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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากฎหมายในการปองกันและ

ควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินของประเทศไทยในปจจุบัน รวมถึงแนวคิดและ

กฎหมายของตางประเทศ เพ่ือวิเคราะหแลวนํามาปรับแกไขปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

ใหเหมาะสม สามารถปองกันความอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาพบวา แรใยหินมีทั้งหมด 6 ชนิด ลักษณะเสนใยของแรใยหินทุกชนิดมี

ความคงทน เปนเสนใยละเอียดแตมีความแข็งเหนียวและยืดหยุน มีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนความรอน ไม

นําความรอน ประเทศไทยเคยนําเขาแรใยหินทั้ง 6 ชนิด เปนจํานวนมาก เพ่ือนํามาใชในการผลิตวัสดุที่ใช

ในการกอสรางเปนหลัก เชน กระเบ้ืองมุงหลังคา ซีเมนต เปนตน จนกระทั้งเมื่อองคการแรงงานระหวาง

ประเทศและองคการอนามัยโลกทําการศึกษาทางวิชาการคนพบวา แรใยหินเมื่อเขาสูรางกายจะไม

สามารถถูกกําจัดไดโดยงาย จึงเกิดการสะสมอยูในปอดจนเกิดปฏิริยาที่ทําใหเกิดเปนโรคเกี่ยวกับปอด 

เชน โรคเมโสเธลิโอมา และโรคมะเร็งปอดในที่สุด ประเทศไทยจึงเริ่มยกเลิกการใชแรใยหินบางชนิด 

โดยกําหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แตแมประเทศไทยจะยกเลิกการใชแรใยหินสวนใหญไปแลว 

แตยังคงอนุญาตใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทล (Chrysotile) โดยจัดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งจะ

ใชไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีการอนุญาตใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลใน

ประเทศไทยน้ัน มีมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติบางฉบับที่กลาวถึงมลพิษทางอากาศที่

มีลักษณะเปนฝุนหรือควันที่เกิดจากการกอสรางอาคาร แตเน่ืองจากฝุนแรใยหินมีลักษณะเฉพาะคือ 

เปนฝุนที่มีความละเอียดจนไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ดังน้ันการนํามาตรการทางกฎหมาย

ดังกลาวมาใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรใยหิน จะไมสามารถปองกันและควบคุมไมให
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ฝุนแรใยหินเปนสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับปอดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือบางฉบับกลาวถึงแรใยหิน

ไวโดยเฉพาะ แตอยางไรก็ตาม ก็ไมใชการกลาวถึงในเรื่องการปองกันและควบคุมฝุนแรใยหินที่จะเกิดขึ้น

ขณะทําการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรใยหินแตอยางใด ปจจุบันจึงยังไมมีมาตรการทางกฎหมายใดที่สามารถ

นํามาใชเปนมาตรฐานในการปองกันและควบคุมปญหาที่เกิดจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได

โดยเฉพาะ แตในหลายประเทศที่พัฒนาแลว เห็นวา เพ่ือปองกันไมใหประชาชนของตนปวยเปนโรคปอด

หรือโรคมะเร็งปอดจากการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงไดประกาศใหยกเลิก

การใชแรใยหินทุกชนิดรวมถึงแรใยหินชนิดไครโซไทลและเน่ืองจากฝุนแรใยหินไมเหมือนฝุนทั่วไป จึงตอง

กําหนดมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดใหผูดําเนินงานแรใยหินตองปฏิบัติเมื่อตองมีการทํางาน

เกี่ยวกับแรใยหินเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินออกสูบรรยากาศนอกบริเวณการทํางาน

เกี ่ยวกับแรใยหินดวย ดังน้ี เพ่ือเปนการระวังไวกอนสําหรับประชาชนในประเทศไทย ไมใหมีผูปวย

โรคมะเร็งจากแรใยหินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว การยกเลิกการใชแรใยหินในทันทีน้ีจะสามารถลด

จํานวนผูเสียชีวิตในอนาคตได รวมถึงการสรางมาตรการทางกฎหมายรองรับเมื่อมีการซอมแซมหรือรื้อ

ถอนอาคารที่เคยใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินมาแลวในอดีตดวย 

 

คําสาํคญั: แรใยหิน, ฝุนแรใยหิน, เมโสเธลิโอมา , โรคมะเร็งปอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

Thesis Title  THE LEGAL MEASURES FOR PREVENTING AND 

CONTROLLING PROBLEMS FROM USING ASBESTOS 

MIXED MATERIALS 

Author Miss Doungyok  Boonlert 

Degree Master of Laws 

Department/Faculty/University Natural Resources and Environmental Law  

Law 

Thammasat University 

Thesis Advior Amnat  Wongbandit, Ph.D. Professor 

Academic Year 2015 

 

ABSTRACT 

 

The objectives of this thesis are to investigate the laws for preventing and 

controlling the problems caused by asbestos mixed materials in Thailand including 

concepts and laws in foreign countries, to analyze the obtained data, and to adapt the 

results for properly solving the problems caused by asbestos mixed materials so that the 

hazard can be efficiently prevented.  

The research results reveal that there are 6 kinds of asbestos. The fiber of 

all kinds is indissoluble, fine but stiff, tough, and flexible. The special property of 

asbestos is heat resistance and insulation. Thailand has imported a lot of asbestos, all of 

6 kinds, for mainly producing construction materials such as roof tiles, cement, etc.. 

However, Thailand later has stopped using some kinds of asbestos and classified them 

into the hazardous materials #4 when International Labour Organization and World 

Health Organization find out from the study that asbestos cannot be easily exterminated 

after it enters human body. It is cumulative in lung and becomes the cause of lung 

diseases such as mesothelioma and lung cancer at the end. Though the usage of most 

asbestos in Thailand has been abolished, chrysotile is classified as the hazardous 

materials #3 and can be used after being permitted from the Department of Industrial 

Works. For the permission of using chrysotile in Thailand, there are legal measures 
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according to some acts stating air pollution in the form of dust or smoke caused by 

building construction. But, asbestos dust is so fine that it cannot be seen by naked eye. 

Thus, those legal measures cannot be used in asbestos related works in case of 

efficiently preventing and controlling lung diseases caused by asbestos dust. Though 

there is a specific measure about asbestos in some acts, preventing and controlling 

asbestos dust during the asbestos related work is not clearly stated. Nowadays there are 

still not any legal measures to be used as a specific standard method in preventing and 

controlling the problems caused by asbestos mixed materials. However,  many 

developed countries, in realizing that more and more people should be prevented from 

lung diseases or lung cancer caused by using asbestos mixed materials in the future, 

have declared to abolish the usage of all kinds of asbestos, including chrysotile. 

Moreover, because asbestos dust is different from general dust, they also have the legal 

measures for the ones working with asbestos to follow in order to prevent asbestos dust 

diffusing out of the working area. So, in order to prevent lung cancer caused by asbestos 

in Thai people and reduce the number of the deceased in the future, the usage of 

asbestos in Thailand should be abolished at once, including creation of legal measures 

for supporting in case of restoration or razing the buildings constructed in the past using 

asbestos mixed materials.    

 

Keywords: Asbestos, Asbestos Dust, Mesothelioma, Lung Cancer 

 

 

 

 



(5) 

กิตตกิรรมประกาศ 
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ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต 4 1 กรรมการและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ 

และช้ีแนะใหคําปรึกษา ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูสรางผลงานทุกทานที่ไดเขียนเอกสาร ตําราหนังสือ วารสาร ตัวบท

กฎหมาย รายงานวิจัย หลักฐานทางวิทยาศาสตร บทความทางวิชาการตางๆ รวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหินและการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

ที่เปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี ซึ่งผูศึกษาไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการอางอิงประกอบการศึกษา

ครั้งนี้เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความนาเชื่อถือและสมบูรณมากยิ่งขึ้น และไดอางอิงชื่อผูสราง

ผลงานไวในบรรณานุกรมทายเลมวิทยานิพนธฉบับน้ีเปนที่เรียบรอยแลว ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือนๆ 

พ่ีๆ ในมิตรภาพ ความรู ความเขาใจ และคําแนะนาดีๆ ตลอดจนพ่ี ๆ เจาหนาที่คณะนิติศาสตรทุกทาน

ในความชวยเหลือตางๆ ทายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจ  

หากผลการศึกษานี้มีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรับไวเพื่อปรับปรุง แกไข

ในการศึกษาครั้งตอไป 
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  2.2.3.5  โรคความผิดปกติของเย้ือหุมปอด 24 
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2.3 สถานการณการใชแรใยหินในปจจุบัน 25 

 2.3.1  สถานการณการใชแรใยหินในตางประเทศ 25 

  2.3.1.1  สถานการณการใชแรใยหินในยุโรป 25 

   (1) ประเทศสหราชอาณาจักร 25 

   (2) ประเทศฝรั่งเศส 2 

   (3) ประเทศเนเธอรแลนด 26 
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  2.3.2.2  การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการใชแรใยหนิ 31 

   (1) ยุทธศาสตรดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการ 31 
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   (2) ยุทธศาสตรการสงเสริม สนับสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัย   33

ตอสุขภาพ รวมทั้งการบรหิารจัดการเพ่ือควบคุม ลด และ                        

เลิกการใชแรใยหิน  

   (3) ยุทธศาสตรการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหกับ      33

สาธารณชนทราบ รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร  
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2.4  บทบาทองคกรระหวางประเทศตอการใชแรใยหิน 37 

 2.4.1  บทบาทขององคการแรงงานระหวางประเทศตอการใชแรใยหิน 37 

 2.4.2  บทบาทขององคการอนามัยโลกตอการใชแรใยหิน 39 
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  3.1.1.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 53 
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  3.1.2.3 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 57 
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 3.1.3 ความรับผิดตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดจากการซอมแซม  58 
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บทที ่1 

บทนาํ 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

โลกของเราในปจจุบันมีโรครายแรงที่ไมมีทางรักษาไดเกิดข้ึนใหมมากมาย ทําใหคน

เสียชีวิตมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันโรคที่รูจักกันดีอยางโรคมะเร็งยังคงคราชีวิตผูคนจํานวนมาก

ตอไปเรื่อยๆ โรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตลําดับตนๆ ของคนทั่วโลก องคการอนามัยโลกพบวา

ในป พ.ศ. 2551 มีผูปวยรายใหมจํานวน 12.7 ลานคน และมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 7.6 ลานคน 

หรือคิดเปน 13% จากสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งจํานวนผูเสียชีวิตพบไดมากกวา

การเสียชีวิตดวยโรคเอดส วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน โดยโรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก 

ไดแก มะเร็งปอด มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งตอมลูกหมาก 

องคการอนามัยโลกคาดการณวา ในป 2030 จะมีผูปวยโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้นเปน 21.4 ลานคน และคาดวา

จะมีผูเสียชีวิตราว 13 ลานคน1 

สวนสถานการณอัตราการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยก็คลายกับประชากรทั่วโลก 

กลาวคือ จะพบอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นทุกป2 และเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ 

โดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดโรคไดทั้งจากปจจัยภายในรางกาย เชน ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ความบกพรองของระบบภูมิคุมกัน เปนตน และปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกาย เชน การไดรับ

สารเคมีที่กอมะเร็งจากในอากาศ อาหาร ยารักษาโรค เปนตน รวมทั้งการไดรับรังสี เช้ือไวรัส แบคทีเรีย 

และพยาธิบางชนิด3  

1 สถาบันมะเร็งแหงชาติ, “แผนปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ (พ.ศ.2556-

2560),” http://www.nci.go.th/th/File_download/ D_index/NCCP_2556-2560.pdf (สืบคน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557). 
2 เพ่ิงอาง, น.13. 
3 สถาบันมะเร็งแหงชาติ, “สาเหตุและปจจัยเสี่ยง,” http://www.nci.go.th/th/ 

Knowledge/reasonrisk.html (สืบคนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557). 
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ประชาชนสวนใหญจะทราบดีวาในบุหรี่มีสารที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง แตมีสารกอมะเร็ง

ชนิดหน่ึงที่เรียกวา แรใยหิน หรือแอสเบสตอส ที่อยูใกลตัวประชาชนทั่วไปแตไมมีคอยมีคนรูจัก

อันตรายของแรใยหินมากนัก โดยแรใยหินแบงออกเปน 6 ชนิด มีลักษณะเปนเสนใยละเอียด 

มีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนไฟ ทนความรอน ไมนําความรอนและไฟฟา มีความแข็งเหนียวและยืดหยุน 

สามารถนํามาปนเปนเสนและทอเปนผืนได ทนกรดและดางไดดี4 จึงถูกนํามาใชเปนสวนประกอบ

ในการผลิตสินคา และนําไปใชในอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางมากที่สุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑกระเบื้อง

หลังคา ทอนํ้า ซึ่งพบวามีสวนผสมของแรใยหินถึง 80% ฝา และเพดาน รองลงมาคือ ผลิตภัณฑผาเบรก

และคลัตช5 แตแมแรใยหินมีคุณสมบัติที่เปนประโยชนหลายประการ องคการอนามัยโลกไดออกมา

ประกาศวาแรใยหินทุกชนิดลวนเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง โดยการที่อนุภาคของแรใยหินสามารถ

ฟุงกระจายสูปอดทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับปอด เชน โรคปอดอักเสบจากแรใยหิน หรือแอสเบสโตซิส 

โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเย่ือหุมปอด เปนตน ซึ่งลวนเปนโรครายแรง รักษาไมหายและเกิดตอนอายุมาก 

เพราะการเกิดโรคจะเกิดโรคหลังจากไดรับแรใยหินประมาณ 20-30 ป ซึ่งทําใหชีวิตสูงวัยพบความทรมาน

สาหัสกอนตาย6 องคการอนามัยโลกรายงานวา ปจจุบันมีคนที่ตองทํางานที่สัมผัสแรใยหินเปนจํานวนถึง

125 ลานคน ตามการประเมินขององคการอนามัยโลกน้ันในแตละปมีคนที่เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด

จากแรใยหิน โรคเมโซเธอลิโอมา และโรคแอสเบสโตซิสจากการทํางานมากกวา 107,000 คน ซึ่งเทากับ 

หน่ึงในสามของผูเสียชีวิตจากมะเร็งที่เกิดจากการทํางานถูกประเมินวามีสาเหตุจากแรใยหิน นอกจากน้ี

ยังมีการประเมินวา จํานวนหลายพันคนของผูเสียชีวิตมาจากการสัมผัสแรใยหินในสภาพแวดลอมที่อาศัย

อยูเปนประจําทุกป7 

4 แรใยหิน, “ภัยเงียบรอบตัวที่อันตราย,” http://suchons.wordpress.com/แรใยหิน

ภัยเงียบรอบตัว (สืบคนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557).  
5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, “แรใยหิน มัจจุราชที่มองไมเห็น,”

จดหมายขาวชุมชนรักสุขภาพ ฉบับสรางสุข 2555, ฉ.125 (2555): 4.  
6 วิทยา กุลสมบูรณ, ขอสังคมไทยไรแรใยหิน, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: แผนงาน

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 10. 
7 WHO, “Asbestos-related diseases,” http://www.who.int/occupational 

_health/ topics/asbestos_documents/en/ (accessed December 6, 2014). 
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ประเทศไทยมีการนําเขาแรใยหิน ตั้งแต พ.ศ. 2518 โดยมีปริมาณนําเขาแรใยหิน

เปนอันดับที่ 2 ของโลกคือ 3 กิโลกรัมตอคนตอป รองจากประเทศรัสเซีย8 เพื่อใชเปนสวนผสม

ในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ โดยเฉพาะวัสดุกอสรางอาคาร เชน กระเบ้ืองมุงหลังคา ซิเมนต และ

เนื่องจากมีการกอสรางที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากปริมาณการใชปูนซีเมนตเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป 

เปนผลใหปริมาณของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน ในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามมาในทุกๆ ป

เชนกัน สําหรับกิจกรรมการร้ือถอนน้ัน 100% ของวัสดุทุกชนิดที่ใชกอสรางอาคารจะกลายเปนของเสีย 

ทําใหมีของเสียจากการร้ือถอนและทําลายอาคารเปนปริมาณมาก เชน ในป พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานคร

มีพ้ืนที่อาคารที่อยูอาศัยทําการรื้อถอน 167,567 ตารางเมตร ซึ่งคํานวนเปนของเสียจากการรื้อถอนได

ประมาณ 164,996.52 ตัน และจากพ้ืนที่อาคารที่ไมใชที่อยูอาศัยที่ทําการร้ือถอน 113,516 ตารางเมตร 

ซึ่งคํานวนของเสียจาการร้ือถอนไดประมาณ 204,776.05 ตัน9 ดังน้ันอาคารบานเรือนเกาที่สราง

หลังจากมีการนําเขาแรใยหินจึงเปนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินในการติดต้ัง การรื้อถอน

อาคารดังกลาวจะตองมีการตัด การเจาะ การทุบ ที่เปนการทําลายและรบกวนใยหิน จึงเปนกิจกรรม

ที่ทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินสูบรรยากาศ และของเสียจากการรื้อถอนอาคารและ

การทําลายอาคารน้ีจะมีสวนผสมของแรใยหิน ซึ่งจัดเปนของเสียที่เปนอันตรายที่ตองไดรับการปรับเสถียร

หรือการฝงกลบ (Stabilization/Secure Landfill) ซึ่งเปนวิธีการกําจัดที่เหมาะสําหรับของเสีย

อันตราย10 

8 พิชญา พรรคทองสุข, 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหินไครโซไทล, 

พิมพครั้งที่  1, (กรุงเทพมหานคร: แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 57. 
9 อุษณีย อุยะเสถียร อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และธัชวีร ลีละวัฒน. “การประเมินปริมาณ

และองคประกอบของเสียจากการกอสรางและร้ือถอนอาคารในกรุงเทพมหานคร,” วารสารสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ 5, (2551): 133-138. 
10 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, “การจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน” http://www.pcd.go.th/ info_serv/haz_community.html (สืบคนเมื่อวันที่ 

12 ธันวาคม 2557).  
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แมองคกรระหวางประเทศมีการศึกษาพบวาแรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็ง ประเทศไทย

จึงไดมีการยกเลิกการนําเขาแรใยหินอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. 2538 แลวก็ตาม แตในปจจุบัน

ยังคงมีการอนุญาตใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลมาใชในประเทศในฐานะเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่อนุญาตใหมีการนําเขา สงออก 

ครอบครองไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตการอนุญาตใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลน้ัน จึงสงผลใหมีอัตรา

ผูปวยเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก อีกทั้งยังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

การใชหรือการปองกันการเกิดการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินจากการกอสราง หรือรื้อถอนอาคารที่มี

วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่มีประสิทธิภาพไวโดยเฉพาะ กลาวคือ แมมีมาตการทางกฎหมาย

ในการควบคุมการกอสราง รื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แตมาตรการ

ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนเพียงมาตรการควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จากการกอสรางหรือรื้อถอน เชน การกําหนดใหระมัดระวังสิ่งของตกหลน11 การติดต้ังปายเตือน

อันตรายจากการกอสรางหรือรื้อถอน12 เปนตน หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ที่กําหนดใหกิจการเกี่ยวกับแรใยหินเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ก็เพียงกําหนดใหตองจัดทํา

กิจการดังกลาวอยางถูกสุขลักษณะ13 เชน ตองมีหองนํ้าตามจํานวนที่เพียงพอ มีแสงและการระบาย

อากาศที่เพียงพอตอการทํางาน ซึ่งฝุนแรใยหินน้ันควรไดรับการปองกันไมใหมีอากาศภายในบริเวณงาน

ที่เกี่ยวกับแรใยหินถูกปลอยสูบรรยากาศภายนอกใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได หรือแมจะมีมาตรการ

ทางกฎหมายในการปองกันการใชแรใยหินตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหมีฉลาก

คําเตือนอันตรายไวบนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหิน14 แตก็ไมสามารถทําใหผูบริโภคทราบวิธี

ควบคุมและปองกันการใชแรใยหินอยางถูกตองแตอยางใด หากมีการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลหรือ

มีการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่เคยนําเขามาในประเทศไทย 

ตั้งแตอดีตแลว อาจเกิดอันตรายจากฝุนแรใยหินไดโดยที่เราไมสามารถมองเห็น ดังน้ันการอนุญาตใหใช

แรใยหินชนิดไครโซไทลตอไปหรือมีการอนุญาตใหใชไดโดยไมมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและ

ปองกันการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะทําใหประชาชนทั่วไป

11 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) ขอ 23 ออกตามความในมาตรา 5(3) และ

มาตรา 8(10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
12 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) ขอ 8 ออกตามความในมาตรา 5(3) และ

มาตรา 8(10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
13 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 32 
14 ประกาศ คณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2553 เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มี

สวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) 
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มีความเสี่ยงที่ตองเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่เกิดจากแรใยหินเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันในประเทศที่พัฒนาแลว 

เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ยุโรป หรือประเทศเพ่ือนบานของประเทศไทย เชน ประเทศสิงคโปร จึงไดยกเลิก

การใชแรใยหินทุกชนิดเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา นอกจากน้ัน

ประเทศเหลานี้เห็นวา กิจการในการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินนั้น ควรไดรับ

การปฏิบัติดวยวิธีการที่แตกตางไปจากการรื้อถอนทั่วไป โดยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การรื้อถอนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินโดยเฉพาะ จึงกําหนดมาตรการทางกฎหมายในควบคุมและ

ปองกันปญหาที่จะเกิดจากการกอสรางหรือร้ือถอนวัสดุที่มีสวมผสมของแรใยหินไวโดยเฉพาะ ดังน้ัน

เพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชากรในประเทศไทย จากความเสี่ยงที่จะเปนโรคมะเร็ง

จากแรใยหินเชนเดียวกับหลายๆ ประเทศ ควรมีการผลักดันใหแรใยหินเปนวัตถุอันตรายชนิดที่หาม

มีการนําเขา การสงออก หรือมีการใชไดอยางถูกตองอยางเรงดวน เพื่อลดจํานวนผูปวยโรคมะเร็ง

จากแรใยหินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งตองมีมาตรการทางกฎหมายรองรับการซอมแซม รื้อถอนอาคาร

ที่ไดติดต้ังดวยวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไปแลว ไมใหการดําเนินการดังกลาวเปนการกอใหเกิดฝุน

แรใยหินฟุงกระจายเขาสูรางกายประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณแวดลอมใกลเคียงดวย 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของแรใยหิน ผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนวัตถุดิบ 

อันตรายตอสุขภาพจากแรใยหิน ตลอดจนสถานการณการใชแรใยหินในปจจุบัน 

1.2.2 เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมการปญหาจากวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน วามีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินหรือไม หากมีจะมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหา

จากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินวามีขอบกพรองหรือไมมีประสิทธิภาพอยางไร 

1.2.4 เพ่ือศึกษาแนวคิด และมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหา

จากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินของตางประเทศ และนํามาวิเคราะห เพ่ือเสนอการปรับปรุง แกไข 

เพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรใยหินของประเทศไทยใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

1.3.1 ประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุ

ที่มีสวนผสมของแรใยหินบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

1.3.2 มาตรการทางกฎหมายในปจจุบันบางฉบับสามารถนํามาปรับใชกับปองกันและ

ควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได แตไมใชเรื่องที่เกี่ยวกับแรใยหินโดยตรง จึงยัง

ไมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.4.1 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของแรใยหิน และผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจาก

การสัมผัสฝุนแรใยหินเขาสูรางกาย 

1.4.2 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และยุทธศาสตร ที่มีอยูในประเทศไทย

และในตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหินและปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน  

1.4.3 วิเคราะหปญหาของมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหา

จากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินของประเทศไทยที่ไมเหมาะสม แลวนํามาตรการทางกฎหมาย

ในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินของตางประเทศที่ศึกษามาปรับปรุง 

แกไข เพ่ือใหประเทศไทยมีแนวทางของมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุ

ที่มีสวนผสมของแรใยหิน เพ่ือใหวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไมเปนปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพของ

ประชาชน 

 

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 

 

ผูเขียนจะศึกษาโดยการคนควาและรวบรวมงานวิจัยในรูปแบบของเอกสาร จากเอกสาร

ภาษาไทยและตางประเทศ เชน ตําราหนังสือ วารสาร ตัวบทกฎหมาย รายงานวิจัย หลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร แนวคิดขององคกรระหวางประเทศ บทความทางวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหินและการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน ซึ่งเปนอันตรายตอผูที่สัมผัสฝุนแรใยหิน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

1.6.1 ทําใหทราบลักษณะและคุณสมบัติของแรใยหิน ผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนวัตถุดิบ 

อันตรายตอสุขภาพจากแรใยหิน ตลอดจนสถานการณการใชแรใยหินในปจจุบัน 

1.6.2 ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน ตามกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน 

1.6.3 ทําใหทราบปญหาและขอบกพรองของมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและ

ควบคุมการปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ทําใหไมสามารถปองกันและควบคุมปญหา

จากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.6.4 ทําใหทราบแนวคิด และมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมการปญหา

จากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินของตางประเทศ และสามารถวิเคราะห เพ่ือนํามาเสนอการปรับปรุง 

แกไข เพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรใยหินของประเทศไทยใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



บทที ่2 

ความรูทัว่ไปเกีย่วกับแรใยหนิ 

 

2.1 แรใยหิน 
 

2.1.1 ชนดิของแรใยหนิ 

แรใยหิน หรือ “แอสเบสตอส” (Asbestos) ซึ่งเปนชื่อทั่วไปที่ใชสําหรับเสนใย 

แรซิลิเกต (Fibrous mineral silicates) ที่มีความซับซอน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเปน

เสนใยอยูรวมกันเปนมัด (Bundle) แรใยหินแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแอมฟโบลและเซอรแพนไทน 

ซึ่งแบงยอยออกเปน 6 ชนิด ดังน้ี1 

2.1.1.1 กลุมแรเซอรเพนไทน (Serpentile) 

 เปนแผนแรซิลิเกตมวนตัวเปนรูปทรงกระบอก ไดแก 

 (1)  ไครโซไทล (Chrysotile หรือ White asbestos) มีลักษณะเปนเสนใย

ที่คอนขางยาว ยืดหยุน โคงงอและมักจะรวมกันเปนมัดเสนใย (Bundle) ที่ปลายเสนใยแยกออกจากกัน

อยางเห็นไดชัดเจน โดยทั่วไปในธรรมชาติไครโซไทลมีสีขาว เขียวออน และอาจพบวามีสีเหลือง และ

ชมพูบาง มีความยาวเสนใยประมาณ 1-20 มิลลิเมตร และเสนผาศูนยกลางประมาณ 25 นาโนเมตร 

เสนใยไครโซไทลเปนเสนใยที่ไมทนตอกรด จะถูกทําลายโดยสิ้นเชิงเมื่อสัมผัสกับกรดไฮโดรคลอริค

ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส แตมีความทนทานตอดางไดดีกวาแรใยหินชนิดอ่ืนๆ 

2.1.1.2 กลุมแรแอมฟโบล (Amphibole) 

 ลักษณะโครงสรางของแรใยหินกลุมน้ีเปนโซคูของซิลิเกต ซึ่งเช่ือมดวย

แคทอิออน ไมมีรูตรงกลางเหมือนกลุมแรเซอรเพนไทล กลุมน้ีมี 5 ชนิดคือ 

(1)  ครอซิโดไลท (Crocidolite หรือ Blue asbestos) แรใยหินชนิดน้ี 

เสนใยมักแยกออกเปนเสนใยเดี่ยวๆ สั้นและบางกวาแอมฟโบลชนิดอื่นๆ แตหนากวาไครโซไทล 

ทนความรอนไดไมดีนัก แตทนตอกรดไดดี ในปจจุบันแทบจะไมมีการทําเหมืองแรใยหินชนิดน้ีแลว 

เน่ืองจากพบไดนอยมากในธรรมชาติ 

1 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, พิมพคร้ังที่ 1, 

(กรุงเทพมหานคร: บุญศิริการพิมพ, 2539): 4-5. 
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(2) อะโมไซท (Amosite หรือ Brown asbestos) เสนใยของแรใยหิน

ชนิดน้ีมีลักษณะสั้นและตรง การทําเหมืองอะโมไซทยังคงมีอยูบางในประเทศในทวีปอัฟริกา 

(3) แอนโธฟลไลท (Anthophylite) เปนแรใยหินที่พบนอยมาก 

โดยทั่วไปมักพบปนเปอนอยูในแปง 

(4) ทรีโมไลท (Tremolite) แทบจะไมพบแรชนิดน้ีรวมกันอยูในปริมาณ

ที่มากในธรรมชาติโดยทั่วไปจะพบบางเล็กนอยปนเปอนอยูกับไครไซไทล ขนาดของเสนใยใกลเคียง

กับอะโมไซทและครอซิโดไลท 

(5) แอคทิโนไลท (Actinolite) แทบจะไมมีในธรรมชาติเลยเชนเดียวกับ 

ทรีโมไลท มักพบปนเปอนอยูกับอะโมไซทบางเล็กนอย 

 

2.1.2 คุณสมบัติของแรใยหิน 

 แรใยหินถูกนํามาใชเปนผลิตภัณฑหลายชนิดเน่ืองจากแรใยหินมีคุณสมบัติพิเศษ 

คือ มีความเหนียว ทนทานตอแรงดึงไดสูง และมีความทนทานตอกรด ดาง และสารเคมีหลายชนิด2

กลาวคือ หากนําไปผสมกับซิเมนตหรือเรซินจะทําใหวัสดุน้ันมีความแข็งแรงทนทาน เปนฉนวนความรอน

ที่ดี และหากผสมกับพาสติกจะทําใหผลิตภัณฑน้ันทนกรดและดางไดดี3 ลักษณะของแรใยหินชนิด

แอมฟโบลน้ัน จะมีเสนใยเปนเสนตรงคลายเข็ม ขณะที่แรใยหินชนิดเซอรเพนไทลมีเสนใยขนาดเล็กและ

สั้นตางกัน โดยแรใยหินชนิดเซอรเพนไทลมีการแตกตัวเปนเสนสั้นมากกวา สามารถแยกคุณสมบัติของ

แรใยหินในทางฟสิกสตามชนิดของแรใยหินแตละประเภทไดโดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 1-2. 
3 วันทนี พันธุประสิทธ์ิและคณะ, “มาตรการควบคุมและข้ันตอนการร้ือถอนซอมแซม

อาคารที่มีแรใยหิน,” http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/9946 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2557). 
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงคุณสมบัติทางฟสิกสของแรใยหินแตละชนิด4 

 

คุณสมบัติทางฟสิกส ไครโซไทล 
ครอซิ

โดไลท 
อะโมไซท 

แอนโธฟล

ไลท 
ทรีโมไลท แอคทิโนไลท 

1. ความยาวของเสนใย สั้น-ยาว สั้น-ยาว 2-11 น้ิว สั้น สั้น-ยาว สั้น-ยาว 

2. ความทนแรงดึง, 

 ปอนด/ตร.น้ิว 

80,000-

100,000 

100,000-

300,000 

16,000-

90,000 

4,000 และ

นอยกวา 

1,000-8,000 1,000 และ

นอยกวา 

3. การโคงงอ สูง ดี ดี  ไมดี ไมดี ไมดี 

4. การทนความรอน ดีแตเปราะ ไมดี ดีแตเปราะ ดีมาก พอใชได-ดี - 

5. ความทนกรด            

 และดาง 

ไมดี ดี ดี ดีมาก ดี พอใชได 

6. สภาพการปน           

 เปนเสนใย 

ดีมาก พอใชได พอใชได ไมดี ไมดี ไมดี 

7. ประจุไฟฟา บวก ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ 

 

2.1.3 อุตสาหกรรมทีม่แีรใยหนิเปนวัตถุดบิ5 

 ประเทศไทยมักนําแรใยหินมาใชในอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมที่นําแรใยหิน

มาเปนวัตถุดิบมากที่สุดในประเทศไทย ไดแก อุตสาหกรรมผลิตกระเบ้ืองซีเมนต อุตสาหกรรมผลิตเบรก

และคลัทช และอุตสาหกรรมผลิตทอนํ้า อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมที่มีแรใยหินเปนวัตถุดิบที่สําคัญ 

สามารถแบงออกเปน 7 ประเภท คือ 

 2.1.3.1 อุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรใยหินมากที่สุดใน

ประเทศไทย ผลิตภัณฑที่สําคัญ ไดแก กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองทนความรอน และทอระบายนํ้า 

นอกจากน้ี แรใยหินยังถูกใชผสมกับซิเมนตสําหรับสรางกําแพงกันความรอน หรือโบกหุมทอเพ่ือเปน

ฉนวนกันความรอนดวย 

4 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร จัดทําโดยสํานักพัฒนาและสงเสริมสํานัก

วิชาการแร, “เอกสารทางวิชาการเรื่อง คุณลักษณะของแรตามมาตรฐานการใชงานและมาตรฐาน

การซื ้อขายแรในตลาดแร,” http://www1.dpim.go.th/bdp/pdf/Industrial_Minerals-

HandBook.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557). 
5 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 5-6. 
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 2.1.3.2 อุตสาหกรรมการพลาสติก ไดแก กระเบื้องปูพื้นไวนิล ซึ่งเปนที่นิยม

ในปจจุบัน เน่ืองจากมีความคงทน และนํ้าไมซึมผาน พลาสติกข้ึนรูปตางๆ และกลองพลาสติกบรรจุ

แบตเตอรี่ 

 2.1.3.3 อุตสาหกรรมกระดาษแรใยหินและผลิตภัณฑเสนใยอัดแนน ผลิตภัณฑใน

กลุมน้ีรวมต้ังแตกระดาษแรใยหินบางๆ ไปจนถึงกระดาษแข็งที่มีความหนาถึง 1 เซนติเมตร ตัวอยางเชน 

กระดาษที่ใชในกระบวนการผลิตไวนและเบียร แรใยหินที่ใชในการผลิตสิ่งเหลาน้ีเปนชนิดไครโซไทลที่มี

ขนาดสั้น แมขั้นตอนการผลิตจะเปนกระบวนการปยก แตในการตัดกระดาษและรีดกระดาษอาจทําให

เกิดการฟุงกระจายของแรใยหินได อยางไรก็ตามการใชแรใยหินสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้มีนอยลง

ในปจจุบัน 

 2.1.3.4 อุตสาหกรรมผาเบรคและคลัทช ในการผลิตเบรกรถยนตทั่วไป สวนผสม

ทั้งหมดซึ่งมีแรใยหินอยูดวยน้ีจะถูกนําไปอัดขึ้นเปนรูปบนเบรก แลวแตจะเปนชนิด disc หรือ drum-

type แตถาเปนเบรกหรือคลัทชสําหรับงานหนัก เชน เบรกและคลัทชสําหรับรถบรรทุกสิบลอตองทําดวย

แรใยหินที่ทอเปนผืนผาอัดเขากับเสนลวดและหลอมกับเรซินดวยความรอนขณะขึ้นรูป และขั้นตอน

สุดทาย คือ การตกแตง เจาะรูและเจียรใหไดขนาดตามที่ตองการ ซึ่งในขั้นตอนน้ีจะทําใหการฟุงกระจาย

ของเสนใยอาจเกิดขึ้นไดหากไมมีการระบบระบายอากาศเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ 

 2.1.3.5 อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทําดวยแรใยหิน แรใยหินสามารถนํามาถักทอ ให

เปนผืนหรือเปนเสนได เชน นําเสนแรใยหินมาปนผสมกับฝายเปนเสนยาวและถักเปนปลอกหุมสาย

ฉีดนํ้าดับเพลิง ทอเปนผืนเพ่ือทําชุดกันความรอน ชุดปองกันไฟ ฉนวนไฟฟา หุมไฟในอุปกรณไฟฟา เปน

ตน 

 2.1.3.6 อุตสาหกรรมแนวนความรอนในอาคาร ในประเทศที่มีอากาศหนาวมากๆ 

ไดนําแรใยหินไปใชเปนฉนวนกันความรอนมิใหสูญเสียไปจากอาคาร และในอุปกรณที่ตองใชหรือที่ทําให

เกิดความรอนสูงๆ ก็อาจใชแรใยหินเปนฉนวนกันความรอนแพรกระจายออกสูสิ่งแวดลอมดวย เชน 

ทอนํ้ารอน หมอไอนํ้า และใชพนหุมคานเหล็กในการกอสรางอาคารสูงปองกันการขยายตัวของเหล็ก 

ในกรณีเกิดเพลิงไหมดวย 

 2.1.3.7 อื่นๆ ยังมีผลิตภัณฑอีกมากมายที่ใชแรใยหินเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน 

ใชเปนสารยึดในยางมะตอยลาดถนน เปนวัตถุดิบในการทําหินเจียร ประเก็น6 เตาหลอม แปงเด็ก 

ฉนวนกันความรอนใตหลังคา ไสกรองบุหรี่ ปุย ไดรเปาผม เปนตน 

 

 

6 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 13-15. 
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2.1.4 แหลงกําเนิดของฝุนแรใยหิน 

 แรใยหินเปนแรธรรมชาติ มีอยูทั่วไปในพ้ืนดิน ในบางพ้ืนที่อาจมีแรใยหินอยูปริมาณ

มากมายจนสามารถทําเหมืองได และในพ้ืนที่อาจมีบางเล็กนอย ฉะน้ันในกิจกรรมบางชนิดที่เกี่ยวของ

กับการขุดเจาะดิน เชน การทําเหมืองทองแดง ตะกั่ว เหล็ก หรือนิกเกิล จึงอาจมีฝุนแรใยหินฟุงอยู

ในอากาศได ดวยเหตุนี้ฝุนของแรใยหินอาจเกิดขึ้นไดทั้งในสิ่งแวดลอมทั่วไปตามธรรมชาติและ

ในสิ่งแวดลอมจากการทํางานที่มีการใชแรใยหินชนิดน้ีของมนุษย จึงขอแบงแหลงกําเนิดของแรใยหิน

ออกเปน 2 แหลงใหญๆ คือ 

 2.1.4.1 แหลงกําเนิดจากธรรมชาติ  

  พบวามีแรใยหินฟุงกระจายอยูในช้ันบรรยากาศและในดินในบางพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะไครโซไทลซึ่งเปนเสนใยที่พบมากที่สุด กลาวคือ มีอยูในกวา 40 ประเทศ จึงเปนเสนใยที่พบ

ในบรรยากาศทั่วไปมากที่สดุ ในขณะที่กลุมแรแอมฟโบลมีอยูในอัตราสวนที่นอยกวาจึงพบในสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติทั่วไปไดนอย ปริมาณแรใยหินที่ฟุงกระจายในสิ่งแวดลอมทั้งหมดอาจจะมาจากธรรมชาติ

มากกวาที่เกิดจากการทําอุตสาหกรรม 

2.1.4.2 แหลงกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษย 

   สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

   (1)  การทําเหมืองแรใยหิน การทําเหมืองแรใยหินน้ันนิยมทําแบบเหมืองปด 

เชน เหมืองแรแบบปดขนาดใหญในรัฐควิเบก ประเทศแคนนาดา เปนตน 

 (2)  การทําอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมจะใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตสิ่งของตางๆ เชน ผาเบรก ฉนวนกันความรอน กระเบ้ืองยางปูพ้ืน กระเบ้ืองมุงหลังคา ทอนํ้า 

พลาสติก เปนตน ซึ่งกระบวนการผลิตอาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน 

 (3)  การกอสราง วัสดุบางชนิดที่ใชในงานกอสรางจะมีสวนผสมของแรใยหิน

ประกอบอยูดวย ฉะน้ัน ในขณะที่ทําการตัด ขัด หรือเจาะวัสดุเหลาน้ัน จะเปนเหตุที่ทําใหแรใยหินหลุด

และฟุงกระจายสูอากาศได 

 (4) การขนสง การใช และการกําจัดแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมของ

แรใยหิน การดําเนินกิจกรรมเหลาน้ีน้ันฝุนของแรใยหินอาจฟุงกระจายสูสิ่งแวดลอมในระหวาง

ดําเนินการได7 

 

 

7“Asbestos Products,” http://www.mesothelioma.com/asbestos-exposure/ 

products (accessed December 8, 2014). 
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2.2 อันตรายที่เกิดจากแรใยหิน 

 

2.2.1 การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหนิ 

แรใยหิน หรือแอสเบสตอสทั้ง 2 กลุม คือ เซอรเพนไทน และแอมฟโบล ไดรับ

การยอมรับในวงการวิชาการระดับสากลวาเปนสารกอมะเร็งที่เน้ือปอดและเย่ือหุมปอด โดยที่กลุม

แอมฟโบลเปนสารที่พบวาผูที่ไดรับการสัมผัส จะมีอัตราเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคมะเร็งมากกวากลุม

เซอรเพนไทน แตกลุมเซอรเพนไทนก็มีความเสี่ยงเชนกัน8กลาวคือ แมจะมีการพบผูปวยเปนโรคมะเร็ง

จากแรใยหินชนิดไครโซไทลซึ่งอยูในกลุมของแรใยหินกลุมเซอรเพนไทนไมมาก ในปจจุบันเน่ืองจาก

ปจจัยที่ทําใหตรวจไมพบแรใยหินชนิดน้ีในหลายๆ ดาน แตมีการศึกษาทางวิชาการแลววาไครโซไทลน้ัน

ก็เปนแรใยหินชนิดที่เปนสารกอมะเร็งเชนเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการเปนสารกอมะเร็งและ

การตรวจพบโรคมะเร็งจากแรใยหินชนิดไครโซไทล ดังน้ี  

 2.2.1.1 การศึกษาการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหินชนิดไครโซไทล 

  จากการประชุมขององคการอนามัยโลก เรื่องการพิจารณากลไก

การกอมะเร็งของเสนใยไครโซไทล กลุมผูเชี่ยวชาญไดเสนอวา การพิจารณาการเปนสารกอมะเร็ง

ของไครโซไทลตองใชหลักฐานการวิจัย 4 ประเภทตามลําดับ ดังน้ี9 

  (1) การวิจยัทางระบาดวทิยา (Epidemiology study) 

   การวิจัยน้ีตองการฐานขอมูลที่ดีทั้งการสัมผัสไครโซไทลในอดีตกอนหนา

ประมาณ 15-20 ป และฐานขอมูลการเกิดโรคมะเร็งที่ถูกตองครบถวน การวิจัยทางระบาดวิทยาอยูใน

หลักฐานที่ไดเปรียบเมื่อเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน เน่ืองจากเปนการวิจัยประเภทเดียวที่ไดจากคน

และยังเปนหลักฐานการเกิดโรคภายใตสถานการณสัมผัสจริงที่มีปจจัยเพ่ิมหรือลดโอกาสเสี่ยงตามจริง 

แตการใชขอมูลน้ีตองคํานึงถึงการออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมและความสมบูรณของขอมูล10ใน

ระยะแรกการวิจัยดานระบาดวิทยาจะออกแบบเปน case study ซึ่งเปนการตรวจหาแรใยหินที่ 

 

8 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และแผนงานคุมครองผูบริโภค  

ดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “บันทึกขอตกลงความรวมมือการควบคุมการใชแรใยหินระหวาง

สํานักงาน,” (2553), 3. 
9 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข, 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, พิมพคร้ังที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัช

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 4. 
10 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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ตกคางในปอดของคนงานที่เปนโรคปอดจากแรใยหินโดยไมมีกลุมเปรียบเทียบ ทั้ง

เทคโนโลยีตรวจรับแรใยหินขณะน้ันยังขาดแคลน การตรวจนับเสนใยมีขอจํากัดในการตรวจนับเสนใย

ขนาดสั้นนอยกวา 5 ไมครอน และไมสามารถแยกวาเปนเสนใยชนิดไครโซไทลหรือกลุมแอมฟโบล 

และไมสามารถแยกเสนใยอ่ืนที่ไมใชแรใยหินออกจากแรใยหินได11 

   ผลวิจัยแบบ case study ในระยะแรกหลายช้ินพบสอดคลองกันวา 

สัดสวนของแรใยหินที่ตกคางในปอดเปนแรใยหินกลุมแอมฟโบลมากกวาไครโซไทล เชนเดียวกับ

การตกคางของแรใยหินในประชากรทั่วไป ในชวงใกลเคียงกันน้ีเร่ิมมีการวิจัยระบาดวิทยาแบบ case 

control ซึ่งเปนการนําปอดจากศพมาชันสูตรเน้ือปอดแลวเปรียบเทียบวา ผูเสียชีวิตจากมะเร็งปอด

และเย่ือหุมปอดพบแรใยหินในเน้ือเยื่อปอดมากเปนกี่เทาของผูเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืน ผลการศึกษา

ในชวงปลาย ท.ศ. 1970 จนถึงชวงกลาง ท.ศ. 1980 พบวา กลุมที่เกิดโรคมะเร็งและเยื่อหุมปอด

มีการตกคางของแรใยหินกลุมแอมฟโบลมากกวาไครโซไทลเชนกัน ทั้งที่แรใยหินที่ใชในเชิงพาณิชย

ในขณะน้ันสวนใหญเปนไครโซไทลที่มีแอมฟโบลปนเปอนอยูบาง นักวิจัยกลุมน้ีจึงเสนอวามะเร็งปอด

และเยื่อหุมปอดนาจะเกิดจากแรใยหินกลุมแอมฟโบลมากกวาไครโซไทล จนนําไปสูการตั้งทฤษฎี

แอมฟโบล ซึ ่งเสนอวาสาเหตุของมะเร็งเกิดจากแอมฟโบลที่ปนเปอนมากกวาตัวไครโซไทลเอง 

อยางไรก็ตามผลการศึกษาการตกคางของเสนใยแรใยหินในปอดกับการเกิดมะเร็งไดรับการวิจารณ

และโตแยงวา การตกคางของเสนใยในปอดไมใชตัวแทนที่ดีของการสัมผัสแรใยหิน เน่ืองจากเมื่อแรใยหิน

เขาสูปอดจะมีความไมแนนอนหลายอยางที่มีผลตอการตกคางในปอด เชน ไมสามารถคาดการณ 

การกระจายของเสนใยที่จะไปสะสมที่อวัยวะเปาหมายอ่ืนนอกจากปอด โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อการศึกษา

การตกคางในเน้ือเย่ือในชวงน้ันจะตรวจนับเสนใยเฉพาะที่เน้ือปอด ไมไดตรวจการตกคางในเย่ือหุมปอด 

ตอมนํ้าเหลือง หรือเย่ือบุชองทอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการตรวจนับเสนใยแรใยหินชนิดไครโซไทล 

เพราะหลักฐานจากการทดลองในสัตวพบวา ไครโซไทลขาดความคงทนทางชีวภาพและสามารถ

เคลื่อนยายไปยังอวัยวะเปาหมายไดดีกวาแรใยหินกลุมแอมฟโบล  

   นอกจากน้ีเทคนิคการตรวจวัดที่ใชกลองจุลทรรศนธรรมดามีขอจํากัด

ในการตรวจนับเสนใยขนาดเล็กและบาง ซึ่งสวนใหญเปนแรใยหินชนิดไครโซไทล ตลอดจนจุดออน

อีกหลายประการ เชน การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะหการตกคางแรใยหินไมสามารถ

เปนหลักฐานที่ดีไดเน่ืองจากไดรับตัวอยางจากแผนกชันสูตรศพเทาน้ัน ไมใชตัวแทนของประชากร

ทั่วไปที่สัมผัส เทคนิคการเตรียมเน้ือเยื่อที่แตกตางกัน ประกอบกับการศึกษาดานพิษวิทยาในชวงเวลา

11 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข. 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, 7. 
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เดียวกัน ซึ่งทดลองใหหนูสูดดมแรใยหินทั้งแบบไครโซไทลและแอมฟโบล พบวา แรใยหินทั้งสองชนิด

ตางมีศักยภาพทําใหเกิดมะเร็งปอดในหนูทดลองไดไมตางกัน12 

   มีงานวิจัยระบาดวิทยาจํานวนมากที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง

แรใยหินและการเกิดโรคมะเร็งปอด ต้ังแตปลายป ค.ศ. 1970 จนถึงปจจุบัน แตมีการวิจัยที่ออกแบบเปน 

retrospective cohort ซึ่งไดรับการยอมรับในทางระบาดวิทยาวานาเช่ือถือกวา case control วิจัย

ดังกลาวจะทําไดเฉพาะประเทศที่มีการจัดทําฐานขอมูลการเปนมะเร็งของคนงานรวมกับทะเบียน

ประวัติการเคยสัมผัสกับไครโซไทลในอดีตยอนหลังเพ่ือยืนยันวาเคยสัมผัสไครโซไทลจริง จากน้ันนํามา

เปรียบเทียบอุบัติการณของโรคหรืออัตราการตายของโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเย่ือหุมปอดในกลุม

คนงานที่สัมผัสไครโซไทลวา คิดเปนกี่เทาของประชากรทั่วไป เทคนิคระบาดวิทยาน้ีเรียกวา 

standardized mortality ratio (SMR) หรือ standardized incidence ratio (SIR) และคัดเลือก

เฉพาะวิจัยที่ระบุชัดเจนวาแรใยหินที่สัมผัสเปนชนิดไครโซไทลอยางเดียว13 ผลจากการศึกษานั้น 

เมื่อพิจารณาคา SMR พบวา คนงานมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเย่ือหุมปอดมากกวาประชากรทั่วไป

ประมาณ 4-10 เทาและอาจสูงถึง 50 เทาในบางวิจัย ในขณะที่คนงานมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอด

มากกวาประชากรทั่วไปประมาณ  2-3 เทา อาจกลาวไดในภาพรวมวาหลักฐานการวิจัยทางระบาดวิทยา

สนับสนุนวาการสัมผัสไครโซไทลเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดเกิดโรคทะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อปอดปอด14 

  (2) การศกึษาการเกิดมะเรง็ในสัตวทดลอง (in vivo animal study) 

   Stayner (1996) ไดทบทวนงานวิจัยในสัตวโดยแยกเปนหลักฐาน

ตอมะเร็งปอดและมะเรงเย่ือหุมปอด สําหรับมะเร็งปอดพบวาทั้งแรใยหินกลุมแอมฟโบลและไครโซไทล

ทําใหเกิดมะเร็งปอดไมตางกัน จากการศึกษาใหหนูทดลองสูดดมใยหิน 5 ชนิด ไดแก ไครโซไทล

ครอซิโดไลท อะโมไซท แอนโธฟลไลท ทรีโมไลท แอคทิโนไลท และไครโซไทล ที่ระยะเวลาตางกัน 

พบวา คาความเช่ือมั่น 95% ของแรใยหินทุกชนิดครอมกันหรือไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สวนมะเร็งเย่ือหุมปอด พบวา ทั้งไครโซไทลและแอมฟโบลทําใหเกิดมะเร็งเย่ือหุมปอดในสัตวทดลองได 

ทั้งจากงานวิจัยที่ใหสัตวสูดดม ฉีดเขาทางชองทอง และใหผานทางหลอดลมโดยตรง แตไครโซไทล

มีศักยภาพกอมะเร็งเย่ือหุมปอดนอยกวาแอมฟโบล 

 

12 เรื่องเดียวกัน, 7-9. 
13 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข. 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, 13. 
14 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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   งานวิจัยจากสัตวทดลองพบสอดคลองกันวาความเสี่ยงของการเกิด

โรคมะเร็งปอด มะเร็งเย่ือหุมปอด และการเกิดพังผืดที่ปอดจะแปรผันตรงกับความยาวของเสนใย 

กลาวคือ ย่ิงเสนใยยาวย่ิงกอใหเกิดโรคไดมาก อยางไรก็ตาม ความยาวของเสนใยที่กอมะเร็งในสัตวทดลอง

ควรจะเปนมากกวา 5 หรือมากกวา 8 ไมครอนน้ันยังไมมีขอสรุปชัดเจน แตขอสรุปเบ้ืองตนจาก

หลักฐานเทาที่มีในปจจุบันสรุปวาไครโซไทลขนาดสั้นนอยกวา 5 ไมครอน ไมสามารถกอมะเร็งได15 

  (3) การศึกษาความเปนพิษตอสารพันธุกรรม (Genotoxicity) 

   สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติน้ันอาจเปนสารที่มีเปนพิษและเปนอันตราย

ตอสิ่งมีชีวิตไดเชนกัน ดังน้ัน สารเคมีใดจะมีความเปนพิษหรือไมตองพิจารณาจากลักษณะสมบัติของ

สารน้ัน งานวิจัยดานความเปนพิษตอพันธุกรรม พบวา ทั้งไครโซไทลและแอมฟโบลเปนพิษตอพันธุกรรม

ดวยการทําลายดีเอ็นเอ มีผลเสียตอการคัดลอกยีนส (gene transcription) และการผลิตโปรตีน 

(protein expression) การทวีจํานวนของเซลล (cell proliferation) การกระตุนการอักเสบ (cell 

inflammation) และการตายของเซลล (apoptosis) เน่ืองจากแรใยหินกระตุนการสรางอนุมูลอิสระ

กลุม reactive oxygen species (ROS) และ reactive nitrogen species (RNS) อนุมูลอิสระเกิดจาก 

2 กลไก กลาวคือ กลไกแรกเปนการสลายของโลหะหนักบนพ้ืนผิวของเสนใย แรใยหินแลวกอใหเกิด

อนุมูลอิสระ และกลไกที่สองเกิดจากเสนใยแรใยหินไปกระตุนเซลลกระบวนการอักเสบ เชน แมคโครฟาจ 

และเม็ดเลือดขาว เซลลเน้ือเยื่อปอดใหปลดปลอยอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากกกลไกดังกลาว

มีพิษตอเซลล กระทบการคัดลอกยีนส และสงผลใหหนวยพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปจนนําไปสูมะเร็ง

ในที่สุด16  

   มีการทดลองหลายช้ินพบวา ความเปนพิษตอสารพันธุกรรมจะเพ่ิมขึ้น

เมื่อเสนใยยาวขึ้น โดยไมขึ้นกับชนิดของเสนใย งานวิจัยที่วัดการเปลี่ยนแปลงของเซลลไฟโบรบลาส 

เมื่อสัมผัสไครโซไทลพบวา เสนใยที่ยาวและบางจะมีพิษมาก นอกจากน้ันเมื่อเปรียบเทียบความเปนพิษ

ตอเซลลไฟโบรบลาสระหวางเสนใยขนาดยาว 10-16 ไมครอนกับเสนใยที่ถูกบดจนสั้นนอยกวา 

1.7 ไมครอน พบวา เสนใยที่บดสั้นจะลดความสามารถที่จะกอมะเร็ง โดยกลไกสําคัญที่สงผลใหเสนใย

ขนาดยาวทําลายเน้ือเย่ือจนกลายเปนพังผืดหรือกลายเปนมะเร็งได คือ การหลั่งสาร ROS และ RNS 

หลังจากที่แมคโครฟาจกลืนกินเสนใยขนาดยาวไดเพียงบางสวน และเสนใยที่สามารถกระตุนกลไกน้ี

ควรยาวมากกวา 6 ไมครอน อยางไรก็ตาม บางการศึกษาเสนอวาในกรณีที่เสนใยมีขนาดสั้น แตหากมี

15 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข. 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, 20-21. 
16

 เรื่องเดียวกัน, 22. 
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จํานวนมากจนกระทั่งแมคโครฟาจกําจัดไมหมดก็สามารถกระตุนกลไกน้ีไดเชนกัน17กลาวคือ กลไก

ทางพิษวิทยาของไครโซไทล มีหลักฐานวา ไครโซไทลขนาดยาวสามารถเปนพิษตอเนื้อเยื่อไดตั้งแต

การเริ่มสัมผัส ดังน้ันแมเสนใยขนาดยาวแตกหักเปนเสนใยขนาดสั้น แตหากมีปริมาณสูงมากๆ จนไมอาจ

ถูกกําจัดโดยงายดวยแมคโครฟาจก็กอใหเกิดพิษตอเน้ือเย่ือไดเชนกัน จึงเรียกวาไมนามีอันตรายตอ

สุขภาพ18 จึงอาจกลาวไดวา ไครโซไทลก็มีความสามารถในการทําลายเน้ือปอด เน่ืองจากเปนสาเหตุ

ทําใหเกิดภาวะเน้ือปอดอักเสบเรื้อรังจนกลายเปนพังผืดนําไปสูภาวะเน้ือปอดหดรัด (restrictive 

lung) และมะเร็งเน้ือปอดในที่สุด19 

  (4)  การศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของสารกอมะเร็ง (Physio-

chemical study) 

   เปนการศึกษาพื้นที่ผิวของการกอมะเร็ง ปฏิกิริยาตอพื้นที่ผิวของ

สารกอมะเร็ง การละลายของสารกอมะเร็ง เปนตน พ้ืนที่ผิวและปฏิกิริยาตอพ้ืนที่ผิวชวยระบุกลไก

ตอบสนองตอสารกอมะเร็ง รูปรางทางฟสิกสทําใหทราบความสามารถของการกระจายและการสะสม

ของสารกอมะเร็ง ในขณะที่ความคงทนเมื่อเขาสูรางกายบงชี้ถึงการสะสมในเนื้อเยื่อ ซึ่งจะเพิ่ม

ความตอเน่ืองของปฏิกิริยาตอเน้ือเย่ือและเพ่ิมความสามารถในการกอมะเร็ง20 

   องคประกอบทางเคมีของแรใยหินทั้งไครโซไทลและแอมฟโบล เชน 

Fe2+, Fe3+ เปนตัวใหอิเล็กตรอน ทําใหเกิดปฏิกิริยาเกิดอนุมูลอิสระกลุม ROS และ RNS ซึ่งมี

บทบาทสําคัญในการกอมะเร็ง โดยรูปราง พ้ืนที่ผิว ปฏิกิริยากับพ้ืนที่ผิว และความคงทนของเสนใย

เปนปจจัยทางเคมีและฟสิกสที่เสริมกัน เชน ถาพ้ืนที่ผิวมาก จะมีปฏิกิริยามาก และคงทนมากจะย่ิง

เปนพิษมาก21 

17 เรื่องเดียวกัน, 22-23. 
18 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข. 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, 43. 
19รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, พิมพครั้งที่ 1, 

(กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 2553), 12. 
20 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข. 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, 5. 
21 เรื่องเดียวกัน, 24. 
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 2.2.1.2 การตรวจพบโรคมะเร็งจากแรใยหิน 

  มีการยอมรับในระดับสากลวาแรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็ง จึงมี

การประกาศจุดยืนขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และองคการอนามัยโลก (WHO) 

เรื่องมาตรการกําจัดโรคจากแรใยหินและรณรงคใหประเทศสมาชิกทั่วโลกยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิด

โดยในป พ.ศ. 2553 หนวยงานเฉพาะที่ศึกษาวิจัยโรคมะเร็งและสารกอมะเร็ง ช่ือ International 

Agency for Research on Cancer (IARC) ขององคการอนามัยโลก เผยแพรเอกสารช่ือ IARC 

Monograph 100C: A Review of Human Carcinogens: Arsenic, Metals, fibers, and Dusts

วาแรใยหินเปนทําใหเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะตางๆ เชน ปอด เยื่อหุมปอด รังไข กลองเสียงเปนตน 

จึงไดกําหนดใหแรใยหินทุกชิดเปนสารกอมะเร็งกลุม 1 คือ สารเคมีที่ไดรับการยืนยันวาเปนสารกอมะเร็ง

ในมนุษย ซึ่งโรคเหลานี้มีระยะเวลาในการฟกตัวของโรคยาวนานประมาณ 40-50 ป โดยกลุมที่มี

ความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับแรใยหิน ไดแก ผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมที่มีแรใยหินเปนวัตถุดิบหรือที่

เกี่ยวของกับแรใยหินและผูที่นําแรใยหินไปใชบริโภค22 ซึ่งเริ่มต้ังแตการนําวัสดุไปใชจนกระทั่งมีการรื้อถอน

และกําจัดทิ้ง เชน คนงานกอสรางหรือรื้อถอน ประชาชนเจาของที่อยูอาศัย ประชาชนโดยทั่วไป เปนตน23 

  องคการอนามัยโลกรายงานวา ปจจุบันมีคนที่ตองทํางานที่สัมผัสแรใยหิน

จํานวน 125 ลานคน ตามการประเมินขององคการอนามัยโลกน้ันในแตละป พบวา มีคนที่เสียชีวิต

ดวยโรคมะเร็งปอดจากแรใยหิน โรคเมโสเธอลิโอมา และโรคแอสเบสโตซิสจากการทํางานมากกวา 

107,000 คนหนึ่งในสามของผูเสียชีวิตจากมะเร็งที่เกิดจากการทํางานถูกประเมินวามีสาเหตุจาก

แรใยหิน นอกจากน้ียังมีการประเมินวา จํานวนหลายพันคนของผูเสียชีวิตมาจากการสัมผัสแรใยหิน

ในสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูเปนประจําทุกป24 สวนประเทศไทยมีรายงานการเสียชีวิตผูปวยโรคมะเร็ง

เยื ่อหุ มปอดรายแรกของไทย โดย นพ.สุทธิพัฒน วงศวิทยวิโชติ และดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ 

แพทยผูเช่ียวชาญดานอาชีวเวชศาสตร ในวารสารวิชาการสาธารณสุขปที่ 18 ฉบับที่ 3 มีนาคม-

เมษายน 2552 เรื่อง “มะเร็งเยื่อหุมปอดจากการทํางานในประเทศไทย” โดยผูปวยมีประวัติทํางาน

22 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่ 1): กระบวนการผลักดันยกเลิกใชแรใย

หินของไทย,” http://thaipublica.org/2014/ 05/asbestos-has-been-banned-1 (สืบคนเมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2557). 
23 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่5): กรณียกเลิกการใช “ไครโซไทล” 

ถกเถียงกวา 2 ปแตไมมีขอสรุป,” http://thaipublica.org/ 2014/09/asbestos-has-been-banned-

5/ (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557). 
24 WHO. “Asbestos: elimination of asbestos-related diseases,” 

http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs343/en/  (accessed December 11, 2014). 

                                           

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/


19 

ในแผนกผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคา ซึ่งสัมผัสกับแรใยหินชวงป พ.ศ. 2504-2528 และพบวาเปนมะเร็ง

เยื่อหุมปอดในเดือนตุลาคม 2550 นอกจากนี้ยังมีรายงานการเฝาระวังโรคเกี่ยวกับแรใยหินของ

กรมควบคุมโรคในป พ.ศ.2551 และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในป พ.ศ.2552 พบวา 

แรงงานที่ทํางานในกิจการผลิตที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบน้ัน “ปอดผิดปกติ” จึงถือเปนสัญญาณ

อันตรายจากแรใยหินครั้งแรกของไทย25 

  จะเห็นไดวาการตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งจากแรใยหินยังพบไดนอย 

ในประเทศไทย แตแมจะมีการตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งจากแรใยหินไดนอย แตก็มิไดหมายความวา

ไมมีผูปวยโรคมะเร็งจากแรใยหิน เน่ืองจากประเทศไทยมีปจจัยที่ทําใหตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งจาก

แรใยหินไดนอย ไดแก26 

  (1) ประเทศไทยยังไมมีระบบรายงานการเฝาระวังสุขภาพที่สมบูรณ  

   ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิงจะมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ตรวจสุขภาพลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงานเมื่อป พ.ศ. 2547 จึงทําใหไมมี

การเก็บประวัติการทํางาน ประวัติการรับสัมผัสและขอมูลพ้ืนฐานของภาวะสุขภาพไว 

  (2)  อัตราการยายงานสูง มีการเปลี่ยนที่ทํางานบอย 

   การเปลี่ยนที่ทํางานบอยจนเจาของประวัติเองก็ไมสามารถจําไดวา

ตนเคยทํางานอะไรมาบาง ระยะเวลาการทํางานแตละชนิดใชเวลานานเทาใด ดังน้ัน เมื่อถูกซักประวัติ

อาจทําใหไมไดตอบตามขอมูลที่ถูกตอง ทําใหขาดขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงการวิเคราะหการเจ็บปวยและ

การวินิจฉัยโรค 

  (3) ขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญและมีความลําบากในการวินิจฉัยโรค 

   การวินิจฉัยและตรวจสอบความสัมพันธระหวางการสัมผัสจากแรใยหิน

และการเกิดโรคจากแรใยหินมีความยากลําบาก เน่ืองจากการพัฒนาการของโรคตองใชเวลานานและ

ขึ้นอยูกับจํานวนอนุภาคที่สัมผัสและระยะเวลาการสัมผัส27 นอกจากน้ีเน่ืองจากอาการของผูปวย

โรคมะเร็งจากแรใยหินน้ัน จะมีอาการเหมือนอาการทั่วไปของโรคทั่วๆ ไปที่เกิดจากการทํางาน เชน 

เจ็บหนาอก ไอแหง หอบเหน่ือย ดังน้ันถาแพทยขาดการซักประวัติการทํางานของผูปวย จะไมอาจ

25 THAIPUBLICA. “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่ 16): นักวิชาการช้ีสินคาที่ใชแรใยหิน

ประกอบทุกชนิดมีสารทดแทน,” http://thaipublica.org/2015/05/asbestos-has-been-banned-

16/ (accessed May 8, 2015). 
26 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ.ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, 17. 
27 เรื่องเดียวกัน, 10. 
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ทราบไดวาแรใยหินเปนสาเหตุหน่ึงของโรค ซึ่งจะตองใชการตรวจดวยการยอมสีพิเศษจึงจะพบเสนใย

ในปอด แตจะไมพบเสนใยในปอดดวยวิธีการตรวจแบบธรรมดา ทําใหการวินิจฉัยสาเหตุของโรคผิดพลาด 

รวมถึงสงผลตอการวินิจฉัยโรคของแพทยดานอื่นๆ ดวย เชน แพทยรังสีที่ดูผลการเอ็กซเรย และ

แพทยพยาธิที่ตรวจตัวอยางช้ินเน้ือ28 

  (4)  ระยะเวลาของการเกิดโรคใชเวลานาน 

   ระยะเวลาของการเกิดโรคใชเวลานานถึง 30-40ป ฉะน้ันเมื่ออาการ

ปรากฏอาจไมมีการสัมผัสแรใยหินแลว 29 ทําใหการซักถามประวัติผูปวยมีความบกพรอง

จนการวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนได 

  (5) ขาดการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 

 

2.2.2 การเขาสูรางกายของแรใยหิน 

 แรใยหินสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง ไดแก 

 2.2.2.1 การไดรบัแรใยหนิจากการหายใจ 

  สารจะปนกับอากาศเขาสู ปอด เมื ่อมีการแลกเปลี ่ยนกาซที ่ปอด 

สารจะละลายเขาสูกระแสเลือดแลวไปสูสมอง การหายใจจึงเปนทางหลักในการไดรับอันตรายจาก

การทํางานเขาสูรางกาย สารที่สามารถเขาสูรางกายทางการหายใจ จะอยูในรูปของ ฝุน ฟูม ควัน ละออง 

และแอโรซอล (Aerosol ในอากาศ)30 

 2.2.2.2 การไดรับแรใยหินจากการกิน 

  การไดรับแรใยหินจากการกิน โดยที่เสนใยแรใยหินจะปนเปอนมากับ

อาหาร เครื่องด่ืม หรือ ยา เขาไปในระบบทางเดินอาหารและถูกขับออกทันที 

 2.2.2.3 การไดรับแรใยหินทางผิวหนัง 

 

28 “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่5): กรณียกเลิกการใช “ไครโซไทล” ถกเถียงกวา 2 ปแตไม

มีขอสรุป,”. 
29 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 21. 
30 ศศิธร ชอกระถิน. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานภายใน

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชสารเคมี,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร, 2552), 8. 
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  เมื ่อมีการสัมผัสแรใยหิน ปลายเสนใยจะเสียดสี และแทงผิวหนังได

อยางงายดาย ทําใหเกิดตุม (Asbestos Corns) ที่ผิวหนังได 

  การไดรับแรใยหินผานทางระบบหายใจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด

อันตรายแกรางกายของผูที่สัมผัสแรใยหินมากกวาการเขาสูรางกายโดยทางอื่น ซึ่งบุคคลที่เสี่ยงตอ

การสัมผัสแรใยหิน มักเปนบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มีแรใยหินเปนวัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ ไดแก การผลิตแผนวัสดุปองกันเสียงสะทอน การผลิต

แผนกรองอากาศ การผลิตสี ทอ พลาสติก การมุงหลังคา การผสมแอสฟสท การซอมแซมเครื่องยนต 

การผลิตผาเบรค การร้ือทําลายอาคารหรือสิ่งกอสราง การซอมแซมวัสดุหรืออาคารที่ทําจากหรือใชแรใยหิน 

เปนตน31 ซึ่งการสูดหายใจเอาเสนใยแรใยหินเขาสูรางกายจะสงผลใหเปนอันตรายตอรางกาย

มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของเสนใยที่หายใจเขาไป กลาวคือ ขนาดของเสนใยที่หายใจเขาไปที่มี

ความยาวมากกวา 5 ไมครอน และเสนผาศูนยกลางนอยกวา 1.5 ไมครอนจะเปนอันตรายอยางมาก

ตอสุขภาพของผูที่สูดหายใจเขาไป เน่ืองจากเสนใยขนาดน้ีสามารถแทงเขาไปในเน้ือเย่ือปอดไดงาย32 

 

2.2.3 ผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสแรใยหิน 

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหแรใยหินกอใหเกิดโรคมี 3 ประการ คือ33 

 2.2.3.1  ปริมาณแรใยหินที่เขาสูปอด 

 2.2.3.2  ขนาดของเสนใย เสนใยตองมีความยาวมากกวา 5 ไมครอน และ

มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 3 ไมครอน โดยมีอัตราสวนความยาว : ความกวาง >3 : 1 

 2.2.3.3  ความคงทนของเสนใยเมื่ออยูในปอด 

 จากที่ทราบวา เสนใยแรใยหินที่มีอันตรายตอสุขภาพ ไดแก เสนใยที่มีความยาว

มากกวา 5 ไมครอน และมีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 3 ไมครอน โดยมีอัตราสวนความยาว : ความกวาง 

> 3 : 1 และมีความทนทาน ซึ่งเมื่อหายใจรับเสนใยเขาสูปอดแลว เสนใยจะสะสมและคงอยูใน

เน้ือเย่ือปอดตลอดไป เมื่อเสนใยฝงอยูภายในเซลลปอด กลไกการกําจัดของรางกาย เม็ดเลือดขาว 

 

31 คําพร ธุระเจน. “การคุมครองความปลอดภัยในการทํางานสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับ

แรใยหิน.” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2556), 24. 
32 วิชชุดา โลจนานนท และคณะ, การคนหาโรคปอดจากแรใยหินและปจจัยที่มีผลตอ

ความผิดปกติที่ปอดของคนงานกลุมเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547), 8. 
33 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 18. 
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ชนิดแมคโครฟาจจะพยายามกําจัดสิ่งแปลกปลอม โดยการเขาโอบลอมเสนใยไวในเซลลแลวหลั่ง

เอ็นไซมเพ่ือที่จะยอยทําลายเสนใยแตไมสามารถทําได เน่ืองจากเสนใยสามารถทนตอกรด จากคุณลักษณะ

ของเสนใยที่มีปลายแหม ทั้งสองขางทําใหเอ็นไซมที่อยูในเซลลของแมคโครฟาจรั่วออกสูภายนอกเซลล 

ทําใหเกิดการยอยสลายเซลลไมโครฟาจเองและปลอยใหเสนใยเปนอิสระ การบวนการโอบลอมและ

ทําลายเซลลแมคโครฟาจจะเริ่มใหมอยางตอเน่ือง และเอ็นไซมที่ไหลออกสูภายนอกเซลลแมคโครฟาจน้ี

สามารถกอใหเกิดความเสียหายใหกับเน้ือเย่ือปอดสวนที่ดีไดอีกดวย และสารเคมีที่หลั่งออกยังจะเรียก

ใหเซลลภูมิคุมกันอ่ืนๆ มารุมลอมบริเวณน้ีเพ่ือทําลายเสนใยอีกดวย เน่ืองจากเสนใยมีความคงทนและ

คงอยูถาวรในรางกาย กลไกการทําลายเสนใยจะกอใหเกิดการทําลายเซลลปอดและกลไกการซอมแซม

เซลลปอดก็เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลใหเน้ือเย่ือปอดเกิดการอักเสบ เกิดเปนผังพืด

และสามารถพัฒนาจนกอใหเกิดเปนเซลลมะเร็งได พัฒนาการของการเกิดโรคจะเกิดขึ้นอยางชาๆ 

เปนระยะเวลานับ 10 ป และเมื่อตรวจพบอาการของโรคก็ไมสามารถรักษาใหหายได ดังน้ันผูปวย

จะตองทุกขทรมานจากอาการของโรคปอดจนกวาจะเสียชีวิต จากการศึกษาวิจัยทั้งในสัตวทดลอง

และในมนุษย IARC ระบุวาแรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย มีอวัยวะเปาหมายสําคัญ คือ 

ปอด นอกจากน้ีผลจากการศึกษาทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับ

แรใยหิน พบวา แรใยหินทุกชนิดมีความสัมพันธกับการเกิดโรค34ดังตอไปน้ี 

 2.2.3.1 แอสเบสโตสิส (Asbestosis) เปนโรคปอดเรื้อรังที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผู

ที่สัมผัสกับแรใยหินเทาน้ัน เน่ืองจากปฏิกิริยาทางชีวภาพระหวางเสนใยแรใยหินและเน้ือเย่ือปอด ทํา

ใหปอดเกิดเปนแผลเปน ปอดที่ถูกทําลายไปแลวไมสามารถรักษาใหกลับมาดีไดดังเดิม ระยะเวลาใน

การกอโรคยาวนานถึง 15-35 ป หรืออาจเกิดข้ึนในระยะเวลาไมกี่ปหากมีการสัมผัสในปริมาณที่สูงมาก 

การวินิจฉัยโรคทําไดโดยการดูประวัติการทํางานวาเคยสัมผัสกับแรใยหินหรือไม อาการทางคลินิก 

ภาพถายรังสีปอด และการตรวจสมรรถภาพปอด การวินิจฉัยโรคสําหรับผูปวยระยะแรกตรวจพบ

คอนขางยากโดยเฉพาะผูที่สัมผัสแรใยหินแลวนอยกวา 20 ป จึงมักพบผูปวยดวยโรคดังกลาว

ตอเมื่อมีอาการรุนแรงแลว อาการแสดงเร่ิมแรกของโรคน้ีมีลักษณะคือ ไอ และหายใจหอบ มีชวงหายใจ

ออกสั้น และจากการตรวจรางกายอาจสังเกตเห็นริมฝปากและลิ้น หรือเล็บเปนสีนํ้าเงินคล้ําและ

34 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กลุมงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน 

สํานักความปลอดภัยแรงงาน, สถานการณการใชแรใยหิน สภาวะสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในสถานประกอบกิจการที่มีการใชแรใยหิน, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เรียงสามกราฟฟค 

ดีไซน จํากัด, 2551), 3-4. 
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มีเสียงกรอบแกรบที่ฐานของปอด จากภาพถายรังสีปอดจะเห็นจุดทึบเล็กๆ และมีสมรรถภาพ

การทํางานของปอดตํ่า ผูปวยมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพัฒนากลายเปนมะเร็งปอด35 

 2.2.3.2 มะเร็งปอดเนื่องจากแรใยหิน (Lung Cancer) เกิดจากการสัมผัสกับแร

ใยหิน จากการศึกษาพบวาผูปวยที่เปนมะเร็งปอดเคยทํางานสัมผัสแรใยหินในรูปแบบตางๆระยะเวลา

ในการกอโรคประมาณ 20-30 ป นอกจากน้ียังมีการศึกษาทางระบาดวิทยา ยืนยันวาการสูบบุหรี่

เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอดในคนที่สัมผัสแรใยหิน โดยการสูบุหรี่และการสัมผัสแร

ใยหินมีความสัมพันธกันในลักษณะเสริมกัน (Synergistic Effect)36 ผูที่สัมผัสแรใยหินที่สูบบุหรี่จะ

ทําใหความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึนถึง 10 เทา เมื่อเทียบกับคนที่สัมผัสแรใยหินแตไม

สูบบุหรี่ แตจะมีความเสี่ยงมากกวาผูที่ไมไดสัมผัสแรใยหินและไมไดสูบบุหรี่ถึง 90 เทา 

 2.2.3.3 โรคเมโสลิโอมา (Mesothelioma)เปนมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุมปอด

และเยื่อบุชองทอง ซึ่งเปนมะเร็งที่มีลักษณะเฉพาะ มะเร็งชนิดน้ีพบไดไมบอยสวนมากจะพบในคนที่มี

ประวัติการสัมผัสแรใยหิน โดยเฉพาะผูที่มีระดับการสัมผัสแรใยหินที่สูงกวา ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิด

โรคเมโสลิโอมามากขึ้น ระยะเวลาการกอโรคประมาณ 35-40 ป ผลการศึกษายังไมสามารถระบุระดับ

การสัมผัสแรใยหินที่ไมสามารถกอใหเกิดโรคมะเร็งชนิดน้ีได และในปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาที่ไดผล 

สวนใหญผูปวยจะเสียชีวิตหลังจากไดรับการวินิจฉัย 2-3 ป โรคมะเร็งชนิดน้ีสามารถเกิดขึ้นไดหลังจาก

สัมผัสแรใยหินถึง 50 ป37 

 2.2.3.4 โรคเยื่อหุมปอดอักเสบ (Pleuritis หรือ Acste pleural effusion) แรใย

หินทําใหเกิดเย่ือบุปอดอักเสบ นํ้าในชองปอด ซึ่งเมื่อดูดนํ้าในปอดมาตรวจจะพบของเหลวไดทั้งแบบ 

exudative และ hemorrhagic fluid โดยโรคน้ีจะเกิดไดเร็วกวาโรคแอสเบสตอสคือประมาณ 10 ป 

หลังสัมผัสแรใยหิน กรณีมีอาการอาจพบการมีไข และการเจ็บหนาอกเวลาหายใจเขาออก แตไมพบบอย 

ภาวะนํ้าทวมปอดอาจเปนๆหายๆนานหลายเดือน38  

35 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 21. 
36 กองชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แรใยหิน, 22. 
37 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กลุมงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน 

สํานักความปลอดภัยแรงงาน, สถานการณการใชแรใยหิน สภาวะสุขภาพและสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน ในสถานประกอบกิจการที่มีการใชแรใยหิน, 5. 
38

  ศิริญญา กระดุมพี. “บทความเชิงลึกแรใยหิน : แรใยหินเรื่อง การจัดการอันตราย

จากแรใยหินไครโซไทลเพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค,” http://www.ocpb.go.th/ 

ewt_dl_link.php?nid=3511 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557). 
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 2.2.3.5 โรคความผิดปกติของเยื่อหุมปอด (Localized pleural thickenings 

หรือ Circumscribed pleural thickening) เปนโรคที่พบไดบอยมากของเย่ือหุมปอดสวนที่ติดกับ

ชองทรวงอก และมักพบบริเวณชองอกสวนลางดานหลังลักษณะเปนแผนนูนหนา ขอบชัดเจน 

มีสีเหลืองออนหรือขาว ลักษณะทางพยาธิเปนเสนใยคอลลาเจนทอสานไปมา ดานบนปกคลุมดวยเซลล

ของเยื่อหุมปอด ปราศจากเสนเลือด และมักมีแคลเซียมเกาะบนเย่ือหุมปอดซึ่งเห็นไดจากภาพถาย

เอ็กซเรย ความชุกของโรคขึ้นกับเวลาที่เร่ิมสัมผัสแรใยหิน โดยมักปรากฏรอยโรคหลังสัมผัสแรใยหิน

มาอยางนอย 20 ป จากการศึกษาของ Lilis (1991) พบวาคนงานที่สัมผัสแรใยหินปริมาณมากเปนเวลา 

40 ปนับจากวันเร่ิมสัมผัสจะมีรอยโรคในภาพถายเอ็กซเรยทรวงอกสูงถึง 85% นอกจากน้ันการไดรับ

แรใยหินจากสิ่งแวดลอม เชน จากภายในครัวเรือน หรือไดรับทางออมผานบุคคลในครอบครัวที่นํา

แรใยหินจากโรงงานมาที่บานสามารถทําใหเกิดโรคน้ีได 17% แตขนาดและการกระจายของรอยโรคน้ี

ไมมีความสัมพันธกับปริมาณสะสมของแรใยหินที่ไดรับ จึงไมควรนําขนาดของรอยโรคมาอธิบาย

ความมากนอยของปริมาณการไดรับแรใยหิน39 

 2.2.3.6  โรคชองวางในเนื้อเยื่อปอดอุดตัน (Diffuse pleural thickening) เย่ือบุปอดมี 2 

แบบ คือ เย่ือบุปอดสวนที่ติดกับชองอก (parietal pleura) และเย่ือบุปอดดานที่ติดกับเน้ือปอด 

(visceral pleura) โรคชองวางในเน้ือเย่ือปอดอุดตันเกิดจากเย่ือบุปอดดานที่ติดับเน้ือปอดหนาตัวขึ้น

เปนพังผืดและอาจลามเขาไปในเน้ือปอด ในขณะที่โรคความผิดปกติของเยื่อหุมปอดจะเกิดที่เยื่อบุปอด

สวนที่ติดกับชองอกเทาน้ัน ความถ่ีของการเกิดโรคน้ีจะมากตามปริมาณแรใยหินที่สัมผัส ซึ่งจาก

การศึกษาพบวา ความชุกของโรคในกลุมคนงานสัมผัสกับแรใยหินและที่มีรอยโรคที่เย่ือบุปอดอยูในชวง 

9-22% และอาจพบทั้งความผิดปกติและเย่ือหุมปอดอุตันไดในปอดขางเดียวกัน หรืออาจพบการกระจาย

ของรอยโรคที่ปอดไปยังเยื่อหุมปอดก็ได เนื่องจากเสนใยแรใยหินในปอดสามารถเคลื่อนยายไปยัง

เย่ือบุปอดได  

  ลักษณะของช้ินเน้ือโรคชองวางในเน้ือเย่ือปอดอุดตันแตกตางจากโรค

ความผิดปกติของเยื่อหุมปอด โดยจะเห็นเปนสีเทาซีด บริเวณริมของรอยโรคจะกลมกลืนไปกับ

เย่ือหุมปอดภายใน ขอบเขตของรอยโรคจะกวางปกคลุมปอดทั้งกลับหรือโอบรอบปอดจนบังรอยแยก

ระหวางกลับปอด ความหนาของรอยโรคอยูในชวง 1 มิลลิเมตรถึงมากกวา 1 เซนติเมตร และพบได

บอยๆ วา รอยโรคน้ีลามไปติดแนนกับเย่ือหุมปอดช้ันนอก40 

39 ศิริญญา กระดุมพี. “บทความเชิงลึกแรใยหิน : แรใยหินเรื่อง การจัดการอันตราย

จากแรใยหินไครโซไทลเพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค,” 
40 เรื่องเดียวกัน. 
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 2.2.3.7 เยื่อหุมปอดแฟบ (Round ateletasis หรือ Shrinking pleuritis)โรคน้ี

อาจเกิดจากการมวนของเย่ือบุปอดสวนที่ติดเน้ือปอดที่หนาตัวรวมกับการมีความผิดปกติของเน้ือเย่ือ

ปอดใกลเคียง ซึ่งเปนรอยโรคที่คอนขางจําเพาะ(pathognomonicsign)กับโรคจากแรใยหิน รอยโรค

น้ีจะเห็นเปนรูปดาวหางหรือ “comet sign” ซึ่งเห็นชัดเจนในภาพถายรังสีคอมพิวเตอรมากกวา

ภาพถายเอ็กซเรยทรวงอก สวนลักษณะทางพยาธิจะพบวาเยื่อบุปอดสวนที่ติดเน้ือปอดที่เปนพังผืด

รวมกับเน้ือเยื่อปอดที่อักเสบเรื้อรังและเน้ือปอดที่ยุบแฟบ อาจพบหลายจุดในปอดทั้งสองขาง และ

บอยครั้งที่ถูกเขาใจผิดวาเปนมะเร็งปอดจนตองผาตัดเพ่ือนําช้ินเน้ือออก41  

 

2.3 สถานการณการใชแรใยหินในปจจุบัน 

 

2.3.1 สถานการณการใชแรใยหินในตางประเทศ 

ดวยคุณสมบัติที่มากดวยประโยชนของแรใยหินน้ันจึงถูกนําไปใชในอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑหลายชนิด ในบางประเทศมีแรใยหินตามธรรมชาติจํานวนมากจนสามารถทําเหมืองแร

ใยหินไดเอง ในบางประเทศที่ไมมีแรใยหินก็มีการนําเขาแรใยหินจํานวนมากเขามาเพื่อเปนวัตถุดิบ

ในการผลิต แตเชนเดียวกับการที่มีประโยชนมากมาย แรใยหินก็มีอันตรายที่รายแรงตามมาเมื่อถูกพบวา

เปนสารที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคแอสเบสโตสิส และโรคเมโสธิลิโอมา เปนสาเหตุใหประชากร

เสียชีวิตเปนจํานวนมาก จึงเร่ิมที่จะมีการควบคุมการใชแรใยหินดวยการควบคุมการใชอยางเครงครัด 

รวมถึงมีการยกเลิกการใชแรใยหินในหลายๆประเทศ จึงขอยกตัวอยางสถานการณการใชแรใยหิน

ในตางประเทศ มีรายละเอียด ดังน้ี  

2.3.1.1 สถานการณการใชแรใยหินในยุโรป 

 (1) ประเทศสหราชอาณาจักร 

  สหราชอาณาจักรน้ันไมมีการทําเหมืองแรใยหิน แตมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

วามีการนําเขาแรใยหินเขามาในสหราชอาราจักร โดยถูกนําเขามามากที่สุดในชวงกลาง ท.ศ. 1960 ซึ่งมี

การนําเขาแรใยหินแตละชนิดมากนอยคนละชวงเวลากัน แรใยหินชนิดอะโมไซทถูกนําเขามากที่สุด

ในชวงปลาย ท.ศ. 1950 และลดลงอยางรวดเร็วในชวงปลาย ท.ศ. 1960 แรใยหินชนิดคลอซิโดไลทถูก

นําเขามากที่สุดในชวงกลาง ท.ศ. 1960 และมีการนําเขาตอเน่ืองไปถึงปลาย ท.ศ. 1970 และไครโซไทล

41 เรื่องเดียวกัน. 
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ถูกนําเขาตอเน่ืองมาจนชวงปลาย ท.ศ. 199042 จนแรใยหินชนิดคลอซิโดไลทและอะโมไซทถูกหาม

การคา การใชประยุกต และการจัดหาต้ังแตป ค.ศ. 1980 และหามชนิดไครโซไทลในป ค.ศ. 199943 

 (2) ประเทศฝรั่งเศส  

  แรใยหินถูกนําเขามาในฝรั่งเศสมากที่สุดในป ค.ศ. 1974 และลดลง

อยางชาๆ ในเวลาตอมา อยางไรก็ตามการใชแรใยหินยังคงมีอยางตอเน่ืองจนถึง ท.ศ. 1990 ซึ่งเพียงในป 

ค.ศ. 1995 เพียงปเดียว ฝร่ังเศสนําเขาแรใยหินชนิดไครโซไทลจากประเทศแคนนาดาประมาณ 30,000 ตัน 

คิดเปน 3% ของการสงออกของโลกในปน้ัน เทียบเทากับในสหราชอาณาจักรที่มีการนําเขาสูงในระดับ

เดียวกันในป ค.ศ. 196544 

 (3) ประเทศเนเธอรแลนด 

  ผูผลิตวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่สําคัญในประเทศเนเธอรแลนด 

ไดแก Eternit แตไดยายกิจการไปประเทศเบลเยี่ยมเมื่อป ค.ศ. 1982 ในป ค.ศ. 1993 โรงงานอ่ืนๆ ก็ได

หยดุการผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหินทั้งหมด 

  แรใยหินยังคงใชในการตอเรือดวยในป ค.ศ. 1995-1975 สวนใหญ

แรใยหินที่ใชเปนฉนวนในเรือจะเปนสเปรย ดังน้ันการสัมผัสแรใยหินจึงมีสูงมาก นอกจากน้ีในเนเธอรแลนด

ยังมีบริษัทขนาดเล็กอีกประมาณ 100 บริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑแรใยหิน เชน สี กาว ผลิตภัณฑสังเคราะห 

และที่กรอง บริษัทเหลาน้ีก็ทราบเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสแรใยหินในบริษัทของตน และในป ค.ศ. 1980 

มีการใชซีเมนตที่มีแรใยผสมประมาณ 2,000 ตัน ในการกอสรางสิ่งปลูกสราง การนําเขาแรใยหินและ

ผลิตภัณฑแรใยหินมีจํานวนสูงสุดในป ค.ศ. 1976 ดวยปริมาณเกือบ 50,000 ตัน และลดลงอยางรวดเร็ว

ในปลายป ค.ศ. 1980 จนเกือบเปนศูนยในปลายป ค.ศ. 199445 

  ในป ค.ศ. 1920 แรใยหินเริ่มถูกตระหนักวาเปนสาเหตุของโรค

จากการประกอบอาชีพ จนในที่สุดถูกพิสูจนวามีความเกี่ยวของโดยตรงระหวางแรใยหินและ

42 Laura Salvatori, “Asbestos : The current Situation in Eurpoe,” 

http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Berlin/ Salvatori_Santoni_ Michaels.pdf (สืบคนเมื่อ

วันที่ 10 ธันวาคม 2557). 
43 “Mesothelioma & Asbestos Worldwide” http://www.asbestos.com/ 

mesothelioma/worldwide.php (สืบคนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557). 
44Laura Salvatori. “Asbestos: The current Situation in Eurpoe,” 

http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Berlin/Salvatori_Santoni_Michaels.pdf (accessed 
December 10, 2014). 

45 เรื่องเดียวกัน, 22. 
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โรคเมโสธิลิโอมา ปจจุบันเปนที่รูจักกันในช่ือ “รอยโรค” ของแรใยหิน ประเทศตางๆ ในยุโรป จึงยกเลิก

การทําเหมืองแรใยหนิ รวมทั้งการซื้อขาย การใช การนําเขาและสงออก มีการบังคับใหยกเลิกการซื้อขาย

และการใชผลิตภัณฑทั้งสิ้นในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 200546 

2.3.1.2 สถานการณการใชแรใยหินในประเทศแคนนาดา 

 ป ค.ศ. 1996 รัฐบาลแคนนาดาไดทําขอตกลงกับบริษัทผูผลิตแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลอยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคในการควบคุมและสนับสนุนผุประกอบการให

ดําเนินการตามนโยบายดานความปลอดภัย 

 ป ค.ศ. 2004 รัฐบาลแคนนาดาทําการศึกษาอันตรายของแรใยหินตอ

ความเสี่ยงตอสุขภาพและไดออกกฎหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนและควบคุมการใชใหเหมาะสม โดยเนน

ความปลอดภัยตอผูใชแรงงาน และวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในป ค.ศ. 2005 องคการแรงงานโลกไดจัด

ประเทศแคนนาดาใหอยูในกลุม 3 เอ คือ เปนประเทศที่มีการสงออกและนําเขาแรใยหินจํานวนมาก 

ยังไมมีการยกเลิกการใช และไมมีการใหสัตยาบันวาจะมีการยกเลิกการใชแรใยหิน สงผลใหแคนนาดา

ตัดสินใจใหสัตยาบันวาจะทําการยกเลิกการใชแรใยหินภายในประเทศโดยเร็ว ดร.สไตเนอร 

นักวิทยาศาสตรจากกระทรวงสุขภาพแคนนาดา ไดทํางานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพของแรใยหิน

ไครโซไทลในป ค.ศ. 2007 แตผลงานวิจัยดังกลาวกลับไมไดรับการเผยแพร และในป ค.ศ. 2008 รัฐบาล

แคนนาดาคัดคานการออกกฎหมายขององคการสหประชาชาติ เรื่องสิทธิในการรูขอมูลในการคาแรใยหิน 

ทําใหกลุมความรวมมือยกเลิกแรใยหินเกิดความไมพอใจและออกมาใหสัมภาษณตอบโต จนกระทั้ง

ในปจจุบันแคนนาดาเหลือเหมืองแรใยหินแค 2 แหง ลดการผลิตแลวแตยังสงออกใหกลุมประเทศ

กําลังพัฒนาอยู47 

 

2.3.1.3 สถานการณการใชแรใยหินในเอเชีย 

 (1) ประเทศอินโดนีเซีย 

  จาการจัดอันดับระดับโลก ประเทศอินโดนีเซียเปนผูบริโภคและผูนําเขา

แรใยหินและวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเปนอันดับที่ 8 ของโลก ในป 2000-2004 มีอัตราการบริโภค

สูงขึ้นถึง 20% แผนแรใยหินจะมีพรอมใหใชบริโภคตลอดเวลาและยังเปนวัสดุที่มีราคาถูกที่สุดดวย 

ทําใหแรใยหินยังคงเปนตัวเลือกของการนําไปเปนวัสดุกอสรางของผูบริโภคจํานวนมาก มีคนทํางาน

มากกวา 7,000 คน ถูกจางใหทํางานในโรงงานผลิตแรใยหิน แรใยหินไคโซไทลนที่นําเขามาจากประเทศ

46 เรื่องเดียวกัน, 2-3. 
47 อภิรดา มีเดชม, “Asbestos แรใยหิน ภัยรายใกลตัว,” นิตยสาร Way ฉบับที่ 29 

(2552): 52-53. 
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แคนนาดา บราซิล และรัสเซียน้ัน สวนใหญจะถูกใชในการผลิตวัสดุพ้ืนซีเมนตืที่มีสวนผสมของแรใย

หิน48 และในป 2013 ประเทศอินโดนีเซียยังคงมีอัตราการใชแรใยหินเปนอันดับ 1 ในกลุมประเทศ

อาเซียนดวย49 

 (2)  ประเทศเวียดนาม 

  ถึงแมวาคณะผูแทนของเวียดนามจะยืนยันวาความขัดแยงระหวาง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการสาธารณสุขจะสามารถยับยั้งการกระทําที่เกิดขึ้นโดยกลุมที่ตอตาน

กับสนับสนุนและรัฐบาลของพวกเขาไดมีขอผูกพันตอตานแรใยหิน แตจุดมุงหมายน้ีก็ยังคงไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ โดยที่แทจริงแลวในป 2000-2004 การใชแรใยหินไดเพ่ิมข้ึนถึง 32% ต้ังแตป 1970 

แรใยหินที่นําเขามาจากตางประเทศน้ัน วัตถุประสงคหลักถูกใชเพ่ือใชผลิตซีเมนต กระเบ้ืองหลังคา 

ชนวนกันความรอน และวัสดุตานแรงเสียดทาน ในจํานวน 21 จังหวัด มีโรงงาน 37 แหง มีคนทํางาน

เกือบ 10,000 คน เพ่ือผลิตวัสดุเหลาน้ันมากถึง 60 ลานลูกบาศกเมตร ตอป กระเบ้ืองที่มีราคาถูกเหลาน้ี

ถูกใชมากในหมูคนยาจนในบริเวณชนบท บริเวณชาวเขาและบริเวณชายฝง ต้ังแตป 1995 ถึง 2000 

มีโรงงานผลิตวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเหลาน้ีจํานวน 32 แหง ซึ่งโดยหลักเปนโรงงานที่เปนของ

รัฐบาล50 

  เน่ืองจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ

การผลิตวัสดุกอสรางมากที่สุดเพราะมีความคงทน สามารถกันความรอนไดดีและยังมีราคาถูกที่สุดอีกดวย 

ในประเทศที่ยังคงมีการใชแรใยหินอยูในปจจุบันสวนใหญเปนประเทศที่ยังไมพัฒนาหรือเปนประเทศ

ที่กําลังพัฒนา ประชาชนในประเทศไมความยากจน ไมไดร่ํารวยเหมือนประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลว 

 

 

 

48Laurie Kazan-Allen, “Killing The Future: Asbestos Use In Asia,” 

https://www.kazanlaw.com/worldasbestosreport/articles/killing_future/Indonesia_exp

erience.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559). 
49

 MGR, http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID= 9560000076568 

(สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559). 
50Laurie Kazan-Allen, “Killing The Future: Asbestos Use In Asia,” 

https://www.kazanlaw.com/worldasbestosreport/articles/killing_future/Vietnam_exper

ience.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559). 
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 ดังน้ันการเลือกใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ทําใหยังมีผูที่เลือกจะมองขาม

ปญหาที่อาจจะยังไมกอใหเกิดความเสียหายอยางชัดเจนแลวเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกเชนน้ีอยู 

 

2.3.2 สถานการณการใชแรใยหินในประเทศไทย 

2.3.2.1 สถานการณการนําเขาแรใยหินในประเทศไทย 

 ประเทศไทยไมมีแรใยหินในธรรมชาติแตตองนําเขาจากประเทศอ่ืน ซึ่งจาก

ขอมูลในป พ.ศ. 2545 พบวา ประเทศที่สงออกมาแรใยหินใหประเทศไทยเรียงลําดับจากมากไปนอย 

ไดแก รัสเซีย แคนนาดา บราซิล คาซัคสถาน และซิมบับเว และเมื่อเปรียบเทียบในทวีปเอเชีย ประเทศ

ไทยนําเขาแรใยหินเปนอันดับที่สี่ รองจากประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย และถาคิดเปนปริมาณ

บริโภคตอคนตอป พบวา ประเทศไทยบริโภคแรใยหินเปนอันดับ 2 ของโลก คือ 3 กิโลกรัมตอคนตอป 

รองจากประเทศรัสเซีย 

 ในอดีตประเทศไทยอนุญาตใหมีการนําเขาแรใยหินชนิดตางๆ โดยประเทศไทย

มีการนําเขาแรใยหินต้ังแตป พ.ศ. 2518 จํานวน 42,521 ตัน สวนขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวา

มีขอมูลชัดเจนในป พ.ศ. 2530 และจากสถิติการนําเขาแรใยหินของประเทศไทยน้ัน มีปริมาณการใชแร

ใยหินคอนขางคงที่ประมาณแสนกวาตันมาตลอด แตปริมาณลดลงอยางมากในป พ.ศ. 2541 เน่ืองจาก

เปนวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากน้ันปริมาณการนําเขามีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นจนคงที่ประมาณ 150,000 ตัน

ในแตละป หรือคิดเปนปริมาณบริโภคเฉลี่ย 3 กิโลกรัมตอคนตอป และเริ่มลดลงอีกในป พ.ศ. 2550 - 

2552 เน่ืองจากบริษัทแหงหน่ึงยกเลิกการใชไครโซไทล51 รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2.152 

 

51 ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข. 25 ถามตอบวิชาการการเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน

ไครโซไทล, 55-57. 
52 THAIPUBLICA. “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่ 1): กระบวนการผลักดันยกเลิกใชแรใยหิน

ของไทย,” 
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แผนภูมิที่ 2.1 แผนภูมิแสดงปริมาณการนําเขาแรใยหินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2531-2550 

 

 ปจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนดใหแรใยหินชนิดคลอซิโดไลท และชนิดอะโมไซท เปนวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 4 ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538 ในป พ.ศ. 2538 และ ป พ.ศ. 2544 

ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2552 ไดกําหนดใหแรใยหินอีก 3 ชนิด คือ แอนโธฟลไลททรีโมไลท แอคทิโนไลท 

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เชนกัน53 ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้นหามมิใหมีการผลิต การนําเขา 

53 นพ.ดร.โกมาตร จงเสถียรทรัพยและคณะ, “รายงานการวิจัย เรื่องสมัชชาสุขภาพกับ

นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม : บทเรียนจากนโยบายสาธารณะดานยา มาตรการทําใหสังคมไทย

ไรแรใยหิน และนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ,” 116. 
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การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง54 จึงไมมีการผลิต การนําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งแรใยหิน

ทั้ง 5 ชนิดดังกลาว สวนแรใยหินชนิดไครโซไทลถูกจัดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หมายความวาการผลิต 

การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองแรใยหินชนิดไครโซไทลจะตองรับใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18(3) ดังน้ันในปจจุบันประเทศไทยจึงมีการใชแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลเพียงชนิดเดียวเทาน้ัน  

2.3.2.2 การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการใชแรใยหิน 

 เมื่อมีการตระหนักวาแรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็งที่มีผลตอสุขภาพ 

ไมเฉพาะตอคนที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ใชแรใยหินเทาน้ัน แตสงผลกระทบตอสุขภาพตอ

ประชาชนทั่วไปอีกดวย และประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดยกเลิกการใชแรใยหินแลวจํานวนมาก เมื่อพิจารณา

ปริมาณการใชแรใยหินในประเทศไยที่ยังคงมีการนําเขาอยางตอเน่ือง และใชอยูในผลิตภัณฑหลายประเภท 

หากไมมีมาตรการที่มุงไปสูการยกเลิกการใชแรใยหินในประเทศ จะเพ่ิมโอกาสตอตอการเกิดโรครายแรง 

ที่สงผลใหเกิดความสูญเสียมหาศาล55 จึงไดมีการประชุมของสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 

16 ธันวาคม 2553 โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยสามารถยกเลิกการนําเขา การผลิต และจําหนาย แรใยหิน

และผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด เพ่ือใหสังคมไทยไรแรใยหิน จึงมีมติใหดําเนินการ

ตามยุทธศาสตร 4 ดาน รายละเอียดดังน้ี 

 (1)  ยุทธศาสตรดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการ

ทางกฎหมาย  

 

54 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบงออกตามความ

จําเปนแกการควบคุม ดังน้ี 

 (1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือ

การมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

 (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือ

การมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดดวย 

 (3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือ

การมีไวในครอบครองตองรับใบอนุญาต 

 (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การ

สงออก หรือการมีไวในครอบครอง 
55 สมัชชาสุขภาพ 3 มติ 1 มาตรการทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน, 1. 
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  1. การยกเลิกและควบคุมการใชแรใยหิน 

   1.1 ประกาศใหแรใยหินชนิดไครโซไทล เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

ซึ่งจะหามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

   1.2 กําหนดใหมีกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ที่ควบคุมสินคาที่มี

แรใยหินเปนสวนประกอบเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะสินคาที่มีความเสี่ยงสูง เชน เครื่องเปาผม 

เครื่องอบผม เปนตน โดยจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมในการอนุญาตใหมีการผลิต จําหนาย นําเขา 

สงออก และการตรวจสอบ รวมทั้งสินคาที่อาจมีการปนเปอนแรใยหินจากวัตถุดิบบางประเภท 

   1.3 ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูใหมีการควบคุม การสงออก และ

การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาแรใยหินและสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ   

   1.4 พิจารณายกเลิกการใชแรใยหินและใหมีการใชสารทดแทน

โดยกําหนดเปนเง่ือนไขพิเศษที่จะไมกระทบตอการจัดเก็บภาษีของสารอ่ืนๆที่อยูในรหัสเดียวกัน 

   1.5 สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สําหรับสินคาที่ใชสารทดแทนแรใยหิน 

  2. การปองกันอันตรายจากการทํางานและสิ่งแวดลอม 

   2.1 พัฒนามาตรการเพ่ือควบคุมการรื้อถอน ซอมแซม ตอเติม

อาคารหรือวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ ซึ่งควรเปนกฎหมายเฉพาะ รวมถึงการกําหนดใหมี

การจัดทําเปนประกาศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปดําเนินการ ในเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานที่มีหนาที่

ควบคุมกํากับนําไปใชประโยชนในการกํากับการดําเนินงาน 

   2.2 พัฒนาระบบการอนุญาตการทํางาน และระบบควบคุม

การขึ้นทะเบียนผูที่ทําหนาที่ในกิจกรรมตาม 2.1 รวมทั้งระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 

   2.3  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานใหสูงขึ้น 

รวมทั้งกําหนดคามาตรฐานฝุนแรใยหินในสิ่งแวดลอมทั่วไป 

  3. กําหนดมาตรฐานการทิ้งขยะแรใยหิน คุณลักษณะของสถานที่

ควบคุม ระบบการควบคุมการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกิจการกอสราง การบริการติดต้ัง รวมทั้งพัฒนา

มาตรการใหสอดคลองกับอนุสัญญาที่เกี่ยวของในการควบคุมแรใยหิน 

  4. การชดเชยความเสียหายและสวัสดิการ 

   4.1 กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการพิจารณาชดเชย

ความเสียหายและใหสวัสดิการแกผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน 

   4.2 จัดต้ังกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน 
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 (2) ยุทธศาสตรการสงเสริม สนับสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอ

สุขภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ลด และเลิกการใชแรใยหิน 

  1. ใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซื้อวัสดุกอสราง

และการจัดจางงานกอสรางอาคารของรัฐหรือองคกรในกํากับของรัฐ ที่มีการกําหนดไมใหใชวัสดุที่มี

แรใยหินเปนสวนประกอบในการกอสราง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารใหม 

  2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และสํานักคณะกรรมการ

คุมครองผุบริโภค นํามาตรการยกยองชมเชยมาใชเพ่ือสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ใหความรวมมือ

ในการใชสารทดแทนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจอยางตอเน่ือง 

  3. ใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติรวมกับสถาบันการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภาคเอกชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ ดังน้ี 

   3.1 สนับสนุนและคนควาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณความเจ็บปวย 

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ผลิตภัณฑทางเลือก ตนทุนการผลิต เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอผูผลิต 

ผูบริโภค และสาธารณชนทั่วไป รวมถึงมีการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานเพ่ือใหไดผลิตภัณฑชุมชนทดแทน

ผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมตามหลักการพ่ึงตนเอง เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่ใชสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมแรใยหินและเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ 

   3.2 เผยแพรองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑสูภาคเอกชน 

เพ่ือใหผูประกอบการไดใชประโยชนโดยไมตองเสียเวลาและเงินทุนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑตนเอง 

  4. สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมช้ันนําในประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

เชน ผูผลิตปูนซีเมนตและกระเบ้ือง ผูผลิตเบรกและคลัทช ผูผลิตเครื่องเปาผม และบริษัทรับเหมา

กอสราง เปนตน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับองคความรูในผลิตภัณฑที่ใชทดแทนแรใยหิน พรอมทั้ง

เขารวมเปนภาคความรวมมือในการหามาตรการลดการใชแรใยหิน 

 

 

 

 (3)  ยุทธศาสตรการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหกับสาธารณชน

ทราบ รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 

  1.  จัดต้ังศูนยขอมูลเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเรื่องแรใยหิน รวมถึงปรับปรุงขอมูล

อยางตอเน่ืองและเปดเผยขอมูลสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจําทุกป 
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  2.  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเวทีสาธารณะ เพื่อใหมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงจากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย 

  3.  จัดทําแผนเฝาระวังปญหาและติดตามการดําเนินงานกับ

เครือขายภาคประชาสังคมทุกจังหวัด เพื่อแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานและประเมินผล

โดยนําเสนอผลสูสาธารณะอยางตอเน่ือง 

  4.  รวมกับสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมในการใหความรู

แกประชาชนและผูบริโภคถึงประกาศและขอมูลสินคาที่สวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจนอันตราย

ที่เกิดจากแรใยหิน ผานทางสื่อตางๆ การประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล โดยผานผูนําหมูบาน เชน 

ผูใหญบาน กํานัน รวมถึงหอกระจายขาว วิทยุชุมชนอยางตอเน่ืองและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  5.  ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการ

เนื้อหาการเรียนการสอนกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นถึงประเด็นอันตรายจากการใช

แรใยหิน 

  6.  ใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุน

การเผยแพรเพ่ือประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

 (4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามกลุมเสี่ยงทางดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการวินิจฉัยโรค 

  1. พัฒนาใหมีหนวยตรวจประเมินความเสี่ยงทั้งทางดานสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ ครอบคลุมในพ้ืนที่เสี่ยงทั่วประเทศ โดยใหเปนไปตามหลักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับ

สากล ตลอดจนเขมงวดกวดขันการบังคับใชกฎหมาย มุงเนนใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน

ที่เหมาะสมกับการควบคุมปองกันโรคที่เกี่ยวของ 

  2. กําหนดหลักเกณฑและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การตรวจคัดกรอง

ดานสุขภาพ การเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ วิธีมาตรฐานดานการวินิจฉัยและชันสูตร 

มาตรฐานการอานฟลม วางระบบการขึ้นทะเบียนผูเช่ียวชาญและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข

ที่เก่ียวของ ตลอดจนมีบทบาทดานการควบคุมคุณภาพและสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามในเร่ือง

ดังกลาวขางตน 

  3. มีการเช่ือมโยงและเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหการเฝาระวังความเสี่ยงจากอันตรายของแรใยหินมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําทะเบียนแรใยหิน 

ผลิตภัณฑ สินคาที่มีองคประกอบแรใยหิน แหลงที่ต้ังหรือที่กักเก็บและทะเบียนผูสัมผัสแรใยหินที่มี

ระยะเวลาเพียงพอกับระยะฟกตัวของโรครวมกับขอมูลความเจ็บปวย และพัฒนาระบบการติดตาม

ผูสัมผัสอยางตอเน่ือง ทั้งกอน ระหวาง และหลังการทํางาน ทั้งน้ีใหครอบคลุมถึงกลุมเสี่ยงที่อยูใน

แรงงานนอกระบบรวมทั้งประชาชนทั่วไปเพ่ือนําขอมูลไปใชในการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนแรใยหิน 
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  4. พัฒนาความรวมมือในการติดตามตรวจสอบสินคาในประเทศ 

เพ่ือใหไดฐานขอมูลเช่ือมโยงกับการติดตามขอมูลสุขภาพในกลุมผูสัมผัส56 

มีการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (คสช.) ซึ่งคสช.ไดมีมติการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธเห็นชอบกับ

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 3 มติ 1 มาตรการทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน และใหนํามติดังกลาว

เสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ไดมีมติ

ดังน้ี 

1.  เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 มติ 1 มาตรการทําให

สังคมไทยไรแรใยหิน ตามมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 1/2554 วันที่ 25 

กุมภาพันธ 2554 และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติตอไปตาม 

ที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพเสนอ ทั้งน้ีใหกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน

ที่เกี่ยวของดวย 

2.  เห็นชอบแนวทางที่ 2 หามนําเขาแรใยหินไครโซไทล และผลิตภัณฑ

ที่มีสวนประกอบของแรใยหินไครโซไทลเฉพาะกรณี และหามผลิตผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน

ไครโซไทลที่ใชวัตถุดิบอ่ืนหรือใชผลิตภัณฑอ่ืนทดแทนได โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตราย กฎหมายวาดวยการสงออกไปและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา กฎหมายวาดวยโรงงาน

และกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3.  มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทําแผนในการยกเลิก

การนําเขา การผลิตและจําหนายแรใยหิน และผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด ทั้งน้ี 

ใหกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินการตามแผนดวย แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4.  มอบหมายใหกระทรวงการคลังรับไปตรวจสอบวา สาเหตุที่สินคา

ที่ใชวัตถุดิบอ่ืนเปนสวนประกอบแทนแรใยหินมีราคาสูงขึ้นเน่ืองมาจากตนทุนหรือการเพ่ิมอัตราภาษี 

5.  มอบหมายใหกระทรวงสาธารณาสุขรับไปศึกษาผลกระทบของ

แรใยหินที่มีตอสุขภาพของผูใชแรงงานที่ทํางานสัมผัสแรใยหิน และผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑที่มี

56 สมชัชาสุขภาพ 3.มติ 1.ผนวก 1, 1-4 
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สวนประกอบของแรใยหิน โดยใหจัดลําดับความสําคัญเพ่ือจะไดกําหนดมาตรการในการปองกันผูไดรับ

ผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ57 

อยางไรก็ตามแมจะมีการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี และมีการเคลื่อนไหว

จากหลายๆ ดาน อยางตอเนื่องภายหลังจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 แตจากรายงานผล

การดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 

ยังไมสามารถยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลไดตามกําหนดเวลาป พ.ศ. 2555 เนื่องจากพบวา

มีขอจํากัดบางประการที่ 58 คือ ขอจํากัดในเรื่องของหลักฐานที่แสดงวาแรใยหินมีความอันตรายตอ

รางกายมนุษย  และโดยเฉพาะขอจาํกัดในเร่ืองของผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่อางวาการผลิตผลิตภัณฑ

ที่มีสวนผสมของสารทดแทนใยหิน และการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน จะตองมี

คาใชจายที่สูงมาก59 

2.3.2.3 การใชสารอื่นทดแทนแรใยหิน 

 สารทดแทน คือ สารที่นํามาใชแทนสารใดสารหน่ึง เพ่ือปองกันอันตราย

หรือลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย แรใยหินก็เชนเดียวกัน มีการสงเสริมใหนําสารทดแทนมาใชแทนแรใยหิน

เพ่ือปองกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสารใดๆก็อาจกอโรคไดไมอยางใดก็อยางหน่ึง 

รุนแรงหรือรายแรงตางกัน แตสารที่ถูกนํามาใชทดแทนสารที่กอมะเร็งอยางแรใยหินหรือสารที่มีพิษสูง

ทั้งหลายตองไมใชสารกอมะเร็งและตองมีความเปนพิษนอยกวา ซึ่งขอมูลในปจจุบัน พบวา  สารทดแทน

ใยหินมีอันตรายนอยกวามาก60 เชน PVA ใยแกว มีขนาดกวา 10 ไมครอน ทําใหไมสามารถตกลงไป

ในปอดได61 เปนตน ตลอดจนปจจุบันไมมีการรายงานวาสารดังกลาวเปนสารกอมะเร็ง ปจจุบันมีผูผลิต

ในโรงงานบางแหงนําสารทดแทนมาใชแทนแรใยหินและสามารถจําหนายไดในราคาเดิม นอกจากจะไมไดทํา

57 นพ.ดร.โกมาตร จงเสถียรทรัพยและคณะ, “รายงานการวิจัย เรื่องสมัชชาสุขภาพกับ

นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม : บทเรียนจากนโยบายสาธารณะดานยา มาตรการทําใหสังคมไทย

ไรแรใยหิน และนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ,” 135-136. 
58 เรื่องเดียวกัน, 143. 
59

  ศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย และคณะ, เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมไทยไรแร

ใยหิน : ช้ีความจริงยืนยันแรใยหินไครโซไทลอันตราย, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 

2555), 17-18. 
60 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, 20. 
61 ศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย และคณะ, , เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมไทยไรแรใยหิน : 

ช้ีความจริงยืนยันแรใยหินไครโซไทลอันตราย, 19. 
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ใหสินคาดอยคุณภาพแลวยังสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑไดอีก เชน กระเบ้ืองแผนเรียบไรใยหิน

สามารถดัดโคงไดรูปแบบที่ตองการตางกับกระเบ้ืองใยหินที่ไมสามารถทําได 

 ในดานการสงเสริมวัสดุทดแทนน้ี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได

มีการสงเสริมการคนควาและการใชวัสดุทดแทนแรใยหินในภาคธุรกิจจนทําใหเทคโนโลยีการผลิตสินคา

เพ่ือทดแทนแรใยหินในปจจุบันรุดหนาไปมากแลว62 

 

2.4 บทบาทองคกรระหวางประเทศตอการใชแรใยหิน 

 

2.4.1 บทบาทขององคการแรงงานระหวางประเทศตอการใชแรใยหนิ 

บทบาทและจุดยืนขององคการแรงงานระหวางประเทศตอประเด็นแรใยหิน 

เปนไปตามตราสารระหวางประเทศ (อนุสัญญา ขอแนะและขอมติของที่ประชุมใหญองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ) ซึ่งรับรองโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ ตลอดจนประมวลแนวปฏิบัติของ

องคการแรงงานระหวางประเทศโดยตราสารระหวางประเทศเหลานี้กําหนดเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน 

ทางกฎหมายที่ครบถวนสมบูรณ ตลอดจนแนวทางในการนํามาตรการปองกันแบบองครวมไปปฏิบัติ

ในระดับกิจการและระดับประเทศ เพ่ือคุมครองคนงานและปองกันโรคที่เกิดจากแรใยหิน 

อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 162 วาดวยแรใยหิน ค.ศ. 1986 

(พ.ศ. 2529) มีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและควบคุม และการคุมครองคนงานเกี่ยวกับ

อันตรายที่มีตอสุขภาพอันเน่ืองมาจากการสัมผัสแรใยหินจากการทํางาน ขอกําหนดสําคัญของอนุสัญญา

ฉบับน้ี ระบุวา 

2.4.1.1 ใหใชวัตถุ หรือผลิตภัณฑอ่ืนที่ไดรับการประเมินวามีอันตรายนอยกวา 

เพ่ือแทน แรใยหิน หรือผลิตภัณฑที่ประกอบดวยแรใยหินใหมีการหามทั้งหมดหรือเปนบางสวนตอการใช

แรใยหิน หรือตอการใชแรใยหินบางชนิด หรือผลิตภัณฑที่มีแรใยหินในกระบวนการทํางาน 

2.4.1.2 ใหมีมาตรการปองกันและควบคุมการปลอยฝุนแรใยหินออกไปในอากาศ 

ทั้งน้ีเพ่ือเปนหลักประกันวาขีดจํากัดการสัมผัสแรใยหิน หรือเกณฑการสัมผัสอ่ืนๆ ไดรับการปฏิบัติจริง 

และเพ่ือเปนการลดการสัมผัสใหอยูในระดับที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะปฏิบัติได 

62 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, 20-21. 
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อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 139 วาดวยมะเร็งจากการทํางาน 

ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) มีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและควบคุมอันตรายจากการทํางาน

ที่มีสาเหตุมาจากสารหรือสิ่งกอมะเร็ง ขอกําหนดสําคัญของอนุสัญญาฉบับน้ี ระบุวา 

2.4.1.1 ใหมีการพิจารณากําหนดเปนระยะ เพ่ือหามการสัมผัสสารหรือสิ่งที่กอมะเร็ง

จากการทํางาน หรือตองอยูในบังคับหรือการควบคุม 

2.4.1.2  ใหมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหสารหรือสิ่งที่กอมะเร็งซึ่งคนงาน

อาจตองสัมผัสระหวางการทํางาน ใหมีการแทนที่ดวนสารหรือสิ่งที่ไมกอมะเร็ง หรือสารหรือสิ่งที่ทํา

อันตรายนอยกวา 

2.4.1.3 ใหมีการลดจํานวนคนงานที่สัมผัสสารหรือสิ่งกอมะเร็ง และระยะเวลาและ

ระดับการสัมผัสใหนอยที่สุด63 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2545 องคการแรงงานระหวางประเทศไดประกาศ

ขอแนะนําหมายเลข 194 เรื่องรายชื่อโรคที่เกิดจากการทํางาน ใหประเทศสมาชิกกําหนดชื่อโรค

จากการทํางานของแตละประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอการปองกัน บันทึกขอมูล รายงาน และ 

การจายเงินทดแทน กรณีเกิดโรคจากการทํางานขึ้น ทั้งน้ีกําหนดให “โรคมะเร็งที่เกิดจากการสัมผัสแรใยหิน

ขณะทํางาน” เปนโรคมะเร็งจากการทํางานในรายช่ือตนแบบขององคการแรงงานระหวางประเทศดวย64 

ขอมติเกี่ยวกับแรใยหินซึ่งไดรับการรับรองในการประชุมองคการแรงงานระหวาง

ประเทศสมัยที่ 95 ระบุใหแรใยหินทุกรูปแบบ รวมทั้งชนิดไครโซไทล ซึ่งองคกรวิจัยมะเร็งระหวาง

ประเทศไดจัดใหอยูในกลุมสารกอมะเร็งในมนุษย และไดมีการแสดงความกังวลถึงคนงานที่ยังคงตอง

เผชิญกับความเสี่ยงอยางรุนแรงจากการสัมผัสแรใยหิน โดยเฉพาะอยางย่ิง การขจัดแรใยหิน การร้ือถอน 

การบํารุงรักษาอาคาร การทุบทําลายเรือ และการกําจัดขยะ ซึ่งจําเปนตองมีการขจัดการใชแรใยหิน

ในอนาคต และมีการบงช้ีและการจัดการที่เหมาะสมตอแรใยหินที่ใชอยูในปจจุบันดวยวิธีการที่ไดผล

มากที่สุด เพื่อคุมครองคนงานจากการสัมผัสแรใยหิน และการปองกันการเกิดโรคและการเสียชีวิต

ที่เกี่ยวเน่ืองกับแรใยหิน ขอมติดังกลาวยังเนนถึงอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 162 

63 International Lobour Organization, “บทบาทและจุดยืนขององคการแรงงาน

ระหว างประเทศตอความปลอดภัยในการใชแร ใยหิน” http://www.ilo.org/ 

wcmsp5 / groups/public/asia/ro-bangkok/sro-bangkok/documents/publication/wcms_ 

182427.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557). 
64 นพ.ดร.โกมาตร จงเสถียรทรัพย และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่องสมัชชาสุขภาพกับ

นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม : บทเรียนจากนโยบายสาธารณะดานยา มาตรการทําใหสังคมไทย

ไรแรใยหิน และนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ, 112. 
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วาดวยแรใยหิน ตองไมใชเพ่ือเปนเหตุผลหรือนุญาตใหยังคงมีการใชแรใยหินตอไป โดยสํานักงานแรงงาน

ระหวางประเทศไดยํ้าใหประเทศสมาชิกใหสัตยาบันและปฏิบัติตามขอมติน้ีและตามอนุสัญญาองคการ

แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 162 และฉบับที่ 139 อยางเครงครัด สงเสริมใหในอนาคตมีการขจัด

การใชแรใยหินทุกรูปแบบ รวมถึงวัสดุที่มีแรใยหิน และใหมีการบงช้ีและจัดการกับแรใยหินทุกรูปแบบ

ที่มีการใชอยูในปจจุบัน และสนับสนุน ชวยเหลือประเทศสมาชิก เพ่ือใหมีมาตรการเรื่องความปลอดภัย

และอาชีวะอนามัยในการคุมครองคนงานจากการสัมผัสแรใยหินไวในแผนงานระดับชาติดวย65 

 

2.4.2บทบาทขององคการอนามยัโลกตอการใชแรใยหนิ 

องคการอนามัยโลกไดทําประการวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

การสัมผัสแรใยหิน รวมทั้งแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนสาเหตุของโรคมะเร็งปอด กลองเสียง และรังไข 

และโรคเมโสธิลิโอมา การสัมผัสแรใยหินยังคงเปนสาเหตุของโรคอ่ืนๆ เชน แอสเบสโตสิส โรคเน้ือเย่ือปอด 

อุดตัน และเกิดความผิดปกติของเย่ือหุมปอดดวย ซึ่งปจจุบันมีคนมากกวา 125 ลานคนตองเสียชีวิต

ดวยการสัมผัสแรใยหินจากสถานประกอบกิจการ ตามการประเมินลาสุดขององคการอนามัยโลกนั้น 

มีคนมากกวา 107,000 คนตอป เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดที่มาจากแรใยหิน โรคเมโสธิลิโอมา และ

โรคแอสเบสโตสิส เน่ืองมาจากการสัมผัสแรใยหินในที่ทํางาน  โดยประมาณครึ่งหน่ึงของผูเสียชีวิตจาก

โรคจากการประกอบอาชีพถูกประเมินวามีสาเหตุจากแรใยหิน นอกจากนั้น ยังมีการประเมินวา 

หลายพันคนเสียชีวิตจากการสัมผัสแรใยหินเปนประจําจากครัวเรือน 

สมัชชาสุขภาพโลกมีมติที่ 58.22 เกี่ยวกับการปองกันโรคมะเร็ง เรียกรองใหประเทศ

สมาชิกใหความสนใจเปนพิเศษกับโรคมะเร็งที่หลีกเลี่ยงการเกิดได รวมทั้งการสัมผัสสารเคมี

ในสถานประกอบการและในสิ่งแวดลอม และตามมติที่ 60.26 สมัชชสุขภาพโลกเรียกรองใหองคการ

อนามัยโลกดําเนินการรณรงคระดับโลกเพ่ือการขจัดโรคที่เกี่ยวกับแรใยหิน “การแบกรับความแตกตาง

ในการเขาถึงการควบคุมแรใยหินมีหลายวิธี เชน เครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศ และอยางนอยที่สุด 

คือ การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ โดยการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการปองกันโรคปอดจาก

การประกอบอาชีพจากการสัมผัสแรใยหิน คือ นโยบายทั้งหลายในการดําเนินการตามแผนระดับโลก

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคที่ไมสามารถติดตอได ซึ่งไดรับการรับรองโดยมติสมัชชาที่ 66.10 ป ค.ศ. 2013 

การขจัดโรคที่เกี่ยวกับแรใยหินมีเปาหมายโดยเฉพาะในประเทศที่ยังคงใชแรใยหิน

ชนิดไครโซไทล รวมถึงการชวยเหลือผูที่มีประวัติความสัมพันธกับการสัมผัสแรใยหินทุกชนิดดวย 

65 นพ.ดร.โกมาตร จงเสถียรทรัพย และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่องสมัชชาสุขภาพกับ

นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม : บทเรียนจากนโยบายสาธารณะดานยา มาตรการทําใหสังคมไทย

ไรแรใยหิน และนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ,. 
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โดยองคการอนามัยโลกรวมมือกับองคการแรงงานระหวางประเทศ องคการระหวางรัฐบาลอ่ืนๆ และ

ภาคประชาสังคม ดําเนินการกับประเทศที่ตองการขจัดโรคจากแรใยหินดวยวิธีการดังตอไปน้ี คือ 

2.4.2.1  ใหตระหนักวาวิธีที่จะขจัดโรคจากแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดคือ 

การหยุดใชแรใยหินทุกชนิด 

2.4.2.2 ใหจัดหาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาดวยสารทดแทนแรใยหินที่มี

ความปลอดภัยและพัฒนากลไกดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพ่ือกระตุนการใชสารทดแทนน้ัน 

2.4.2.3 ควรใชมาตรการปองกันการสัมผัสแรใยหินในสถานที่ตางและระหวาง

การรื้อถอนวัสดุแรใยหิน 

2.4.2.4 ควรปรับปรุงการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการฟนฟูสมรรถภาพที่ลาสมัย

สําหรับที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวของกับแรใยหิน 

2.4.2.5  ควรสรางระบบการลงทะเบียนสําหรับบุคคลที่มีประวัติเคยสัมผัสแรใยหิน

และมีการสัมผัสแรใยหินในปจจุบันและสรางองคกรเฝาระวังทางการแพทยสําหรับบุคคลทํางานที่ตอง

สัมผัสแรใยหิน 

2.4.2.6 ควรใหขอมูลเกี่ยวกับความอันตรายของวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน และ

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหิน และสรางความตระหนักวาขยะที่ปนเปอนแรใยหินควรไดรับ

การกําจัดในฐานะที่เปนขยะอันตราย66 

แรใยหินเปนแรที่มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตานทานความรอนไดดี เอ้ือประโยชน

ตอการคา และการทําอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี 

แมประเทศไทยจะไมมีแรใยหินอยูตามธรรมชาติ แตต้ังแตในอดีตมีการนําเขาแรใยหินจํานวนมากเขามา

ในประเทศ เพ่ือนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปนวัสดุกอสราง เชน กระเบ้ือง

มุงหลังคา ซีเมนตแรใยหิน เปนตน นอกจากน้ียังมีการบริโภคแรใยหินโดยประชาชนทั่วไปอีกมากมาย

ในขณะที่แทบจะไมมีคนทราบเรื่องความอันตรายของแรใยหินมากนัก แตอีกดานหน่ึงน้ันองคการอนามัยโลก

และองคการแรงงานระหวางประเทศไดออกมาผลักดันใหมีการยกเลิกการใชแรใยหิน เน่ืองจากมีการศึกษา 

พบวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย เปนสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคเมโสธิลิโอมา 

โรคแอสเบสโตสิส และโรคอ่ืนๆ เกี่ยวกับปอด โดยตางประเทศหลายประเทศตอบรับจุดยืนขององคการ

ทั้งสองดวยการยกเลิกการใชแรยินหินทุกชนิดไปแลว แตประเทศไทยยังคงอนุญาตใหใชแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามจากการผลักดันจากหนวยงานตางๆ ปจจุบันมียุทธศาสตร

ใหมีการยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิดในประเทศไทยซึ่งถือเปนเรื่องดีที่มีการตระหนักถึงอันตรายของ

66 WHO, “Asbestos: elimination of asbestos-related diseases,” 

http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs343/en/ (accessed December 11, 2014). 

                                           



41 

แรใยหินแมจะยังไมสามารถบังคับใชใหยกเลิกการใชแรใยหินไดอยางจริงจังก็ตาม และแมจะมีการนําเขา

แรใยหินลดนอยลง เนื่องจากผูประกอบการบางแหงไดยกเลิกการใชแรใยหินในกระบวนการผลิต

ไปแลวก็ตาม แตเนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยมีการนําเขาแรใยหินจํานวนมากมาใชเปนสวนผสม

ในการผลิตวัสดุในการกอสรางอาคารบานเรือน และสิ่งปลูกสรางตางๆ ทําใหยังคงมีอาคารเกาและ

สิ่งปลูกสรางที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไมอาจทราบไดดวยตาเปลาหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก ซึ่งจาก

อัตราการกอสรางและรื้อถอนอาคารที่เพ่ิมขึ้นในทุกๆ วัน จะตองมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสราง

เหลาน้ัน หรือหากตองบํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสรางเหลาน้ันเพราะเสื่อมโทรมลง 

กิจกรรมทั้งหลายดังกลาวจะตองมีการขุด เจาะ ทุบ ที่ทําใหเกิดการกระจายของฝุนแรใยหินและ

กอใหเกิดขยะของเสียที่มีสวนผสมของแรใยหินปริมาณมาก ดังน้ันหากไมใชวิธีการรื้อถอนและทําลาย

อาคารที่ถูกตอง หรือมีการจัดการกับขยะเหลาน้ันอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดเปนอันตราย

ตอสุขภาพของทั้งคนที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินและประชาชนทั่วไปที่อยูใกลเคียงกับสถานประกอบ

กิจการจนถึงขั้นเสียชีวิตได 

 

  

 



บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายในการปองกนัและควบคุมปญหาจากวสัดทุีม่ีสวนผสมของแรใยหนิ 

 

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินใน

ประเทศไทย 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 41 ใหชนชาวไทย

ไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ซึ่งรวมถึงใหความคุมครองสิทธิในการอยูอาศัยและการครอบครองเคหสถาน โดยให

บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถานและบุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครอง

เคหสถานโดยปกติสุข วัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญมุงคุมครองบุคคลภายในประเทศ ไมใหถูกละเมิดสิทธิ

ในการอยูอาศัย และไมใหถูกรบกวนการครอบครองเคหสถานบานเรือนโดยปกสุขปลอดภัย ซึ่งความคุมครอง

สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ยังใหสิทธิบุคคลมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการคุมครอง สงเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีการดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน2 รวมถึงฝุนจากแรใยหินที่นอกจาก

จะเปนอันตรายตอผูที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินแลวยังกอการรบกวนผูครอบครองเคหสถานขางเคียงกับ

สถานที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินจนเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพดวย  

จากการศึกษาบทที่ 2 ทําใหเห็นวาแรใยหินมีอันตรายที่รายแรงมาก เน่ืองจากเสนใย

ของแรใยหินเปนสาเหตุของโรครายแรงหลายโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด ซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิต

มากที่สุดในประเทศไทย แตในประเทศไทยก็ยังคงมีการใชแรใยหินเปนปริมาณมาก โดยเฉพาะการนํามาใช

เปนวัสดุในการกอสรางอาคาร คือ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองทนความรอน ทอระบายนํ้า เปนตน 

หากตอมาอาคารเกาที่สรางดวยวัสดุเหลาน้ันจะตองมีการรื้อถอนหรอืมีการซอมแซมบํารุงรักษา กิจกรรม

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 “ภายใตบังคับ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดา

ที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว 

ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญน้ี” 
2 สวัตต์ิ เอกพานิช, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการฝุนละอองจาการกอสรางอาคาร,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2555), 30. 
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ที่เกิดขึ้น เชน การขุด การตัด การเจาะวัสดุเหลาน้ัน จะทําใหฝุนแรใยหินเกิดการฟุงกระจายและเขาสู

รางกายได การปองกันและควบคุมเสนใยแรใยหินที่ฟุงกระจายอยูในอากาศนั้นก็ทําไดยาก เพราะ

การจะมองเห็นเสนใยของแรใยหินน้ันไมสามารถทําไดดวยตาเปลา จึงควรมีมาตรการเพ่ือปองกันและ

ควบคุมไมใหเกิดการฟุงกระจายของแรใยหิน เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยที่จะเกิดขึ้น

แกคนที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูใกลเคียงกับบริเวณการทํางานที่เกี่ยวของ

กับแรใยหิน แมในประเทศไทยจะยังไมมกีฎหมายเฉพาะมาใชจัดการกับปญหาที่เกิดจากวัสดุที่มีสวมผสม

ของแรใยหิน แตก็มีมาตรการในการปองกันและควบคุมที่เกี่ยวกับฝุนแรใยหิน ทั้งมาตรการในการปองกัน

และควบคุมปญหาฝุนละอองทั่วไปที่อาจนํามาปรับใชกับการจัดการปญหาฝุนจากแรใยหินไดเน่ืองจาก

ฝุนแรใยหินจัดเปนฝุนชนิดหน่ึงเชนกัน และมาตรการในการปองกันและควบคุมปญหาฝุนจากแรใยหิน

โดยตรง ตามรายละเอียดดังจะกลาวตอไปน้ี  

 

3.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการปองกนัปญหาจากวสัดทุีม่สีวนผสมของแรใยหนิ 

มาตรการทางกฎหมายในการปองกันปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ัน 

เปนมาตรการปองกันลวงหนาเพ่ือไมใหมีอันตรายเกิดขึ้นจากการใชแรใยหิน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ

อยูดวยกันหลายฉบับ ดังน้ี  

3.1.1.1 พระราชบญัญตัิคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. 2522 

 แรใยหินถูกนําไปเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑตางๆ มากมาย ดังน้ัน 

เพื่อเปนประโยชนแกผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑาดังกลาว คณะกรรมการ

วาดวยฉลากจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522 ประกาศกําหนดใหผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินเปนสินคาที่ตองมีการควบคุมฉลาก 

ตองแสดงขอแนะนําและคําเตือนไวในฉลาก 

 ประกาศฉบับนี้ไดใหนิยามของคําวา “ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ

แรใยหิน” วาคือ ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเปนสารเสียดทานประเภท เบรก คลัตช และผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมกอสรางประเภทกระเบ้ือมุงหลังคา กระเบ้ืองยาก ไมฝา ทอนํ้า ที่ยังมีการนําแรใยหินมาใช

เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ3 ดังน้ันฉลากของสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน

จะตองควบคุมใหระบุขอแนะนําในการใชและมีคําเตือน  

 

3 ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2552 เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มี

สวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก. 
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 (1) ขอแนะนําในการใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ตอง

ระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม 

ไดแก หนากากปองกันฝุนแรใยหิน ถุงมือยาง แวนตา ชุดคลุม 

  2. หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหรือแตกหัก เชน หลีกเลี่ยงการเจาะ 

ตัด ดวยเครื่องมือที่มีความเร็วสูง 

  3. ระมัดระวังการฟุงกระจายของฝุน 

  4. เศษวัสดุหรือฝุนที่เกิดจากการติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑ 

ใหรวบรวมใสถุงพลาสติกหรือภาชนะและปดใหมิดชิดกอนทิ้ง 

  5. การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารและนํ้าดื่มขณะปฏิบัติงาน

ในบริเวณที่ทํางานที่อาจมีฝุนแรใยหินฟุงกระจาย มีโอกาสทําใหไดรับแรใยหินเขาสูรางกายมากขึ้น 

  6. หากมีอาการผิดปกติ เชน เกิดการเจ็บปวยที่สงสัยวาจะไดรับ

อันตรายจากสารแรใยหินควรพบแพทยเพ่ือวินิจฉัยโดยละเอียด4 

  เนื่องจากฝุนแรใยหินสามารถเขาสูรางกายไดงายทางการหายใจ

เขาสูปอด ดังน้ันเพ่ือปองกันไมใหผูบริโภคหายใจเอาฝุนแรใยหินเขาสูรางกาย ขอแนะนําการใชผลิตภัณฑ

ที่มีสวนประกอบของแรใยหินตางๆ ดังที่กลาวมาน้ัน จึงแนะนําใหใสหนากากปองกันฝุนแรใยหิน และ

ระมัดระวังการเกิดฝุนแรใยหินดวยการระมัดระวังไมใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินถูกรบกวน

ดวยการหลีกเลี่ยงการเจาะ ตัด ดวยเครื่องมือที่มีความเร็วสูง ซึ่งทําใหเกิดฝุนแรใยหินไดงายและ

ฟุงกระจายตามอากาศ แตฝุนแรใยหินที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาน้ันก็ยังสามารถฟุงกระจายได

หากการใชผลิตภัณฑน้ันยังมีการรบกวนแรใยหินอยู ขอแนะนําดังกลาวจึงเปนเพียงคําแนะนําสําหรับ

การใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินเบ้ืองตนเทาน้ัน ไมไดกําหนดการควบคุมการใชแรใยหิน เชน 

ไมมีการกําหนดปริมาณการใชแรใยหินที่ปลอดภัย หรือวิธีการปองกันการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน 

วามีวิธีการใดบางที่จะสามารถลดการฟุงกระจายของแรใยหินได ผูบริโภคจึงใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสม

ของแรใยหินไปตามปกติ โดยนอกจากการไมตัดหรือเจาะดวยเครื่องมือทีม่ีความเร็วสูงตามขอแนะนําแลว

ก็ไมไดกระทําสิ่งใดที่จะลดการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินจากการใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหิน

อีกแตอยางใด 

 

 

4 ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2552 เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มี

สวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก. 
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 (2) คําเตือนการใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 

  คําเตือนในการใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินตองระบุวา 

“ระวังอันตราย ผลิตภัณฑน้ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารน้ีเขาสูรางกายอาจกอใหเกิดมะเร็ง

และโรคปอด” พรอมแสดงตราสัญลักษณเปนตรารูปสี่เหลี่ยมดานเทา โดยมีความยาวดานละ 3 เซนติเมตร 

และขอความ “อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด” ใชตัวอักษรขนาดไมตํ่ากวา 5 มิลลิเมตร โดยใชสี

ตางจากสีพ้ืนผิวผลิตภัณฑ รายละเอียดตามภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 3.1 ภาพตราสัญลักษณ 

 

 ทั้งน้ีขอความคําวา “คําเตือน” น้ี ตองใชตัวอักษรขนาดไมตํ่ากวา 5 มิลลิเมตร 

ดวยตัวอักษรที่มีสีตางจากสีพ้ืนผิวผลิตภัณฑ แสดงไวในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑและภาชนะ

บรรจุ หรือหีบหอบรรจุผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ซึ่งทําใหผูใชสามารถเห็นและอานได

อยางชัดเจน สําหรับคําวา “ระวังอันตราย” ตองใชตัวอักษรไมตํ่ากวา 15 มิลลิเมตร 

 ในกรณีที่ไมสามารถระบุขนาดขอความที่เปนคําเตือนไวที่ผลิตภัณฑได

เน่ืองจากสินคามีขนาดเล็ก เชน เบรก คลัตช เปนตน ใหแสดงขอความที่เปนคําเตือนดวยตัวอักษร

ขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นที่มีการระบุไวในฉลาก แตในกรณีที ่ไมสามารถแสดงตราสัญลักษณ

พรอมขอความไวที่ผลิตภัณฑไดเน่ืองจากสินคามีขนาดเล็ก เชน เบรก คลัตช เปนตน ใหแสดงตรา

สัญลักษณพรอมขอความไดตามความเหมาะสมของตัวผลิตภัณฑที่สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน5 

 อยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนดโทษสําหรับผูที่ฝาฝนไมดําเนินการ

ตามกฎหมายดังกลาว คือ สําหรับผูผลิตมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท จําคุกไมเกิน1 ป หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ สําหรับผูจําหนายมีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ6 

5 ประกาศ คณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2553 เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มี

สวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) 
6 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 52 
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เปนบทลงโทษชองผูผลิตและผูจําหนายผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไมมีฉลากคําเตือนการใช

ผลติภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินใหตองรับโทษตามกฎหมาย แตการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย

น้ี ทําใหผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินจะไมมีฉลากคําเตือนการใชเทาน้ัน แตเน่ืองจากแรใยหินชนิด

ไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่สามารถจําหนายและครอบครองไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ดังนั้นแมผูจําหนายและผูผลิตผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไมมีฉลากคําเตือนจะไดรับโทษ

ตามกฎหมาย แตการซื้อขายผลติภัณฑที่มสีวนผสมของแรใยหินที่ไมมีฉลากคําเตือนจึงอาจจะทําตอไปได

โดยชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูบริโภคในประเทศไทยที่มีความรูเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหินจํานวนนอย

บริโภคผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินไปโดยไมทราบถึงอันตรายหรือความเสี่ยงใหเกิดโรคมะเร็ง

จากแรใยหินจากการผลิตภัณฑดังกลาว นอกจากนี้แมผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินจะไดรับ

การติดฉลากคําเตือนถึงการใชแลวมาตรการควบคุมฉลากดังกลาวน้ีก็ยังไมอาจลดจํานวนผูปวยและ

ผูเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากผูบริโภคไมไดสนใจอานฉลากของผลิตภัณฑ และไมทําใหใหผูบริโภค

เปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกซื้อสินคาที่ไมมีสวนประกอบของแรใยหิน เพราะไมทําใหผูบริโภคเขาใจ

ความหมายและอันตรายไดเพียงพอ7เน่ืองจากการที่ยังอนุญาตใหการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลสามารถ

กระทําไดอยางถูกตองตามกฎหมายน้ัน อาจทําใหผูบริโภคเกิดความขัดแยงและสับสนระหวางการอนุญาต

ใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลไดอยางถูกตองกับคําเตือนถึงอันตรายของแรใยหินชนิดไครโซไทลที่ติดอยู

บนฉลาก วาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ันอันตรายจริงหรือไม หากมีความอันตายตามคําเตือน

แลวเหตุใดจึงยังคงมีการอนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย ดวยเหตุน้ีอาจสงผลใหผูบริโภคเพิกเฉยตอคําเตือน 

บนฉลากของผลิตภัณฑและยังคงใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ันตอไป 

3.1.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพียงแตกําหนดใหผูที่จะกอสราง 

ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น8 จึงอยูในสวนขอบัญญัติของราชการการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนกฏหมายบังคับใชเฉพาะเรื่อง

หรือพ้ืนที่เทาน้ัน ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขแหงการอนุญาต 

แลวแตวาเจาพนักงานทองถิ่นน้ันจะกําหนดเง่ือนไขอยางไรไวบาง ซึ่งราชการทองถิ่นบางแหงอนุญาต

7 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และ ผศ.พญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, พิมพครั้งที่ 1, 

(กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 2553),  9. 
8 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 21 และ มาตรา 22 
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ใหทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนโดยไมมีเง่ือนไขในเรื่องการปองกันฝุน9หรือบางทองถิ่นก็กําหนด

เง่ือนไขที่นอยกวาประกาศกรุงเทพมหานครดังจะกลาวตอไป และในสวนของผูควบคุมงาน ซึ่งรับผิดชอบ

ในการอํานวยการหรือกํากับดูแลการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร10 ไมไดกําหนดให

ตองเปนผูเช่ียวชาญมีความรูหรือไดรับการอบรมดานการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่วัสดุ

มีสวนผสมของแรใยหิน หรือการกําจัดขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินโดยเฉพาะ เพียงแตตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

สถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย

วิชาชีพวิศวกรรมเทาน้ัน11 อาจทําใหการกอสราง ซอมแซม รื้ออาคารที่วัสดุมีสวนผสมของแรใยหิน หรือ

การกําจัดขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไมไดรับการดําเนินการอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ีสวนที่เกี่ยวของกับการปองกันฝุนจากการกอสราง การดัดแปลง 

หรือการรื้อถอนอาคารน้ัน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจในการออกกฎกระทรวง

เพ่ือกําหนดวิธีการ หลักเกณฑ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร12 ราชการสวนทองถิ่น

จะตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว13 ซึ่งจะขอกลาวถึงวิธีการ หลักเกณฑ และเงื่อนไข

ในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) โดยสังเขป ดังน้ี 

 (1) ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามเงื่อนไขแหงการอนุญาต และตองมีผูควบคุมงานตามที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตอยู ณ 

ที่ทําการกอสราง 

 (2)  ในการกอสรางอาคารอยูอาศัยสูงเกินสองช้ัน ตึกแถว อาคารพาณิชย  

โรงงาน อาคารสาธารณะหรืออาคารพิเศษ กอนเริ่มลงมือกอสราง ผูดําเนินการตองติดปายขนาดกวาง

ไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารและ 

9 สวัตต์ิ เอกพานิช, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการฝุนละอองจาการกอสรางอาคาร

,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2555), 32. 
10 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
11 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ (1)(ค) 
12 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526)  ออกตามความในมาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 

(10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
13 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 
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สามารถเห็นไดโดยงายตลอดเวลาที่กอสราง โดยแสดงขอความวาเปนการ

กอสรางอาคารชนิดใด มีกําหนดแลวเสร็จเมื่อใด ระบุช่ือเจาของอาคาร ผูดําเนินการ และผูควบคุมงาน 

เปนตน 

 (3)  ในการกอสรางอาคารที่ติดตอกับที่สาธารณะ ผูดําเนินการจะกอสราง

ไดเมื่อไดจัดใหมีสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินแลว 

 (4)  ผูดําเนินการตองตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช

ในการกอสรางใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใชงานอยูเสมอในกรณีที่ผูควบคุมงาน

เห็นวาเครื่องมือเครื่องใชหรือวิธีการกอสรางที่ใชดําเนินการอยู อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ 

ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองแจงใหผูดําเนินการทราบเพ่ือจัดการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือเครื่องใชหรือวิธีการกอสรางใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย14 

 (5)  ในการกอสรางอาคารที่มีความสูงต้ังแต 10.00 เมตร ขึ้นไปที่มีระยะ

ราบวัดจากแนวอาคารดานนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหน่ึง

ของความสูงของอาคารน้ัน ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองจัดใหมีรั้วช่ัวคราวสูงไมนอยกวา 

2.00 เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครอง และ

มีสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินดวย15 

 (6)  ผูควบคุมงานตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารที่จะรื้อถอน  

รวมทั้งสภาพแวดลอมดวยความรอบคอบ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูดําเนินการใหเปนไปตาม

ขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการร้ือถอนอาคารตามที่ไดรับอนุญาต ถาผูดําเนินการปฏิบัติ

ไมถูกตองตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 

ผูควบคุมงานตองใหผูดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือใหมีความปลอดภัย 

 (7)  กอนรื้อถอนอาคารสวนใด ผูดําเนินการตองตรวจสอบและหาวิธีการ 

ปองกันสิ่งบริการสาธารณะ เชน ไฟฟา โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ เปนตน และสวนตาง ๆ ของอาคาร

ที่อาจตกหลน เพ่ือมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินในขณะที่ร้ือถอนอาคาร

สวนน้ัน 

 (8)  ในระหวางการรื้อถอนอาคาร ผูดําเนินการตองติดต้ังปายเตือนอันตราย 

และตองแสดงขอบเขตการร้ือถอนอาคารพรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวน

พอสมควรไวรอบบริเวณที่จะร้ือถอน เพ่ือเตือนไมใหบุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณน้ัน 

14 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) ขอ 3 – ขอ 6  
15 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) ขอ 10 
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และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว รวมทั้งดูแล

ความเรียบรอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย 

 การร้ือถอนอาคาร ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระ

อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึนตองไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น และตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอดวย 

 (9)  การรื้อถอนอาคารทีใ่กลหรือติดตอกับที่สาธารณะ อาคารอ่ืน หรือที่ดิน 

ตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวา 2.00 เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันฝุนละอองและ

เศษวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 

 (10) การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยูหางจากทาง

หรือที่สาธารณะตามแนวราบนอยกวา 4.50 เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีสิ่งปองกันวัสดุที่อาจรวงหลน

คลุมทาง หรือที่สาธาณะน้ัน ถามีทางเดินเทาตามแนวทางหรือที่สาธารณะ ผูดําเนินการตองสรางหลังคา

ที่มั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะปองกันเศษวัสดุที่อาจรวงหลนเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต 

รางกาย หรือทรัพยสิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้อถอนน้ันดวย16 

 (11) การขนถายวัสดุที่ร้ือถอนลงจากที่สูงมาสูที่ตํ่า ผูดําเนินการตองกระทํา

โดยใชรางหรือสายพานเลื่อนที่มีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหลน สําหรับการขนถาย

วัสดุโดยลิฟตสงของหรือปนจั่น หรือโยนหรือทิ้ง เปนตน ผูดําเนินการจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดใหมี

การปองกันภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินแลว และหามผูดําเนินการกองวัสดุ

ที่รื้อถอนไวบนพ้ืนหรือสวนของอาคารที่สูงกวาพ้ืนดิน17 

 ประเทศไทยมีการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินในการกอสรางสวนใหญ

คือ กระเบ้ืองมุงหลังคาและกระเบ้ืองปูพ้ืน ดังน้ัน ในขั้นตอนของการกอสราง รื้อถอนอาคารที่ใชวัสดุ

เหลาน้ัน จะตองใชความระมัดระวัง เพ่ือปองกันเสนใยแรใยหินฟุงกระจายสูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะกลายเปน

สาเหตุใหประชาชนเปนโรคมะเร็งปอดและโรคตางๆเกี่ยวกับปอดได แตจะเห็นไดวา ตามกฎกระทรวง

ดังกลาวเนนไปที่การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการกอสราง และรื้อถอนอาคาร ใหตองมีการปองกัน

สิ่งบริการสาธารณะ เชน ไฟฟา โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ ที่อาจตกหลน หรือสิ่งของรวงหลน

จากอาคารที่ทําการกอสรางและรื้อถอนหรือตองศึกษาโครงสรางอาคารที่จะทําการรื้อถอนเพ่ือใหมี

ความปลอดภัยในการกอสรางและรื้อถอนอาคารตามที่ไดรับอนุญาต ซึ่งมาตรการเหลาน้ีเปนมาตรการ

เพื่อการปองกันอันตรายแกชีวิตรางกายไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการกอสรางและรื้อถอนอาคารหรือ

เปนการปองกันการบาดเจ็บของประชาชนทั่วไปเทานั้น ไมมีการกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมกับ

16 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) ขอ 23 - ขอ 27 
17 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (2526) ขอ 29 
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การกอสรางหรือการรื้อถอนอาคารที่อาจมีฝุนจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินโดยตรง แมกฏกระทรวง

ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บางประการอาจจะนํามาใชแกการกอสราง 

ซอมแซม รื้อถอนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได แตยังไมอาจนํามาใชไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ กลาวคือ การกําหนดใหระหวางการร้ือถอนอาคาร ผูดําเนินการตองติดต้ังปายเตือน

อันตรายและตองแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารน้ัน เน่ืองจากยังไมมีหลักฐานชัดเจนวาความเขมขน

ของฝุนแรใยหินในปริมาณใดที่จะมีความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย จึงไมควรปลอยใหฝุนแรใยหิน

ไดแพรกระจายออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกบริเวณงานรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

ดังน้ันการกั้นบริเวณการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินควรมีวิธีการปฏิบัติเพ่ือปองกัน

การแพรฝุนแรใยหินไมใหกระจายสูภายนอกไดอยางมิดชิด เชน อาจจะตองใชผากั้นขอบเขตที่มี

ความหนาทึบ เปนตน สวนการติดต้ังปายเตือนอันตรายจากบริเวณงานรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี คงเปนเพียงการกําหนดเพ่ือเตือนถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการรื้อถอนอาคารเทาน้ัน 

หากอาคารที่ทําการรื้อถอนนี้มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน จะไมสามารถมองเห็นฝุนแรใยหินได

ดวยตาเปลา การร้ือถอนอาคารดังกลาวจึงควรจะมีการเตือนถึงอันตรายของฝุนแรใยหินหรือความเสี่ยง

ที่จะตองสัมผัสกับฝุนแรใยหินใหผูคนทั่วไปไดทราบดวย หรือการกําหนดใหการร้ือถอนอาคารที่ใกลหรือ

ติดตอกับที่สาธารณะ อาคารอ่ืน หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวา 2.00 เมตร 

ผู ดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันฝุนละอองก็ยังไมเหมาะสมกับการปองกันฝุนแรใยหินที่มี

ลักษณะเฉพาะ มีความคงทนของใยหินในปอด หากเขาสูรางกายไดจะกอใหเกิดโรครายแรงและ

ไมอาจทราบไดวาในฝุนละอองที่ฟุงกระจายในอากาศน้ันมีเสนใยหินปนเปอนอยูมากนอยเพียงใด 

ดังนี้จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดกลาวถึงขั้นตอนเฉพาะเจาะจง

ในการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่มีแรใยหินไวแตอยางใด ซึ่งการกอสรางหรือการรื้อถอน

อาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ันตองการมาตรการในการปองกันฝุนจากแรใยหินที่ชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดที่ตองปฏิบัติทั้งชวงเวลากอนทําการกอสราง รื้อถอน ชวงเวลาทํา

การกอสราง รื้อถอน และหลังจากจากทําการกอสรางรื้อถอนอาคารเสร็จแลว  

3.1.1.3 ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร

และสาธารณูปโภค 

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 4 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 14 ทวิ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ

วิศวกรรม พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2520 และ

ตามมาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535กําหนดวิธีปฏิบัติในการกอสราง ดัดแปลง 
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รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และการกอสรางปรับปรุงสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่สามารถ

นํามาปรับใชกับการกอสราง และรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมจากแรใยหิน ดังน้ี 

 (1)  กอนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ใหจัดทํามาตรการเพ่ือปองกันมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ตลอดจนมาตรการ

ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และปองกันปญหาการจราจร และสิ่งสาธารณะประโยชน18 

 (2)  ในระหวางดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย

อาคารหามมิใหเปดทางเขา-ออกมากกวา 1 ชองทาง และใหใชยางแอลฟลตหรือคอนกรีตปูบริเวณ

ทางเขา-ออกดวย19การกอสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือเคลื่อนยายวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินอาจมี

ขั้นตอนที่ทําใหรบกวนแรใยหินและเกิดการฟุงกระจาย เพื่อการปองกันไมใหฝุนแรใยหินฟุงกระจาย

สูบรรยากาศภายนอกซึ่งจะเปนอันตรายแกประชาชนทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานกับแรใยหิน 

จะตองทําใหบริเวณงานเกี่ยวกับแรใยหินมีการระบายอากาศใหนอยที่สุด การปดทางเขา-ออกเหลือเพียง 

1 ทาง จึงเปนการลดชองทางการแพรกระจายของฝุนแรใยหินไดดีสามารถนํามาใชในการกอสราง 

ซอมแซม หรือรื้อถอนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได 

 (3)  ผงซิเมนต ที่มีปริมาณมากกวา 20 ถุง ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บ

ในพ้ืนที่ที่ปดลอมทั้งดานบนและดานขางอีก 3 ดานและผงซิเมนต หรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสราง

ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดการกองวัสดุที่มีฝุนตองปดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ที่ปดลอมทั้งดานบน

และดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวยนํ้าเพ่ือที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอ หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม20

การจัดเก็บซิเมนตดวยวิธีการดังกลาวน้ีสามารถนํามาปรับใชแกการกอสราง ซอมแซมหรือรื้อถอนอาคาร

ที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได เน่ืองจากซิเมนตอาจมีสวนผสมของแรใยหินที่จะตองมีการจัดเก็บ

อยางถูกตองดวยการบรรจุใสภาชนะหรือหีบหอที่ทึบ ไมสามารถร่ัวไหลออกมาไดกอนถูกนําไปกําจัด

ใหถูกวิธี เพ่ือเปนการปองกันการสัมผัสฝุนแรใยหินในอนาคต แตการกําหนดใหใชวิธีการจัดเก็บ

ดังกลาวน้ีตองทําก็ตอเมื่อมีผงซิเมนตที่มีปริมาณมากกวา 20 ถุง ซึ่งการกําหนดใหจัดเก็บเมื่อมีปริมาณ 

20 ถุง อาจทําใหมีปริมาณขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินอยูสะสมเปนปริมาณมากจนยากตอ

การกําจัดได และดังที่กลาวมาแลววายังไมมีหลักฐานชัดเจนเรื่องปริมาณความเขมขนที่ปลอดภัย

ของแรใยหิน การที่กําหนดใหจัดเก็บเมื่อมีขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินมีจํานวนถึงปริมาณดังกลาวน้ี

อาจเปนปริมาณที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพมนุษย จึงควรทําการจัดเก็บเมื่อมีเศษวัสดุที่มีสวนผสมของ

18 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ

สาธารณูปโภค ขอ 3 
19 เรื่องเดียวกัน, ขอ 4.1.3. 
20 เรื่องเดียวกัน, ขอ 4.2.1 ขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3. 
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แรใยหินที่ไดจากการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนในทันทีไมวาจะมีปริมาณเทาใดก็ตาม นอกจากน้ี 

ไมเพียงซิเมนตเทาน้ันที่อาจจะมีสวนผสมของแรใยหิน วัสดุตางๆ เชน กระเบ้ืองมุงหลังคา ทอนํ้า ที่มี

สวนผสมของแรใยหินก็ควรจะตองมีการจัดเก็บดวยวิธีเดียวกันกอนนําไปกําจัดอยางถูกวิธีดวยเชนกัน 

 (4)  การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุน โดยใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนต

ตองฉีดนํ้าหรือสารเคมีบนผิวอยางตอเน่ือง เวนแตไดมีการติดต้ังอุปกรณที่แยกฝุน หรือกรองฝุนไวแลว21 

 (5)  การควบคุมดานฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลนการกอสราง ดัดแปลง  

รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในสวนที่อยูเหนือระดับดินเกิน 10 เมตร ตองใชผาใบทึบหรือผาใบ

โปรงแสง หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสมปดกั้นตัวอาคารเพ่ือปองกันเศษวัสดุกอสรางรวงหลนและฝุนละออง

ฟุงกระจาย22 อยางไรก็ตามจะตองหามโยน เขว้ียงวัสดุหรือขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน เพราะ

จะทําใหแรใยหินถูกรบกวนและฟุงกระจายสูบรรยากาศได 

 (6)  เศษวัสดุที่เหลือใชจะตองปกคลุมดวยผาคลุมหรือปดมิดชิดทั้งดานบน

และดานขางทั้ง 3 ดานและตองขนยายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่กอสรางอยางนอย

ทุก ๆ 2 วัน หากยังไมพรอมที่จะขนยายตองจัดใหมีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพอ อยูในตําแหนงที่สะดวก

ตอการจัดเก็บและตองมีมาตรการทําความสะอาดอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ปองกันไมใหเกิดฝุนละออง 

หรอืสิ่งสกปรกเปรอะเปอน23 

 (7)  เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ตองรีบดําเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือ

จากการกอสรางและทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางและรอบสถานที่กอสรางโดยเร็ว และ

ทําการลางทอระบายนํ้า หรือทําความสะอาดทางระบายนํ้าสาธารณะใหปราศจากเศษวัสดุที่ตกหลน

อันเน่ืองมาจากการกอสรางใหเรียบรอย24 การกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหินน้ันตองรีบดําเนินการเก็บขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไปกําจัดและตองไดรับการทํา

ความสะอาดบริเวณสถานที่ทํางานโดยเร็วเชนกัน อยางไรก็ตามฝุนที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

แรใยหินน้ันแตกตางจากฝุนละอองทั่วไป ดังน้ันการทําความสะอาดบริเวณงานตามปกติจึงอาจไมเหมาะสม 

และคนที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินทั้งหลายดังกลาวจะตองมีวิธีปฏิบัติอยางไรเพ่ือไมใหฝุนแรใยหินติดตาม

ออกมาสูอากาศภายนอกดวย และจําเปนหรือไมที่จะตองมีการทําความสะอาดทุกวัน ประกาศฉบับน้ี

ก็มิไดกําหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจน 

21 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ

สาธารณูปโภค ขอ 4.4. 
22 เรื่องเดียวกัน, ขอ 4.7. 
23 เรื่องเดียวกัน, ขอ 4.6.1 ขอ 4.6.3. 
24 เรื่องเดียวกัน, ขอ 5. 
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อาจกลาวไดวาบทบัญญัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ

ในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค สามารถนํามาใชกับการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคาร

ที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได แตประกาศดังกลาวยังไมไดมีสวนที่เกี่ยวของกับแรใยหินโดยตรง 

ดังน้ันหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศฉบับน้ีจึงยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอที่จะใชกับการกอสราง 

ซอมแซม หรือรื้อถอนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน นอกจากน้ีเมื่ออดีตมีการนําเขาแรใยหินมาใชเปน

สวนประกอบของวัสดุกอสรางมากมายมหาศาล จึงไมใชแตในกรุงเทพมหานครเทาน้ันที่จะมีการใชวัสดุ

ที่มีสวนผสมของแรใยหินในการติดต้ังอาคาร จังหวัดอ่ืนๆ ก็ตองมีการนําวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

ไปใชในการติดต้ังอาคารดวยเชนกัน ดังน้ันในการปองกันการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินจากการกอสราง 

ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเบ้ืองตนในจังหวัดตางๆ น้ัน จะไมมี

มาตรการปองกันใดๆ เน่ืองจากประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใชเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน จังหวัด

อ่ืนๆ ไมไดอยูภายใตบังคับของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับน้ี จึงทําใหประชาชนจังหวัดอ่ืนๆ ยังมี

ความเสี่ยงที่จะตองสัมผัสกับฝุนแรใยหินจากกิจกรรมดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก 

 

3.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

มาตการทางกฎหมายในการควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ัน 

กําหนดขึ้นเพ่ือเปนมาตรการสําหรับควบคุมไมใหกิจกรรมใดหรือการกระทําใดๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

แรใยหินเกิดการฟุงกระจายของเสนใยแรใยหินไดโดยไมมีขอจํากัด จนเปนอันตรายตอสุขภาพของ

คนทํางานเกี่ยวกับแรใยหินและประชานชนในสิ่งแวดลอมทั่วไป 

3.1.2.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง วัตถุ

ที่ระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุ

กัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 

และวัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 

หรือสิ่งแวดลอม25 จากที่มีการศึกษาแลววาแรใยหินเปนสารกอมะเร็งชนิดหน่ึงจึงเปนวัตถุอันตรายเพราะ 

 

 

 

 

25 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 
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เปนวัตถุมีพิษที่ทําใหเกิดโรคตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับน้ี โดย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดแบงชนิดของวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ไดแก 

 (1)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การ

สงออก หรือการมีไวในครอบครอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

 (2)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การ

สงออกหรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

 (3)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา  

การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองรับใบอนุญาต 

 (4)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การ

นําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง เพ่ิงอาง. 

แรใยหินชนิดชนิดครอซิโดไลท อะโมไซท แอนโธฟลไลท ทรีโมไลทและแอคทิโนไลทน้ัน 

เคยถูกนําเขามาใชในประเทศไทยในอดีตแตเน่ืองจากความอันตรายของแรใยหินทั้ง 5 ชนิด ดังกลาว

เพ่ือประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคลสัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา26

ระบุใหยกเลิกการใชแรใยหินทั้ง 5 ชนิด และจัดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 427 ต้ังแตป พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2552 ตามลําดับ จึงหามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือมีไวในครอบครอง

ซึ่งแรใยหินทั้ง 5 ชนิดโดยเด็ดขาด ปจจุบันจึงไมมีการใชแรใยหินทั้ง 5 ชนิดแลวในประเทศไทยเวนแตเปน

การกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงอนุญาตใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลไดอยู 

โดยถูกจัดอยูในวัตถุอันตรายชนิดที่ 328 กลาวคือ การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

ซึ่งแรใยหินชนิดไครโซไทลกระทําไดโดยตองไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังน้ี แมแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลจะถูกจัดใหเปนวัตุอันตรายชนิดที่สามารถใชไดอยางถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แตการใช

แรใยหินชนิดไครโซไทลยังจัดวาเปนวัตถุที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย การใชแรใยหินชนิดดังกลาว

เปนสวนผสมของผลิตภัณฑตางๆ จึงตองมีการควบคุมเพ่ือไมใหมีการใชในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

รางกายของผูบริโภค และตองมีหลักเกณฑในการปองกันไมใหฝุนแรใยหินที่ทํามาใชเปนผลิตภัณฑ วัสดุ

ตางๆ เขาสูรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ แตนอกจากการกําหนดใหแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 แลว ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 น้ัน ก็มิไดมีบทบัญญัติใดที่กําหนด

หลักเกณฑการควบคุมการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลไววามีขอจํากัดประการใดหรือตองมีการใช

26 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา18  
27 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546.  
28 เรื่องเดียวกัน 
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ในปริมาณเทาใดจึงจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพแตอยางใด จึงยังตองมีมาตรการปองกันและควบคุม

เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลที่อาจฟุงกระจายไดจากการบริโภค  

สวนขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ถือเปนขยะอันตราย จะตองมีการนําไป

จํากัดอยางปลอดภัย ซึ่งการขนสงขยะดังกลาวไปยังสถานที่รับบริการกําจัดขยะอันตรายน้ัน มีประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ซึ่งออกโดยอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 20(1) และมาตรา 44(1) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

กําหนดเง่ือนไขไวโดยสังเขปวา ผูขนสงของเสียอันตรายตองแจงเพ่ือขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก เพ่ือใช

ในการตรวจสอบความถูกตองของผูที่ดําเนินงานเกี่ยวกับของเสียอันตรายและใหสามารถตรวจสอบ

ความถูกตองทางคอมพิวเตอรได29 กอนขนสงขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไปกําจัด ใหผูกอกําเนิด

ขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน ดําเนินการบรรจุขยะดังกลาวไวในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง

ไมทําปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุอยู จัดทําบัญชีระบุปริมาณของขยะวัสดุที่มีสวนผสมของ

แรใยหิน และจํานวนภาชนะที่บรรจุขยะเหลาน้ันไวดวย30 โดยใหใหผูขนสงของเสียอันตรายตรวจสอบ

ความถูกตองในใบกํากับการขนสงที่ผูกอกําเนิดจัดทํา กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูขนสงของเสียอันตราย

ลงในใบกํากับการขนสง31 และขนสงขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไปยังสถานที่รับกําจัดของเสีย

อันตรายตามที่ระบุไวในใบกํากับการขนสงใหเร็วที่สุด นับแตเวลาที่ไดรับมอบ เพ่ือใหไมใหเกิดความเสี่ยง

ที่จะมีคนไดรับสัมผัสฝุนแรใยหินในระหวางชวงเวลาถูกกําจัดน้ี เวนแตะมีความจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัย 

สามารถเก็บขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไวกับตนไดช่ัวคราวแตตองไมเกินสิบวัน โดยตอง

ดําเนินการเก็บใหมีความปลอดภัยและไมเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช ทรัพยหรือ

สิ่งแวดลอมดวย32  

3.1.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

 

29 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย

อันตราย พ.ศ. 2547 ขอ 2 และ ขอ 3. 
30 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียันตราย พ.ศ. 

2547 ขอ 5 (1) และ (2). 
31 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 

2547 ขอ 7. 
32 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียันตราย พ.ศ. 

2547 ขอ 8 (1). 
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ประกาศกําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพได33 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 

5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กําหนดใหกิจกรรมที่เกี่ยวกับแรใยหินดังตอไปน้ี

เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก  

 (1)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลคือ การอัดผาเบรก 

 ผาครัช34 

 (2)  ที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงคือ การผลิต

ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค ผาครัช กระเบ้ืองมุงหลังคา 

กระเบ้ืองยาง ฝาเพดาน ทอนํ้า เปนตน35 

 3)  กิจการอ่ืน ๆ คือ การกอสราง36 

นอกจากน้ีเพ่ือประโยชนในการควมคุมดูแลการประกอบกิจการที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหราชการทองถิ่นมีอํานาจ

ออกขอกําหนดของทองถิ่น กําหนดประเภทของกิจการบางกิจการหรือทุกกิจการตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ใหตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินน้ัน และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข

ทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินการของกิจการที่กําหนด ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุภาพหรือสุขลักษณะของ

สถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดวย37 

อยางไรก็ตามแมกิจกรรมการอัดผาเบรก ผาครัช การผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหิน

เปนสวนประกอบ และการกอสราง จะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับแรใยหินที่ถูกกําหนดใหเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตองมีการควบคุม แตการควบคุมเปนเพียงการกําหนดลักษณะของสถานประกอบ

กิจการใหถูกสุขลักษณะเทาน้ัน เชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนอปรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่ถูกกําหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวกับแรใยหินน้ัน ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

33 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 
34 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขอ 7 

(7) 
35 เรื่องเดียวกัน, ขอ 11(8). 
36 เรื่องเดียวกัน, ขอ 13(9) 
37 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32 
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ตองมีหองนํ้าและหองสวมตามแบบและจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทํางานอยูในสถานที่น้ัน เปนตน 

หากมีปฎิบัติการจัดสถานประกอบกิจการครบถวนแลวเจาพนักงานทองถิ่นจึงจะออกใบอนุญาตให 

ซึ่งไมครอบคลุมถึงการควบคุมมิใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเหลาน้ันสรางปริมาณฝุนแรใยหิน

ในปริมาณเทาใดเพ่ือมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ หรือมีการจัดการอยางไรเพ่ือกําจัดหรือปองกันไมให

เกิดฝุนของแรใยหินแตอยางใด นอกจากนี้กิจการการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่จะตองมีการตัด 

เจาะกระเบ้ือง ซึ่งอาจเกิดโอกาสที่ฝุนแรใยหินจะฟุงกระจายไดน้ัน ไมไดถูกกําหนดใหเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ จึงทําใหเกิดชองวางทางกฎหมาย เปดโอกาสใหเจาของกิจการการรื้อถอนอาคาร

ดําเนินกิจการไดโดยไมถูกควบคุมตามกฎหมายน้ี 

3.1.2.3  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน พ.ศ. 2554  

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. 2554 ตราขึ้นเพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการทํางานทุกประเภท ซึ่งกฏหมายดังกลาวไดใหอํานาจ

ตามมาตรา 8 ในการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน และไดมีการออกกฏกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 เพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน

เก่ียวกับสารเคมีอันตราย และกฏกระทรวงฉบับดังลกาวไดกําหนดใหแรใยหินเปนสารเคมีอันตรายดวย 

ดังน้ันในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินจึงไดรับความคุมครองตามกฏกระทรวงฉบับดังกลาวน้ีเชนกัน 

อยางไรก็ดีกฎกระทรวงฉบับน้ีอาจจะยังไมใหความคุมครองการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินที่สมบูรณนัก เชน 

ยังไมมีมาตรการในการกําหนดขีดความเขมขนของแรใยหินในบรรยากาศการทํางาน ไมมีการกําหนด

อุปกรณปองกันความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน และไมมีการกําหนดรายละเอียดของ

ปายเตือนภัยในการทํางานที่เกี่ยวกับแรใยหิน เปนตน38 

ในสวนอุปกรณความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินตามพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554  มาตรา 22 กําหนดไว

เพียงใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน

ตามที่อธิบดีกําหนด และกฏกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดาน

ความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

 

38 คําพร ธุระเจน. “การคุมครองความปลอดภัยในการทํางานสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับแร

ใยหิน,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2556), 94-95. 
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 ขอ 12 กําหนดไวเพียงแตใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามลักษณะอันตราย

และความรุนแรงของสารเคมีอันตราย หรือลักษณะของงาน ใหลูกจางใชหรือสวมใสเพ่ือปองกันอันตราย

ที่อาจเกิดแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของลูกจางเทาน้ัน โดยบทบัญญัติแหงกฏหมายทั้งสอง

ประการที่กลาวมาไมไดกําหนดรายละเอียดของอุปกรณความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน39

หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการเตือนอันตรายของฝุนแรใยหินใหลูกจางและคนทั่วไปในสภาพแวดลอมน้ัน

ไดทราบ 

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนหลักเกณฑสําหรับนายจางที่ตองปฏิบัติตาม

เพ่ือจัดความคุมครองใหแกลูกจาง ใหไดรับความปลอดภัยจากการทํางานที่เกี่ยวกับแรใยหิน ซึ่งเนน

ที่การคุมครองที่ตัวลูกจางที่อยูภายใตสัญญาจางใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุนแรใยหิน แตพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาวไมไดกลาวถึงหนาที่ของนายจางหรือวิธีการปฏิบัติงานของลูกจางที่จะตองกระทําการใดๆ

เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดอันตรายแกผูคนทั่วไปที่อาศัยอยูใกลเคียงกับสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยง

จะตองสัมผัสกับฝุนแรใยหิน จึงเรียกวาได ไมมีมาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายฉบับน้ีที่นายจางและ

ลูกจางที่ดําเนินงานที่เกี่ยวกับแรใยหินจะตองควบคุมหรือปองกันไมใหบุคคลทั่วไปที่ไมใชลูกจางสัมผัส

ฝุนแรใยหินแตอยางใด 

 

3.1.3 ความรับผิดตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดจากการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่

มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

3.1.3.1 ความรับผิดทางแพง 

 (1)  ความรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  แนวความคิดเร่ืองความรับผิดทางแพงภายใตหลักการของกฎหมาย

ละเมิดที่ถือวาความรับผิดมีขึ้นไดจากการกระทําที่เปนความผิด หรือ “หลักความรับผิดตามพ้ืนฐาน

ความผิด” (Fault based Liability) อยูบนพ้ืนฐานแนวคิดที่วาผูกระทําผิดจะตองรับผิดและชดเชย

ความเสียหายอันเปนผลจาการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของตน และโดยที่การกระทําหรือ

การงดเวนการกระทําน้ันเปนการฝาฝนกฎหมายน้ี40 ถูกนํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยวาดวยความรับผิดทางละเมิด มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ 

 

39 เรื่องเดียวกัน, 95. 
40 อุดมศักด์ิ สินธิพงษ, กฎหมายวาดวยความเสียหายทางสิ่งแวดลอม :ความรับผิดทาง

แพง  การชดเชยเยียวยาและการระงับขอพิพาท, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), 239. 
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 ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 

ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

กลาวคือ การละเมิดจะตองเปนการกระทําผิดกฎหมาย และเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ถามี

ความเสียหาย แตไมเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนหรือเกิดความเสียกายแกบุคคลอ่ืนแตการกระทําน้ัน

ไมเปนการผิดกฎหมาย ยอมไมเปนการละเมิด41 ผูกระทําจึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน ดังน้ัน 

การซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่จะถือเปนการละเมิดน้ัน ผูดําเนินการ

ซอมแซม รื้อถอนตองชดใชคาสินไหมทดแทน ตองมีองคประกอบ ดังน้ี  

  1.  ผูใด หมายความถึง บุคคลใดๆที่เปนผูกระทําละเมิด ซึ่งอาจเปน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได หากเปนกรณีการละเมิดจากการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน อาจเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําการควบคุมดูแลการดําเนินงานซอมแซม รื้อถอน 

เชน ผูควบคุมงาน ผูรับเหมา เปนตน 

  2.  มีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ การกระทําโดยจงใจ 

หมายถึง การเคลื่อนไหวของรางกายโดยรูสํานึกในการเคลื่อนไหวน้ัน เปนการกระทําของรางกายที่อยูใน

บังคับของจิตใจ รวมถึงการงดเวนกระทําในเมื่อบุคคลมีหนาที่ตองกระทํา42 สวนการกระทําโดยประมาท

เลินเลอ มีความหมายในทํานองเดียวกับกระทําโดยประมาทในทางอาญา ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการกระทํา

โดยไมจงใจ แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและ

พฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 43 เชน 

ผูดําเนินการซอมแซม ร้ือถอน อาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน ไมกันพ้ืนที่ที่จะทําการซอมแซม 

รื้อถอนเพ่ือไมใหฝุนแรใยหินฟุงกระจายสูบรรยากาศภายนอก ทําใหผูอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงไดรับ

สัมผัสฝุนแรใยหินจนเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังน้ี ถือวาผูดําเนินการซอมแซม ร้ือถอนทราบในการกระทํา

ของตนวาจะตองทําใหผูอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงนั้นสัมผัสกับฝุนแรใยหิน แตก็ไมใยดีตอผล

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ถือวาเปนการกระทําโดยจงใจกอใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน เปนตน 

  3.  มีการกระทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ซึ่งผูอ่ืน หมายถึง บุคคลอ่ืน

ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได เปนกระทําตอสิทธิหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ถาการกระทํา

41 ศ.ศักด์ิ สนองชาติ, คําอธิบายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด

และความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539, พิมพครั้งที่ 7, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2549), 1. 
42 เรื่องเดียวกัน, 7. 
43 เรื่องเดียวกัน, 19. 
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ใดๆ ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนยอมไมใชการกระทําตอผูอ่ืน44 และการกระทําน้ันตองไม

ชอบดวยกฎหมายดวย กลาวคือ แมการกระทําน้ันกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนแตไมเปนการผิด

กฎหมาย ยอมไมเปนละเมิด ดังน้ันหากมาตรการทางกฎหมายในปจจุบันไมไดกําหนดหนาที่ในผูซอมแซม 

รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุจากแรใยหินมีหนาที่ตองปฏิบัติในการดําเนินงานแลว แมเกิดความเสียหายตอ

บุคคลอ่ืน จึงไมอาจเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนได เน่ืองจากไมมีการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

  4.  บุคคลอ่ืนตองได รับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย 

เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางใดอยางหน่ึง เชน การซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีแรใยหิน

ที่ไมไดมีการดําเนินงานอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎหมาย ทําใหบุคคลที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง

ไดรับฝุนแรใยหินเขาสูรางกายจนทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดหรือโรคอ่ืนๆเกี่ยวกับปอด ถือเปนการกอให

บุคคลอ่ืนไดรับอันตรายแกสุขภาพอนามัยจากการกระทําละเมิด  

 ในสวนของการใชคาสินไหมทดแทนจะเปนอยางไรน้ัน มาตรา 438 

บัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ันใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและ

ความรายแรงแหงละเมิด 

 อน่ึง คาสินไหมทดแทนน้ันไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไป

เพราะละเมิดหรือใชราคาทรัพยสินน้ันรวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ 

อันไดกอขึ้นน้ันดวย” 

 จะเห็นไดวาการกําหนดคาสินไหมทดแทนน้ันเปนดุลพินิจของศาลในการ

กําหนดวา จะใหผูทําละเมิดใชคาสินไหมทดแทนเพียงใดก็ได ศาลอาจจะไมกําหนดใหตองชดใชเต็มตาม

จํานวนที่ผูถูกละเมิดเรียกรองก็ได ทั้งน้ี โดยขึ้นอยูกับพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด และผูถูก

ทําละเมิดมีสวนผิดอยูดวยหรือไม  

 (2)  ความรับผิดทางแพงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงที่เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดจากการซอมแซม 

รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวมผสมของแรใยหิน คือ มาตรา 96 บัญญัติวา “แหลงกําเนิดมลพิษใด

กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับ

อันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของรัฐเสียหายดวย

ประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

หรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทํา

44 เรื่องเดียวกัน, 29. 
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โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแต

ในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวาน้ันเกิดจาก 

   1. เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม  

   2. การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 

   3. การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือ

ความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือ

การแพรกระจายของมลพิษน้ัน 

 คาสินไหมทดแทนหรือค าเสียหาย ซึ่ ง เจ าของหรือผู ครอบครอง

แหลงงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการ

ตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นน้ันดวย” 

 ความรับผิดตามมาตรา 96 น้ันเปนความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจาก

แหลงมลพิษที่กอใหเกิดมลพิษ เชนโรงงานที่ปลอยควันพิษจากการผลิต หรืออาจเปนกรณีที่มีการรั่วไหล

หรือแพรกระจายของมิลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษก็ได ดังนั้น เมื่อใดที่มีความเสียหายเกิดจาก

มลพิษแลว สามารถนํามาตรา 96 ไปปรับกับคดีเพ่ือวินิจฉัยความรับผิดของเจาของหรือผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษได 45 ดังนั้นฝุนแรใยหินที่เปนวัตถุอันตราย จึงเปนมลพิษตามมาตรา 446 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่อยูในบังคับมาตรา 96 

ที่สามารถนํามาปรับใชหากเกิดความเสียหายในทางแพงขึ้นไดดวย  

 การกอใหเกิดมลพิษหรือแพรกระจายหรือรั่วไหลของมลพิษที่กอใหเกิด

ความรับผิดตามมาตรา 96 น้ัน มลพิษจะตองเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

อนามัย เชน ทําใหผูที่ไดรับมลพิษน้ันเกิดการเจ็บปวยหรืออาจจะเสียชีวิต หากมีการกอใหเกิดมลพิษหรือ

45 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพวิญูชน, 2550), 541.  
46 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 

4  ในพระราชบัญญัติน้ี “มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก 

ตะกอน หรือสิ ่งตกคางจากสิ ่งเหลานั้นที ่ถูกปลอยทิ ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที ่มีอยูใน

สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่

เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง 

เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 
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แพรกระจายหรือรั่วไหลของมลพิษ แตไมไดกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลใด ก็จะไมมีความรับผิดตาม

มาตราน้ีเกิดขึ้น47  

 ผูที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายตามมาตรา 96 

ไดแก เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดความเสียหายน่ันเอง โดยเจตนารมณของ

มาตรา 96 น้ันประสงคที่จะใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองรับผิดโดยเครงครัด

กับกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นไดจากที่บทบัญญัติดังกลาวน้ีกําหนดขอยกเวนความรับผิดไว

เพียงสามกรณีเทาน้ัน ดังน้ัน จึงอาจตีความไดวา การร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษน้ันอาจจะไมได

เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ได แตเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน

ยังคงตองรับผิดอยู48 

 บุคคลผูมีสิทธิฟองเรียกคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายตามมาตรา 96 

ไดแก ผูที่ไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือผูที่ไดรับความเสียหายในทางทรัพยสิน 

สวนคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายไดแกอะไรบางน้ัน บทบัญญัติน้ีมิไดระบุรายละเอียดไว คงตอง

ตีความตามที่ปรากฎในประมลกฎหมายแพงและพาณิชย49 ดังน้ัน หากผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับ

บริเวณที่ทําการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน ไดรับฝุนแรใยหินเขาสูรางกาย

จนไดรับอันตรายแกชีวิต หรือสุขภาพอนามัย จึงมีสิทธิฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายน้ัน

จากเจาของแหลงกําเนิดหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดตามาตรา 96 น้ีได 

3.1.3.2 ความรับผิดตามกฎหมายอื่น 

 (1) ความรับผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ตองรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจน

ไดวาความเสียหายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง” 

   บทบัญญํติน้ีไดใชหลักเรื่องความรับผิดโดยเครงครัดกับผูผลิต ผูนําเขา 

ผูขนสง และบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุอันตรายไวในครอบครอง กลาวคือ เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนจากวัตถุ

อันตรายน้ัน กฎหมายสันนิษฐานไวกอนวาผูที่ครอบครองจะตองรับผิด เวนแตวาผูน้ันจะพิสูจนเขา

ขอยกเวนได50  

47 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, 542. 
48 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, 545. 
49 เรื่องเดียวกัน, 548. 
50 เร่ืองเดียวกนั, 463-464. 
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  ดังน้ันผูที่ทําการขนสงขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินซึ่งเปนวัตถุ

อันตรายที่ไดจากการรื้อถอน จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืน

จากการขนสงของตน มิฉะน้ัน หากเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนจากวัถตุอันตรายที่ตนทําการขนสง 

ผูขนสงจะตองรับผิดตอบุคคลที่ตองเสียหายโดยเปนความรับผิดอยางเครงครัด เวนแตจะพิสูจนไดวา

ความเสียหายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง 

 (2) ความรับผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

  หากมีกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร

โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญั ติ น้ี  กฎกระทรวง หรือขอบัญญั ติทองถิ่นที่ออกตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจมีคําสั่งเปนหนังสือ แจงให

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว 

ระงับการกระทําที่ฝาฝนได51จากน้ัน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง

การกระทําที่ฝาฝนใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากการกระทําที่ฝาฝนน้ัน เปนกรณีที่สามารถ

แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได52 แตหากการกระทําที่ฝาฝนน้ัน เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง

ใหถูกตองได หรือเจาของอาคารทราบคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินแลว แตมิไดฏิบัติการดําเนินการ

แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวน

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด53 

 ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอน

อาคารมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสัง่ใหรื้อถอนของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นอาจย่ืนฟองตอ

ศาลเพ่ือใหศาลพิพากษาวามีความผิดและขอใหลงโทษทางอาญาได โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

 

 

 

 

51 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 
52 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 
53 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 
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หกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละ

ไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น54  

 นอกจากน้ีหากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือ

ผูดําเนินการ รื้อถอนอาคาร ยังขัดขืนไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่ใหร้ือถอนอาคารแลว 

อีกวิธีการหนึ่งที่มีความรุนแรงเพื่อขูใหผูดําเนินการ ผูควบคุมงานปฏิบัติตามคําสั่งและปรามไมใหมี

การกระทําที่ฝาฝนอีก คือ การย่ืนฟองขอใหระงับ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ของผูควบคุม หรือใบอนุญาตรื้อถอนของผูดําเนินการได  

 

3.2 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินใน

ตางประเทศ 

 

3.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของ

แรใยหินในสหรัฐอเมริกา 

Environmentel Protection Agency หรือ EPAอาศัยอํานาจตาม The Asbestos 

Hazard Emergency Response Act (AHERA) ซึ่งไดกําหนดมาตรการใหผูบริหารหรือเจาของโรงเรียน

ของรัฐและเอกชนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมแรใยหิน 3 ประการ55  

(1)  สํารวจเบื้องตนเพื่อจัดทํารายการวัสดุตกแตงและสิ่งของภายในอาคารที่มี

แรใยหินเปนสวนผสม โดยตองมอบหมายใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเปนผูปฏิบัติงานดังกลาว 

(2)  ผูบริหารและเจาหนาที่ของอาคารตองจัดทํามาตรการควบคุมที่มั่นใจไดวา

แรใยหินในวัสดุเหลาน้ันจะไมหลุดและฟุงกระจายออกสูอากาศได และมาตรการควบคุมดังกลาวน้ี 

ตองครอบคลุมการแจงใหผูใชอาคารทราบวามีวัสดุที่มีสวนผสมแรใยหินใดบางในอาคาร และ  

(3) ตรวจตราวัสดุเหลานั้นเปนระยะๆ ทุก 3 ป และจัดทําและจัดเก็บรายงาน

ใหเหมาะสม ทั้งน้ี EPA เช่ือวาหากไมมีโครงการจัดการน้ี วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินในอาคารน้ัน

อาจถูกทําใหชํารุดเสียหายเปนเหตุใหแรใยหินหลุดและฟุงกระจายในอากาศและเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของผูอาศัยและใชอาคาร  

54 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ทวิ 
55 วันทนี พันธุประสิทธ์ิและคณะ, “มาตรการควบคุมและข้ันตอนการร้ือถอนซอมแซม

อาคารที่มีแรใยหิน,” http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/9946 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2557), 18.  
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EPA ไดจัดทําโปรแกมการดําเนินการและซอมแซมบํารุงสําหรับเจาของและผูจัดการ

อาคารที่มีวัสดุใดๆ หรือผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนผสมในอาคาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการสัมผัส

แรใยหินของผูที่อาศัยในอาคารเหลาน้ัน และเน้ือหาของโปรแกรมมีวิธีการทํางานเพ่ือตรวจสภาพของ

วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน รักษาวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสมใหอยูในสภาพดี ปองกันการหลุดและ

ฟุงกระจายของแรใยหิน และมั่นใจวาการทําความสะอาดและกําจัดแรใยที่ที่หลุดออกมาเหมาะสม56  

ในขณะที่ Occupational Health and Safty Adminisyration (OSHA) ไดจําแนก

งานที่เกี่ยวของกับการซอมแซม รื้อถอนสิ่งกอสรางออกเปน 4 ประเภท คือ  

ประเภทที่ 1 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรื้อฉนวนของระบบความรอน ความเย็น (TSI, 

Thermal System Insulation) หรือวัสดุที่มีสวนของแรใยหินหรือผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีแรใยหิน

เปนสวนผสม ที่เคลือบหรือฉาบพ้ืนผิว 

ประเภทที่ 2 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรื้อวัสดุที่มีสวนของแรใยหินหรือผลิตภัณฑ

ที่เช่ือไดวามีแรใยหินเปนสวนผสมที่ไมใชฉนวนของระบบความรอนความเย็น และวัสดุที่เคลือบบนผิว 

เชน การรื้อกระเบ้ืองปูพ้ืน ฝาผนัง และกระเบ้ืองมุงหลังคา 

ประเภทที่ 3 การซอมแซมหรือบํารุงรักษาสิ่งของหรือโครงสรางตางๆ ที่วัสดุที่มีสวน

ของแรใยหินหรือผลิตภัณฑที่เช่ือไดวามีแรใยหินเปนสวนผสม อาจถูกรบกวนทําใหหลุดออกมา 

ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบํารุงรักษาซึ่งลูกจางอาจสัมผัสแตไมรบกวนวัสดุที่มีสวน

ของแรใยหินหรือผลิตภัณฑที่เช่ือไดวามีแรใยหินเปนสวนผสม และกิจกรรมการทําความสะอาดฝุน 

ขยะตางๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประเภทที่ 1, 2, และ 357  

โดยตองกิจกรรมเหลานี้ตองจัดใหมีกําแพงหรือฉากกั้นชองเปดเขาสูพื้นที่ที ่มี

การร้ือถอนหรือซอมแซม เพ่ือปองกันการฟุงกระจายออกไปภายนอก และใหมีการควบคุมงานโดยบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด คือ สามารถระบุอันตรายของแรใยหินในพื้นที่งานและเลือกกลยุทธ

การควบคุมการสัมผัสแรใยหิน และมีอํานาจสั่งการแกไขทันทีเพ่ือขจัดอันตรายน้ัน และตองเปนผูที่ผาน

การอบรมพิเศษในหลักสูตรที่เปนไปตามขอกําหนดของ EPA หรือเทียบเทา58 

เพ่ือความสะดวกและเหมาะสมในการควบคุมอันตรายจากการทํางานวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน องคกร OSHA และ EPA แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบัญญัติกฎระเบียบ 

 

56 เรื่องเดียวกัน 
57 เรื่องเดียวกัน 
58 เรื่องเดียวกัน, 19-20. 
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ในการทํางานกับวัสดุเหลาน้ันไวใน National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant 

(NESHAP) และคํานิยามที่เกี่ยวของ เชน 

“ผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนผสม” หมายถึง วัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

มากกวา 1% 

“ผลิตภัณฑที่เช่ือไดวามีแรใยหินเปนสวนผสม” หมายถึง ฉนวนของระบบความรอน

และความเย็น และวัสดุเคลือบหรือฉาบผิวซึ่งพบในอาคารที่กอสราง กอนป ค.ศ. 1980 และไดแบงวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินออกเปนสองประเภทตามลักษณะความยากงายในการฟุงกระจายของเสนใย

แรใยหินสูสิ่งแวดลอม คือ 

(1)  วัสดุที่แรใยหินหลุดฟุงกระจายไดงาย หมายถึง วัสดุที่แตกยุยไดงาย แรใยหิน

จึงอาจหลุดและฟุงกระจายไดงาย เนื่องจากแรใยหินยึดหรือผสานกับสารอื่นอยางหลวมๆ จึงอาจ

หลุดและฟุงกระจายไดงายแมเพียงใชมือบดขยี้ เชน ฉนวนกันความรอนที่พนทับพ้ืนผิวหรือผนัง สิ่งทอ 

เชน ถุงมือกันความรอน ชุดกันความรอน เปนตน 

(2)  วัสดุที่เสนใยหินหลุดและฟุงกระจายไดยาก หมายถึง วัสดุที่แรใยหินถูกยึดกับ

สารอ่ืนไวอยางมั่นคง จึงหลุดออกเปนอิสระและฟุงกระจายไดยาก นอกจากจะตัด ขัด เจาะ หรือทําให

วัสดุน้ันแตกหัก วัสดุลักษณะน้ีถูกแบงยอยออกเปนสองกลุม คือ วัสดุที่เสนใยแรหินสามารถฟุงกระจายได

เมื่อถูกตัด ขัด เลื่อย เชน กระเบ้ืองยางปูพ้ืน ประเก็น และเสื่อนํ้ามัน เปนตน และกลุมที่สอง คือ วัสดุที่มี

แนวโนมแตกหักออกเปนช้ินเล็กหรือเปนผงได ซึ่งทําใหแรใยหินหลุดออกมาไดงายกวาชนิดที่หนึ่ง 

เชน ผลิตภัณฑกระเบื้องซิเมนตแผนเรียบสําหรับทําฝาหรือกั้นหอง กระเบื้องซิเมนตมุงหลังคา 

และทอนํ้าซิเมนต เปนตน59 

นอกจากน้ี NESHAP ยังไดระบุวิธีการปฏิบัติระหวางการรื้อถอนหรือทําลายอาคาร 

ใหเจาของอาคารหรือผูประกอบการ แจงตัวแทนของรัฐกอนมีการรื้อถอนหรือปรับปรุงอาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน รวมทั้งขั้นตอนการปลอยสูอากาศ การทําความสะอาด และการเคลื่อนยายขยะที่มี

สวนผสมของแรใยหิน60 ดังน้ี 

59วันทนี พันธุประสิทธ์ิและคณะ, “มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซอมแซม

อาคารทีม่ีแรใยหิน,”, 17-18. 
60 EPA, “Asbestos Laws and Regulations,” http://www2.epa.gov/asbestos/ 

asbestos-laws-and-regulations#caa (สืบคนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557). 
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3.2.1.1 มาตรฐานสาํหรบัการรือ้ถอนและการบูรณะอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของ

แรใยหิน 

 ใหเจาของหรือผูดําเนินงานการรื้อถอนหรือการบูรณะ ตรวจอาคารตางๆ 

ที่ไดรับผลกระทบหรือสวนใดๆ ของสวนอาคารที่จะรื้อถอนหรือบูรณะจะมีแรใยหินเกิดขึ้นอยางถี่ถวน 

รวมทั้งแรใยหินที่ไมเปราะงายดวย โดยเจาของหรือผูดําเนินงานอาคารที่จะรื้อถอนหรือบูรณะน้ันหากพบ

จํานวนวัสดุแรใยหินเปนความยาวนอยกวา 80 เมตรสําหรับทอนํ้า หรือนอยกวา 15 เมตร สําหรับ

ช้ินสวนอ่ืนของอาคาร หรือช้ินสวนอาคารที่ไมสามารถวัดความยาวหรือบริเวณกอนหนาน้ีได นอยกวา 

1 ลูกบาศกเมตรจะตองปฏิบัติตามขอดังตอไปน้ี61 

 (1)  การจัดทําขอสังเกตในการรื้อถอนหรือบูรณะอาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน 

  1. ใหผูบริหารเขียนขอสังเกตของความต้ังใจที่จะรื้อถอนหรือบูรณะ 

สงขอสังเกตน้ันทางไปรษณีย ทางบริการการสง หรือการสงที่ยอมรับได 

  2. ปรับปรุงขอสังเกตในฐานะเปนสิ่งสําคัญ รวมทั้งเมื่อจํานวน

ผลกระทบของแรใยหินเปลี่ยนแปลงไปอยางนอย 20% 

  3. ประทับตราหรือสงขอสังเกตตามวิธีดังตอไปน้ี 

   3.1 สงกอนเริ่มงานรื้อถอนแรใยหินหรือกอนกิจกรรมอ่ืนๆ  

เชน การเตรียมสถานที่  

   3.2 อยางนอย 10 วันทําการกอนสิ้นปปฏิทินปที่แจงวาจะทําการ

บูรณะ 

   3.3 สําหรับการลอกแรใยหินหรืองานรื้อถอนแรใยหินในการรื้อถอน

หรือการบูรณะ ยกเวนการบูรณะอาคารแบบฉุกเฉิน ที่จะเริ่มวันอ่ืนนอกจากวันที่มีอยูในขอสังเกต

เริ่มแรก ขอสังเกตของวันใหมที่จะเริ่มใหม ตองใหผูบริหารจัดการดังตอไปน้ี 

    3.3.1 ในกรณีเวลาที่ลอกหรือรื้อแรใยหิน หรือขั้นตอน

ทําลายที่อยูในขอบขายดังกลาวจะเริ่มหลังจากวันที่มีอยูในขอสังเกต 

     1) ใหแจงวันเริ่มใหมใหผูบริหารทราบทางโทรศัพท

โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดกอนวันเริ่มเดิม 

61 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (a)(1)(i) 
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    2) ใหผูบริหารเขียนขอสังเกตของวันเริ่มวันใหมให

เร็วที่สุดและตองใหไมชากวาวันเริ่มเดิม สงขอสังเกตน้ันทางไปรษณีย ทางบริการการสง หรือการสงที่

ยอมรับได 

   3.3.2 ในกรณีขั้นตอนการรื้อถอนหรือการลอกแรใยหินหรือ

ขั้นตอนการทําลายจะเริ่มเร็วกวาวันเริ่มเดิม 

    1) ใหผูบริหารเขียนขอสังเกตของวันเริ่มใหมอยางนอย 

10 วัน กอนเริ่มวันทํางาน 

  3.4 ขอสังเกตจะตองรวมถึงขอดังตอไปน้ี 

   3.4.1  เครื่องหมายแสดงวาเปนขอสังเกตเดิมหรือเปนขอสังเกต

ที่ไดรับการแกไขใหม 

   3.4.2  ช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพทของเจาของอาคารและผูดําเนินงาน 

และผูรับเหมางานแรใยหิน 

   3.4.3  ชนิดของการทํางาน การร้ือถอนหรือการบูรณะ 

   3.4.4  เขียนเกี่ยวกับอาคาร รวมทั้งขนาด จํานวนช้ัน อายุ และ

การใชงานทั้งในอดีตและปจจุบัน 

   3.4.5 ขั้นตอนและวิเคราะหการตรวจการมีอยูของแรใยหิน 

   3.4.6 ประเมินจํานวนวัสดุที ่มีสวนผสมแรใยหินที ่จะรื้อถอน

จากอาคารโดยประมาณตามความยาวของทอนํ้า พ้ืนผิวตามตารางเมตร ตามช้ินสวนอ่ืนของอาคาร 

นอกจากน้ีตองประเมินจํานวนแรใยหินที่ไดรับผลกระทบที่จะไมไดทําการรื้อถอนกอนมีการทําลาย

อาคาร 

   3.4.7  แจงสถานที่ ที่อยู รวมทั้งหมายเลขอาคารหรือช่ืออาคาร 

และช้ัน หมายเลขหอง ถาเปนไปได เมือง รัฐ ของอาคารที่จะทําการร้ือถอน 

   3.4.8 กําหนดตารางวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการทํางาน

เกี่ยวกับการร้ือถอนแรใยหินหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเตรียมสถานที่ที่มีการสลาย การเอาออกหรือ 

มีการรบกวนแรใยหิน วางแผนขั้นตอนการบูรณะที่เกี่ยวของ 

   3.4.9 กําหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการรื้อถอนและการบูรณะ

อาคาร 

   3.4.10 เขียนแผนงานการรื้อถอนหรือการบูรณะที่จะปฏิบัติและ

วิ ธีที่ จะจ า ง  รวมทั้ ง เทค นิคที่ จะ ใช และ เขี ยน ช้ิ นส วนของอาคารที่ จะ ได รั บผลกระทบ 
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   3.4.11 เขียนการฝกฝนงานและการควบคุมทางวิศวกรรมที่ใช

ปฏิบัติจากขอกําหนดของสวนยอยน้ี รวมทั้งขั้นตอนการควบคุมการสงของเสียไปกําจัด 

   3.4.12 ระบุชื่อและสถานที่ที่จะทําการกําจัดขยะของเสียที่ขยะ

แรใยหินจะถูกกําจัด 

   3.4.13 การออกใบรับรองวามีอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการฝก

ตามที่เรียกรอง จะเปนผูดูแลการลอกและรื้อถอนที่เขียนไวในขอสังเกต 

   3.4.14 ช่ือ หัวขอ และผูมีอํานาจของรัฐหรือตัวแทนรัฐบาลทองถิ่น

ที่มีคําสั่งรื้อถอน วันที่มีคําสั่งใหรื้อถอน และวันที่คําสั่งรื้อถอนเริ่มตน และสําเนาคําสั่งดังกลาวไว

ในขอสังเกต 

   3.4.15 สําหรับการบูรณะที่ เร งดวน เขียนความเรงดวนน้ัน

เหตุการณที่ไมอาจคาดได และอธิบายวากรณีดังกลาวจะมีสาเหตุจากสภาพความไมปลอดภัยอยางไร 

หรือสาเหตุจากเครื่องมือชํารุดหรือเปนสาเหตุจากภาระทางเงินเงิน 

   3.4.16 ลักษณะของขั้นตอนในกรณีพบวัสดุแรใยหินอยางคาดไมถึง

หรือกรณีที่วัสดุแรใยหินถูกบด ขย้ี กลายเปนฝุน 

   3.4.17 ระบุช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพทของผูขนยายขยะ 

 

 (2)  ขั้นตอนการควบคุมการระบายแรใยหินจากอาคารที่ทําการรื้อถอน

หรือบูรณะ 

  1. เคลื่อนยานวัสดุแรใยหินออกจากอาคารที่จะรื้อถอนกอนจะทํา

กิจกรรมใดๆทีจ่ะรบกวนวัสดุ หรือทําใหหมดความสงสัยกอนการรื้อถอน ในกรณีที่ไมตองเคลื่อนยายกอน

การรื้อถอน ไดแก 

   1.1 เปนแรใยหินชนิดไมฟุงกระจาย 

   1.2  เปนกรณีที่ช้ินสวนของอาคารน้ัน หุมไวดวยคอนกรีตหรือวัสดุ

ที่แข็งคลายกัน และเปยกอยูตลอดเวลาที่ทําการรื้อถอน หรือ 

   1.3 เปนกรณีที่ไมสามารถเขาถึงไดดวยการตรวจสอบ ดังนั้น

จึงไมสามารถพบไดจนกวามีการเริ่มรื้อถอนและพบไดจากการรื้อถอนน้ันเอง ถาไมสามารถเคลื่อนยายได

อยางปลอดภัย วัสดุที่มีแรใยหินที่พบและเศษวัสดุแรใยหินน้ัน จะตองไดรับการปฏิบัติเหมือนเปนขยะ

วัสดุแรใยหินและตองทําใหเปยกอยางเพียงพอตลอดเวลาจนกวาจะไดรับการกําจัด 

   1.4  เปนชนิดที่ไมฟุงกระจายและจะกลายเปนฝุนไดนอย 

  2. เมื่ออาคารถูกคลุมหรือเคลือบดวยแรใยหินถูกทําลายจากอาคารให 
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   2.1 ทําใหแรใยหินที่พบระหวางข้ันตอนการตัดหรือการทําให

เคลื่อนเปยกอยางพอดี 

   2.2  ระวังการนําลงสูพ้ืนหรือระดับพ้ืน หามโยน เขว้ียง ที่ทําให

ทําลายหรือรบกวนแรใยหิน 

  3. ในเวลาที่วัสดุที่มีแรใยหินถูกถอนออกจากอาคารในขณะที่มัน

ยังคงอยูในอาคาร ตองทําใหวัสดุน้ันเปยกอยางเหมาะสมในระหวางขั้นตอนน้ัน 

   3.1 การทําใหเปยกไมตองปฏิบัติในขั้นตอนการบูรณะ หาก 

    3.1.1  เจาของหรือผูดําเนินงานไดรับอนุมัติจากผูบริหาร

ดวยการเขียนวิธีประยุกตวิธีเปยกหรือเสนอการปองกันอันตราย และ 

    3.1.2  เจาของหรือผูดําเนินงาน ใชวิธีการควบคุมการระบาย 

ดังน้ี 

    1) ติดตั้งระบบระบายอากาศเสียและระบบที่ดัก

ฝุนละอองแรใยหิน ระบบดังกลาวตองแสดงการระบายที่มองไมเห็นสูภายนอก 

    2) มีการหอวัสดุแรใยหินที่รื้อถอนแลวอยางหนาแนน 

   3.2 ขั้นตอนการรื้อถอนที่ทําการเปยกเปนผลใหเครื่องมือเสียหาย

หรือมีความเสี่ยงดานความปลอดภัย และวิธีการเปยกไมสามารถทําได อาจใชวิธีอื่นหลังจากไดรับ

การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากรัฐมนตรีกระทรวง ขึ้นอยูกับการตัดสินใจวามันเทียบเทาการควบคุม

การปลอยที่เขียนไวหรือวิธีการเปยก 

   3.3 สําเนาที่ผูบริหารเขียนขึ้นควรเก็บไวในสถานที่ทํางานและ

ทําใหงายตอการตรวจสอบ 

  4. หลังจากร้ือถอนแลว ควรมีการหอใหแนนหนา ยกเวนกรณีอาคาร

หรือสิ่งกอสรางใหญๆ เชน เรือปฏิกรณ เครื่องกําเนิดไฟฟาถาการลอกแรใยหินน้ัน 

   4.1 ทําใหวัสดุที่มีแรใยหินเปยกในระหวางการลอกแรใยหิน 

   4.2  ใชระบบระบายอากาศเสียและระบบที่ดักฝุนละอองแรใยหิน 

  5. สําหรับอาคารหรือสิ่งกอสรางใหญๆ เชน เรือปฏิกรณ เครื่องกําเนิด

ไฟฟา ไดถูกเรียกรองใหลอกแรใยหิน ถาพบในกรณีดังตอไปน้ี 

   5.1  ช้ินสวนของอาคารถูกรื้อ เคลื่อนยาย เก็บ ถูกนํามาใชใหม

โดยปราศจากการทําลายหรือรบกวนแรใยหิน 

   5.2  ช้ินสวนของอาคารถูกหอหุมไวอยางแนนหนาไมรั่วไหล 

  6. สําหรับวัสดุแรใยหิน รวมทั้งวัสดุที่ถูกรื้อถอนหรือลอกปลอก 
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   6.1  ทําใหเปยกอยางเพียงพอและแนใจวายังคงเปยกอยูจนเก็บ

และกําจัด 

   6.2  นําลงสูพ้ืนหรือระดับพ้ืนดวยความระมัดระวัง หามโยน เขว้ียง 

ที่ทําใหทําลายหรือรบกวนแรใยหิน 

   6.3 ขนยายวัสดุมาพ้ืนดินโดยรางที่ไมมีการรั่วไหลหรือตูคอนเทนเนอร 

ถาการขนยายน้ันสูงจากพ้ืนมากกวา 50 เมตร 

  7. เมื่ออุณหภูมิจุดเปยกตํ่ากวาศูนยองศาเซลเซียส 

   7.1  เจาของหรือผูดําเนินงานไมตองทําใหแรใยหินที่พบระหวาง

ขั้นตอนการตัดหรือการทําใหเคลื่อน เปยกอยางพอดี 

   7.2  เจาของหรือผูดําเนินงาน เคลื่อนยายช้ินสวนของอาคารที่มี

วัสดุแรใยหินเปนกลุมหรือเปนสวนใหมากที่สุด 

   7.3  เมื่อการเปยกถูกระงับเนื่องจากอุณหภูมิ เจาของหรือ 

ผูดําเนินงานตองบันทึกอุณหภูมิในบริเวณน้ัน ทั้งตอนเริ่ม ชวงระหวาง และหลังเสร็จงาน ในแตละวัน 

และเก็บอุณหภูมิแตละวันเพ่ือการตรวจสอบโดยผูบริหาร และใหรักษาอุณหภูมิที่บันทึกไวอยางนอยสองป 

  8. หามทําการรื้อถอน การจัดการใดๆ หรือรบกวน อาคารที่ถูกควบคุม

ในบทบัญญัติสวนน้ี เวนแตตัวแทนสถานที่อยางนอย 1 คน เชน หัวหนางาน ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจอ่ืน 

ไดรับการอบรมตามบทบัญญัติของขอกําหนดน้ี โดยการอบรมจะมีทั้งการวินิจฉัยวัสดุ การควบคุม

ขั้นตอนการรื้อถอน รวมทั้งวิธีการเปยก ระบบระบายอากาศ ฝกการกําจัดขยะ การบันทึกและรายงาน

ความอันตรายของแรใยหิน เปนตน62 

3.2.1.2 มาตรฐานการกําจัดขยะสําหรับการผลิต การรื้อถอน และการบูรณะอาคาร

ที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

 มาตรฐานการกําจัดขยะสําหรับการผลิต การร้ือถอน และการบูรณะอาคาร

ที่มีวัสดุแรใยหินเปนสวนผสมเจาของและผูดําเนิงานตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 (1) การทําใหขยะแรใยหินเปนวัสดุเปยก 

  1. ปลอยสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดสูอากาศในระหวางการเก็บสะสม 

การประมวลผล การบรรจุ หรือการขนยายขยะวัสดุแรใยหินจากแหลงกําเนิด หรือใชการควบคุม

การปลอย และวิธีปฏิบัติตอขยะแรใยหินตามที่ระบุไวในสวนน้ีดังจะกลาวตอไปใหทําใหขยะวัสดุแรใยหิน

เปยกตามวิธีตอไปน้ี 

62 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 
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   1.1  ควบคุมผสมขยะแรใยหินใหเปนวัสดุขยะแรใยหินดวยการทํา

ใหเปยกอยางพอดี 

   1.2 ปลอยสูบรรยากาศซึ่งฝุนที่ปราศจากรี่ใยหินจากการเก็บ 

การผสม การเปยก หรือใชวิธีทําความสะอาดวัสดุละอองที่ผสมแรใยหินกอนที่มันจะออกสูอากาศ และ 

   1.3  หลังจากทําใหเปยกแลว ผนึกขยะวัสดุแรใยหินในตูที่ไมอาจ

รั่วไหลไดในขณะที่เปยก หรือวัสดุที่ไมพอดีกับตูใหใสไวในหีบหอที่ไมมีการรั่วไหล โดยปราศจากการรบกวน

หรือทําลาย 

   1.4  ปดปายที่ตูคอนเทนเนอรหรือหอวัสดุดังกลาว ใชปายเตือน

โดย OSHA ปายเตือนตองมีอักษรขนาดที่เหมาะสมที่อานเห็นไดงายและชัดเจน 

   1.5  สําหรับขยะวัสดุที่มีแรใยหินที่จะเคลื่อนยายออกจากสถานที่

อาคาร ปดปายตูคอนเทนเนอรหรือหีบหอดวยช่ือของขยะและสถนที่ที่ขยะน้ันถูกผลิตขึ้น 

  2. ข้ันตอนทําใหขยะแรใยหินกลายเปนรูปที่ไมสามารถฟุงกระจาย 

ดังน้ี 

   2.1 ทําใหขยะวัสดุแรใยหินอยูในรูปแบบที่ไมฟุงกระจาย 

   2.2 ปลอยฝุนที่ไมสามารถมองเห็นไดจากกระบวนการ รวมทั้ง

การเผา หรือวิธีที่ระบุไว เพ่ือทําความสะอาดควันแรใยหินกอนปลอยออกสูอากาศ 

  3. สําหรับอาคารที่ถูกทําลายที่วัสดุแรใยหินไมไดถูกเคลื่อนยายกอน

การทําลาย ใหทําใหขยะแรใยหินเปยกตลอดเวลาที่ทําการจัดการและการเคลื่อนยายไปยังสถานที่กําจัด 

ขยะแรใยหินดังกลาวน้ี ไมไดปดผนึกในตูคอนเทนเนอรหรือหีบหอ แตอาจเคลื่อนยายหรือถูกกําจัดฝน

ปริมาณมาก 

  4. ใชการควบคุมการปลอยฝุนเปนทางเลือกและวิธีการรักษาขยะ

ที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร 

  5. ขอกําหนดในสวนน้ีไมใชกับแรใยหินชนิดที่ไมฟุงกระจายเปนฝุน 

  (2)  การเก็บและการขนยายขยะวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม 

  1. ขยะวัสดุที่มีแรใยหินทุกช้ินจะตองเก็บไวในที่ปลอดภัยใหเร็วที่สุด 

โดยเจาของแหลงกําเนิดขยะน้ัน 

   1.1 สถานที่กําจัดขยะตามที่ระบุไว 

   1.2 สถานที่ที่ EPA อนุมัติ ซึ่งเปลี่ยนวัสดุที่มีแรใยหินและขยะ

แรใยหินเปนปราศจากแรใยหิน\ 

   1.3 ทําเครื่องหมายของพาหนะที่ใชเคลื่อนยายขยะวัสดุแรใยหิน

ระหวางการขนถายและไมไดขนถาย และสัญลักษณน้ันจะตองมองเห็นไดชัด 
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  2. สําหรับขยะวัสดุแรใยหินที่ขนถายออกจากอาคาร 

   2.1 ตองรักษาบันทึกการสงขยะ รวมทั้งขอมูลตอไปน้ี คือ 

    2.1.1 ชื ่อ ที ่อยู  และเบอร โทรศัพทของผู เป นเจ าของ

แหลงกําเนิดขยะ 

2.1.2 ชื่อ ที่อยู ของทองถิ่น รัฐ หรือสํานักงานของ EPA 

ที่รับผิดชอบการบริหารน้ัน 

2.1.3 ปริมาณขยะเปนหนวยลูกบาศกเมตร 

2.1.4 ช่ือ ที่อยู และเบอรโทรศัพทของเจาของสถานที่กําจัด

ขยะแรใยหิน 

2.1.5 ช่ือและลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่กําจัดขยะ

แรใยหิน 

2.1.6 หนังสือรับรองวาเน้ือหาของสิ่งที่สงไปถูกจัด บรรจุ 

ทําเครื่องหมายและปดปายอยางถูกตอง และมีการขนสงทางทางหลวงตามขอกําหนดของรัฐ 

   2.2 จัดทําสําเนาของบันทึกการขนสงขยะไปยังเจาของสถานที่

กําจัดขยะแรใยหินในเวลาเดียวกับการสงขยะแรใยหินไปยังสถานที่กําจัดขยะแรใยหิน63 

    แตหากเปนการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

เปนความยาวนอยกวา 80 เมตรสําหรับทอนํ้า หรือนอยกวา 15 เมตร สําหรับช้ินสวนอ่ืนของอาคาร หรือ

ช้ินสวนอาคารที่ไมสามารถวัดความยาวหรือบริเวณกอนหนาน้ีได นอยกวา 1 ลูกบาศกเมตรใหเจาของ

หรือผูดําเนินงานปฏิบัติดังนี้64 คือ ใหผูบริหารเขียนขอสังเกตระบุตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน

ถึงความตั้งใจที่จะรื้อถอนหรือบูรณะสงขอสังเกตนั้นทางไปรษณีย ทางบริการการสง หรือการสง

ที่ยอมรับได65 และจะตองปรับปรุงขอสังเกตในฐานะเปนสิ่งสําคัญ รวมทั้งเมื่อจํานวนผลกระทบของ

แรใยหินเปลี่ยนแปลงไปอยางนอย 20%66 โดยตองใหสงขอสังเกตกอนเริ่มรื้อถอน 10 วัน67 

 

 

63 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.150 
64 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (a)(2) 
65 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (b)(1) 
66 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (b)(2) 
67 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (b)(3)(i) 
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3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแร

ใยหินในประเทศสิงคโปร 

ประเทศสิงคโปรไดมีการจัดทํากฎหมายเร่ืองการทํางานเกี่ยวกับวัสดุที่มีแรใยหิน

อยางถูกตองและปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2014 คือ 

Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 โดยกฎหมายฉบับน้ีไดแบงเน้ือหา

ออกเปน 6 สวน ดังตอไปน้ี 

3.2.2.1 เรื่องราวเบื้องตนเกี่ยวกับการทาํงานเกี่ยวกับวัสดุที่มีสวนผสมของแรใย

หิน 

 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 

ไดกําหนดคํานิยามที่สําคัญไว ไดแก 

 “วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน” หมายถึง วัสดุ สสาร ผลิตภัณฑ หรือ 

เครื่องใชที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

 “งานรื้อถอนแรใยหิน” หมายถึง งานทุกชนิดที่ตองรื้อถอนแรใยหิน

อยางหลีกเลี่ยงไมได หรืองานที่การสรางตึก อาคาร เรือ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีวัสดุแรใยหิน

ในการซอมแซมหรือติดต้ัง  

 “บริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน” หมายถึง บริเวณที่ทํางานที่มีการทํางาน

ใดๆที่เกี่ยวกับแรใยหิน 

 “งานเกี่ยวกับอาคาร” หมายถึง การทําลายอาคาร หรือการดัดแปลง 

ตอเติม หรือซอมแซมอาคาร 

 “บุคคลที่มีความสามารถ” มีความเกี่ยวของในทุกๆงาน หมายถึง บุคคลที่มี

ประสบการณเพียงพอและไดรับการฝกฝน และ ผานการอบรมของคณะกรรมการตามขอเรียกรอง

ตามจุดประสงคของงานอยางสมบูรณ68 

3.2.2.2 การสํารวจการมีอยูของแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินใน

สถานที่ประกอบการ 

 (1) การสํารวจสถานที่ประกอบการ 

  1. นายจางหรือตัวแทนภายใตคําสั่งมีหนาที่ในสถานประกอบการ คือ 

   1.1 ดําเนินการหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุที่เฉพาะเจาะจง หรือ 

   1.2 งานกอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับการกอสรางใดๆ ที่ตัวอาคาร

หรือบางสวนของอาคาร ไมมีใบอนุญาตประกอบการหลังจากวันที่ 1 มกราคม 1991 

68 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 Part I  
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  ทําใหแนใจวาการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการงานที่เกี่ยวกับอาคาร 

เริ่มตนหลังจากนายจางหรือตัวแทน แลวแตกรณี ไดรับรายงานการสํารวจจากบุคคลที่มีความสามารถ

ที่ไดรับการแตงต้ังโดยนายจากหรือตัวแทน วามีแรใยหินในวัสดุโดยเฉพาะเจาะจงน้ันหรือไม หรือมีแรใยหิน

หรือวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินในการซอมแซมหรือติดต้ังอาคารหรือไม 

  2. นายจางหรือตัวแทน มีหนาที่แตงต้ังบุคคลที่มีความสามารถ  

   2.1  ในทุกงานการปฏิบัติการหรือการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

วัสดุโดยเฉพาะเจาะจง เพ่ือจัดการสํารวจวัสดุเฉพาะใหแนใจวามีแรใยหินในวัสดุน้ันหรือไม 

   2.2  ในกรณีงานที่เกี ่ยวกับงานกอสรางอาคารที่เกี ่ยวของกับ

การกอสรางใดๆ ที่ตัวอาคารหรือบางสวนของอาคาร ไมมีใบอนุญาตประกอบการหลังจากวันที่ 1 

มกราคม 1991 เพ่ือสํารวจอาคารใหแนใจวามีแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินอยูในการซอมแซม

หรือติดต้ังอาคารหรือไม 

  3. ไมตองปฏิบัติตามวิธีดังกลาวในงานที่มีเอกสารพิสูจนวาวัสดุ

โดยเฉพาะน้ันไมมีสวนผสมของแรใยหิน  

  4. นอกจากน้ีในกรณีสถานที่ที่คณะกรรมการมีเหตุเช่ือวามีแรใยหิน

หรือวัสดุที่มีแรใยหิน 

   4.1 ปรากฏในสถานที่ทํางาน หรือ 

   4.2 การซอมแซมหรือติดต้ังอาคารในงานกอสรางอาคารที่เกี่ยวของ

กับการกอสรางใดๆ ที่ตัวอาคารหรือบางสวนของอาคาร ไมมีใบอนุญาตประกอบการหลังจากวันที่ 

1 มกราคม 1991 

  คณะกรรการอาจมีคําสั่งใหนายจางหรือตัวแทนที่ดําเนินการหรือ

ปฏิบัติงานในสถานที่ทําการหรืองานที่เกี่ยวกับอาคารแตงต้ังบุคคลที่มีความสามารถในการสํารวจในงาน

เชนกันได 

 (2)  การจัดการการสํารวจ 

  2.1 บุคคลผูมีความสามารถที่ไดรับการแตงต้ังจากนายจางหรือตัวแทน

นายจาง มีหนาที่จัดการการสํารวจหรือปฏิบัติการดูแลและควบคุมการสํารวจ 

  2.2 โดยปราศจากความลําเอียงตามในการสํารวจและการดูแลควบคุม

การสํารวจ เปนหนาที่ของบุคคลที่มีความสามารถ 

   2.2.1  ในการปฏิบัติการที่จําเปนเพ่ือทดสอบและวิเคราะหตัวอยาง

วัสดุ สสาร ผลิตภัณฑและเครื่องใชจากสถานที่ทํางานหรืออาคาร ภายใตความยินยอมของผูครอบครอง

หรือเจาของสถานที่หรืออาคารน้ัน วามีสวนผสมแรใยหินหรือไม 
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   2.2.2  ทําใหแนใจวาตัวอยางดังกลาวถูกตรวจสอบและวิเคราะห

โดยการตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับ 

   2.2.3  เตรียมรายงานการจัดการการสํารวจโดยไมลาชา 

 (3)  การเสนอและการเก็บรายงานการสํารวจ 

1. บุคคลผูมีความสามารถมีหนาที่เสนอรายงานรายงานการสํารวจ

ฉบับสมบูรณและผลการตรวจสอบและวิเคราะหใหนายจางหรือตัวแทน แลวแตกรณี ภายในสามเดือน

หลังจากไดรับการแตงต้ัง  

2. นายจางหรือตัวแทนที่ไดรับรายงานการสํารวจและผลการตรวจสอบ

และวิเคราะหดังกลาวจากบุคคลผูที่มีความสามารถนั้น ตองเก็บรักษารายงานการสํารวจและ

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหดังกลาวไวอยางนอยสองปนับแตวันที่ไดรับ  

3. หากบุคคลที่มีความสามารถฝาฝนไมสงรายงานการสํารวจและ

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหภายในเวลาสามเดือนนับแตไดรับการแตงต้ัง จะมีความผิดและมีแนวโนม

วาจะกระทําความผิด หากเปนความผิดครั้งแรก มีโทษปรับไมเกิน 2,000 เหรียญ และหากเปนการกระทํา

ความผิดครั้งที่สองหรือเปนการกระทําความผิดในครั้งตอๆ มา มีโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ 

4. หากนายจางหรือตัวแทนฝาฝน ไมเก็บรักษารายงานการสํารวจ

และผลการตรวจสอบและวิเคราะหดังกลาวจะมีความผิดและมีโทษปรับไมเกิน 2,000 เหรียญ69 

3.2.2.3 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับงานที่เกี่ยวของกับแรใยหิน 

 (1) การอบรมบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

  1. ผูควบคุมมีหนาที่เกี่ยวกับคนทํางานที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

ตองทําใหแนใจวาบุคคลเหลานั้นไดเขารวมและผานการอบรมการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินที่ไดรับ

การรับรองแลว  

   1.1 ในทันทีไมนอยกวา 12 เดือนกอนที่จะเริ่มทํางาน และ 

   1.2 อยางนอยทุก 12 เดือนหลังจากวันเสร็จสิ้นของการอบรม 

ตราบเทาที่ยังทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

  2. การอบรมตองรวมการสอนใหผู เขารวมการอบรมรูอันตราย

จากงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน และโดยเฉพาะขอดังตอไปน้ี 

   2.1 คุณสมบัติซึ่งเปนโทษของแรใยหินและผลกระทบอันตราย

ตอสุขภาพ 

69 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014Part II 
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   2.2 วัสดุ สสาร ผลิตภัณฑ และสิ่งของเครื่องใชที่มีสวนผสมหรือ

อาจมีสวนผสมของแรใยหิน 

   2.3 งานการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่อาจมีการสัมผัสแรใยหิน

และวิธีการปองกันใหสัมผัสนอยที่สุด 

   2.4 การฝกการทํางานที ่ปลอดภัยและวิธีใชอุปกรณปองกัน

สวนบุคคล 

   2.5 การใชที่เหมาะสม การบํารุงรักษา และ ขอจํากัดของอุปกรณ

การปองกันเกี่ยวการหายใจ 

   2.6 วิธีการขจัดแรใยหิน 

   2.7 วิธีการจัดการขยะแรใยหิน 

   2.8 ขอกําหนดสําหรับการตรวจสุขภาพที ่ระบุในกฎหมาย

ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานป 2011 วาดวยเร่ือง การตรวจสุขภาพ 

  3. เปนหนาที่ของผูควบคุมเกี่ยวกับคนทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน

ในการเก็บบันทึกการอบรมไวอยางนอยสองปนับแตวันที่เสร็จสิ้นการอบรม 

  4. บันทึกการอบรมดังกลาวน้ัน รวมถึง  

   4.1  ขอมูลหลักสูตรและหัวขอการอบรมการฝก และ 

   4.2  วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการอบรม 

  5. ผูควบคุมที่ฝาฝนขอกําหนดดังกลาวมีความผิดและมีโทษปรับไมเกิน 

2,000 เหรียญ สําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก และมีโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ สําหรับ

การกระทําความผิดครั้งที่สองหรือครั้งตอๆ มา 

 (2) การกําหนดขอบเขตการเขาบริเวณงานเกี่ยวกับแรใยหิน 

  1. ผูควบคุมมีหนาที่เกี่ยวกับคนทํางานเกี่ยวกับแรใยหินใหแนใจวา

ไมมีคนเขาไปในบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน ยกเวน   

   1.1 เปนบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับงานใดๆ ที่เกี่ยวกับแรใยหิน

ในบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหินน้ัน 

   1.2 เปนบุคคลที่ใชอุปกรณปองกันตนที่ผูควบคุมจัดเตรียมไวให 

  2. ผูควบคุมมีหนาที่ทําใหแนใจวา  

   2.1 บริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหินมีคอกกั้นอยางมีประสิทธิภาพ

และสรางรั้วลอมเขตจากบริเวณงานบริเวณอ่ืน และ 

   2.2 แสดงปายเตือนบริเวณหนึ่งหรือในบริเวณงานที่เกี่ยวกับ

แรใยหินที่เห็นชัดเจนเพ่ือเตือนความอันตรายที่อาจสัมผัสแรใยหิน 
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 (3)  วิธีการปลอยหรือการแพรกระจายแรใยหินระหวางการทํางานให

นอยที่สุด 

  1. ผูควบคุมตองทําการปลอยแรใยหินจากที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน

สูบรรยากาศใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได รวมทั้งใชวิธีการหน่ึงในน้ีหรือมากกวา ดังตอไปน้ี 

   1.1 วิธีการเปยก70 

   1.2 การควบคุมทางวิศวกรรม เชน ระบบระบายอากาศทองถิ่น 

หรือการกักเก็บ 

   1.3 วิธีความปลอดภัยหรือวิธีทํางานที ่เหมาะสมวิธีอื ่นหรือ

การปฏิบัติงานที่มีจุดประสงคลดการปลอยแรใยหินใหนอยที่สุด 

  2. สถานที่ที่ใชเปนระบบระบายอากาศทองถิ่นดังกลาว ตองเปน

หนาที่ของผูควบคุม ทําใหแนใจวาระบบระบายอากาศทองถิ่นน้ัน ไดรับการรักษาเปนประจําและไดรับ

การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ 

  3. ผูควบคุมตองทําการปองกันการแพรกระจายแรใยหินใหนอยที่สุด

เทาที่จะเปนไปได โดยขึ้นอยูกับบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน รวมทั้งขอกําหนดดังตอไปน้ี  

   3.1  ปดกั้นบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน และรักษาแรงดัน

ในบริเวณงานแรใยหิน 

   3.2 ปดและผนึกการระบายอากาศและระบบเคร่ืองปรับอากาศ

ในบริเวณงานแรใยหิน 

   3.3  กรองนํ้าที่ปะปนแรใยหินผานเครื่องกรองโดยเฉพาะที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

  4. ระบบการระบายอากาศทองถ่ิน หมายถึง ระบบระบายอากาศที่มี 

จุดประสงคจับแรใยหินทางอากาศ รวมทั้งทําความสะอาดอากาศดวยเคร่ืองกรองโดยเฉพาะที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

 

 

70 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulation 2014 ขอ 9 (4) วิธีเปยก 

หมายถึง การใชนํ้ายาที่เหมาะสมทําใหเปยกหรือชุมไปดวยนํ้าทั้งหมดของแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหิน หรือการพนนํ้ายาบนแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน แตไมรวมถึงการใช

เครื่องพนนํ้าที่มีแรงดันสูง 
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 (4)  การขจัดวัสดุที่ปนเปอนแรใยหิน 

  1. เปนหนาที่ของผูควบคุมคนทํางานในบริเวณงานเกี่ยวกับแรใยหิน

ในการจัดเตรียม  

   1.1 สิ ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณงานเกี ่ยวกับแรใยหิน 

เพื่อขจัดวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณที่อยูในบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหินแมวาจะไมไดใชระหวาง

การทํางานแรใยหิน 

   1.2 สิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในบริเวณที่ติดกับบริเวณ

งานที่เกี่ยวกับแรใยหิน เพ่ือขจัด 

    1.2.1 คนทํางานเกี่ยวกับแรใยหินในบริเวณงานแรใยหิน และ 

อุปกรณปองกันตนของเขาทันทีหลังจากบุคคลน้ันออกมาจากบริเวณงานแรใยหิน หรือ 

    1.2.2 บุคคลที่เขาไปบริเวณงานแรใยหินและเสื้อผาที่สวมใส

ระหวางที่เขาไปทันทีหลังจากบุคคลน้ันออกมาจากบริเวณงาน 

  2. เปนหนาที่ของผูควบคุมที่จะใหแนใจวาไมมีวัสดุ เครื่องมือ หรือ

อุปกรณที่ปนเปอนหรืออาจจะปนเปอนแรใยหินถูกนําออกมาจากบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน ยกเวน 

   2.1 มีการขจัดอยางเหมาะสมหรือสะอาดปราศจากแรใยหินแลว 

หรือ 

   2.2 เปนการวางไวอยางปลอดภัยในภาชนะที่ถูกผิดผนึกหรือ

ถุงที่ปดผนึก และภายนอกถูกขจัดอยางเหมาะสมและปดปายตามที่ระบุไว 

 (5)  การทําความสะอาดบริเวณงานแรใยหิน 

  1. เปนหนาที่ของผูควบคุมที่จะใชวิธีที่เปนเปนไดเพ่ือใหแนใจวา 

   1.1 ไมมีการสะสมของฝุนหรือขยะแรใยหินในบริเวณงานแรใยหิน

ในขณะทํางานที่เกี่ยวกับแรใยหิน และ 

   1.2 หลังจากเสร็จสิ้นการทํางานหรือเสร็จสิ้นการทํางานในแตละวัน 

บริเวณงานแรใยหินตองผานการทําความสะอาดเพ่ือขจัดฝุนและขยะ 

  2. เปนหนาที่ของผูควบคุมที่จะทําใหแนใจวาขอกําหนดตอไปน้ีไดรับ

การปฏิบัติตาม 

   2.1 ขยะแรใยหินตองถูกวางอยางปลอดภัยในภาชนะที่ปดผนึก

หรือถุงที่ถูกปดผนึก โดยภายนอกตองไดรับการขจัดสิ้งปนเปอนที่เหมาะสมกอนที่จะนําออกมาจาก

บริเวณงานแรใยหิน 

   2.2 ภาชนะหรือถุงขยะแรใยหินหรือวัตถุติดเชื้อที่มีสวนผสม

ของแรใยหิน ตองติดปายหน่ึงปายหรือมากกวากวาน้ัน ไดแก 
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    2.2.1 ระบุสิ่งของที่อยูในภาชนะหรือถุงน้ัน 

    2.2.2 ที่เตือนอันตรายของการสัมผัสแรใยหิน และ 

    2.2.3 เปนปายที่แสดงอยางเห็นไดชัดเจน 

   2.3 ขยะแรใยหินและวัตถุติดเชื ้อที ่มีสวนผสมของแรใยหิน 

ตองถูกทําลายใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

  3. เปนหนาที่ของผูควบคุมที่จะทําใหแนใจวาขยะแรใยหินและวัตถุ

ติดเชื้อที่มีสวนผสมของแรใยหินนั้นถูกทําลายดวยวิธีการที่จะไมเปนตนเหตุของความเสี่ยงตอ

ความปลอดภัยหรือตอสุขภาพของประชาชน71 

3.2.2.4 งานรื้อถอนแรใยหิน 

 (1) งานรื้อถอนแรใยหินโดยผูรับเหมางานรื้อถอนแรใยหินที่ไดรับการ

รับรอง 

  1. หามผูใดปฏิบัติงานรื้อถอนแรใยหิน เวนแตเปนบุคคลที่เปน

ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรอง 

  2. เปนหนาที่ของผูครอบครองสถานที่ทํางานที่จะตองทําใหแนใจวา

งานรื้อถอนแรใยหินทุกอยางไดปฏิบัติในสถานที่ทํางานโดยผูรับเหมาะที่ไดรับการรับรอง 

 (2) ขอสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานรื้อถอนแรใยหิน 

  1. ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองมีหนาที่แจงคณะกรรมการเกี่ยวกับ

งานรื้อถอนแรใยหินที่ปฏิบัติโดยผูรับเหมาอยางนอย 7 วันกอนเร่ิมการทํางาน หรือภายในระยะเวลา

ที่เร็วกวาน้ันตามที่คณะกรรมการระบุในเฉพาะกรณี ในรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

  2. ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองมีหนาที่ เก็บสําเนาการแจงของ

สถานที่ทํางานที่ทํางานรื้อถอนแรใยหิน และทําใหการแจงมีอยูเพื่อการตรวจสอบเมื่อถูกเรียกรอง

โดยผูตรวจสอบ หากผูรบัเหมาที่ไดรับการรับรองฝาฝนจะมคีวามผิดและมโีทษปรับไมเกิน 2,000 เหรียญ 

 (3)  การแตงตั้งและหนาที่ของบุคคลที่มีความสามารถสําหรับงานรื้อถอนแร

ใยหิน 

  1. เปนหนาที่ของผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองที่จะทําใหแนใจวางาน

รื้อถอนแรใยหินจะไมเร่ิมตนขึ้น เวนแตแผนงานรื้อถอนแรใยหินจะถูกเตรียมโดยบุคคลที่มีความสามารถ

ที่แตงต้ังโดยผูรับเหมาที่ไดรับการรับรอง 

  2. ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองมีภาระหนาที่  

   2.1  แตงต้ังบุคคลที่มีความสามารถในการรื้อถอนแรใยหิน 

71 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 PartIII 
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   2.2  ตองทําใหแนใจวางานรื้อถอนแรใยหินจะปฏิบัติโดยหรือ

ภายใตคําแนะนําของบุคคลที่มีความสามารถ และ 

   2.3 ทําใหแนใจวาแผนงานรื้อถอนแรใยหินที่จัดเตรียมโดยบุคคล

ที่มีความสามารถเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเต็มที่ตามลําดับงานรื้อถอนแรใยหิน 

  3. เปนหนาที่ของบุคคลที่มีความสามารถที่ไดรับการแตงต้ังโดย

ผูรับเหมารื้อถอนแรใยหินที่ไดรับการรับรอง ในเรื่องของงานรื้อถอนแรใยหิน ดังน้ี 

   3.1  จัดทําแผนงานการรื้อถอนกอนเริ่มตนงานรื้อถอนใหแก

ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรอง 

   3.2  ทําใหแนใจวางานรื้อถอนปฏิบัติตามแผนงานการรื้อถอน

แรใยหิน 

   3.3  ประสานและจัดการการปฏิบัติงานรื้อถอนแรใยหิน  

   3.4 ทําใหแนใจวาบุคคลที่ผานการฝกอบรมตามขอ 6 เทาน้ัน  

เปนผูปฏิบัติงานรื้อถอนแรใยหิน 

   3.5  แจงผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองเรื่องวิธีการทีเ่กี่ยวงานรือ้ถอน

แรใยหิน 

 (4)  แผนงานรื้อถอนแรใยหิน 

  1. บุคคลผูมีความสามารถที่แตงต้ังโดยผูรับเหมาที่เกี่ยวกับงานรื้อถอน

แรใยหินจะตอง 

   1.1 จัดเตรียมแผนงานรื้อถอนที่ปลอดภัยสําหรับการรื้อถอน

แรใยหินหรือวัสดุแรใยหินใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเทาที่จะเปนไปไดและ 

   1.2 ทําใหแนใจวาแผนน้ันเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเทาที่จะ

เปนไปได 

  2. แผนงานรื้อถอนแรใยหินน้ันตองรวมถึง 

   2.1  ธรรมชาติและระยะเวลาที่เกี่ยวของกับงานรื้อถอนแรใยหิน  

   2.2  สถานที่ต้ังที่ทํางานรื้อถอนแรใยหินที่แนนอน 

   2.3  ขอมูลเกี่ยวกับชนิดแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมแรใยหิน 

   2.4  วิธีการรื้อถอนแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมแรใยหินและ

วิธีการปลอยหรือแพรกระจายแรใยหินออกสูอากาศจากงานรื้อถอนแรใยหินใหนอยที่สุด 

   2.5  ขั้นตอนการขจัดการปนเปอน 

   2.6  การจัดการสําหรับการเก็บและทําลายขยะแรใยหินหรือ

อุปกรณที่ปนเปอนแรใยหินที่มาจากการทํางานรื้อถอนแรใยหิน 
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   2.7  การเฝาสังเกตระดับแรใยหิน และ 

   2.8  ขั้นตอนฉุกเฉิน 

  3. ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองตองทําใหแนใจวาแผนงานรื้อถอน

แรใยหินน้ันจะสามารถตรวจสอบไดเมื่อมีการเรียกรองจากผูตรวจสอบ ผูรับเหมาที่ฝาฝน มีความผิดและ

มีโทษปรับไมเกิน 10,000 เหรียญ 

 (5)  การรื้อถอนอาคาร 

  1. สถานที่ที่จะรื้อถอนอาคารจะตองดําเนินการ และ 

   1.1  ในกรณีเปนสถานที่ที่สํารวจ บุคคลที่มีความสามารถแจง

ในรายงานการสํารวจวาอาคารดังกลาวมีแรใยหินหรือวัสดุแรใยหินซอมแซมหรือติดต้ังอาคารน้ัน หรือ 

   1.2  ในกรณีเปนสถานที่ที่ไมไดจัดการสํารวจ เจาของอาคาร

แจงนายจางของคนทํางาน หรือตัวแทนที่แนะนําคนทํางาน วาการร้ือถอนอาคารน้ันมีแรใยหินหรือวัสดุ

ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบอยูในอาคารน้ันดวย 

  2. นายจางหรือตัวแทน แลวแตกรณี มีหนาที่ทําใหแนใจวางาน

การรื้อถอนแรใยหินที่ดําเนินการโดยผูรับเหมางานร้ือถอนแรใยหินที่ไดรับการรับรองจะเสร็จสิ้นกอน

การรื้อถอนอาคารจะเริ่มขึ้น72 

3.2.2.5  ผูรับเหมางานรื้อถอนแรใยหินที่ไดรับการรับรอง 

 (1)  การรองของอนุมัติเปนผูรับเหมางานรื้อถอนแรใยหินที่ไดรับการ

รับรอง 

  1. บริษัทใดๆ อาจขอคณะกรรมการเพ่ืออนุญาตเปนผูรับเหมางาน

แรใยหินที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย 

  2. คํารองขอดังกลาวจะตอง  

   2.1  เปนไปตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

   2.2  ตองประกอบดวยขอมูล คําแถลง และเอกสารที่คณะกรรมการ

กําหนด และ 

   2.3  คาธรรมเนียมที่คืนไมได 250 เหรียญ 

 (2)  หนังสือรับรองอนุญาต 

  1. ใบรับคํารองขอหนังสือรับรองอนุญาต คณะกรรมการอาจ 

   1.1 จัดทําหนังสือรับรองการอนุญาตใหผูย่ืนคํารอง ภายใตเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม หรือ 

72 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 PartIV 
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   1.2 ปฏิเสธที่จะอนุมัติคําขอรับรอง 

  2. เมื่อคณะกรรมการปฏิเสธที่จะอนุมัติหนังสือรับรอง ตองใหเหตุผล

การปฏิเสธเปนลายลักษณอักษรแกผูยื่นคํารอง  

  3. คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเง่ือนไขที่กําหนดไว 

หรือกําหนดเง่ือนไขใหมเมื่อใดก็ได 

  4. หนังสือรับรองการอนุญาตมีผลบังคับจนกวาการอนุญาตใหบริษัท

ที่เปนผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองจะถูกระงับหรือยกเลิก 

  5. ผูรับเหมางานรื้อถอนที่ไดรับการรับรองมีหนาที่จัดทําหนังสือ

รับรองเพ่ือการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ หากผูรับเหมางานร้ือถอนที่ไดรับการรับรองที่ฝาฝนมีความผิด 

และมีโทษปรับสําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก ไมเกิน 2,000 เหรียญ และสําหรับการกระทํา

ความผิดครั้งที่สองหรือครั้งตอๆ มา ไมเกิน 5,000 เหรียญ 

 

 (3)  การระงับหรือยกเลิกหนังสือรับรอง 

  1. คณะกรรมการอาจระงับสําหรับกรณีระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน

ตามที่คณะกรรมการระบุ หรือยกเลิกหนังสือรับรองที่จัดทําแกผูรับเหมาที่ไดรับการรับรอง 

หากคณะกรรมการเห็นวาผูรับเหมาน้ัน 

   1.1  ไดรับหนังสือรับรองดวยการทุจริต การแสดงขอเท็จจริงที่เปนเท็จ 

หรือปกปดขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญ 

   1.2 ฝาฝนหรือมีเหตุวานาจะฝาฝนขอกําหนดตามบทบัญญัตน้ี 

หรือ 

   1.3 ฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดโดยคณะกรรมการไว 

  2. กอนทําการระงับหรือยกเลิกหนังสือรับรอง คณะกรรมการจะตอง

ใหผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองน้ันแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการที่ใหระงับหรือ

ยกเลิกน้ัน และใหโอกาสยื่นเหตุผลภายในเวลาที่คณะกรรมการระบุไวในหมายเหตุวาไมควรถูกระงับหรือ

ยกเลิกหนังสือรับรองเพราะเหตุใด  

  3. เมื่อคณะกรรมการระงับหรือยกเลิกหนังสือรับรอง ตองใหเหตุผล

ในการระงับหรือการยกเลิกเปนลายลักษณอักษรแกผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองน้ัน 
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 (4)  การอุทธรณไปยังรัฐมนตรี 

  1. ผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองที่เสียหายจากคําสั่งระงับหรือยกเลิก

หนังสือรับรองของคณะกรรมการ อาจอุทธรณไปยังรัฐมนตรีภายใน 21 วัน นับแตไดรับคําสั่งและเหตุผล

การระงับหรือยกเลิกหนังสือรับรอง 

  2. การอุทธรณไมมีผลกระทบตอข้ันตอนการทําคําสั่งหรือการกระทํา

ตามคําสั่งน้ัน73 

3.2.2.6 บทเบ็ดเตล็ด 

 ผูใดฝาฝนการกระทําที่ Workplace Safety and Health (Asbestos) 

Regulation 2014กําหนดไวใหมีหนาที่กระทํา บทบัญญัติน้ีกําหนดใหผูฝาฝนมีความผิดและตองโทษ

ปรับไมเกิน 20,000 เหรียญ หรือโทษจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งจําทั้งปรับ74 

 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมการใชแรใยหินในประเทศไทย

ที่เห็นเปนรูปธรรมน้ัน คงเปนเพียงเรื่องของการเตือนถึงอันตรายจากการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

ไวบนฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินเทาน้ัน ซึ่งไมอาจทําใหคนไทยตระหนักถึงอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นไดมากนักและไมสามารถปองกันการเกิดอันตรายจากการสัมผัสแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากฉลากน้ันมีเพียงขอความเตือนถึงโทษของการสมัผสัแรใยหนิวาอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรครายแรง

ไดเทาน้ัน แตการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลยังสามารถใชไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูบริโภคอาจะเกิด

ความรูสึกขัดแยงกันวาการใชแรใยหินนั้นเปนอันตรายจริงหรือไม จึงไมตระหนักถึงความอันตราย

สักเพียงใด นอกจากน้ีฉลากดังกลาวหรือมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน

ก็ไมไดกลาวถึงวิธีปองกันการใชเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับฝุนแรใยหินไวแตอยางใด 

แตในขณะเดียวกัน ในตางประเทศที่ตระหนักถึงความอันตรายของแรใยหินไดกําหนดมาตการทางกฎหมาย 

เพ่ือควบคุมและปองกันการใชแรใยหิน โดยเฉพาะการจัดการกับปญหาการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน

ที่อาจเกิดจากการกอสราง ซอมแซม หรือร้ือถอนอาคารไวเปนกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกําหนดใหการกอสราง 

ซอมแซม หรือการร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนมผสมของแรใยหินตองกระทําโดยผูที่มีความเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

73 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 PartV 
74 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 PartVI 
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เฉพาะดานที่ไดรับการอบรมมาตามหลักสูตรที่ถูกตอง มีการกําหนดมาตรการในการปฏิงานที่เกี่ยวกับ

แรใยหินใหสามาถปองกันการปนเปอนหรือการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง

กําหนดวิธีการจัดการกับขยะวัสดุที่มีแรใยหินใหตองจัดการเชนเดียวกับขยะอันตรายเพ่ือปองกันการสัมผัส

แรใยหินในอนาคต ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษามาตรการทางกฎหมายในตางประเทศเพ่ือนํามา

กําหนดมาตรการการควบคุมและปองกันการใชวัสดุตางๆที่มีสวนผสมของแรใยหินเพ่ือลดอัตราความเสี่ยง

ของการสัมผัสแรใยหินของคนทํางานเกี่ยวกับแรใยหินและประชาชนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

  



บทที ่4  

การนาํมาตรการทางกฎหมายในการปองกนัและควบคมุปญหาจากการใชวสัด ุ

ที่มสีวนผสมของแรใยหนิในตางประเทศมาใชกบัประเทศไทย 

 

จากที่ไดทําการศึกษาถึงอันตรายของแรใยหินมาแลว วาแมแรใยหินจะเปนฝุนแรที่ไมอาจ

มองเห็นไดดวยตาเปลา แตมีหลักฐานทางวิชาการมากมายในระดับสากลที่ยืนยันแลววาแรใยหินทุกชนิด

เปนอันตรายตอมนุษย เปนสาเหตุของโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุมปอด และโรคตางๆ อีกมาก 

แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการจัดการปญหาน้ี ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกัน

และควบคุมไมใหมีการใชแรใยหินทุกชนิดและเพ่ือไมใหกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

เปนกิจกรรมที่อันตรายตอสุขภาพของประชาชน จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 

ควรนํากฎหมายของตางประเทศมาปรับใชเพ่ือกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันและควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพ ดังจะกลาวตอไปน้ี 

 

4.1  มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการใชแรใยหนิทีค่วรนาํมาปรบัใชกบัประเทศไทย 

 

4.1.1 เครือ่งมอืในการยกเลกิการใชแรใยหนิในประเทศไทย 

องคการสากลตางๆ ลวนเสนอและผลักดันใหมีการยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิด 

โดยเฉพาะชนิดไครโซไทลที่จัดอยูในกลุมเซอรเพนไทน ที่ปจจุบันยังมีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

ที่อนุญาตใหใชอยางถูกตองและไมมีการควบคุมการใช ปจจุบันมีมากกวา 50 ประเทศทั่วโลกที่ไดยกเลิก

การใชแรใยหินทุกชนิดแลว เชน ในสหภาพยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน และมีการจํากัด

การใชในหลายประเทศ บางประเทศมีการออกกฎหมายการร้ือถอนอาคารเกาทีมีการใชวัสดุแรใยหิน

ที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด1 

ดังที่กลาวมาแลววาแรใยหินชนิดแอมฟโบลถูกจัดไวเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งตามมาตรา 18 หามมิใหมีการผลิต การนําเขา 

การสงออก หรือการมีไวในครอบครองแลว สําหรับแรใยหนิชนิดไครโซไทลน้ัน ประเทศไทยยังคงอนุญาต

ใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลไดอยู โดยไมมีขอจํากัดการใชหรือมาตการทางกฎหมายที่ใชจัดการปญหา

1 รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ, ความรูเพ่ือผูบริโภค เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและ

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 

2553), 10-11. 
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เกี่ยวกับวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสมแตอยางใด ทั้งๆ ที่ในอดีตประเทศไทยนําเขาแรใยหินชนิดไครไทล

เปนจํานวนมาก หลังจากมีหลักฐานทางวิชาการในระดับสากลยืนยันวาแรใยหินทุกชนิดเปนอันตราย

ตอสุขภาพของมนุษย จึงเริ่มมีการผลกัดันจากนักวิชาการใหรัฐบาลมีมาตรการทางกฎหมายในการยกเลิก

การใชแรใยหินทุกชนิด แตก็ยังไมสามารถทําใหประเทศไทยในปจจุบันมีมาตรการทางกฎหมายหรือ

นโยบายใดที่เปนรูปธรรมในการบังคับใหยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลได ซึ่งความจริงแลว

มีเครื่องมือที่สามารถนํามากําหนดเปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อยกเลิกการใชแรใยหินได คือ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีมติดังตอไปน้ี 

“1. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 มติ 1 มาตรการทําใหสังคมไทย

ไรแรใยหิน ตามมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1/2554วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 

และมอบหมายใหหนยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติตอไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพเสนอ ทั้งน้ีใหกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดวย 

2.  เห็นชอบแนวทางที่ 2 หามนําเขาแรใยหินไครโซไทล และผลิตภัณฑที่มี

สวนประกอบของแรใยหินไครโซไทลเฉพาะกรณี และหามผลิตผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน

ไครโซไทลที่ใชวัตถุดิบอ่ืนหรือใชผลิตภัณฑอ่ืนทดแทนได โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตราย กฎหมายวาดวยการสงออกไปและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา กฎหมายวาดวย

โรงงานและกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3.  มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทําแผนในการยกเลิกการนําเขา 

การผลิตและจําหนายแรใยหิน และผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด ทั้งน้ีใหกําหนด

กรอบเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินการตามแผนดวย แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4.  มอบหมายใหกระทรวงการคลังรบัไปตรวจสอบวา สาเหตุที่สินคาที่ใชวัตถุดิบอ่ืน

เปนสวนประกอบแทนแรใยหินมีราคาสูงขึ้นเน่ืองมาจากตนทุนหรือการเพ่ิมอัตราภาษี 

5.  มอบหมายใหกระทรวงสาธารณาสุขรับไปศึกษาผลกระทบของแรใยหินที่มีตอ

สุขภาพของผูใชแรงงานที่ทาํงานสมัผสัแรใยหิน และผูบริโภคที่ใชผลติภัณฑที่มสีวนประกอบของแรใยหนิ 

โดยใหจัดลําดับความสําคัญเพ่ือจะไดกําหนดมาตรการในการปองกันผูไดรับผลกระทบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ” 

เมื่อมติคณะรัฐมนตรี ขอ 2 ระบุไวชัดเจนวา “เห็นชอบแนวทางที่ 2 หามนําเขา

แรใยหินไครโซไทล และผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินไครโซไทลเฉพาะกรณี และหามผลิต

ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินไครโซไทลที่ใชวัตถุดิบอื่นหรือใชผลิตภัณฑอื่นทดแทนได 

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยการสงออกไปและการนําเขามา
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ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา กฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” 

ดังน้ันเพ่ือเปนการตัดไฟแตตนลมเพ่ือมิใหตองมีความเสี่ยงในการสัมผัสฝุนแรใยหิน กระทรวง

อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงสามารถอาศัยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 ที่ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการ มีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ประกาศให

แรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพ่ือหามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือ

การมีไวในครอบครองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของมติคณะรัฐมนตรีขอน้ีได โดยไมจําเปนตองจัดทําแผน

ในการยกเลิกการใชแรใยหินตามมติ ขอ 3 ที่มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทําแผน

ในการยกเลิกการนําเขา การผลิตและจําหนายแรใยหิน และผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ

ซึ่งเปนการเสียเวลา ทําใหการนํามาตรการทางกฎหมายในการยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลมาใช

ตองลาชาออกไป ซึ่งอาจสงผลใหมีผูปวยโรคที่มีสาเหตุจากแรใยหินเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผูประกอบการหลายรายมีความพรอมและสามารถปรับตัวไดในระยะเวลาอันสั้น2 และกระทรวง

อุตสาหกรรมก็มีอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อยูแลว จึงสามารถปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีไดในทันที  

4.1.2 มาตรการการใชวัสดุจากสารทดแทนแทนการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

หลายฝายเห็นวาการยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลอาจสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ เพราะการใชผลิตภัณฑที่ใชสารทดแทนแรใยหินน้ันมีคาใชจายสูง3 และมีประสิทธิภาพไมดี

เทาผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนผสม แตจากที่ไดทําการศึกษามาแลว พบวา ปจจุบันมีสารทดแทน

แรใยหินหมดแลวในทุกผลิตภัณฑ อีกทั้งยังไมสรางผลกระทบตอสุขภาพ เชน เสนใยยิปซั่ม เสนใย

เซลลูโลส และวัสดุในกลุมโพลีเมอรทั้งหมด เปนตน4 และสารทดแทนแรใยหินน้ันก็ไมไดมีราคาสูง

จนเกินไป และยังมีคุณสมบัติบางอยางที่แรใยหินไมสามารถทําได เชน กระเบ้ืองไรแรใยหิน สามารถดัด

ใหโคงเปนรูปแบบตามที่ตองการได ในขณะที่กระเบ้ืองแรใยหินไมสามารถทําได จึงทําใหเกิดมูลคาเพ่ิม

2 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่15): 4 ทางเลือกสูการยกเลิกการใชแรใย

หินไครโซไทล,” http://thaipublica.org/2015/05/asbestos-has-been-banned-15 (สืบคนเมื่อวันที่ 

8 พฤษภาคม 2558). 
3 ศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย และคณะ, เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมไทยไรแรใยหิน : 

ช้ีความจริงยืนยันแรใยหินไครโซไทลอันตราย, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 2555), 17. 
4 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่ 16): นักวิชาการช้ีสินคาที่ใชแรใยหิน

ประกอบทุกชนิดมีสารทดแทน,” http://thaipublica.org/2015/05/asbestos-has-been-banned-16/ 

(สืบคนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558). 
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ในวัสดุที่ไมมีสวนผสมของแรใยหิน5 นอกจากน้ีสารทดแทนแรใยหินน้ันไมใชเปนเร่ืองใหมสําหรับ

ประเทศไทย แตไดมีการศึกษาและพัฒนากันมาระยะหน่ึง เห็นไดจากกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด

นโยบายในการยกเลิกการใชแรใยหินภายใน 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2550 และกลุมอุตสาหกรรมกระเบ้ือง

มุงหลังคาของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดทําขอตกลงรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

แสดงวามีการเตรียมการมากกวา 5 ปแลว ขณะน้ีหลายบริษทัมกีารใชสารทดแทนแรใยหินผลิตวัสดุตางๆ 

ไดแก กระเบ้ืองมุงหลังคา และผาเบรก ออกมาจําหนายในประเทศไทยแลวระยะหน่ึง จึงนาจะสามารถ

รองรับความตองการในการใชสินคาได6 ไมทําใหประสบปญหาขาดแคลนหากมีการยกเลิกการใชแรใยหิน 

ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมควรควบคุมการใชแรใยหิน 

โดยตองประกาศใหแรใยหินชนิดไครโซไทลซึ่งเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหมิให

มีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือมีไวในครอบครองในทันที ไมจําตองยื้อเวลาใหมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตภายในระยะเวลาถึง 2-5 ปกอนแตอยางใด เพราะโรงงานที่ผลิตวัสดุเหลานี้ไดมี

การเตรียมการมานานแลวสามารถดําเนินการปรับตัวไดภายในเวลา 6 เดือน เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิตมาใชสารทดแทนแรใยหินในการผลิตวัสดุตางๆได7ซึ่งแมจะตองยอมรับวาการยกเลิกการใชแรใยหิน

ในวันน้ีสามารถทําไดอยางทันที แมในอนาคตจะยังคงมีผูปวยจากแรใยหินเพราะประเทศไทยใชแรใยหิน

มาหลายสิบปแลว แตการยกเลิกการใชแรใยหินในทันทีนี้จะสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตในอนาคต

ไดมากกวา8 

 

 

 

5 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, พิมพครั้งที่ 1, 

(กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 2553), 20. 
6 ศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย และคณะ, เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมไทยไรแรใยหิน : 

ช้ีความจริงยืนยันแรใยหินไครโซไทลอันตราย, 9. 
7 เรื่องเดียวกัน, 19. 
8 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, ความรูเพ่ือผูบริโภค 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับแรใยหินชนิดไครโซไทล, 9.  
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4.2  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ควรนํามาใชใน

ประเทศไทย 

 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชแรใยหินดวยการยกเลิกการใชแรใยหิน

ทุกชนิดแลว ยังตองมีมาตรการรองรับมาตรการดังกลาวดวยการปองกันไมใหเกิดปญหาโรคจากฝุนแรใยหิน

จากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่เคยใชมาแลวในอดีตดวย แตขณะน้ีประเทศไทยยังไมมีมาตรการ

ทางกฎหมายในการปองกันปญหาที่เกิดจากการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินโดยเฉพาะ มีเพียงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง รื้อถอน อาคารทั่วไป

ที่อาจนํามาปรับใชไดในบางประการ แตยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเน่ืองจากมาตรฐานในการปองกัน

ปญหาวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินในแตละข้ันตอนน้ัน จะมีวิธีและรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป 

จึงควรนํามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศที่ไดทําการศึกษามาในบทที่แลวมากําหนดมาตรการ

ทางกฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสราง

มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปรที่มลีักษณะชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการปองกัน

ปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินอยางเปนลําดับข้ันตอน คือ ทั้งในระยะเวลากอน ระหวาง และ

หลังจากทําการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารเกาที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน นอกจากน้ี

เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรใยหิน อาจกําหนดคํานิยามสําคัญตางๆ และ

แบงมาตรการทางกฎหมายในการปองกันปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินได ดังจะกลาวตอไปน้ี 

 

4.2.1 คาํนยิาม 

4.2.1.1 วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน สหรัฐอเมริกาไดใหคํานิยามไว หมายถึงวัสดุ 

สลาร ผลิตภัณฑ หรือเครื่องใชที่มีสวนผสมของแรใยหินมากกวา 1% โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่แรใยหินสามารถฟุงกระจายไดงาย 

หมายถึง วัสดุที่แตกยุยไดงาย แรใยหินจึงอาจหลุดและฟุงกระจายไดงาย เน่ืองจากแรใยหินยึดหรือ

ผสานกับสารอ่ืนอยางหลวมๆ จึงอาจหลุดและฟุงกระจายไดงายแมเพียงใชมือบดขย้ีอางแลว  

 2. วัสดุที่เสนใยหินหลุดและฟุงกระจายไดยาก หมายถึง วัสดุที่แรใยหิน

ถูกยึดกับสารอ่ืนไวอยางมั่นคง จึงหลุดออกเปนอิสระและฟุงกระจายไดยาก นอกจากจะตัด ขัด เจาะ 

หรือทําใหวัสดุน้ันแตกหัก วัสดุลักษณะน้ีถูกแบงยอยออกเปนสองกลุม คือ วัสดุที่เสนใยแรหินสามารถ

ฟุงกระจายไดเมื่อถูกตัด ขัด เลื่อย เชน กระเบ้ืองยางปูพ้ืน ประเก็น เปนตน และกลุมที่สอง คือ วัสดุที่มี

แนวโนมแตกหักออกเปนช้ินเล็กหรือเปนผงได ซึ่งทําใหแรใยหินหลุดออกมาไดงายกวาชนิดที่หน่ึง เชน 
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ผลิตภัณฑกระเบ้ืองซิเมนตแผนเรียบสําหรับทําฝาหรือกั้นหอง กระเบ้ืองซิเมนตมุงหลังคา และทอนํ้าซิเมนต 

เปนตน9 

 ประเทศสิงคโปรยังกําหนดคํานิยามอ่ืนๆ ที่สําคัญที่ เกี่ยวกับวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินไวเพ่ิมเติมดวย คือ 

4.2.1.2 งานเกี่ยวกับแรใยหิน หมายถึง งานทุกชนิดที่ตองมีการรื้อถอนแรใยหิน

อยางหลีกเลี่ยงไมได หรืองานที่ตองสราง ซอมแซม หรือติดต้ังอาคาร เรือ เครื่องจักร ดวยวัสดุที่มีแรใยหิน

เปนสวนผสม  

4.2.1.3 บริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน หมายถึง บริเวณที่ทํางานใดๆ ที่มีการ

ทํางานใดๆ ที่เกี่ยวกับแรใยหิน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่ที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

4.2.1.4 ขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน หมายถึง ขยะทุกชนิดที่เกิดจากการ

รื้อถอน ซอมแซม หรือติดต้ังอาคารหรือวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

 

4.2.2 ขัน้ตอนการเตรยีมการรือ้ถอน ซอมแซม อาคารทีม่วีสัดทุีม่สีวนผสมของแรใยหนิ 

4.2.2.1 การระบุพื้นที่บริเวณที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินและการประเมินเบื้องตน 

 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือขอความเห็นชอบจากหนวยงานหรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ10 แตการกําหนดโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดังกลาวไมไดกําหนดใหกิจการการซอมแซม หรือการรื้อถอนสิ่งกอสราง อาคารตางๆ ที่อาจ

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชนตองมีการขออนุญาตจากหนวยงานและตองมีการจัดทํารายงาน

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแตอยางใด การซอมแซมและการรื้อถอนอาคารจึงเกิดชองวาง

ใหผูรับเหมาซอมแซม รื้อถอนอาคารที่อาจมีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไดโดยไมตองทําการวิเคราะห

ถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือประชาชนทั่วไปซึ่งอาจเกิดขึ้นได ดังน้ันจึงควรกําหนดใหการซอมแซม 

9 วันทนี พันธุประสิทธ์ิและคณะ, “มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซอมแซม

อาคารที่มีแรใยหิน.” http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/9946 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2557), 17-18. 
10 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, 2550), 130. 

                                           

http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/9946


92 

รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนตองจัดทํารายงานวิเคราะห

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือประชาชน หรืออยางนอยตองกําหนดใหมีการสํารวจอาคารที่จะทํา

การซอมแซมหรือรื้อถอนวามีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินหรือไม เพ่ือจะไดกําหนดใหใชวิธีการ

ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานซอมแซม รื้อถอนดังกลาว โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 20(1) 

แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของ

คณะกรรมการ ประกาศกําหนดใหผูที่จะซอมแซมหรือรื้อถอนอาคารใด ตองสงตัวอยางวัสดุ ผลิตภัณฑ 

ของอาคารที่จะทําการซอมแซมหรือรื้อถอนน้ัน ทั้งที่ทราบวามีสวนผสมของแรใยหินและที่สงสัยวานาจะมี

สวนผสมของแรใยหิน มาใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและวิเคราะห เพื่อประเมินวา

อาคารดังกลาวน้ันมีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินหรือไม และมีในปริมาณมากนอยเพียงใด ดวยวิธีการ

การตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี โดยอยูภายใตความยินยอมของผูครอบครอง

หรือเจาของอาคารน้ัน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการกําหนดใหอาคารทุกหลังที่จะทําการซอมแซม 

รื้อถอน สงตัวอยางวัสดุมาตรวจสอบวามีสวนผสมของแรใยหินหรือไมนั้น ยอมทําใหเกิดความลาชา

ในการปฏิบัติงาน หรืออาจมีเครื่องมือและบุคลากรไมเพียงพอ หรืออาจมีคาใชจายมากเกินความจําเปน 

ทําใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนได ดังน้ัน จากสถิติปริมาณการนําแรใยหินเขามาใชในประเทศไทย

ต้ังแตป พ.ศ. 2539 น้ัน เริ่มลดลงในป พ.ศ. 254911 จึงสันนิษฐานไดวาอาคารที่กอสรางข้ึนกอนป 

พ.ศ. 2549 มีโอกาสที่จะใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเปนจํานวนมาก สมควรกําหนดใหอาคาร

ที่กอสรางขึ้นกอนป พ.ศ. 2549 ตองสงตัวอยางวัสดุ ผลิตภัณฑของอาคารที่จะทําการซอมแซม ร้ือถอน

มาตรวจสอบและวิเคราะหกอนเริ่มปฏิบัติงาน แตกฎหมายไทยในปจจุบันไมไดกําหนดใหตองมี

การตรวจสอบวัสดุอาคารที่จะทําการรื้อถอน ซอมแซมแตอยางใด เจาของอาคารจึงสามารถจางผูรับเหมา

ทั่วไปทําการรื้อถอน ซอมแซมอาคารไดตามความพอใจ 

 หลังจากทําการสํารวจวัสดุตางๆแลว ใหบุคคลผูทําการสํารวจน้ันจะตอง

จัดทํารายงานการสํารวจและผลการวิเคราะหการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนดเสนอตอนายจาง

หรือผูควบคุมงานซอมแซมหรือรื้อถอนอาคาร และการปฏิบัติงานหรือการทํางานเกี่ยวกับอาคารที่มีวัสดุ

ที่มีแรใยหินเปนสวนผสม จะตองเริ่มตนหลังจากที่ไดรับรายงานการสํารวจดังกลาวแลวเทาน้ัน ซึ่งหาก

การสํารวจพบวาอาคารน้ันไมมีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเทาน้ัน จึงจะไมตองปฏิบัติตามวิธีการ

ปองกันฝุนแรใยหินจากการซอมแซม รื้อถอนอาคารดังจะกลาวตอไป 

 

11 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่ 1): กระบวนการผลักดันยกเลิกใชแรใยหิน

ของไทย,” http://thaipublica.org/2014/05/asbestos-has-been-banned-1 (สืบคนเมื่อวันที ่15 

พฤศจกิายน 2557). 
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4.2.2.2 การกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

 การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินน้ัน มีแนวคิดวาสามารถ

ใหแรใยหินลอยในอากาศแตภายในเขตแดนของการทํางานดังกลาวเทาน้ัน และมีเพียงคนที่ทํางาน

เกี่ยวกับแรใยหินเทาน้ันที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในบริเวณดังกลาวได ดังน้ัน สําหรับการรื้อถอนแรใยหิน

ในอาคาร จะตองปดผนึกประตูและหนาตางใหมีทางเขาและทางออกไดทางเดียวเทาน้ัน สวนบริเวณงาน

ที่เก่ียวกับแรใยหินจะตองแยกออกไปตางหาก โดยใชการปดกั้นหรือแนวกั้นดวยแผนพลาสติกที่ทึบและ

สรางแนวกั้นเขตจากบริเวณงานบริเวณอ่ืนดวย ภายนอกจะตองแสดงปายเตือนในบริเวณใดบริเวณหน่ึง

ที่มีผูคนสัญจรไปมามาก หรือในบริเวณทางเขาสถานที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินอยางชัดเจนเพ่ือเตือน

ความเสี่ยงที่อาจสัมผัสแรใยหิน โดยเปนสัญลักษณของรูปภาพและปายเตือนดังกลาวจะตองยังคงปดอยู

จนกระทั้งมีการทําความสะอาดพ้ืนที่ที่ทํางานและมีการรับรองวาสถานที่น้ันปราศจากแรใยหินแลว12  

4.2.2.3 การจัดเตรียมบุคคลที่มีความรูในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร พบวา ควรมี

บุคคลที่มีความรูในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินมาดําเนินงานเกี่ยวกับแรใยหิน โดยตองมีหลักเกณฑ

ดังตอไปน้ี 

 1. คนทํางานที่เกี่ยวกับแรใยหินอยางนอย 1 คน ตองไดเขารวมและ

ผานการอบรมการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินที่ไดรับการรับรองแลวไมนอยกวา 12 เดือนกอนที่จะเริ่ม

ทํางานและอยางนอยทุก 12 เดือน หลังจากวันเสร็จสิ้นของการอบรม ตราบเทาที่ยังทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

บุคคลน้ันอาจเปนผูรับเหมาหรือผูควบคุมงานซอมแซม รื้อถอนอาคารคนใดคนหน่ึง โดยการอบรมน้ัน

ตองใหคนที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินมีความรูความเขาใจในเรื่องอยางนอยดังตอไปน้ี ไดแก 

  1.1  ความอันตรายของแรใยหินและผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  1.2  วัสดุ สสาร ผลิตภัณฑ และสิ่งของเครื่องใชที่มีสวนผสมหรืออาจมี

สวนผสมของแรใยหิน 

  1.3  งานการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่อาจมีการสัมผัสแรใยหิน

และวิธีการปองกันใหสัมผัสนอยที่สุดและตองไดรับการฝกการทํางานที่ปลอดภัยและวิธีการใชอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคล 

12 Ministry of Manpower, “Occupational Safety & Health Circular : Safety 

Removal of Asbestos-containing Materials in Buildings,” http://safety.com.sg/pds/files/ 

pdf/Safe%20 Removal%20of%20Asbestos-Containing%20Materials%20in%20Buildings.pdf 

(สืบคนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557). 
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  1.4 การใชที่เหมาะสม การบํารุงรักษา และ ขอจํากัดของอุปกรณ

การปองกันเกี่ยวการหายใจ 

  1.5 วิธีการขจัด และการจัดการขยะแรใยหิน 

  1.6  ขอกําหนดสําหรับการตรวจสุขภาพ13 

 2. ผูรับเหมาการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน จะตอง

เปนผูรับเหมาที่ไดรับการรับรอง และงานรื้อถอนแรใยหินทุกอยางที่จะดําเนินการนั้นจะตองไดรับ

การปฏิบัติโดยผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองเทาน้ัน14 แตผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองจะตองแนใจวา

งานรื้อถอนแรใยหินจะไมเริ่มตนดําเนินการ เวนแตจะมีแผนงานการรื้อถอนแรใยหินที่ถูกเตรียม

โดยบุคคลผูเช่ียวชาญเรื่องแรใยหินและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานน้ันภายใตการควบคุมของ

บุคคลผูเช่ียวชาญดังกลาว15 

4.2.2.4 การวางแผนงานรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

 1. การจัดทําแผนงานการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

  ผูรับเหมาจะตองจัดใหมีการทําจัดเตรียมแผนงานรื้อถอนที่ปลอดภัย

สําหรับการรื้อถอนแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินโดยบุคคลผูเช่ียวชาญ และแผนงานการรื้อถอน

แรใยหินน้ันจะตองมีวิธีการที่เหมาะสมกับงานน้ันๆ และมีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยตามประเทศสิงคโปร

กําหนดใหแผนงานการรื้อถอนน้ีจะตองประกอบไปดวย 

  1.1  การคํานึงถึงธรรมชาติและระยะเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติงาน

รื้อถอนแรใยหิน  

  1.2  สถานที่ต้ังที่ทํางานรื้อถอนแรใยหินที่แนนอน 

  1.3  ขอมูลเกี่ยวกับชนิดแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมแรใยหิน 

  1.4  วิธีการรื้อถอนแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสมแรใยหินและวิธีการ

ปลอยหรือแพรกระจายแรใยหินออกสูอากาศจากงานร้ือถอนแรใยหินใหนอยที่สุดและวิธีการปฏิบัติ

สําหรับเหตุฉุกเฉิน 

  1.5  ข้ันตอนการขจัดการปนเปอน และการจัดการสําหรับการเก็บและ

ทําลายขยะแรใยหินหรืออุปกรณที่ปนเปอนแรใยหินที่มาจากการทํางานรื้อถอนแรใยหิน 

  1.6  การเฝาสังเกตระดับแรใยหิน ทั้งชวงเวลากอนการเริ่มปฏิบัติงาน 

ขณะที่ปฏิบัติงาน และหลังจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรใยหิน 

13 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulation 2014 Part III ขอ 6. 
14 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulation 2014 Part III ขอ 13. 
15 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulation 2014 Part IV ขอ 15. 
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  ทั้งน้ีผูรับเหมาที่ปฏิบัติงานรื้อถอน จะตองปฏิบัติตามแผนงานการรื้อ

ถอนที่จัดทําไวน้ีอยางเครงครัด และจัดใหบุคคลคนทํางานผูผานการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการรื้อถอนตามที่กลาวมาขางตนเปนผูปฏิบัติงานหรือเปนผูควบคุมงานรื้อถอนแรใยหินดวย16 

 2. การจัดทําขอสังเกตของการซอมแซม รื้อถอน อาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน 

  การจัดทําขอสังเกตน้ีสหรัฐอเมริกาเห็นควรตองกําหนดใหจัดทํา

ขอสังเกตของการซอมแซม รื้อถอน  และปรับปรุงขอสังเกตในฐานะเปนสิ่งสําคัญ หากจํานวนผลกระทบ

ของแรใยหินเปลี่ยนแปลงไป กอนเริ่มงานรื้อถอนแรใยหินหรือกอนกิจกรรมอ่ืนๆ ดังน้ันตองกําหนดให

ขอสังเกตจะตองรวมถึงขอดังตอไปน้ี17 

  2.1  ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของเจาของอาคาร และผูรับเหมางาน

แรใยหิน 

  2.2 ชนิดของการทํางาน การซอมแซมหรือการรื้อถอน 

  2.3 ขอมูลเกี่ยวกับอาคาร รวมทั้งขนาด จํานวนช้ัน อายุ และการใชงาน

ทั้งในอดีตและปจจุบัน 

  2.4 ขั้นตอนและวิเคราะหการตรวจการมีอยูของแรใยหิน 

  2.5 ประเมินจํานวนวัสดุที่มีสวนผสมแรใยหินที่จะรื้อถอนจากอาคาร

โดยประมาณ ตามความยาวของทอนํ้า พ้ืนผิวตามตารางเมตตร ตามช้ินสวนอ่ืนของอาคาร นอกจากน้ี

ตองประเมินจํานวนแรใยหินที่ไดรับผลกระทบที่จะไมไดทําการรื้อถอนกอนมีการทําลายอาคาร 

  2.6 แจงสถานที่ ที่อยู รวมทั้งหมายเลขอาคารหรือช่ืออาคาร และช้ัน 

หมายเลขหอง (ถามี) ของอาคารที่จะทําการร้ือถอน 

  2.7 กําหนดตารางวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการทํางานเกี่ยวกับ

การรื้อถอนแรใยหินหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเตรียมสถานที่ สําหรับงานการซอมแซม รื้อถอน ที่จะเริ่ม

การทํางานในวันอื่นนอกจากวันที่มีอยูเริ่มแรก ตองมีเครื่องหมายแสดงวาเปนขอสังเกตเดิมหรือ

เปนขอสังเกตที่ไดรับการแกไขใหม ซึ่งขอสังเกตของวันเริ่มตนวันใหม ตองปฏับัติดังน้ี  

   2.7.1 ในกรณีเวลาที่รื้อถอนแรใยหิน หรือขั้นตอนทําลายที่จะเริ่ม

หลังจากวันเร่ิมเดิมที่กําหนดไว ใหแจงวันเริ่มใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดกอนวันเริ่มเดิม และใหเขียน

ขอสังเกตของวันเริ่มวันใหมใหเร็วที่สุดและตองใหไมชากวาวันเริ่ม 

16 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulation 2014 Part IV ขอ 16. 
17 National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (b)(4). 
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   2.7.2 ในกรณีขั้นตอนการซอมแซม รื้อถอนหรือขั้นตอนการทําลาย

จะเริ่มเร็วกวาวันเริ่มเดิม ใหเขียนขอสังเกตของวันเริ่มใหมอยางนอย 10 วัน กอนเริ่มวันทํางาน 

  2.8 เขียนแผนงานการซอมแซมหรือการรื้อถอนที่จะปฏิบัติ รวมทั้ง

เทคนิคที่จะใชและระบุช้ินสวนของอาคารที่จะไดรับผลกระทบ 

  2.9 เขียนการฝกฝนงานและการควบคุมทางวิศวกรรมที่ใชปฏิบัติ 

รวมทั้งขั้นตอนการควบคุมการสงของเสียไปกําจัด 

  2.10 ระบุช่ือและสถานที่ที่จะทําการกําจัดขยะของเสียที่ขยะแรใยหิน

จะถูกกําจัด 

  2.11 ช่ือ หัวขอ และผูมีอํานาจของรัฐหรือตัวแทนรัฐที่มีคําสั่งรื้อถอน 

วันที่มีคําสั่งใหรื้อถอน และวันที่คําสั่งรื้อถอนเริ่มตน และสําเนาคําสั่งดังกลาวไวในขอสังเกต 

  2.12 สําหรับการซอมแซมหรือร้ือถอนที่เรงดวน ตองเขียนความเรงดวน

น้ันไว และอธิบายวากรณีดังกลาวจะมีสาเหตุจากสภาพความไมปลอดภัยอยางไร หรือสาเหตุจากเครื่องมือ

ชํารุดหรือเปนสาเหตุจากภาระทางเงิน 

  2.13 ลักษณะของขั้นตอนในกรณีพบวัสดุแรใยหินอยางคาดไมถึงหรือ

กรณีที่วัสดุแรใยหินถูกบด ขย้ี กลายเปนฝุน 

  2.14 ระบุช่ือ ที่อยู ของผูขนยายขยะแรใยหิน 

 

4.2.3 ขั้นตอนการปองกันการฟุงกระจายและการระบายฝุนแรใยหินระหวางการทํางาน

เกี่ยวกับแรใยหิน 

4.2.3.1 การเคลื่อนยายวัสดุแรใยหินออกจากอาคารที่จะรื้อถอน 

 1. ตามขั้นตอนการรื ้อถอนอาคารที่มีวัสดุที ่มีสวนผสมของแรใยหิน

ของสหรัฐอเมริกาน้ัน กอนจะทํากิจกรรมใดๆ ที่จะรบกวนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินจะตองเคลื่อนยาย

วัสดุเหลาน้ันออกจากอาคารที่จะทําการรื้อถอน มีบางในกรณีที่ไมตองเคลื่อนยายกอนการรื้อถอน ไดแก  

  1.1  แรใยหินชนิดไมฟุงกระจาย  

  1.2  กรณีที่ชิ้นสวนของอาคารนั้น หุมไวดวยคอนกรีต และเปยก

อยูตลอดเวลาที่ทําการรื้อถอน  

  1.3 กรณีที่ไมสามารถเขาถึงไดดวยการตรวจสอบ ดังน้ันจึงไมสามารถ

พบไดจนกวามีการเริ่มรื้อถอนและพบไดจากการรื้อถอนน้ันเอง ถาไมสามารถเคลื่อนยายไดอยางปลอดภัย 

วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่พบและเศษวัสดุแรใยหินน้ัน จะตองไดรับการปฏิบัติเหมือนเปนขยะวัสดุ

แรใยหินและตองทําใหเปยกอยางเพียงพอตลอดเวลาจนกวาจะไดรับการกําจัด 
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  1.4  เปนชนิดที่ไมฟุงกระจายและจะกลายเปนฝุนไดนอย18 

 2. ในกรณีที่อาคารถูกคลุมหรือเคลือบดวยแรใยหิน หรือในเวลาที่วัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินถูกถอนออกจากอาคารในขณะที่มันยังคงอยูในอาคาร ไมสามารถเคลื่อนยายวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินออกจากอาคารไดกอนเร่ิมตนการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน ใหทําใหแรใยหินน้ัน

ถูกรบกวนใหนอยที่สุด กลาวคือ  

  2.1  ทําใหแร ใยหินที ่พบระหวางขั ้นตอนการตัดหรือการทําให

เคลื่อนเปยกอยางพอดี 

  2.2  ระวังการนําลงสูพ้ืนหรือระดับพ้ืน หามโยน เขว้ียง ที่ทําใหทําลาย

หรือรบกวนแรใยหิน19 

4.2.3.2 วิธีการลดการฟุงกระจายหรือการแพรกระจายของฝุนแรใยหิน 

 วิธีการลดการฟุงกระจายหรือแพรกระจายของฝุนแรใยหินที่เปนมาตการ

ทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร คือ 

 1. วิธีการแบบเปยก 

  วิธีการแบบเปยก หมายถึง การใชนํ้ายาทําใหทั้งหมดของแรใยหินหรือ

วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเปยกหรือชุมไปดวยนํ้า หรือการพนนํ้ายาบนแรใยหินหรือวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหิน แตตองไมใชการใชเครื่องพนนํ้าที่มีแรงดันสูง20 

 2. การควบคุมทางวิศวกรรม  

  การติดต้ังระบบระบายอากาศที่มีความสามารถในการดักจับแรใยหิน

ทางอากาศ รวมทั้งทําความสะอาดอากาศดวยเคร่ืองกรองโดยเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งระบบระบาย

อากาศน้ี จะตองไดรับการการดูแลรักษาเปนประจําและมีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ21 

 3. วิธีความปลอดภัยหรือวิธีทํางานที่เหมาะสมวิธีอ่ืนหรือการปฏิบัติงาน

ที่มีจุดประสงคลดการปลอยแรใยหินใหนอยที่สุด 

  เชน การหอวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไดจากการซอมแซม หรือ

รื้อถอนไวอยางแนนหนาและไมสามารถมีฝุนหรือของเหลวรั่วไหลออกมาได หามวางขยะแรใยหินทิ้งไว

กับพ้ืนในสถานที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินเพราะอาจจะทําใหย่ิงแตกหักหรือกระทบกันไดงาย จนทําให

18National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (c)(1). 
19National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant ขอ 61.145 (c)(2). 
20 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 Part II ขอ 9 (4). 
21 เรื่องเดียวกัน 
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เกิดฝุนแรใยหินเพ่ิมขึ้นอีก22 ปดกั้นบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหิน และรักษาแรงดันในบริเวณงานแรใยหิน 

การกําจัดขยะแรใยหินที่ถูกตองเหมาะสม กรองนํ้าที่ปะปนแรใยหินผานเครื่องกรองโดยเฉพาะที่มี

ประสิทธิภาพสูง เปนตน23 

 4. สําหรับวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ถูกรื้อถอนตองปฏิบัติดังน้ี 

  4.1  ตองทําใหเปยกอยางพอดีและยังคงเปยกอยูจนกวาจะถูกเก็บและ

ถูกนําไปกําจัด 

  4.2  ตองนําลงสูพ้ืนหรือระดับพ้ืนดวยความระมัดระวัง หามโยน เขว้ียง 

ที่เปนการทําลายหรือรบกวนแรใยหิน 

  4.3  ตองขนยายวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินมาบนพ้ืนดินโดยรางที่ไมมี

การรั่วไหลหรือภาชนะ ถาการขนยายน้ันสูงจากพ้ืนมากกวา 50 เมตร  

  4.4 ตองเคลื่อนยายช้ินสวนของอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

เปนกลุมหรือเปนสวนใหมากที่สุด 

 

4.2.4 ขั้นตอนหลังจากการรื้อถอนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

4.2.4.1 การกําจัดขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่เกิดจากการซอมแซม รื้อ

ถอนอาคาร 

 เพ่ือปองกันไมใหมีการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน ตองปฏิบัติตามวิธีของ

ประเทศสิงคโปรดวยวิธีดังตอไปน้ี 

 1. ตองควบคุมไมใหขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินปะปนกับวัสดุอ่ืนๆ 

ตองแยกออกจากกันและทําใหขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ันเปยก หามกวาดในขณะแหง24 

หลังจากน้ัน ผนึกขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไวในหีบหอหรือภาชนะที่ไมอาจรั่วไหลไดในขณะที่

ขยะน้ันเปยกอยู ทั้งน้ีตองปราศจากการรบกวนหรือการทาํลายขยะดังกลาวดวย ภายนอกของหีบหอหรือ

ภาชนะที่บรรจุขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินนั้น ตองปดปายบนหีบหอหรือภาชนะดังกลาว

เพื่อเตือนถึงอันตรายจากการสัมผัส โดยปายเตือนตองมีอักษรในขนาดที่เหมาะสม สามารถอาน

เห็นไดงายและชัดเจนและควรกําหนดใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังน้ี คือ 

22 Ministry of Manpower, อางแลว, เชิงอรรถที ่12. 
23 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014 Part II ขอ 9 (3). 
24 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่3): การรื้อถอนแรใยหินอยางปลอดภัย,” 

http://thaipublica.org/2014/06/asbestos-has-been-banned-3/ (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2557). 
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  1) ช่ือของขยะที่อยูในหีบหอหรือภาชนะน้ัน 

  2) สถานที่เปนแหลงกําเนิดของขยะน้ัน 

  3) ขอความเตือนอันตรายของการสัมผัสขยะแรใยหินน้ัน25 

 2. มาตรการในการเคลื่อนยายหีบหอหรือภาชนะที่บรรจุวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหินซึ่งเปนขยะอันตราย ออกจากอาคารที่ทําการซอมแซม รื้อถอน หีบหอหรือภาชนะดังกลาว

จะตองไดรับการขจัดสิ่งปนเปอนภายนอกอยางเหมาะสมกอนที่จะนําออกมาจากบริเวณงานแรใยหิน 

เมื่อมีการขนยายออกมาแลวควรกําหนดใหมีเครื่องหมายลักษณะเฉพาะบนพาหนะที่ใชเคลื่อนยาย

ขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่มองเห็นไดอยางชัดเจนดวย26 และขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

จะตองถูกทําลายโดยถือวาเปนขยะประเภทเดียวกับขยะอันตราย จึงตองถูกกําจัดใหเร็วที่สุดดวยวิธีการ

ที่จะไมเปนตนเหตุของความเสี่ยงตอความปลอดภัยหรือตอสุขภาพของประชาชน27 เชน การกําจัดดวย

วิธีการฝงกลบ ซึ่งตองทําในพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามที่กําหนดไวโดยเฉพาะ และหามใช

วิธีการกําจัดดวยการเผา เพราะจะทําใหฝุนแรใยหินฟุงและแพรกระจายในอากาศไดงาย28 

  มาตรการในการเคลื่อนยายขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินออกไป

กําจัดในสถานที่กําจัดขยะอันตรายน้ัน ควรเคลื่อนยายในปริมาณมาก ควบคุมใหหีบหอหรือภาชนะที่บรรจุ

ขยะน้ันปดผนึกไมใหฝุนแรใยหินหรือเสนใยหินเล็ดลอดออกมาขณะการเคลื่อนยาย29 และตามบทบัญญัติ

ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือการตรวจสอบการเคลื่อนยายขยะอันตรายไปกําจัดในสถานที่ที่เหมาะสม ยังควร

ตองกําหนดใหมีการบันทึกการสงขยะและจัดทําสําเนาของบันทึกดังกลาวสงไปยังเจาของสถานที่กําจัด

ขยะเมื่อมีการสงขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไปยังสถานที่กําจัดขยะนั้นดวย บันทึกดังกลาว

ควรกําหนดใหมีขอมูลดังตอไปน้ี ไดแก 

25 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014Part III ขอ 12 

(2)(3). 
26 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014Part III ขอ 10(2). 
27 Workplace Safety and Health (Asbestos) Regulations 2014Part III ขอ 12 

(4)(5). 
28 THAIPUBLICA, “สังคมไทยไรแรใยหิน (ตอนที่3): การรื้อถอนแรใยหินอยางปลอดภัย,” 

http://thaipublica.org/2014/06/asbestos-has-been-banned-3/ (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2557). 
29 Asbestos - hazards and safe practices for clean up after earthquake 

http://www.who.int/hac/crises/chn/asbestos/en (accessed February 26, 2015). 
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1)  ช่ือและที่อยูของผูเปนเจาของแหลงกําเนิดขยะวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหิน 

2)  ปริมาณขยะที่เคลื่อนยายไปเพ่ือกําจัดที่สถานที่กําจัดขยะอันตราย 

3)  วัน เดือน ป ที่สงขยะไปยังสถานที่กําจัดขยะอันตราย 

4)  ช่ือและที่อยูของผูเปนเจาของสถานที่กําจัดขยะอันตราย 

5)  ช่ือ ที่อยู และลักษณะทางกายภาพของสถานที่กําจัดขยะอันตราย 

6)  หนังสือรับรองวาวัสดุที่สงไปกําจัดนั้นไดถูกจัด บรรจุ และ

มีการปดปายเครื่องหมายถูกตองตามที่กําหนด 

  ปจจุบันมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับ

การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20(1) และมาตรา 

44(1) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนดหลักเกณฑการบรรจุของเสียอันตราย

ในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงไมทําปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุอยู30 การจัดทําบัญชีเพ่ือ

ระบุปริมาณของเสียอันตราย31  ระบบเอกสารเพื่อระบุตัวผูขนสงของเสียอันตรายที่กําหนดใหตอง

แจงเพื่อขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก เพ่ือใชในการตรวจสอบในระบบเอกสารที่ทําขึ้น และระบบการทํา

เอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายที่ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูขนสง สถานที่รับกําจัดของเสีย

อันตราย เปนตน และตองมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารใบกํากับที่จัดทําขึ้นดวย32 ซึ่งเมื่อเทียบ

กับมาตรฐานของตางประเทศตามที่ศึกษามาแลวน้ัน หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศฉบับน้ีมีมาตรฐาน

เพียงพอตามมาตรฐานทั่วไปที่จะตองปฏิบัติตอของเสียอันตรายในการนําไปกําจัดแลว ประกาศดังกลาว

จึงสามารถนํามาใชบังคับกับขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไดจากการรื้อถอนใหเหมาะสมดวย 

 3. สําหรับการซอมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่ไมไดมีการขนยายวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินออกจากอาคารกอนการทําลายอาคาร ตามมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

กําหนดไวน้ัน ควรกําหนดใหทําใหขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ันเปยกอยูตลอดเวลาที่ทําการจัดการ

และเคลื่อนยายออกจากอาคารหลังเสร็จการทํางานไปยังสถานที่กําจัดขยะอันตราย  

30 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย

อันตราย พ.ศ. 2547 ขอ 5(2) 
31 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย 

พ.ศ. 2547 ขอ 5(1) 
32 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย 

พ.ศ. 2547 ขอ 7 
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 4. กรณีเปนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไมฟุงกระจายก็ไมจําตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ น้ี 

 

4.2.4.2 การปลอยอากาศจากสถานที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินสูบรรยากาศ 

 การปลอยอากาศจากสถานที่ทํางานแรใยหินสูบรรยากาศตองปลอยอากาศ

ที่ปราศจากฝุนแรใยหินดวยการเปยกเพ่ือไมใหฝุนแรใยหินฟุงกระจาย หรือดวยการทําความสะอาดฝุนละออง

ที่ปนเปอนแรใยหินกอนมีการปลอยออกสูบรรยากาศ ซึ่งจากที่ไดทําการศึกษามาแลววาฝุนแรใยหินน้ัน

ไมมีปริมาณความเขมขนที่ปลอดภัยที่แนนอน แตหากจะกําหนดใหสามารถปลอยปริมาณความเขมขน

ของแรใยหินเปนศูนยนั้นคงไมอาจเปนไปได ดังนั้น จึงควรกําหนดใหสามารถปลอยฝุนแรใยหิน

สูบรรยากาศภายนอกไดเพียง 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตรเทาน้ัน33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 

4.2.4.3 การทําความสะอาดพื้นที่ที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

 จากการศึกษาตามบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินและคูมือแนะนําความปลอดภัยในการร้ือถอนอาคารดังกลาวของกระทรวงแรงงาน 

ประเทศสิงคโปร ควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑการทําความสะอาดพื้นที่

ที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินมาปฏิบัติ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 1.  กําหนดใหมีการทําความสะอาดดวยการขจัดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องจักรทั้งหมดที่อยูในบริเวณงานแรใยหิน ไมวาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเหลาน้ันจะได

ถูกนํามาใชในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินหรือไมก็ตาม ดวยวิธีการใชนํ้าลางหรือดวยเครื่องดูดฝุนที่สามารถ

กรองอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ทั้งน้ีการทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร

ดังกลาวจะตองถูกทําความสะอาดใหปราศจากฝุนแรใยหินกอนถูกนําออกมาจากบริเวณงานแรใยหินดวย34 

33 คําพร ธุระเจน, “การคุมครองความปลอดภัยในการทํางานสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับแร

ใยหิน,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2556), 208. 
34 Ministry of Manpower, “Occupational Safety & Health Circular : Safety 

Removal of Asbestos-containing Materials in Buildings,” http://safety.com.sg/pds/files/ 

pdf/Safe%20Removal%20of%20Asbestos-Containing%20Materials%20in%20 Buildings.pdf 

(accessed December 25, 2014), 166. 
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 2.  ตองกําหนดใหมีการทําความสะอาดบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน

ทุกชนิดหรือบุคคลที่เขาไปในบริเวณงานที่เกี่ยวกับแรใยหินกอนออกจากบริเวณงานแรใยหิน ดวยการลาง

หรือดูดฝุนจากเครื่องแตงตัวและอุปกรณปองกันตนของบุคคลเหลาน้ันทันทีหลังจากปฏิบัติงาน 

 3.  กําหนดใหมีการลางและทําความสะอาดพ้ืนที่ที่ทํางานแรใยหินและ

พ้ืนที่ทั้งหมดที่อาจปนเปอนฝุนแรใยหินดวยเคร่ืองดูดฝุนที่สามารถกรองอากาศไดมีประสิทธิภาพสูง 

กลาวคือ ตองรวมทั้งทางเขางานแรใยหิน แผนพลาสติกหรือสิ่งที่นํามาเปนเขตกั้นแนวพ้ืนที่งานแรใยหิน

ออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆ และแผนรองพ้ืนในบริเวณงานตางๆที่อาจปนเปอนฝุนแรใยหินดวย35  

 4. การทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และพ้ืนที่ที่ทํางาน

แรใยหินนั้น เพื่อไมใหมีการสะสมของฝุนแรใยหินมีปริมาณมากจนยากตอการทําความสะอาด 

ควรกําหนดใหตองมีการทําความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นการทํางานในแตละวัน 

 

4.2.5 การควบคุมและตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย ใน

การปองกันและควบคุมปญหาที่เกิดจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

หากไดนํามาตรฐานการซอมแซม ร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

ที่ศึกษาจากตางประเทศที่เหมาะสมขางตนมากําหนดไวเปนมาตรการทางกฎหมาย โดยออกเปน

กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 8(11) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ที่ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารแลว พระราชบัญญัติฉบับน้ี 

กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เชน 

มีหนาที่พิจารณาการออกใบอนุญาตในการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือรื้อถอนอาคาร พรอมทั้ง

ติดตามตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขในกฎหมายหรือไม ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

ของอาคาร หรือการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมหรือเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูใกลเคียง36 

ดังน้ันผูที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามผลในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตองตามเง่ือนไข

ที่กฎหมายกําหนด ไดแก เจาพนักงานฝายปกครองทองถ่ินในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ผูวาราชการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็จะมอบอํานาจใหผูอํานวยการเขตหรือผูอํานวยการสํานักโยธาเปนผูกํากับ

35 Ministry of Manpower, “Occupational Safety & Health Circular : Safety 

Removal of Asbestos-containing Materials in Buildings,”, 166. 
36 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, 597. 
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ดูแลและตรวจสอบการดังกลาว37 ในสวนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกเทศมนตรี 

และนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามลําดับ  

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการที่เจาพนักงานฝายปกครองทองถิ่นจะบังคับการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีน้ัน เจาพนักงานฝายปกครองทองถิ่นจะมอบหมายใหนายชาง ซึ่งเปน

ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่นที่เจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ัง หรือวิศวกรหรือสถาปนิก

ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแตงต้ัง38 มีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนยายอาคาร เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม และ

มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือ

ทํางานในสถานที่น้ัน39เพ่ือรายงานการกระทําที่ฝาฝนน้ันใหเจาพนักงานฝายปกครองทองถิ่นที่มีอํานาจ

ทราบและดําเนินการตอไป  

ดังน้ันในการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินนายชางจึงมี

อํานาจเขาไปบริเวณที่ทําการซอมแซม รื้อถอนอาคารเพ่ือตรวจสอบและรายงานเจาพนักงานทองถิ่นวา

ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการปองกันไมใหฝุนแรใยหินฟุงกระจายหรือไม เชน ไดมี

การกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํางานเกี่ยวกับแรใยหินออกจากบริเวณงานอื่นๆ หรือไม แลวในระหวาง

การทํางานเกี่ยวกับแรใยหินไดปฏิบัติตามข้ันตอนการปองกันการฟุงกระจายและมีการระบายฝุนแรใยหิน

ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวหรือไม ทั้งมีอํานาจตรวจสอบจากบุคคลที่เปนผูควบคุมงานเกี่ยวกับเอกสารตางๆ 

เชน แผนงานการซอมแซมหรือแผนงานการร้ือถอนอาคาร รวมทั้งขอสังเกตของแผนงานน้ันๆ ดวย หรือ 

เอกสารที่ เปนหลักฐานวามีบุคคลที่ผานการอบรมความรู เรื่องการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินเปน

ผูดําเนินการหรือควบคุมการทํางานซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินอยูหรือไม 

เปนตน นอกจากน้ีเมื่อการซอมแซม รื้อถอนอาคารดังกลาวเสร็จสิ้นลง หากมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใด

ซึ่งไดซอมแซม รื้อถอนเสร็จแลวน้ัน ไดกระทําข้ึนโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี นายชาง 

 

 

 

 

 

37 สวัตต์ิ เอกพานิช, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการฝุนละอองจาการกอสราง

อาคาร,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2555), 82. 
38 พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
39 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 53. 
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มีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นและมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งให

แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ันได40 ทั้งน้ีเพ่ือเปน

การตรวจสอบและยืนยันวาหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแลว ผูควบคุมงานทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณงาน

ที่เกี่ยวกับแรใยหินจนปราศจากฝุนแรใยหินจนไมเกิดอันตรายตอผูอ่ืนเรียบรอยแลว 

 

4.3 ความรับผิดตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดจากการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหิน 

 

4.3.1 ความรับผิดทางแพง 

4.3.1.1 ความรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  การเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคอ่ืนๆ เกี่ยวกับปอดจากแรใยหินน้ัน กวาอาการ

ของโรคจะปรากฎตองใชระยะเวลาในการฟกตัวยาวนาน อาจใชเวลาถึง 10-20 ป ทําใหผูปวยลืมไปวา

เคยมีการสัมผัสกับฝุนแรใยหินมากอน และแพทยก็ไมอาจทราบถึงขอมูลดังกลาวได เพราะนอกจาก

มาตรการทางกฎหมายไทยในปจจุบันไมมีมาตรการเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินไวโดยเฉพาะแลว 

ก็ยังไมมีหลักเกณฑที่กําหนดใหทางการแพทยตองสอบถามและบันทึกประวัติการทํางานของผูปวย

ยอนหลังเปนเวลาหลายปเพ่ือเก็บเปนขอมูลเพ่ือวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดจากการสัมผัสฝุนแรใยหินดวย

เชนกัน ดังน้ันหากนํามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการซอมแซม ร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหินมาใชบังคับแลว มีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายทําใหผูอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับบริเวณงาน

เก่ียวกับแรใยหินไดรับการสัมผัสฝุนแรใยหินแลว ผูปวยที่ถูกทําละเมิดจะไมอาจทราบวาตนสามารถ

เรียกรองใหผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได เน่ืองจากไมทราบวาเคยมีการกระทําละเมิด

กับตน  

  แตหากมีการบันทึกทะเบียนขอมูลประวัติผูปวยไว และเก็บรักษาไวระยะหน่ึง 

เวลานานพอสมควร การวินิจฉัยของแพทยก็จะทราบไดวาโรคเกี่ยวกับปอดน้ันเกิดข้ึนเพราะเคยสัมผัส

ฝุนแรใยหินหรือไม สงผลใหผูปวยที่ถูกทําละเมิดมีสิทธิเรียกใหผูดําเนินงานซอมแซม ร้ือถอนอาคารที่มี

วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน ผูกระทําละเมิด ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 420 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยได ซึ่งหากผูกอความเสียหายไมยอมรับถึงการกระทําของตน หรือไมยอมชดใช

คาเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น คือ การนําคดีขึ้นสู

การพิจารณาพิพากษาในช้ันศาล อยางไรก็ตามผูเสียหายจะตองนําคดีของตนมาฟองรองภายในกําหนด

40 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 54. 
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อายุความละเมิด41 ตามมาตรา 448 คือ ภายในหน่ึงป นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและ

รูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนหรือภายในสิบป นับแตวันทําละเมิด42 ดังน้ันเมื่อนําอายุความตาม

มาตรา 448 มาใชกับคดีสิ่งแวดลอม ก็จะหมายความวา อายุความจะเริ่มนับต้ังแตวันที่ผูเสียหายรูถึง

การละเมิด ซึ่งการละเมิดหมายถึง วันที่มีการละเมิดเกิดขึ้นครบถวนทุกองคประกอบของหลักตามมาตรา 

96 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งการกอใหเกิดมลพิษ

หรือการรั่วไหลการแพรกระจายของมลพิษน้ันจะตองมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูเสียหายดวย43 กลาวคือ 

ฝุนแรใยหินจากการซอมแซม ร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน จะตองเปนเหตุใหผูอ่ืนอ่ืน

ไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย ดังน้ันหากผูเสียหายรูขอเท็จจริงที่เปนเหตุการณของ

การกอใหเกิดมลพิษน้ันแลว เมื่อผูเสียหายไดรับมลพิษหรือฝุนแรใยหินเขาสูรางกายเมื่อใด ยอมถือวา

มีการกระทําความผิดตามมาตรา 96 แลว ฉะน้ันอายุความจึงตองเริ่มนับแตวันดังกลาวเปนตนไป44  

  แตในคดีสิ่งแวดลอม การใชอายุความละเมิดยอมไมมีความเหมาะสม 

เพราะหลักกฎหมายละเมิดใชบังคับสําหรับในคดีละเมิดทั่วๆ ไปทุกชนิดที่สามารถเห็นความเสียหาย

ไดทันที แตลักษณะของการละเมิดในคดีสิ่งแวดลอมยอมมีความแตกตางจากลักษณะของคดีละเมิด

ทั่วๆ ไปอยูหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงความเสียหายที่เกิดในคดีสิ่งแวดลอม ยอมมีทั้งความเสียหาย

ที่สงผลกระทบตอผูเสียหายในลักษณะที่เปนอันตรายฉับพลัน และมีทั้งกรณีของความเสียหายที่ไมได

สงผลกระทบทางกายภาพอยางเฉียบพลัน แตความเสียหายในลักษณะน้ีจะคอยๆสะสมอยูในรางกายของ

ผูเสียหายโดยที่มิไดแสดงอาการทางกายภาพแตอยางใด ซึ่งผลกระทบในลักษณะน้ีจะสะสมอยูในรางกาย

ในลักษณะที่คอยเปนคอยไปแบบชาๆ จนในที่สุดจึงจะสงผลกระทบเปนความเสียหายทางกายภาพ

ออกมาอยางเฉียบพลันทันที และความสียหายที่แฝงเรนอยูในรางกายน้ี อาจเพ่ิงปรากฎอาการเจ็บปวย

ออกมาภายหลังจากที่ดีรับสารพิษน้ันไปแลวเปนเวลากวา 10-20 ปก็เปนได ดังน้ันเมื่อกฎหมายอายุ

ความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดอายุความในการฟองรองคดีขั้นสูงไวเพียง 

10 ป จึงทําใหกรณีจะเรียกรองใหใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดน้ีขาดอายุความไปแลว45 โรคมะเร็ง

ปอดและโรคอ่ืนๆเกี่ยวกับปอดที่เกิดจากแรใยหินก็เชนกัน กลาวคือ เมื่อไดรับฝุนแรใยหินเขาสูรางกาย 

41 วรมน หวังพินิจกุล, “อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางแพงในคดี

สิ่งแวดลอม”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), 129. 
42 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 วรรค 1. 
43 วรมน หวังพินิจกุล, “อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางแพงในคดี

สิ่งแวดลอม”, 55. 
44 เรื่องเดียวกัน, 55. 
45 เรื่องเดียวกัน, 130-131. 
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เสนใยหินจะสะสมในรางกายอยูที่บริเวณปอด และสรางกลไกที่ทําใหเกิดความผิดปกติของปอดอยางชาๆ 

ซึ่งจะใชเวลานานและอาจใชเวลานานถึง 10- 20 ป กวาจะปรากฎอาการของโรค จนเกิดเปนอันตรายตอ

สุขภาพในที่สุด ดังน้ันเมื่อผูปวยทราบอาการของโรคที่เกิดจากการกระทําละเมิดเมื่อพน 10 ป นับแตวัน

ทําละเมิดแลว แมจะถูกทําละเมิดโดยที่ผูเสียหายไมทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ตาม ก็ไมอาจฟองรอง

เรียกคาสินไหมทดแทนจากผูดําเนินงานซอมแซม รื้อถอนอาคารดังกลาวไดแลว เนื่องจากถือวา

คดีขาดอายุความ จึงไมอาจเยียวยาผูปวยจากการกระทําละเมิดได 

 

4.3.1.2 ความรับผิดทางแพงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

มีบทบัญญัติที่ใหผูไดรับความเสียหายในคดีสิ่งแวดลอมมีทางเลือกในการฟองเรียกคาเสียหายเพ่ิมขึ้น

นอกจากอาศัยการฟองรองในหลักละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พรอมทั้งเปนการลด

ภาระการพิสูจนของผูเสียหายในเรื่องการจงใจหรือประมาทเลินเลอของจําเลยอีกดวย46 กลาวคือ 

ในมาตรา 96 ไดเพ่ิมหลักการที่ใหจําเลยในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตองรับผิดแมไมไดจงใจหรือไมได

ประมาทเลินเลอ ในขณะที่ตามหลักเรื่องละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน จําเลยตองรับผิด

ก็ตอเมื่อจงใจหรือประมาทเลินเลอเทาน้ัน ดังน้ันหากใชกฎหมายเรื่องละเมิดฟองผูทําละเมิดดาน

สิ่งแวดลอมแลว หากวาโจทกไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นไดวาจําเลยจงใจหรือประมาทเลินเลอแลว 

จําเลยก็จะไมตองรับผิด แตตามหลักการเรื่องความรับผิดทางแพงอยางเครงครัดที่กําหนดไวในมาตรา 96 น้ี 

แมโจทกไมสามารถพิสูจนไดวาจําเลยจงใจหรือประมาทเลินเลอ จําเลยก็ยังตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนอยู โดยโจทกมีหนาที่ตองพิสูจนวามีมลพิษรั่วไหลออกมาจากแหลงกําเนิดมลพิษที่จําเลยเปน

เจาของ และความเสียหายเกิดจากมลพิษดังกลาวน้ัน อยางไรก็ตาม มาตรา 96 ไมไดกําหนดหลักการเรื่อง

อายุความเรียกคาเสียหายไว จึงตองนําหลักการตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ47 

ทําใหลดภาระการพิสูจนตามมาตรา 96 ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูปวยที่ถูกละเมิด

จากการซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ตองพิสูจนวามีการกระทําโดยจงใจ

หรือไมประมาทเลินเลอหรือไม แตอยางไรก็ตามยังตองใชอายุความฟองรองคดีเรียกคาสินไหมทดแทน

ตามที่กําหนดไวในมาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทําใหอาจจะเกิดปญหาเรื่อง

ขาดอายุความฟองรองดังที่กลาวมาขางตน  

46 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, 554. 
47 ดร.ชัชชม อรรฑภิญญ, “การเรียกคาเสียหายทางแพงในคดีสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาคดี 

คลิต้ี,” วารสารอัยการ, ฉ. 22 (เมษายน-มิถุนายน 2552): 124. 
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4.3.2 ความรับผิดตามกฎหมายอื่น 

4.3.2.1 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

  วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินชนิดไครโซไทลในอาคารที่มีอยูแลวในเวลา

ที่แรใยหินชนิดไครโซไทลยังสามารถใชไดอยางถูกตองตามกฎหมายหากไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมน้ัน หากมีการกําหนดใหแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 แลว 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18(4) เพียงแตกําหนดวา วัตถุอันตรายประเภทที่ 4 น้ัน 

หากผูใดนําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองจะมีความรับผิดตามกฎหมาย ไมไดกําหนดความรับผิด

เรื่องปริมาณการใชที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัยของมนุษยไวแตอยางใด ดังนั้นแลวหากมี

การซอมแซม ร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินกระจายสูภายนอกเปนอันตรายตอผูที่อาศัย

อยูในบริเวณใกลเคียง โดยไมมีหลักเกณฑการควบคุมปริมาณความเขมขนที่ปลอยออกมาจากบริเวณ

การทํางานเกี่ยวกับแรใยหินดังกลาว จะทําใหผูเสียหายจากการสัมผัสฝุนแรใยหินที่ฟุงกระจายจาก

การซอมแซมรื้อถอน อาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไมมีหลักเกณฑที่สามารถเรียกใหผูทํา

ความเสียหายรับผิดตอตนเองได เน่ืองจากไมมีปริมาณความเขมขนข้ันตํ่าที่จะถือวาปลอยใหฟุงกระจาย

เทาใดแลวจะเปนความผิด 

  อยางไรก็ตาม หากมีการกําหนดใหแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตราย

ประเภทที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18(4) ก็ยังคงตองตกอยูภายใตบังคับ

ความรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้นหากการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับแรใยหินกอใหเกิด

ความเสียหายแกประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกับบริเวณงานเกี่ยวกับแรใยหินแลว ประชาชนผูไดรับ

ความเสียหายจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากแรใยหินชนิดไครโซไทล ซึ่งเปนวัตถุอันตราย

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. มาตรา 67 วรรคหน่ึง ซึ่งกําหนดใหผูตองเสียหายสามารถเรียกรอง

ใหผูดําเนินงานซอมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินชดใชคาสินไหมทดแทนได 

ภายในกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายจากความเปนวัตถุอันตรายและรูตัว

ผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน48 แตในการจะทราบวา ผูตองเสียหายไดรับความเสียหายจากแรใยหิน

ไครโซไทลหรือไม ตองอาศัยการเก็บสถิติของผูปวยและความรูดานการวินิจฉัยโรคในทางการแพทย

เปนสําคัญ ซึ่งในประเทศไทยยังตองการการพัฒนาทางแพทยในเร่ืองน้ีอยูมาก ทั้งน้ีเพ่ือใหผูตองเสียหาย

จากแรใยหินสามารถทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนและเพ่ือเปนการรักษาสิทธิเรียกรองของผูปวย

ที่สมควรไดรับการเยียวยาจากผูกอความเสียหายดวย  

48 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. มาตรา 67 วรรคหน่ึง สิทธิเรียกรองคาเสียหายอัน

เกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติน้ีเปนอันขาด อายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรู

ถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
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  สวนผูขนสงขยะวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินซึ่งถือเปนของเสียอันตราย

ดวยน้ัน ถึงแมจะมีการขนสงที่ฝาฝนหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 หรือเอกสารใบกํากับการขนสงที่ตองระบุ

รายละเอียดของผูขนสง ปริมาณขยะที่ขนสง ลักษณะการบรรจุ หรือสถานที่ที่รับบริการกําจัดขยะ

ของเสียอันตรายที่อาจถูกปลอมแปลงขึ้นไดโดยไมอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดก็ตาม แตผูขนสงยังคงมี

ความรับผิดอยู เน่ืองจากตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนดใหผูขนสง

วัตถุอันตรายตองรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน 

เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหาย

น้ันเอง จึงเปนการผลักภาระการพิสูจนใหตกแกผูขนสงในการพิสูจนวาความเสียหายเกิดเพราะเหตุ

สุดวิสัยหรือเพราะความผิดของผูเสียหายเอง หากพิสูจนไดจึงจะพนจากความรับผิด หากพิสูจนใหเขา

ขอยกเวนความรับผิดไมได ผูขนสงก็ตองรับผิดตอผูเสียหายจากการขนสงที่ฝาฝนประกาศฉบับน้ี ไมวา

เอกสารใบกํากับการขนสงจะถูกตองหรือไมก็ตาม 

 

4.3.2.2 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

  แมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจมีคําสั่งเปนหนังสือ แจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง 

หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทํารื้อถอนที่ฝาฝนพระราชบัญญัติฉบับน้ีได และหากการกระทํา

ที่ฝาฝนน้ัน เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคารทราบคําสั่งของ

เจาพนักงานทองถิ่นแลว แตมิไดฏิบัติการดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือ

ผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ตาม แตอาจมี

ในบางกรณีที่การซอมแซม รื้อถอนอาคารมีจํานวนมากเสียจนจํานวนบุคคลากรของเจาพนักงานทองถิ่น

ไมเพียงพอในการดําเนินการตรวจสอบ จึงตองอาศัยความรวมมือจากชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง

ในการแจงเหตุฝาฝนกฎหมาย ซึ่งชาวบานสวนใหญจะไมมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการทํางาน

เกี่ยวกับแรใยหินที่ถูกตอง ทําใหไมทราบวาการปฏิบัติงานซอมแซม ร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสม 
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ของแรใยหินที่กระทําอยูน้ันไดปฏิบัติตามมาตรฐานเพียงพอแลวหรือไม สงผลใหการปฏิบัติงานซอมแซม 

รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไมไดรับการตรวจสอบความเสียหายอยางทั่วถึงและ

ชาวบานจะไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัยโดยไมรูตัววามีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย

เกิดขึ้นกับตน 



บทที ่5 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรปุ 

 

ปจจุบันโรคมะเร็งเปนโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะ

มะเร็งปอด สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดที่คนสวนใหญรูจัก คือ เกิดจากสารมะเร็งในบุหร่ี แตสาเหตุ

ของโรคมะเร็งปอดที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่คนสวนใหญไมทราบแตอาจเรียกไดวาเปนภัยรายใกลตัว

ที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาน้ันก็คือ เสนใยจากฝุนแรใยหิน กลาวคือ แมแรใยหินจะมีคุณสมบัติ

ที่นํามาใชเปนสวนผสมของผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางดี โดยเฉพาะกระเบ้ืองมุงหลังคา ทอนํ้า ฝาเพดาน 

หรือฉนวนกันความรอน เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ทนความรอนและมีความแข็งแรงทนทาน แตเสนใย

ของฝุนแรใยหินเปนเสนใยที่มีอนุภาคเล็กและมีความคงทน เมื่อเขาสูรางกายจะสะสมอยูที่และทําลาย

เน้ือเยื่อปอดจนเกิดเปนโรคมะเร็งปอดในที่สุด นอกจากนี้ยังกอใหเกิดโรครายแรงที่ไมสามารถรักษา

ไดอีกมาก เชน โรคแอสเบสโตสิส โรคเมโสธิลิโอมา เปนตน ตามผลการศึกษาทางวิชาการระดับสากล 

องคกรแรงงานระหวางประเทศและองคการอนามัยโลกไดประกาศยืนยันวาแรใยหินทุกชนิดเปนสาเหตุ

ของโรคตางๆ ที่เกี่ยวกับปอด จึงมีหลายประเทศที่ยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิด เชน สหรัฐอเมริกา 

ประเทศในยุโรป ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง เปนตน และหลายๆประเทศก็ไดรองรับปญหาที่จะเกิดข้ึน

ตอเน่ืองจากการใชแรใยหินดวยการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการรื้อถอนอาคารเกาที่ใชวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินหากตองมีการรื้อถอนหรือซอมแซมอาคารดังกลาวซึ่งจะมีความเสี่ยงจากกิจกรรม

ที่ตองทําลายหรือรบกวนแรใยหินดวยการเจาะ การตัด การทุบวัสดุตางๆที่มีแรใยหินเปนสวนผสมดวย

อยางไรก็ตามแมประเทศไทยไดยกเลิกการใชแรใยหินหลายชนิดแลว แตยังคงอนุญาตใหใชแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลไดอยางถูกตองตามกฎหมายหากไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ผูเขียนจึงเห็นวาการที่มีหลักฐานทางวิชาการระดับสากลแสดงวาแรใยหินทุกชนิด 

เปนสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและโรคตางๆ เกี่ยวกับปอดแลว แมผลการศึกษาจะแสดงวาแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลนั้นกอใหเกิดโรคดังกลาวไดในอัตราที่นอยกวาแรใยหินชนิดอื่นๆ แตแรใยหินชนิด

ไครโซไทลก็เปนแรใยหินชนิดที่เปนสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคตางๆเกี่ยวกับปอดเชนกันกับแรใยหิน

ชนิดอื่นๆ ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักการระวังไวกอน ที่เนนการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม0

1 จึงควรมีการปองกันไมใหมีจํานวนผูปวยโรคมะเร็งจากแรใยหิน 

1 ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, 2550), 83. 
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ในอนาคตสูงขึ้นไปอีก โดยสิ่งที่จะตองมี คือ ตองมีการปองกันและควบคุมปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคผลิตภัณฑจากแรใยหิน

ดวยมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหินและการกอสราง ซอมแซม และ

รื ้อถอนอาคารที่มี วัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน พบวา มีกฎหมายที่กลาวถึงแรใยหินไว  คือ 

พระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และมีกฎหมาย

ที่ไมไดกลาวถึงแรใยหินแตสามารถนํามาปรับใชเพ่ือการปองกันและควบคุมการใชวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหินไดอีกหลายฉบับ แตกฎหมายเหลาน้ียังเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังจะสรุป

ไดดังน้ี 

5.1.1 ปญหากฎหมายในการปองกนัปญหาจากวสัดทุีม่สีวนผสมของแรใยหนิ 

 5.1.1.1 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กําหนดใหมีขอแนะนําการ

ใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหิน ใหหลีกเลี่ยงการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน แตไมไดกําหนด

มาตรการควบคุมการใชแรใยหิน เชน การกําหนดปริมาณการใชแรใยหิน หรือวิธีการปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนแรใยหิน วามีวิธีการใดบางที่จะสามารถลดการฟุงกระจายของแรใยหินไดและการฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่กําหนดใหมีฉลากคําเตือนอันตรายบนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ี ทําให

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินจะไมมีฉลากคําเตือนการใชเทาน้ัน แตยังสามารถทําการซื้อขาย

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไมมีฉลากคําเตือนจึงอาจจะทําตอไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากน้ีการที่ยังอนุญาตใหการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลสามารถกระทําไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

น้ัน ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนระหวางการอนุญาตใหใชแรใยหินชนิดไครโซไทลไดอยางถูกตองและ

คําเตือนถึงอันตรายของแรใยหินชนิดไครโซไทลที่ติดอยูบนฉลาก วาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหิน

น้ันอันตรายจริงหรือไม สงผลใหผูบริโภคเพิกเฉยตอคําเตือนบนฉลากของผลิตภัณฑและยังคงใช

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินน้ันตอไป 

5.1.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนมาตรการทางกฎหมายที่

กําหนดขึ้นเพ่ือการปองกันอันตรายแกชีวิตรางกายไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการกอสรางและรื้อถอนอาคาร

และเปนการปองกันการบาดเจ็บของประชาชนทั่วไปเทาน้ัน แตไมไดกลาวถึงขั้นตอนเฉพาะเจาะจงใน

การกอสราง ซอมแซม หรือร้ือถอนอาคารที่มีแรใยหินหรือรายละเอียดที่ตองปฏิบัติในชวงเวลากอนทํา

การกอสราง รื้อถอน ชวงเวลาทําการกอสราง รื้อถอน และหลังจากจากทําการกอสรางร้ือถอนอาคารเสร็จ

แลวไวแตอยางใด 

5.1.1.3 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร

และสาธารณูปโภคไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการกําจัดขยะแรใยหินน้ันจะตองถือวาเศษวัสดุที่มี

สวนผสมของแรใยหินทุกชนิดเปนขยะอันตราย แมจะมีปริมาณเพียงเล็กนอยก็จะตองถูกบรรจุในหีบหอ
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หรือภาชนะที่ปดมิดชิดและมีสัญลักษณแสดงความอันตรายของเศษขยะน้ันเอาไว เพียงแตกําหนดให

ตองจัดเก็บซิเมนตเมื่อมีปริมาณ 20 ถุง อาจทําใหมีปริมาณขยะแรใยหินที่ผสมอยูสะสมเปนปริมาณมาก

จนยากตอการกําจัดและมีความเขมขนที่เปนอันตรายตอสุขภาพแลว กระเบ้ืองมุงหลังคา ฝาเพดาน 

ทอนํ้า ที่มีสวนผสมของแรใยหินก็ควรจะตองมีการจัดเก็บดวยวิธีเดียวกันกอนนําไปกําจัดอยางถูกวิธี

ดวยเชนกัน สวนการทําความสะอาดบริเวณสถานที่ทํางานจะตองปฏิบัติโดยเร็ว การทําความสะอาด

บริเวณงานและคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานแรใยหินจะตองมีวิธีปฏิบัติอยางไรเพ่ือไมใหฝุนแรใยหิน

ติดตามออกมาสูอากาศภายนอก และจําเปนตองมีการทําความสะอาดทุกวัน ซึ่งประกาศฉบับน้ีก็มิได

กําหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจน 

นอกจากน้ีเมื่ออดีตมีการนําเขาแรใยหินมาใชเปนสวนประกอบของวัสดุกอสราง

มากมายมหาศาล จึงไมใชแตในกรุงเทพมหานครเทานั้นที่จะมีการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน

ในการติดต้ังอาคาร จังหวัดอ่ืนๆ ก็ตองมีการนําวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไปใชในการติดต้ังอาคาร

ดวยเชนกัน ดังน้ันในการปองกันการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินจากการกอสราง ซอมแซม หรือรื้อถอน

อาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินในจังหวัดตางๆ น้ัน จะไมมีมาตรการปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนแรใยหินเน่ืองจากประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใชเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน จังหวัดอ่ืนๆ

จะไมอยูภายใตบังคับของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับน้ี 

5.1.2 ปญหากฎหมายในการควบคุมปญหาจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน 

5.1.2.1 พระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ.2535 ประเทศไทยอนุญาตใหใชแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลโดยถูกจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กลาวคือ การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมี

ไวในครอบครองซึ่งแรใยหินชนิดไครโซไทลกระทําไดโดยตองไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม แตการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลยังจัดวาเปนวัตถุที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย 

การอนุญาตใหใชไดอยางถูกตองตอไปจึงจะสงผลตออัตราผูปวยโรคมะเร็งจากแรใยหินในอนาคต

ใหเพ่ิมมากขึ้น  

5.1.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แมการกอสรางจะเปน

กิจกรรมเกี่ยวกับแรใยหินที่ถูกกําหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แตกฏหมายฉบับน้ี

จะควบคุมลักษณะของสถานประกอบกิจการใหถูกสุขลักษณะเทาน้ัน ไมครอบคลุมถึงการควบคุมมิให

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเหลาน้ันสรางปริมาณฝุนแรใยหินในปริมาณเทาใดเพ่ือมิใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพ หรือมีการจัดการอยางไรเพ่ือกําจัดหรือปองกันไมใหเกิดฝุนของแรใยหินแตอยางใด จึงทําให

เกิดชองวางทางกฎหมาย เปดโอกาสใหเจาของกิจการการรื้อถอนอาคารดําเนินกิจการไดโดยไมถูก

ควบคุมในเรื่องดังกลาว 
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5.1.2.3 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน พ.ศ. 2554 เปนหลักเกณฑสําหรับนายจางที่ตองปฏิบัติตามเพ่ือจัดความคุมครองใหแกลูกจาง ให

ไดรับความปลอดภัยจากการทํางานที่เกี่ยวกับแรใยหิน ซึ่งเนนที่การคุมครองที่ตัวลูกจางที่อยูภายใต

สัญญาจางใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุนแรใยหิน แตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไมไดกลาวถึงหนาที่

ของนายจางหรือวิธีการปฏิบัติงานของลูกจางที่จะตองกระทําการใดๆ เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิด

อันตรายแกผูคนทั่วไปที่อาศัยอยูใกลเคียงกับสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงจะตองสัมผัสกับฝุนแรใยหิน 

จึงเรียกวาได ไมมีมาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายฉบับน้ีที่นายจางและลูกจางที่ดําเนินงานที่เกี่ยวกับ

แรใยหินจะตองควบคุมหรือปองกันไมใหบุคคลทั่วไปที่ไมใชลูกจางสัมผัสฝุนแรใยหินแตอยางใด 

การกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติเหลานี้นอกจากจะมีความรับผิดตามที่กําหนดไว

ในพระราชบัญญัติแตละฉบับแลว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย

ของผูอ่ืนที่ไดรับฝุนแรใยหินเขาสูรางกายจากการกระทําที่ละเมิดตอกฎหมาย ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรอง

ใหผูกระทําละเมิดหรือผูกอใหเกิดฝุนแรใยหินชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนไดโดยอาศัยหลักละเมิด

ตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อยางไรก็ตามแมผูเสียหายจะใชสิทธิฟองรองคดี 

ตามมาตรา 96 ผูกอใหเกิดฝุนแรใยหินจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแมจะมิไดกระทําโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเลอก็ตาม แตเน่ืองจากมาตรา 96 มิไดกําหนดเรื่องอายุความฟองรองคดีไว จึงตอง

อาศัยอายุความฟองรองคดีภายใน 10 นับแตวันทําละเมิด ตามหลักกฎหมายวาดวยละเมิด ซึ่งการเกิด

โรคจากฝุนแรใยหินสวนใหญจะใชเวลาในการฟกตัวของโรคเกินกวา 10 ป ดังนั้นคดีของผูปวยจาก

แรใยหินที่มีการปรากฎอาการของโรคเมื่อพน 10 ป ตองถือวาขาดอายุความ ทําใหผูปวยจากแรใย

หินไมมีสิทธินําคดีมาเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดหรือผูกอใหเกิดฝุนแรใยหินได 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การกอสราง ร้ือถอน หรือซอมแซมอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสม

ของแรใยหินที่จะมีการฟุงกระจายของฝุนแรใยหินน้ัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่ปองกันและควบคุม

ปญหาดังกลาวเพียงแคปญหาจากสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกดวยตาเปลาเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมไปถึง

การปองกันและควบคุมไมใหฝุนแรใยหินจากวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินฟุงกระจายจากกิจกรรม

ดังกลาวโดยตรง แมจะมีกฎหมายที่กลาวถึงแรใยหินไวโดยตรง แตก็เปนการอนุญาตใหใชแรใยหิน

ชนิดไครโซไทลไดอยางถูกตองตามกฎหมายเพียงตองมีขอแนะนําการใชผลิตภัณฑและคําเตือน

ความอันตรายของผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินที่ไมมีรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติไมให

ฝุนแรใยหินฟุงกระจายเขาสูรางกาย สงผลใหยังคงมีอัตราผูปวยโรคมะเร็งปอดและโรคปอดจากแรใยหิน

ในอนาคตเพ่ิมขึ้นตอไปเรื่อยๆ 

แตจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร พบวา 

เพื่อเปนการปองกันไมใหมีผูปวยโรคมะเร็งปอดและโรคปอดจากแรใยหินเพิ่มขึ้น ทั้งสองประเทศ
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จึงยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิด รวมถึงแรใยหินชนิดไครโซไทลดวย นอกจากน้ีทั้งสองประเทศยังคงเห็น

ปญหาที่จะเกิดจากการรื้อถอน หรือซอมแซมอาคารเกาที่เคยใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน จึงกําหนด

มาตรการทางกฎหมายในการรื้อถอน ซอมแซมอาคารดังกลาว เพ่ือปองกันและควบคุมปญหาฝุนแรใยหิน

จากวัสดุเหลาน้ันไมใหฟุงกระจายสูบรรยากาศภายจนเปนอันตรายตอผูคนทั่วไปที่อาศัยอยูใกลเคียงกับ

บริเวณการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน คือ ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย The Asbestos 

Hazard Emergency Response Act (AHERA) กําหนดมาตรการใหเจาของโรงเรียนของรัฐและเอกชน

สํารวจเบ้ืองตนเพ่ือจัดทํารายการวัสดุตกแตงและสิ่งของภายในอาคารที่มีแรใยหินเปนสวนผสม และ

มีกฎหมาย National Emission Standard for Hazardous Air Pollutant (NESHAP) ที่กําหนดนิยาม

ที่เก่ียวของและระบุมาตรฐานการปฏิบัติการรื้อถอนหรือการทําลายอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของ

แรใยหินดวย สวนประเทศสิงคโปรที่เพ่ิงมีการประกาศใชกฎหมาย Workplace Safety and Health 

(Asbestos) Regulations 2014 ก็ไดกําหนดคํานิยามที่เกี่ยวของและขั้นตอน หลักเกณฑในการดําเนินงาน

รื้อถอน ซอมแซมอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินไวเชนกัน โดยสรุปกฎหมายของทั้งสองประเทศ

จะกําหนดใหการร้ือถอน ซอมแซมอาคารดังกลาวจะตองมีการแบงการทํางานเปน 3 ชวงเวลา คือ 

ชวงเวลากอนปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีภายใตการปฏิบัติดูแล

ของผูที่มีความรูในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินโดยเฉพาะ กลาวคือ กอนเร่ิมการร้ือถอน ซอมแซมอาคาร

ดังกลาว จะตองสํารวจอาคารวามีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินมากนอยเพียงใด ทั้งตองมีการวางแผน 

การรื้อถอนวาจะเริ่มตนและสิ้นสุดลงเมื่อใด จะใชวิธีใดในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมสถานที่ทํางาน

เก่ียวกับแรใยหิน เชน การกั้นเขตแดนระหวางบริเวณงานเกี่ยวกับแรใยหินออกจากบริเวณงานอ่ืนๆ 

การติดปายเตือนในบริเวณงานถึงอันตรายจากการสัมผัสแรใยหิน เปนตน ระหวางการทํางานรื้อถอน 

ซอมแซมน้ัน จะตองมีการระบายอากาศจากอาคารที่จะรื้อถอน ซอมแซมใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได

และตองทําใหวัสดุนั้นเปยกอยูตลอดเวลาที่ทําการรื้อถอนหรือซอมแซมเพื่อปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนแรใยหิน หรืออาจมีการระบายอากาศดวยเครื่องระบายอากาศโดยเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ

ในการกรองสูง และเมื่อเสร็จงานแลวตองมีการทําความสะอาดทุกวันและกําจัดขยะวัสดุที่มีสวมผสม

ของแรใยหินเชนเดียวกับขยะอันตราย โดยการบรรจุเศษขยะเหลาน้ันไวในภาชนะที่ปดมิดชิด ไมสามารถ

มีฝุนเล็ดลอดออกมาได และมีปายเตือนติดภายนอกภาชนะหรือหีบหอน้ันแสดงขอความความอันตราย

จากการสัมผัสดวยขอความที่ชัดเจนและเขาใจงายกอนจะเคลื่อนยายไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสม เชน 

วิธีการฝงกลบ 

แตมาตรการทางกฎหมายเหลานี้ยังไมไดถูกกําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย

ใหตองปฏิบัติในการซอมแซมหรือร้ือถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินแตอยางใด จึงควรศึกษา

และนํามาปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมในกฎหมายของประเทศไทยใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพแกการปองกัน
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และควบคุมปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใชวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหิน และสามารถลดจํานวนผูปวย

โรคมะเร็งปอดและโรคอ่ืนๆ เกี่ยวกับปอดจากแรใยหินในอนาคตได 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

5.2.1 เน่ืองจากปจจุบันมีสารที่ทดแทนแรใยหินไดทุกชนิดและผูผลิตผลิตภัณฑมีความรู 

ความสามารถในการผลิตที่ใชสารทดแทนใยหินแลว ผูเขียนเสนอวา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

โรงงานอุตสาหกรรม ควรปฏิบัติตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ประกาศ

ยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลทันที ดวยการกําหนดใหแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 4 โดยอาศัยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศชนิดของวัตุอันตรายได เพ่ือทําใหสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตจากแรใย

หินในอนาคตไดในทันที 

5.2.2 รัฐควรสนับสนุนใหมีการใชสารทดแทนแรใยหินที่มคีุณสมบัติสามารถแทนคุณสมบัติ

แรใยหินใหไดมากเทาสุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มที่ 

โดยไดรับความรวมมือจากกระทรวงตางๆ คือ กระทรวงสาธารณสุขในการดูแลดานความปลอดภัยของ

สารทดแทนแรใยหิน และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการศึกษาพัฒนาคุณสมบัติของ

สารทดแทนแรใยหิน และกระทรวงอุตสาหกรรมในดานความรวมมือกับผูจําหนายเอกชนในการปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีแรใยหิน 

5.2.3 เพ่ือจัดการกับวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินที่เคยใชกอสรางอาคารแลวในอดีต 

ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมปญหาจากวัสดุเหลานั้น ใหสามารถใชบังคับ

ไดทั่วไป ไมเพียงเฉพาะในกรุงเทพมหานคร โดยการออกเปนกฎหมายลําดับกฏกระทรวง อาศัยอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบุหลักเกณฑและเง่ือนไขในการซอมแซม รื้อถอน 

อาคารที่มีวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม ต้ังแตชวงเวลากอนเร่ิมทํางาน ระหวางทํางาน และเมื่อเสร็จสิ้น

การทํางานรื้อถอน ซอมแซมอาคารดังกลาว ตลอดจนวิธีการกําจัดเศษขยะจากวัสดุดังกลาวที่ไดจาก

การรื้อถอนดวย โดยมีนายชางเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมแซม รื้อถอนอาคาร

ดังกลาว วาเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือไม หากมีการปฏิบัติที่ฝาฝนไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว 

จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารตอไป 

ดังน้ันควรมีการเพ่ิมเติมความรูแกนายชางในเรื่องวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรใยหิน เพ่ือใหนายชางมีความรู 
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ความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับแรใยหินไดอยางถูกตองครบถวน และนอกจากน้ี

ยังควรเพิ่มจํานวนบุคคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับแรใยหินใหมีจํานวนที่เพียงพอตอการตรวจสอบ

การซอมแซม รื้อถอนอาคารไดอยางทั่วถึงดวย 

5.2.4 เมื ่อการซอมแซม รื ้อถอนอาคารที่มีวัสดุที ่มีสวนผสมของแรใยหินกอใหเกิด

ความเสียหายแกสุขภาพของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับบริเวณงานเกี่ยวกับแรใยหิน 

ไมควรนําหลักเร่ืองความรับผิดทางละเมิดมาใชบังคับ เน่ืองจากอาจมีกรณีที่ประชาชนมีอาการเจ็บปวย

เมื่อพนเวลา 10 ป นับแตวันทําละเมิด ซึ่งถือวาขาดอายุความฟองรองเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนแลว 

ทําใหผูเสียหายจะไมไดรับการเยียวยาจากผูกระทําละเมิด แตกรณีตองถือวาการกระทําดังกลาวน้ัน 

เกิดความเสียหายจากวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย มาตรา 67 มีกําหนด

อายุความ 3 ป นับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูตองใชคาสินไหมทดแทน จึงจะสามารถทําให

ประชาชนที่ปวยจากแรใยหินที่ตองใชเวลาในการฟกตัวของโรคเปนระยะเวลายาวนานไดรับการเยียวยา

จากผูกระทําใหเกิดความเสียหายได  

5.2.5 กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเตรียมบุคลากร ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

แรใยหิน ทําหนาที่อบรมความรูความเขาใจในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหินใหกับคนทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน 

กอนที่จะเริ่มทํางาน เพิ่มเติมจากความรูในเรื่องของวิศวกรรมและสถาปตยกรรมดวย และทําหนาที่

ในการรับตรวจสอบวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินเพ่ือประเมินวาอาคารที่จะทําการร้ือถอน ซอมแซมน้ัน 

มีวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสมอยูหรือไม มากนอยเพียงใด โดยมีวิธีการตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับวา

มีมาตรฐานที่ถูกตอง 

5.2.6 รัฐควรมีการจัดใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับแรใยหิน 

ทั้งแหลงกําเนิดแรใยหินและอันตรายของแรใยหิน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองทําใหประชาชนตระหนักถึง

โทษและความรายแรงของแรใยหิน เน่ืองจากประชาชนสามารถพบฝุนแรใยหินไดงายในชีวิตประจําวัน 

การใชโดยไมทราบถึงอันตรายและวิธีปองกันฝุนแรใยหิน จะทําใหเพ่ิมความเสี่ยงในการสมัผสัฝุนแรใยหิน

เพ่ิมขึ้น โดยอาจจัดทําการอบรมใหความรูหรือจัดทําคูมือหรือหนังสือแนะนําเกี่ยวกับแรใยหินแกประชาชน

ทั่วไป เปนตน 

5.2.7 ควรมีการแพทยที่คํานึงถึงโรคมะเร็งปอดและโรคปอดที่มาจากแรใยหิน โดยมี

หลักเกณฑใหแพทยตองซักถามประวัติการทํางาน สภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัยยอนหลังเปนเวลา 
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หลายป เพ่ือทราบวามีเคยมีประวัติการสัมผัสกับฝุนแรใยหินหรือไม แพทยจะสามารถวินิจฉัยไดวาโรคน้ัน

เกิดจากแรใยหินหรือไม และตองมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลสุขภาพน้ันไวนานมากขึ้นกวากรณีทั่วไป2  

 

2 คําพร ธุระเจน, “การคุมครองความปลอดภัยในการทํางานสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับแรใยหิน,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2556), 209-210. 
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บรรณานกุรม 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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	10บทที่ 1
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	โลกของเราในปัจจุบันมีโรคร้ายแรงที่ไม่มีทางรักษาได้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ทำให้คนเสียชีวิตมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันโรคที่รู้จักกันดีอย่างโรคมะเร็งยังคงคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากต่อไปเรื่อยๆ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของคนทั่วโลก องค์การอ...
	ส่วนสถานการณ์อัตราการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยก็คล้ายกับประชากรทั่วโลก กล่าวคือ จะพบอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นทุกปีP1F P และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้ทั้งจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพ...
	ประชาชนส่วนใหญ่จะทราบดีว่าในบุหรี่มีสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง แต่มีสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แร่ใยหิน หรือแอสเบสตอส ที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนทั่วไปแต่ไม่มีค่อยมีคนรู้จักอันตรายของแร่ใยหินมากนัก โดยแร่ใยหินแบ่งออกเป็น 6 ชนิด มีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียด...
	ประเทศไทยมีการนำเข้าแร่ใยหิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 โดยมีปริมาณนำเข้าแร่ใยหินเป็นอันดับที่ 2 ของโลกคือ 3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี รองจากประเทศรัสเซียP7F P เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างอาคาร เช่น กระเบื้องมุงหลังคา ซิเมนต์ และเน...
	แม้องค์กรระหว่างประเทศมีการศึกษาพบว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ประเทศไทยจึงได้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันยังคงมีการอนุญาตให้ใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์มาใช้ในประเทศในฐานะเป็นวัตถุอันตรายชนิดท...
	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของแร่ใยหิน ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ อันตรายต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ตลอดจนสถานการณ์การใช้แร่ใยหินในปัจจุบัน
	1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ว่ามีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินหรือไม่ หากมีจะมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
	1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพอย่างไร
	1.2.4 เพื่อศึกษาแนวคิด และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินของต่างประเทศ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อเสนอการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแร่ใยหินของประเทศไทยให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
	1.3 สมมติฐานของการศึกษา
	1.6.1 ทำให้ทราบลักษณะและคุณสมบัติของแร่ใยหิน ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ อันตรายต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ตลอดจนสถานการณ์การใช้แร่ใยหินในปัจจุบัน
	1.6.2 ทำให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
	1.6.3 ทำให้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องของมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1.6.4 ทำให้ทราบแนวคิด และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินของต่างประเทศ และสามารถวิเคราะห์ เพื่อนำมาเสนอการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแร่ใยหินของประเทศไทยให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ


	11บทที่ 2
	บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่ใยหิน
	2.1 แร่ใยหิน
	2.1.1 ชนิดของแร่ใยหิน
	2.1.1.1 กลุ่มแร่เซอร์เพนไทน์ (Serpentile)
	(1)  ไครโซไทล์ (Chrysotile หรือ White asbestos) มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ค่อนข้างยาว ยืดหยุ่น โค้งงอและมักจะรวมกันเป็นมัดเส้นใย (Bundle) ที่ปลายเส้นใยแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยทั่วไปในธรรมชาติไครโซไทล์มีสีขาว เขียวอ่อน และอาจพบว่ามีสีเหลือง และชม...
	(2) อะโมไซท์ (Amosite หรือ Brown asbestos) เส้นใยของแร่ใยหินชนิดนี้มีลักษณะสั้นและตรง การทำเหมืองอะโมไซท์ยังคงมีอยู่บ้างในประเทศในทวีปอัฟริกา
	(3) แอนโธฟีลไลท์ (Anthophylite) เป็นแร่ใยหินที่พบน้อยมาก โดยทั่วไปมักพบปนเปื้อนอยู่ในแป้ง
	(4) ทรีโมไลท์ (Tremolite) แทบจะไม่พบแร่ชนิดนี้รวมกันอยู่ในปริมาณที่มากในธรรมชาติโดยทั่วไปจะพบบ้างเล็กน้อยปนเปื้อนอยู่กับไครไซไทล์ ขนาดของเส้นใยใกล้เคียงกับอะโมไซท์และครอซิโดไลท์



	2.2 อันตรายที่เกิดจากแร่ใยหิน
	2.2.1 การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหิน
	2.2.1.1 การศึกษาการเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์
	(1) การวิจัยทางระบาดวิทยา (Epidemiology study)
	(2) การศึกษาการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง (in vivo animal study)

	2.2.1.2 การตรวจพบโรคมะเร็งจากแร่ใยหิน




	12บทที่ 3
	บทที่ 3 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
	3.1 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินในประเทศไทย
	3.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
	3.1.1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
	แร่ใยหินถูกนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์าดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประ...
	ประกาศฉบับนี้ได้ให้นิยามของคำว่า “ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน” ว่าคือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเป็นสารเสียดทานประเภท เบรก คลัตช์ และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทกระเบื้อมุงหลังคา กระเบื้องยาก ไม้ฝา ท่อน้ำ ที่ยังมีการนำแร่ใยหินมาใช้เป็นส่วนปร...
	(1) ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
	1. ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่นแร่ใยหิน ถุงมือยาง แว่นตา ชุดคลุม
	2. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นหรือแตกหัก เช่น หลีกเลี่ยงการเจาะ ตัด ด้วยเครื่องมือที่มีความเร็วสูง
	3. ระมัดระวังการฟุ้งกระจายของฝุ่น
	4. เศษวัสดุหรือฝุ่นที่เกิดจากการติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑ์ ให้รวบรวมใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะและปิดให้มิดชิดก่อนทิ้ง
	5. การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารและน้ำดื่มขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่ทำงานที่อาจมีฝุ่นแร่ใยหินฟุ้งกระจาย มีโอกาสทำให้ได้รับแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น
	6. หากมีอาการผิดปกติ เช่น เกิดการเจ็บป่วยที่สงสัยว่าจะได้รับอันตรายจากสารแร่ใยหินควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียดP3F
	เนื่องจากฝุ่นแร่ใยหินสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายทางการหายใจเข้าสู่ปอด ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหายใจเอาฝุ่นแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกาย ข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น จึงแนะนำให้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นแร่ใย...
	(2) คำเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน
	คำเตือนในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินต้องระบุว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด” พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์เป็นตรารูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า โดยมีความยาวด้านละ 3 เซนติเ...
	ภาพที่ 3.1 ภาพตราสัญลักษณ์
	ทั้งนี้ข้อความคำว่า “คำเตือน” นี้ ต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร ด้วยตัวอักษรที่มีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์ แสดงไว้ในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นและอ...
	ในกรณีที่ไม่สามารถระบุขนาดข้อความที่เป็นคำเตือนไว้ที่ผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากสินค้ามีขนาดเล็ก เช่น เบรก คลัตช์ เป็นต้น ให้แสดงข้อความที่เป็นคำเตือนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นที่มีการระบุไว้ในฉลาก แต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมข้อควา...
	อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว คือ สำหรับผู้ผลิตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้จำหน่ายมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับP5F P ...
	3.1.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพียงแต่กำหนดให้ผู้ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นP7F P จึงอยู่ในส่วนข้อบัญญัติของราชการการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฏหมายบังคับใช้เฉพาะเรื่...
	นอกจากนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฝุ่นจากการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการรื้อถอนอาคารนั้น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ...
	(1) ในการก่อสร้างอาคาร ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาต และต้องมีผู้ควบคุมงานตามที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตอยู่ ณ ที่ทำการก่อสร้าง
	(2)  ในการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยสูงเกินสองชั้น ตึกแถว อาคารพาณิชย์  โรงงาน อาคารสาธารณะหรืออาคารพิเศษ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง ผู้ดำเนินการต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและ
	สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความว่าเป็นการก่อสร้างอาคารชนิดใด มีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อใด ระบุชื่อเจ้าของอาคาร ผู้ดำเนินการ และผู้ควบคุมงาน เป็นต้น
	(3)  ในการก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการจะก่อสร้างได้เมื่อได้จัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว
	(4)  ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้หรือวิธีการก่อสร้างที่ใช้ดำเนินการอยู่ อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต...
	(5)  ในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10.00 เมตร ขึ้นไปที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อย...
	(6)  ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะรื้อถอน  รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้ดำเนินการปฏิบัติไม่ถูกต...
	(7)  ก่อนรื้อถอนอาคารส่วนใด ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบและหาวิธีการ ป้องกันสิ่งบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่อาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินในขณะที่รื้อถอนอาคารส...
	(8)  ในระหว่างการรื้อถอนอาคาร ผู้ดำเนินการต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และต้องแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรไว้รอบบริเวณที่จะรื้อถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และต...
	การรื้อถอนอาคาร ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอด้วย
	(9)  การรื้อถอนอาคารที่ใกล้หรือติดต่อกับที่สาธารณะ อาคารอื่น หรือที่ดิน ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่า 2.00 เมตร ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
	(10) การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยู่ห่างจากทางหรือที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า 4.50 เมตร ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุที่อาจร่วงหล่นคลุมทาง หรือที่สาธาณะนั้น ถ้ามีทางเดินเท้าตามแนวทางหรือที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการต้องสร้างหล...
	(11) การขนถ่ายวัสดุที่รื้อถอนลงจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำ ผู้ดำเนินการต้องกระทำโดยใช้รางหรือสายพานเลื่อนที่มีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหล่น สำหรับการขนถ่ายวัสดุโดยลิฟต์ส่งของหรือปั้นจั่น หรือโยนหรือทิ้ง เป็นต้น ผู้ดำเนินการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้จัดให้...
	ประเทศไทยมีการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินในการก่อสร้างส่วนใหญ่คือ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการก่อสร้าง รื้อถอนอาคารที่ใช้วัสดุเหล่านั้น จะต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันเส้นใยแร่ใยหินฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่...
	ดังนี้จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนเฉพาะเจาะจงในการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่มีแร่ใยหินไว้แต่อย่างใด ซึ่งการก่อสร้างหรือการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินนั้นต้องการมาตรการในการป้องกันฝุ่นจากแร่ใยหินที่ช...
	3.1.1.3 ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ในฐานะ...
	(1)  ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนมาตรการในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาการจราจร และสิ่งสาธารณะประโยชน์P17F
	(2)  ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารห้ามมิให้เปิดทางเข้า-ออกมากกว่า 1 ช่องทาง และให้ใช้ยางแอลฟัลต์หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข้า-ออกด้วยP18F Pการก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอาจมีขั้น...
	(3)  ผงซิเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านและผงซิเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดการกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ที่ปิดล้...
	(4)  การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่น หรือกรองฝุ่นไว้แล้วP20F
	(5)  การควบคุมด้านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นการก่อสร้าง ดัดแปลง  รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินเกิน 10 เมตร ต้องใช้ผ้าใบทึบหรือผ้าใบโปร่งแสง หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละ...
	(6)  เศษวัสดุที่เหลือใช้จะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้านและต้องขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุก ๆ 2 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งท...
	(7)  เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องรีบดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างและรอบสถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว และทำการล้างท่อระบายน้ำ หรือทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอันเนื่องมาจากก...
	อาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค สามารถนำมาใช้กับการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินได้ แต่ประกาศดังกล่าวยังไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินโดยตรง...
	3.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
	มาตการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินนั้น กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการสำหรับควบคุมไม่ให้กิจกรรมใดหรือการกระทำใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแร่ใยหินเกิดการฟุ้งกระจายของเส้นใยแร่ใยหินได้โดยไม่มีข้อจำกัด จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทำงาน...
	3.1.2.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
	(1)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
	(2)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
	(3)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า  การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องรับใบอนุญาต
	(4)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง เพิ่งอ้าง.
	แร่ใยหินชนิดชนิดครอซิโดไลท์ อะโมไซท์ แอนโธฟีลไลท์ ทรีโมไลท์และแอคทิโนไลท์นั้น เคยถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในอดีตแต่เนื่องจากความอันตรายของแร่ใยหินทั้ง 5 ชนิด ดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคลสัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวด...
	ส่วนขยะวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่ถือเป็นขยะอันตราย จะต้องมีการนำไปจำกัดอย่างปลอดภัย ซึ่งการขนส่งขยะดังกล่าวไปยังสถานที่รับบริการกำจัดขยะอันตรายนั้น มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ซึ่งออกโดยอาศัยอำ...
	3.1.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ประกาศกำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้P32F P เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เ...
	(1)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลคือ การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัชP33F
	(2)  ที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ำ เป็นต้นP34F
	3)  กิจการอื่น ๆ คือ การก่อสร้างP35F
	นอกจากนี้เพื่อประโยชน์ในการควมคุมดูแลการประกอบกิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดประเภทของกิจการบางกิจการหรือทุกกิจการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ...
	อย่างไรก็ตามแม้กิจกรรมการอัดผ้าเบรก ผ้าครัช การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ และการก่อสร้าง จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแร่ใยหินที่ถูกกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุม แต่การควบคุมเป็นเพียงการกำหนดลักษณะของสถานประกอบกิจการใ...
	3.1.2.3  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภท ซึ่งกฏหมายดังกล่าวได้ให้อำนาจตามมาตรา 8 ในการออกกฎกระทรวงเพื่อให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยแล...
	ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับแร่ใยหินตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  มาตรา 22 กำหนดไว้เพียงให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีกำหนด ...
	จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับนายจ้างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อจัดความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง ให้ได้รับความปลอดภัยจากการทำงานที่เกี่ยวกับแร่ใยหิน ซึ่งเน้นที่การคุ้มครองที่ตัวลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นแร่ใ...
	3.1.3 ความรับผิดตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซม รื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
	3.1.3.1 ความรับผิดทางแพ่ง
	(1)  ความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



	3.2 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินในต่างประเทศ
	3.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินในสหรัฐอเมริกา
	3.2.1.1 มาตรฐานสำหรับการรื้อถอนและการบูรณะอาคารที่มีวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน




	13บทที่ 4
	บทที่ 4  การนำมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากการใช้วัสดุ
	ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินในต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทย
	4.1  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้แร่ใยหินที่ควรนำมาปรับใช้กับประเทศไทย
	4.1.1 เครื่องมือในการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย

	4.2  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่ควรนำมาใช้ในประเทศไทย
	4.2.1 คำนิยาม
	4.2.1.1 วัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน สหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามไว้ หมายถึงวัสดุ สลาร ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินมากกว่า 1% โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
	4.2.1.2 งานเกี่ยวกับแร่ใยหิน หมายถึง งานทุกชนิดที่ต้องมีการรื้อถอนแร่ใยหินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืองานที่ต้องสร้าง ซ่อมแซม หรือติดตั้งอาคาร เรือ เครื่องจักร ด้วยวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม




	14บทที่ 5
	บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	5.1 บทสรุป
	ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะมะเร็งปอด สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดที่คนส่วนใหญ่รู้จัก คือ เกิดจากสารมะเร็งในบุหรี่ แต่สาเหตุของโรคมะเร็งปอดที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบแต่อาจเรียกได้ว่าเป็นภั...
	ผู้เขียนจึงเห็นว่าการที่มีหลักฐานทางวิชาการระดับสากลแสดงว่าแร่ใยหินทุกชนิด เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและโรคต่างๆ เกี่ยวกับปอดแล้ว แม้ผลการศึกษาจะแสดงว่าแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์นั้นก่อให้เกิดโรคดังกล่าวได้ในอัตราที่น้อยกว่าแร่ใยหินชนิดอื่นๆ แต่แร่ใยหินชนิด...
	ในอนาคตสูงขึ้นไปอีก โดยสิ่งที่จะต้องมี คือ ต้องมีการป้องกันและควบคุมปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแร่ใยหินด้วยมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แร่ใยหินและการก่อสร้าง ซ่อมแซม และรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน พบว่า มีกฎหมายที่กล่าวถึงแร่ใยหินไว้ คือ พระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และมีกฎหมายท...
	5.1.1 ปัญหากฎหมายในการป้องกันปัญหาจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
	5.1.1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ให้หลีกเลี่ยงการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ใยหิน แต่ไม่ได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้แร่ใยหิน เช่น การกำหนดปริมาณการใช้แร่ใยหิน หรือวิธีการป้องกันการฟุ้งก...
	5.1.2.1 พระราชบัญญัติวัตุอันตราย พ.ศ.2535 ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์โดยถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กล่าวคือ การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์กระทำได้โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหก...



	5.2 ข้อเสนอแนะ
	5.2.1 เนื่องจากปัจจุบันมีสารที่ทดแทนแร่ใยหินได้ทุกชนิดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มีความรู้ ความสามารถในการผลิตที่ใช้สารทดแทนใยหินแล้ว ผู้เขียนเสนอว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงโรงงานอุตสาหกรรม ควรปฏิบัติตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ประ...
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