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ปัญหามลพิษดินปนเปือนทีเป็นทีรู้จกัในประเทศญีปุ่น

ปลายศตวรรษที 19 ปัญหามลพิษอยา่งร้ายแรงเกิดขึนจากการปล่อยนาํเสียของเหมืองทองแดงและทาํสินคา้เกษตรเสียหาย

ตน้ศตวรรษที 20 ปัญหามลพิษอยา่งร้ายแรงทีเกิดขึน มาจากแคดเมียม (Cd) ทีอยูใ่นนาํเสียจากเหมือง ทาํสินคา้เกษตรเสียหาย และส่งผลเสียต่อสุขภาพมนุษยที์อาศยัอยูใ่น

พืนที

ตน้ศตวรรษที 20 ปัญหารุนแรงของมลพิษดินปนเปือน นาํปนเปือน และมลพิษอากาศเกิดจากสารหนู (As) ในนาํเสียทีปล่อยจากเหมือง ทาํสินคา้เกษตรเสียหาย และส่งผล

เสียต่อสุขภาพมนุษยที์อาศยัอยูใ่นพืนที

พรบ.การป้องกนัมลพิษพืนทีการเกษตรกรรมไดป้ระกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1971 
เพือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัพืนทีการเกษตรจากการปนเปือนของทองแดง แคดเมียม และสารหนู

แต่อยา่งไรก็ตาม • พรบ.ครอบคลุมเฉพาะพืนทีทางการเกษตรไม่รวมดินในพืนทีทวัไป และ

• ครอบคลุมแค่สาร 3 ชนิด ไดแ้ก่ แคดเมียม ทองแดง และสารหนู

มลพิษและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัมลพิษในประเทศญีปุ่น

ในช่วงปี 1960 ประเทศญีปุ่ นประสบปัญหามลพิษร้ายแรง ซึงเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในปี 1970 รัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศใชก้ฎหมายมากมายทีเกียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษ เช่น พรบ.ป้องกนัมลพิษนาํ พรบ.ป้องกนัมลพิษอากาศ และอืนๆ

ในปี 2002 หลงัจาก พรบ.ความคุมมลพิษอืนๆ หลายปี รัฐบาลไดป้ระกาศใช ้พรบ.มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือน ถึงแมก้ารปนเปือนดินจะเป็นหนึงในมลพิษ

เหตุผลทีรัฐบาลญีปุ่ นประกาศพรบ.ฉบบันีล่าชา้ เป็นเพราะ

• ปัญหามลพิษดินทีเกิดขึนนนัสามารถมองเห็นไดน้อ้ย และ

• พืนทีเป้าหมาย เป็นพืนทีส่วนบุคคล ไม่ใช่พืนทีสาธารณะ ดงัเช่นนาํ และอากาศ
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ลกัษณะของพรบ.มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือน

พรบ.ป้องกนัมลพิษนาํ และพรบ.ป้องกนัมลพิษอากาศมีวตัถุประสงคเ์พือป้องกนัจากมลภาวะ และกาํหนดขอ้บงัคบัให้แก่ผูด้าํเนินการธุรกิจสาํหรับการรายงานล่วงหนา้ ในขณะที พรบ.
มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือนนนั มีวตัถุประสงคเ์พือ ป้องกนัมนุษยจ์ากสิงอนัตรายต่อสุขภาพ โดยทาํความเขา้ใจคุณภาพดิน กาํหนดให้เปิดโอกาสในการคน้หาดินปนเปือนทีมีอยู่

โอกาสในการดาํเนินการสาํรวจดิน ตามพรบ.มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือน

(1) เมือมีการระบุความบกพร่องการทาํงานของเครืองมือเฉพาะสาํหรับจดัการสารอนัตรายโดยพรบ.ป้องกนัมลพิษนาํ (บทบญัญติั ขอ้ 3)
(2) เมือเปลียนแปลงรูปร่างหรือธรรมชาติของพืนทีมากกว่า 3,000 ตร.ม. โดยการขดุหรือเขือน (บทบญัญติั ขอ้ 4) 
(3) เมือทราบว่าพืนทีนนัอาจมีการปนเปือน หรือเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ (บทบญัญติั ขอ้ 5) 

เจา้ของทีดินจะตอ้งดาํเนินการสาํรวจดินหากพบกรณีใดกรณีหนึงดงักล่าวขา้งตน้

อีกกรณีหนึง เช่น เจา้ของทีดินดาํเนินการสาํรวจดว้ยความสมคัรใจถึงแมพื้นทีนนัไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตบงัคบัใหต้รวจสอบ และรายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั หากพบสาํหรับกรณีดินปนเปือน

(บทบญัญติั ขอ้ 14)

เฉพาะหน่วนงานสาํรวจทีไดรั้บการแต่งตงัโดยรัฐมนตรีกระทรวงสิงแวดลอ้มเท่านนัทีสามารถดาํเนินการสาํรวจดินได ้ซึงมีผลตามกฎหมาย เพราะฉะนนัคุณภาพการสาํรวจนนัรับประกนัได ้
สาร 26 ตวัถูกควบคุมภายใต ้พรบ. มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือน

กระบวนการบริหารสาํหรับกรณีทีระบุตามบทบญัญติัขอ้ 3

รายงานภายใน 120 วนั หลงัจาก ไดรั้บ

รายงานความบกพร่องการทาํงานของ

เครืองมือร

รายงานการ

สาํรวจ

เสร็จสินการดาํเนินการสาํรวจ

ไดรั้บรายงานการความบกพร่องการทาํงานของเครืองมือเฉพาะสาํหรับ

การจดัการของเสียอนัตราย

มีโอกาสเกิดอนัตรายต่อ

สุขภาพ*

ถูกกาํหนดเป็นพนืทีทเีจา้ของพนืทีจะตอ้งทาํการรายงานหาหมีการ

เปลียนแปลงรูปร่างและธรรมชาติ

ถกูกาํหนดเป็นพนืทีทตีอ้งรบัมือแกไ้ข

*ตดัสินความเป็นไปไดข้องความอนัตรายต่อสุขภาพจาก

(1) มนุษยส์ามารถเขา้ไปในพืนทีไดห้รือไม่ และ

(2) มีบ่อสาํหรับนาํอุปโภคบริโภคหรือไม่

ไดต้ามมาตรฐาน

ไม่ไดต้ามมาตรฐาน
ใช่

ไม่
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สาํนกังานบริหารแจง้เจา้ของธุรกิจใหด้าํเนินการตรวจวดัดินและรายงานต่อสาํนกังานบริหารภายใน 120 
วนัหลงัจากวนัทียกเลิกเครืองมือ เมือเจา้ของธุรกิจมีการใช ้tetra chloroethylene (ตามบทบญัญติั

ขอ้ 3 ขอ้ปฏิบติัการตรวจวดั)

เจา้ของธุรกิจส่งรายงานการสาํรวจเพือยนืยนัตนว่าไม่พบการปนเปือนในพืนที

สาํนกับริหารยืนยนัว่าพืนทีไม่มีการปนเปือนในดิน

เจา้ของธุรกิจส่งรายงานเพือยกเลิกเครืองมือสาํหรับการทาํความสะอาด

เพือตรวจสอบว่าการตรวจวดัดินถูกดาํเนินการตามบทบญัญติัในกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือหรือไม่

กรณีที 1 การยกเลิกเครืองมือทีใชจ้ดัการสารอนัตรายเฉพาะ

เจา้ของทีดิน สาํนกังานบริหารโครงสร้าง

สิงทีตรวจสอบ

การตดัสินความเป็นไปไดข้อง

การปนเปือนจากสารเฉพาะ*

อาจจะใช่
คาํสงัให้ตรวจสอบ

รายงานการ

สาํรวจ

ไดต้ามมาจรฐาน

ไม่ไดต้ามมาตรฐาน

มีโอกาสเกิดอนัตรายต่อ

สุขภาพ

ไดรั้บการยนืเรืองการก่อสร้างขนาดพืนทีมากกวา่ 3,000 
ตร.ม.

（30 วนัก่อนเริมงาน）

อนุมติัการเริมงานก่อสร้าง

อนุมติัการเริมงานก่อสร้าง

ถูกกาํหนดเป็นพนืทีทเีจา้ของพนืทีจะตอ้งทาํการรายงานหาหมีการ

เปลียนแปลงรูปร่างและธรรมชาติ

ถูกกาํหนดเป็นพนืทีทตีอ้งรับมือแกไ้ข

รายงานภายใน 120 วนั

*ตดัสินความเป็นไปไดข้องการปนเปือนจากสารเฉพาะ โดยมีรายงานถึงสาํนกับริหารเพือการใชง้านหรือไม่ มีการ

ผลิตและเก็บสารเฉพาะหรือไม่

กระบวนการบริหารสาํหรับกรณีทีระบุตามบทบญัญติัขอ้ 4

ไม่

ใช่

อาจจะไม่
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มีโอกาสเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ
ใช่

ไม่

รายงานการสาํรวจดิน

ถูกกาํหนดเป็นพืนทีทีเจา้ของพืนทีจะตอ้งทาํการรายงานหาหมีการ

เปลียนแปลงรูปร่างและธรรมชาติ

ถูกกาํหนดเป็นพืนทีทีตอ้งรับมือแกไ้ข

กระบวนการบริหารสาํหรับกรณีทีระบุตามบทบญัญติัขอ้ 14

2 เส้นทางดา้นล่างนีถูกกาํหนดเป็นเส้นทางอนัตรายตอ่มนุษย ์ตามทีระบุในพรบ.มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือน

พนืทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข และพนืทีทีตอ้งมีการรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติ

พืนทีทีถูกกาํหนดเป็น “พืนทีทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติ” หากพืนทีมีการปนเปือนแต่ไม่มีความเป็นไปไดใ้นการเกิดอนัตรายต่อมนุษย์ “พืนทีที

ตอ้งรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติ” สามารถใชไ้ด ้หากพืนทีมีการพฒันาโดยวิธีทางวิศวกรรมโยธาทีรับรองโดยพรบ.มาตรการรับมือแกไ้ขดินปนเปือน

พืนทีทีถูกกาํหนดเป็น “พืนทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข” หากพืนทีมีการปนเปือนและมีโอกาสก่ออนัตรายต่อมนุษย์

เจา้ของ “พืนทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข” ตอ้งทาํการแกไ้ขเพือปิดเส้นทางอนัตรายสู่มนุษย ์เช่น 
การขดุและขนดินปนเปือนออก เป็นตน้

“พืนทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข” จะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้นกว่าการแกไ้ขจะเสร็จสิน

[พืนทีทต้ีองการมาตรการรับมือแก้ไข]

[พืนทีทีต้องรายงานการเปลยีนแปลงรูปแบบและธรรมชาต]ิ

พืนทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข พืนทีทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติ

231 2,366

จาํนวนพืนทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข และพืนทีทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติในญีปุ่ น (เมือ ต.ค. ปี 2562)

(1) การรับดินปนเปือนโดยตรง

→การรับดินปนเปือนทางปาก (การกิน) ในบริเวณพนืทีดินปนเปือน

(2) การดืมนาํใตดิ้นทีปนเปือนจากดินปนเปือน

→การดืมนาํใตดิ้นทีปนเปือนจากพนืทีดินปนเปือนใกลเ้คียง
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(1) มาตรการรับมือแกไ้ขการรับดินปนเปือนโดยตรง

1) ทางเดินเทา้

2) ห้ามเขา้

3) เปลียนดิน (นอกพืนที & ในพืนที)
4) เขือน

5) การบาํบดัการปนเปือน (การขดุดินไม่ใช่วิธีมาตรฐาน หรือวิธีการบาํบดัในพืนที)

ประเภทของมาตรการรับมือแกไ้ขทีดาํเนินการในพนืทีทีตอ้งการมาตรการรับมือแกไ้ข

(2) มาตรการรับมือแกไ้ขการดืมนาํใตดิ้นทีปนเปือนจากดินปนเปือน

1) ตรวจสอบคุณภาพนาํใตดิ้น

2) การกกัเก็บในแหล่งกาํเนิด

3) การบรรจุผนงักนันาํ 
4) การป้องกนัการแพร่กระจายการปนเปือนนาํใตดิ้น (การปัมขึนหรือลง)
5) บ่อบาํบดันาํดว้ยการซึมผา่นได้

6) การกาํจดัออกของดินปนเปือน (การขดุดินทีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือการบาํบดัในพืนที)
7) ยบัยงัการทาํงาน และกกัเก็บไว้

8) การทาํให้ไม่ละลาย (การทาํให้ไม่ละลายในแหล่งกาํเนิด หรือการทาํให้ไม่ละลายดว้ยการเติบกลบั

กรณีที 2 การสมคัรสาํหรับการกาํหนด การขดุและกาํจดัดินปนเปือน และยกเลิกการกาํหนด

• เจา้ของทีดินยนืสมคัรสาํหรับการกาํหนดตามบทบญัญตัิขอ้ 14 เนืองจากเจา้ของทีดิน

ตรวจพบการปนเปือนฟลูออไรดใ์นพืนทีทมีีสาเหตุจากแร่นาํมนัทีใชส้าํหรับการ

ปรับปรุงฐานดินในอดีต เป็นผลจากการสาํรวจโดยสมคัรใจ

• พืนทีกาํหนดทีสาํนกังานบริหารพบการใชป้ระโยชน์นาํใตดิ้น เป็นนาํดืม

บริเวณใกลเ้คียง

• ถึงแมว้า่พบการปนเปือนฟลูออไรดใ์นดิน แต่ไม่พบการปนเปือนนาํใตดิ้นในพืนที
• คาํสงัให้เจา้ของทีดินดาํเนินการใชม้าตรการรับมือ เช่น การตรวจวดั

คุณภาพนาํใตดิ้น

• เจา้ของทีดินใชม้าตรการรับมือทีดีกวา่ทกีาํหนดโดย เช่น การขดุและนาํดินปนเปือน

ออก การขนส่งไปบาํบดั ยกเลิกการกาํหนดพืนทีเมือเสร็จสินการกาํจดัดินปนเปือนอยา่งถูกตอ้ง

• พนืทีเพือใชป้ระโยชน์สาํหรับพืนทีอยูอ่าศยั และสวนสาธารณะ

สิงทีตรวจสอบ

• เพือตรวจสอบแผนว่าช่วงการขดุและนาํออกครอบคลมุบริเวณพืนทีปนเปือนหรือไม่

     (เพือตรวจสอบจุดทีทาํการขดุโดยการวดั เพือสรุปพืนทีขดุ และตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการบาํบดัดินปนเปือน

• เพือลงพืนทีและตรวจสอบว่าไดด้าํเนินงานตามทีระบุในแผนหรือไม่

• เพือยืนยนัว่าการดาํเนินงานไดส้าํเร็จตามแผนงานหรือไม่ จากรายงานและการสมัภาษณ์

เจา้ของทีดิน สาํนกังานบริหารโครงสร้าง
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ตวัอยา่งการขดุ

ดินปนเปือนทีจะทาํการขดุ

และนาํออก

ขดุในมุมองศาทีกวา้งของพืนทีดินปนเปือนดว้ยการป้องกนัความลาดชนัจาก

การสไลดแ์ละทาํให้มนัใจวา่ขดุและนาํดินปนเปือนออก
แผน

รูปถ่ายสถานทีจริง

รายงานควรส่งให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั 14 วนัก่อนเริมงานโยธาใน “พนืทีทตีอ้งมีการรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาต”ิ

งานโยธาในพืนทีทีตอ้งมีการรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติ

ตดัสินวิธีงานทางโยธาสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานหรือไม*่

ไม่สอดคลอ้ง

สอดคลอ้ง

ไดรั้บรายงาน เริมงานโยธา

คาํสงัให้เปลียนแผน เปลียนแผน

*งานโยธาทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคือวิธีทีไมแ่พรก่ระจายดินและนาํใตด้นิทปีนเปือน เชน่ การกนัขวางพนืทีขดุดว้ยแผ่นเหล็ก
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กรณีที 3 งานโยธาภายในพนืทีทตีอ้งรายงานการเปลียนรูปแบบและลกัษณะ

เพือตรวจสอบว่าผูรั้บเหมาใชวิ้ธีการงานโยธาทีซึงป้องกนัการปนเปือนนาํใตดิ้นจากการแพร่กระจายหรือไม่

• เจา้ของทีดินส่งใบสมคัรสาํหรับก่อสร้างอาคารในพนืทีทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและลกัษณะของพนืที เนืองจากการปนเปือนสารหนู และฟลูออไรดใ์นดิน (บทบญัญติัขอ้ 12) 
• สาํหรับกรณีของเจา้ของทีดินขดุพืนดินถึงระดบันาํใตดิ้น เจา้ของทีดินควรจะปิดลอ้มพืนทีดว้ยโครงสร้างทีซึมไหลผา่นได ้เช่น เสาเหลก็แผน่ เพือป้องกนัการปนเปือนาํใตดิ้นจากการ

แพร่กระจาย และเสาแผน่เหลก็ดงักล่าวจะตอ้งถึงระดบัชนัทีผา่นไม่ไดตื้นทีสุด ดว้ยความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร และ การนาํไฮดรอลิกท ์นอ้ยกว่า 1x10-6 เมตร/วินาที

• กระบวนการงานเสาเขม็ในพืนทีคือเพือติดตงัเสาถึงชนัทีซึมผา่นไม่ไดก่้อน ขดุดินปนเปือนในเสา และทาํการดาํเนินการตอดเสาเขม็

ดินปนเปือน

ชนัทีไหลผา่นไม่ได้

เส
าเขม็

โครงสร้าง

สิงทีตรวจสอบ

การขนส่งดินปนเปือนออกนอกพืนที

รายงานสาํหรับการขนส่งดินปนเปือนออกนอกพืนที ควรส่งรายงานให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัขนส่ง (บทบญัญตัิขอ้ 16)

*มาตรฐานสาํหรบัการขนสง่คือ การทาํใหดิ้นไมก่ระจายตวัระหวา่งการขนสง่ เช่น การมีขอ้กาํหนดวิธีการขนสง่ขนึทีอยูก่บัลกัษณะของสารปนเปือน

ตดัสินว่าวิธีการขนส่งสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานหรือไม*่

ไม่สอดคลอ้ง

สอดคลอ้ง

ไดรั้บรายงาน เริมขนส่ง

คาํสงัให้เปลียนแผน เปลียนแผน
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การบาํบดัดินปนเปือน

หน่วยงานทจีะบาํบดัดินปนเปือนจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั (บทบญัญตัิ ขอ้ 22)

มีผล 5 ปี

ประเภทวธีิการบาํบดัดินปนเปือน

(1) การกาํจดัการปนเปือน

(2) โรงงานปูนซีเมนต์

(3) ฝังกลบ

(4) คดัแยก

การกาํจดัการปนเปือน การหลอมละลาย การทาํให้ไม่ละลาย โรงงานปูนซีเมนต์ หลุมฝังกลบ การคดัแยก รวม

40 4 17 21 37 49 117

จาํนวนการบาํบดัดินปนเปือน แบ่งตามวธีิบาํบดั（ขอ้มูลเมือ ต.ค. 2562）

บญัชีแยกประเภท

เนือหาจะถูกบนัทึกในบญัชี

• สถานการณ์การปนเปือนดิน (สถานทีของพืนทีปนเปือน และความเขม้ขน้)
• รายละเอียดงานโยธา (ถา้มี)

บญัชีแยกประเภทนีจะเปิดเผยให้กบัทุกคน

ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะเตรียมบญัชีแยกประเภทสาํหรับพนืทีทีตอ้งมีการรายงานการเปลียนแปลงรูปแบบและธรรมชาติ (บทบญัญติั ขอ้ 
15）
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สรุป

เป็นสิงสาํคญัสาํหรับเจา้ของทีดินในการตรวจสอบวา่พืนทขีองตนมีการดินปนเปือนหรือไม่ โดยการดาํเนินการสาํรวจตามทีกฎหมานระบุหรือดว้ยความสมคัรใจ

ในกรณีทีพบการปนเปือนของดินในพืนทีของตน เจา้ของทีดินควรจดัการดินปนเปือนอยา่งเหมาะสมเพือไม่ให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

เจา้ของทีดินควรจะป้องกนัการแพร่กระจายของดินปนเปือน หรือ ดินปนเปือนใหม่ 
โดยใชว้ธีิทีไดรั้บอนุมติัในงานโยธา (ถา้มี)

เป็นสิงสาํคญัในการจดัการนาํปนเปือนอยา่งเหมาะสม ในพนืทีทใีชส้ารอนัตราย เช่น โรงงาน 
เพือไม่ให้นาํปนเปือนดงักล่าวไหลลงสู่ดิน

สาํนกังานบริหารควรแนะนาํเจา้ของทีดินและผูรั้บเหมา เพือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของดินปนเปือน

โดยการรายงานและดาํเนินการอยา่งเหมาะสม
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