอื่น ๆ ได้แก่ โคเมียม (Cr) สังกะสี (Zn) 

แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg)  ผลวิเคราะห์พบว่ามีการ

ปนเปื้อนโลหะหนักแต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของการปนเป้ือนโลหะหนักในดินของโลหะ

หนักแต่ละชนิดที่ตรวจพบนั้นมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกตัว” ตัวอย่างการระบุผลการวิเคราะห์

โลหะหนัก สามารถแสดงดังภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างการระบุผลการวิเคราะห์โลหะหนักตามรูปแบบกรมโรงงานฯ 
 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559b) 

2.1.11  การกำหนดมาตรการในการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

ต้องระบุมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทีท่างสถาน

ประกอบการได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยการระบุมาตรการต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

1) มาตรการใช้กฎหมายและข้อกำหนดในการควบคุมการปนเปื้อน มาตรการด้านการ

 ควบคุมการปนเปื้อน เป็นมาตรการที่มุ่งเน้นในแง่ของการควบคุมป้องกัน โดยการ

 ใช้ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย หรือข้อกำหนดในการควบคุมที่แหล่งกำเนิดที่มี

 โอกาสที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่ต้นทาง (Point source) 

2) มาตรการด้านการควบคุมการปนเปื ้อน เป็นมาตรการที่มุ ่งเน้นในแง่ของการ

 ควบคุมป้องกัน โดยการใช้ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย หรือข้อกำหนดในการ

 ควบคุมที่แหล่งกำเนิดที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่ต้นทาง (Point 

 source) สามารถระบุหัวข้อย่อยเพิ่มเติมได้ เช่น  

a) ทบทวนข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่

เกี่ยวข้อง 
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b) จัดทำข้อกำหนดในการดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตที่ปลอดภัย 

c) จัดทำทะเบียนสารเคมีที่เกี่ยวข้อง และเอกสารระบุความเป็นอันตราย 

(MSDS) ของสารเคมีแต่ละชนิด 

d) ระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีโดยติดฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุ  

e) จำแนกและจัดเก็บของเสียตามชนิดและคุณสมบัติโดยมีสายรัดภาชนะเพื่อ

ป้องกันการล้มของถัง บรรจุ  

f) จัดตั้งทีมงาน HAZOP เพ่ือทำการจำแนกและวิเคราะห์สารเคมีและ

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการ ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

g) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่

ถูกต้อง  

h) ดำเนินการควบคุมการบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้ง การจัดการกาก

อุตสาหกรรมและมลพิษอากาศ อย่างเข้มงวด 

3)  เทพื้นคอนกรีตหรือปูพื้นด้วยพลาสติกแผ่นพลาสติกตลอดแนวท่อน้ำเสีย (HDPE) 

4) ขุดลอกตะกอนดินในรางระบายน้ำฝนบริเวณรอบโรงงาน 

5) ปลูกต้นไม้และมีกำแพงกั้นลม (Wind Fence) ที่มีระยะห่างจากพื้นที่โดยรอบ

 โรงงานประมาณ 3.0 เมตร 

6)  การจัดการการหกรั่วไหล พยายามป้องกันการหกรั่วไหลเมื่อมีการถ่ายเทจากรถ

 ขนส่งหากพบว่ามีการหกนำน้ำมันไปใส่ในถังที่มีสารดูดซับบรรจุอยู่หรือหว่าตัวดูด

 ซับบนน้ำมัน 

2.1.12 การจัดทำภาคผนวก 

 การจัดทำภาคผนวก เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกรมโรงงานฯ ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหา เพ่ือให้ผู้ตรวจมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น โดยภาคผนวกประกอบไปด้วย 

1. ภาคผนวก ก สถานประกอบการต้องใส่รูปถ่ายของสารเคมีที่อยู่ในโกดัง หรือห้อง

 เก็บสารเคมี เพื่อแสดงให้กรมโรงงานเห็นฯ ถึงความสอดคล้องกับมาตรการการ

 ป้องกันการปนเป้ือนสารเคมีของสถานประกอบการ โดยองค์ประกอบในรูปถ่าย 

 ต้องประกอบไปด้วยสารเคมีที่สถานประกอบการครอบครองอยู่ตัวอาคารหรือ
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 มาตรการที่ใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ตัวอาคารด้านนอกและด้าน

 ใน เป็นต้น รูปภาพที่ระบุในภาคผนวก ก ต้องมีจำนวนรูปประมาณ 5-6 รูป 

2) ภาคผนวก ข เป็นการอธิบายการดำเนินงานเพ่ือเก็บตัวอย่างดิน และน้ำใต้ดิน ดัง

 ตัวอย่างการอธิบายด้านล่าง 

a) การเจาะสำรวจดินในสนาม        

การเจาะสำรวจชั้นดินของโครงการนี้ มีทั้งสิ้น 3 จุด ความลึกประมาณ 6 เมตร 

จากระดับผิวดิน โดยทำการเจาะสำรวจ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 การเจาะ

สำรวจดินทำโดยใช้อุปกรณ์ Hand auger และ Solid stem auger ขนาด 4 

นิ้ว ทำการเจาะแบบแห้ง ในการเจาะผ่านชั้นดินอ่อนหรือทรายหลวม มีการใช้

ท่อเคสซิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะการเก็บตัวอย่างดิน ได้

เก็บจากใบสว่าน Hand auger เพื่อนำดินเข้าทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อไป 

โดยเก็บตัวอย่างที่ 2 ความลึก ได้แก่ 1 ตัวอย่างที่บริเวณผิวดิน -0.5 และอีก 1 

ตัวอย่างที่บริเวณเหนือระดับน้ำใต้ดิน 

b) การติดตั้งบ่อเก็บน้ำใต้ดิน           

หลังจากเจาะดินจนได้ระดับความลึกที่ต้องการ ติดตังบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เซาะร่องขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อให้น้ำใต้ดินไหลเข้า

มาในบ่อได้ เททรายกรองกรุช่องว่างระหว่างหลุมเจาะ และบ่อเก็บน้ำใต้ดิน 

เพื่อเป็นชั้นกรองน้ำ และป้องกันไม่ให้ดินไหลเข้ามาในบ่อเก็บน้ำ หลังจาก

ติดต่อบ่อเสร็จ ได้พัฒนาบ่อโดยใช้ bailer เพื่อกำจัดดินโคลนภายในบ่อ และ

ทำให้ชั้นทรายกรุตัวได้แน่นขึ้น ระดับน้ำใต้ดินที่พบระหว่างเจาะสำรวจ  มี

ระดับประมาณ 1 เมตร ต่ำกว่าปากหลุมเจาะ ระดับน้ำนี้อาจใช้เป็นตัวแทน

ระดับน้ำใต ้ด ินได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตามระดับน้ำใต ้ด ินอาจม ีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนตลอดจนน้ำจากแหล่งอื่น ๆ 

c) การติดตั้งฝาป้องกันบ่อน้ำใต้ดิน          

หลังจากติดตั้งบ่อเก็บน้ำใต้ดินเสร็จ ได้ทำการติดตั้งฝาป้องกันบ่อน้ำใต้ดิน ซึ่ง

ทำจากท่อ PVC พร้อมฝาเปิดปิดได้ ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต 
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d) การสำรวจค่าระดับปากบ่อเก็บน้ำใต้ดิน และระดับพื้นดินข้างบ่อ     

การสำรวจค่าระดับปากบ่อเก็บน้ำใต้ดิน และระดับพื้นดินข้างบ่อ โดยใช้กลอ้ง

ระดับ ใช้จุดอ้างอิง (BM) ที่ฐานของแท่นชั่งน้ำหนักหน้าโรงงาน และกำหนดให้

มีค่าระดับสมมติ 10 เมตร        

 รวมถึงสถานประกอบการต้องเพิ่มรูปถ่ายการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จ

สิ้นกระบวนการ รูปภาพประกอบอาจจะมีมากกว่า 10 รูป ก็ได้นอกจากนั้น

แล้วยังต้องแสดงรายละเอียดภาพตัดของบ่อทุกบ่อที่ติดตั้ง รวมถึงบ่งบอก

ลักษณะชั้นดินที่ความลึกต่าง ๆ ตัวอย่างภาพตัดที่สถานประกอบการต้อง

ดำเนินการ สามารถดูได้จากภาพที่ 18 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างภาพตัดขวางของบ่อ (Dalton et al. 1991) 
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3)  ภาคผนวก ค การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้
ดิน 
สถานประกอบการแต่ละแห่งควรระบุการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตรวจสอบ

การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน เพื ่อให้กรมโรงงานฯ ทราบถึงวิธีที ่ใช้เก็บตัวอย่าง 
ตัวอย่างการรายงานผลสามารถรายงานได้ดังตัวอย่างด้านล่าง 
ตัวอย่าง 

  “การดำเนินโครงการการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่เส่ียงต่อ
   การปนเป้ือน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 

  1. ออกแบบและติดตั้งจดุเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน 
         การออกแบบและติดตั้งจุดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน
   นั้นต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ตำแหน่งตั้งของบริษัทฯ ตำแหน่งที่อาจเกิด
   สารปนเปื้อน แนวการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทิศทางการไหลของ
   น้ำใต้ดิน รวมถึงพื้นที่สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ ที่อาจมีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
   ของคุณภาพน้ำใต้ดิน  

  2. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตรวจสอบการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ ออกแบบ
   กำหนดจุดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง     

2.1 เจาะบ่อเพื่อติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณพ้ืนที่ของ
บริษัทฯ ที่เส่ียงต่อการปนเปื้อน 

    2.2 เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตรวจสอบการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน 
              การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใต้ดิน ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและ

เคมีเบื ้องต้น อุณหภูมิ (Temperature, oC), ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH), ค่าการนำ
ไฟฟ้า (Electric Conductivity, Ec) ก่อนเพ่ือส่งวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบัติการ 
3. ติดตามคุณภาพน้ำใต้ดินและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม 
4. สรุปและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินให้กับสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่” และสามารถสรุปการดำเนินงานเป็น Flow Chart ดัง
ภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างการสรุการดำเนินงานในรูปของ Flow Chart 

การดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินที ่ถ ูกต้องตามหลักวิชาการนั ้น สถาน

ประกอบการสามารถนำข้อมูลด้านล่างนี้ไปใช้ประกอบ ปรับปรุง และ ประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับบริบท

ของสถานประกอบการแต่ละแห่งเช่นกัน ซึ่งวิธการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินด้านล่างนี้ ต้องระบุ

ไว้ในภาคผนวกด้วยเช่นกัน โดยการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินที่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ 

สามารถกระทำได้ ดังนี้ 

3.วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน 

3.1  เขียนรายระเอียดขวดเก็บตัวอย่าง  

แสดงรายละเอียดดังนี้ 
      - หมายเลขบ่อ และพิกัด 
       - สถานที่ตั้ง 
       - ความลึกของบ่อ 
       - ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ 
       - วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 
       - สารเคมีที่เติม 
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3.2 การถ่ายน้ำขังออกจากบ่อ (Well Purging) 

เนื่องจากการกักขังของน้ำในบ่อติดตามตรวจสอบเป็นเวลานานทำให้มีคุณลักษณะสมบัติ

แตกต่างจากน้ำที่อยู่ในชั้นดินอุ้มน้ำโดยรอบ โดยเฉพาะในน้ำที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหย 

สารอินทรีย์ระเหยที่ละลายในน้ำอาจจะระเหยออกจากน้ำที่ขังนิ่งในบ่อได้อย่างมีนัยสำคัญใน

ระยะเวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมง ดังนั้นก่อนทำการเก็บตัวอย่างต้องมีการถ่ายน้ำขังออก จากบ่อสำรวจ 

เพ่ือให้น้ำที่อยู่ในชั้นดินอุ้มน้ำเข้ามาแทนที่ส่วนที่ขังแช่ในบ่อ  วิธีการถ่ายน้ำออกที่อัตราการไหลต่ำ  

อัตราการสูบเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับวิธ นี้คือ 100 – 500 มิลลิลิตรต่อนาที  ซึ่งอาจปรับเพิ่มหรือ

ลดได้ การถ่ายน้ำจะทำที่ความลึกในช่วงระดับช่อกรองของบ่อ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำนิ่งที่ไม่อยู่

ในช่วงช่องกรองของบ่อที่จะไหลเข้ามาผสมกับน้ำที่ไหลเข้ามาใหม่ ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดอัตราการ

สูบน้ำและปริมาณน้ำเก่าที่จะต้องถ่ายออกตายตัว แต่จะใช้การวัดระดับน้ำที่ลดลง เป็นระยะ 

เพื่อให้มั่นใจว่าระดับน้ำลดลงจากเดิมไม่เกิน 10 เซนติ เมตร คุณภาพน้ำที่สบออกจะถูกวัดอย่าง

ต่อเนื่องจนกระทั้งค่าพารามิเตอร์อยู่ในช่วงที่กำหนด ดังแสดงในตารางที่ 3 จากนั้นตัวอย่างน้ำถูก

เก็บขึ้นมาที่อัตราสูบเดียวกันหรือน้อยกว่าได้ น้ำตัวอย่างที่เก็บได้นั้นจะเป็นตัวแทนลักษณะทาง

เคมีของน้ำใต้ดินได้ดีกว่าตัวอย่างน้ำที่เก็บใช้เบลเลอร์ หรือกระบวน การถ่ายน้ำขังแบบปกติซึ่งจะ

ทำให้มีการรบกวนน้ำในบ่อมากกว่า 

ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์และช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในกระบวนการถ่ายน้ำออกจากบ่อ  

ค่าพารามิเตอร์ ช่วงค่าที่ใช้ 

อุณหภูมิ ±  0.1-0.5 C 

ค่าความเปน็ กรด -ด่าง ±  0.05-0.1 

สถานะภาพการนำไฟฟ้า ±  10.0 uS/cm 

 

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำหลายชนิดสามารถวัดได้ในพื้นที่ ณ จุดเก็บตัวอย่างไปพร้อมกับการ

ถ่ายน้ำได้ ในกรณีที่มีการถ่ายน้ำขังออกจากบ่อ ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกวัดไปพร้อม ๆ กัน โดย

วัดจากน้ำที่ถูกสูบออกมา ถ้าเป็นไปได้ให้วัดในกล่องปิดที่มีน้ำไหลผ่าน (Flow–through Cell) 
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เพื่อให้ค่าที่อ่านได้มีความต่อเนื่องและลดการสัมผัสของน้ำตัวอย่างกับอากาศ เทคนิคนี้จะไม่ใช้ใน

ระหว่างทำการเก็บตัวอย่าง  

3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อตดิตามตรวจสอบคุณภาพ   

การเก็บตัวอย่างจะต้องทำต่อเนื่องทันทีที่กระบวนการถ่ายน้ำขังออกจากบ่อเสร็จ โดย
จะต้องเก็บจากระดับช่องกรองเท่านั้น น้ำตัวอย่างจะต้องถูกเก็บลึกจากระดับบนของช่องกรองจาก
ด้านบนลงมาอย่างน้อย 30 เซนติเมตร  จากนั้นน้ำตัวอย่างจะต้องถูกถ่ายโดยตรงจากอุปกรณ์ที่ใช้
เก็บมาสู่ภาชนะที่ทำความสะอาดมาจากห้องปฏิบัติการ ทำการปิดฉลากทันทีพร้อมทั้งทำการ
บันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง เพ่ือลดโอกาสตัวอย่างสัมผัสกับอากาศและสารปนเป้ือนอื่น ในการ
เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในครั้งนี้ เลือกใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำชนิด เคร่ืองสูบแบบรีด (Peristaltic 
Pump) เนื่องจากเครื่องสูบชนิดนี้เหมาะกับตัวอย่างน้ำที่มีสารอินทรีย์ระเหย สามารถพกพาได้
สะดวกและผู้เก็บตัวอย่างไม่ต้องรับการฝึกหัดมาก สามารถปรับอัตราการไหลได้ง่าย มีความ
น่าเชื่อถือ ไม่มีการสัมผัสของน้ำตัวอย่างกับชิ้นส่วนของเครื่องสูบ ข้อกำจัดของ เครื่องสูบแบบรีด 
(Peristaltic Pump) คือส่วนมากต้องใช้ไฟฟ้า การเก็บตัวอย่างน้ำจะจำกัดอยู่ที่ความลึกน้อยกว่า 
9 เมตร ทั้งนี้ตัวผู้เก็บตัวอย่างน้ำต้องใส่ถุงมือสะอาดชนิดไม่มีแป้งก่อนเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อ เพื่อ
ป้องกันการปนเป้ือนอันเนื่องมาจากผู้เก็บตัวอย่าง แสดงในภาพที่ 20 

 

ภาพที่ 20 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Dalton et al. 1991) 
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3.4 การเก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampling)  

     การเก็บตัวอย่างดินแบบคงสภาพ (Undisturbed Sample) เมื่อเจาะสำรวจดินถึงระดับที่

ต้องการแล้วในชั้นดินเหนียวอ่อนมากถึงแข็งปานกลาง (Very Soft to Medium) จะใช้กระบอก

บาง (Thin Wall Tube Sampler) ดังภาพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวท่อนละ 29.5 นิ้ว 

ต่อเข้ากับปลายก้านเจาะ จากนั้นกดลงไปบนดินที่ก้นหลุมจนถึงระดับที่ต้องการ ซึ่งตัวอย่างดินที่

เก็บได้นี้สามารถนำไปทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพได้ 

 

ภาพที่ 21 Thin Walled Tube for Sampling (USEPA, 1994a) 

ตารางที่ 4 วิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน (USEPA, 1994a) 

Items Equipment Standard 

Heavy Metal 

(Total Cr, Mn, 

Ni, As, Hg, Se, 

Cd and Pb) 

ICP-OES 

(Inductively 

Coupled Plasma-

Optic Emission 

Spectrometer) or  

AA(Atomic 

Absorption) 

Standard method for the examination of water 

and wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd 

edition 2012 part B3120B  

และการย่อยสลายใช้วิธีทดสอบ US.EPA. SW-846 

Method 3050B Acid Digestion of Sediment, 

Sludge, and soils. 

Total 

Petroleum 

Hydrocarbon 

 (TPH ) 

Gas 

Chromatography  

(GC-FID) 

US.EPA: SW-846 Method B8015B. Volatile 

Organic Carbon Compounds in soils and other 

solid matrices using equilibrium headspace 

analysis 
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ตารางที่ 5 วิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใต้ดิน (USEPA, 1994a) 

Items Equipment Standard 

Heavy Metal 

(Total Cr, Mn, 

Ni, As, Hg, Se, 

Cd and Pb) 

Inductively Coupled 

Plasma-Mass 

Spectrometry ( ICP/MS) 

or  AA(Atomic 

Absorption) 

standard method for the examination of 

water and wastewater , APHA ,AWWA,WEF 

22nd edition 2012 part 3000 Section 

3030D, 3030E, 3030F and 3125B. 

Total 

Petroleum 

Hydrocarbon 

(TPH ) 

Gas Chromatography  

(GC-FID) 

US.EPA: SW-846 Method B8015B. Volatile 

Organic Carbon Compounds in soils and 

other solid matrices using equilibrium 

headspace analysis 
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กระบวนการวิเคราะห์โลหะหนักในดินและน้ำใต้ดิน แสดงในภาพที่ 22 

 

ภาพที่ 22 กระบวนการวิเคราะห์โลหะหนักในดินและน้ำใต้ดิน (USEPA, 1994b) 
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3.5 กระบวนการวิเคราะห์ TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) ในดินและน้ำใต้ดิน  

ดังแสดงในภาพที่ 23 

 

ภาพที่ 23 กระบวนการวิเคราะห์ TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) ในดินและน้ำใต้ดิน
     (USEPA, 1994c)
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มรายงานของกรมโรงงานฯ 
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แบบฟอร์มรายงานที่ 1 

1. ตารางบัญชีรายชื่อสารปนเปื้อนและการจำแนกความเป็นอันตรายของสารปนเปื้อน 

ข้อมูล ณ วันที่……………………………………. 

 
ลำดับที ่

 
ชื่อสาร 

 
CAS. NO. 

ลักษณะสมบัติสาร 
ไม่มีอันตราย 

(Non-Hazard) 
อันตราย 
(Hazard) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมายเหตุ :  

1) ระบุท่ีมาของข้อมูล และหากมีสารเคมีมากกว่าที่จะแสดงได้ในตารางให้จัดทำเป็นใบแนบเพิ่มเติม 

  2) กรณีเป็นสารก่อมะเร็งให้ระบุกลุ่มของสารก่อมะเร็งด้วย และพิจารณาเฉพาะสารในกลุ่มที่เก่ียวข้อง

กับการเกิดมะเร็งในคน ดังนี้  

  (1) ตามระบบ IARC คือสารในกลุ่ม Group 1, Group 2A และ Group 2B  

  (2) ตามระบบ U.S. EPA คือสารในกลุ่ม Group A, Group B และ Group C   

(3) หากมีสารจำนวนมากกว่าที่จะแสดงได้ในตารางให้จัดทำเป็นใบแนบเพ่ิมเติม 

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล……………………………………….. 

(                                    ) 

ตำแหน่ง…………………………………………………       
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2. ตารางรายการแสดงปริมาณการกักเก็บ การใช้ และปริมาณคงเหลือ และการจัดการสารอันตราย 

 
ลำดับที่ 

 
ชื่อสารอันตราย 
หรือ CAS No. 

ปริมาณการ 
กักเก็บ (กก./

ล./ลบ.ม.) 

ประเภท
ภาชนะการ

เก็บกัก 

ปริมาณ 
การใช้  

(กก./ล./ 
ลบ.ม.) 

ปริมาณ
คงเหลือ 
(กก./ล./ 
ลบ.ม.) 

 
รูปแบบ/วิธีการ
จัดการในการ

เก็บกัก 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : 
 1) หากมีสารเคมีหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงานหรือเป็นของเสียภายในบริเวณ
โรงงานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะแสดงได้ในตารางให้จัดทำเป็น
ใบแนบเพ่ิมเดิม  

2) หากมีสารเคมีหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงานหรือเป็นของเสียภายในบริเวณ
โรงงานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม หลายชนิดรวมกัน ให้ระบุรายละเอียด
สัดส่วนเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุ 

 
ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล………………………………………. 

(                                  ) 
ตำแหน่ง…………………………………………… 
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3. เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

สำหรับโรงงานบริษัท……………………………………………………………………………………... 

ข้อมูล ณ วันที่……………………………………………. 

 

ลำดับที่ 

 

ชื่อสาร 

 

CAS No. 

เกณฑ์การปนเปื้อน 

ดิน 
(มก./กก.) 

น้ำใต้ดิน 
(มก./ล.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล………………………………………. 
(                                  ) 

ตำแหน่ง…………………………………………… 
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4. แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ 

  

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุมาตราส่วน 

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล………………………………………. 

(                                  ) 

ตำแหน่ง…………………………………………… 
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แบบฟอร์มรายงานที่ 2 

แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 

ของโรงงาน/บริษัท……………………………………………………....ทะเบียนโรงงานเลขท่ี……………………………………… 

ลักษณะการประกอบกิจการ……………………………………………………………………………………………………………….. 

เก็บตัวอย่างวันที่……. เดือน……………….. พ.ศ. …….…  ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง………………………………………… 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง………………………………………………………………… ชื่อห้องปฏิบัติการ………………………………….. 

ส่งรายงานวันที่…… เดือน…………….. พ.ศ. ………. 

 

ลำดับที่ 

 

ชนิดสารปนเปื้อน 

CAS No. 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับสารปนเปื้อน 

ดิน น้ำใต้ดิน  

 วิธีการวิเคราะห์ 

 

วันที่วิเคราะห์ 

 

สรุปผล 

การตรวจสอบ 

เกณฑ์ 

(มก./กก.) 

ผลวิเคราะห์ 

(มก./กก.) 

เกณฑ์ 

(มก./ล.) 

ผลวิเคราะห์ 

(มก./ล.) 

          

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล………………………………………. 

(                                  ) 

ตำแหน่ง…………………………………………… 

วิธีการวิเคราะห์ อ้างอิงตาม : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ : หากมีสารปนเปื้อนมากกว่าที่แสดงได้ในตาราง ให้จัดทำเป็นใบแนบเพิ่มเติม 
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แบบฟอร์มรายงานที่ 3 

1. มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

ของโรงงาน/บริษัท……………………………………………………....ทะเบียนโรงงานเลขที่……………………………………… 

ตรวจพบการปนเปื้อนวันที่……. เดือน…………….………….. พ.ศ. …….…   

ส่งรายงานวันที่…… เดือน.………….. พ.ศ. ………. ผูร้ับผิดชอบ/หน่วยงาน ……………………………………………………… 

      มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน               มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

 

ชนิดสารปนเปื้อน/ 

CAS No. 

 

กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

กับการปนเปื้อน 

 

มาตรการ 

 

สรุปขั้นตอนดำเนินการ 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ระดับการปนเปื้อนในดิน ระดับการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน 

ระดับท่ี 
ตรวจพบ 
(มก./กก.) 

เกณฑ์การ
ปนเปื้อน 
(มก./กก.) 

ระดับท่ี 
ตรวจพบ 
(มก./ล.) 

เกณฑ์การ
ปนเปื้อน 
(มก./ล.) 

         

         

         

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล………………………………………. 

(                                  ) 

ตำแหน่ง…………………………………………… 

หมายเหตุ: 1) มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินให้ระบุแยกเป็นรายมาตรการสำหรับดินและน้ำใต้ดินให้ชัดเจน 

    2) รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการและวิธีการดำเนินการสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
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2. รายงานผลดำเนินการตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

ของโรงงาน/บริษัท……………………………………………………....ทะเบียนโรงงานเลขท่ี……………………………………… 

ส่งรายงานวันที่….… เดือน.………….. พ.ศ. ………. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน ……………………………………………………… 

      มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน               มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

 

ชนิดสาร

ปนเปื้อน/ 

CAS No. 

 

กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ

การปนเปื้อน 

มาตรการ  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

งบประมาณ

ดำเนินงาน 

(บาท) 

ระดับการปนเปื้อนในดินหลัง

ดำเนินการ 

ระดับการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน

หลังการดำเนินการ 

มาตรการ 

ที่กำหนด 

 

ผลดำเนินงาน 

ระดับท่ีตรวจ
พบ 

(มก./กก.) 

เกณฑ์การ
ปนเปื้อน 
(มก./กก.) 

ระดับท่ี 
ตรวจพบ 
(มก./ล.) 

เกณฑ์การ
ปนเปื้อน 
(มก./ล.) 

          

          

          

          

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล………………………………………. 

(                                  ) 

ตำแหน่ง…………………………………………… 

หมายเหตุ : 1) ผลดำเนินการมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินให้ระบุแยกเป็นรายมาตรการสำหรับดินและ 
                 น้ำใต้ดินให้ชัดเจน 
     2) รายละเอียดผลการดำเนินการสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ข  

แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในดินและน้ำใต้ดนิ 
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แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในดินและน้ำใต้ดนิ 

ของโรงงาน/บริษัท...........................A……………………….ทะเบียนโรงงานเลขท่ี........................................... 

ลักษณะการประกอบกิจการ........................................................................................................ ....... 

เก็บตัวอย่างวันที่ ................เดือน.............พ.ศ. .....................ตำแหน่องจุดเก็บตัวอย่าง........................... 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.............................................. ชื่อห้องปฏิบัติการ......................................... .............. 

ส่งรายงานวันที่..............เดือน.....................พ.ศ. .............. 

ลำดั
บ 

ชื่อสาร
ปนเปื้อน/เลข
ทะเบียนซีเอ

เอส(CAS No.) 

กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ

สารที่
ปนเปื้อน 

ดิน น้ำใต้ดิน วิธี
วิเคราะ

ห ์

วันที่
วิเคราะห์ 

สรุป
การ

ตรวจส
อบ 

เกณฑ์
(มก./
กก.) 

ผล
วิเคราะห์

(มก./
กก.) 

เกณฑ์
(มก./
กก.) 

ผล
วิเคราะห์

(มก./
กก.) 

          
          
          
          
          
          
          

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล........................................................... 

(..................................................................................) 

ตำแหน่ง...................................................................... 

 

วิธีการวิเคราะห์ อ้างอิงตาม
............................................................................................................................. .......... 

หมายเหตุ: หากมีสารปนเปื้อนมากกว่าที่แสดงได้ในตารางให้จัดทำเป็นใบแนบเพ่ิมเต็มพร้อมแนบรายงานผล
การวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ค  

มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 
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มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดนิ 

และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดนิ 

ของโรงงาน/บริษัท...........................………………………. ทะเบียนโรงงานเลขท่ี........................................... 

ตรวจพบการปนเปื้อนวันที่ ................เดือน......................................พ.ศ. .......................................... 

ส่งรายงานวันที่..............เดือน.....................พ.ศ. ..............ผูร้ับผิดชอบ / หน่อยงาน................................  

       มาตรการการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน        มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 

 
ชื่อสารปนเปื้อน/
เลขทะเบียนซีเอ
เอส(CAS No.) 

 
กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ
สารที่

ปนเปื้อน 

 
 

มาตรการ 

 
สรุป

ขั้นตอน
ดำเนิน 
การ 

 
ระยะ 
เวลา

ดำเนิน 
การ 

ระดับการปนเปื้อนในดิน ระดับการปนเปื้อนในน้ำ
ใต้ดิน 

 
ระดับท่ี
ตรวจพบ
(มก./กก.) 

เกณฑ์การ
ปนเปื้อน
(มก./กก.) 

ระดับท่ี
ตรวจพบ
(มก./กก.) 

เกณฑ์การ
ปนเปื้อน
(มก./กก.) 

         
         
         
         
         
         
         

 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล........................................................... 

(..................................................................................) 

ตำแหน่ง...................................................................... 

หมายเหตุ:  1) มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและ
น้ำใต้ดินให้ระบุ แยกเป็นรายงานมาตรการสำหรับดินและน้ำใต้ดินให้ชัดเจน 

 2)รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการและวิธีการเดินเนินการสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม
ได้ พร้อมแนบรายงานผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 



54 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประเภทบ่อสงัเกตการณ์และบ่ออ้างองิ 
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ปากบ่ออยู่เหนือพื้นดิน 

ปากบ่ออยู่ระดับพื้นดิน 
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ภาคผนวก จ 

ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดนิภายในบริเวณโรงงาน 
พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดนิและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบ

คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผล

การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการ

ควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน  

พ.ศ. 2559 
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