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The study aimed to analyze the factors affecting the success of zero industrial waste 

management for the eco industry and obstacles to its success. A CIPP – I model was applied to 
analyze these factors and the approach of zero waste management was suggested. The participants in 
the study were stakeholders. The data was collected by using an in – depth interview and 
observation, and was analyzed by using the content analysis and triangulation technique. 

The results showed that the most important factor affecting the success was the commitment 
of company executives to the concept. Promoting projects or activities, creating a knowledge – based 
society, and getting all participating sectors involved were found to be the important factors leading 
to zero industrial waste management. The factors mentioned could be used to reduce the conflicts of 
people in the areas considered and to decrease the impacts of waste upon the environment. However, 
they may also allow the use of resources to be optimized which may encourage sustainable 
development. Currently, the volume of industrial waste continued to decrease every year, and zero 
waste to landfill of six species and one species was zero waste. It is recommended that the guidelines 
for the successful implementation of world class environmental practice for the eco waste 
management industry should include four steps as follows: 1) setting up the direction of 
environmental policy for the management of waste; 2) compliance with related administrative 
requirements, laws, and regulations; 3) recording of the data and results so as to produce a database 
and waste profile; and 4) striving to continually reduce the amount of waste to zero. 
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สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ ๆ ท่ีคอยให้ความรัก ให้ก าลงัใจ และ
ใหก้ารสนบัสนุนทุกอยา่งในชีวิตของผูศึ้กษาเสมอมา 

อิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี 
กนัยายน 2558 

 
 



 

 

สารบญั 

 หน้า 

บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (4) 
กติติกรรมประกาศ (5) 
สารบัญ (6) 
สารบัญตาราง (8) 
สารบัญภาพ (11) 
สัญลกัษณ์และค าย่อ (13) 

 
บทที่ 1 บทน า 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา 1 

1.2 ค าถามการวจิยั 4 

1.3 วตัถุประสงคก์ารศึกษา 4 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 4 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 5 

1.6 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา 5 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 7 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 7 

2.2 สถานการณ์กากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทย 21 

2.3 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) 34 

2.4 แนวคิดการจดัการกากของเสียดว้ยวิธีฝังกลบจนเป็นศนูย ์(Zero Waste to Landfill) 44 

2.5 ทฤษฎีการประเมินผลซิปโมเดล (CIPP – I Model) 52 

2.6 ขอ้มลูพ้ืนฐาน บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 53 

2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสียอุตสาหกรรม 54 

2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 60 



(7) 

บทที่ 3 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษา 62 

3.1 ทฤษฎี ตวัช้ีวดั ท่ีใชใ้นการศึกษา 62 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 66 

3.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 67 

3.4 วิธีการศึกษา 69 

3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 72 

3.6 การวิเคราะห์ขอ้มลู 73 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 75 

4.1 ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม         75 
ใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.2 วิวฒันาการของการจดัการกากของเสียของบริษทัฯ 107 

4.3 ผลการศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม 121 

4.4 ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการจดัการกากของเสีย      147 
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.5 บทวิเคราะห์การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ เพ่ือเขา้สู่            159 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 164 

5.1 สรุปผลการศึกษา 164 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 172 

บรรณานุกรม 176 

 
ภาคผนวก 178 

ภาคผนวก ก  แบบสมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 179 

ภาคผนวก ข  แบบส ารวจขอ้มลูพ้ืนฐาน 208 

ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห์ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียของ                                    210 
              บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั  

ประวัติผู้เขยีน 215 

 
 



 

 

สารบญัตาราง 

ตารางที่ หน้า 
 
 2.1 รหสัเลข 3 หลกั ส าหรับจดัการกากของเสีย 10 

2.2 หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัการกากของเสีย 11 

2.3 ขอ้เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหลกัการลดแหล่งก าเนิด การป้องกนัมล        17 
ภาวะ และการลดของเสีย  

2.4 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมโดยจ าแนกออกเป็นรายภาค (หน่วย: ตนัต่อปี) 22 

2.5 ปริมาณกากของเสียอนัตรายจ าแนกตามแหล่งก าเนิด ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 –2556 23 

2.6 การจดัการของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2556 24 

2.7 กากของเสียท่ีมีการจดัการโดยการฝังกลบสูงสุด 50 อนัดบั 26 

2.8 คุณลกัษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม           36 
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

2.9 พ้ืนท่ีประกอบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญ่ีปุ่น 42 

2.10 รายช่ือโรงงานท่ีไดรั้บรางวลัการจดัการของเสียภายในโรงงานท่ีดีตามหลกั 3Rs    46 
(3Rs Award)  

2.11 โรงงานท่ีไดรั้บรางวลัการใชป้ระโยชน์ของเสียไดท้ั้งหมด (Zero Waste to             50 
Landfill Achievement Award)  

2.12 ปริมาณการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 56 
2.13 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรม 59 
3.1 ประเดน็และตวัช้ีวดัในการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร และ/หรือ เจา้หนา้ท่ี และ/หรือ         63 

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  

3.2 รหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 66 

4.1 สรุปบริบทท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่      80 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.2 สรุปปัจจยัน าเขา้ท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์            86 
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  



(9) 

4.3 สรุปกระบวนการท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์          95 
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.4 สรุปผลผลิตท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่    100 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.5 สรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม         104 
ใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.6 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557 107 

4.7 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีน าไปก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ ในปี                         108 
พ.ศ. 2554 – 2557  

4.8 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: บรรจุภณัฑป์นเป้ือน        112 
สารเคมี  

4.9 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: ไสก้รองใชแ้ลว้ 113 

4.10 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: ตะกอนจากระบบ             114 
บ าบดัน ้าเสีย  

4.11 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: ปูนขาวใชแ้ลว้ 116 

4.12 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: หลอดฟลอูอเรสเซนต ์     117 
เส่ือมสภาพ  

4.13 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: เศษฉนวนหุม้ความร้อน 118 

4.14 วิธีการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 120 

4.15 แหล่งก าเนิดกากอุตสาหกรรมจากหน่วยขนถ่ายสินคา้ 122 

4.16 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากคลงัสินคา้ 123 

4.17 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากส านกังานและพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 123 

4.18 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากหน่วยควบคุมการผลิต 124 

4.19 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตแฟตต้ีแอลกอฮอล ์ 125 

4.20 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ 127 

4.21 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 130 

4.22 แหล่งก าเนิดของเสียอุตสาหกรรมจากหน่วยซ่อมบ ารุงและสาธารณูปโภค 131 

4.23 รายช่ือกากของเสียทัว่ไปของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 133 

4.24 รายช่ือกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 134 

4.25 ปริมาณกากของเสียทัว่ไปของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ปี พ.ศ. 2557 136 



(9) 

4.26 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ปี พ.ศ. 2557 137 

4.27 การก าจดักากของเสียทัว่ไป ของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 144 

4.28 การก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 145 

4.29 ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่      153 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.30 ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อ        158 
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.31 แนวทางการจดัการของเสียดว้ยวิธีการต่าง ๆ (หน่วย: กิโลกรัม) ปี พ.ศ. 2553 162 

4.32 ความพร้อมในการเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มิติส่ิงแวดลอ้ม: กากของเสีย 163 

 
 

 

 



 

 

สารบญัภาพ 

ภาพที ่ หน้า 
 
1.1 การจดัการของเสียตามล าดบัขั้น 2 

2.1 กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 8 

2.2 การจดัการกากของเสียตามล าดบัขั้น (Waste Management Hierarchy) 21 

2.3 กากของเสียท่ีมีการจดัการโดยการฝังกลบสูงสุด 50 อนัดบั พิจารณาตาม                   25 
ประเภทกิจการ  

2.4 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 35 

2.5 ท่ีตั้งโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น 42 

2.6 ผงัไดอะแกรมการบริโภคทรัพยากรแบบยัง่ยนื 45 

2.7 แผนภาพความสมัพนัธ์ของการตดัสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ             52 
CIPP Model  

2.8 กระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์ 54 

2.9 ปริมาณการใชป้ระโยชน์ของเสียภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551 – 2556 55 

2.10 การน าของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ 55 

2.11 สดัส่วนการน าของเสียภาคอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ ปี                               57 
พ.ศ. 2551 – 2556  

3.1 กรอบแนวความคิด 68 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 71 

3.3 วิธีการศึกษาดว้ยทฤษฎีสามเสา้ 72 

4.1 แผนการด าเนินการระยะยาว พ.ศ. 2555 – 2562 78 

4.2 นโยบายคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 89 

4.3 แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่                          106 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

4.4 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนก         109 
ตามแนวทางการจดัการและประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม  



(12) 

4.5 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนก     109 
ตามประเภทและแนวทางการจดัการดว้ยวธีิไม่น าไปฝังกลบ  

4.6 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนก  110 
ตามประเภทและแนวทางการจดัการดว้ยวธีิน าไปฝังกลบ  

4.7 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนก  111 
ตามประเภทและแนวทางการจดัการดว้ยอ่ืน ๆ  

4.8 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี 112 

4.9 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ ไสก้รองใชแ้ลว้ 114 

4.10 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 115 

4.11 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ ปูนขาวใชแ้ลว้ 116 

4.12 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ หลอดฟลอูอเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ 118 

4.13 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ เศษฉนวนกนัความร้อน 119 

4.14 หน่วยการผลิตของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 121 

4.15 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด ปี พ.ศ. 2557 139 

4.16 ภาชนะรองรับกากของเสียทัว่ไป 140 

4.17 แผนผงัการจดัเกบ็กากของเสียอุตสาหกรรม 142 

4.18 อาคารจดัเกบ็กากของเสีย 143 

5.1 แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม      168 
เชิงนิเวศ  

5.2 รูปแบบการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 172 

 
 
 
 



 

 

สัญลกัษณ์และค าย่อ 

ค าย่อ 
 
 ZWL                          (Zero Waste to 

Landfill) 
GW กากของเสียทัว่ไป (General Waste) 
IW กากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 
Non – HZW กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอันตราย 

(Non – hazardous Waste) 
HZW กากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย (Hazardous 

Waste) 
3Rs แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 

โดยวิธี การใช้ซ ้ า (Reuse) การลดการใช้
(Reduce) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

 
 



 

 

บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา 
 
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ              

(Eco – industry) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะท าให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถ
อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นสุข รวมทั้งสามารถพฒันาไปสู่การเป็นสังคมปลดปล่อยคาร์บอนต ่า (Low 
Carbon Society) ไดใ้นอนาคต กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานในการก ากบัดูแล และ
ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมมีการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ใน
ฐานะผูรั้บผิดชอบการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระเทศไทยเกิดการพฒันา และ
ส่งเสริมความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้เป็นรูปธรรม ภายในปี   
พ.ศ. 2561 ซ่ึงการด าเนินงานในปัจจุบนั พบว่า ไดมี้การพฒันาตวัช้ีวดัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศครอบคลุม 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม มิติส่ิงแวดลอ้ม และมิติการ
บริหารจดัการ   โดยมีเกณฑต์วัช้ีวดั  จ านวน  20  ดา้น  ในขณะท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย มีเกณฑ์ตวัช้ีวดั จ  านวน 22 ดา้น (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2556)  

ผลของการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ท าใหป้ริมาณการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมตามข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ จะเห็นไดว้่า ผลต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ ปริมาณกากของเสีย
อันตรายท่ีเกิดข้ึนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 3.30 ล้านตัน เป็นของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม 2.69 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 81.5 (กรมควบคุมมลพิษ, 2556ก: 8) ซ่ึงปริมาณกาก
ของเสียท่ีเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ท าใหใ้นปัจจุบนัทุกประเทศทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ต่างก็
ประสบกบัปัญหาการจดัการกบัขยะ รวมไปถึงของเสียอนัตราย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยการก าจดัขยะโดยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ียอมรับกนัแพร่หลาย คือ 
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การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  การผลิตเป็นปุ๋ยหมกั (Composting) และ
การเผาในเตา (Incineration)  ซ่ึงแต่ละวิธีต่างก็มีขอ้จ ากดั เช่น ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากในการฝังกลบ  และ
อาจส่งผลกระทบต่อน ้าใตดิ้น  ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว  การผลิตปุ๋ยหมกั สามารถลดปริมาณ
ขยะไดจ้  านวนไม่มาก เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทุก ๆ วนั  ส่วนการเผาท าลายส่วนใหญ่ตอ้ง
น าเทคโนโลยเีตาเผาขยะจากต่างประเทศและตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง 

ในปัจจุบนัแนวคิดการจดัการของเสียดว้ยวิธีการฝังกลบจนเป็นศูนย ์(Zero Waste to 
Landfill) เป็นหน่ึงแนวทางท่ีมีการผลกัดนัในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงแนวทางดงักล่าว
นั้ นให้คิดว่ากากของเสียท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน จะกลับกลายเป็นวตัถุดิบในอนาคต ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ จากอู่สู่อู่ (Cradle – to – cradle) แนวคิดการจดัการของเสียดว้ยวิธีฝังกลบจน
เป็นศูนยน์ั้นจะปรับเปล่ียนแนวคิดในการจดัการของเสียตามล าดบัขั้นแบบทัว่ ๆ ไป ให้กลายเป็น
การจดัการของเสียตามล าดบัขั้นในรูปแบบใหม่ คือ คิดท่ีจะลดปริมาณการใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด และ
ก าจดัใหน้อ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1  

 

 

ภาพที่ 1.1  การจดัการของเสียตามล าดบัขั้น 
แหล่งที่มา:  Town and Country Planning Association, 2008: 6. 
 

จากแนวคิดดงักล่าวนั้นไดมี้การศึกษาวิจยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก 
โดยรูปแบบการน ากากของเสียอุตสาหกรรมมาใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน อาทิ การ
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ผลิตเอทานอลจากของเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลทราย (อาภาณี เหลืองนฤมิตชยั, 2553: 
บทคดัยอ่; จิราวฒัน์ คงแกว้, 2556; Pascale, 2007: 211 – 230) การผลิตกระถางยอ่ยสลายไดจ้ากของ
เหลือใชป้ระเภทอินทรีย ์อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋อง (ประสิทธ์ิ ชัยเสนา และ  
คณะ, 2546: บทคดัยอ่; ศุภศกัด์ิ น่ิมทรงธรรม, 2552: บทคดัย่อ; อิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี, 2555:
บทคดัยอ่) การผลิตคอนกรีตจากตะกอนบ าบดัน ้าเสีย (ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล, 2551: บทคดัยอ่; Basri 
et al., 1999: 619 – 622) เป็นตน้ จากการศึกษาดงักล่าวนั้นนบัว่าเป็นทางเลือกท่ีลดปริมาณการน า
การกากของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบให้กลายเป็นศูนยด์ว้ยกนัทั้งส้ิน แต่ยงัพบว่า ยงัมีทางเลือก
อ่ืนท่ียงัตอ้งการศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีมากข้ึน ทั้งน้ีเอง
การด าเนินการตามหลกัการจดัการของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีฝังกลบจนเป็นศูนยน์ั้น พบว่า เป็น
อีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบักากของเสีย การ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับภาคอุตสาหกรรม และท่ีส าคัญเป็นการแก้ปัญหา และอุปสรรคใน        
การจดัการกากของเสียไดอ้ยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ีเอง การท าการวิจยัในคร้ังน้ี ได้ท าการศึกษาแนวทางการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา บริษทัไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ท่ี
ประสบความส าเร็จในดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บรองมาตรฐานอุตสาหกรรม      
สีเขียวระดับท่ี 4 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน นอกจากน้ี ยงัเป็นการเพ่ิมทางเลือก และ/หรือ แนวทางในการน ากากของ
เสียอุตสาหกรรมไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญัยงัเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตวัช้ีวดัการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อนัจะน ามาซ่ึงการด าเนินการอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
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1.2 ค าถามการวจิยั 
 

1.2.1 ประเภท ปริมาณ แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตของ
บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั เป็นอยา่งไร 

1.2.2 แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
1.2.3 เทคโนโลยี และ/หรือ ทางเลือกการน ากากของเสียท่ีเกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์ใน

กิจกรรมอ่ืน ๆ สามารถด าเนินการอยา่งไร 
1.2.4 แนวทางในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศเป็นอยา่งไร 
1.2.5 ปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการกากอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์

เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาประเภท ปริมาณ แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการ
ด าเนินงาน 

1.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการกากอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม    
เชิงนิเวศ 

1.3.3 เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการกากอุตสาหกรรม   
ใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
1.4.1.1 ส ารวจปริมาณและแหล่งก า เนิดของกากของเสียอุตสาหกรรมจาก

กระบวนการผลิตของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั รวมทั้งศึกษาวิธีการจดัการท่ีด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนั โดยมุ่งเนน้กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณมากและก่อใหเ้กิดปัญหาเป็นหลกั 

1.4.1.2 จดัท าแผนท่ีกากของเสีย (Waste Map) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของ
บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ดว้ยการบนัทึกกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
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1.4.1.3 ศึกษาแนวทางการน ากากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนไปใชป้ระโยชน์ใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เ พ่ือเข้า สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.4.1.4 ศึกษาปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก เลขท่ี 8 
ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

 
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ิน 13 เดือน  
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1.5.1 ทราบถึงประเภท ปริมาณ แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการ

ด าเนินงานเพื่อจ าแนกใหเ้ห็นความส าคญัเชิงบริหารจดัการ 
1.5.2 ทราบถึงแนวทางการจดัการกากอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการในปัจจุบนั 
1.5.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจยัความส าเร็จในการจดัการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1.5.4 ทราบถึงแนวทางการจดัการกากอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 
 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
กากของเสียทั่วไป (General Waste) หมายถึง กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย 

(Non – hazardous Waste) และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงของเสียทัว่ไป
ไม่ครอบคลุมถึงของเสียตามบา้นเรือน (Household and Domestic Waste) เศษหิน เศษปูน จาก       
การก่อสร้าง (Waste Builder’s Rubble) ของเสียจากการจดัสวน (Garden Waste) และอาจรวมถึง
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ของเสียอนัตราย (Harzadous Materials) ท่ีมีปริมาณนอ้ย อาทิ แบตเตอรี หลอดฟลูออเรสเซนต ์และ 
Paint Sludge 

กากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึง กากของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตทั้งหมดในโรงงาน ทั้งท่ีอยู่ในรูปของแข็งและของเหลว โดยครอบคลุมกากของเสียท่ีเกิดจาก
ระบบบ าบดัมลพิษดว้ย (Waste from Waste Treatment Facility) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ 1) กากของเสียไม่เป็นอนัตราย (Non – hazardous Waste) และ 2) กากของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste) 

การจัดการกากของเสียด้วยวิธีฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) หมายถึง 
แนวทาง และ/หรือ วิธีการในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยท่ีลด หรือไม่มีการน ากากของ
เสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล แต่จะจดัการดว้ยวิธีอ่ืน ๆ อาทิ 
การเผา การหมกัท าปุ๋ย การท าเช้ือเพลิงผสม เป็นตน้ 

การจัดการกากของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) หมายถึง แนวทาง และ/หรือ วิธีการท่ี
ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่เพ่ือเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และเป็นการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุดโดยใชห้ลกัการของ 3Rs รวมทั้งการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้กือบทั้งหมด เพ่ือเป็นการลดปริมาณของเสียท่ีส่งไป
ก าจดัโดยวิธีการฝังกลบ และ/หรือ เตาเผาท าลายใหมี้ปริมาณนอ้ยท่ีสุด  

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco – industry) หมายถึง กลุ่มธุรกิจหรือระบบธุรกิจท่ีมีการ
รวมตวักนั โดยมีการบริหารจดัการ ท่ีมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรร่วมกนั และมีการ
สร้างโอกาสความเป็นไปไดใ้นการน ากากของเสียอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมหน่ึงมาใชเ้ป็น
วตัถุดิบ ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมอนัจะน าไปสู่การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

 



 

 

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการจัดการกากของเ สียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล์ ผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
2.2 สถานการณ์กากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
2.3 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) 
2.4 แนวคิดการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero 

Waste to Landfill)  
2.5 ทฤษฎีการประเมินผลซิบโมเดล (CIPP – I Model) 
2.6 ขอ้มลูพ้ืนฐาน บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักากของเสียอุตสาหกรรม 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 

2.1.1 นิยามของกากของเสียอุตสาหกรรม 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดก้ล่าวถึงค าว่า 

ของเสีย หมายถึง ขยะ มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศพิษ มลพิษ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูก
ปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ทั้งท่ี
อยู่ในสภาวะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ในท านองเดียวกนั พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
ก าหนดค านิยามของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าดว้ยเร่ือง
การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 หมายถึง ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียทั้งหมด
ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เส่ือมคุณภาพ และน ้ าท้ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็น
อนัตราย 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2550: 1) ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้่า กากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิต การเกบ็วตัถุดิบจนเส่ือมสภาพ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพหรือเส่ือมสภาพ ภาชนะ
บรรจุท่ีมีของปนเป้ือนและของเหลือใช ้แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1)  กากของเสียอนัตราย หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพของแข็ง ของเหลว หรือ
ก๊าซท่ีมีลกัษณะเป็นอนัตราย กล่าวคือ ติดไฟง่าย กดักร่อน เม่ือท าปฏิกิริยาแลว้เกิดอนัตราย และ
สารพิษต่าง ๆ รวมทั้งกากของเสียอนัตรายท่ีบ าบดัแลว้ อย่างไรก็ตาม ยงัมิไดมี้การก าหนดค าจ  ากดั
ความทัว่ไปของ “กากของเสียอนัตราย” ไวใ้นกฎหมายใดโดยเฉพาะ แต่มีค าจ  ากดัความท่ีเก่ียวขอ้ง
ในกฎหมายต่าง ๆ ซ่ึงน ามาใชใ้นการควบคุมการจดัการของเสีย 

2)  กากของเสียไม่อนัตราย หมายถึง ของเสียซ่ึงไม่มีคุณสมบติัของเสียอนัตราย 
จากค านิยามค าว่า “กากของเสียอุตสาหกรรม” ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้น ทั้งน้ี ยงัตอ้ง

รวมถึงของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากอาคารส านักงานและท่ีพกัคนงานท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงงาน 
ยกเวน้ของเสียไม่อนัตรายท่ีเกิดจากอาคารส านักงานและบา้นพกัคนงาน เช่น หนังสือพิมพ ์เศษ
อาหาร ขยะมูลฝอยทัว่ไป เป็นตน้ ซ่ึงไดแ้สดงตวัอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ไดด้งัภาพท่ี 2.1 

 

 

ภาพที่ 2.1  กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 
แหล่งที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป. 
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จากตวัอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมขา้งตน้ จะเห็นว่า กากของเสียอุตสาหกรรมเกิดจาก
กิจกรรมทั้งหมดภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นอาจมีคุณสมบติัท่ีมีความเป็น
อนัตราย หรือไม่มีความเป็นอนัตราย และตอ้งก าจดั จ  าหน่ายเป็นผลพลอยได ้หรือเป็นวสัดุรีไซเคิล
ไปยงัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนได ้เช่น กากชานออ้ยถกูจ าหน่ายเพ่ือน าไปเป็นเช้ือเพลิงทดแทน หรือ 
ตะกรันหลอมทองแดงถกูจ าหน่ายเพ่ือน าไปเป็นวตัถุดิบทดแทน เป็นตน้  

 
2.1.2 รหัสการจัดการกากของเสีย 

 ไดอ้า้งอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
พ.ศ. 2548 ภาคผนวกท่ี 4 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ มี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้1 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีประสงค์จะด าเนินการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ตามประกาศน้ีภายในบริเวณโรงงาน ตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) การฝังกลบ ใหด้ าเนินการฝังกลบ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2) การเผาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง       
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก
เตาเผามลูฝอย 

3) การจัดการโดยวิ ธี อ่ืน ๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 ขอ้2 ให้ใช้รหัสเลข 3 หลกัท่ีก าหนดส าหรับการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ 
(Treatment and Disposal Codes) ในการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตาม
แบบ สก. 3 และในการขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน
ดงัต่อไปน้ี 

1) การจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ สามารถแบ่งเป็น 8 ประเภท 
(1)  ประเภท 01 การคดัแยก (Sorting) 
(2)  ประเภท 02 การกกัเกบ็ในภาชนะบรรจุ (Storage) 
(3)  ประเภท 03 การน ากลบัมาใชซ้ ้า (Reuse) 
(4)  ประเภท 04 การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง (Recycle) 
(5)  ประเภท 05 การน ากลบัคืนมาใหม่ (Recovery) 
(6)  ประเภท 06 การบ าบดั (Treatment) 
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(7)  ประเภท 07 การก าจดั (Disposal) 
(8)  ประเภท 08 การจดัการดว้ยวิธีอ่ืน ๆ 

2) รหัสเลข 3 หลัก ส าหรับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตาม 8 
ประเภทในขอ้ 1) แสดงดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 รหสัเลข 3 หลกั ส าหรับจดัการกากของเสีย 

รหัส รายละเอยีด 
011 คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ (Sorting) 
021 กกัเกบ็ในภาชนะบรรจุ (Storage) ใหร้ะบุลกัษณะการกกัเกบ็และภาชนะบรรจุ 
031 เป็นวตัถุดิบทดแทน (Use as Raw Material Substitution) ให้ระบุกระบวนการหรือ

ผลิตภณัฑ ์
032 ส่งกลบัผูข้ายเพ่ือก าจดั (Return to Original Producer for Disposal) ใหร้ะบุช่ือผูข้ายท่ีรับคืน 
033 ส่งกลบัผูข้ายเพ่ือน ากลบัไปบรรจุใหม่หรือใชซ้ ้ า (Reuse Container; to Be Refilled) ใหร้ะบุ

ช่ือผูข้ายท่ีรับคืน 
039 น ากลบัมาใชซ้ ้าดว้ยวิธีอ่ืน ๆ (Other Reuse Methods) 
041 เป็นเช้ือเพลิงทดแทน (Use as Fuel Substitution or Burn for Energy Recovery) 
042 เป็นเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 
043 เผาเพื่อเอาพลงังาน (Burn for Energy Recovery) ใหร้ะบุลกัษณะการเผา 
044 เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์(Use as Co – material in Cement Kiln or Rotary 

Kiln) 
049 น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวิธีอ่ืนๆ (Other Recycle Methods) 
051 เขา้กระบวนการน าตวัท าละลายกลบัมาใชใ้หม่ (Solvent Reclamation/Regeneration) 
052 เขา้กระบวนการน าโลหะกลบัมาใหม่ (Reclamation/Regeneration of Metal and Metal 

Compounds) 
059 น าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้อ่ืนๆ กลบัคืนมาใหม่ (Other Recovery Unlisted 

Materials) 
071 ฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่

เป็นของเสียอนัตรายเท่านั้น 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

รหัส รายละเอยีด 
072 ฝังกลบอยา่งปลอดภยั (Secure Landfill) 
075 เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย (Burn for Destruction in Hazardous 

Waste Incinerator) 
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (Collect and Export) 
082 ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม (Land Reclamation) เฉพาะส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของ

เสียอนัตรายเท่านั้น 
083 หมกัท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Composting or Soil Conditioner) เฉพาะส่ิง

ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายเท่านั้น 
 

แหล่งที่มา:  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 
2548. 

 
2.1.3  ทฤษฎแีละหลกัการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในปัจจุบันนั้ น

จ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ซ่ึงตอ้งให้
ความส าคญัลดหลัน่กนัตามล าดบั อาทิ พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ว่าดว้ยเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงในปัจจุบนั พบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักากอุตสาหกรรมมี
อยู่ดว้ยกนัหลายฉบบั และอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปไวใ้น
ตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัการกากของเสีย 

หน่วยงานก ากบัดูแล ประเภทประกอบการที่รับผดิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานอ่ืนท่ีก ากบัดูแลสถานพยาบาล 

โรงพยาบาล  ค ลิ นิก  สถานพยาบาลสัตว์  และ
หอ้งปฏิบติัการมลูฝอยอนัตราย ท่ีห่อใหเ้กิดมูลฝอยติด
เช้ือ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  

หน่วยงานก ากบัดูแล ประเภทประกอบการที่รับผดิชอบ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงปฏิกลู
ห รื อวัส ดุ ท่ี ไ ม่ ใช้แล้ว ต ามประกาศกระทรว ง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ พ.ศ.2548 และผูป้ระกอบการท่ีมีของเสียเคมี
ตามบญัชี ข ทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง
บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ.2538 

ส านกัปรมาณูเพื่อสนัติ แหล่งก าเนิดทุกประเภท ผูข้นส่ง และผูป้ระกอบการ
สถานเก็บกัก บ าบัดและก าจัดกากมันตรังสี ได้แก่ 
วสัดุนิวเคลียร์พิเศษ วสัดุพลอยได ้และวสัดุตน้ก าลงั 
ซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อ
สนัติ พ.ศ.2504 

กรมควบคุมมลพิษ แหล่งก าเนิดของเสียอนัตรายอ่ืนใดท่ีไม่มีกฎหมายใด
บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ 

กรมการขนส่งทางบก ผูป้ระกอบการขนส่งของเสียอนัตรายทางบก โดยใช้
รถเป็นพาหนะ 

กรมเจา้ท่า ผูป้ระกอบการขนส่งของเสียอนัตรายทางน ้ า โดยใช้
เรือ หรือแพเป็นพาหนะ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบการขนส่งของเสียอนัตรายทางบก โดยใช้
รถไฟเป็นพาหนะ 

การบินพาณิชย ์
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

ผูป้ระกอบการขนส่งของเสียอนัตรายทางอากาศ โดย
ใชอ้ากาศยาน 

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานทอ้งถ่ิน รับผิดชอบในการเก็บขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือขยะ
มลูฝอยจากชุมชนและบา้นเรือน 

 
แหล่งที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550: 1. 
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โดยเน้ือหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ
แบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549 อา้งถึงใน บุญจงขาวสิทธิวงษ์, 2552: 
19) 
 หมวดท่ี 1 รหสัของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
 หมวดท่ี 2 ผูก่้อใหเ้กิดส่ิงปฏิกลู และวสัดุไม่ใชแ้ลว้ 
 หมวดท่ี 3 การรวบรวม และขนส่งของเสียอนัตราย 
 หมวดท่ี 4 ผูบ้  าบดั และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
 หมวดท่ี 5 บทเฉพาะกาล 

 
 หมวดท่ี 1 ส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ท่ีไดรั้บการยกเวน้ ไดแ้ก่ 

1)  ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายจากส านกังาน บา้นพกั
อาศยั และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน 

2)  กากกมัมนัตรังสี 
3)  มลูฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข 
4)  น ้าเสียท่ีส่งไปบ าบดันอกโรงงานทางท่อส่ง 

หมวดท่ี 2 ส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีของผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ 
1)  ตอ้งไม่ครอบครองส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ไวภ้ายในโรงงานเกิน 90 วนั 

หากเกินตอ้งขออนุญาต 
2)  ตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น 
3)  ตอ้งจดัท าแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุ

ร่ัวไหล อคัคีภยั การระเบิดของวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้โดยคาดไม่ถึง 
4)  หา้มมิใหน้ าวสัดุไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5)  ตอ้งส่งวสัดุไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นของเสียอนัตรายใหก้บัผูร้วบรวมและขนส่ง หรือ

ผูบ้  าบดัและก าจดัวสัดุไม่ใช่แลว้เท่านั้น กรณีใชบ้ริการผูอ่ื้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6)  ตอ้งมีใบก ากบัการขนส่ง เม่ือมีการน าวสัดุไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นของเสียอนัตราย
ออกนอกบริเวณโรงงานทุกคร้ัง และให้แจ้งข้อมูลการขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วทุกชนิดทางส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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7)  ตอ้งรับผิดชอบต่อภาระความรับผิดชอบ ในกรณีสูญหาย เกิดอุบติัเหตุ การท้ิง
ผิดท่ี หรือการลกัลอบท้ิงและการรับคืน เน่ืองจากขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการ
ระหว่างผูก่้อก าเนิดและผูบ้  าบดัและก าจดัวสัดุไม่ใชแ้ลว้จนกว่าผูบ้  าบดัและก าจดัวสัดุไม่ใชแ้ลว้จะ
รับวสัดุไม่ใชแ้ลว้นั้นไวใ้นครอบครอง 

8)  ตอ้งส่งรายงงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบฟอร์มท่ี
ราชการก าหนด ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 

หมวด 3 ส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การรวบรวมและขนส่งวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีวตัถุอนัตราย
ปนเป้ือน ไดแ้ก่ 

1)  กรณีผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายหรือผูบ้  าบัดและก าจัดของเสียอนัตราย
แต่งตั้งตวัแทนเพ่ือเป็นผูร้วบรวมและขนส่ง จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด 

2)  ผูแ้ต่งตั้งตวัแทนตอ้งรับภาระความรับผิดชอบร่วมกบัตวัแทนระหว่างการ
ด าเนินการขนส่ง และผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตรายตอ้งด าเนินการเพ่ือใหผู้ข้นส่งปฏิบติัตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัท ารายงานประจ าปีตามแบบท่ีราชการก าหนดภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 

หมวด 4 ส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีของผูรั้บบ าบดัและก าจดัวสัดุไม่ใชแ้ลว้ พอสรุปได ้
ดงัน้ี 

1)  ตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการวสัดุไม่ใชแ้ลว้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

2)  ตอ้งรับบ าบดัและก าจดัวสัดุไม่ใชแ้ลว้เฉพาะท่ีไดรั้บอนุญาตตามเง่ือนไขการ
ประกอบกิจการโรงงานท่ีก าหนดไว ้

3)  ตอ้งใชใ้บก ากบัการขนส่ง และตอ้งปฏิบติัตามประกาศมติคณะกรรมการวตัถุ
อนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 เม่ือมีการรับวสัดุไม่ใชแ้ลว้เขา้มาในบริเวณ
โรงงาน ใหแ้จง้ขอ้มลูต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

4)  ตอ้งรับภาระความรับผิดต่อวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ เม่ือรับด าเนินการบ าบดัและ
ก าจดัวสัดุไม่ใชแ้ลว้ 

5)  ตอ้งมีขอ้มูลผลวิเคราะห์ของวสัดุไม่ใชแ้ลว้ ก่อนด าเนินการบ าบดัหรือก าจดั
จากห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้เก็บขอ้มูลผล
วิเคราะห์ไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี เพ่ือการตรวจสอบ 

6)  ตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรู้เฉพาะ 
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7)  ตอ้งจดัท าแผนการป้องกนัอุบติัเหตุเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดร่ัวไหล 
อคัคีภยั การระเบิดของวสัดุไม่ใชแ้ลว้หรือเหตุคาดไม่ถึง 

8)  ตอ้งส่งรายงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบฟอร์มของ
ทางราชการ ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 

หมวด 5 ส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
1)  ค  าขออนุญาตใด ๆ ตามประกาศประทรวงฉบบัเดิมท่ีถกูยกเลิกไปแลว้ และยงั

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี ใหถื้อเป็นค าขออนุญาตตามประกาศฉบบัน้ีโดยอนุโลม 
2)  ใบขออนุญาตท่ีออกใหต้ามประกาศกระทรวงฉบบัเดิมท่ีถูกยกเลิกไปแลว้ ให้

คงใชต่้อไปไดจ้นส้ินอายขุองใบอนุญาตนั้น 
ดว้ยเหตุน้ีเอง หากกากของเสียอุตสาหกรรม หรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ทั้งท่ีเป็นอนัตราย หรือไม่

เป็นอนัตราย หากไม่ไดรั้บการจดัการท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมก็อาจจะเป็นเหตุก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบนอกเหนือจากดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยงัมีดา้นสังคม ด้านสุขภาพ รวมถึงความปลอดภยัของ
ส่ิงมีชีวิต ทั้ งในระยะสั้ นและในระยะยาว ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กบัชนิดและประเภทของกากของเสีย
อุตสาหกรรม หลกัการหรือแนวทางในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้ผู ้
ก่อใหเ้กิดมลพิษไดป้ฏิบติัตาม เพ่ือบ าบดัพิษของกากของเสียอุตสาหกรรมใหล้ดนอ้ยลงในระดบัท่ี
ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต หรือตามเกณฑ์ท่ีทางหน่วยงานภาครัฐไดมี้การก าหนดไว ้จากนั้นก็
น าไปก าจดัอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ ในปัจจุบนั พบว่า มีการศึกษาแนวทางการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมไวอ้ยา่งมากมาย สามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี  

2.1.3.1 หลกัการลดปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีแหล่งก าเนิด (Source Reduction) 
เป็นหลกัปรับปรุงขีดความสามารถดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีใหค้วามส าคญักบัการจดัการ

กากของเสียอนัตราย (Hazardous Waste) และวตัถุมีพิษต่าง ๆ (Toxic Material) โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลด
ปริมาณกากของเสียท่ีเกิดข้ึนให้มีปริมาณน้อยท่ีสุด และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัตรายต่อ
มนุษยใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเทคนิคแนวทางในการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีแหล่งก าเนิด
นั้นสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธีการ ดงัน้ี 

1) การเปล่ียนผลิตภัณฑ์ใหม่ คือการยกเลิกผลิตภัณฑ์เดิมและคิดค้น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยท่ีสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์เดิมนบัเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดในการลดปริมาณกากอุตสาหกรรม 

2) การเปล่ียนส่วนประกอบ/ส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ คือ การเปล่ียนสูตร
ผสมของผลิตภัณฑ์ให้มีการใช้สารท่ีมีความเป็นอันตรายน้อยลง อาทิ การใช้ตัวท าละลาย             
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Non – halogenated แทนกลุ่ม Halogenated เป็นสาระส าคญัในส่วนผสม หรือการใชเ้ม็ดสีอินทรีย์
แทนเมด็สีท่ีมีโลหะหนกัในการผลิตสี เป็นตน้ 

3) การควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดกากอุตสาหกรรม คือ การควบคุม การลด
หรือก าจัดกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตด้วยวิธีการเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และ/หรือ วิธีปฏิบติัท่ีใชใ้นขั้นตอนการผลิตเพ่ือใหเ้กิดกากอุตสาหกรรมนอ้ยท่ีสุด  

4) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี คือ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเป็น
เทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพมากในการลดปริมาณกากอุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันา 
ใชเ้งินลงทุนสูง และใชร้ะยะเวลานานในการน ามาปฏิบติั 

2.1.3.2 หลกัการป้องกนัการเกิดมลภาวะ (Pollution Prevention) 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยหลกัการ “ป้องกนัมลพิษ” เป็นหลกัการท่ี

มุ่งเนน้ท่ีการก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึนท่ี “ตน้ทาง” หรือ “แหล่งก าเนิดมลพิษ” แทนหลกัการควบคุม
มลพิษท่ี “ปลายท่อ (End of Pipe)” โดยท่ีจะมุ่งเนน้ในการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมให้
เหลือน้อยท่ีสุดโดยการลดหรือหลีกเล่ียงการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดย
หลกัการจะมีความคลา้ยคลึงกบัหลกัการลดปริมาณของเสียท่ีแหล่งก าเนิด และอาศยัหลกัการการน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ท่ีไดก้ล่าวในประเด็นต่อไปเป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการด าเนินการ 
โดยท่ีจะหลีกเล่ียงหรือลดการก าจดัให้ไดน้้อยท่ีสุด โดยทัว่ไปอาจจะเรียกหลกัการดงักล่าวน้ีว่า 
“เทคโนโลยสีะอาด (Cleaner Technology)” 

2.1.3.3 หลกัการลดของเสีย (Waste Minimization) 
หลกัการลดของเสีย (Waste Minimization) เป็นหลกัปฏิบติัดา้นการจดัการกากของ

เสียเช่นเดียวกบัหลกัการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีแหล่งก าเนิด แต่มีขอบเขตท่ีกวา้งกว่า
ทั้งในเชิงวตัถุประสงคแ์ละแนวทางปฏิบติั กล่าวคือ การลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมมุ่งเนน้
ในการจดัการกากของเสียทุกประเภทไม่จ าเพาะวา่จะเป็นกากของเสียท่ีเป็นอนัตรายเท่านั้น และการ
ลดของเสียยงัมุ่งเนน้ทั้งการปฏิบติัเชิงแกไ้ขและการป้องกนัไปพร้อม ๆ กนั โดยเป้าหมายส าคญัของ
หลักการน้ีนั้ นมุ่งท่ีจะลดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม รวมถึงลดความสูญเปล่าของ
ทรัพยากรดว้ย (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2552) 

ดว้ยเหตุน้ีเม่ือน าหลกัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมทั้ง 3 หลกัการท่ีมีกรอบ
แนวทางในการด าเนินการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั แต่อาจจะแตกต่างกนัท่ีเป้าประสงค์ของแต่ละ
หลกัการนั้น จึงสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 3 หลกัการได ้ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที่ 2.3 ขอ้เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหลกัการลดแหล่งก าเนิด การป้องกนัมลภาวะ 
และการลดของเสีย 

หัวข้อพจิารณา 
การลดที่แหล่งก าเนิด 
(Source Reduction) 

การป้องกนัมลภาวะ 
(Pollution Prevention) 

การลดของเสีย 
(Waste Minimization) 

มุ่งจัดการกบั ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดกากของ
เสียอนัตรายหรือเป็นพิษ
ต่ อ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สุขภาพมนุษย ์

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ ของ เ สี ย  (Waste)  และ
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดของเสีย 
(Source of Waste) 

เป้าประสงค์ - ลดปริมาณกากของเสีย
อนัตรายท่ีเกิดข้ึน 
- ลดระดับอันตรายของ
กากของเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

ลดมลภาวะท่ีจะเกิดข้ึน ลดปริมาณของเสียท่ีจะ
เกิดข้ึน และระบายเข้าสู่
สายธารของเสีย 

ขอบเขตและรูปแบบ
การปฏิบัติ 

เนน้การป้องกนั เนน้การป้องกนั เนน้การแกไ้ขและป้องกนั 

ความจ าเป็นและความ
เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ
สถานประกอบการ 

สถานประกอบการท่ี มี
การก่อใหเ้กิดกากของเสีย
อนัตราย 

สถานประกอบการทุก
ประเภท 

สถานประกอบการทุก
ประเภท 

 
แหล่งที่มา:  ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2552. 

 
2.1.3.4 หลกัการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Reuse/Recycle/Recovery) 
การจดัการ “ของเสีย” ตามหลกั 3Rs หมายถึง การจดัการของเสียท่ีใหค้วามส าคญั

ในการลดการเกิดของเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเป็นล าดบัแรก โดยมุ่งเนน้การใชว้ตัถุดิบหรือทรัพยากร
การผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อมา เม่ือเกิดของเสียแลว้ตอ้งพยายามหาแนวทางการน ากลบัไปใชซ้ ้ า
หรือใชใ้หม่ไดไ้ดม้ากท่ีสุดโดยพิจารณาถึงศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เหลือของเสียท่ีจะตอ้งบ าบดั/ก าจดัในปริมาณน้อยท่ีสุดโดยเลือกใช้
วิธีการก าจดัของเสียเป็นวิธีสุดทา้ย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555: 9) โดยสามารถด าเนินการได้
หลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นวตัถุดิบทดแทน (Use as Raw Material Substitution) คือ การน า
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัเหมาะสมท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบทดแทนในกระบวนการ
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ผลิตของโรงงาน เช่น การน าเศษริมผา้ หรือเศษดา้ยจากโรงงานทอผา้ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบทดแทน
โรงงานป่ันดา้ย การน าเศษกระดาษไปเป็นวตัถุดิบทดแทนในโรงงานผลิตกระดาษ การน าเศษเหลก็
ไปหลอมในโรงงานหลอมเหล็ก หรือการน าเถา้ลอยจากการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงไปใช้เป็น
วตัถุดิบทดแทนปูนซีเมนตใ์นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นตน้ 

2) ส่งกลบัผูข้ายเพ่ือก าจดั (Return to Original Producer for Disposal) คือ 
การส่งกลบัผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้านแลว้ใหแ้ก่โรงงานผูผ้ลิต เพ่ือน าไปบ าบดั หรือก าจดั หรือ
น ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ การส่งยางรถยนต์ใชแ้ลว้คืนโรงงานผูผ้ลิต เป็นตน้ ทั้งน้ี การ
ส่งกลบัผูข้ายเพ่ือก าจดันั้น ผูข้ายท่ีรับวสัดุไม่ใชแ้ลว้ดงักล่าวกลบัคืนไป จะตอ้งขออนุญาตเพ่ือน า
วสัดุไม่ใชแ้ลว้กลบัไปบ าบดั หรือก าจดั หรือใชป้ระโยชน์ใหม่ท่ีอ่ืน 

3) ส่งกลบัคืนผูข้ายเพ่ือน ากลบัไปบรรจุใหม่หรือใชซ้ ้ า (Reuse Container; 
to Be Refilled) คือ การส่งภาชนะบรรจุคืนโรงงานผูผ้ลิตเพ่ือน ากลบัไปบรรจุใหม่หรือใชซ้ ้ า อาทิ 
กรณีการส่งถงับรรจุกรด/ด่างคืนโรงงานผูผ้ลิต หรือโรงงานผลิตหรือแบ่งบรรจุสารเคมีนั้น ๆ 

4) เป็นเช้ือเพลิงทดแทน (Use as Fuel Substitution or Burn for Energy 
recovery) คือ การน าของเสียท่ีมีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิงทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต์ ซ่ึงจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี แคลเซียม อะลูมินา เหลก็ หรือซิลิกา้ เช่น ทรายขดั
ผิวท่ีใชแ้ลว้ เหลก็จากกระบวนการรีดร้อน เป็นตน้ 

5) ท าเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) คือ การน าเอาวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้มา
ผา่นกระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกนัเพ่ือใหเ้ป็นเช้ือเพลิงสงัเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่ การขายหรือส่ง
ใหโ้รงงานล าดบัท่ี 106 น าน ้ามนัหรือตวัท าละลายท่ีใชง้านแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงผสม 

2.1.3.5 หลกัการบ าบดัและก าจดัดว้ยความร้อน (Treatment and Disposal of Heat) 
การบ าบดัเป็นการใช้กระบวนการทางกายภาพ (Physical Treatment) ชีวภาพ 

(Biological Treatment) เคมี (Chemical Treatment) ซ่ึงมีทั้งแบบท่ีใชอ้ากาศ (Aerobic) และไม่ใช้
อากาศ (Anaerobic) นอกจากนั้น การก าจดักากของเสียแบบใชค้วามร้อนเป็นการใชก้ระบวนการ
ทางความร้อนในการบ าบดัหรือก าจดักากของเสีย โดยทัว่ไปสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กระบวนการ
ไดแ้ก่ กระบวนการเผาไหม ้(Combustion or Incineration) กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊สซิฟิเคชนั 
(Gastification) และกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซ่ึงเป็นกระบวนการเปล่ียนพลงังานเคมี
เป็นพลงังานความร้อน ปัจจุบนัการบ าบดัและการก าจดัดว้ยความร้อนในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่
เป็นการเผาไหม้ ซ่ึงในประเทศท่ีพฒันาแล้วในหลาย  ๆ ประเทศได้มีการใช้ทั้ งกระบวนการ            
ไพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชนั อาทิ ประเทศญ่ีปุ่น นบัว่าเป็นประเทศท่ีมีปริมาณการเผามากท่ีสุด มี
การด าเนินการสร้างโรงเผาขยะมากท่ีสุดในโลก (วรรษดา มะโนค า, 2555: บทคดัยอ่) สิงคโปร์ท่ีใน
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ปัจจุบนัมีการสร้างเตาเผาขยะ 4 แห่ง โดยท่ีเถา้หรือของเหลือท้ิงจากการกระบวนการเผาจะน าไปถม
ท่ีและฝังกลบในทะเลเพื่อสร้างเกาะในอนาคต เป็นตน้ ซ่ึงมีแนวโน้มการน ามาใช้มากข้ึน โดย
สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1) การเผาไหม้หรือการเผา (Combustion or Incineration) เป็น
กระบวนการท าลายของเสียท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยการสันดาปดว้ยกระบวนการเผา
ไหมท่ี้อุณหภูมิสูงจนแปรสภาพเป็นเถา้ไอเสีย และ/หรือ เศษกากของเสียท่ีไม่ไหมไ้ฟ ปัจจยัส าคญั
ในการเผาไหม ้ไดแ้ก่ อุณหภูมิ (Temperature) เวลา (Time) และความป่ันป่วน (Turbulence) ซ่ึง
นับเป็นวิธีการลดปริมาตรของกากของเสียได้จ  านวนมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ ทั้ งน้ี มีความจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ถึงจะเกิดกระบวนการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามหากกระบวนการเผาไหม้ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลแล้วนั้ น ก็อาจก่อให้เกิด
กระบวนการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ โดยจะก่อให้เกิดสารท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนไดอ้ย่าง 
“ไดออกซิน (Dioxin)” ซ่ึงเป็นสารก่อใหเ้กิดมะเร็ง โดยทัว่ไปนั้นอาจแบ่งได ้ดงัน้ี 

(1) การเผาท าลายในเตาเผาขยะทัว่ไป (Burn for Destruction) เฉพาะ
ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายเท่านั้น 

(2) การเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย (Burn for 
Destruction Hazardous Waste Incinerator) อาทิ ของเสียติดเช้ือ 

(3) การเผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co – incineration in 
Cement Klin) คือ การน ากากของเสียหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงไม่มีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัเป็น
วตัถุดิบทดแทนส าหรับใช้เผาเตาปูนซีเมนต์ไปผ่านกระบวนการปรับสภาพเพ่ือให้อยู่ในรูปท่ี
สามารถน าไปเผาท าลายในเตาเผาปูนซีเมนต ์ก่อนส่งไปเผาท าลาย 

2) กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊สซิฟิเคชนั (Gasification Process) คือ 
การเปล่ียนรูปพลงังานจากชีวมวลซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงแข็งใหเ้ป็นเช้ือเพลิงแก๊ส โดยให้ความร้อนผ่าน
ตวักลางของกระบวนการ เช่น อากาศ ออกซิเจน หรือไอน ้า ซ่ึงกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนัจะมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเผาไหม ้(Combustion) อยา่งส้ินเชิง โดยการเผาไหมเ้ป็นการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่อยา่งสมบูรณ์ในหน่ึงกระบวนการ แต่ส าหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนัเป็นการเปล่ียน
รูปพลงังานเคมีภายในของคาร์บอนในชีวมวลไปเป็นแก๊สท่ีสามารถเผาไหมไ้ด ้(Combustible Gas) 
โดยอาศยัปฏิกิริยา 2 กระบวนการ โดยก๊าซท่ีผลิตไดจ้ะมีคุณภาพท่ีดีกว่าและง่ายต่อการใชง้านกว่า
ชีวมวล ยกตวัอยา่ง เช่น สามารถใชเ้ดินเคร่ืองยนตแ์ก๊ส (Gas Engine) และกงัหนัแก๊ส (Gas Turbine) 
หรือใชเ้พ่ือผลิตเช้ือเพลิงเหลวต่อไป (Liquid Fuels) กระบวนการแก๊สซิฟิเคชนัเป็นกระบวนการ
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เปล่ียนรูปทางดา้นเคมีความร้อน (Thermo Chemical Conversion Process) โดยอาศยัอากาศ 
ออกซิเจน หรือไอน ้า ท่ีมีอุณหภมิูสูงกวา่ (ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอน็เนอร์ยี, 2551) 

3) กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) คือ กระบวนการแตกตวัของ      
โพลิเมอร์ท่ีมีโมเลกุลซ่ึงในกระบวนการน้ี คือ พลาสติก ดว้ยกระบวนการทางความร้อนภายใต้
สภาวะปราศจากอากาศ โดยความร้อนท่ีใชเ้ป็นความร้อนขนาดปานกลางท่ีอุณหภูมิ 400 ถึง 800 
องศาเซลเซียส โดยผลิตภณัฑ ์3 ชนิดตามสถานะ คือ ก๊าซ (ก๊าซมีเทนจนถึงก๊าซโพรเพน) ของเหลว 
(น ้ามนัดิบโมเลกลุใหญ่ อาทิ ยางมะตอย) และของแขง็ (Char ผงคาร์บอนขนาดเลก็) เป็นตน้ (จตุรงค ์
เหลาแหลม, ม.ป.ป.) 

2.1.3.6 หลกัการก าจดั (Disposal) 
การก าจดักากอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบเป็นวิธีการท่ีส าคญั และมีความจ าเป็นใน

การก าจดักากอุตสาหกรรมอยา่งยิง่ เพราะการก าจดักากอุตสาหกรรมดว้ยวิธีต่าง ๆ อาทิ การเผาไหม ้
การปรับเสถียร ซ่ึงจ าเป็นตอ้งน าไปก าจดัขั้นสุดทา้ยดว้ยการฝังกลบ อย่างไรก็ตาม กากของเสีย
อุตสาหกรรมเม่ือน าไปฝังกลบอาจเกิดการแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้ม หากมีการฝังกลบท่ีไม่ถูกวิธี
และส่งผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินการให้ถูกต้องตาม
หลกัการฝังกลบสุขาภิบาลอยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีการตรวจสอบ การป้องกนั และควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของระบบฝังกลบ การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีฝังกลบ และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีปนเป้ือนสารมลพิษ 
โดยทัว่ไปสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 

1) การฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เฉพาะส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายเท่านั้น มี 2 ลกัษณะ คือ การฝังกลบบนพ้ืนท่ี (Area 
Method) และกวิธีารฝังกลบแบบขดุร่อง (Trench Method) 

2) การฝังกลบอยา่งปลอดภยั (Secure Landfill) คือ การฝังกลบวสัดุไม่ใช้
แลว้ท่ีเป็นกากของเสียอนัตรายท่ีอยูใ่นรูปท่ีคงตวั ไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบปลอดภยัโดยท่ีไม่
ตอ้งน าไปปรับเสถียรก่อน 

3) การฝังกลบอย่างปลอดภยัเม่ือท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นกอ้น
แข็ง (Secure Landfill or Stabilized and/or Solidified Wastes) คือ การน าเอาวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็น
ของเสียอนัตรายท่ีผา่นการปรับเสถียรเพ่ือท าลายฤทธ์ิ และใหอ้ยูใ่นรูปท่ีคงตวัแลว้ไปฝังกลบในหลุม
ฝังกลบแบบปลอดภยั 

จากทฤษฎีและหลกัการการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้
นั้น เป็นแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมแบบเป็นล าดบัขั้น (Waste Management 
Hierarchy) นับว่าเป็นหลกัการท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในระดบัสากลและในระดบัประเทศ (EPA, 
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n.d.; Zero Waste SA, 2013; WtERT, 2014) ท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีจะช่วยป้องกนัการเกิด และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ การกระตุ้นให้เกิดการพฒันาของ
เทคโนโลยสีีเขียว อนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัภาพท่ี 2.2 
 

 

ภาพที่ 2.2  การจดัการกากของเสียตามล าดบัขั้น (Waste Management Hierarchy) 
แหล่งที่มา:  Zero Waste SA, 2013. 

 

2.2 สถานการณ์กากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 
จากฐานขอ้มลูของศนูยบ์ริการขอ้มูล (IPC) ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2550 ปริมาณ

กากของเสียอุตสาหกรรมและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีขออนุญาตน าออกนอกโรงงาน พบว่า มีประมาณ 
10,243,396 ตนัต่อปี แบ่งเป็นกากของเสียอนัตรายรวมทัว่ประเทศ 1,558,743 ตนัต่อปี และกากของ
เสียไม่อนัตรายรวมทัว่ประเทศ 8,684,653 ตนัต่อปี ซ่ึงสามารถอธิบายลกัษณะการกระจายตวัของ
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมโดยจ าแนกออกเป็นรายภาคได ้ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมโดยจ าแนกออกเป็นรายภาค (หน่วย: ตนัต่อปี) 

ภาค กากฯ อนัตราย กากฯ ไม่อนัตราย ปริมาณรวม 
ภาคเหนือ 26,515 209,467 235,961 
ภาคตะวนัออก 1,092,673 4,474,368 5,567,041 
ภาคกลาง 415,315 3,084,767 3,500,082 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 14,692 792,822 807,513 
ภาคใต ้ 6,944 117,803 124,747 

รวม 1,558,743 8,684,653 10,243,396 
 

แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจาก ศนูยบ์ริการขอ้มลู (IPC) ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2550. 
 
จากตารางท่ี 2.4 พบวา่ ภาคตะวนัออกมีการขออนุญาตการน ากากของเสียอุตสาหกรรมทั้ง 2 

ประเภท ออกนอกโรงงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.2 
และภาคท่ีมีการขออนุญาตนอ้ยท่ีสุดคือภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 1.22 โดยสัดส่วนดงักล่าวนั้นสามารถ
อธิบายไดว้า่ ภาคตะวนัออกและภาคกลางท่ีมีสดัส่วนของปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
มากนั้ น  เ น่ื อ งจ าก  มีก า รพัฒนา พ้ืน ท่ี เ ป็น นิ คม อุตสาหกรรมมาก ข้ึนกว่ า ภ าค เห นือ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

 
ในปัจจุบนัจากรายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 จากการประมาณการ

ของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนทั้งประเทศมีจ านวน 3.30 ลา้นตนั ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 0.270 
ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 โดยของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นของเสียอนัตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรม 2.69 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5 และเป็นของเสียอนัตรายจากชุมชน (รวม
ซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเช้ือ) คิดเป็น 0.610 ลา้นตนั หรือ
ร้อยละ 18.5 แสดงในรายละเอียด ดงัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที่ 2.5 ปริมาณกากของเสียอนัตรายจ าแนกตามแหล่งก าเนิด ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2556 

ของเสียอนัตราย พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ปริมาณ ร้อยละ 

ล้านตัน ล้านตัน เพิม่ขึน้ – ลดลง เพิม่ขึน้ – ลดลง 
อุตสาหกรรม 2.81 2.69 -0.120 -4.00 
ชุมชน 0.710 0560 -0.150 -21.0 
มลูฝอยติดเช้ือ 0.0400 0.0500 0.0100 25.0 

รวม 3.57 3.30 -0.27 -8.00 
 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556ข: 8. 
 
ในปี พ.ศ. 2556 ของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนประมาณ 2.69 ลา้นตนั ซ่ึง

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 0.120 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 4.00 เน่ืองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ด าเนินโครงการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์กากอุตสาหกรรม และลดปริมาณของเสียท่ีตอ้งฝังกลบ
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมใหภ้าคอุตสาหกรรมลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการน ากากอุตสาหกรรมไปใชป้ระโยชน์ตามหลกั 3Rs คือ Reduce (ลดการใชห้รือ
ใชน้้อยเท่าท่ีจ  าเป็น) Reuse (ใชซ้ ้ า) และ Recycle (แปรรูปมาใชใ้หม่) นอกจากน้ี ยงัพบว่า ใน
ปัจจุบนัไดมี้หลากหลายบริษทัมีการก าหนดนโยบายการใชป้ระโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ Zero 
Waste to Landfill 

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรมของหน่วยงานก ากับดูแลการ
ด าเนินงานจัดการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อาทิ 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั และเอกชนผูรั้บจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม พบว่า ในปี        
พ.ศ. 2556 ของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการจดัการในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
แสดงในรายละเอียด ดงัตารางท่ี 2.6 
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ตารางที่ 2.6 การจดัการของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2556 

วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ปริมาณ 

ล้านตันต่อปี ร้อยละ 
แปรรูปใชเ้ป็นวตัถุดิบ 0.360 13.0 
แปรรูปใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 0.810 30.0 
ผา่นกระบวนการเพ่ือใชซ้ ้า 0.840 31.0 
บ าบดั 0.0700 3.00 
ก าจดั 0.540 20.0 
ส่งออกไปรีไซเคิล/ก าจดัในประเทศ 0.0700 3.00 

รวม 2.69 100 
 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556ข: 10. 
 
จากการศึกษาผ่านการทบทวนวรรณกรรม และเก็บรวบรวมขอ้มูลของกากของเสียท่ีมีการ

จดัการโดยการฝังกลบสูงสุด 50 อนัดบั พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 – 2551 มีปริมาณรวม  827,284 ตนั 
1,405,238  ตนั และ 1,128,301 ตนั ตามล าดบั  รวม 3 ปี มีปริมาณทั้งส้ิน 3,360,823 ตนั  โดยจ าแนก
ไดเ้ป็น 72 ประเภท (รหสั) ประกอบดว้ย กากของเสียอนัตราย 17 ประเภท  และกากของเสียไม่
อนัตราย 55 ประเภท เม่ือพิจารณาตามประเภทกิจการ พบว่า ประกอบดว้ย กากของเสียจาก 13 
หมวดประเภทกิจการ แสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.3 และตารางท่ี 2.7 
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ภาพที่ 2.3  กากของเสียท่ีมีการจดัการโดยการฝังกลบสูงสุด 50 อนัดบั พิจารณาตามประเภทกิจการ 
แหล่งที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป. 
 

จากภาพท่ี 2.3 สามารถอธิบายไดว้า่ ร้อยละ 33.4 เป็นกากของเสียในหมวด 10 (ของเสียจาก
กระบวนการใชค้วามร้อน) ร้อยละ 22.6 เป็นกากของเสียในหมวด 19 (กากของเสียจากโรงงานปรับ
คุณภาพของเสีย โรงบ าบดัน ้าเสีย โรงผลิตน ้าประปา และโรงผลิตน ้าใชอุ้ตสาหกรรม) ร้อยละ 19.4 
เป็นกากของเสียในหมวด 03 (กากของเสียจากกระบวนการผลิต เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษ
แขง็ และร้อยละ 24.7 เป็นกากของเสียจากกระบวนการผลิตในหมวดอ่ืน ๆ นอกจากน้ี กากของเสียท่ี
คดัเลือกไดน้ี้ นอกจากมีการขออนุญาตเพ่ือฝังกลบแลว้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.5 หรือ 63 ประเภท) มี
การแจง้ขออนุญาตเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดว้ย มีเพียงร้อยละ 12.5 หรือ 9 ประเภท
เท่านั้น ท่ีขออนุญาตเพ่ือส่งก าจดัหรือฝังกลบเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการน าไปใชป้ระโยชน์อย่าง
อ่ืน 
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ตารางที่ 2.7 กากของเสียท่ีมีการจดัการโดยการฝังกลบสูงสุด 50 อนัดบั 

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
1. ของเสียจากการปรับสภาพ
แร่โลหะโดยวิธีกายภาพและ
เคมี 

010306 หางแร่อ่ืน ๆ ท่ีไม่มีสารอนัตราย และไม่ไดเ้กิดจาก
การแปรสภาพสินแร่ซลัไฟดซ่ึ์งมีสภาพเป็นกรด 

2. ของเสียจาการปรับสภาพแร่
อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี 

010411 ของเสียจากกระบวนการแปรสภาพแร่โพรแทสและ
เกลือหินท่ีไม่ใช่ 010407 (ไม่มีสารอนัตราย) 

010412 หางแร่และของเสียจากการลา้งท าความสะอาดแร่
ธาตุท่ีไม่ใช่ 010407 (ไม่มีสารอนัตราย) 

3. กากตะกอนจากระบบบ าบดั
น ้ าเสียในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารต่าง ๆ  

020204 กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย (จากกิจการแปร
รูปเน้ือสตัว ์และปลา) 

020502 ตะกอนจากการบ าบดัน ้าเสีย (จากการผลิตผลิตภณัฑ์
นม) 

4. วัสดุท่ีไม่เหมาะส าหรับ
การบริโภค หรือแปรรูป
(อุตสาหกรรมเกษตร พืช
สวน แปรรูปอาหาร)   

020304 วัสดุท่ีไม่เหมาะส าหรับการบริโภคหรือแปรรูป
ต่อไป เช่น ฝุ่ นผงยาสูบ ผงโกโก ้เศษแป้ง เศษพืชผล
เกษตร เศษสมุนไพร วตัถุดิบหมดอายุ กากซอสถัว่
เหลือง วตัถุดิบท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ เมล็ดกาแฟดิบ เยื่อ
หุม้เมลด็กาแฟ ฝุ่ นซงัขา้วโพด 

020301 ตะกอนจากการลา้งท าความสะอาด ปอกเปลือก หรือ
เหวี่ยงแยกในขั้นตอนการเตรียมและแปรรูปพืช ผกั 
ผลไม ้น ้ ามนับริโภค โกโก ้กาแฟ ชา และยาสูบ การ
สกดัยีสต์ การเตรียมและการหมกักากน ้ าตาล เช่น 
เศษแป้ง กากเมล็ดกาแฟ เศษพืชผกั กะลามะพร้าว 
เปลือกวตัถุดิบ 

5. ส่วนเหลือท้ิงจากการแยก
เยื่อจากเศษกระดาษ และเศษ
กระดาษแขง็ดว้ยวิธีเชิงกล  
 
 

030307 ส่วนเหลือท้ิงจากการคัดแยกเยื่อจากเศษกระดาษ 
และเศษกระดาษแขง็ดว้ยวิธีเชิงกล 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ)  

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
6. กากตะกอนปูนขาวจากการ
ผลิตกระดาษ และเยือ่กระดาษ 

030309 กากปูนขาว (จากกระบวนการผลิตเยื่อ กระดาษ 
กระดาษแขง็) 

7. เศษเส้นใย กากตะกอนเส้น
ใยจากการผลิตกระดาษ  

 

030310 เศษเส้นใย กากตะกอนเส้นใย สารเพ่ิมเน้ือ และสาร
เคลือบผิวจากการแยกเชิงกล (กระบวนการผลิตเยื่อ 
กระดาษ กระดาษแขง็) 

8 กากปูนด า จ ากกา รผ ลิต
กระดาษ และเยือ่กระดาษ 

030399 ของเสียอ่ืน ๆ จากการผลิตเยือ่ กระดาษ กระดาษแข็ง 
เช่น กากปูนด า กากตะกอนแป้ง 

9. กากตะกอนจากการบ าบดั
น ้ าเสียอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ท่ี
ไม่มีสารอนัตราย)   

040220 กากตะกอนจากระบบบ าบดัในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ท่ีไม่มีสารอนัตราย 

10. เศษเส้นใยส่ิงทอท่ีผ่านการ
ฟอกยอ้มแลว้ 

040222 เศษเสน้ใยส่ิงทอท่ีผา่นการฟอกยอ้มแลว้ 

11. กากตะกอนจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิตสารอนินทรียต่์าง ๆ (ท่ีไม่
มีสารอนัตราย) 

060503 กากตะกอนจากการบ าบดัน ้ าเสียกระบวนการผลิต 
ผสมตามสูตร การจัดส่ง และใช้เกลืออนินทรีย ์
สารละลายเกลืออนินทรีย ์และโลหะออกไซด์ต่าง ๆ 
ท่ี ไ ม่ มี ส า ร อั น ต ร า ย  เ ช่ น  ก า ก ต ะ ก อ น
ซิลิกอนไดออกไซด ์กากตะกอนปูนขาว 

12. กากตะกอนปูนขาวจากการ
ผลิตสารอนินทรีย ์(มีสาร
อนัตราย) 

060205 –
HA 

ด่ า ง อ่ื น  ๆ  ท่ี ไ ม่ ใ ช่  แ คล เ ซี ยมไฮด รอกไซด ์  
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด ์
และโพรแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ท่ีเกิดจากการผลิต 
ผสมตามสูตร และการใชง้านด่างอนินทรียต่์าง ๆ ท่ี
เป็นอนัตราย 

13. กากตะกอนน ้ าเสียจากการ
ผลิต ผสมตามสูตร การใชง้าน
พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใย
ประดิษฐ ์(ท่ีมีสารอนัตราย) 

070211 –
HM 

กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีสารอนัตราย 
(จากการผลิต ผสมตามสูตร และใชง้านพลาสติก ยาง
สงัเคราะห์และเสน้ใยประดิษฐ)์ 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) 

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
14. กากตะกอนน ้ าเสียจากการ
ผลิต ผสมตามสูตร การใชง้าน
พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใย
ประดิษฐ ์(ท่ีไม่มีสารอนัตราย) 

070212 กากตะกอนจากการบ าบดัน ้ าเสียท่ีไม่มีสารอนัตราย 
(จากการผลิต ผสมตามสูตร และใชง้านพลาสติก ยาง
สงัเคราะห์และเสน้ใยประดิษฐ)์ 

15. ของเสียอ่ืน ๆ จากการผลิต 
ผสมตาม สูตร  ก า ร ใช้ง าน
พลาสติก ยางสงัเคราะห์ 

070299 ของเสียอ่ืน ๆ จากการผลิต ผสมตามสูตร การใชง้าน
พลาสติก ยางสังเคราะห์และเส้นใยประดิษฐ์ เช่น 
เศษยางชนิดต่าง ๆ 

16. กากตะกอนน ้ าเสียจากการ
ผลิต ผสมตามสูตร การใชง้าน
สารเคมี ไขมนั สบู่ จารบี 

070112 กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียในกระบวนการ
ผลิต การผสมตามสูตร และการใช้งานสารเคมี
อินทรียพ้ื์นฐาน 

070112 กากตะกอนระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีสารอนัตราย (จาก
การผลิต ผสมตามสูตร การจัดส่ง และใช้งาน
เคมีภณัฑแ์ละสารเคมีบริสุทธ์ิอ่ืน ๆ) 

070112 กากตะกอนระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีไม่มีสารอนัตราย 
(จากการผลิต ผสมตามสูตร และใชง้านไขมนั จารบี 
สบู่ สารซกัฟอก สารฆ่าเช้ือ และเคร่ืองส าอางค)์ 

17. เถา้ ตะกรัน ฝุ่ น จากโรง 
ไฟฟ้าและโรงงานท่ีมีการเผา
ไหม ้(ท่ีไม่มีสารอนัตราย) 

100101 เถ้าหนัก ตะกรัน ฝุ่ นจากหม้อไอน ้ าท่ีใช้เช้ือเพลิง    
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่น ้ามนัเช้ือเพลิง 

100115 เถา้หนัก ตะกรัน และฝุ่ นจากหมอ้ไอน ้ าท่ีมีการเผา
สารหรือของเสียอ่ืนร่วมดว้ยท่ีไม่มีสารอนัตราย 

100117 เถา้ลอยจากการเผาไหมท่ี้มีการเผาสารหรือของเสีย
อ่ืนร่วมดว้ยท่ีไม่มีสารอนัตราย 

100199 ของเสียอ่ืน ๆ จากการเผาไหมห้รือผลิตไฟฟ้า 
18. ตะกรันและฝุ่ นจากการ
หลอมหล่อเหลก็ (ท่ีไม่
อนัตราย) 

100903 ตะกรันจากการหลอมหล่อเหลก็ (Furnace Slag) 
100910 ฝุ่ นจากเตาหลอมหล่อเหลก็ท่ีไม่อนัตราย 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ)  

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
19. ฝุ่ น จ าก เ ต าหลอมห ล่อ
โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (ท่ีไม่มีสาร
อนัตราย) 

101010 ฝุ่ นจากเตาหลอมหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กและไม่
อนัตราย 

20. ฝุ่ นจากเตาหลอมเหลก็และ
ฝุ่ นจากการบ าบัดก๊าซ (มีสาร
อนัตรายปนเป้ือน) 

100909 –
HM 

ฝุ่ นจากเตาหลอมหล่อเหลก็ท่ีมีสารอนัตราย  

100207 –
HM 

ของเสียของแข็งจากการบ าบดัก๊าซท่ีปนเป้ือนสาร
อนัตรายในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 
เช่น ฝุ่ นแดงอดัเมด็ Dust from Heat Recuperator  

21. แกน และแบบหล่อโลหะท่ี
เป็นเหลก็และไม่ใช่เหลก็ (ท่ีไม่
มีสารอนัตราย) 

100908 แกนและแบบหล่อเหล็กท่ีใช้งานแล้ว (ไม่มีสาร
อนัตราย)  

101006 แกน และแบบหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก ท่ียงัไม่ใช้
งาน และไม่มีสารอนัตราย เช่น ทรายหล่อแบบ  

101008 แกนและแบบหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหลก็ ซ่ึงใชง้านแลว้ 
และไม่มีสารอันตราย เช่น ทรายท าแบบ เศษปูน 
พลาสเตอร์ ปูนหล่อแบบ  

22. กากตะกอนปูนขาวจากการ
ผลิตเหลก็ 

100299 ของเสียอ่ืน ๆ จากการผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ เช่น 
กากตะกอนปูนขาว  

23. เศษแกว้ 101112 เศษแกว้ ผงแกว้ท่ีไม่มีโลหะหนกัปนเป้ือน (จากการ
ผลิตแกว้)  

24. ตะกอนขดัแกว้ 101114 กากตะกอนจากการขัดแก้ว ท่ีไม่ปนเป้ือนสาร
อนัตราย เช่น ฝุ่ นทราย เศษผงกระจก  

25. ของเสียอ่ืน ๆ จากการผลิต
แกว้ 

101199 ของเสียอ่ืน ๆ จากการผลิตแก้ว เช่น เส้นใยแก้ว 
(Glass Wool)  

26. ตะกรันจากการหลอมถลุง
ตะกัว่ 

100401 –
HA 

ตะกรันจากการผลิตขั้ นปฐมภูมิและทุติยภูมิใน
กระบวนการหลอมถลุงตะกั่ว  (Primary and 
Secondary Production) หรือ Lead Slag  
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) 

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
27. เศษปูน ข้ีปูนจากการผลิต
ซีเมนตใ์ยหินท่ีไม่มีแร่ใยหิน 

101310 ของเสียจากการผลิตซีเมนตใ์ยหิน (Asbestos) แต่ไม่
มีแร่ใยหินเจือปน  

28. กากตะกอนและก้นกรอง
จากการปรับสภาพผิวโลหะ
และวัสดุ ต่าง ๆ ด้วยวิ ธี เค มี 
รวมทั้งการชุบเคลือบผิว 

110109 –
HM 

กากตะกอนและกอ้นกรอง (Filter Cake) ท่ีปนเป้ือน
สารอนัตราย (จากการปรับสภาพผิวโลหะและวสัดุ
ต่าง ๆ ดว้ยเคมี รวมถึงการชุบเคลือบผิว) เช่น กาก
ตะกอนจากการชุบโลหะ ลา้งช้ินงาน กากตะกอน
โซเดียม กากตะกอนไฮดรอกไซด ์เป็นตน้  

29. ฝุ่ นผงเหลก็ 120102 ฝุ่ นผงเหลก็ (จากการตดัแต่งและปรับสภาพผิวโลหะ
ดว้ยกระบวนการทางกายภาพหรือเชิงกล)  

30. ฝุ่ นผงห รือ เศษโลหะ ท่ี
ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ เจียร 
กลึง 

120103 เศษโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การเจียร การ
กลึง  

31. วัสดุพ่นขัดผิวโลหะและ
พลาสติก (ไม่มีสารอนัตราย) 

120117 วัสดุพ่นขัดผิวในการตัดแต่ง และปรับสภาพผิว
โลหะ พลาสติก ดว้ยกระบวนการทางกายภาพ หรือ
เชิงกล ท่ีไม่มีสารอนัตราย เช่น ผงทราย ผง Short 
Blast (พ่นขดัผิวโลหะดว้ยเมด็เหลก็) เศษหิน ฝุ่ นผง
เซรามิก เป็นตน้  

32. บรรจุภณัฑ(์ท่ีมีสาร
อนัตราย) 

150110 –
HM 

บรรจุภณัฑ์ท่ีปนเป้ือนสารอนัตราย เช่น กระป๋องสี 
ขวดแกว้ ตลบัหมึก ถงัสี ขวดสารเคมี หรือถุงท่ีมีการ
ปนเป้ือน เป็นตน้ 

33. วัสดุดูดซับ ตัวกรอง ไส้
กรองน ้ามนั ผา้ส าหรับเช็ด และ
ชุดป้องกนั (ท่ีมีสารอนัตราย) 

150202 –
HM 

วสัดุดูดซับ ว ัสดุตัวกรอง ผ้าส าหรับเช็ด และชุด
ป้องกัน ท่ีปนเป้ือนสารอันตราย เช่น Activated 
Carbon, Activated Alumina และวสัดุดูดซบัอ่ืน ๆ ท่ี
ปนเป้ือน  
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หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
34. วัสดุดูดซับ ตัวกรอง ผ้า
ส าหรับเช็ด และชุดป้องกนั (ท่ี
ไม่มีสารอนัตราย) 

150203 วสัดุดูดซับ ว ัสดุตัวกรอง ผ้าส าหรับเช็ด และชุด
ป้องกัน ท่ีไม่ปนเป้ือนสารอนัตราย เช่น ผา้กรอง
อากาศ สารดูดความช้ืน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล  

35. ผลิตภัณฑ์ห รือสาร เค มี
เส่ือมคุณภาพ (สารอนินทรียท่ี์
มีสารอนัตราย) 

160303 – 
HM 

ของเสียประเภทสารอนินทรีย์ท่ีปนเป้ือน (เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ และยงัไม่ไดใ้ชง้าน) เช่น 
หินขาวเผา (Burnt Lime) Compound Carbon, Brake 
Scrap เป็นตน้  

36. ผลิตภัณฑ์สารอนินทรีย์
เ ส่ื อม คุณภาพ  ( ท่ี ไ ม่ มีสา ร
อนัตราย) 

160304 ของเสียประเภทสารอนินทรียท่ี์ไม่ปนเป้ือน (ของ
เสียท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรหัสอ่ืน ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ไม่ไดคุ้ณภาพ และยงัไม่ไดใ้ชง้าน) เช่น เศษกระจก 
ยปิซมั เศษเทป ผา้ พลาสเตอร์ยาปิดแผล  

37. ผ ลิตภัณฑ์ส า ร อินท รี ย์
เ ส่ื อม คุณภาพ  ( ท่ี ไ ม่ มีสา ร
อนัตราย) 

160306 ของเสียประเภทสารอินทรีย์ท่ีไม่ปนเป้ือน (เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ และยงัไม่ไดใ้ชง้าน) เช่น
เศษกระจก ยปิซมั เศษเทป ผา้ พลาสเตอร์ยาปิดแผล  

38. ช้ิน ส่วน ท่ีถอดแยกจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้งานแลว้ (มี
สารอนัตราย) 

160215 –
HA 

ช้ินส่วนอนัตรายท่ีถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ใช้
งานแลว้ เช่นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า 
หลอดภาพโทรทัศน์ ช้ินส่วนไมโครเวฟ หลอด
ฟลอูอเรสเซนท ์เทอร์โมสตาร์ท เป็นตน้  

39. ดิน หิน และตะกอนจาก
การขดุลอก (ท่ีมีสารอนัตราย) 

170503 –
HM 

ดินหรือหินท่ีมีสารอันตราย (ดินท่ีขุดจากพ้ืนท่ี
ปนเป้ือน หินและตะกอนจากการขดุลอก)  

40. ดิน หิน และตะกอนจจาก
ก า ร ขุ ด ล อ ก  ( ท่ี ไ ม่ มี ส า ร
อนัตราย) 

170504 ดินหรือหินท่ีไม่มีสารอนัตราย (ดินท่ีขุดจากพ้ืนท่ี
ปนเป้ือน หินและตะกอนจากการขดุลอก)  

41. ฉนวน (ท่ีมีสารอนัตราย) 170603 –
HM 

ฉนวนท่ีประกอบดว้ยสารอนัตราย  
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) 

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
42. ฉนวน (ท่ีไม่มีสาร
อนัตราย) 

170604 ฉนวน ท่ีไ ม่ มีแ ร่ ใย หิน  และสารอันตราย เ ป็น
ส่วนประกอบ  

43. เศษคอนกรีต กระเ บ้ือง 
และเซรามิก ท่ีมีสารอนัตราย 

170106 –
HM 

ส่วนผสมหรือช้ินส่วนคอนกรีต อิฐ กระเบ้ือง และ
เซรามิกท่ีมีสารอนัตราย  

44. กากตะกอนจากการบ าบดั
น ้ า เ สี ย โดยวิ ธี ชี วภาพและ
ตะกอนจากการการผลิตน ้ าใช้
(ท่ีไม่มีสารอนัตราย) 

190812 กากตะกอนจากการบ าบดัน ้าเสียอุตสาหกรรมโดยวิธี
ชีวภาพ (ไม่มีสารอนัตราย)  

190902 กากตะกอนจากการท าน ้ าให้ใส (การผลิตน ้ าประปา
และน ้าใชอุ้ตสาหกรรม) เช่น ตะกอนทราย  

45. กากตะกอนจากการบ าบดั
น ้ าเสียโดยวิธีชีวภาพและวิธี  
อ่ืน ๆ (ท่ีมีสารอนัตราย) 

190811 –
HM 

กากตะกอนท่ีมีสารอันตรายจากการบ าบัดน ้ าเสีย
อุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ  

190813 –
HM 

กากตะกอนท่ีมีมีสารอนัตรายจากการบ าบดัน ้ าเสีย
อุตสาหกรรมโดยวิธีอ่ืน ๆ  

190205 –
HM 

กากตะกอนจากการบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีเคมี – ฟิสิกส์ 
ท่ี มีสารอันตราย  รวมถึงวิ ธีการก าจัดโครเมต 
ไซยาไนด ์และปรับสภาพใหเ้ป็นกลาง  

46. กากตะกอนจากการบ าบดั
น ้ าเสียโดยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่วิธี
ชีวภาพ (ไม่มีสารอนัตราย) 

190814 กากตะกอนจากการบ าบดัน ้าเสียอุตสาหกรรมโดยวิธี
อ่ืน ๆ (ไม่มีสารอนัตราย)  

190906 กากตะกอนหรือน ้ าล้างจากการท าความสะอาด
เคร่ืองแลกเปล่ียนประจุ (การผลิตน ้ าประปาและน ้ า
ใชอุ้ตสาหกรรม)  

190206 กากตะกอนจากการบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีเคมี – ฟิสิกส์ 
ท่ีไม่ใช่ 190205  

47. ของเสียอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการ
บ าบดัของเสียเชิงกลในโรงงาน
ปรับคุณภาพของเสีย โรงผลิต
น ้าประปา และน ้าใช้
อุตสาหกรรม (มีสารอนัตราย) 

191211 –
HM 

ของเสียอ่ืน ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมท่ีได้จากการ
บ าบดัเชิงกล ท่ีมีสารอนัตราย  
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) 

หมวดหมู่ รหัส ค าอธิบาย 
48. ของเสียอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการ
บ าบดัของเสียเชิงกลในโรงงาน
ปรับคุณภาพของเสีย โรงผลิต
น ้าประปา และน ้าใช้
อุตสาหกรรม (ไม่มีสาร
อนัตราย) 

191212 ของเสียอ่ืน ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมท่ีได้จากการ
บ าบดัเชิงกล ท่ีไม่มีสารอนัตราย  

49. ของเ สีย ท่ีผ่ านการปรับ
เสถียร แต่ยงัไม่สมบูรณ์ 

190304 –
HA 

ของเสียท่ีมีสารอนัตราย ท่ีผ่านการปรับเสถียรแต่ยงั
ไม่สมบูรณ์  

50. ฝุ่ นจากการบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ (ไม่มีสารอนัตราย) 

198002 ของเสียในรูปของแข็ง จากการบ าบัดอากาศเสียท่ี
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรหสัอ่ืน ท่ีไม่มีสารอนัตราย  

51. ของเสียประเภทกระดาษ 
กระดาษแขง็ 

191201 กระดาษและกระดาษแข็ง (ของเสียจากการบ าบัด
ของเสียเชิงกล ซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวใ้นรหัสอ่ืน เช่น การ
คดัแยก การบด การอดั การท าเมด็)  

52. ของเสียประเภทพลาสติก
และยาง 

070213 ของเสียจ าพวกพลาสติก (จากการผลิต ผสมตามสูตร 
การใช้งานพลาสติก ยางสังเคราะห์แล้วเส้นใย
ประดิษฐ์) เช่น เศษโมโนเมอร์ โพลิเมอร์ เศษยาง
หนงัเทียม  

120105 เศษพลาสติกจากการปาด / กลึง (การตัดแต่งและ
ปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ดว้ยกระบวนการทาง
กายภาพหรือเชิงกล)  

150102 บรรจุภณัฑพ์ลาสติก  
191204 พลาสติกและยาง (ของเสียจากการบ าบัดของเสีย

เชิงกล ซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวใ้นรหัสอ่ืน เช่น การคดัแยก 
การบด การอดั การท าเมด็)  

 
แหล่งที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป. 
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2.3 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) 
 

2.3.1 นิยามของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจในปัจจุบนันั้นย่อมมีเป้าหมายเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ร่วมกนัทั้ งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Industry) จึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาอุตสาหกรรมแบบยัง่ยนืท่ีมุ่งเนน้ความ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์ (Eco Industry) หมายถึง กลุ่มธุรกิจหรือระบบธุรกิจท่ีมีการรวมตวักนั โดยมีการบริหาร
จดัการ ท่ีมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรร่วมกนั และมีการสร้างโอกาสความเป็นไปไดใ้น
การน าของเสียจากอุตสาหกรรมหน่ึงมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม อนัจะน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ในท านองเดียวกนั พรรรัตน์ เพชรภกัดี 
(2556) ไดใ้หค้วามหมายของ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” ไวว้่า เป็นเมือง
หรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยให้มีความเช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวน
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม กบักลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานทอ้งถ่ิน และ
ชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโตไปดว้ยกนัภายใตก้ารก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการร่วมมือกนั
ขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงัของคนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหอุ้ตสาหกรรมอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้น “Industrial Ecology” หรือในปัจจุบนัประเทศไทยเราเรียกกนัวา่ อุตสาหกรรมเศรษฐ
นิเวศ หรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประยุกต์เข้ากบัการพฒันา
เศรษฐกิจแบบยัง่ยืน โดยการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง ค าว่า “Industrial Ecology” เร่ิมเป็นท่ี
รู้จกักนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เม่ือ Frosch and Gallopoulos ไดเ้สนอหลกัการน้ีในวารสาร Scientific 
American (Robert and Leslie, 2002: 3) 
 โดยสรุป เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นเมืองหรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยให้มีความเช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกบักลุ่มโรงงาน องคก์ร หน่วยงานทอ้งถ่ินและ
ชุมชนโดยรอบ ใหเ้จริญเติบโตไปดว้ยกนั ภายใตก้ารก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการร่วมมือกนั
ขบัเคล่ือนอย่างจริงจงัของคนในพ้ืนท่ี โดยสามารถด าเนินการไดทุ้กระดบัตั้งแต่ (แสดงในภาพท่ี 
2.4) 1) ระดบัปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน (Eco Family/Green Factory) 2) ระดบักลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านหรือต าบล (Eco Industrial 
Zone/Estate) และ 3) ระดบัเมือง (Eco Town/Eco City) หรือเครือข่ายของเมืองหรือจงัหวดั 
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ภาพที่ 2.4  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แหล่งที่มา:  สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556. 
 

2.3.2 การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย 
ปัจจุบนักระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย ไดด้  าเนินการพฒันาตวัช้ีวดัการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุม 5 มิติ (กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหาร
จดัการ) และมอบหมายใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานไดมี้การพฒันาตวัช้ีวดัเกณฑ์การ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมข้ึน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีเกณฑต์วัช้ีวดั จ  านวน 20 ดา้น ในขณะ
ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีเกณฑต์วัช้ีวดั จ  านวน 22 ดา้น แสดงในตารางท่ี 2.8 
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ตารางที่ 2.8 คุณลกัษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตัวช้ีวัดการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

มิติกายภาพ: ท า เ ล ท่ี ตั้ ง
สอดคล้องกับผังเมือง และมี
การวางผังการใช้ประโยชน์
พ้ืนท่ีกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม 

1. การวางผังท่ีตั้ งและการจัด
พ้ืนท่ี 

- ท่ี ตั้ งของ อุตสาหกรรม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
และการพฒันาของเมือง 

- การใช้ประโยชน์ พ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. พ้ืนท่ีนิคม 

2. การออกแบบอาคารและ
บริเวณโดยรอบ 

- อาคารและบริเวณโดยรอบ
ประหยัดพลังงาน และเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 3. อาคารของโรงงานในนิคมฯ 
มิติเศรษฐกจิ: มีความคุม้ค่าใน
การผลิต และการเจริญเติบโต
ทาง เศรษฐ กิจของท้อ ง ถ่ิน 
ผูป้ระกอบการ และชุมชนอยา่ง
มัน่คง 

3. เศรษฐกิจของภาค 
อุตสาหกรรม 

- ภาคการผลิตและบริการมี
ความคุม้ค่าและเจริญเติบโต 

4. เศรษฐกิจของภาค 
อุตสาหกรรม 

4. เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
- เศรษฐกิจทอ้งถ่ินมีการ

เจริญเติบโตอยา่งมัน่คง 

5. เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 

5. การตลาด 
- ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้

เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

6. เศรษฐกิจชุมชน 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ)  

ตัวช้ีวัดการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

มิติเศรษฐกจิ: (ต่อ) 6. การขนส่ง 
- ผู ้ประกอบการมีการ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Logistics) 

 

มิติส่ิงแวดล้อม: มีการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดและ
ป้องกันมลพิษ ใช้ทรัพยากร 
และพลงังานอยา่งคุม้ค่า 

7. การจดัการคุณภาพน ้า 
- มีน ้าใชเ้พียงพอ 
- การปล่อยน ้ าท้ิงเป็นศูนย ์

(Zero Discharge) 
- คุณภาพน ้ า ท้ิ งไ ม่ ส่งผล

กระทบต่อชุมชน 

7. มลภาวะทางน ้า 

8. การจดัการคุณภาพอากาศ 
- คุณภาพอากาศไม่ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชน 

- อัตราส่วนการปลดปล่อย
คาร์บอนต่อผลิตภณัฑท่ี์ลดลง 

8. มลภาวะทางอากาศ 

9. การจดัการกากของเสีย และ
วสัดุเหลือใช ้

- ของเ สีย เป็นศูนย์ (Zero 
Waste) 

9. กากของเสีย 

10. การจดัการพลงังาน 
- การใช้พลังงานในพ้ืนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทางเลือก 

10. การบริหารจดัการพลงังาน 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ)  

ตัวช้ีวัดการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

มิติส่ิงแวดล้อม: (ต่อ) 11. การจดัการเสียง 
- ความดงัของเสียงจากภาค

การผลิต ไม่รบกวนชุมชน 

11. มลภาวะทางเสียง กล่ิน ฝุ่ น 
ควนั เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

12. กระบวนการผลิต 
- ผูป้ระกอบการมีการผลิตท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

12. ระบบการผลิตและ
ผลิตภณัฑ ์

13. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
(Eco Efficiency) 

- ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของ
อุตสาหกรรมเ พ่ิม ข้ึนอย่า ง
ต่อเน่ือง 

13. การบริหารจดัการ
ทรัพยากร 

14. การจัดการความปลอดภัย 
และสุขภาพ 

- อุ ต ส า ห ก ร ร ม มี ค ว า ม
ปลอดภยัไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพพนกังาน และชุมชน 

- อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นศูนย ์
(Zero Accident) 

14. ความปลอดภยั และสุขภาพ 

15. ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- มี ร ะ บบ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

  15. การพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกนัและ
กนัของอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

มิติสังคม: พนักงานในพ้ืนท่ี
และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพ
ชีวิต และสงัคมท่ีน่าอยู ่

16. คุณภาพชีวิตและสังคมของ
พนกังาน 

- พนกังานในพ้ืนท่ีมี
ศกัยภาพ คุณภาพชีวิต และ
สงัคมท่ีดี 

16. คุณภาพชีวิตและสังคมของ
พนกังาน 

17. คุณภาพชีวิต และสงัคมของ
คนในทอ้งถ่ินโดยรอบ 

- ชุมชนมีศกัยภาพและน่าอยู ่

17. คุณภาพชีวิตและสังคมของ
คนในทอ้งถ่ินโดยรอบ 

มิติการบริหารจัดการ: การ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีอย่างเป็น
ระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย และมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

18. การบริหารจดัการพ้ืนท่ี
อยา่งมีส่วนร่วม 

- การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เป็นไปอยา่งมีระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

18. การบริหารจัดการ พ้ืน ท่ี
อยา่งมีส่วนร่วม 

19. การพฒันาและรักษาระบบ
บริหารระดบัสากล 

- มีการใชร้ะบบบริหาร
ระดบัสากลอยา่งต่อเน่ือง 

19. การยกระดบัการก ากบัดูแล
โรงงาน 

20. ขอ้มลูข่าวสาร/การรายงาน 
- มีข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง

เหมาะสม เพ่ือเผยแพร่ภายใน
พ้ืนท่ี 

20. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และการจดัท ารายงาน 

 21. การรณรงค์ ส่ ง เส ริมให้
โรงงานประยุกต์ใชน้วตักรรม 
เค ร่ืองมือการจัดการ ระบบ
บริหารจดัการใหม่ ๆ 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ)  

ตัวช้ีวัดการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

มิติการบริหารจัดการ: (ต่อ)  22. ส่งเสริมใหโ้รงงานเขา้สู่
ระบบบริหารจดัการระดบั
สากลและระดบัประเทศ 

 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจาก สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556. 
 

2.3.3 นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต่างประเทศ 
ยกตวัอยา่ง เช่น 

1) ประเทศเยอรมนี  
แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมนี จะเนน้การสร้างระบบ

เศรษฐกิจแบบครบวงจรโดยมองผา่นกระบวนการพฒันาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
อุตสาหกรรม เร่ิมตน้จากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย การควบคุมการบรรจุหีบห่อ
สินคา้ของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อลดและหลีกเล่ียงการใช้วสัดุบรรจุภณัฑ์ (ยกเวน้บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้
บรรจุสารอนัตราย) โดยการใชซ้ ้ า และการหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยโรงงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในตลาดการผลิตบรรจุภณัฑ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าจดัผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ี ยงัด าเนินการฟ้ืนฟู
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งรับภาระก าจดัของเสีย รวมไปถึงการรณรงคส่์งเสริมการน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่
อยา่งชดัเจน แนวคิดการด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมนี ถือวา่มีลกัษณะไป
ในทิศทางเดียวกนักบัประเทศอ่ืน ๆในแถบทวีปยโุรป โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

(1)  การก าหนดระดบัมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(2)  การขนส่งสาธารณะท่ีค านึงถึงคุณภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
(3)  การออกแบบอาคารท่ีค านึงถึงการลดการใชพ้ลงังาน 
(4)  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(5)  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ โดยพิจารณาโอกาสในการจา้งแรงงานในชุมชน

ทอ้งถ่ิน 
(6)  การสร้างรายไดเ้สริม โดยการจดัตั้งสหกรณ์ 
(7)  การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของประชาชน 
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(8)  การพิจารณาการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมนีจะมีการ

สนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้มามีบทบาทส าคญัและร่วมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกนักมี็
การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะของอาสาสมัคร รวมไปถึงการใช้กลไกทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ โดยใชห้ลกัการผูป้ล่อยมลพิษเป็นผูจ่้าย 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การลดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด เป็นตน้ 

2) ประเทศญ่ีปุ่น  
การด าเนินการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภูมิภาคเอเชีย ไดถื้อว่าประเทศญ่ีปุ่น

เป็นตน้แบบของการพฒันา และไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติอยา่งสูงสุด โดยเป็นการด าเนินการท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ และเนน้การมีของเสียเป็นศูนย ์(Towards Zero Waste) โดยการ
แลกเปล่ียนของเสียอุตสาหกรรม (Waste Exchange) ตามหลกั 3Rs จุดแข็งของประเทศญ่ีปุ่นท่ีท าให้
เกิดความส าเร็จนั้นมาจากความร่วมมือท่ีดีระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน ความเขม้งวดใน
การใช้กฎหมาย การขยายพ้ืนท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีเทคโนโลยีท่ีดี และเน้นการอนุรักษ์

พลงังานและการจดัการวสัดุของเสียแบบบูรณาการ ท าใหใ้นปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีโครงการ Eco – town 
ถึง 26 แห่ง (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556) แสดงดงั
ภาพท่ี 2.5 และแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.9 
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ภาพที่ 2.5  ท่ีตั้งโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น 
แหล่งที่มา:  Fujita, Tsuyoshi.  2011: 3. 
 
ตารางที่ 2.9 พ้ืนท่ีประกอบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญ่ีปุ่น 

ล าดับ รายช่ือ ประเภทอุตสาหกรรมหลกั 
1 Iida City รีไซเคิลขวด PET และกระดาษใชแ้ลว้ 
2 Kawasaki City รีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้โดยใช้เป็นตวัรีดิวซ์ (Reducing Agent) 

ส าหรับสินแร่เหลก็ รีไซเคิลกระดาษใชแ้ลว้ และผลิตขวด PET 
3 Kitakyushu City รีไซเคิลขวด PET เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน รถยนต์ หลอดไฟเรือง

แสงฟลูออเรสเซนต์ และผลิตวสัดุก่อสร้างจากขยะจ าพวกไม้และ
พลาสติก 

4 Gifu Prefecture รีไซเคิลผลิตภณัฑย์าง ขวด PET และพลาสติกเหลือใช ้
5 Omuta City ผลิตเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย และรีไซเคิลผา้ออ้มกระดาษ 
6 Sapporo City รีไซเคิลขวด PET และผลิตน ้ามนัจากพลาสติกเหลือใช ้
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ) 

ล าดับ รายช่ือ ประเภทอุตสาหกรรมหลกั 
7 Chiba City/Chiba Prefecture ผลิต Eco – cement และก๊าซมีเทน และรีไซเคิลผลิตภณัฑไ์ม ้โลหะ 

และพลาสติก 
8 Akita Prefecture รีไซเคิลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน จดัเก็บโลหะหนกัและผลิตวสัดุ

ก่อสร้างจากพลาสติกเหลือใช ้
9 Uguisuzawa,  Miyagi 

Prefecture 
รีไซเคิลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน 

10 Hokkaido รีไซเคิลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน กระดาษ และบรรจุภณัฑ ์
11 Hiroshima Prefecture ผลิตเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย รีไซเคิลเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และหลอม

ละลายข้ีเถา้ 
12 Kochi City รีไซเคิลผลิตภณัฑส์ไตโรโฟม 
13 Minamata City รีไซเคิลขวด และพลาสติกเหลือใช ้
14 Yamaguchi Prefecture เปล่ียนเถา้จากการเผาเป็นวตัถุดิบซีเมนต ์
15 Naoshima, Kagawa Prefecture รีไซเคิลข้ีเถา้ และโลหะมีค่า 
16 Toyama City รีไซเคิลผลิตภณัฑพ์ลาสติกผสม ไม ้และผลิตภณัฑเ์ส้นใยท่ียอ่ยสลาย

ยาก 
17 Aomori Prefecture รีไซเคิลเถา้จากการเผา และเปลือกหอย 
18 Hyogo Prefecture รีไซเคิลลอ้รถยนต ์
19 Tokyo รีไซเคิลวสัดุก่อสร้าง 
20 Okayama Prefecture รีไซเคิลเหลก็ และข้ีเถา้ 
21 Kamaishi, Iwate Prefecture รีไซเคิลขยะจากอุตสาหกรรมประมง 
22 Aichi Prefecture รีไซเคิลนิกเกิล และขยะมูลฝอย 
23 Suzuka, Mie Prefecture รีไซเคิลขยะจากอุตสาหกรรมยานยนต ์
24 Osaka Prefecture รีไซเคิลขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีการใช้น ้ าท่ี

สภาวะก่ึงวิกฤติ (Subcritical Water) 
25 Yokkaichi, Mie Prefecture รีไซเคิลผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
26 Ehime Prefecture รีไซเคิลขวด PET และขยะจากอุตสาหกรรมกระดาษ 

 

แหล่งที่มา:  สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556. 
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2.4 แนวคดิการจดัการกากของเสียด้วยวธีิฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) 
 

2.4.1 ประวัติความเป็นมาของ Zero Waste 
การใชค้  าว่า Zero Waste เกิดข้ึนในช่วงกลาง ค.ศ. 1970 โดยมีการประกาศใชเ้ป็นช่ือของ

บริษทัแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือว่า Zero Waste Systems Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท า
ธุรกิจการรีไซเคิลสารเคมีใช้แลว้จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การกรองน ้ ามนัใชแ้ลว้เพ่ือน า
กลบัมาใช้ใหม่จากอุตสาหกรรมผลิตแป้นพิมพ์ โดยจ าหน่ายสินคา้รีไซเคิลในราคาท่ีถูกลงกว่า
ของเดิมมาก ปรากฏว่า บริษัทแห่งน้ีสามารถท าธุรกิจการรีไซเคิลของเสียได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ ท าให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก และได้รับค าช่ืนชมเป็นอย่างมากส าหรับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทางบริษัทพฒันาข้ึนมา แม้กระทั่งหน่วยงานป้องกันมลพิษของประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ไดพิ้มพเ์ผยแพร่ผลงานของบริษทัน้ีและตั้งฉายาใหก้บับริษทัน้ีว่า “ผูน้  าแลกเปล่ียน
ของเสียท่ีขยนัและกระตือรือร้น” ซ่ึงในเวลาต่อมา ทางบริษทัก็ไดเ้รียกร้องใหผู้ผ้ลิตสินคา้ต่าง ๆ มี
การออกแบบผลิตภณัฑ์แนวใหม่ท่ีลดการเกิดของเสียและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มให้มากยิ่งข้ึน 
ต่อจากนั้น กระแสดา้นส่ิงแวดลอ้มในสงัคมยิง่ทวีความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ

ในช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2003 เกิดกระแสความตอ้งการชุมชน รูปแบบ Zero Waste ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนรวมไปถึงแนวปฏิบติัของการส่งเสริมแนวทางของ Zero Waste ใหใ้กลเ้คียงกบั
ความหมายของ “ของเสียเหลือศนูย”์ ใหเ้ป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

 
2.4.2 ข้อจ ากดัของวิธีการก าจัดของเสียแบบฝังกลบที่ใช้ในปัจจุบัน 
ปกติแลว้สถานท่ีฝังกลบของเสียควรอยู่ห่างไกลจากชุมชน และตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ใน

การฝังกลบของเสียในปริมาณมาก รวมทั้งจ  าเป็นตอ้งระมดัระวงัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็น
ดา้นน ้าเสียหรือน ้าชะขยะท่ีตอ้งบ าบดั มาตรการป้องกนัน ้าใตดิ้นปนเป้ือนจากน ้าชะขยะ การควบคุม
กล่ิน และไอระเหยจากสถานฝังกลบของเสีย ดงันั้น ในปัจจุบนัวิธีการก าจดัของเสียแบบวิธีฝังกลบ
จึงมีความยากล าบากมากข้ึนทั้งในดา้นกระแสคดัคา้นจากชุมชน และการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เข้มงวดมากยิ่งข้ึน หลายประเทศในยุโรป และบางประเทศในเอเชีย อาทิ ประเทศญ่ีปุ่นได้มี
กฎระเบียบเคร่งครัดใหมี้การคดัแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ์และขยะพิษออกไปก่อนด าเนินการฝัง
กลบ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีสามารถรีไซเคิลน ากลบัมาใชไ้ดอี้กให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งเป็นการป้องกนัปัญหามลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฝังกลบ เช่น การเกิดน ้าชะขยะหรือ
น ้าเสียท่ีมีความสกปรกของสารอินทรีย ์และโลหะหนกัท่ีค่อนขา้งสูง ปัญหาของกล่ินเหมน็จากการ
ยอ่ยสลายสารอินทรียห์ลงเหลือ และปัญหาดา้นสุขภาพต่อผูค้นในชุมชนอีกดว้ย 
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แนวคิดส าหรับของเสียเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste เป็นปรัชญาท่ีส่งเสริมการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลด
ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุดโดยใชห้ลกัการของ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) รวมทั้ง
การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้กือบทั้งหมด เพ่ือเป็นการลดปริมาณของ
เสียท่ีส่งไปก าจดัโดยวิธีการฝังกลบ และ/หรือ เตาเผาท าลายให้มีปริมาณน้อยท่ีสุด เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ีส าหรับก าจดัของเสีย และวิธีการควบคุมมลพิษดา้นกล่ินและไอระเหยท่ี
ตอ้งมีค่าใชจ่้ายการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งน้ี ทรัพยากรควรมีการหมุนเวียนใชเ้ป็นแบบระบบปิด 

(Closed – loop System) สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดด้งัรูปของผงัไดอะแกรมการบริโภคทรัพยากร
แบบยัง่ยนืแสดงดงัภาพท่ี 2.6 

 

 

ภาพที่ 2.6  ผงัไดอะแกรมการบริโภคทรัพยากรแบบยัง่ยนื 
แหล่งที่มา:  Energy Saving, 2555. 
 

ดงันั้น หลกัการของเสียเป็นศูนย ์(Zero Waste) จะเป็นแนวคิดท่ีมีส่วนส าคญัในการแกไ้ข
ปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงหากองคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทั ไม่ว่าจะ
เป็นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การน าหลกัการดงักล่าวไปด าเนินการ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดการใชท้รัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Zero Waste New Zealand 
Trust (2003: 4) ท่ีไดก้ล่าวถึง Zero Waste หรือการปลอดขยะหรือขยะเป็นศูนย ์ไวว้่า “การเพ่ิมการรี
ไซเคิลใหม้ากข้ึน เป็นการลดของเสียท่ีเหลือใหน้อ้ยลง เป็นการลดการบริโภคใหน้อ้ยลง เป็นการท า
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ใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ ์สินคา้ หรือบริการ ไดรั้บการผลิตหรือท าข้ึนมาเพ่ือใหส้ามารถน ากลบัมาใชซ้ ้า
ได ้สามารถซ่อมท าได ้สามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้หรือสามารถยอ่ยสลายได”้ โดยเป้าหมายของ
ขยะเป็นศูนย ์คือ การท่ีสามารถลดปริมาณขยะ และ/หรือ กากของเสียอุตสาหกรรมให้เหลือใน
ปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด และสามารถก าจดัขยะ และ/หรือ กากของเสียอุตสาหกรรมในปริมาณท่ีน้อย
ท่ีสุดเช่นเดียวกนั  

ในประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐ อย่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี้
การส่งเสริมใหมี้การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์นบัว่าเป็นการด าเนินการท่ีไดรั้บ
ความนิยมท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดนโยบายของภาคอุตสาหกรรม จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบนัมี
บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ และได้รับรางวลัการจดัการของเสียภายในโรงงานท่ีดีตามหลกั 3Rs 
ภายใตร้างวลั “3Rs Award” และรางวลัการใชป้ระโยชน์ของเสียไดท้ั้งหมด ภายใตร้างวลั “Zero 
Waste to Landfill Achievement Award” สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 2.10 และ 2.11 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 2.10 รายช่ือโรงงานท่ีไดรั้บรางวลัการจดัการของเสียภายในโรงงานท่ีดีตามหลกั 3Rs (3Rs 

Award) 

ล าดับ รายช่ือบริษัท ประเภท 
1 บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จ  ากัด (มหาชน) (โรงงาน

ชลบุรี) 
ผลิตกระจกแผน่เรียบ 

2 บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จ  ากัด (มหาชน) (โรงงาน
ระยอง) 

ผลิตกระจกแผน่เรียบ 

3 บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จ  ากัด (มหาชน) (โรงงาน
สมุทรปราการ)  

ผลิตกระจกแผน่เรียบ 

4 บริษทั กาญจนสิงขร จ ากดั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
5 บริษทั ขอนแก่นบริวเวอรี จ  ากดั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ลีโอ) 
6 บริษทั คอลเกต – ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั สินคา้อุปโภค  
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ตารางที่ 2.10 (ต่อ) 

ล าดับ รายช่ือบริษัท ประเภท 
7 บริษทั เชอวาล เทคโนโลย ีจ  ากดั ตู ้Rack ตูเ้อนกประสงค์ส าหรับ

ง านโทรคมน า คม  อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมและ
อุปกรณ์ไฟส ารองเพ่ือการส่งออก 

8 บริษทั ซินธีส (ประเทศไทย) จ  ากดั Polyurethane, Resin 
9 บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) กระดาษ 
10 บริษทั เดอะ สยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดสัทรีส์ จ  ากดั ผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุฝนงั 
11 บริษทั เทพอรุโณทยั จ  ากดั ผลิตสุราขาวและสุราผสม 
12 บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั ผลิตสาร แฟตต้ี แอลกอฮอล์ อี

ทอกซีเลท 
13 บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) ผ ลิตและ  จ าห น่ า ยกร ะด าษ

คราฟท์ ส าหรับผลิต เป็นบรรจุ
ภณัฑ ์กล่องลกูฟกู 

14 บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ  ากัด (มหาชน) 
(โรงงานบางปู) 

ผลิตเอกสารป้องกันการปลอม
แปลง 

15 บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ  ากัด (มหาชน) 
(โรงงานปู่ เจา้)  

ผลิตเอกสารป้องกันการปลอม
แปลง 

16 บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ  ากดั รถจกัรยานยนต ์
17 บริษทั ไทยยรีูเทน พลาสติก จ ากดั Polyurethane, Resin 
18 บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุ

กระป๋อง  
19 บริษทั ไทยแอโรว ์จ  ากดั ผลิตสายไฟรถยนต ์
20 บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์วนิล 
21 บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ  ากดั (โรงงานบางปู) ผลิตครีมเทียม 
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ตารางที่ 2.10 (ต่อ)  

ล าดับ รายช่ือบริษัท ประเภท 
22 บริษทั บริดจสโตน เอน็ซีอาร์ จ  ากดั ผลิตสายแอร์และยางรองกัน

กระแทกภายในรถยนต์  สาย
ไฮโดรลิก 

23 บริษทั บริดจสโตน เอน็ซีอาร์ จ  ากดั 

24 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ  ากดั ปูนซีเมนต ์
25 บริษทั พานาโซนิค ออโตโ้มทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แป

ซิฟิค (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ผลิตเคร่ืองเสียงรถยนต์ ฝ่ายขาย 
โรงงาน และฝ่ายวิจยัและพฒันา 

26 บริษทั พานาโซนิค เอวีซี เน็ตเวิร์คส์ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 

โทรทศัน์สีพลาสมา จอมอนิเตอร์ 
แ ล ะ โ ม ดู ล ส า ห รั บ จ อ ภ า พ
แสดงผลแบบพลาสมา ขนาด 42, 
46 และ 50 น้ิว 

27 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขาท่ี 
4 โรงอะโรเมติกส์ 1 

ผ ลิตผ ลิตภัณฑ์อะโร เม ติก ส์ 
ได้แก่ เบนซีน  พาราไซลีน ไซ
โคล เ ฮก เ ซน  อ อ ร์ โ ธ ไซ ลีน      
โทลอีูนและมิกซ์ไซลีนส์ 

28 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขาท่ี 
5 โรงอะโรเมติกส์ 2 

29 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขาท่ี 
6 โรงกลัน่น ้ามนั 

- น ้ ามันส า เ ร็จรูปชนิดเบา 
ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา 
และรีฟอร์เมท 

- น ้ ามนัส าเร็จรูปก่ึงหนักก่ึง
เบา ประกอบด้วย น ้ ามนัอากาศ
ยาน และน ้ามนัดีเซล 

- น ้ ามันส าเร็จรูปชนิดหนัก 
ประกอบดว้ย น ้ามนัเตา 

30 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ากดั ผลิตไฟฟ้า  ไอน ้ าและน ้ า เ พ่ือ
อุตสาหกรรม (40101) 

31 บริษทั เพ่ืองฟอูนนัต ์จ  ากดั โกดงัเก็บสุรา เช่น แสงโสม แม่
โขง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ตารางที่ 2.10 (ต่อ) 

ล าดับ รายช่ือบริษัท ประเภท 
32 บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ  ากดั (มหาชน) กระดาษไอเดียแม็กซ์ กระดาษ

ไอเดียเวิร์ค 
33 บริษทั มงคลสมยั จ  ากดั ผลิตสุรา 
34 บริษทั มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์จ  ากดั (มหาชน) เฌอรา วสัดุก่อสร้าง กระเบ้ือง 
35 บริษทั ไมลอทท ์แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั ผลิตเคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑด์ูแล

สุขภาพ  
36 บริษทั วนัไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากดั บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป แบรนดย์  าย  า 
37 บริษทั สยามปูนซิเมนตข์าว จ  ากดั ปูนซีเมนตข์าว 
38 บริษัท  สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร  จ ากัด 

(มหาชน) 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสบัปะรด 

39 บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) อาหารทะ เลแ ช่แข็ ง  อ าหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ 

40 บริษทั สุราบางยีข่นั จ  ากดั ผลิตสุรา แสงโสม แม่โขง เหลา้
ขาวรวงข้าว เหล้าขาวไผ่ทอง 
เป็นตน้ 

41 บริษทั สุราพิเศษทิพราช จ ากดั ผลิตสุรา 
42 บริษทั อ  าพลฟดูส์ โพรเซสซ่ิง จ  ากดั แปรรูปมะพร้าว เคร่ืองปรุงรส 

เคร่ืองด่ืม อาหารพร้อมปรุง และ
ขนมขบเค้ียว 

43 บริษทั อีจิซเทค จ ากดั ผลิตตูเ้หล็กส าหรับใส่อุปกรณ์อิ
เลกทรอนิกส์ 

44 บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ  ากดั ฮาร์ดดิสไดร์ฟ 
45 บริษทั เอปสนั โตโยคอม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองมือทางวิทย ุ

โทรทศัน์และการส่ือสาร 
46 บริษทั เอม็อาร์ซี เรซิน (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตเคมีภณัฑ ์

 
แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจาก ส านกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555ก. 
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ตารางที่ 2.11 โรงงานท่ีไดรั้บรางวลัการใชป้ระโยชน์ของเสียไดท้ั้งหมด (Zero Waste to Landfill 
Achievement Award) 

ล าดับ รายช่ือ ประเภท 
1 บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ  ากดั ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและ

สุขภาพ 
2 บริษทั ขอนแก่นบริวเวอรี จ  ากดั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ลีโอ) 
3 บริษทั เฟ่ืองฟอูนนัต ์จ  ากดั โกดังเก็บสุรา เช่น แสงโสม แม่

โขง 
4 บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท ์

ส าหรับผลิตเป็นบรรจุภณัฑ ์กล่อง
ลกูฟกู 

5 บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต้ี ปร้ินต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
(โรงงานบางปู) 

ผลิตเอกสารป้องกันการปลอม
แปลง 

6 บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต้ี ปร้ินต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
(โรงงานปู่ เจา้ฯ) 

ผลิตเอกสารป้องกันการปลอม
แปลง 

7 บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ  ากดั (มหาชน)  กระดาษไอเดียแม็กซ์ กระดาษ
ไอเดียเวิร์ค 

8 บริษทั เดอะสยามเซรามิคกรุ๊ป อินดสัทรีส์ จ  ากดั ผลิตกระเ บ้ืองปู พ้ืน บุผนัง แบ
รนดป์ูนซีเมนตไ์ทย 

9 บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ  ากดั ปูนซีเมนต ์
10 บริษทั ซินธีส (ประเทศไทย) จ  ากดั Polyurethane, Resin 
11 บริษทั ไทยยรีูเทนพลาสติก จ ากดั (โรงงาน 1)  Polyurethane, Resin 
12 บริษทั ไทยยรีูเทนพลาสติก จ ากดั (โรงงงาน 2)  Polyurethane, Resin 
13 บริษทั เอม็ อาร์ ซี เรซิน (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตเคมีภณัฑ ์
14 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา

ท่ี 4 โรงอะโรเมติกส์  
ผ ลิตผ ลิ ตภัณฑ์ อ ะ โ ร เ ม ติ ก ส์ 
ได้แก่  เบนซีน  พาราไซลีน ไซ
โคลเฮกเซน ออร์โธไซลีน  โทลู
อีน และ มิกซ์ไซลีนส์ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ตารางที่ 2.11 (ต่อ)  

ล าดับ รายช่ือ ประเภท 
15 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ากดั ผลิตไฟฟ้า  ไอน ้ า และน ้ า เ พ่ื อ

อุตสาหกรรม (40101) 
16 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)     

สาขาท่ี 2  
ผ ลิตผ ลิ ตภัณฑ์ อ ะ โ ร เ ม ติ ก ส์ 
ไ ด้ แ ก่  เ บ น ซี น  พ า ร า ไ ซ ลี น        
อ อ ร์ โ ธ ไซ ลี น  โ ทลู อี น  แ ล ะ      
มิกซ์ไซลีนส์ 

17 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)    
สาขาท่ี 3 

ผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์  

18 บ ริษัท  ก ร ะจก ไท ยอ าซ า ฮี  จ  า กัด  ( มห า ชน )       
(โรงงานชลบุรี) 

ผลิตกระจกแผน่เรียบ 

19 บ ริษัท  ก ร ะจก ไท ยอ าซ า ฮี  จ  า กัด  ( มห า ชน )      
(โรงงานระยอง) 

ผลิตกระจกแผน่เรียบ 

20 บริษทั มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์จ  ากดั (มหาชน) ผลิตกระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต ์
21 บริษทั อีจิซเทค จ ากดั ผลิตตู้เหล็กส าหรับใส่อุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์ 
22 บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั ผลิตสารแฟตต้ีแอลกอฮอล ์อีทอก

ซีเลท 
23 บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั 

(มหาชน) 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสบัปะรด 

24 บริษทั กาญจนสิงขร จ ากดั ผลิตสุรา 
25 บริษทั มงคลสมยั จ  ากดั ผลิตสุรา 
26 บริษทั สุราพิเศษทิพราช จ ากดั ผลิตสุรา 
27 บริษทั อ  าพลฟู๊ ดส์ จ  ากดั แปรรูปมะพร้าว เคร่ืองปรุงรส 

เคร่ืองด่ืม อาหารพร้อมปรุง  
28 บริษทั เอส เอส การสุรา จ  ากดั ผลิตสุรา 

 
แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจาก ส านกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555ข. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
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2.5 ทฤษฎกีารประเมนิผลซิปโมเดล (CIPP – I Model) 
แนวคิดและซิปโมเดลในการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) (พิสณุ 

ฟองศรี, 2550: 84 – 85) ในปี ค.ศ. 1971 สตฟัเฟิลบีมและคณะไดเ้ขียนหนงัสือทางการประเมิน
ออกมาเล่มหน่ึงช่ือ “Educational Evaluation and Decision Making” หนงัสือเล่มน้ีไดเ้ป็นท่ียอมรับ
กันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสตฟัเฟิลบีมก็ไดเ้ขียนหนังสือเก่ียวกบัการ
ประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้่าท่านผูน้ี้เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการพฒันาทฤษฎีการประเมินจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนัเรียกว่า CIPP 
Model แสดงดงัภาพท่ี 2.7 

รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP – I Model) เป็นการประเมินภาพรวมของแผน/
โครงการตั้งแต่บริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) 
ซ่ึงเป็นการพฒันามิติในการประเมินเพ่ิมข้ึนจากการประเมินเชิงระบบ คือ มีการประเมินบริบท 
(Context) ของแผน/โครงการ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกและมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการก าหนด
แผนโครงการ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 แผนภาพความสมัพนัธ์ของการตดัสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP 
Model 

 
การประเมินดา้นบริบทหรือประเมินปัจจยัภายนอก (Context Evaluation) เป็นการศึกษา

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีน าไปสู่การพฒันาเป้าหมายของโครงการ ไดแ้ก่ บริบทของสภาพแวดลอ้มนโยบาย 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้/ตวัป้อน 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การตดัสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 
(Implementation Decisions) 

การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 
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วิสัยทศัน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผนัผวนทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจน
แนวโนม้การก่อตวัของปัญหาท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินแผน/โครงการ เป็นตน้ 

การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เพื่อคน้หาประสิทธิภาพขององคป์ระกอบท่ีน ามา
เป็นปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงในดา้นการท่องเท่ียวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล ส่ิงอ  านวยความสะดวก เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ศกัยภาพการบริหารงานซ่ึงแต่ละปัจจยัก็ยงัจ  าแนกยอ่ยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจ
พิจารณาเป็น เพศ อาย ุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวงั ทศันคติ 
ศกัยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถ่ินท่ีอยูแ่ละลกัษณะกระบวนการ
กลุ่ม เป็นตน้ 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบท
และปัจจยัน าเขา้ว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ เป็นการศึกษาคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน
หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะน าแผน/โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไวว้่ามี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของแผน/
โครงการโดยเฉพาะความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัผลลพัธ์ท่ีไดแ้ลว้น าเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ไปตดัสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดข้ึนเองหรืออาศยัเกณฑ์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนดไวก้ไ็ด ้

 

2.6 ข้อมูลพืน้ฐาน บริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั 
 
ธุรกิจผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมี (Oleochemical Products Value Center)  
จากการท่ีประเทศไทยและภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้พ้ืนท่ีและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม

ในการปลูกพืชท่ีให้น ้ ามนัประเภทต่างๆท่ีมีศกัยภาพส าหรับใช้แปรรูปจากน ้ ามนัธรรมชาติเป็น
ผลิตภณัฑ์ทางเคมี (Oleochemicals) ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้ งในปัจจุบนัความตอ้งการใช้พลงังาน
ทดแทนและผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้สูงข้ึน บริษทัฯ จึงเลง็เห็นความส าคญัใน
การพฒันาสายธุรกิจผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมี ดว้ยการด าเนินการผลิตสารเมทิลเอสเตอร์ (Methyl Ester) 
และสารแฟตต้ีแอลกอฮอล ์(Fatty Alcohol) และมีกลีเซอรีนเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้โดย บริษทั ไทย
โอลีโอเคมี จ  ากดั (TOL) ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 100 มีก าลงัการผลิต 331,000 ตนัต่อปี 
(Methyl Ester 200,000 ตนัต่อปี Fatty Alcohol 100,000 ตนัต่อปี และกลีเซอรีน 31,000 ตนัต่อปี) 
โดยใชน้ ้ ามนัปาล์มดิบท่ีจดัหาไดจ้ากในประเทศและในภูมิภาคเป็นวตัถุดิบ โดยเมทิลเอสเตอร์จะ
น าไปใชเ้ป็นน ้ามนัดีเซลชีวภาพ หรือไบโอดีเซล (Biodiesel) คุณภาพสูง ซ่ึงจะช่วยลดมลภาวะ หรือ
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ิมประสิทธิภาพแก่น ้ ามนัดีเซล แฟตต้ีแอลกอฮอล์น าไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตอีทอกซีเลท และกลีเซอรีน (Glycerin) เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได ้ส าหรับใชใ้น
อุตสาหกรรมเคมี ยา และอาหาร แสดงดงัภาพท่ี 2.8 

การด าเนินธุรกิจโอลีโอเคมีของบริษทัฯ เป็นแนวทางหน่ึงในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ
เคมีภณัฑก์ลุ่มอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ และยงัคงความสมัพนัธ์กบัธุรกิจสายอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ อีกดว้ย 

 

 

ภาพที่ 2.8 กระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์
 

2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัของเสียอุตสาหกรรม 
 
2.7.1 การใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2556 คาดวา่มีของเสียท่ีเป็นวสัดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม ประเภทแกว้ กระดาษ 

พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม และยาง ประมาณ 12.8 ลา้นตนั โดยมีการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ทั้งการ
แปรรูปใหม่ การใชซ้ ้ า และใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ประมาณ 8.44 ลา้นตนั หรือร้อยละ 65.7 ซ่ึงแสดงดงั
ภาพท่ี 2.8 วสัดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการน ากบัมาใชป้ระโยชน์ประมาณ 8.44 ลา้นตนั 
เป็นการซ้ือขายมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนร้อยละ 46.6 หรือ 3.94 ลา้นตนั อีกร้อยละ 53.4 หรือ 4.50 
ลา้นตนั เป็นการแลกเปล่ียนของเสียและวสัดุเหลือใช ้(Waste Exchange System) โดยกลุ่มผูผ้ลิต 
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ภาพที่ 2.9  ปริมาณการใชป้ระโยชนข์องเสียภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551 – 2556 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556ข: 6. 
 

 

ภาพที่ 2.10  การน าของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน ์
แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556ข: 6. 
 

14.0 
12.0 
10.0 

         0 
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ผูน้  าเขา้หรือผูจ้  าหน่ายสินคา้ รวมทั้งการเรียกคืนซากบรรจุภณัฑผ์่านระบบมดัจ า คืนเงิน (Deposit – 
refund System) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 

จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ของเสียท่ีเป็นวสัดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมขา้งต้น พบว่า 
อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมีอตัราการน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแกว้ กระดาษ พลาสติก เหลก็ อะลมิูเนียม และยางรถยนต ์ท่ี
มีแนวโนม้ขยายตวัตามภาคการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้โภค
ภณัฑ์ เคร่ืองส าอาง และยา ดงัแสดงในตารางท่ี 2.12 และภาพท่ี 2.11 ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมให้มี
การน าของเสียประเภทต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร และลด
งบประมาณในการน าขยะมลูฝอยไปก าจดั โดยแนวทางการส่งเสริมควรด าเนินการหลาย ๆ แนวทาง
ควบคู่กนัไป อาทิ การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ดา้นการตลาด ใชซ้ ้า และแปรรูปน ากลบัมาใชใ้หม่ การ
เพ่ิมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการใชป้ระโยชน์กากของเสีย การส่งเสริมตลาดสินคา้รีไซเคิล 
และการก าหนดมาตรฐานสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากวสัดุใชแ้ลว้ เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 2.12 ปริมาณการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 

ประเภท วิธีการ 

ปริมาณ
ของเสียที่
เกิดขึน้ 
(ตัน) 

ปริมาณการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

รวม 

ซ้ือขายใน
ชุมชน 
(ตัน) 

ซ้ือขาย/แลกเปลี่ยน
ระหว่าง

อุตสาหกรรม (ตัน) 
ตัน ร้อยละ 

แกว้ การแปรรูปใชใ้หม่ 
การใชซ้ ้ า 

2,548,597 997,100 125,100 
241,000 

1,122,200 
241,000 

42.0 
9.00 

กระดาษ การแปรรูปใชใ้หม่ 4,078,477 1,106,000 1,286,000 2,392,000 50.0 

พลาสติก การแปรรูปใชใ้หม่ 2,082,296 653,700 135,000 788,700 32.0 

เหลก็/โลหะ การแปรรูปใชใ้หม่ 3,438,205 1,110,000 2,182,500 3,292,500 28.0 

อะลมิูเนียม การแปรรูปใชใ้หม่ 543,878 62,500 310,000 372,500 26.0 

ยาง การแปรรูปใชใ้หม่ 
การใชซ้ ้ า 

การใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

522,768 6,100 124,470 
81,000 
20,000 

130,570 
81,000 
20,000 

19.0 
12.0 
3.00 

รวม  13,218,220 3,935,400 4,505,070 8,440,470 64.0 
 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556ข: 7. 
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ภาพที่ 2.11  สดัส่วนการน าของเสียภาคอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ ปี พ.ศ. 2551 – 2556 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556ข: 8. 
 

2.7.2 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกบักากของเสียอุตสาหกรรม 
 

ผูจ้ดัการออนไลน์ (2557) ไดน้ าเสนอแนวคิดงานวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยศึกษาเก่ียวกับการแปรรูปกากของเสียให้กลายเป็นผลพลอยได้ของ
โรงงานผลิตวุน้เส้น ตราตน้สน การน าเถา้ลอยและตะกอนจุลินทรียม์าผสมเขา้ดว้ยกนั โดยพฒันา
เกิดเป็น “ดินไบโอ หรือ ดินสังเคราะห์เพื่อการเกษตร” ผลการศึกษา พบว่า เม่ือผสมกากของเสียทั้ง
สองเขา้ดว้ยกนัแลว้ท้ิงไวป้ระมาณ 72 ชัว่โมง จะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาคายความร้อนจนกระทัง่แหง้ ซ่ึง
ความร้อนดงักล่าวจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 54.0 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถฆ่าจุลินทรียก์ลุ่มฟีคลัโคลิ
ฟอร์ม ดว้ยคุณสมบติัน้ีเองจะช่วยในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียก์ลุ่มเช้ือรา ซ่ึงจะท า
หน้าท่ีเหมือนยาปฏิชีวนะให้แก่พืช นอกจากน้ี ดินไบโอยงัเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นวสัดุปรับปรุง
คุณภาพดิน โดยสามารถน ามาทดแทนการใช ้ซีโอไลท ์หรือแอคติเวดเต็ดคาร์บอน โดยเม่ือท าการ
วิเคราะห์การเกบ็กกัฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็นธาตุอาหารท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินไดสู้งถึง 
24.0 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อกรัมสารอินทรีย ์ในขณะท่ีซีโอไลท์และแอกติเวเต็ดคาร์บอนเก็บกกัได้
เพียง 3.00 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อกรัมซีโอไลท์ และ 1.00 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อกรัมแอกติเวเต็ด
คาร์บอน ตามล าดบั 
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อิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี (2555: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การใชป้ระโยชน์ของเหลือ
ท้ิงจากอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋องเพ่ือผลิตกระถางย่อยสลายได ้ผลการศึกษา พบว่า 
คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของกากสับปะรด ก่อนและหลงัด าเนินการในดา้นความเป็น   
กรด – เบส ค่าการน าไฟฟ้า ความช้ืน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
โดยก่อนการด าเนินการทดลองมีค่าเท่ากบั 6.96, 1.87, 70.9, 0.560 และ 6.14 ตามล าดบั และหลงัการ
ทดลองมีค่าเท่ากบั 5.93, 3.57, -, 0.310 และ 6.10 ตามล าดบั จากการน ากากสับปะรดมาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ ์พบวา่ ในแต่ละอตัราส่วน ขนาดโครงสร้างของวสัดุและความหนานั้นมีความแตกต่างกนั 
โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นการยอ่ยสลาย การปล่อยสารอาหาร อตัราการดูดซบัน ้า 
และอตัราการระเหยน ้ า โดยอตัราส่วนท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ อตัราส่วน 1.00 : 0 (กาก
สับปะรดสด : ตวัประสาน) ขนาดโครงสร้างหยาบ ท่ีมีความหนา 1.00 เซนติเมตร โดยมีอตัราการ

ยอ่ยสลาย มากกว่า 45 วนั การปล่อยสารอาหาร N – P ท่ี 0.340 – 7.97 อตัราการดูดซับน ้าเฉล่ียของ
กระถางมีค่าเท่ากบัร้อยละ 258 และเกิดการอ่ิมตวัของการดูดซบัใน 45 นาที และเกิดการระเหยน ้ า
หมดในระยะเวลา 444 ชัว่โมง  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ มีการศึกษาการใชป้ระโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท 
ซ่ึงแสดงตวัอยา่งได ้ดงัตารางท่ี 2.13 
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ตารางที่ 2.13 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา ผู้ศึกษา หัวข้อการวิจัย/โครงการ ประเภทของเสีย ผลติภัณฑ์ แหล่งที่มา 
ค.ศ. 1996 Monzó et al. Use of Sewage Sludge Ash (SSA) – cement Admixtures in Mortars ตะกอนจากระบบ

บ าบดัน ้าเสีย 
ซีเมนตม์อร์ตาร์ Universidad Politécnica de Valencia 

Camino de Vera s/n, Spain 

ค.ศ. 1999 Kenji et al. การตรวจสอบการใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัน ้ าและของเหลือท้ิงของ
สับปะรดท่ีเป็นวตัถุดิบตน้ทุนต ่าเพื่อกระบวนการหมกัเอทานอล 
โดยเช้ือ Zymomonas mobilis  

น ้าและของเหลือท้ิง
ของสับปะรด 

เอทานอล Kyushu University, Japan 

พ.ศ. 2544 ศุภร เสรีรัตนะ์ การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนการผลิตผลิตภณัฑแ์ผ่นใย
ไมอ้ดัแขง็จากเศษเหลือชีวมวลปาลม์น ้ามนัในเชิงพาณิชย ์

ชีวมวลปาลม์น ้ามนั แผ่ น ใ ย ไม้อัด
แขง็ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

พ.ศ. 2548 ปริญญา จินประเสริฐ 
และคณะ 

สารจีโอโพลิเมอร์จากเถา้ลอยแม่เมาะ เถา้ลอย ส า ร จี โ อ โพ ลิ
เมอร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

พ.ศ. 2548 พิทกัษ ์วรกลัยากลุ การพฒันาช้ินส่วนรถยนตจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้ เศษวสัดุเหลือใช ้ ช้ินส่วนรถยนต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้
ธนบุรี 

พ.ศ. 2552 ศุภศกัด์ิ น่ิมทรงธรรม การใชก้ากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียโรงงานกระดาษเพื่อผลิต
กระถางแบบยอ่ยสลายได ้

ตะกอนจากระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

ก ร ะ ถ า ง ย่ อ ย
สลายได ้

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2555 อิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี การใชป้ระโยชน์ของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรด
กระป๋องเพื่อผลิตกระถางยอ่ยสลายได ้

ของ เหลือ ท้ิ งจาก
สับปะรด 

ก ร ะ ถ า ง ย่ อ ย
สลายได ้

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั 
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2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
 
อจัฉรา อศัวรุจิกลุชยั และคณะ (2554: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการจดัการขยะให้

เหลือศนูยภ์ายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา การศึกษาในคร้ังน้ีนั้นศึกษาปริมาณ องคป์ระกอบ และ
ลกัษณะสมบติัของขยะท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการ
จดัการขยะให้เหลือศูนย ์โดยรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ปริมาณ อตัราการเกิด องค์ประกอบ ลกัษณะ
สมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะและน ามาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย ์
การศึกษาขอ้มูลในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัเฉล่ีย 4,060 กิโลกรัมต่อวนั อตัรา
การผลิตขยะเฉล่ีย 0.303 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบขยะ พบว่า มีพลาสติก
เป็นองคป์ระกอบสูงสุด ร้อยละ 39.9 ขยะเศษอาหาร ร้อยละ 28.7 และกระดาษร้อยละ 15.0 ผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะสมบติัของขยะ พบว่า ค่าความหนาแน่นของขยะ 0.0560 กิโลกรัมต่อลิตร ค่า
ความช้ืน ร้อยละ 59.7 ปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 40.3 ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ด ้ร้อยละ 88.1 
ปริมาณเถ้า ร้อยละ 11.9 และค่าความร้อน 4,915 แคลอรีต่อกรัม การจัดการขยะของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงในดา้นการเก็บรวบรวม การคดั
แยก การรีไซเคิลขยะ แนวทางในการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ เร่ิมจากการก าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัรณรงคเ์พ่ือสร้างความตระหนกัแก่นกัศึกษาและบุคลากรในการลดการผลิตขยะ 
ตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการขยะ ไดแ้ก่ การคดัแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล การท าปุ๋ยหมกั และการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 

อุไรรัตน์ เพชรยงั (2555: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การจดัการของเสียอุตสาหกรรม
ของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนั  กรณีศึกษา บริษทัไบโอแลป จ ากดั ผลการศึกษา พบว่า การจดัการ
ของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัแบ่งประเภทของเสียในองคก์รออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ของเสียไม่
อนัตราย และของเสียอนัตราย ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 โดยการจดัการของ
เสียของ บริษทั ไบโอแลป มีการจดัระบบการคดัแยกของเสียแต่ละประเภทออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
โดยยดึแนวทางตามแนวทางขอ้ก าหนดของระบบ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และเนน้การ
จดัการของเสียท่ีแหล่งก าเนิด โดยการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท าการปรับปรุงท่ีดีข้ึน (Kaizen)  
โดยใหป้รับปรุงการท างานในส่วนท่ีรับผิดชอบ ท าใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ลดการเกิด
ของเสียจากขั้นตอนการผลิต ส่วนการน ากลบัมาใชใ้หม่ของของเสียภายในบริษทัมีอตัราส่วนร้อยละ 
21.0 เทียบกบัปริมาณของเสียอนัตรายทั้งหมดในปี พ.ศ. 2554 ของเสียอนัตรายท่ีสามารถรีไซเคิลได้
จะขายเพื่อน าไปรีไซเคิลเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงานอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัควรสร้างค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รให ้
พนกังานเห็นความส าคญัของการจดัการของเสียอุตสาหกรรม โดยการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการ
จดัการของเสียอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนทรัพยากรดา้นต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อให้
เกิดความตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการจดัการของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

 



 

 

 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคดิและระเบยีบวิธีการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบไปดว้ย การรวบรวมจากขอ้มูล
ปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และการ
สงัเกตการณ์จากการปฏิบติังานจริงภายในโรงงาน และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ซ่ึง
ไดแ้ก่ รายงานการศึกษา งานวิจยั ต ารา บทความทางวิชาการ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์
ต่อไป โดยท่ีการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษา แหล่งท่ีมาของกากของเสียอุตสาหกรรม 

ท าการศึกษาโดยประยกุตใ์ชห้ลกักระบวนการ CIPP – I Model ในการเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ 
โดยท่ีมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลตามเทคนิคสามเส้า เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของ
งานศึกษา ทั้งน้ี จึงไดก้  าหนดขั้นตอนระเบียบวิธีการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ทฤษฎ ีตวัช้ีวดั ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
3.1.1 ทฤษฎทีี่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิ แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือคน้หาขอ้เท็จจริง โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยใชก้ารเลือกเก็บ
ตวัอยา่งในการสมัภาษณ์เป็น 2 วิธี คือ การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Selection) และการ
เลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) การสังเกตการณ์จากการปฏิบติังานจริงภายใน
โรงงาน และการศึกษาเอกสารท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา การสัมภาษณ์ผลการด าเนินงานการจดัการกาก

ของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ไดน้ ากระบวนการ CIPP – I Model (พิสณุ 

ฟองศรี, 2550: 84 – 85) มาก าหนดแนวทางในการศึกษา ประกอบดว้ย การประเมินบริบท (Context) 
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ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) ผลผลิต (Products) และผลกระทบ (Impact) 
มาใช ้ซ่ึงแสดงประเดน็ ตวัช้ีวดั ดงัตารางท่ี 3.1 

1)  บริบท (Context) ประกอบดว้ย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรม แผนการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 แผนแม่บทการพฒันา

อุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 และหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการพฒันาการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2)  ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือ และ
เทคโนโลย ีและความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 

3)  กระบวนการด าเนินงาน (Process) คือ การน าหลกั PDCA มาใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย 
P (Plan) การวางแผน D (Do) การลงมือท า C (Check) การตรวจสอบ A (Action) การปรับปรุงแกไ้ข  

4)  ผลผลิต (Products) การบริหารจดัการ ผลการด าเนินงานการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

5)  ผลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วย การลดความขัดแย้งในพ้ืนท่ี การลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ การลด
ตน้ทุนการบ าบดั และ/หรือ ก าจดั และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
ตารางที่ 3.1 ประเดน็และตวัช้ีวดัในการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร และ/หรือ เจา้หนา้ท่ี และ/หรือ ผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้ง 

กระบวนการ ประเด็น ตัวช้ีวัด 
บริบท (Context) กฎหมาย และระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรม 

1)  ความเหมาะสมของประเดน็ 
2)  การเอ้ือต่อการด าเนินการส่งเสริมและ
สนบัสนุนแนวทางการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3)  ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงขอ้จ ากดัใน
การพฒันาแนวทางการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
แผน แ ม่บทก า รพัฒน า
อุตสาหกรรมไทย พ.ศ .

2555 – 2574 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

กระบวนการ ประเด็น ตัวช้ีวัด 
บริบท (Context) ขอ้ก าหนดการพฒันาการ

เป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 

ปัจจยัน าเขา้ (Input) บุคลากร 1)  ความเพียงพอของบุคลากรในการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมภายในโรงงาน 
2)  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมภายในโรงงาน 

งบประมาณ ความเพียงพอของงบประมาณในการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไดก่้อเกิดข้ึน 

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ แนวทาง และ/
หรือ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรม 

ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ความมุ่งมั่นของผู ้บ ริหารในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กระบวนการ (Process) การวางแผน มีนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบติัการประจ าปี
และตัวช้ีว ัดอย่างชัดเจน มีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริหาร เพื่อพัฒนา
องคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

การลงมือท า 1) มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม  
ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแผนผงัควบคุมก ากบั
งานอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

 2) มีการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรม
เก่ียวกบัการจดัการกากของเสียจนเป็นศนูย ์
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

กระบวนการ ประเด็น ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ (Process) 
(ต่อ) 

การลงมือท า (ต่อ) 3) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากพนกังาน 
ผูป้ระกอบการ ชุมชน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมจน
เป็นศนูย ์
4) การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมในการเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การตรวจสอบ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
การปรับปรุงแกไ้ข มีการน าผลการประเมินผลมาใช้ในการ

ตัดสินใจ พัฒนา และปรับปรุงแผนการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ผลผลิต (Output) การบริหารจดัการ มีรายงานผลการด าเนินการประจ าปีอย่าง
สม ่าเสมอ 

ผลการด าเนินงานการ
จดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

1) ไม่มีขอ้ร้องเรียนเร่ืองการลกัลอบท้ิงกาก
ของเสียอุตสาหกรรม 
2) การเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบส าหรับชนิด 
ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการท าประวติักาก
ของเสียอุตสาหกรรม  
3) การจดัการของเสียจนเป็นศูนย ์และ/หรือ 
การน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใช้
ใหม่ 

ผลกระทบ (Impacts) ผลกระทบจากแนว
ทางการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
ศนูยเ์พ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1) การลดความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี 
2) การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4) การลดตน้ทุนในการบ าบดั/ก าจดั 
5) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 
ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู ดงัน้ี 

 

3.2.1 ภาครัฐ (Government Agencies) 4 หน่วยงาน คือ 
1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม   
2) ส านกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
3) การนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)  
4) เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

 

3.2.2 ผู้ที่ก่อเกดิกากอุตสาหกรรม (Waste Generators; WG) 1 หน่วยงาน 
1) สถานประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีอลกอฮอล ์วตัถุดิบ

ท่ีใช ้คือ CPO (Crude Plam Oil) ซ่ึงในการรายงานผลการศึกษาใชแ้ทนว่า บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จ  ากดั 

 

3.2.3 ผู้รับบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย (Waste Processor; WP) 2 หน่วยงาน 
1) บริษทัรับบ าบดั และก าจดักากของเสีย แห่งท่ี 1 
2) บริษทัรับบ าบดั และก าจดักากของเสีย แห่งท่ี 2  

 

3.2.4 ภาคประชาชน (Communities) 5 ชุมชน 
โดยในการน าเสนอผลการศึกษาในการวิจัยจะไม่เปิดเผยช่ือของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ดังนั้น         

ผูศึ้กษาจึงท ารหสัผูใ้หส้มัภาษณ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจริยธรรมทางการวิจยั แสดงดงัตารางท่ี 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 รหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที ่ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 เจ้าหน้า ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่ิงแวดล้อม

อุตสาหกรรม 
2 เจา้หนา้ท่ีส านกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที ่ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
3 เจา้หนา้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 
4 นกัวิชาการสุขาภิบาลเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 
5 เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 

จ  ากดั 
6 เจา้หนา้ท่ีบริษทัรับบ าบดั และก าจดักากของเสีย แห่งท่ี 1 
7 เจา้หนา้ท่ีบริษทัรับบ าบดั และก าจดักากของเสีย แห่งท่ี 2 
8 ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 1 
9 ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 2 
10 ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 3 
11 ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 4 
12 ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 5 

 

3.3 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น

ศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และประเภท ปริมาณ แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจาก
กระบวนการด าเนินงาน รวมถึงปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจดัการกากอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดงัแสดงในภาพท่ี 3.2 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวความคิด 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
- บุคลากร 
- เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยี 
- งบประมาณ 
- ความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร 

กระบวนการ 
- การวางแผน  
- การลงมือท า  
   -การปฏิบติัตามแผนงาน 
   -ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ สนั บ ส นุ น
โครงการ 
   -การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   -การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 
- การตรวจสอบ  
- การปรับปรุงแกไ้ข 

ผลผลิต 
- ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ตวัช้ีวดัของ
การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

บริบท 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
- แผนพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
- แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 
- ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผลกระทบ 
- การลดความขัดแยง้ใน
พ้ืนท่ี 
- ก ารลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
-ก า รลดต้น ทุน ในก า ร
บ าบดั/ก าจดักากของเสียฯ 
-การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
- ปัจจยัน าเขา้ 
- กระบวนการ 
- ผลผลิต 

กากของเสียอุตสาหกรรม 
- ชนิดของกากของเสียอุตสาหกรรม 
- ประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม 
- ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 
- แนวทางการจดัการ 

แผนท่ีการเกิดกากของ
เสียอุตสาหกรรม 

ปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
ใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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3.4 วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จ  ากัด ร่วมกับการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) และการสงัเกตการณ์ในพ้ืนท่ี จากนั้นจึงสรุปผลการศึกษา โดยน าขอ้มูลมา
ท าการเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเน้ือหาเพ่ือหาขอ้สรุปแนวทางการจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เ พ่ือเข้า สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยมีขั้ นตอนการศึกษา
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาการด าเนินงานการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ 
ศึกษากระบวนการผลิตของบริษทัฯ ศึกษากากของเสียอุตสาหกรรม ศึกษาการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ศึกษาทางเลือกในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเ พ่ือเข้า สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดงัน้ี 

 
3.4.1 ขั้นตอนการศึกษาการด าเนินงานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  
การศึกษาการด าเนินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรม และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ งานวิจยั 
บนัทึก ระเบียบปฏิบติังาน เป็นตน้  

 
3.4.2 ขั้นตอนการศึกษากระบวนการผลติของบริษัทฯ 

การศึกษากระบวนการผลิตของบริษทัฯ โดยใชว้ิธีการ Input – process – output ประกอบ
การศึกษาวตัถุดิบท่ีใช้ ขั้นตอนการผลิต ด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยการ
สัมภาษณ์ การส ารวจพ้ืนท่ีจริง การสังเกตการณ์ และรวบรวมเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
บริษทัฯ (Secondary Data) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต 

 
3.4.3 ขั้นตอนการศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม จ าแนกประเภท และปริมาณ  
การศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม จ าแนกประเภท และปริมาณ ประกอบดว้ย

การศึกษาเอกสาร และการจดบนัทึกการท างานในพ้ืนท่ี การสัมภาษณ์ การสังเกต การชัง่ ตวง วดั
น ้าหนกักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตในแต่ละขั้นตอน และประมวลผลเป็นแผนท่ี
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การเกิดกากของเสีย (Waste Map) ประกอบดว้ย รายละเอียดของชนิด ประเภท จุดก าเนิด ปริมาณ 
และวิธีการจดัการ เพื่อจ าแนกใหเ้ห็นความส าคญัเชิงบริหารจดัการ 

 
3.4.4 ขั้นตอนการศึกษาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 
การศึกษาการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ประกอบดว้ย การศึกษาเอกสาร 

การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน และวิวฒันาการของการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมรวมถึงการศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์

 
3.4.5 ขั้นตอนการศึกษาปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
การศึกษาปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวทางการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 
3.4.6 ขั้นตอนการสรุปผล และวิจารณ์ผลการศึกษา 
การสรุปผล และวิจารณ์ผลการศึกษาแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้ เป็น

ศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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ภาพที่ 3.2  ขั้นตอนการศึกษา 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
(การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์) 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
(การศึกษาเอกสาร) 

ขั้นตอนที่1: การศึกษาการด าเนินงานการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 

ขั้นตอนที่2: การศึกษากระบวนการผลิตของบริษทัฯ 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ 

ขั้นตอนที่3: การศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม จ าแนกประเภท ปริมาณ 

 
แผนทีก่ากของเสียอตุสาหกรรม 

(Waste Map) 

ชนิด/ประเภท ปริมาณ จุดก าเนิด 

การจัดการกากอุตสาหกรรมที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่5: การเสนอแนะแนวทางการจดัการกากอุตสาหกรรมเพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การลกัลอบทิง้ การเกบ็ข้อมูล/ศึกษาแหล่งก าเนิด ลดปริมาณการเกิด/น ากลับมาใช้ใหม่ 

ขั้นตอนที่6: สรุปผล และวจิารณ์ผลการศึกษา 

สรุปผล และวิจารณ์ผลการศึกษา 

ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่4: การศึกษาปัจจยัความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย  ์
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กล่าวโดยสรุปขั้นตอนการศึกษาแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดันั้น สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.2 

 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษา ผูศึ้กษาจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงาน

ศึกษาคร้ังน้ีโดยใช ้3 วิธีการ ซ่ึงเป็นการยืนยนัขอ้มูลดว้ยทฤษฎีสามเส้า (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2554) 

ไดแ้ก่ 1) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) ผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมภายในบริษทั 2) การศึกษาเอกสาร/รายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรม และ 3) การสงัเกตการณ์ในพ้ืนท่ี ดงัภาพท่ี 3.3 

 
3.5.1 การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์

เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์
ประเดน็ในการสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัประเดน็และตวัช้ีวดั ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3  วิธีการศึกษาดว้ยทฤษฎีสามเสา้ 
แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจาก สุพรรณี ไชยอ าพร, 2554: 90. 

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มส่ีวน

เกีย่วข้อง 

การศึกษาเอกสาร/รายงานที่
เกีย่วข้องในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรม 

 

การสังเกตการณ์ในพืน้ท่ี 

การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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3.5.2 การศึกษาเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม เป็น
การรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม โดยน ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 
เพื่อน าเสนอทางเลือกในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

 
3.5.3 การสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี ผู ้ศึกษาจะได้สังเกตการณ์การจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรม ผลการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของบริษทั ไทยโอลีโอ
เคมี จ  ากดั  
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์ การศึกษาเอกสาร และการสงัเกตการณ์ ใช้

การวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็น (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้  าแนกออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สงัเกตการณ์จากสถานท่ีท่ีมีการด าเนินงานดา้นการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและการสรุปประเด็นท่ีคน้พบ ใชว้ิธีการสามเส้า 
(Triangulation) ซ่ึงเป็นวิธีหลกัท่ีนิยมใชต้รวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มาจากแหล่งขอ้มูลท่ี
ถกูตอ้ง มีความสอดคลอ้งตรงกนัของขอ้มูลจากหลากหลายวิธี และน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีน่าเช่ือถือ ดงัน้ี 
(สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 114) 

1) สามเส้าของแหล่งขอ้มูล (Data Triangulation) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ าแนก
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกาก
ในส่วนของผูท่ี้ก่อใหเ้กิดกากของเสียอุตสาหกรรม เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
ในส่วนของผูท่ี้รับบ าบดั/ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม และผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชนท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

2) สามเส้าของวิธีการ (Methodological Triangulation) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ การ
สงัเกตการณ์ และเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นกรณีศึกษา ไดท้ าการวิเคราะห์โดยประยกุตข์ั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปรากฏการณ์วิทยาของโคไลซี (Colaizzi, 1978) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1) การอ่านค าอธิบายหรือข้อความทั้ งหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลซ ้ า  
หลาย ๆ คร้ังเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจขอ้มลู หรือปรากฏการณ์ท่ีเป็นประเดน็ส าคญั 

2) ขีดเส้นใตข้อ้ความส าคญัหรือประโยคท่ีมีความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมจากผูใ้หข้อ้มลูแต่ละราย 

3) จดักลุ่มความหมาย เป็นหวัขอ้ เป็นหมวดหมู่ น าขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัมา
ก าหนดความหมายแต่ละประโยค 

4) จดักลุ่มขอ้ความตามลกัษณะท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั จดักลุ่มให้เป็น
ประเด็นหลกั และน าหัวขอ้ทั้งหมดยอ้นไปตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
ขอ้มลูอีกคร้ัง 

5) อธิบายความหมายของประเด็นหลกัท่ีไดจ้ากปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างละเอียด
ครบถว้นโดยพิจารณาความต่อเน่ืองและกลมกลืนกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ตดัขอ้มลูท่ีไม่จ  าเป็น
ออก 

6) น าค าอธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดไปรวมกนัและสังเคราะห์เป็นประโยคท่ี
เป็นโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของปรากฏการณ์ เพ่ือสรุปปรากฏการณ์จริงภายใตก้ารศึกษา 

 
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในการศึกษากระบวนการผลิต ชนิด ประเภท แหล่งก าเนิด

กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั รวมถึงปัจจยั
ความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติ ร้อยละ ในการวิเคราะห์ผล และจดัล าดบัความส าคญัใน  
แต่ละประเดน็การศึกษา 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษา เ ร่ือง แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์  เ พ่ือเข้า สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์ผูศึ้กษาไดท้ า
การรวบรวมขอ้มลู โดยการสมัภาษณ์ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้
เป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การศึกษาเอกสาร รวมไปถึงการสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี โดย
ส่วนน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลการศึกษาออกเป็น ส่วน 5 ดงัน้ี 

4.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
ศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4.2  วิวฒันาการการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 
4.3 ผลการศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 
4.4 ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา  และอุปสรรค ในการด าเนินการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4.5 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์  เพ่ือเข้าสู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

4.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้
เป็นศูนย์เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
การศึกษาการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
บริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการศึกษา
จ าแนกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ภาครัฐ (Government Agencies) 4 หน่วยงาน 2) ผู ้
ท่ีก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม (Waste Generators; WG) 1 หน่วยงาน 3) ผูรั้บบ าบดั/ก าจดักาก
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ของเสียอุตสาหกรรม (Waste Processor; WP) 2 หน่วยงาน และ 4) ภาคประชาชน 5 ชุมชน ซ่ึงผล
การศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1.1 บริบท (Context) 
จากการศึกษา พบว่า บริบทท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือ

เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบไปดว้ย 1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการจดัการกากของ
เสียให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมนิเวศ 2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11         

และแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 และ3) ตัวช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ การนิคมแห่งประเทศไทย โดยใน
แต่ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1.1.1 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับแนวทางการจัดการกากของเสียให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการ
จดัการกากของเสียให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงนั้นไม่มีท่ีเป็น
กฎหมายท่ีชดัเจน โดยกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นมี
ดงัน้ี 1) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 จากการศึกษา พบว่า 
กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายท่ีลา้สมยั ยงัไม่ไดมี้การทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั เน่ืองจากปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรม ตลอดจนแนวคิดในการพฒันารูป
ใหม่ ๆ การปรับปรุงกฎหมายฉบบัน้ีนั้นควรมีการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาในปัจจุบนั 
รวมถึงขอ้วิตกกงัวลของประชาชนในพ้ืนท่ี 2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นระเบียบฯ การปฏิบติังานหลกัท่ีสถานประกอบการ 
หรือผูท่ี้ก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรมตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกนัประกาศ
กระทรวงฉบับดังกล่าวควรท่ีจะมีการทบทวนให้สอดคลอ้งกับการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
นอกจากน้ี การพฒันาค่ามาตรฐาน เร่ืองการจดัการของเสียให้เป็นศูนยน์ั้น หากมีการพฒันาใหเ้ป็น
ขอ้ก าหนดท่ีผูท่ี้ก่อใหเ้กิดกากอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งลดการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีตนก่อ
เกิดข้ึนใหไ้ม่เกินค่ามาตรฐาน จะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้การด าเนินงานดา้นดงักล่าวใหส้ถานประกอบการ
หรือผูท่ี้ก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรมให้ปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงปัจจุบนัการด าเนินการ
ตามแนวทางดงักล่าวเป็นการด าเนินงานท่ีด าเนินการดว้ยความมุ่งมัน่ของสถานประกอบการหรือผูท่ี้
ก่อใหเ้กิดกากอุตสาหกรรมดว้ยตนเอง ส่งผลใหก้ารด าเนินการดงักล่าวยงัไม่ประสบความส าเร็จมาก
นกั นอกจากน้ี ควรปรับปรุงเร่ืองบทลงโทษใหมี้ความเหมาะสมกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนถา้หากมี
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การละเมิดขอ้กฎหมาย ในปัจจุบนับทลงโทษยงัขาดประสิทธิภาพท่ีจะท าให้ผูท่ี้ก่อให้เกิดกากของ
เสียอุตสาหกรรมมีความตระหนกัมากนกั และ 3) รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ในมาตรา 57 และ 67 ว่า
ดว้ยสิทธิในการรับรู้ขอ้มลูและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นก่อนการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
และสิทธิในการมีส่วนร่วม บ ารุงรักษา และไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการด าเนิน
โครงการท่ีมีผลกระทบตอ้งไดรั้บการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเสียก่อน หรือ 
แนวทางปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

สรุปไดว้่า ความลา้สมยัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มนั้นส่งผลให้การ
ปฏิบติังานตามกฎหมายดงักล่าวขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

4.1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ

แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่า แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มียทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษา
คือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืน ซ่ึงแนวทางการ
พัฒนา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมนั้น การด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีแนวทางการด าเนินการอยู่ 4 
แนวทาง คือ 1) การสร้างความตระหนกัถึงการอยูร่่วมกนัของอุตสาหกรรมและชุมชน 2) ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ชุมชน สถาบนัการศึกษา และภาครัฐ ร่วมกนัพฒันา 3) เตรียมพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลกั
แห่งใหม่ และ 4) จดัท าขอ้มูลขีดความสามารถรองรับมลพิษของพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นเกณฑ์ก ากบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมใหมี้ความสมดุลกบัพ้ืนท่ีและชุมชน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ซ่ึงได้
แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ในนโยบายเศรษฐกิจ (นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม) ซ่ึงได้กล่าวถึง การเร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกบัชุมชนได ้อาทิ การพฒันาเมืองหรือพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การลดการใชท้รัพยากร การปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิต การเพ่ิมปริมาณการ
ใชพ้ลงังานทดแทน การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยแผนการด าเนินการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2555 ถึง ปี พ.ศ. 2562 มีการอธิบายได ้ดงัภาพท่ี 4.1 

จากการศึกษาบริบทของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.

2555 – 2559 และแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 นั้น สามารถสรุปไดว้่า 
บริบทของแผนพฒันาฯ นั้นส่งเสริมและสนบัสนุนแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้
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เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน่ืองจากเป้าหมายของแผนพฒันาฯ มีความตอ้งการท่ีจะ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน และการด าเนินการดงักล่าวก็เป็น
หน่ึงในแนวทางท่ีจะสนับสนุนการให้มาซ่ึงเป้าหมายดงักล่าว แนวทางการด าเนินการดงักล่าวมี
ขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองกบัการอนัจะไดม้าซ่ึงเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ก่อให้เกิด
การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีมีความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ภาพที่ 4.1  แผนการด าเนินการระยะยาว พ.ศ. 2555 – 2562 
แหล่งที่มา:  บณัฑิต ตณัเสถียร, 2555: 5. 
 

4.1.1.3 ตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และ/หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพฒันาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ี
สร้างความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ท าให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างเป็นสุขและยัง่ยืน โดยด าเนินการผ่านแนวทาง ดงัน้ี     
1) การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุดหรือไม่มีการปล่อยมลพิษ (Zero 
Emission) โดยใช ้Cleaner Technology, 3Rs (Reuse, Reduce, และ Recycle) 2) การสร้างความ
ร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพ้ืนท่ี อาทิ การใชท้รัพยากรร่วมกนั การประหยดัการใช้
พลงังาน รวมถึงการแลกเปล่ียนกากของเสียอุตสาหกรรม เป็นตน้ 3) การสร้างพ้ืนท่ีของการใชว้สัดุ
หมุนเวียน และพ้ืนท่ีลดการปล่อยก๊าซท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Low Carbon Society) และ        
4) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคชุมชนและประชาชนในการพฒันาพ้ืนท่ี ซ่ึงจาก
การวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558) พบวา่ “ตวัช้ีวดัการขอรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในภาพรวมนั้นมี
ความครอบคลุมกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงตวัช้ีวดัครอบคลุม 5 มิติของการพฒันา คือ มิติกายภาพ 
มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดลอ้ม มิติสังคม และมิติการบริหารจดัการ การด าเนินการพฒันาดงักล่าวเป็น
เร่ืองท่ีใหม่ส าหรับประเทศไทย ดงันั้น การวางพ้ืนฐานในการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศท่ีดีนั้น จะส่งผลต่อการด าเนินงานในอนาคตของการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย” ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจา้หนา้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก (มาบตาพดุ), 2558) ท่ีไดก้ล่าววา่ “ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการในเชิงพ้ืนท่ี แต่ส่ิงท่ีตอ้ง
ใหค้วามส าคญั คือ การปฏิบติัอยา่งไรใหไ้ดม้าซ่ึงการประสบความส าเร็จในการพฒันาดงักล่าว” 

สรุปไดว้่า บริบทของตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นเป็นตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีเป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซ่ึงมีความครอบคลุมการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
และตอบสนองกบัแผนพฒันาต่าง ๆ ดา้นอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

สามารถสรุปไดว้า่ บริบทท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพื่อเขา้
สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สรุปบริบทท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่    
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น ผลการศึกษา 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- มีความลา้สมยัของกฎหมาย และระเบียบฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง  
กากของเสียอุตสาหกรรม 
- ขาดประสิทธิภาพของกฎหมายในการด าเนินการดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และ
แผนแม่บทการพฒันา
อุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- เ ป็นแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว ท่ี เน้น           
การพฒันาอุตสาหกรรมอย่างย ัง่ยืน ท่ีสามารถเติบโตพร้อมกับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนและประชาชน 

ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- มีความคลอบคลุมการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยครอบคลุมทั้ง 5 มิติ 
คือ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดล้อม มิติสังคม และ          
มิติการบริหารจดัการ 
- ตอบสนองกบัการพฒันา และการปฏิบติังานในเชิงพ้ืนท่ี 

 
4.1.2 ปัจจัยน าเข้า (Input) 
จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย์

เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบไปดว้ย 1) บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 2) เคร่ืองมือ/แนวทาง 
และเทคโนโลย ี3) งบประมาณ และ 4) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยในแต่ละประเดน็มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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4.1.2.1 บุคลากรที่มีส่วนเกีย่วข้อง 
ในประเด็นเก่ียวกบับุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของผูก่้อเกิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generators; WG) โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 
2558) ไดร้ะบุไวว้่า “หากพิจารณาในดา้นความเพียงพอของบุคลากรในการบริการจดัการกากฯ นั้น
ทางบริษทัมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานโดยมีบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้ งหมด 3 คน คือ 
ผูจ้ดัการส่วนฯ 1 คน วิศวกรความปลอดภยั 1 คน และวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม 1 คน ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการ” แต่แตกต่างกันกับส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Agencies) โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นักวิชาการสุขาภิบาลของเทศบาลเมือง       
มาบตาพดุ, 2558) ท่ีกล่าววา่ “บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัการ โดยขาดประมาณร้อยละ 20 ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กองช่างสุขาภิบาล ดูแลเก่ียวกบัการขนถ่ายและก าจดัขยะมูลฝอย มี

บุคลากรประมาณ 10 – 15 คน อีกหน่วยงานหน่ึง คือ กองสาธารณะสุข ดูแลเก่ียวกบัการเก็บขยะ   
มลูฝอย มีบุคลากรประมาณ 103 คน เน่ืองจากเทศบาลตอ้งดูแลรับผิดชอบขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
ครอบคลุม 3 ประเภท คือ บา้นเรือนชุมชน ตลาดสด และโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก (มาบตาพุด)” และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558) ท่ีกล่าวว่า “บุคลากรในองคก์รมีทั้งหมด 280 คน แบ่งเป็น
ส่วนส่ิงแวดลอ้ม 13 คน ซ่ึงบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่นั้นไม่มีความเพียงพอ เน่ืองจากในระยะ
เร่ิมแรกการส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการด าเนินงานเชิงนโยบาย มากกว่าเชิง
ปฏิบติัการ ดงันั้น บุคลากรทั้งหมดจึงปฏิบติัหนา้ท่ีเชิงนโยบายเป็นส่วนใหญ่ หากจ าเป็นตอ้งขยาย
ผลการด าเนินงานในอนาคต บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่จะเกิดการขาดแคลน และเป็นอุปสรรคต่อ
การส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย” 

นอกจากน้ี หากพิจารณาในดา้นความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ และบุคลากรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รวมถึงเจา้หน้าท่ีบริษทัรับบ าบัดและก าจดัของเสีย แห่งท่ี 1 และ2 พบว่า บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริการจัดการกากฯ โดยท่ีปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบติังานเก่ียวของกบังานอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เคยไดรั้บการอบรมและการศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม มีการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม และไดข้ึ้นทะเบียนผูค้วบคุมส่ิงแวดลอ้มกบัทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
แตกต่างจากการผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2558) ท่ี
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กล่าวว่า “บุคลากรของเทศบาลฯ มีความรู้ ความสามารถในระดบัปานกลาง เน่ืองจากส่วนมาก
บุคลากรจะปฏิบติัตามค าสั่งเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นบุคลากรสายปฏิบติัการหรือเป็นแรงงานเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่ไดเ้รียนจบเฉพาะดา้น”  

จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มานั้น จึงกล่าวไดว้่า ในส่วนของผูท่ี้ก่อเกิดกากของ
เสียอุตสาหกรรม นั้นมีความรู้และมีความสามารถในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใน
ระดบัดี แต่เน่ืองจากการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัของการจดัการกากของ
เสียให้เป็นศูนย์นั้น เจา้หน้าท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของทางบริษทัฯ ไดก้ล่าว
เพ่ิมเติมว่า “การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นยงั
ด าเนินการไม่เพียงพอ โดยการปฏิบติังานยงัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาเพ่ือให้ได้
วิธีการจดัการท่ีดีท่ีสุด คือ ลดปริมาณการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมใหไ้ดม้ากท่ีสุดตามหลกัการ
ลดของเสีย (Waste Minimization) ซ่ึงในปัจจุบนัหลกัการท่ีโรงงานใชเ้ป็นส่วนใหญ่จะเนน้หลกัการ
จดัการท่ีปลายท่อ (End of Pipe) มากกว่า” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นกัวิชาการ
สุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพดุ, 2558) 

สรุปไดว้า่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ในส่วน
ของภาครัฐ แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 1) หน่วยงานส่วนกลาง พบวา่ การจดัสรรบุคลากรท่ีปฏิบติังานยงั
ไม่มีความเพียงพอ ส่วนมากขาดบุคลากรสายปฏิบติัการ แต่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
วางแผน และก าหนดทิศทางในการพัฒนา รวมถึงแนวทางการจัดการกากได้เป็นอย่างดี 2) 
หน่วยงานทอ้งถ่ิน พบว่า มีขอ้บกพร่องทั้ งดา้นการจดัสรรบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ และบุคลากรท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร นอกจากน้ี ใน
ส่วนของผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น ในส่วนของจ านวนของผูก่้อเกิดกากฯ นั้นมีจ  านวน
มาก ซ่ึงเป็นไปตามการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ แต่การจดัสรรบุคลากรท่ีด าเนินการนั้นมีความ
เพียงพอ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ ในส่วนของผูรั้บบ าบดัและก าจดักากของ
เสียอุตสาหกรรม นั้นพบว่า ในปัจจุบนัยงัมีอยู่น้อยราย ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการบ าบดักากของเสีย
อุตสาหกรรม ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญหนา้อยู ่จึงเกิดเหตุการณ์
การลกัลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรม อยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุอ่ืนร่วมดว้ย แต่การจดัสรร
บุคลากรภายในหน่วยงานนั้นมีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการ
ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.1.2.2 เคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ เทคโนโลย ี
ในประเดน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของเคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ เทคโนโลยีท่ีใช้

ปฏิบติังานดา้นการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก
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การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัยงัไม่มีเทคโนโลยีการในการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายท่ีแน่ชดั เนน้การส่ง
จดัการและก าจดักบัหน่วยงานภายนอกผา่นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของทางบริษทั โดยหน่วยงาน
ท่ีรับก าจดัและจดัการจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนทะเบียนกบัทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
โดยแนวทางในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงานนั้น ทางโรงงาน
ไดมุ่้งเนน้การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมตามหลกัการ 3Rs” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา 3 ปี 

พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร/
ส่ิงแวดลอ้มไดม้าตรฐาน ท่ีมีการออกแบบโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยแบบรีไซเคิล ซ่ึงสนับสนุน
หลกัการ 3Rs ท่ีภาคเอกชนด าเนินการอยู ่

นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หน้าท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2558) ยงัได้กล่าวว่า “แนวทางการพฒันาการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเป็นเคร่ืองมือใหม่ท่ีประเทศไทยน ามาใชใ้นการจดัการการพฒันาเพ่ือให้
เกิดความสมดุลยัง่ยืน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม นับว่าเป็นเคร่ืองมือ/แนวทาง ท่ี
เหมาะสมกบัประเทศไทย อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีประสบความส าเร็จในระดบัสากล ซ่ึงประเทศ
ไทยก าลงัอยู่ในขั้นเร่ิมแรกของการน าเคร่ืองมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย โดยการถอดบทเรียนความส าเร็จของประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ญ่ีปุ่น เยอรมนี เป็นตน้ นบัว่า
เป็นเคร่ืองมือ/แนวทางท่ีจะมาช่วยในการแกไ้ขปัญหาท่ีประเทศไทยก าลงัประสบอยูไ่ดอี้กหนทาง
หน่ึง ซ่ึงภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงาน หากกล่าวถึงตวัช้ีวดั การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีไดอ้อกมานั้น 
พบวา่ มีการครอบคลุมในทุก ๆ ประเด็น ตามกรอบการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีใหค้วามส าคญัใน 5 มิติ 
คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม มิติส่ิงแวดลอ้ม มิติกายภาพ และมิติการบริหารจดัการ” 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มานั้น จึงกล่าวไดว้่า เคร่ืองมือ/แนวทางในการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในเชิงนโยบายนั้นจะถูกก าหนดโดยภาครัฐ ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าว 
คือ “การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ซ่ึงมีหน่วยงานหลกัในการดูแล คือ กระทรวง
อุตสาหกรรม นบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก าหนดทิศทางการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
และในอนาคตให้เกิดความยัง่ยืน นอกจากน้ี เคร่ืองมือ/แนวทางในเชิงปฏิบติัการนั้น ในส่วนของ    
ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น พบว่า ยงัไม่มีเทคโนโลยีในการก าจดัและจดัการกากของเสีย
เป็นของตนเอง แต่ใชห้ลกัการ 3Rs มาใชใ้นการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
นบัว่าเป็นการตอบรับแนวทางของภาครัฐท่ีมีการส่งเสริมอยู่ในปัจจุบนั ส่วนในภาคของผูรั้บก าจดั
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บ าบดักากของเสียนั้น เทคโนโลยีในการเลือกใชใ้นการจดัการกากนั้นในอดีต เร่ิมจากการฝังกลบ 
(Landfill) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และในปัจจุบนัเทคโนโลยีการเผานบัเป็นเทคโนโลยีท่ี
ใหม่ในการน ามาใชใ้นการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในการจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรมนั้นมีเคร่ืองมือ/แนวทาง ทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติัการ นบัวา่ในปัจจุบนั
ประเทศไทยยงัไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เทคโนโลยี ซ่ึงส่วนใหญ่จะน าเขา้มาจากต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ และน ามาประยกุตใ์ชใ้หมี้ความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 

4.1.2.3 งบประมาณ 
ในประเด็นเก่ียวกับความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 
2558) ได้ระบุไวว้่า “งบประมาณท่ีทางบริษัทได้ท าการจัดสรรมานั้ นมีความเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน โดยการจดัสรรงบประมาณและการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น จะถูก
จดัสรรและถกูด าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลาง ในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของบริษทัในเครือทั้งหมด โดยพิจารณาการจดัการในส่วนของการลด
การน าของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) รวมไปถึงการสนบัสนุนการจดัการตามหลกั 
3Rs” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (นกัวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2558) 
และท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558) 

กล่าวโดยสรุป งบประมาณท่ีถูกจดัสรรในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงาน
กลางและหน่วยงานท้องถ่ินนั้ น ส่วนมากจะถูกใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน          
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ให้เป็นไปตามนโยบายการพฒันาภาคอุตสาหกรรม  
ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบนัของ
ประเทศไทยแตกต่างจากส่วนของผูท่ี้ก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และผูรั้บบ าบดั/ก าจดักากของ
เสียอุตสาหกรรม นั้นงบประมาณส่วนมากจะถูกจดัสรรมาใชใ้นการด าเนินการบ าบดัและก าจดักาก
ของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของตนเองซ่ึงใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ท่ี
หน่วยงานภาครัฐก าหนด 

4.1.2.4 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
ในประเด็นเก่ียวกบัความเอาใจใส่และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารต่อการจดัการกาก

ของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 
2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ผูบ้ริหารของทางบริษทัฯ มีความเอาใจใส่และมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการดา้น
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ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความปลอดภยั โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ชดัเจนและด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
นอกจากน้ี ยงัค านึงถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมต่อวิธีการก าจดัอยา่ง
เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบต่อชุมชนภายนอก
เป็นส าคญั” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (นกัวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 
2558) ท่ีระบุว่า “ความเอาใจใส่และมุ่งมั่นของผูบ้ริหารอยู่ในระดับสูง มีความใส่ใจและให้
ความส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ทั้งในเร่ืองของโครงการ งบประมาณ หรือ
สวสัดิการของพนกังาน ซ่ึงมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานอีกดว้ย” 

นอกจากน้ี จากการสมัภาษณ์ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558) ไดร้ะบุว่า “ความมุ่งมัน่หรือเป้าหมายสุดทา้ย 
คือ การไดเ้ห็นภาพของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงการท่ีจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศได้นั้ น ต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนของ          
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จให้ได ้คือ โรงงานหรือผูป้ระกอบการ
จะตอ้งเป็นโรงงานในรูปแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งผลกัดนัทั้งในเชิงนโยบาย และเชิง
ปฏิบติัการ” 

กล่าวในภาพรวม ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้ น จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ ปัจจยัดงักล่าวนบัว่ามีบทบาทส าคญัยิ่ง หากในระดบันโยบายผูบ้ริหารมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท าใหก้ารพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบความส าเร็จทั้งในดา้นโครงสร้าง และ
ระบบบริหารจดัการ กจ็  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซ่ึงทุกภาคส่วนถา้ผูบ้ริหารต่าง
กใ็หค้วามส าคญัและมีความมุ่งมัน่เฉกเช่นเดียวกนันั้น ทิศทางในการพฒันาก็จะก่อใหเ้กิดการพฒันา
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัน าเขา้ท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 สรุปปัจจยัน าเขา้ท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น ผลการศึกษา 
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง - ความเพียงพอของบุคลากรท่ีมีส่วนเ ก่ียวข้องในส่วนของ

หน่วยงานภาครัฐยงัขาดการจดัสรรใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังานทั้ง
ในสายบริหาร และสายปฏิบติัการ ในทางตรงกนัขา้มในส่วนของผู ้
ก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และผูรั้บบ าบดัและก าจดันั้นมีการ
จดัสรรบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- จ  านวนของบริษัทฯ รับบ าบัด/ก าจัด พบว่า ยงัไม่เพียงพอ ต่อ
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน 
- ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนนบัว่า
เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

เคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ 
เทคโนโลย ี

ระดบันโยบาย 
- ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ระดบัปฏิบติัการ 
1. ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม 
- แนวทางในการสนบัสนุนการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้
เป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมตามหลกั 3Rs  
- ปรับเปล่ียนแนวคิดในการจดัการแบบการจดัการท่ีปลายท่อ (End 
of Pipe) เป็นหลกัการลดของเสีย (Waste Minimization) 
2. ผูรั้บบ าบดั/ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม 
- การฝังกลบ (Landfill) > การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) > 
เทคโนโลยีการเผา (Incineration and Pyrolysis) > การฝังกลบ 
(Landfill) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ประเด็น ผลการศึกษา 
งบประมาณ - การจัดสรรงบประมาณในส่วนของภาครัฐ น ามาใช้ในการ

สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรม 
แตกต่างจากในส่วนของผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และ
ผูรั้บบ าบดั/ก าจดั ต่างจดัสรรงบประมาณเพ่ือใชใ้นการบ าบดัรวมถึง
ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน 
- ความเพียงพอของงบประมาณในการบริหารจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทั้ งหมดเป็นปัจจัย
ส าคญัในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีไดมี้การก าหนด
ไว ้

ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร - ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในสายบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐ 
ซ่ึง มีหน้า ท่ีในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการ เ ป็นเ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาทั้ งในส่วน
โครงสร้าง และระบบบริหารจดัการ 
- ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในสายปฏิบติัการ จะเป็นตวักลางในการ
ขบัเคล่ือนทิศทางท่ีภาครัฐไดก้ าหนดไวใ้หป้ระสบความส าเร็จ 
- ความเอาใจใส่และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารนบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
ใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงต่างตอ้งไดรั้บความ
ร่วมทั้งในส่วนของภาครัฐ ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และ
ผูรั้บบ าบดั/ก าจดั เป็นส าคญั 

 
4.1.3  กระบวนการ (Process) 
จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์

เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีวงลอ้เดมม่ิง ซ่ึงเป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน
ในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
ศูนย์ เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan: P)             
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1) นโยบายและ/หรือแผนปฏิบติัการ การน าแผนไปสู่การปฏิบติั (Do: D) 2) การส่งเสริมโครงการ
หรือกิจกรรม และ3) กระบวนการมีส่วนร่วม 4) การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ การตรวจสอบ
ผลการปฏิบติังาน (Check: C) 5) การตรวจติดตาม และการตรวจวดั และการปฏิบติัการแกไ้ขปัญหา
ท่ีท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว ้(Act: A) 6) การปรับปรุงและพฒันาแผนงาน 
โดยในแต่ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1.3.1 นโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบัติการ 
ในประเด็นเก่ียวกับนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวช้ีวดั ระบบ       

การบริหารจดัการต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัฯ มีการก าหนดนโยบาย
ไวอ้ยา่งชดัเจน คือ นโยบายคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงในภาพท่ี 
4.2 นอกจากน้ี ยงัมีแผนปฏิบติัการประจ าปี (Action Plan) ซ่ึงมีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัไว้
อยา่งชดัเจนโดยท่ีทางบริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัเพ่ือการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง 
อาทิ การก าหนดเป้าหมายใน การลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงั
มีการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบโดยมีการก าหนดใหท้ั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่ผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ พนกังานสายบริหาร และพนกังานสายปฏิบติัการ โดย
ท่ีแต่ละคนมีการจดัท าแผนงานความรับผิดชอบ และก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 
โดยเรียงตามล าดบัโครงสร้างขององคก์ร” 

ซ่ึงแตกต่างจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดท่ีไม่มีนโยบายในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการ 
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูเป็นของตนเอง แต่ใชน้โยบายท่ีเป็นภาพรวมของทั้งจงัหวดัระยอง และมี     
การก าหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระยะสั้น (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี) มาเป็นแนวทางใน
การด าเนินการ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองมาบตาพดุ, 2558) 
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ภาพที่ 4.2  นโยบายคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
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4.1.3.2 การส่งเสริมโครงการหรือกจิกรรม 
ประเด็นเก่ียวกับการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมต่อการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ได้
ระบุไวว้า่ “ทางบริษทัฯ มีการด าเนินการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมรณรงคต่์าง ๆ มีทั้งท่ีจดัภายใน
องคก์ร และภายนอกองคก์ร”  

กล่าวถึงโครงการด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในนั้ น
โครงการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งส าคญั คือ โครงการการศึกษาการลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจนเป็น
ศนูย ์(Zero Waste to Landfill) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีด าเนินการของบริษทัฯ โดยเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั นบัวา่องคก์รประสบความส าเร็จในดา้นการลดปริมาณของเสียน าไปฝัง
กลบจนเป็นศนูยเ์ป็นอยา่งมาก และโครงการธนาคารขยะชุมชน โดยตวัโครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะมูลฝอย ให้กบัพนกังานและผูรั้บเหมา และเป็นการลดปริมาณขยะ
มูลฝอย (Domestic Waste) ท่ีตอ้งส่งก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ท่ีด  าเนินการโดยเทศบาลเมืองมาบตาพดุ ท่ีส าคญัเป็นการลดรายจ่าย และเพ่ิมรายไดใ้นการ
จดัการขยะ โดยประเภทของขยะท่ีรับฝากนั้น อาทิ กระดาษ พลาสติก อะลูมิเนียม แกว้ โลหะ 
ท่อพีวีซี เปลือกสายไฟ เศษลวด เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ยงัไดท้  ากิจกรรมโครงการร่วมกบัชุมชนบริเวณบริษทัฯ โดย
จดัท าโครงการธนาคารขยะร่วมกบัชุมชนหนองแฟบ โดยตวัโครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหชุ้มชนมี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายขยะของธนาคารและน ารายไดน้ั้นไปบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ อาทิ การ
จดัตั้งกองทุนการศึกษา เป็นตน้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมือง         
มาบตาพุด, 2558) ท่ีระบุว่า “ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วน
ของชุมชน และสถานประกอบการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการรณรงค์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ ๆ ไป 
อาทิ การรณรงค์คดัแยกขยะ การรณรงคร์วมพลงัสร้างสรรค์จดัการขยะใหเ้ป็นศูนย ์ซ่ึงโครงการท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงการสร้างสายพานคดัแยกขยะขนาดใหญ่ซ่ึงมีการด าเนินการแลว้เสร็จ 
ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างโรงปุ๋ยหมกั และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการจา้งเอกชนในเร่ืองของโรงงาน
ไฟฟ้า RDF ส่วนในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 นั้นอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ” 

และสอดคล้องกันกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจ้าหน้าท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558) ไดร้ะบุว่า “หน่วยงานมีการส่งเสริม และ
สนบัสนุนโครงการเป็นภาระหนา้ท่ีหลกัของตวัสถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
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พฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงในส่วนของผูก่้อใหเ้กิดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น 
องคก์รมีหนา้ท่ีในการพฒันาองคค์วามรู้ โดยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา การแลกเปล่ียนประสบการณ์
และความรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ นอกจากน้ี ในส่วนของผูรั้บบ าบดักากของเสียอุตสาหกรรมนั้น 
องค์กรมีหน้าท่ีในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการให้มีมาตรฐานในการด าเนินการกิจการ   
เป็นตน้” 

4.1.3.3 กระบวนการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 
ในประเดน็เก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

พนักงาน ผู ้ประกอบการ ชุมชน รวมไปถึงผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องต่อการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ได้
ระบุไวว้่า “กระบวนการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีผ่านมาไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
หรือส่งเสริมในด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม แต่กระบวนการดงักล่าวนั้นจะมีการ
ด าเนินการร่วมกบัชุมชนโดยมีบริษทัฯ เป็นผูส้นบัสนุน” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 
(นกัวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2558) ท่ีไดก้ล่าวถึงความส าเร็จของชุมชนในการ
ด าเนินการโครงการธนาคารขยะ 

กล่าวคือ โครงการท่ีบริษทัฯ สนบัสนุน และมีส่วนร่วมกบัชุมชนเขาไผ่ คือ โครงการ
ธนาคารขยะเพ่ือชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการน าร่องท่ีบริษัทฯได้ด าเนินการภายใต้โครงการ One 
Manager One Community (OMOC) โดยผูจ้ดัการแต่ละคนจะดูแลชุมชนหน่ึงชุมชน โดยเขา้ไปรับ
ฟังปัญหาและร่วมหาทางออกใหแ้ก่ชุมชน หน่วยงาน Q – SH – 01 เป็นหน่วยงานหลกัในการ
สนบัสนุนโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทางชุมชนเขาไผไ่ดเ้ลง็เห็นคุณค่าของขยะท่ีคดัแยกและได้
มีการจดัตั้งโครงการธนาคารขยะดว้ยเช่นกนั ทางบริษทัฯ จึงเห็นถึงแนวทางในการสนบัสนุนชุมชน
ในรูปแบบของการบริจาคขยะท่ีคดัแยกไดส่้งต่อให้ชุมชนในรูปแบบของการฝากขยะกบัธนาคาร
ของชุมชนเขาไผ่ เพ่ือใหชุ้มชนมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายขยะของธนาคาร และน ารายไดท่ี้ไดม้านั้น
ไปบริหารจดัการ อาทิ การจดัตั้งกองทุน/ทุนการศึกษา เป็นตน้ นอกเหนือจากน้ี ทางชุมชนยงัเสนอ
ให้ความร่วมมือในการเขา้มาร่วมเป็นเจา้หน้าท่ีธนาคารเพ่ือด าเนินการจดัการธนาคารขยะให้กบั
บริษทัฯ อีกดว้ย 

โดยแนวทางในการร่วมกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน Q – SH – 01 กบัชุมชนเขาไผ่ มี
แนวทาง ดงัน้ีคือ 1) ชุมชนเขาไผใ่หก้ารสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีธนาคารขยะจากชุมชนเขาไผ่ ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะท่ีบริษทัฯ 2) บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนขยะ Recycle ท่ีไดจ้ากธนาคารขยะ
ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ธนาคารขยะของชุมชนเขาไผ่ เฉพาะขยะมูลฝอยจากส านกังาน ท่ีไม่ใช่ส่ิงปฏิกลู
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หรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ พ.ศ. 2548 นอกเหนือจากน้ี บริษทัฯ ยงัร่วมกบัชุมชนเขาไผ่ในการก าหนดประเภทและค่า
คะแนนของขยะแต่ละประเภทท่ีทางธนาคารขยะรับฝากอีกดว้ย 

นอกจากน้ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจา้หนา้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 
(มาบตาพดุ), 2558) ท่ีไดก้ล่าววา่ “บทบาทของการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)
นั้น จะปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนของการใหค้วามรู้แก่สถานประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ี อีกทั้ง
ยงัมีส่วนในการจดัตั้งคณะกรรมการ EIA Monitoring และคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อท าหนา้ท่ี
ตรวจติดตามการด าเนินงานของสถานประกอบการในความดูแลของนิคมอุตสาหกรรม มีการจดัให้
รางวลัธงขาวดาวเขียวแก่สถานประกอบการท่ีผ่านการประเมิน เป็นตน้” และสอดคลอ้งกนักบัผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 
2558) ท่ีกล่าวในท านองเดียวกนัว่า “กระบวนการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงผู ้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น ทางสถาบนัมีการส่งเสริมทั้งระดบันโยบาย และระดบัปฏิบติัการ กล่าวคือ
ในระดบันโยบายทางสถาบนัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วม และในระดบัปฏิบติัการเชิง
พ้ืนท่ี ทางสถาบนัให้ความส าคญักบัการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความร่วมมือกนักบัองค์กรพฒันา 
สถาบนัการศึกษา เพ่ือเป็นพนัธมิตรใหก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษาในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 เป็นตน้” 
4.1.3.4 การส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ 
ในประเด็นเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ในการเตรียมความพร้อมต่อการจดัการกาก

ของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 
2558) ไดร้ะบุไวว้า่ “การส่ือสาร และการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้ น บริษัทฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) อย่างสม ่ า เสมอ ผ่านทางช่องทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E – mail และในรูปแบบเอกสาร ซ่ึงถือว่าการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองต่าง ๆ 
ทัว่ถึงและครอบคลุมทุกโรงงานท่ีอยู่ในการดูแลของการนิคมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 
นอกจากน้ีระบบการส่ือสารภายในบริษทัฯ ไดด้  าเนินการภายใตข้อ้ก าหนดท่ี 4.4.3 ของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS; ISO 14001)” ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัการวิเคราะห์ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี10 
(ผูน้  าชุมชนและ/หรือประชาชนชุมชนท่ี 3, 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า “การส่ือสารประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงาน รวมถึงข่าวสารมีส่วนท าใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจ และใหค้วามร่วมมือ
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กบัหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการในการด าเนินงาน       
ต่าง ๆ ” นบัว่าการส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์รวมถึงช่องทางของส่ือท่ีมีประสิทธิภาพนั้นยอ่ม
ก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ อนัจะน ามาซ่ึงการประสบความส าเร็จในการด าเนินการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4.1.3.5 การตรวจติดตาม และการตรวจวัด 
ในประเด็นเก่ียวกบัการตรวจติดตามการปฏิบติังาน และประเมินผลการด าเนินงาน 

รวมถึงการตรวจติดตามผลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่อ   
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์
ขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลี
โอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัฯ มีการตรวจติดตามการปฏิบติังานผ่านระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และมีการประเมินผลงานผ่านตวัช้ีวดั (KPI) อยา่งชดัเจนโดยเรียง
ตามล าดบัโครงสร้างองคก์ร นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ า
ทุก ๆ ปี โดยประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการ
ขออนุญาตการน ากากของเสียอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน เพ่ือน าไปก าจดัใหถู้กตอ้งตาม
หลกัวิชาการ ผา่นระบบการจดัการวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อีกทั้งยงัมีมาตรการควบคุมระบบตรวจติดตามการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยระบบ GPS 
ในระบบเอกสารการติดตามการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นทางบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมาย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารการขนส่งของเสียอนัตราย        
พ.ศ. 2547 โดยด าเนินการดังน้ี 1) จัดท าใบก ากับการขนส่งทุกคร้ังท่ีขนส่งออกนอกโรงงาน            

2) แจง้การขนส่งทาง E – manifest ทุกคร้ังท่ีขนส่งออกนอกโรงงาน และ 3) ติดตาม Manifest ล าดบั
ท่ี 6 (ส่วนท่ีผูรั้บบ าบดัส่งคืนมาให้หลงัจากไดรั้บของเสียแลว้) โดยให้ผูรั้บบ าบดัแจง้ลายมือช่ือผู ้   
ลงนามตรวจรับบ าบดักากของเสียอุตสาหกรรม ในเอกสารการขนส่ง และทางบริษทัฯ จะด าเนินการ
ตรวจความถกูตอ้งอีกคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัฯ จะน าผลการปฏิบติังานท่ีไดม้าปรับปรุงระบบ รวมถึง
การพฒันาระบบบริการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมภายในโรงงานใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง” 

ในท านองเดียวกันจากการวิเคราะห์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจ้าหน้าท่ีการนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด), 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า “การตรวจติดตามการปฏิบติังาน
ของสถานประกอบการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบนั้ น มีการด าเนินการปีละ 1 คร้ัง ตามแผนการ
ปฏิบติังานท่ีไดมี้การก าหนดไว ้นอกจากน้ี ยงัมีการตรวจติดตามกิจกรรม อาทิ การต่ออายใุบอนุญาต 
การก่อสร้างส่วนขยาย การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข การปิดซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุงประจ าปี รวมถึง
การตรวจตามขอ้ร้องเรียน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการตรวจภายใตโ้ครงการธงขาวดาวเขียว ท่ี
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ร่วมกนักบัคณะกรรมชุมชนในการเขา้ตรวจโรงงาน โดยท่ีมีการฝึกอบรมการตรวจจากเจา้หนา้ท่ี
ของการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ก่อนเขา้สถานประกอบการจริง” จากบท
สัมภาษณ์ท่ีผ่านมามีความสอดคลอ้งกนักบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 (ผูน้  าชุมชน และ/

หรือ ประชาชนชุมชนท่ี 1 – 5, 2558) 
4.1.3.6 การปรับปรุงและพฒันาแผนงาน 
ในประเด็นเก่ียวกบัการทบทวนและตรวจสอบแผนการปฏิบติังานต่อการจดัการ   

กากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หน้าท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “การทบทวนและตรวจสอบแผนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ   
กากของเสียอุตสาหกรรมนั้นทางบริษทัฯ จะด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร ปีละ 1 คร้ัง ผ่านระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 4.6 (Management Review) ท่ีกล่าวไวว้่า จะตอ้งมีการทบทวน
และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก ๆ ปี นอกจากน้ี ยงัมีการปรับปรุง หรือคดัเลือกวิธีการใน
การบ าบดั และ/หรือ การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นประจ าทุกปีหรือตามแผนงานท่ีไดมี้
การก าหนดไว”้ 

กล่าวคือ ในการการคดัเลือกวิธีการในการก าจดั และ/หรือ จดัการทางบริษทัฯ จะ
ด าเนินการผ่านกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของทางบริษทัฯ โดยค านึงวิธีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และลดผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดกบัส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดเป็นส าคญั 

สามารถสรุปไดว้่ากระบวนการท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 สรุปกระบวนการท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การวางแผน (Plan: P) 
นโยบายและ/หรือแผนปฏิบติั
การ 

- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ในประเด็น
เก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

- แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574          
ในประเด็น เ ก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสี เ ขียว  และ                 
การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- มีนโยบายท่ีชัด เจน  คือ นโยบายคุณภาพความปลอดภัย               
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
- แผนพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั
ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเรียงตามล าดบัโครงสร้างขององคก์ร 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do: D) 
การส่งเสริมโครงการหรือ
กิจกรรม 

- การส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมภายในโรงงาน คือ โครงการ
การศึกษาการลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจนเป็นศูนย ์(Zero 
Waste to Landfill) และ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล TOL 
- การส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมภายนอกโรงงาน คือ 
โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน 
- การรณรงค์เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ ทุกภาคส่วนทั้งภายใน และ
ภายนอก 
- การส่งเสริมองค์ความรู้โดยการฝึกอบรม สัมมนา และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- การพฒันาศกัยภาพสถานประกอบการให้มีมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ผลการศึกษา 
กระบวนการมีส่วนร่วม และ
การสนบัสนุน 

- การจดัตั้งคณะกรรมการร่วม คณะกรรมการชุมชน 
- การสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน องค์กรพัฒนา 
สถานศึกษาเพ่ือสร้างพนัธมิตรช่วยดูแลในพ้ืนท่ี 
- โครงการท่ีบริษทัฯ สนับสนุน และมีส่วนร่วมกบัชุมชนหนอง
แฟบ คือ โครงการธนาคารขยะเพ่ือชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการน าร่อง
ท่ีบริษทัฯไดด้  าเนินการภายใต ้โครงการ One Manager One 
Community (OMOC) โดยผูจ้ดัการแต่ละคนจะดูแลชุมชนหน่ึง
ชุมชน โดยเขา้ไปรับฟังปัญหาและร่วมหาทางออกใหแ้ก่ชุมชน 

การส่ือสาร และการ
ประชาสมัพนัธ์ 

- การส่ือสาร และการประชาสมัพนัธ์ภายใน ด าเนินการผ่านระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS; ISO 14001) ตามขอ้ก าหนดท่ี 4.4.3 
- การส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ภายนอก ผ่านทางระบบ
เอกสาร  อ า ทิ  จดหมาย  เ ป็นต้น  และผ่ านทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (E – mail)  

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check: C) 
การตรวจติดตาม และการ
ตรวจวดั 

- การตรวจติดตามโดยหน่วยงานราชการปีละ 1 คร้ัง (ตรวจตาม
แผนฯ) ตรวจตามกิจกรรม อาทิ การต่ออายุใบอนุญาต ตรวจขอ้
ร้องเรียน เป็นตน้  
- ตรวจติดตามภายใตโ้ครงการ “ธงขาวดาวเขียว”  
- การตรวจติดตามระบบการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ผ่าน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS; ISO 14001) 
- การตรวจติดตามระบบเอกสารการติดตามการขนส่งกากของเสีย
อุตสาหกรรมนั้นทางบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารการขนส่งของเสีย
อนัตราย พ.ศ. 2547 
- มาตรการควบคุมระบบตรวจติดตามการขนส่งกากของเสีย
อุตสาหกรรมดว้ยระบบ GPS 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ (Act: A) 
การปรับปรุงและพฒันา
แผนงาน 

- ด  าเนินการโดยฝ่ายบริหาร ปีละ 1 คร้ัง ผ่านระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 4.6 (Management Review) 
- การปรับปรุงหรือคัดเลือกวิ ธีการในการบ าบัด  และ/หรือ         
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นประจ าทุกปีหรือตาม
แผนงานท่ีได้มีการก าหนดไว  ้ โดยค านึงวิธีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบท่ีอาจก่อให้เ กิดกับ
ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดเป็นส าคญั 

 
4.1.4 ผลลพัธ์ (Product) 
จากการศึกษา พบวา่ ผลผลิตท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพื่อ

เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกาก
ของเสีย ซ่ึงมีการพิจารณาการจดัท าฐานขอ้มลูการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และความ
พยายามในการลดปริมาณของเสีย ประกอบไปดว้ย การบริหารจดัการ 1) ระบบการบริหารจดัการ 
และการรายงานผล ผลการด าเนินงานการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 2) การลกัลอบท้ิงกาก
ของเสียอุตสาหกรรม 3) การเก็บข้อมูลและศึกษาการก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และ             
4) การลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม่ โดยในแต่
ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1.4.1 ระบบการบริหารจัดการ และการรายงานผล 
ประเด็นเก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการรายงานผลการ

ด าเนินการประจ าปีอย่างสม ่าเสมอต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ถา้กล่าวถึงระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ นั้นทางบริษทัไดใ้ห้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวโดยท่ีทาง   
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมผ่านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Management System; EMS) หรือท่ีเราเรียกกนัว่า “ISO 14001” ซ่ึงระบบน้ีเป็นท่ียอมรับในระดบั



98 

สากล ส่งผลให้การด าเนินการดา้นการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นมีการจดัการอย่างเป็น
ระบบ และมีการปรับปรุงและพฒันา คดัเลือกวิธีท่ีการท่ีเหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด อย่างต่อเน่ืองเป็นส าคญั นอกจากน้ี เร่ืองการรายงาน
ผลการด าเนินการประจ าปีนั้นทางบริษทัฯ ไดร้ายงานผลผา่น รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประจ าปี
ในทุก ๆ ปี ของบริษทัฯ 

กล่าวคือ ระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับ
สากล และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ียนืยนัถึงระบบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีบอกไดว้า่การ
ด าเนินงานของบริษทัฯ นั้นใหค้วามส าคญักบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และมีแนวทางใน
การจดัการ การแกไ้ขประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรง หรือมีความถ่ีในการเกิด
มาก ซ่ึงในการขอการรับรองนั้นจะตอ้งมีการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอก จึงนับว่าการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษานั้น ถูกใหค้วามส าคญัโดยตรวจสอบได้
จากโครงการท่ีด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการการศึกษาการลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจน
เป็นศูนย ์การบริหารจดัการกากของเสียตามหลกั 3Rs ท่ีส่งเสริมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
ผลการด าเนินงานทั้งหมดนั้นจะถูกรายงานผ่านรายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ประจ าปีของทาง
บริษทัฯ ท่ีภายในรายงานจะใหค้วามส าคญักบั 3 มิติของการพฒันาคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัท่ีเท่า ๆ กนัทั้ง 3 มิติ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

4.1.4.2 การลกัลอบทิง้กากของเสีย 
ประเด็นเก่ียวกบัการลกัลอบท้ิงกากของเสียต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม

ให้เป็นศูนย์ เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 
(เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า 
“ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรม หรือการลกัลอบท้ิง โดยช่องทางในการร้องเรียนนั้นตามมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไดมี้การก าหนดไวใ้หบ้ริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้  าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน
ผ่านทางบริเวณดา้นหนา้บริษทัฯ” ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1, 2, 3, 4, และ 5 (ผูน้  า

ชุมชน และ/หรือ ประชาชนชุมชนท่ี 1 – 5, 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า “ไม่เคยร้องเรียนการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ตั้งแต่บริษทัฯ เปิดด าเนินกิจการ นอกจากน้ี ยงักล่าวอีกว่า ปัญหาเร่ืองการลกัลอบท้ิงกาก
ของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนั้น พบค่อนขา้งท่ีจะน้อยหรือไม่มีการลกัลอบท้ิงเลย เพราะเร่ือง
ดงักล่าวสามารถตรวจสอบไดง่้าย” 
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4.1.4.3 การเกบ็ข้อมูลและศึกษาการก่อเกดิของเสีย 
ประเดน็เก่ียวกบัการเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบส าหรับชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึง

การท าประวติักากของเสียอุตสาหกรรมต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัฯ ได้
ด  าเนินการเก็บบนัทึกขอ้มูลครบทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น ชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการท า
ประวติักากของเสียอุตสาหกรรม และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทุก ๆ ปี ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการขออนุญาตการส่งบ าบดัหรือก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ และความเหมาะสมของวิธีในการจดัการกากของเสียแต่ละชนิดท่ีโรงงานไดก่้อใหเ้กิดข้ึน
จากกระบวนการผลิต ตามกฎหมายได้ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีไดมี้การก าหนดขั้นตอนการส่งก าจดักากของเสียอยา่งเคร่งครัด” 

4.1.4.4 การลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่ 
ประเด็นเก่ียวกบัการลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน าของเสียอุตสาหกรรม

กลบัมาใชใ้หม่ต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจ้าหน้า ท่ีบริหารจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการ
ลดปริมาณการปลดปล่อยของเสีย โดยตรวจสอบไดจ้ากผลการด าเนินการโครงการการศึกษาการลด
ปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ของบริษัทฯ ซ่ึงได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2554 และ
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาจนถึงปัจจุบนั” 

สามารถสรุปไดว้า่ ผลผลิตท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 สรุปผลผลิตท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การบริหารจัดการ 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
และการรายงานผล 

- ระบบการจดัการกากของเสีย ด าเนินการผ่านระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System; EMS) ซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัพ้ืนฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 3 ระดบั 
- การรายงานผลการด าเนินการประจ าปี ผ่านรายงานการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ของบริษทัฯ เป็นประจ าในทุก ๆ ปี 

ผลการด าเนินงานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
การลกัลอบท้ิงกากของเสีย - ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- บริษทัฯ ไม่มีขอ้ร้องเรียนตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ 

การเกบ็ขอ้มลูและศึกษาการก่อ
เกิดของเสีย 

- มีการด าเนินการครบถว้นทุกรายการ ตามท่ีเกณฑ์ตวัช้ีวดัไดมี้
การก าหนดไว ้และมีการปรับปรุงเป็นประจ าทุก ๆ ปี 
- มีการด าเนินการรองรับการจดัท าประวติัของเสีย (Waste Profile) 
ท่ีด  าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่าง
ครบถว้น 

การลดปริมาณการปล่อยของ
เสีย และการน าของเสียกลบัมา
ใชใ้หม่ 

- บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจน
เป็นศนูย ์ภายในปี พ.ศ. 2558 
- น าหลกั 3Rs ร่วมกบัแนวคิดการใช ้Innovation Technology ท่ี
เหมาะสมในปัจจุบัน พร้อมทั้ ง ศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหก้บักากของเสียอุตสาหกรรม 
- การด าเนินการของบริษทัฯ สามารถรองรับศูนยร์วบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลของเสีย/ศูนยแ์ลกเปล่ียนของ
เสีย (Waste Exchange Information Center/Waste Exchange 
Center) ท่ีด  าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
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4.1.5 ผลกระทบ (Impact) 
จากการศึกษา พบว่า ผลกระทบท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์

เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงส่วนใหญ่จดัเป็นผลกระทบเชิงบวกประกอบไปดว้ย 1) การลด
ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี 2) การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร 
4) การลดตน้ทุนในการจดัการ และ5) การพฒันาอยา่งยนื โดยในแต่ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1.5.1 การลดความขดัแย้งในพืน้ที่ 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น

ส่งผลกระทบทางบวก เน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าว มีส่วนช่วยท าให้เกิดการลดความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพราะปัญหาเร่ืองกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นหากมีการบริหารจดัการไม่ดีจะน ามา
ซ่ึงผลกระทบต่าง ๆ มากมาย อาทิ เกิดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
ลดต ่าลง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งช่วยลดการต่อตา้นจาก
ชุมชนโดยรอบสถานท่ีท่ีใชใ้นการฝังกลบ 

นอกจากน้ี จากผลการศึกษาประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น 
แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือกนัของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนภาคเอกชนใหด้ าเนินการใน
โครงการดงักล่าวโดยอาศยัการให้รางวลัเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงาน ภาคเอกชนท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคประชาชนในการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมซ่ึงนอกจากเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุน ยงัเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัชุมชนและสังคมรอบขา้งไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8 และ 9 (ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 1 และ 2, 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า 
“ปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่นั้น ในช่วงระยะหลงั ๆ จนถึงปัจจุบนัมีปริมาณท่ีลดลง
ไปเป็นจ านวนมาก จนแทบท่ีไม่มีเลยก็ว่าได ้เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการส่งเสริมการด าเนินงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ประกอบกบัการพฒันาใหมี้ระบบตรวจติดตามท่ีสามารถตรวจสอบได ้จึงกล่าวไดว้่า
การด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยน์ั้นก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสถานประกอบการได้
ด าเนินการและมีส่วนช่วยท าใหล้ดปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตได”้ 

4.1.5.2 การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น

ส่งผลกระทบทางบวก เน่ืองจากปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปริมาณท่ีลดนอ้ยลง 
รวมถึงปริมาณกากของเสียท่ีเกิดข้ึนไดถู้กจดัการดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม กล่าวไดว้่า การลดการน ากาก
ของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบนั้นสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญั อาทิ        
1) แหล่งน ้าผิวดิน/ใตดิ้น ซ่ึงถา้หากมีการน ากากของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบและมีวิธีการจดัการ
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ท่ีไม่เหมาะสม ยอ่มก่อให้เกิดการไหลซึมของน ้ าเสียจากหลุมฝังกลบ จนก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนใน
แหล่งน ้ าผิวดินและใตดิ้น และ 2) ดิน เช่นเดียวกนัถา้หากมีการจดัการท่ีไม่เหมาะสมย่อมท าให้เกิด
การปนเป้ือนในดิน น ามาซ่ึงท าใหดิ้นในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เส่ือมคุณภาพและมีสภาพเป็นพิษไม่สามารถท่ี
จะน าดินและท่ีดินบริเวณนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่วยลดปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรม เน่ืองจากการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศนั้น จดัไดว้่าเป็นการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการน าหลกัการ 3Rs 
(Reuse, Reduce, Recycle) น ามาซ่ึงการใชป้ระโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรม อาทิ การเปล่ียน
วิธีการฝังกลบ เป็นวิธีการเผาในเตาปูนซีเมนต์ วิธีการจดัการในรูปแบบใหม่ เป็นการปรับเปล่ียน
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสถานประกอบการประเภทหน่ึง น ามาเป็นวตัถุดิบของสถาน
ประกอบอีกประเภทหน่ึง เป็นตน้ 

4.1.5.3 การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น

ส่งผลกระทบทางบวก เน่ืองจากการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรมนิเวศ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรท่ีดีข้ึน ซ่ึงหาก
องค์กรมีการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์โดยการน ากากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้ นกลับมาใช้ใหม่ นั่นแสดงให้เ ห็นถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศของ               
การด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ 
อาทิ ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Waste Water Sludge) ท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
บริษทัฯ โดยรูปแบบการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมชนิดน้ี ในปี พ.ศ. 2554 ถูกจดัการดว้ย

วิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดท้ าการ
ปรับเปล่ียนวิ ธีการจัดการโดยใช้วิ ธีการน าตะกอนจากระบบบ าบัดน ้ า เสียไปหมักท าเป็น               
สารปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากจะลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีตอ้งส่งไป
ก าจดัในหลุมฝังกลบ แลว้ยงัเป็นการเพ่ิมคุณค่าใหก้บักากของเสียอุตสาหกรรมอีกดว้ย 

4.1.5.4 การลดต้นทุนในการจัดการ 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ส่งผลกระทบทางบวก เน่ืองจากช่วยลดตน้ทุนในการจดัการ/ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม ช่วย
สร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน รวมถึงสร้างผลพลอยไดจ้ากการด าเนินการ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 
2558) ไดร้ะบุไวว้่า “การด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมตามหลกั 3Rs (Reuse, Reduce, 

Recycle) นั้นสามารถช่วยลดตน้ทุนในการก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมได ้กล่าวคือ เบ้ืองตน้เร่ิมท่ี
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การคัดแยกประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อท่ีจะได้เลือกวิธีการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม และป้องกนัการปนเป้ือนของกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็น
อนัตรายท่ีสามารถท่ีจะจดัการดว้ยรูปแบบท่ีมีตน้ทุนต ่า อาทิ บรรจุภณัฑ์หรือเศษผา้ กากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ถา้ไม่มีการปนเป้ือนของน ้ามนัหรือสารเคมี ก็จะจดัการดว้ยการน ากลบัไปใช้
ใหม่ ในทางกลับกันถ้าหากไม่มีการคัดแยกหรือมีวิธีการจัดการท่ีดีนั้ นการน ากากของเสีย
อุตสาหกรรมชนิดดงักล่าวไปจดัเกบ็รวมกบักากของเสียอุตสาหกรรมชนิดเดียวกนัแต่มีการปนเป้ือน
ของสารเคมีหรือน ้ ามนั การจดัการดว้ยวิธีการน ากลบัมาใชใ้หม่นั้นก็ไม่สามารถด าเนินการได ้จึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัการดว้ยการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะตามหลกัวิชาการ หรือน าไปเผา  
หรือจดัการดว้ยรูปแบบอ่ืน ดว้ยเหตุน้ีเองจึงส่งผลต่อตน้ทุนในการด าเนินการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน” 

ดงันั้น ถา้หากมีการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม และมีการด าเนินการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก็จะเป็นอีกแนวทาง
หน่ึงท่ีช่วยในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน น ามาซ่ึงการลดตน้ทุนในการบ าบดั หรือ
ก าจดั การเพ่ิมรายไดจ้ากการจดัการ การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กบักากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการ
ไดม้าซ่ึงผลพลอยไดจ้ากการด าเนินการ 

4.1.5.5 การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
จากผลกระทบทั้ง 4 ประการท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ คือ 1) การลดความขดัแยง้ใน

พ้ืนท่ี 2) การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร และ 
4) การลดตน้ทุนในการจดัการ ต่างเป็นผลกระทบในเชิงบวก จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของ
ผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจ้าหน้าท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม, 2558) ไดร้ะบุวา่ “แนวทางการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอนาคต 
การพัฒนาดังกล่าวนั้ นเป็นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน” สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีส านกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง, 2558) ท่ีไดก้ล่าว
วา่ “การด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในเร่ืองการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้
ด าเนินการใน 2 รูปแบบ คือ 1) การก ากบัดูแลตามกฎหมายและการตรวจติดตาม เช่น การเร่งรัดการ
น ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ และ การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนและ
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ส่ิงแวดลอ้ม และ2) การส่งเสริมการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ในระดับสถานประกอบการ ระดับเขต
ประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม และระดบัเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงแนวทางการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นหน่ึงในแนวทางท่ีสอดรับ
การการด าเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้” 

ซ่ึงจากผลกระทบทั้ง 4 ประการ และจากบทสัมภาษณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 
และ 2 ท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของการด าเนินธุรกิจขององค์กร และท่ี
ส าคญัเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้การเติบโตดา้นเศรษฐกิจขององคก์ร พร้อมกบัการให้ความส าคญักบั
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

สามารถสรุปไดว้่า ผลกระทบท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที่ 4.5 สรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น

ศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น ผลการศึกษา 
การลดความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี - การลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได ้เน่ืองจากปัญหาเร่ือง  

กากของเสียอุตสาหกรรมนั้นหากบริหารจดัการไม่ดีจะน ามาซ่ึง
ผลกระทบต่าง ๆ มากมาย และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขดัแยง้
ระหว่างผู ้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ งช่วยลดการต่อต้านจากชุมชน
โดยรอบสถานท่ีท่ีใชใ้นการฝังกลบ 

การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคญั อาทิ แหล่งน ้ า
ผิวดิน/ใตดิ้น ดิน และช่วยลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร 

- ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรท่ีดีข้ึนหากองค์กรมีการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ โดยการน ากากของ
เสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นกลบัมาใชใ้หม่ นัน่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของการด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 

ประเด็น ผลการศึกษา 
การลดตน้ทุนในการจดัการ - การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม และมีการ

ด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นหน่ึงในแนวทางท่ีช่วยในการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน น ามาซ่ึงการลดตน้ทุนในการ
บ าบดั หรือก าจดั การเพ่ิมรายไดจ้ากการจดัการ การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม
ให้กบักากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการไดม้าซ่ึงผลพลอยได้
จากการด าเนินการ 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื - การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจากผลกระทบทั้ง 4 ประการท่ีกล่าวมา
นั้นจะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร และท่ีส าคัญเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจขององค์กร พร้อมกบัการให้ความส าคญักบัสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
จากการศึกษาแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เ พ่ือเข้า สู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยประยกุตใ์ช ้CIPP – I Model ในการศึกษา สามารถสรุปแนวทางดงักล่าว
ไดด้งัภาพท่ี 4.3 
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ภาพที่ 4.3  แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ประสบความส าเร็จ 

บริบท (Context) 
1) กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อม 

กฎหมาย และมาตรฐานมีความลา้สมยัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้มีความเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 /แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 /แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม  

การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นเป็นความมุ่งมัน่ของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื  
3) ข้อก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตัวช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 
     - มีความเหมาะสมต่อการพฒันา โดยมีความครอบคลุมทั้ง 5 มิติ และมีความเป็นไปไดใ้นการน ามาปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
     - การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์ป็นเร่ืองท่ีสถานประกอบการด าเนินมาบา้งแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน 

ผลผลติ (Output) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
- ก า ร จั ด ก า ร ก า ก ข อ ง เ สี ย

อุตสาหกรรม ด าเนินการผ่านระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเ ป็น
ตัว ช้ี ว ัด พ้ื น ฐ านก า ร เ ป็ น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- รายงานผลการด าเนินงานสู่
สาธารณชน ปีละ 1 คร้ัง 

2 )  ตั ว ช้ี วั ด ก า ร เ ป็ น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2 .1 )  การลักลอบทิ้ง กากของเ สีย
อตุสาหกรรม 

- ระบบการ รับเ ร่ือง ร้อง เ รียน
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ บบ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.2) การเก็บข้อมูลและการศึกษาการ
ก่อเกดิการของเสียอตุสาหกรรม 

- มีการจดัท าประวติักากของเสีย
อุตสาหกรรม อาทิ ชนิด ประเภท 
ปริมาณ แหล่งก าเนิด เป็นตน้ 

- ปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 
2.3)  การลดปริมาณกากของเ สีย
อุตสาหกรรม และการน ากลับมาใช้
ใหม่ 

- มีความมุ่งมัน่ในการลดปริมาณ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
โดยการก าหนดเป็นตัว ช้ี ว ัดของ
กิจกรรม 

- น าหลกั 3Rs ร่วมกบัแนวคิดการ
ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- มีการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้าง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ กั บ ก า ก ข อ ง เ สี ย
อุตสาหกรรม 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
    เ ป็ น บุ ค ค ล ส า คั ญ ใ น                
ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จของการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์

2) บุคลากร 
- ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น         

การปฏิบัติงานนั้ นเป็นปัจจัยใน      
การพัฒนาการบริหารจัดการกาก
ของเสียอุตสาหกรรม อย่างต่อเน่ือง 
ต้องจัดสรรให้ เ พี ย งพอต่อการ
ด าเนินงาน 

3) เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
- เคร่ืองมือเชิงนโยบาย คือ ตวัช้ีวดั
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร             
ข า ด แ ค ล น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวตักรรมในการจดัการ 
- แนวทางการจัดการตามหลัก 3Rs 
(Reuse, Reduce, Recycle) 
- เปล่ียนแนวคิดจากหลัก End of 
Pipe เป็น Waste Minimization 

4) งบประมาณ 

    ตอ้งจดัสรรใหมี้ความเพียงพอต่อ
กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ  
- ภาครัฐใช้ในการส่งเสริมและ
สนบัสนุน 
- ภาคเอกชนใชใ้นการด าเนินการให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

กระบวนการ (Process) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นโยบาย หรือแผนปฏิบัติการ 
ก า ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น

ส่ิงแวดล้อมท่ีชัด เจนย่อมเป็น
ทิศทางท่ีดีในการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์

2) การลงมือท า    
   องค์กรมีความจ าเป็นต้องมี    

การส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรม 
การสร้างสังคมแห่ง การเ รียน รู้ 
ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน รวมถึงช่องทางการ
ส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นย่อม
ก่อใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจ ซ่ึง
น ามาซ่ึงการประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงาน 

3) การติดตาม และการตรวจวัด 
- การตรวจติดตามภายในผ่าน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การตรวจติดตามภายนอก

องค์กรผ่านมาตรฐานระบบติดตาม
ดว้ย GPS 

4) การปรับปรุงและการพฒันา 

- การปรับปรุงปีละ 1 คร้ัง หรือ
คดัเลือกวิธีการจดัการ โดยค านึงถึง
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้
นอ้ยลงท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด 

ผลกระทบ (Impact) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ลดความขัดแย้งในพืน้ที่ 
- ใช้แนวทางในการลดความ

ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

- ลดการต่อตา้นของชุมชนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง จากแหล่งสถานท่ีฝังกลบ
กากของเสียอุตสาหกรรม 

2) ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- ลดปัญหากบัแหล่งน ้ าใตดิ้น และ
ผิวดิน ลดผลกระทบสะสมในดิน 
ลดปริมาณการเ กิดกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

 
3 )  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                
การใช้ทรัพยากร 

- ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ       
เชิงนิเวศในการด าเนินการผลิต 

- ป ระหยัดท รัพย าก ร  แล ะ
พลังงานในการจัดการ/ก าจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม 

 
 

5) การพฒันาอย่างยั่งยืน 
น ามา ซ่ึ งความมั่นคง  และ    

ก า ร พัฒ น า อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น ข อ ง         
การด าเนินธุรกิจขององค์กร ท่ี
ส าคัญ เ ป็นการสนับสนุนก าร
พฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

4) ลดต้นทุนในการจัดการ 
- ลดต้นทุนในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีปลายทาง 
- ไดร้ายได ้และผลพลอยไดจ้ากการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
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4.2 ววิฒันาการของการจดัการกากของเสียของบริษัทฯ 
 
วิวฒันาการของการจดัการกากของเสียของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั โดยผูศึ้กษาได้

ท าการศึกษาผลการด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2557 ผลการศึกษา พบว่า กากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที่ 4.6 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557 

ประเภท 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ 
หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ 
หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ 
หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ 

– กากของเสีย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อนัตราย 

4,657 44.1 2,047 32.8 1,781 46.4 198 17.2 

– ก า ก ข อ ง เ สี ย
อุตสาหกรรมไม่
อนัตราย 

5,862 55.5 4,186 67.0 2,039 53.1 927 80.6 

– ก า ก ข อ ง เ สี ย
ทัว่ไป 

35.9 0.340 15.7 0.250 22.3 0.580 25.5 2.210 

รวมท้ังหมด 10,556 100 6,249 100 3,842 100 1,151 100 
 

จากตารางท่ี 4.6 อธิบายไดว้่า ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ประเภทกากของ

เสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 4,657, 2,047, 1,781 และ198 ตนั 

ตามล าดบั กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 5,862, 

4,186, 2,039 และ 927 ตนั ตามล าดบั และกากของเสียทัว่ไป ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 35.9, 
15.7, 22.3 และ 25.5 ตนั ตามล าดบั เม่ือท าการคิดผลรวมของกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 10,556, 6,249, 3,842 และ1,151 ตนั ตามล าดบั ซ่ึงในภาพรวม
ของปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นมีแนวโนม้ท่ีมีปริมาณลดลงในทุก ๆ ปี 

เม่ือท าการศึกษาถึงแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการ สามารถแบ่งแนวทางการจดัการไดท้ั้ งหมด 3 แนวทาง คือ การจดัการกากของเสีย

อุตสาหกรรมโดยใชว้ิธีไม่น าไปฝังกลบ (Non – landfill) การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใช้
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วิธีน าไปฝังกลบอยา่งถกูสุขลกัษณะ (Landfill) และการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีอ่ืน ๆ 
(Others) ซ่ึงปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้ง 3 ประเภท ไดถู้กน าไปจดัการดว้ยวิธี
ดงักล่าว ซ่ึงแสดงรายละเอียดได ้ดงัตารางท่ี 4.7 

 

ตารางที่ 4.7 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีน าไปก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ หน่วย 
(ตัน) 

ร้อยละ 

- ไม่น าไปฝังกลบ 9,817 93.0 6,115 97.9 3,705 96.5 783 68.1 

- น าไปฝังกลบ 454 4.30 66.5 1.06 29.3 0.760 0 0 

- อ่ืน ๆ 285 2.70 67.0 1.07 107 2.78 367 31.9 

รวมทั้งหมด 10,556 100 6,249 100 3,842 100 1,151 100 

 
จากตารางท่ี 4.7 อธิบายไดว้่า ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใชว้ิธีไม่น าไปฝังกลบ 

ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 9,817, 6,115, 3,705 และ 783 ตนั ตามล าดบั ปริมาณกากของเสีย

อุตสาหกรรมโดยใชว้ิธีน าไปฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 454, 
66.5, 29.3 และ 0 ตนั ตามล าดบั และปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีอ่ืน ๆ มีปริมาณ 285, 
67.0, 107 และ 367 ตนั ตามล าดบั  

เม่ือท าการศึกษาปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยจ าแนกกากของเสียตาม
ประเภท และแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. 

2554 – 2557 สามารถอธิบายไดด้งัภาพท่ี 4.4 
จากภาพท่ี 4.4 อธิบายไดว้า่  

1) การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใชว้ิธีไม่น าไปฝังกลบ (Non – landfill) ซ่ึงเม่ือ
จ าแนกปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมตามประเภท กล่าวคือ ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี

เป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีทั้งหมด 4,064, 2,003, 1,752 และ 198 ตนั ตามล าดบั 

กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีทั้งหมด 5,212, 4,112, 

1,954 และ 585 ตนั ตามล าดบั และกากของเสียทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 ไม่มีปริมาณ
กากของเสียอุตสาหกรรม แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.5  
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ภาพที่ 4.4 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนกตามแนว
ทางการจดัการและประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม 

 

 

ภาพที่ 4.5 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนกตาม
ประเภทและแนวทางการจดัการดว้ยวิธีไม่น าไปฝังกลบ 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2557 

Non - landfill Landfill Others 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

6,000 

Hazardous Waste 

Non – hazardous Waste 

General Waste 

0 
พ.ศ. 
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2) การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีน าไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 
(Landfill) ซ่ึงเม่ือจ าแนกปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมตามประเภท กล่าวคือ ปริมาณกากของเสีย

อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีทั้งหมด 53.0, 43.3, 29.3 และ 0 ตนั 

ตามล าดบั กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีทั้งหมด 

401, 23.3, 0 และ 0 ตนั ตามล าดบั และกากของเสียทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2554 – 2557 มีทั้งหมด 
35.9, 15.7, 22.3 และ 25.5 ตนั ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.6  

 

 

ภาพที่ 4.6 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนกตาม
ประเภทและแนวทางการจดัการดว้ยวิธีน าไปฝังกลบ 

 
3) การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีอ่ืน ๆ (Others) ซ่ึงเม่ือจ าแนกปริมาณกากของ

เสียอุตสาหกรรมตามประเภท กล่าวคือ ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนใน

ปี พ.ศ. 2554 – 2556 ไม่มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็น

อนัตรายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีทั้งหมด 249, 51.3, 84.5 และ 342 ตนั ตามล าดบั และ   

กากของเสียทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 ไม่มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม แสดงดงั
ภาพท่ี 4.7 
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ภาพที่ 4.7 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยจ าแนกตาม
ประเภทและแนวทางการจดัการดว้ยอ่ืน ๆ 

 
จากผลการศึกษาท่ีไดท้  าการศึกษามาขา้งต้น หากพิจารณาถึงประเภทของกากของเสีย

อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2554 – 2557 ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจดัการดว้ยวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูก
สุขลกัษณะของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั พบว่า ชนิดของกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน มี
ทั้งหมด 6 ชนิด ซ่ึงจากแนวทางการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีลดการฝังกลบจน
เป็นศูนย ์(Zero Waste to Landfill) ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการตามแนวทางดงักล่าวและประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ โดยกล่าวในรายละเอียดของกากของเสียอุตสาหกรรมทั้ง 6 ชนิดได ้
ดงัต่อไปน้ี 
 

4.2.1  บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือนสารเคมี 
บรรจุภณัฑ์ปนเป้ือนสารเคมี จดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายท่ีจ าเป็นตอ้งมีการ

จดัการดว้ยการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาการบนัทึกขอ้มูลของทางบริษทัฯ 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2557 พบวา่ มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีแสดงได ้ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี 

ชนิด 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) 
- บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี (ถุง
จมัโบ)้ 

38.5 30.7 30.0 25.7 

- บรร จุภัณฑ์ปนเ ป้ือนสารเค มี    
(ขวด ถุง) 

0.940 0.150 4.90 2.43 

 
 จากการศึกษา พบวา่ ปริมาณกากของเสียชนิดดงักล่าว ยงัคงเกิดข้ึนจากกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมของบริษทัฯ แต่แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์ปนเป้ือนสารเคมีทั้ง 2 ประเภท ไดมี้การ
ปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการ เพ่ือลดปริมาณการน าบรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมีไปฝังกลบจนเป็น
ศนูยต์ั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 4.8 
 

 

ภาพที่ 4.8 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี 
 

จากภาพท่ี 4.8 อธิบายถึงแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมีได ้คือ บรรจุภณัฑ์
ปนเป้ือนสารเคมี (ถุงจมัโบ)้ มีปริมาณการใช้ท่ีเท่าเดิมในทุก ๆ ปี และอตัราการเกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงปริมาณโดยลดลงเพียงเล็กน้อย สาเหตุท่ีท าให้ปริมาณน ้ าหนัก
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เปล่ียนแปลงไป เกิดจากการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการ กล่าวคือ 1) การปรับเปล่ียนการ
ด าเนินงานก่อนการชั่งน ้ าหนัก โดยท าการไล่น ้ าออกจากถุงจมัโบ้ให้เหลือปริมาณน ้ าท่ีติดกบัถุง
จมัโบใ้ห้มีปริมาณนอ้ยท่ีสุดก่อนชัง่น ้ าหนกั และ 2) การปรับปรุงอาคารสถานท่ีจดัเก็บบรรจุภณัฑ์
ปนเป้ือนสารเคมี (ถุงจมัโบ)้ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนน ้าฝน นอกจากน้ี ยงัมีการเปล่ียนแนวทางการ
จดัการจากวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ มาเป็นการจดัการดว้ยวิธีการท าเช้ือเพลิงผสม 
(Fuel Blending) กล่าวคือ เป็นการน าเอาบรรจุภณัฑ์ปนเป้ือนสารเคมี (ถุงจัมโบ้) มาผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกนัเพ่ือให้เป็นเช้ือเพลิงสังเคราะห์ และบรรจุภณัฑ์ปนเป้ือน
สารเคมี (ขวด ถุง) ไดเ้ปล่ียนแนวทางการจดัการจากวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ มาเป็น
การเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย ซ่ึงเป็นการก าจดัของเสียอนัตราย โดยการเผา
ในเตาเผาท่ีถกูสร้างข้ึนเฉพาะส าหรับการเผาท าลายของเสียอนัตราย เป็นตน้ 

 
4.2.2  ไส้กรองใช้แล้ว (Used Filter) 
ไสก้รองใชแ้ลว้ จดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายท่ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการดว้ยการ

น าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาการบนัทึกขอ้มูลของทางบริษทัฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2554 – 2557 พบวา่ มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีได ้แสดงดงัตารางท่ี 4.9 
 

ตารางที่ 4.9 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: ไสก้รองใชแ้ลว้ 

ชนิด 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) 
ไสก้รองใชแ้ลว้ 11.7 33.3 29.3 9.77 

 
จากการศึกษา พบว่า ปริมาณกากของเสียชนิดดงักล่าวยงัคงเกิดข้ึนจากกระบวนการด าเนิน

กิจกรรมของบริษทัฯ แต่แนวทางการจดัการไส้กรองใชแ้ลว้ไดมี้การปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการ
เพื่อลดปริมาณการน าไสก้รองใชแ้ลว้ไปฝังกลบจนเป็นศูนย ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดง
ดงัภาพท่ี 4.9 

จากภาพท่ี 4.9 อธิบายถึงแนวทางการจดัการไส้กรองใช้แลว้ได ้คือ ไส้กรองใช้แลว้มี
ปริมาณการใชท่ี้ลดลง และอตัราการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมลดปริมาณลงท่ีชดัเจน สาเหตุท่ีท า
ให้ปริมาณไส้กรองใชแ้ลว้มีปริมาณลดลง เน่ืองจากการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน โดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์ดกัจบัฝุ่ น หรือส่ิงปนเป้ือน เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนในกระบวนการให้ลดน้อยลง 
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ส่งผลท าให้การอุดตนัของไส้กรองลดปริมาณลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน นอกจากน้ี มีการเปล่ียนแนว
ทางการจดัการจากวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ มาเป็นการจดัการดว้ยวิธีการการเผา
ท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย ซ่ึงเป็นการก าจดัของเสียอนัตราย โดยการเผาใน
เตาเผาในเตาเผาท่ีถูกสร้างข้ึนเฉพาะการเผาท าลายของเสียอนัตราย ด าเนินการโดยบริษทั อคัคี
ปราการ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 

 

ภาพที่ 4.9 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ ไสก้รองใชแ้ลว้ 
 
4.2.3  ตะกอนจากระบบบ าบัดน ้าเสีย (Waste Water Sludge) 
ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย จดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมไม่อนัตรายท่ีจ  าเป็นตอ้งมี

การจดัการดว้ยการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาการบนัทึกขอ้มูลของทาง

บริษทัฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2557 พบวา่ มีปริมาณท่ีแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.10 
 

ตารางที่ 4.10 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ชนิด 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) 
ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 634 448 457 263 
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จากการศึกษา พบว่า ปริมาณกากของเสียชนิดดงักล่าวนั้นยงัคงเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ แต่แนวทางการจดัการกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมาได้
มีการปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการ เพื่อลดปริมาณการน ากากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียไปฝัง
กลบจนเป็นศนูย ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.10 

 

 

ภาพที่ 4.10 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 
จากภาพท่ี 4.10 อธิบายถึงแนวทางการจดัการกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียได ้คือ กาก

ตะกอนจากระบบบ าบัดน ้ าเสียได้เปล่ียนแนวทางการจัดการจากวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูก
สุขลกัษณะ มาเป็นการจดัการดว้ยการหมกัท าปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์กาก
ตะกอนบ าบดัน ้าเสียของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั พบวา่ สามารถน าไปหมกัท าปุ๋ยได ้เน่ืองจากมี
คุณสมบติัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้ งปริมาณโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเม่ือน าไป
ทดสอบความเป็นพิษกบัพืช โดยดูจากค่า Germination Index พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ ์คือ ร้อยละ 
50.2 แสดงว่า ไม่เป็นพิษกบัพืช ซ่ึงโดยปกติจะตอ้งมีค่า Germination Index ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50.0 
แต่ต้องมีการเติมธาตุอาหารหลักในส่วนของโพแทสเซียมและคาร์บอนเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีค่า 
Germination Index มากกว่าร้อยละ 80.0 รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการทดสอบตะกอนจากระบบ
บ าบดัน ้าเสียแสดงไวใ้นภาคผนวก ค 
 
 

450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50.0 

    0 พ.ศ. 



116 

4.2.4  ปูนขาวใช้แล้ว (Used LimeStone) 
ปูนขาวใชแ้ลว้ จดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายท่ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการดว้ยการ

น าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาการบนัทึกขอ้มูลของทางบริษทัฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2554 – 2557 พบวา่ มีปริมาณท่ีแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.11 
 

ตารางที่ 4.11 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: ปูนขาวใชแ้ลว้ 

ชนิด 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) 
ปูนขาวใชแ้ลว้ 1.12 0 0 0 

 
จากการศึกษา พบว่า ปริมาณกากของเสียชนิดดงักล่าวไม่มีการเกิดข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 

ดงันั้น แนวทางการจดัการปูนขาวใชแ้ลว้ท่ีเกิดข้ึนมาไดมี้การปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการ เพื่อลด
ปริมาณการน าปูนขาวใชแ้ลว้ไปฝังกลบจนเป็นศนูยต์ั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 
4.11 

 

 

ภาพที่ 4.11 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ ปูนขาวใชแ้ลว้ 
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จากภาพท่ี 4.11 อธิบายถึงแนวทางการจดัการปูนขาวใชแ้ลว้ได ้คือ ปริมาณกากของเสีย
ชนิดดงักล่าวไม่มีการเกิดข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้ าการปรับกระบวนการผลิต
ใหม่จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ปูนขาวในกระบวนการผลิตเมทิลแอลกอฮอล์ และแฟตต้ี
แอลกอฮอล ์เหตุน้ีเองการด าเนินการในการจดัการปูนขาวใชแ้ลว้ จึงเป็นการลดปริมาณการเกิดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้ทาง แทนท่ีจะน ามาก าจดั หรือบ าบดัในภายหลงั 

 
4.2.5  หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้แล้ว (Used Fluorescent Tube) 
หลอดฟลูออเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ จดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายท่ีจ าเป็นตอ้งมีการ

จดัการดว้ยการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาการบนัทึกขอ้มูลของทางบริษทัฯ 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2557 พบวา่ มีปริมาณท่ีแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.12 
 

ตารางที่ 4.12 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: หลอดฟลอูอเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ 

ชนิด 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) 
หลอดฟลอูอเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ 0.0500 0.100 0.0500 0 

 
จากการศึกษา พบวา่ ปริมาณกากของเสียชนิดดงักล่าว ยงัคงเกิดข้ึนจากกระบวนการด าเนิน

กิจกรรมของบริษัทฯ แต่แนวทางการจัดการหลอดฟลูออเสเซนต์ใช้แล้ว ท่ีเกิดข้ึนมาได้มีการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการ เพื่อลดปริมาณการน าหลอดฟลูออเรสเซนต์ใชแ้ลว้ไปฝังกลบจน
เป็นศนูยต์ั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพที่ 4.12 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ หลอดฟลอูอเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ 
 
จากภาพท่ี 4.12 อธิบายถึงแนวทางการจัดการหลอดฟลูออเรสเซนต์ใชแ้ลว้ได ้คือ หลอด

ฟลอูอเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ไดเ้ปล่ียนแนวทางการจดัการจากวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ มา
เป็นการจดัการดว้ยวิธีการการเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย ซ่ึงเป็นการก าจดั
ของเสียอนัตราย โดยการเผาในเตาเผาท่ีถูกสร้างข้ึนเฉพาะกับการเผาท าลายของเสียอันตราย 
ด าเนินการโดยบริษทั อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 
4.2.6  เศษฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation) 
เศษฉนวนหุม้ความร้อน จดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายท่ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการ

ดว้ยการน าไปฝังกลบแบบถกูสุขลกัษณะ ซ่ึงจากการศึกษาการบนัทึกขอ้มลูของทางบริษทัฯ ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2554 – 2557 พบวา่ มีปริมาณท่ีแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.13 

 

ตารางที่ 4.13 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 – 2557: เศษฉนวนหุม้ความร้อน 

ชนิด 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) หน่วย (ตัน) 
เศษฉนวนหุม้ความร้อน 0.730 2.28 3.06 9.77 

 

0.0500 
0.0450 
0.0400 
0.0350 
0.0300 
0.0250 
0.0200 
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0.0100 
0.00500 
          0 พ.ศ. 
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จากการศึกษา พบวา่ ปริมาณกากของเสียชนิดดงักล่าว ยงัคงเกิดข้ึนจากกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมของบริษทัฯ แต่แนวทางการจดัการเศษฉนวนหุม้ความร้อนท่ีเกิดข้ึนมาไดมี้การปรับเปล่ียน
แนวทางการจดัการ เพ่ือลดปริมาณการน าเศษฉนวนหุ้มความร้อนไปฝังกลบจนเป็นศูนยต์ั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 4.13 

จากภาพท่ี 4.13 อธิบายถึงแนวทางการจดัการเศษฉนวนหุม้ความร้อนได้ คือ เศษฉนวนหุม้
ความร้อนมีปริมาณการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน และมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีส่งบ าบดั/ก าจดั
อยา่งเห็นไดช้ดัเจน สาเหตุเกิดจากการปิดซ่อมบ ารุงในแต่ละปี ไดมี้การด าเนินการแลว้ไม่สามารถท่ี
จะติดตั้งฉนวนหุม้ความร้อนไดคื้นสภาพเดิมไดอ้ย่างสมบูรณ์ ส่งผลท าให้เหลือปริมาณเศษฉนวน
หุม้ความร้อนท่ีตอ้งส่งก าจดั/บ าบดัในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี มีการเปล่ียนแนวทางการจดัการ
จากวิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ มาเป็นการจดัการดว้ยวิธีการการเป็นเช้ือเพลิงทดแทน
ด าเนินการโดยบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และการเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอนัตราย ซ่ึงเป็นการก าจดัของเสียอนัตราย โดยการเผาในเตาเผาท่ีถูกสร้างข้ึนเฉพาะ
ส าหรับการเผาท าลายของเสียอนัตราย ด าเนินการโดยบริษทั อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 
ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ไดใ้ช้วิธีในการจดัการเหลือเพียงวิธีเดียว คือ การเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอันตราย เน่ืองจากการน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนมีข้อจ ากัดในการก าจัดท่ี
มากกวา่การเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย 

 

 

ภาพที่ 4.13 การลดการน าไปฝังกลบจนเป็นศนูย:์ เศษฉนวนกนัความร้อน 
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จากการศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั สามารถสรุปไดว้่า แนวโนม้การก่อเกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรมของบริษทัฯ มีแนวโนม้ในการก่อเกิดกากท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี ซ่ึงแนวทาง
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมสามารถจ าแนกวิธีการจดัการไดท้ั้งหมด 9 วิธี สามารถแสดง
รายละเอียดและปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัตารางท่ี 4.14 
 

ตารางที่ 4.14 วิธีการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 

ล าดบั วิธีการจัดการ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หน่วย 
(ตัน) 

หน่วย 
(ตัน) 

หน่วย 
(ตัน) 

หน่วย 
(ตัน) 

1 การท าเช้ือเพลิงผสม 8,015 2,323 2,002 246 

2 
การฝังกลบขยะอนัตรายแบบ
ปลอดภยั 

53.0 43.3 29.3 0 

3 การฟ้ืนฟนู ากลบัมาใชใ้หม่ 139 1,031 237 235 
4 การฝังกลบแบบถกูสุขลกัษณะ 401 23.3 0 0 
5 การเผา 1,278 0 5.36 15.6 
6 การคดัแยกประเภท 9.00 51.3 84.5 91.1 
7 การรวบรวมส่งก าจดัต่างประเทศ 159 49.7 171 112 
8 การหมกัท าปุ๋ย 0 3,197 1,291 263 
9 การน าไปถมท่ี 0 0 0 163 

  รวมทั้งหมด 10,054 6,719 3,819 1,125 
 

จากตารางท่ี 4.14 อธิบายไดว้่า แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ท่ี

ไดด้  าเนินการในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีทั้งหมด 9 วิธี อาทิ วิธีการท าเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 
กล่าวคือ เป็นการน าเอาบรรจุภณัฑ์ปนเป้ือนสารเคมี (ถุงจมัโบ)้ มาผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ 
หรือผสมกนัเพ่ือใหเ้ป็นเช้ือเพลิงสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีการท่ีท าให้เกิดการลดปริมาณการน า
กากของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบจนเป็นศูนย ์วิธีการน าไปหมกัท าปุ๋ย หรือสารปรับปรุงดิน เป็น
อีกหน่ึงวิธีการท่ีจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ชนิดกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Waste 
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Water Sludge) และผงข้ีแป้ง (Spent Bleaching Clay) ทดแทนการจดัการดว้ยวิธีการน าไปฝังกลบ
แบบถกูสุขลกัษณะ เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ กากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ มีแนวโนม้ในการเกิดท่ีลดปริมาณลงอยา่ง
ต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี และมีการลดปริมาณการน ากากของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบจนเป็นศูนยไ์ด้
เป็นท่ีประสบความส าเร็จแลว้ นบัว่าวิวฒันาการการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ 
เป็นอีกหน่ึงกรณีศึกษาท่ีไดมี้การพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.3 ผลการศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม 
 
4.3.1  แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั 
ผลการศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ไดม้า

จากการศึกษาเอกสาร สังเกตการณ์การจัดการกากของเสียของบริษัทฯ ในทุกหน่วยกิจกรรม 
ประกอบกบัการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นน าผลท่ีไดม้าท าการก าหนดลกัษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม (พิจารณาเฉพาะกากของเสียอุตสาหกรรม) ซ่ึงหน่วยการผลิตของบริษทัฯ ประกอบไป
ดว้ยทั้งหมด 8 หน่วยการผลิต อาทิ หน่วยการผลิตเมทิลเอสเทอร์ หน่วยการผลิตแฟตต้ีแอลกอฮอล ์
คลงัสินค่า ระบบบ าบดัน ้าเสีย ส านกังาน เป็นตน้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.14 
 

 

ภาพที่ 4.14 หน่วยการผลิตของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 
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จากภาพท่ี 4.14 สามารถอธิบายแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม ทั้งหมด 8 หน่วยการ
ผลิต ซ่ึงผลการศึกษาในแต่ละหน่วยนั้นจะศึกษาตามปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และมลพิษ รวมถึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน (Pollution and Waste) แสดง
รายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 

4.3.1.1 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากหน่วยขนถ่ายสินค้า (Waste of 
Truck Loading Area) 

หน่วยขนถ่ายสินคา้ (Truck Loading Area) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท ากิจกรรมเก่ียวกบัการรับ
วตัถุดิบน าเขา้ เพ่ือเขา้มาใช้ในการผลิตภายในบริษทัฯ และส่งออกสินคา้เพ่ือจดัจ าหน่ายออกสู่
ทอ้งตลาด ซ่ึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ จดัเป็นของเสียทัว่ไปเสียเป็นส่วนใหญ่ 
แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.15 

 
ตารางที่ 4.15 แหล่งก าเนิดกากอุตสาหกรรมจากหน่วยขนถ่ายสินคา้ 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. ผลิตภณัฑ ์ME และ FA 
2. รถบรรทุก และโฟล์ค 

ลิฟท ์
3. น ้ามนั/น ้ามนัเคร่ือง 
4. บรรจุภณัฑต่์าง ๆ 
5. อ่ืน ๆ (พาเลท เป็นตน้) 

 
 

Truck Loading Area 
Units 

 

 
 

สินคา้ท่ีมีจดัจ  าหน่าย
น าเขา้/ส่งออก 

1. หลอดฟลูออเรส
เซนตใ์ชแ้ลว้ 

2 วัส ดุ ป น เ ป้ื อ น
น ้ามนั 

3. เศษช้ินส่วนไม ้
4. เศษพลาสติก 

 
4.3.1.2 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากคลังสินค้า (Waste of 

Warehouse) 
หน่วยคลงัสินคา้ (Warehouse) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท ากิจกรรมเก่ียวกบัการจดัเก็บผลผลิตท่ีได้

ออกมาจากกระบวนการผลิตซ่ึงมีการบรรจุภณัฑ์เรียบร้อยแลว้ เพ่ือท าการรอจดัจ าหน่ายต่อไป     
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จดัเป็นของเสียทัว่ไปเสียเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแสดงไดด้งั
ตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.16 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากคลงัสินคา้ 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. ผลิตภณัฑ ์ME และ FA 
2. รถบรรทุก และโฟล์ค 

ลิฟท ์
3. น ้ามนั/น ้ามนัเคร่ือง 
4. บรรจุภณัฑต่์าง ๆ 
5. อ่ืน ๆ (พาเลท เป็นตน้) 

 
 

Warehouse Units 
 

 
 

สินคา้มีท่ีจดัเกบ็ 

1. หลอดฟลูออเรส
เซนตใ์ชแ้ลว้ 

2. วัส ดุ ป น เ ป้ื อ น
น ้ามนั 

3. เศษช้ินส่วนไม ้
4. เศษพลาสติก 

 
4.3.1.3 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากส านักงานและพื้นที่ปฏิบัติการ 

(Waste of Tempo Office and Workshop) 
หน่วยส านกังานและพ้ืนท่ีปฏิบติัการ (Tempo Office and Workshop) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท า

กิจกรรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการ พ้ืนท่ีรองรับผูเ้ขา้เยี่ยมชม ประชุม จดัท าเอกสารส านกังาน รวม
ไปถึงจดัเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีบรรจุภณัฑ์เรียบร้อยแลว้ เพ่ือรอการส่งก าจดัและบ าบดั
ต่อไป ซ่ึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ จดัเป็นของเสียทัว่ไปเสียเป็นส่วนใหญ่ แสดง
ไดด้งัตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที่ 4.17 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากส านกังานและพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. อุปกรณ์ส านกังาน 
2. กระดาษ 
3. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4. อ่ืน ๆ 

 
 

Tempo Office and 
Workshop Units 

 

 
 

มีสถานท่ีในการจดัท า
เอกสาร /ปฏิบติังาน 

1. หลอดฟลูออเรส
เซนตใ์ชแ้ลว้ 

2. เ ศ ษ ก ร ะ ด า ษ /
กล่องกระดาษ 

3. เศษกระดาษยอ่ย 
4. ขยะมลูฝอย 
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4.3.1.4 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากหน่วยควบคุมการผลิต (Waste of 
Control Building) 

หน่วยควบคุมการผลิต (Control Building) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท ากิจกรรมเก่ียวกับการ
ควบคุมการผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอลผ์า่นหอ้งปฏิบติัการ โดยด าเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการวางระบบไว ้ซ่ึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่
จดัเป็นของเสียทัว่ไปเสียเป็นส่วนใหญ่ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากหน่วยควบคุมการผลิต 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. อุปกรณ์ส านกังาน 
2. กระดาษ 
3. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4. อ่ืน ๆ 

Control Building Units 
 

มีสถานท่ีในการ
ควบคุมการผลิต 

1. หลอดฟลูออเรส
เซนตใ์ชแ้ลว้ 

2. เ ศ ษ ก ร ะ ด า ษ /
กล่องกระดาษ 

3. เศษกระดาษยอ่ย 
 

4.3.1.5 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตแฟตตี้
แอลกอฮอล์ (Waste of Fatty Alcohol Process) 

หน่วยกระบวนการผลิตแฟตต้ีแอลกอฮอล ์(Fatty Alcohol Process) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท า
กิจกรรมเก่ียวกบัการผลิตแฟตต้ีแอลกอฮอล ์และผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต คือ กลีเซอริน ซ่ึง
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ จดัเป็นของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็น
อนัตรายเป็นส่วนใหญ่ โดยกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ตอ้งท าการส่งบ าบดัและ
ก าจดัโดยผูรั้บเหมาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักรมโรงานอุตสาหกรรม แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที่ 4.19 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตแฟตต้ีแอลกอฮอล ์

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
Degummed Palm Kernel 
Oil from ME Process 

Physical Refinery Palm Kernal Fatty 
Acid Distillate 
(PKFAD) 

 

1. ร้อยละ 30.0                 
Na – Methylate in 
MeOH 

2. Refined Palm Kernel 
Oil (RBDPKO) 

3. Methanol 
4. Residue 

Trans Esterification 
(Unit 22) 

 Methanol Emission 
to Methanol 
Condenser 

 Methanol Removal 
(Unit 23) 

Methyl Ester C6/C18 Methanol Emission 
to Methanol 
Condenser 

1. Methanol 
2. Methanol Vapor 

Methanol 
Purification (Unit 28) 

1. Pure Methanol 
2. Methanol/Water 
3. Ester 
4. HC/Fatty Alcohol 

Methanol Emission 
to Methanol 
Condenser 

1. Methyl Ester Methyl Ester 
Fractionation 

(Unit 24) 

1. Methyl Residue 
2. Residue 
3. Methyl Ester C6/C10 

4. Methyl Ester C12/C18 

5. Methanol 

Methyl Ester 

1. Hydrogen 
2. Methanol 
3. Methyl Ester C6/C10 or 

Methyl Ester C12/C18 

Hydrogenation 
(Unit 25) 

Catalyst 1. Methanol 
Emission  

2.Used Filter 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)  

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
Pure Methanol Methanol Removal 

(Unit 26) 
1. Methanol Vapor 
2. Methanol 

Methanol Emission to 
Methanol Condenser 

Methanol Fatty Alcohol 
Fractionation 

(Unit 27) 

1. Methanol/Water 
2. Fatty Alcohol 
3. Hydrocarbon 
4. Fatty Alcohol 

Residue 

Methanol Emission to 
Methanol Condenser 

Other Other Units  1. หลอดฟลอูอเรส
เซนตใ์ชแ้ลว้ 

2. Insulation 
3.สารเคมีเส่ือมสภาพ 
(แฟตต้ีแอลกอฮอล ์
กลีเซอรีน) 

4.วสัดุปนเป้ือนน ้ามนั 
5. Contaminated Hose 
6. ถงัเปล่าปนเป้ือน 
ชนิด Drum 200 L. 

7. ถงัพลาสติก
ปนเป้ือน ชนิด IBC 
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4.3.1.6 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ 
(Waste of Methyl Ester Process) 

หน่วยกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester Process) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท า
กิจกรรมเก่ียวกบัการผลิตเมทิลเอสเทอร์ หรือไบโอดีเซล ซ่ึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่จดัเป็นของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย และไม่เป็นอนัตรายเป็นส่วนใหญ่ โดยกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ตอ้งท าการส่งบ าบดัและก าจดัโดยผูรั้บเหมาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักรม
โรงานอุตสาหกรรม แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.20 

 
ตารางที่ 4.20 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. Crude Palm Oil 
2. Crude Palm Karnel 

Oil (CPKO) 
3. Bleaching Clay 
4. Phosphoric Acid 

Oil Drying/Degummed/ 
Bleaching Unit 
(Unit 011/020) 

Degrummed Palm Oil 1. Degrummed Palm 
Karnel Oil 

2. Spent Bleaching 
Clay 

1. Degrummed Palm 
Oil 

2. Refined Palm Oil 
(RPO) 

3. Palm Stearin (PS) 
4. KOH 
5. Methanol 
6. Methyl Residue 
7. Crude Methyl Ester 

Refinery Trans 
Esterification 

(Unit 100) 

Crude Methyl Ester 1. Methanol 
Emission to 
Methanol 
Condenser 

2. บรรจุภณัฑ์
ปนเป้ือนเคมี (ถุง
จมัโบ)้ 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)  

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. Degrummed Palm 

Oil 
2. Refined Palm Oil 

(RPO) 
3. Palm Stearin (PS) 
4. KOH 
5. Methanol 
6. Methyl Residue 
7. Crude Methyl Ester 

Refinery Trans 
Esterification 

(Unit 100) 

Crude Methyl Ester 1. Methanol 
Emission to 
Methanol 
Condenser 

2. บรรจุภณัฑ์
ปนเป้ือนเคมี (ถุง
จมัโบ)้ 

1. Crude Methyl Ester 
2. H2SO4 

Methyl Ester 
Purification 
(Unit 200) 

Crude Methyl Ester Methanol Emission 
to Methanol 
Condenser 

Crude Methyl Ester Methyl Ester Drying 
(Unit 400) 

1. Methyl Ester 

2. Dried Methyl Ester 
 

Dried Methyl Ester Short Part Distillation 
Plant (SPD) 

1. Discolor Methyl 
Ester 

2.  Crude Cerotene 

 

1. H2SO4 

2. Palm Fatty Acid 
3. Distillated 
4. Methanol 
5. Fatty Acid 

Esterification 
(Unit 100) 

1.  Crude Methyl Ester 
2.  Acid Water 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. Acid Water 
2. Methanol 
3. Water 
4. KOH 
5. H2SO4 

6. Crude Glycerin 

Glycerin Treatment 
(Unit 300) 

1. Methanol 
2. Fatty Acid 
3. K2SO4

 

4. Crude Glycerin 
5. Water 

1. Methanol Emission 
to Methanol 
Condenser 

2. บรรจุภณัฑป์นเป้ือน
สารเคมี (ถุงจมัโบ)้ 

1. Glycerin 
2. Methanol 
3. Water 
4. Methanol From 

Methanol 
Condenser 

Methanol Purification 
(Unit 600) 

1. Methanol to 
Methanol Storage 
Tank 

2. Glycerin 
3. Water 

Methanol Emission to 
Methanol Condenser 

1. Crude Glycerin 
2. Steam 
3. ร้อยละ 50.0 NaOH 

Glycerin Purification 
(Unit 500) 

1. Technical 
Glycerin 

2. Sweet Water 

1. Wastewater 
2. Used Filter 
3. Hydrocarbon 

Contaminated 
Water 

1. Technical Glycerin 
2. Steam 
3. Activated Carbon 

Glycerin Distillation 
(Unit 700) 

1. Water 
2. Yellow Glycerin 

3. Pharma Glycerin 

4. Glycerin Residue 

1. Spent Activated 
Carbon 

2. Used Filter 
3. Hydrocarbon 

Contaminated 
Water 

1. อ่ืน ๆ Other Units  1. Fluorescent Tube 
2. Insulation 
3. สารเคมีเส่ือมสภาพ 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. อ่ืน ๆ Other Units  4. วสัดุปนเป้ือนน ้ามนั 

5. ถงัเปล่าปนเป้ือน 
ชนิด Drum 200 L 

6. ถงัพลาสติกปนเป้ือน 
ชนิดIBC 1,000 L 

7. Contaminated Hose 
 

4.3.1.7 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากระบบบ าบัดน ้าเสีย (Waste of 
Wastewater Treatment System) 

หน่วยระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท ากิจกรรม
เก่ียวกบัการบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีเกิดขั้นทั้งหมด ซ่ึงระบบเป็นระบบแบบ  
แอคติเวเต็ดสลดัจ ์(Activated Sludge; AS) และระบบบ าบดัแบบไม่ใชอ้ากาศ (Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket; UASB) ซ่ึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จัดเป็นของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายเป็นส่วนใหญ่ โดยกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี
เกิดข้ึนส่วนใหญ่ต้องท าการส่งบ าบัดและก าจัดโดยผูรั้บเหมาท่ีได้ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงาน
อุตสาหกรรม แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. Wastewater 
2. Pump 
3. Chemical  

Wastewater Treatment 
System 

Water 1. Wastewater Sludge 
2. Scum Oil 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)  

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
 

 

 3. บรรจุภณัฑป์นเป้ือน
เคมี (ขวดสารเคมี ถุง) 

4. น ้าเสียปนเป้ือน
น ้ามนั 

5. Contaminated Hose 
 

4.3.1.8 แหล่งก า เ นิดกากของ เ สีย อุตสาหกรรมจากหน่วยซ่อมบ า รุ งและ
สาธารณูปโภค (Waste of Maintenance and Utilities) 

หน่วยซ่อมบ ารุงและสาธารณูปโภค (Maintenance and Utilities) เป็นพ้ืนท่ีท่ีท า
กิจกรรมเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง และสนบัสนุนการด าเนินการภายในบริษทัฯ ทั้งหมด ซ่ึงกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ จดัเป็นของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายเป็น
ส่วนใหญ่ โดยกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ต้องท าการส่งบ าบัดและก าจัดโดย
ผูรั้บเหมาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักรมโรงานอุตสาหกรรม แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.22 

 
ตารางที่ 4.22 แหล่งก าเนิดของเสียอุตสาหกรรมจากหน่วยซ่อมบ ารุงและสาธารณูปโภค 

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
1. อุปกรณ์ช่าง 
2. น ้ามนัหล่อล่ืน 
3. น ้ามนัเคร่ือง 
4. แบตเตอร์รี 
5. กระดาษ 
6. เคร่ืองจกัร 
7. สายยาง 

Maintenance and 
Utilities Units 

 

มีสถานท่ีในการซ่อม
บ ารุง และสนับสนุน
การด าเนินงาน 

1. หลอดฟลอูอเรสเซนต ์
2. Spay Can 
3. บรรจุภณัฑป์นเป้ือน
เคมี (ขวดสารเคมี ถุง) 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)  

วัตถุดิบ กระบวนการผลติ ผลผลติ มลพษิ/กากของเสีย 
8. บรรจุภณัฑช์นิด  
ต่าง ๆ 

9. สารเคมี 

Maintenance and 
Utilities Units 

 

มีสถานท่ีในการซ่อม
บ ารุง และสนบัสนุน
การด าเนินงาน 

4. น ้าเสียปนเป้ือน
น ้ามนั 

5. เศษผา้ปนเป้ือน
น ้ามนั/สารเคมี 

6.วสัดุปนเป้ือนน ้ามนั 
7. น ้ามนัใชแ้ลว้/น ้ามนั
เคร่ืองใชแ้ลว้ 

8. เศษช้ินส่วนไม ้
9. เศษอลมิูเนียม 
10. เศษสแตนเลส 
11. เศษสายไฟ 
12. เศษเหลก็ 
13. เศษวสัดุจากการ

ก่อสร้าง 
 
กล่าวโดยสรุปจากการศึกษากระบวนการผลิตโดยศึกษาตามปัจจัยน าเข้า  (Input) 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และมลพิษ รวมถึงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน 
(Pollution and Waste) ทั้ง 8 หน่วยการผลิตท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ ท าให้ผูศึ้กษาไดท้ราบถึง
แหล่งท่ีมาของกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมทั้งหมดของบริษทัฯ พบว่า มีทั้งหมด 30 ชนิด
ผลการศึกษาในส่วนดังกล่าวน้ีผูศึ้กษาจะน าไปด าเนินการในการจ าแนกชนิดหรือประเภทใน
ประเดน็ต่อไป 
 

4.3.2 ชนิด/ประเภทกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั 
จากการศึกษาการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั โดย

การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ศึกษาเอกสาร และการสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี พบว่า บริษทัฯ มี
แนวทางในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอย่างชดัเจน โดยมี
นโยบาย แผนการด าเนินการ ตลอดจนแผนปฏิบติัการท่ีใหทุ้กหน่วยงานภายในองคก์รไดป้ฏิบติัตาม
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อยา่งเป็นระบบ ตามมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 โดยท่ีกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี
เกิดข้ึนไดแ้บ่งตามชนิดและประเภท และมีการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ด าเนินการโดย
ผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ไปสามารถแบ่งประเภทของกากของ
เสียอุตสาหกรรมออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) กากของเสียทัว่ไป (General Waste; GW) และกาก
ของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste; IW) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 

4.3.2.1 กากของเสียทัว่ไป  
กากของเสียทัว่ไป (General Waste; GW) ท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ ไดท้ าการจ าแนก

ตามหลกัท่ีว่า กากของเสียท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
และครอบคลุมถึงกากของเสียตามบา้นเรือน (Household and Domestric Waste) เศษวสัดุจากการ
ก่อสร้าง (Waste Builder’s Rubble) และจากกิจกรรมการจดัสวน ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า กากของ
เสียทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนมีทั้งหมด 10 ชนิดดว้ยกนั ส่วนมากจะ
มาจากกิจกรรมบริเวณส านกังาน และเศษขยะมูลฝอยทัว่ไป โดยมีทั้งท่ีเป็นของแข็ง และของเหลว 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที่ 4.23 รายช่ือกากของเสียทัว่ไปของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 

ล าดับ 
(Order) 

รายช่ือกากของเสีย  
(Waste Name) 

ประเภท (Type) 
สถานะ (Status) 

หมายเหตุ ของแข็ง 
(Solid) 

ของเหลว 
(Liquid) 

1 ขยะมลูฝอย General Waste    
2 เศษวสัดุจากการก่อสร้าง General Waste    
3 เศษกระดาษยอ่ย General Waste    
4 เศษกระดาษ/กล่องกระดาษ General Waste    
5 เศษพลาสติก General Waste    
6 เศษสายไฟ General Waste    
7 เศษช้ินส่วนไม ้ General Waste    
8 เศษเหลก็ General Waste    
9 เศษสแตนเลส General Waste    

10 เศษอลมิูเนียม General Waste    
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4.3.2.2 กากของเสียอุตสาหกรรม  
กากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste; IW) เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตเมทิล

เอสเทอร์ (Methyl Ester) และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์(Fatty Alcohol) ทั้งหมดในบริษทัฯ ทั้งท่ีอยูใ่นรูป
ของของแข็ง (Solid) และของเหลว (Liquid) ครอบคลุมไปถึงกากของเสียท่ีเกิดจากระบบบ าบดั
มลพิษดว้ย (Waste from Waste Treatment Facility) โดยจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) กากของ

เสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย (Non – hazardous Waste; Non – hzw) และ2) กากของเสีย
อุตสาหกรรมอนัตราย (Hazardous Waste; HZW) จากการศึกษา พบว่า กากของเสียอุตสาหกรรม
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมีทั้งหมด 20 ชนิด แบ่งเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย 5 ชนิด และ
กากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย 15 ชนิด ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
 

ตารางที่ 4.24 รายช่ือกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 

ล าดับ 
(Order) 

รายละเอยีด 
(Waste Name) 

ประเภท (Type) สถานะ (Status) 
หมายเหตุ IW ของแข็ง 

(Solid) 
ของเหลว 
(Liquid) Non – hzw HZW 

1 น ้าปนเป้ือนไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Contaminated Water)      

2 ท่อยางปนเป้ือน (Contaminated Hose)      
3 ถงัพลาสติกปนเป้ือน ชนิด IBC 

1,000 L 
    

 

4 ถงัเปล่าปนเป้ือนชนิด Drum 200 L      
5 กากตะกอนไขมนัพืชจากระบบ

บ าบดัน ้าเสีย (Scum Oil) 
    

 

6 ตะกอนกลีเซอรีน (Glycerine 
Residue) 

    
 

7 ตวัเร่งปฏิกิริยาปนเป้ือน (Spent 
Catalyst)      

8 น ้ามนัหล่อล่ืน/น ้ามนัใชแ้ลว้ (Lube 
Oil/Used Oil) 

    
 

9 ผงข้ีแป้ง (Spent Bleaching Clay)      
10 ตะกอนบ าบดัน ้าเสีย (Waste Water 

Sludge)      
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 

ล าดับ 
(Order) 

รายละเอยีด 
(Waste Name) 

ประเภท (Type) สถานะ (Status) 
หมายเหตุ IW ของแข็ง 

(Solid) 
ของเหลว 
(Liquid) Non – hzw HZW 

11 ถ่านกมัมนัตป์นเป้ือน (Spent 
Activated Carbon) 

    
 

12 บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี (ถุง
จมัโบ)้ 

    
 

13 Spray Can      
14 หลอดฟลอูอเรสเซนต ์

(Fluorescent Tube) 
    

 

15 บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี (ขวด
สารเคมี ถุง) 

    
 

16 ฉนวนกนัความร้อน (Insulation)      
17 ตวักรองอากาศใชแ้ลว้ (Used 

Filter) 
    

 

18 น ้าเสียปนเป้ือนน ้ามนั 
(Wastewater Contarminated Oil) 

    
 

19 สารเคมีเส่ือมสภาพ  
1) Fatty Alcohol 
2) Glycerin 
3) Palm Oil 

    

 

20 เศษผา้ปนเป้ือนสารเคมี/น ้ามนั      
 

จากตารางท่ี 4.24 สามารถอธิบายได้ว่า กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตทั้งหมดในบริษทัฯ ทั้งหมดมี 20 ชนิด แบ่งเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็น
อนัตราย 5 ชนิด อยูใ่นรูปของของแข็ง 3 ชนิด คือ ผงข้ีแป้ง (Spent Bleaching Clay) ตะกอนจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย (Waste Water Sludge) และถ่านกมัมนัตป์นเป้ือน (Spent Activated Carbon) อยู่
ในรูปของของเหลว 2 ชนิด คือ กากตะกอนไขมนัพืชจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Scum Oil) และ
ตะกอนกลีเซอรีน (Glycerine Residue) ท่ีเหลือนอกจากน้ีจดัเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย
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โดยอยู่ในรูปของของแข็ง 15 ชนิด อาทิ ฉนวนกนัความร้อน (Insulation) ตวักรองอากาศใชแ้ลว้ 
(Used Filter) ท่อยางปนเป้ือน (Contaminated Hose) และบรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี (ขวดสารเคมี
ถุง) เป็นตน้ อยูใ่นรูปของของเหลว 5 ชนิด คือ  น ้ าเสียปนเป้ือนน ้ามนั (Wastewater Contarminated 
Oil) น ้ามนัหล่อล่ืน/น ้ ามนัใชแ้ลว้ (Lube Oil/Used Oil) สารละลายใชแ้ลว้ (Used Solvent) น ้ า
ปนเป้ือนไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Contaminated Water) และสารเคมีเส่ือมสภาพ อาทิ Fatty 
Alcohol, Glycerin และ Palm Oil เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดของบริษทัฯ จ าแนก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ กากของเสียทัว่ไป (General Waste; GW) ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ชนิด และกากของ
เสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste; IW) โดยแบ่งไดอี้ก 2 ประเภท คือ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ี

ไม่เป็นอนัตราย (Non – hazardous Waste; Non – hzw) มีจ  านวนทั้งหมด 5 ชนิด และกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (Hazardous Waste; HZW) มีจ  านวน 15 ชนิด โดยผูศึ้กษาจะน าผล
การศึกษาชนิดหรือประเภทไปใช้ในการศึกษาปริมาณการเกิดกากของเสียท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดใน
ประเดน็ต่อไป 
 

4.3.3 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั 
จากการศึกษาปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั โดย

การศึกษาเอกสาร สงัเกตการณ์การในพ้ืนท่ี พบวา่ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นไดแ้บ่งตาม
ชนิดและประเภท ตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ซ่ึงมีปริมาณดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 และ 4.26 

 
ตารางที่ 4.25 ปริมาณกากของเสียทัว่ไปของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ปี พ.ศ. 2557 

ล าดับ รายการกากของเสียอุตสาหกรรม รหัส ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ล าดับที่ 
1 ขยะมลูฝอย - - - - 
2 เศษช้ินส่วนไม ้ 150103 30.0 4.38 3 
3 เศษอลมิูเนียม 170402 10.0 1.46 7 
4 เศษสแตนเลส 170405 15.0 2.19 6 
5 เศษสายไฟ 160216 10.0 1.46 7 
6 เศษเหลก็ 170405 50.0 7.30 2 
7 เศษพลาสติก 150102 30.0 4.38 3 
8 เศษกระดาษ/กล่องกระดาษ 150101 30.0 4.38 3 
9 เศษกระดาษยอ่ย 150101 10.0 1.46 7 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ) 

ล าดับ รายการกากของเสียอุตสาหกรรม รหัส ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ล าดับที่ 
10 เศษวสัดุจากการก่อสร้าง 170904 500 73.0 1 

 รวม  685 100  
 
ตารางที่ 4.26 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ปี พ.ศ. 2557 

ล าดับ รายการกากของเสียอุตสาหกรรม รหัส ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ล าดับที่ 

กากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอนัตราย 
1 ตวัเร่งปฏิกิริยาปนเป้ือน (Spent Catalyst) 150203 300 12.2 3 
2 ตะกอนบ าบดัน ้าเสีย (Waste Water 

Sludge) 
070612 800 32.7 2 

3 ผงข้ีแป้ง (Spent Bleaching Clay) 150203 1,000 40.8 1 
4 ตะกอนกลีเซอรีน (Glycerine Residue) 070699 250 10.2 4 
5 กากตะกอนไขมนัพืชจากระบบบ าบดั

น ้าเสีย (Scum Oil) 
070612 100 4.08 5 

 รวม  2,450 100  
กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย 

1 บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี (ถุงจมัโบ)้ 150110 40.0 6.23 3 
2 Spray Can 150111 1.00 0.160 14 
3 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent 

Tube) 
160215 1.00 0.160 14 

4 บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือนสารเคมี (ขวด
สารเคมี ถุง) 

150110 5.00 0.780 12 

5 ฉนวนกนัความร้อน (Insulation) 161105 5.00 0.780 12 
6 ตวักรองอากาศใชแ้ลว้ (Used Filter) 150202 20.0 3.12 6 
7 น ้ า เ สียปนเป้ือนน ้ ามัน (Wastewater 

Contarminated Oil) 
070601 250 38.9 1 
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)  

ล าดับ รายการกากของเสียอุตสาหกรรม รหัส ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ล าดับที่ 

กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย 
8 สารเคมีเส่ือมสภาพ  

1) Fatty Alcohol 
2) Glycerin 
3) Palm Oil 

160506 20.0 3.12 6 

9 เศษผา้ปนเป้ือนสารเคมี/น ้ามนั 150202 40.0 6.23 3 
10 น ้ามนัหล่อล่ืน/น ้ามนัใชแ้ลว้ (Lube 

Oil/Used Oil) 
130206 20.0 3.12 6 

11 ถงัเปล่าปนเป้ือน ชนิด Drum 200 L 150110 30.0 4.67 5 
12 ตวัเร่งปฏิกิริยาปนเป้ือน (Spent 

Catalyst) 
160802 150 23.4 2 

13 ถงัพลาสติกปนเป้ือน ชนิด IBC 1,000 L 150110 20.0 3.12 6 
14 ท่อยางปนเป้ือน (Contaminated Hose) 191204 20.0 3.12 6 
15 น ้าปนเป้ือนไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Contaminated Water) 
70199 20.0 3.12 6 

 รวม  642 100  

 รวมทั้งหมด  3,092   
 

จากตารางท่ี 4.25 และ 4.26 สามารถอธิบายไดว้า่ ปริมาณกากของเสียทั้ง 2 ประเภทท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์(Fatty Alcohol) 
ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน คือ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย ปริมาณทั้งหมด 2,450 ตนั คิดเป็น
ร้อยละ 65.0 รองลงมา คือ กากของเสียทัว่ไป ปริมาณทั้งหมด 685 ตนั คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด คือ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย
ปริมาณทั้งหมด 642 ตนั คิดเป็นร้อยละ 17.0 แสดงดงัภาพท่ี 4.15 
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ภาพที่ 4.15 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด ปี พ.ศ. 2557 
 

นอกจากน้ี ยงักล่าวเพ่ิมเติมไดว้า่ ชนิดและประเภทกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็น
อนัตรายส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน คือ ผงข้ีแป้ง (Spent Bleaching Clay) ปริมาณ 1,000 ตนั คิดเป็นร้อยละ 
40.8 รองลงมา คือ ตะกอนบ าบดัน ้าเสีย (Waste Water Sludge) ปริมาณ 800 ตนั คิดเป็นร้อยละ 32.7 
และนอ้ยท่ีสุด คือ กากตะกอนไขมนัพืชจากระบบบ าบดัน ้าเสีย (Scum Oil) ปริมาณ 100 ตนั คิดเป็น
ร้อยละ 4.08 ส่วนปริมาณกากของเสียทัว่ไปท่ีก่อเกิดข้ึนเป็นอนัดบัสองรองลงมา สามารถจ าแนก
ชนิดของกากของเสียทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนท่ีมากท่ีสุด คือ เศษวสัดุจากการก่อสร้าง ปริมาณ 500 ตนั คิด
เป็นร้อยละ 73.0 รองลงมา คือ เศษเหลก็ปริมาณ 50.0 ตนั คิดเป็นร้อยละ 7.30 และนอ้ยท่ีสุด คือ เศษ
อลูมิเนียม และเศษสายไฟ ปริมาณประเภทละ 10.0 ตนั คิดเป็นร้อยละ 1.46 และสุดทา้ยปริมาณ      
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด สามารถจ าแนกชนิดของกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ี เ ป็นอันตราย ท่ี เ กิด ข้ึนมากท่ี สุด  คือ  น ้ า เ สียปนเ ป้ือนน ้ ามัน  (Wastewater 
Contarminated Oil) ปริมาณ 250 ตนั คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา คือ ตวัเร่งปฏิกิริยาปนเป้ือน
(Spent Catalyst) ปริมาณ 150 ตนั คิดเป็นร้อยละ 23.4 และนอ้ยท่ีสุดคือ Spray Can และหลอดฟลูออ
เรสเซนต ์(Fluorescent Tube) เกิดข้ึนปริมาณประเภทละ 1.00 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.160 
 
 
 

Hazardous Waste 

Non – hazardous 
Waste 

General Waste 
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4.3.4 การเกบ็รวบรวม ภาชนะ และสถานที่ในการจัดเกบ็กากของเสีย 
การเกบ็รวบรวมกากของเสียของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ด าเนินการโดยท าการ

แยกประเภทเป็นการเก็บรวบรวมกากของเสียทัว่ไป และการเก็บรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรม 
ซ่ึงสามารถอธิบายในรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

4.3.4.1 การเก็บรวบรวมกากของเสียทั่วไป ด าเนินการโดยการตัดแยก
ประเภทกากของเสียโดยใชสี้เป็นตวัก าหนดชนิดของกากของเสีย แสดงดงัภาพท่ี 4.6 โดย 

1) สีฟ้า เป็นประเภทกากของเสียทั่วไปท่ีสามารถน ากลับมาไปรี
ไซเคิลได ้อาทิ ขวดแกว้ ขวดพลาสติก กล่องนม เป็นตน้ 

2) สีเขียว เป็นประเภทกากของเสียทัว่ไปท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้อาทิ 
เศษอาหาร เศษใบไม ้เป็นตน้ 

3) สีแดง เ ป็นประเภทกากของเสียทั่วไปท่ีเป็นอันตราย อาทิ 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขวดบรรจุภณัฑท์ าความสะอาดหอ้งน ้า น ้ายาเคมีท่ีเส่ือมสภาพ เป็นตน้ 
 

   

ภาพที่ 4.16  ภาชนะรองรับกากของเสียทัว่ไป 
 

4.3.4.2 การเกบ็รวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรม ท าการแยกประเภทในการ
ด าเนินการเป็น 2 ประเภท คือ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอันตราย และกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงสามารถอธิบายในรายละเอียดได ้ดงัน้ี  

1) การเก็บรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี เ ป็นอันตราย 
ด าเนินการโดยคดัแยกประเภทและบรรจุลงในภาชนะท่ีเหมาะสมกบัชนิดและประเภทของกากของ
เสียชนิดนั้น ๆ และท าการจดัเกบ็รวบรวมภายในโรงเรือนแบบมีโครงสร้าง ซ่ึงรายละเอียดของชนิด
และประเภท แสดงดงัต าแหน่งบริเวณพ้ืนท่ีสีแดงตามภาพท่ี 4.7 
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(1) ตวัอกัษร A แทน กระป๋องสเปรยใ์ชแ้ลว้ (Spray Can) 
(2) ตวัอกัษร B แทน เศษผา้ปนเป้ือนน ้ามนั/สารเคมี 
(3) ตวัอกัษร C แทน ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรีใชแ้ลว้ 
(4) ตวัอกัษร D แทน หลอดไฟเส่ือมสภาพ 
(5) ตวัอกัษร E และ F แทน แผน่กรองอากาศใชแ้ลว้ (Used Filter) 
(6) ตวัอกัษร G แทน สารเคมีเส่ือมสภาพ 
(7) ตวัอกัษร H แทน ฉนวนกนัความร้อน (Insulation) 
(8) ตัวอกัษร I แทน บรรจุภณัฑ์ปนเป้ือนสารเคมี (ขวด/ถุง

สารเคมี) 
(9) ตวัอกัษร J แทน น ้ามนัใชแ้ลว้/น ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้ 
(10) ตวัอกัษร K แทน กล่องหมึกพิมพใ์ชแ้ลว้ 

2) การเก็บรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอันตราย 
ด าเนินการโดยคดัแยกประเภทและบรรจุลงในภาชนะท่ีเหมาะสมกบัชนิดและประเภทของกากของ
เสียชนิดนั้น ๆ และท าการจดัเกบ็รวบรวมภายในโรงเรือนแบบมีโครงสร้าง ซ่ึงรายละเอียดของชนิด
และประเภท แสดงดงัต าแหน่งบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวตามภาพท่ี 4.7 

(1) ตวัอกัษร L แทน เศษกระดาษ 
(2) ตวัอกัษร M แทน เศษพลาสติก 
(3) ตวัอกัษร N แทน เศษไม ้
(4) ตวัอกัษร O แทน ขยะมลูฝอยจากส านกังาน/ขยะเทศบาล 
(5) ตวัอกัษร P แทน เศษเหลก็/เศษอลมิูเนียม/เศษสแตนเลส 

ในการจดัเก็บรวมรวมกากของเสียอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเภท จะตอ้งด าเนินการ
ภายใตข้อ้ก าหนดของการใชส้ถานท่ี ดงัน้ี 

1) ก่อนน าของเสียมาจัดวางในอาคาร ขอให้ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง       
(Q – SH – EO) ทุกคร้ัง โดยเปิดท าการทุกวนัท าการ เวลา 15.00 น. 

2) ก่อนน าของเสียมาจดัวาง ขอใหส้ ารวจภาชนะบรรจุของเสีย โดยตอ้งอยูใ่น
สภาพดี ไม่ร่ัว ไม่ซึม และตอ้งปิดฝาสนิท 

3) ก่อนน าของเสียมาจดัวาง ขอใหดู้แผนผงัการจดัเก็บของเสีย และจดัเก็บให้
ถกูตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

4) ก่อนน าของเสียมาจดัวาง ขอให้แยกของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายให้มี
ความชดัเจน 
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5) หลงัจากจดัวางของเสีย ขอให้ปิดประตูและลอ็คกุญแจ เพื่อควบคุมการใช้
สถานท่ี 

6) การปฏิบติังานหรือการมีโอกาสสัมผสักบัของเสีย ขอให้สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนั (PPE) ท่ีเหมาะสมทุกคร้ัง 

โดยขั้นตอนการเกบ็รวบรวมกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้ง
ประเภทของกากของเสียทัว่ไป และกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย จะ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) กากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 
2) คกัแยกชนิดและประเภทของกากของเสีย 
3) บรรจุกากของเสียลงในภาชนะ หรือบรรจุภณัฑท่ี์มีความเหมาะสมกบัชนิด

และประเภทของกากของเสีย 
4) ขนยา้ยไปจดัเกบ็ภายในอาคารจดัเกบ็กากของเสีย แสดงดงัภาพท่ี 4.17 และ 

4.18 
 

 

ภาพที่ 4.17 แผนผงัการจดัเกบ็กากของเสียอุตสาหกรรม 
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143 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.18 อาคารจดัเกบ็กากของเสีย 
 

4.3.5 การก าจัดกากของเสียของบริษัทฯ 
จากการศึกษาการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 

โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ศึกษาเอกสาร และสังเกตการณ์การในพ้ืนท่ี พบว่า บริษทัฯ มี
แนวทางในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอย่างชดัเจน โดยท่ี
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนไดแ้บ่งตามชนิดและประเภท และมีการก าจดัและการจดัการอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ด าเนินการส่งไปก าจดันอกพ้ืนท่ีโดยผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ไปสามารถแบ่งประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรมออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ 1) กากของเสียทัว่ไป (General Waste; GW) และกากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial 
Waste; IW) รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.3.5.1 กากของเสียทั่วไป (General Waste; GW)  
การก าจดักากของเสียทัว่ไปของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ด าเนินการส่งไป

ก าจดันอกพ้ืนท่ีโดยผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลด าเนินการโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด กากของเสียท่ีเกิดข้ึนแต่ละชนิดจะถูกด าเนินการโดย
ผูรั้บเหมาท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 
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ตารางที่ 4.27 การก าจดักากของเสียทัว่ไป ของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 

ล าดับ ชนิดของขยะ วิธีการก าจัด รหัส ผู้รับเหมา 
1 ขยะมลูฝอย ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 

เฉพาะของเสียไม่อนัตราย 
071 เทศบาลเมืองมาบตาพดุ 

2 เศษวสัดุจากการก่อสร้าง ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม 082 MEC 
3 เศษกระดาษยอ่ย คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่าย

ต่อ 
011 ส.โชคชยัรวมเศษ 

4 เ ศ ษ ก ร ะ ด า ษ / ก ล่ อ ง
กระดาษ 

5 เศษพลาสติก 
6 เศษสายไฟ 
7 เศษช้ินส่วนไม ้
8 เศษเหลก็ 
9 เศษสแตนเลส 
10 เศษอลมิูเนียม 

 
จากตารางท่ี 4.27 อธิบายไดว้่า กากของเสียทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ ทั้ง 10 ชนิด มีวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ขยะมูลฝอยท่ีไม่เป็นอนัตรายจะ
น าไปฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาลซ่ึงด าเนินการโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด เศษวสัดุจากการก่อสร้าง 
จะถูกจดัการดว้ยการน าไปถมทะเลหรือท่ีลุ่ม และเศษกระดาษ เศษพลาสติก เหล็ก สแตนเลส 
อลูมิเนียม ไม ้รวมไปถึงสายไฟ จะถูกคดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูรั้บเหมาต่อไป โดยกาก
ของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้ขยะมูลฝอยทัว่ไป จะถูกด าเนินการโดยผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4.3.5.2 กากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste; IW) 
การก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมเกิดข้ึนทั้งหมดในบริษทัฯ ทั้งท่ีอยู่ในรูป

ของของแข็ง (Solid) และของเหลว (Liquid) ครอบคลุมไปถึงกากของเสียท่ีเกิดจากระบบบ าบดั
มลพิษดว้ย (Waste from Waste Treatment Facility) โดยจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) กากของ
เสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย (Non – hazardous Waste; Non – hzw) และ 2) กากของเสีย
อุตสาหกรรมอนัตราย (Hazardous Waste; HZW) ทั้ งหมด 20 ชนิด แบ่งเป็นกากของเสีย
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อุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย 5 ชนิด และกากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย 15 ชนิด ซ่ึงจะถูก
จดัการในวิธีการท่ีเหมาะสม และด าเนินการโดยผูรั้บเหมาท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.28 
 
ตารางที่ 4.28 การก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมอนัตรายของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั 

ล าดับ ชนิดของขยะ วิธีการก าจัด รหัส ผู้รับเหมา 

กากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอนัตราย 5 ชนิด 
1 กากตะกอนไขมันพืช

จากระบบบ าบดัน ้าเสีย  
ท าเช้ือเพลิงผสม 042 SCI ECO 

2 ตะกอนกลีเซอรีน  ท าเช้ือเพลิงผสม 042 BWG 
3 ผงข้ีแป้ง  หมักท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุง

ดิน 
083 กรรณนิภา 

4 Waste Water Sludge หมักท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุง
ดิน 

083 
Micro Biotech 

5 Spent Activated Carbon น าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้อ่ืน ๆ กลบัคืนมาใหม่ 

059 C.K. Regent 

กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย 15 ชนิด 
1 (Hydrocarbon 

Contaminated Water) 
เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอนัตราย 

075 TARF 

2 ท่อยางปนเป้ือน  เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอนัตราย 

075 อคัคีปราการ 

3 ถังพลาสติกปนเ ป้ือน 
ชนิด IBC 1,000 L 

น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ย
วิธีอ่ืน 

049 TARF 

4 ถังเปล่าปนเป้ือนชนิด 
Drum 200 L 

   

5 (Spent Catalyst) รวบรวมและ ส่งออกนอก
ประเทศ 

081 PLUS Exploration 

6 น ้ามนัหล่อล่ืน/น ้ ามนัใช้
แลว้  

เป็นเช้ือเพลิงทดแทน 041 TARF 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของขยะ วิธีการก าจัด รหัส ผู้รับเหมา 

กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย 15 ชนิด 
7 บรร จุภัณฑ์ปน เ ป้ื อน

สารเคมี (ถุงจมัโบ)้ 
ท าเป็นเช้ือเพลิงผสม 042 WMS 

8 Spray Can น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ย
วิธีอ่ืน 

049 WMS 

9 หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอนัตราย 

075 TARF/ 
ปลายทาง อคัคีปราการ 

10 บรร จุภัณฑ์ปน เ ป้ื อน
สารเคมี (ขวดสารเคมี 
ถุง) 

เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอนัตราย 

075 TARF/ 
ปลายทาง อคัคีปราการ 

11 Insulation เป็นวตัถุดิบทดแทน 044 Geocycle 
12 Used Filter ฝังกลบอย่างปลอดภัยเม่ือท า

การปรับเสถียรแลว้ 
073 BWG 

13 น ้าเสียปนเป้ือนน ้ามนั  ท าเป็นเช้ือเพลิงผสม 042 TARF/SCCC 
14 สารเคมีเส่ือมสภาพ  

1) Fatty Alcohol 
2) Glycerin 
3) Palm Oil 

ท าเป็นเช้ือเพลิงผสม 042 BWG 

15 เศษผา้ปนเป้ือนสารเคมี/
น ้ามนั 

ท าเป็นเช้ือเพลิงผสม 042 WMS 

 

จากตารางท่ี 4.28 อธิบายไดว้่า กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนทั้ งหมดมี 5 ชนิด มีวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กากตะกอนไขมนัพืชจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย และตะกอนกลีเซอรีน ถูกจดัการดว้ยการน าไปท าเช้ือเพลิงผสม ตะกอนจากระบบ
บ าบดัน ้าเสีย และผงข้ีแป้ง น าไปหมกัท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน และ Spent Activated Carbon ถูก
น าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้อ่ืน ๆ กลบัคืนมาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี กากของเสียอุตสาหกรรม
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ท่ีเป็นอนัตรายอีก 15 ชนิด ต่างกมี็การจดัการท่ีเหมาะสมตามแต่ละชนิดของกากของเสีย อาทิ น ้ าเสีย
ปนเป้ือนน ้ ามนั สารเคมีเส่ือมสภาพ เศษผา้ปนเป้ือนสารเคมี หรือน ้ ามนั บรรจุภณัฑ์ปนเป้ือน
สารเคมี จะถูกจดัการดว้ยวิธีการน าไปท าเช้ือเพลิงผสม หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ Hydrocarbon 
Contaminated Water จดัการดว้ยวิธีการเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย และ 
Used Filter ถูกน าไปฝังกลบอย่างปลอดภยัเม่ือท าการปรับเสถียรแลว้ เป็นตน้ โดยกากของเสีย
อุตสาหกรรมทั้งหมดน้ีจะถูกด าเนินการโดยผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแต่ความเหมาะสมของวิธีการ ชนิด และประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม และ
ความสามารถในการบ าบดัและก าจดัของบริษทัผูรั้บเหมา 

 

4.4 ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
4.4.1 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพือ่

เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 4 กลุ่มสามารถแยกประเดน็ได ้ดงัน้ี 

1) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของการด าเนินการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมมีความส าคญัท่ีท าให้การด าเนินการดา้นดงักล่าวประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการ
เปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินการ จะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ร ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน รวมถึงผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มลูนั้นยงัก่อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นการบริหารจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 และ9 (ผูน้  าชุมชน และ/หรือ
ประชาชนชุมชนท่ี 1 และ 2, 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า “ปัจจยัท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยน์ั้นทางบริษทัผูท่ี้ก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งยงัตอ้งแสดงถึงความโปร่งใสในการใหภ้าค
ชุมชนไดมี้ส่วนเขา้ไปตรวจติดตามการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ย 2 ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นจะเป็น
ส่ิงท่ีท าให้ชุมชนอยู่ร่วมบริษทัผูท่ี้ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงสถานประกอบการแห่งอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 
โดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต”  
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2) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การใหค้วามส าคญักบัการส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกระดบั และทุกภาคส่วน 

นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนทอ้งถ่ินและส่วนกลางจะท าหนา้ท่ีตรวจติดตาม
การด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจา้หนา้ท่ี
การนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด), 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า “บทบาทของการนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออกนั้น จะปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนของการใหค้วามรู้แก่สถานประกอบการ 
และประชาชนในพ้ืนท่ี อีกทั้ งยงัมีส่วนในการจัดตั้ งคณะกรรมการ EIA Monitoring และ
คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจติดตามการด าเนินงานของสถานประกอบการในความ
ดูแลของนิคมอุตสาหกรรม มีการจัดให้รางวลัธงขาวดาวเขียวแก่สถานประกอบการท่ีผ่านการ
ประเมิน เป็นตน้ และสอดคลอ้งกนักบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หน้าท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558) ท่ีกล่าวในท านองเดียวกนัว่า “กระบวนการมี
ส่วนร่วม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน รวมถึงผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น ทางสถาบนัมีการส่งเสริมทั้งระดบั
นโยบาย และระดบัปฏิบติัการ กล่าวคือ ในระดบันโยบายทางสถาบนัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการการมี
ส่วนร่วม และในระดบัปฏิบติัการเชิงพ้ืนท่ี ทางสถาบนัใหค้วามส าคญักบัการสร้างเครือข่าย ส่งเสริม
ความร่วมมือกนักบัองคก์รพฒันา สถาบนัการศึกษา เพ่ือเป็นพนัธมิตรใหก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษา
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555 – 2574 เป็นตน้ 

ในส่วนของผูท่ี้ก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น กระบวนการมีส่วนร่วม และ
การสนบัสนุนจากภาครัฐ พนกังาน ผูป้ระกอบการ ชุมชน รวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่มีการด าเนินการ
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ซ่ึงมีฐานะเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรม จะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าว ทั้งบุคลากร รวมถึงงบประมาณใน
บางส่วน 

นอกเหนือจากน้ีในภาคส่วนของผูท่ี้รับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม และผูน้  า
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ียงัใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วม เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมมี
ส่วนช่วยท าใหก้ารด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศไดป้ระสบความส าเร็จ 
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3) ความรู้ความเขา้ใจในการจดักากของเสียอุตสาหกรรม 
จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ

กากของเสียอุตสาหกรรม นบัว่ามีส่วนส าคญัในการด าเนินการ กล่าวคือ ความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการพฒันาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในทุกภาคส่วน นบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อเกิดการพฒันาการบริหารจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี หากพิจารณาในดา้นความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และบุคลากรของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงเจา้หนา้ท่ีบริษทัรับบ าบดัและก าจดัของเสีย พบว่า บุคลากรท่ี
ท าหนา้ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการบริการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยท่ีปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เคยไดรั้บการ
อบรมและการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และไดข้ึ้นทะเบียนผูค้วบคุมส่ิงแวดลอ้มกบัทางกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงแตกต่างจากการผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาล
เมืองมาบตาพุด, 2558) ท่ีกล่าวว่า “บุคลากรของเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีความรู้ ความสามารถใน
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากส่วนมากบุคลากรจะปฏิบติัตามค าสั่งเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นบุคลากรสาย
ปฏิบติัการหรือเป็นแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ไม่ไดเ้รียนจบเฉพาะดา้น”  

จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มานั้น จึงกล่าวไดว้่า ในส่วนของผูท่ี้ก่อเกิดกากของ
เสียอุตสาหกรรม มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใน
ระดบัดี แต่เน่ืองจากการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัของการจดัการกากของ
เสียให้เป็นศูนยน์ั้น เจา้หน้าท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จ  ากดั ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า “การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศนั้นยงัด าเนินการไม่เพียงพอ โดยการปฏิบติังานยงัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา
เพื่อใหไ้ดว้ิธีการจดัการท่ีดีท่ีสุด คือ ลดปริมาณการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม ใหไ้ดม้ากท่ีสุดตาม
หลกัการลดของเสีย (Waste Minimization) ซ่ึงในปัจจุบนัหลกัการท่ีโรงงานใชเ้ป็นส่วนใหญ่จะเนน้
หลกัการจดัการท่ีปลายท่อ (End of Pipe) มากกว่า” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 
(นกัวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพดุ, 2558) 

ในส่วนของผูน้  าชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ต่างก็ให้ความส าคญักบัองค์ความรู้ 
เพราะในอดีตท่ีผา่นมานั้นการพฒันาในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน ทุกภาคส่วนไม่ไดใ้หค้วามรู้กบัประชาชนใน
พ้ืนท่ี จึงท าใหเ้กิดปัญหา หรือเกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน แต่การปรับเปล่ียนการด าเนินงานของภาครัฐ 
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รวมถึงสถานประกอบการไดห้ันมาให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมองคค์วามรู้ จึงท าใหป้ระชาชน
ในพ้ืนท่ีเข้าใจถึงการพฒันาท่ีเกิดข้ึน และยงัเป็นอีกหนทางหน่ึงในการท่ีจะช่วยสนับสนุนการ
บริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4) การปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีทนัสมยั 
การปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั เป็นอีก

หน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุง เน่ืองจากการพฒันาท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม รวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนนั้น หากกฎหมายส่ิงแวดลอ้มไม่ไดมี้การทบทวนหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการพฒันาท่ีเกิดข้ึนก็อาจจะเป็นส่วนท่ีท าให้การด าเนินการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์ไม่ประสบความส าเร็จไดเ้ท่าท่ีควร ดว้ยเทคโนโลยี หรือนวตักรรมท่ีถูก
พฒันาข้ึนในปัจจุบัน อีกทั้ งยงัควรเพ่ิมบทลงโทษท่ีชัดเจน และมีน ้ าหนักมากพอท่ีจะให้สถาน
ประกอบการ หรือผูท่ี้กระท าความผิดไดต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีตนเองไดด้  าเนินการอยูอ่ยา่งรอบคอบ 

5) การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ 
ในประเด็นเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ในการเตรียมความพร้อมต่อการจดัการกาก

ของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 
2558) ไดร้ะบุไวว้า่ “การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้ นบริษัทฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) อย่างสม ่าเสมอ ผ่านทางช่องทาง E – mail และใน
รูปแบบเอกสาร ซ่ึงถือว่าการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองต่าง ๆ ทัว่ถึงและครอบคลุมทุกโรงงานท่ีอยูใ่น
การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) นอกจากน้ี ระบบการส่ือสาร
ภายในบริษทัฯ ไดด้  าเนินการภายใตข้อ้ก าหนดท่ี 4.4.3 ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS; ISO 
14001)” ปัจจยัดงักล่าวจึงมีส่วนช่วยท าใหเ้กิดการกระตุน้การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมจน
เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอี้กหนทางหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัการวิเคราะห์บท
สัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 และ 12 (ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชน ชุมชนท่ี 3 และ 5, 
2558) ท่ีได้กล่าวว่า “การส่ือสารประชาสัมพนัธ์การด าเนินงาน รวมถึงข่าวสาร มีส่วนท าให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะตัดสินใจ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการในการด าเนินงานต่าง ๆ ” 

6) ความตระหนกั และการสร้างจิตส านึก 
ในประเด็นเร่ืองความตระหนกั และการสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการจดัการกากของ

เสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีไดม้าจาก     
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บทสัมภาษณ์ของผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจ้าหน้าท่ีบริษัทรับบ าบัด และก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมแห่งท่ี 1, 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า “การสร้างความตระหนกั และการสร้างจิตส านึกอยูเ่ป็น
ประจ าและสม ่าเสมอนั้น จะมีส่วนช่วยท าให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ เน่ืองจากการ
ด าเนินการในทุก ๆ กิจกรรมมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรเป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงไม่สามารถท่ี
จะหลีกเล่ียงการใช้ทรัพยากรได้ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยได ้คือ การสร้างความตระหนัก และสร้าง
จิตส านึกใหผู้ท่ี้ใชท้รัพยากรรับรู้วา่ จะตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด นั้นเป็นส่ิงท่ี
สามารถท่ีจะด าเนินการได”้ ดว้ยเหตุน้ีเองความตระหนกั และการสร้างจิตส านึกจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

7) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการ

ก าหนดทิศทางในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1, 3 และ 4 (เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2558; เจา้หนา้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก (มาบตาพุด), 2558; นกัวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2558) ท่ีต่างกล่าวใน
ท านองเดียวกนัว่า “ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารนับว่ามีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง และ
นโยบายในการด าเนินการท่ีส าคญั สังเกตไดจ้ากในช่วงหลงัของการพฒันาของประเทศไทยจะให้
ความส าคญักบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีมากข้ึน อาทิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ี
เป็นฉบบัปัจจุบนันั้นไดก้ล่าวถึงเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555 – 2574 ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัการเปล่ียนการด าเนินอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิมท่ีเนน้
ทางดา้นเศรษฐกิจ แปรเปล่ียนมาเป็นการด าเนินอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ท่ีเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ท่ีเน้นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นตน้ 
ซ่ึงในส่วนของหน่วยงานส่วนกลางนั้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีมีการก าหนดไว ้คือ มีความมุ่งมัน่
ท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 
1) เชิงนโยบายตอ้งการท่ีจะผลกัดนัประเด็นดงักล่าวให้เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเพ่ือท่ีจะไดมี้การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และ 2) เชิงปฏิบติัการตอ้งการใหส้ถาน
ประกอบการไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต”  
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ในขณะท่ีผู ้ท่ี ก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรม และผู ้รับก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมกมี็ความคิดเห็นเฉกเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ซ่ึงในระดบัปฏิบติัการ
ของสถานประกอบการนั้น ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารนบัว่ามีส่วนส าคญัในการท่ีจะสานต่อแนวคิด
การพฒันาของภาครัฐให้ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ในการด าเนินการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผูบ้ริหารขององค์กรจ าเป็นตอ้งมีการ
ก าหนดนโยบายให้มีความชดัเจน เพ่ือท่ีจะส่งต่อให้พนักงานระดบัปฏิบติัการไดมี้ทิศทางในการ
ด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้และเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

8) การก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญั 
การก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญั หรือหน่วยงานท่ีสามารถท่ีจะสั่งการหรือตดัสินใจได้

วา่ควรด าเนินการอยา่งไร และไม่ควรด าเนินการอยา่งไร ปัจจยัน้ีมีส่วนส าคญั และเป็นส่วนท่ีจะช่วย
ท าใหเ้กิดศนูยก์ลางการแลกเปล่ียน และความร่วมมือในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
ศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงปัจจุบนัการด าเนินการในดา้นดงักล่าวมีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
อยู่มากมาย บางคร้ังจึงท าให้เกิดความซ ้ าซอ้นในการด าเนินการ หรืออีกนยัหน่ึงเกิดความไม่เขา้ใจ
กนัวา่เป็นอ านาจหนา้ท่ีของใครท่ีจะตอ้งด าเนินการ ดงันั้น การก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีมีอ  านาจ
การตดัสินใจจะท าใหเ้กิดการด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และยงัเป็นคนประสานงานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัท่ีมีความช านาญการเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั
ไดด้  าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพในหนา้ท่ีของตน โดยท่ีหน่วยงานต่าง ๆ มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั
คือ การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี สามารถสรุปปัจจยัความส าเร็จในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้ดงัตารางท่ี 4.29 
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ตารางที่ 4.29 ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นปัจจัยความส าเร็จ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละ 
1 2 3 4 

1. การเปิดเผยขอ้มลู และความโปร่งใส     25.0 
2. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย     100 
3. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการกากฯ     100 
4. กฎหมายท่ีทนัสมยั     50.0 
5. ส่ือ และการประชาสมัพนัธ์     50.0 
6. ความตระหนกั และการสร้างจิตส านึก     25.0 
7. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร     100 
8. ก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญั     100 
หมายเหตุ: 1 = เจา้หนา้ท่ีส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 3 = ผูรั้บก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม 
                 2 = ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม 4 = ผูน้  าชุมชนและประชาชน 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ประเด็นปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการกากของเสีย

อุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีส าคญั คือ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ทุกภาคส่วน การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในทุกระดบั และทุกภาคส่วน 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยน์ั้น ควรมีการก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินงาน โดยมีอ านาจในการสัง่การ และประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดความสะดวก 
และติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยปัจจยัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ การ
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มให้มีความทนัสมยั การส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
ปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 และสุดทา้ย คือ การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส รวมถึง
การสร้างความตระหนกั และการสร้างจิตส านึกในการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
ใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัต่างคิดเป็นร้อยละ 25.0 
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4.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์
เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 4 กลุ่มสามารถแยกประเดน็ได ้ดงัน้ี 
1) การขาดความรู้ความเขา้ใจ 
องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเข้าสู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีใหม่
ส าหรับประเทศไทย ดงันั้น องค์ความรู้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความรู้ความเขา้ใจของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งมีการรับรู้ในระดบัท่ีแตกต่างกนั จึงนบัว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นการจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจ้าหน้าท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลส าคญัเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวไวว้่า “ฐานความรู้ และความเขา้ใจ
ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดมีความแตกต่างกนั หากเรากล่าวถึงในประเด็นเดียวกนั แต่พบว่ามี
ความรับรู้และความเขา้ใจคนละระดบั ส่งผลท าใหเ้กิดช่องว่างของการรับรู้และการท าความเขา้ใจ
เกิดข้ึนจึงเป็นส่ิงท่ียากในการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การก าหนดไว ้เน่ืองจากองคค์วามรู้มีส่วนช่วยท า
ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่มสามารถท่ีจะแกปั้ญหาและหาทางออกให้กบัประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงในประเด็นท่ีไดท้  าการศึกษา” ในส่วนของบริษทัรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมไดใ้ห้
ขอ้มลูในทิศทางเดียวกนัวา่ “บริษทัผูก่้อใหเ้กิดกากของเสียอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีความเขา้ใจถึง
คุณสมบติัของกากของเสียอุตสาหกรรมของตนเองว่าเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย 
หรือไม่อนัตราย และในบางคร้ังรับรู้ว่ากากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนมีความอนัตราย แต่ไม่มี
งบประมาณมาสนบัสนุนในการด าเนินงาน”  

2) การขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกระดบั และทุกภาคส่วนนั้น นับว่า

เป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงาน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยท่ีเจา้หน้าท่ีส่วนทอ้งถ่ินและส่วนกลางนั้นจะท า
หน้าท่ีตรวจติดตามการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ในส่วนของผูท่ี้ก่อให้เกิดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมนั้ น กระบวนการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากภาครัฐ พนักงาน 
ผูป้ระกอบการ ชุมชน รวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่มีการด าเนินการโครงการอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษทั ไทย
โอลีโอเคมี จ  ากดั ซ่ึงมีฐานะเป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน
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การด าเนินการดงักล่าว ทั้งบุคลากร รวมถึงงบประมาณในบางส่วน นอกเหนือจากน้ีในภาคส่วนของ
ผูท่ี้รับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม และผูน้  าชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นยงัให้ความส าคญั
กบัการมีส่วนร่วม เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นมีส่วนช่วยท าให้การด าเนินการจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดป้ระสบความส าเร็จ จากท่ีกล่าว
มานัน่เองท า ให้ทราบว่ากลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มต่างมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นของตนเอง ซ่ึงมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการร่วมกนัในทุกภาคส่วน ถา้หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปการด าเนินการดา้นการ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

3) รูปแบบ และวิธีการในการจดัการ 
รูปแบบ และวิธีการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่ใชแ้นวคิดในการ

จดัการแบบการจดัการท่ีปลายท่อ (End of Pipe) มากกว่าหลกัการลดของเสีย (Waste Minimization) 
ซ่ึงการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน นับว่ามีความส าคญักว่าการแกปั้ญหาหรือจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนันั้นรูปแบบดงักล่าวยงัไม่ไดถู้กน ามาปฏิบติัในการด าเนินงานของ
สถานประกอบการมากนกั เน่ืองจากการท่ีจะด าเนินการตามหลกัการลดของเสีย มีความจ าเป็นตอ้ง
อาศยัการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการด าเนินงาน การปรับเปล่ียนวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต อีก
ทั้งยงัตอ้งอาศยังบประมาณท่ีตอ้งลงทุนในการปรับเปล่ียนและการท าวิจยั จึงท าใหผู้ท่ี้ก่อใหเ้กิดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใชห้ลกัการจดัการท่ีปลายท่อมากกวา่ 

4) การขาดการพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศส่วนใหญ่ใชห้ลกัการ 3Rs ในการ

บริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ซ่ึงบางคร้ังเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการก าจดัหรือบ าบดั ขาด    
การพฒันา ท าให้การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมบางชนิดต้องส่งก าจัดต่างประเทศ จาก         
การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัยงัไม่มีเทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายท่ีแน่ชดั เนน้การส่ง
จัดการและก าจัดกับหน่วยงานภายนอกผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของทางบริษัทฯ โดย
หน่วยงานท่ีรับก าจดัและจดัการจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนทะเบียนกบัทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านั้น โดยแนวทางในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงาน ทาง
โรงงานได้มุ่งเน้นการจัดการกากฯ ตามหลกัการ 3Rs” ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพฒันาสามปี             
พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร/
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ส่ิงแวดลอ้มไดม้าตรฐานท่ีมีการออกแบบโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยแบบรีไซเคิล ซ่ึงสนับสนุน
หลกัการ 3Rs ท่ีภาคเอกชนด าเนินการอยู ่

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มานั้ น จึงกล่าวได้ว่า เคร่ืองมือ/แนวทางใน          
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ในส่วนของผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม พบว่า ยงัไม่มี
เทคโนโลยีในการก าจัดและจดัการกากของเสียเป็นของตนเอง แต่ใช้หลกัการ 3Rs มาใช้ใน         
การบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน นบัว่าเป็นการตอบรับแนวทางของภาครัฐท่ีมี
การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน ส่วนในภาคของผูรั้บก าจดับ าบัดกากของเสียนั้น เทคโนโลยีในการ
เลือกใชใ้นการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในอดีตเร่ิมจาก การฝังกลบ (Landfill) การน ากลบัมา
ใชใ้หม่ (Recycle) และในปัจจุบนัเทคโนโลยกีารเผานบัเป็นเทคโนโลยีท่ีใหม่ในการน ามาใชใ้นการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรม กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมมี
เคร่ืองมือ/แนวทาง ทั้ งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติัการ นับว่าในปัจจุบนัประเทศไทยไม่ไดมี้
เทคโนโลยเีป็นของตนเอง เทคโนโลยส่ีวนใหญ่จะน าเขา้มาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้หมี้ความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยเท่านั้น 

5) ปริมาณบริษทัรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เพียงพอ 
ปริมาณของบริษทัรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม (Waste Processor: WP) ใน

ประเทศไทยมีสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัผูท่ี้ก่อเกิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generators: WG) 
ส่งผลท าให้ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเกินความสามารถท่ีทางบริษทัรับก าจดักากของเสีย
อุตสาหกรรมจะสามารถรองรับได้ นอกจากน้ี ด้วยสัดส่วนของบริษัทรับก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ได้มีการเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของผู ้ท่ีก่อให้เกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรม จึงส่งผลท าให้ผูท่ี้ก่อใหเ้กิดกากของเสียอุตสาหกรรมมีตวัเลือกท่ีมีวิธีการจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่หลากหลาย และไม่สามารถเลือกวิธีการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี
ดีกว่าวิธี ท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยสาเหตุท่ีท าให้สัดส่วนของบริษัทรับก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมมีการเพ่ิมปริมาณข้ึนเลก็นอ้ยหรือไม่มีการเพ่ิมข้ึนเลย เน่ืองมาจากการลงทุนในการเปิด
กิจการค่อนขา้งใชเ้งินทุนสูง และท่ีส าคญัดว้ยตวักฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่เอ้ืออ านวยในการเปิด
กิจการไดเ้ท่าท่ีควร อีกทั้งยงัมีแรงกดดนัจากผูท่ี้มีอิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีสถานประกอบการเปิดใช้
บริการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ อีกดว้ย จากท่ีไดก้ล่าวมานั้นสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่าน
ท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) และ   
บทสัมภาษณ์ของผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (เจ้าหน้าท่ีบริษัทรับบ าบัด และก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม แห่งท่ี 2, 2558) 
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6) ความไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ของการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ความไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ

ประชาชนว่า หากด าเนินการแลว้นั้นชุมชนจะไดรั้บผลประโยชน์อะไร จากการวิเคราะห์บท
สมัภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8, 9, 10, 11 และ12 (ผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชนชุมชนท่ี 1, 
2, 3, 4 และ 5, 2558) ต่างให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกนัว่า “การด าเนินการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในส่วนของชุมชนนั้นไดป้ระโยชน์อะไร
จากการใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการ” ในทางตรงกนัขา้มหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินการดงักล่าวว่า มีส่วนช่วยท าใหเ้กิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน เกิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพ ในส่วนของผูท่ี้ก่อให้เกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรมก็เข้าใจถึงผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับว่าเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนใน           
การก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรของตนเอง ท่ีส าคญั
ท่ีสุดจะน ามาซ่ึงความมั่นคงของการด าเนินงานของสถานประกอบการ ด้วยเหตุน้ีเองหาก            
ภาคประชาชนไม่เขา้ใจถึงผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บว่า หากด าเนินการในประเด็นดงักล่าวแลว้
จะก่อใหเ้กิดการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการท าใหมี้การพฒันาถึงการ
พฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นส าคญั 

7) การคอรัปชนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
การคอรัปชนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีเป็นปัญหา และอุปสรรค

ในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เ พ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ              
การด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ผูน้  าชุมชน
และ/หรือ ประชาชนชุมชนท่ี 1, 2558) ไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวไวว้่า “ปัญหา และอุปสรรคใน
การด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หากมี
การคอรัปชันผ่านผูน้  าชุมชนหรือผูมี้อิทธิพลในพ้ืนท่ีนั้นแลว้ ประชาชนในพ้ืนท่ีก็ยอมรับ และ     
เกิดคลอ้ยตามในประเด็นเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงหากสถานประกอบใด ๆ ก็ตามท่ีปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีไดก้  าหนดไว ้แต่อาศยัช่องวา่งดงักล่าวในการเขา้ถึงผูน้  าชุมชนหรือผูมี้อิทธิพลในพ้ืนท่ี
แลว้นั้น การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการ
ด าเนินการของภาครัฐ หรือภาคเอกชน กจ็ะไม่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การก าหนดไว”้ 

8) การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมมีตน้ทุนในการด าเนินงาน 
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม นบัว่าเป็นตน้ทุนในของบริษทัผูก่้อให้เกิดกาก

ของเสียอุตสาหกรรม ดงันั้น การจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ จะน ามาซ่ึงประเด็นปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การลกัลอบท้ิง การเลือกวิธีก าจดัท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
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ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอ
เคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “งบประมาณท่ีทางบริษทัฯ ไดท้  าการจดัสรรมานั้น มีความเพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน โดยการจดัสรรงบประมาณและการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น 
จะถูกจัดสรรและถูกด าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลาง ในการบริหารจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ ในเครือทั้งหมด โดยพิจารณาการจดัการใน
ส่วนของการลดการน าของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) รวมไปถึงการสนบัสนุนการ
จดัการตามหลกั 3Rs” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีบริษทัรับบ าบดั และก าจดั
กากของเสียอุตสาหกรรม แห่งท่ี 1, 2558) และผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผูน้  าชุมชม และ/หรือ 
ประชาชนชุมชนท่ี 2, 2558) ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มหากมีการจดัสรรให้เหมาะสมและเพียงพอก็จะ
เป็นการส่งเสริมการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศไดป้ระสบความส าเร็จ เน่ืองจากการเลือกวิธีบ าบดัหรือก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม วิธีท่ี
น ากากของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาลนั้นมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าการน าไปก าจดั
ดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ดงันั้น หากตอ้งการท่ีจะลดวิธีการน าไปฝังกลบแลว้นั้น ย่อมตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินงาน หรือเลือกใชเ้ทคโนโลยีเฉพาะท่ีน ามาซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการก าจดักากของเสีย
อุตสาหกรรม 

ทั้งน้ี สามารถสรุปปัญหา และอุปสรรคในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้ดงัตารางท่ี 4.30 

 
ตารางที่ 4.30 ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรค 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละ 
1 2 3 4 

1. ขาดความรู้ความเขา้ใจ     75.0 
2. ขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย     100 
3. รูปแบบและวิธีการในการจดัการ     75.0 
4. เทคโนโลยขีาดการพฒันา     75.0 
5. ปริมาณบริษทัรับก าจดัไม่เพียงพอ     50.0 
6. ความไม่เขา้ใจถึงผลประโยชน์การพฒันาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

    50.0 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) 

ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรค 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละ 
1 2 3 4 

7. การคอรัปชนัโดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง     50.0 
8. การจดัการกากฯ เป็นตน้ทุนของบริษทั     75.0 
หมายเหตุ: 1 = เจา้หนา้ท่ีส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 3 = ผูรั้บก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม 
                 2 = ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม 4 = ผูน้  าชุมชนและประชาชน 
 

จากตารางท่ี 4.30 ปัญหาหรืออุปสรรคในการจดักากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยท่ี์
ส าคญัท่ีสุด คือ ขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ วิธีการ
จดัการ ส่วนใหญ่ใชแ้นวคิดในการจดัการแบบการจดัการท่ีปลายท่อ มากกว่าหลกัการลดกากของ
เสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการก าจดัหรือบ าบดัขาดการพฒันา ท าให้การจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมบางชนิดตอ้งส่งก าจดัต่างประเทศ การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมถือว่าเป็น
ตน้ทุนของบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.0 และสุดทา้ย คือ 
ประเดน็เก่ียวกบัการขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลประโยชน์จากการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  ปริมาณของบริษทัรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนไม่เหมาะสมกบัปริมาณ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงประเด็นเก่ียวกบัการคอรัปชัน่ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ต่างคิดเป็นร้อยละ 50.0  

 

4.5 บทวเิคราะห์การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

 
4.5.1 การลกัลอบทิง้กากของเสีย 
เกณฑต์วัช้ีวดัเร่ืองการลกัลอบท้ิงกากของเสียเป็นตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมระดบั 

Eco – champion ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์
ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555: ก – 18) 
อธิบายไดว้า่  

 



160 

การลกัลอบท้ิงกากของเสียออกสู่สาธารณะ หมายถึง การจงใจไม่ท าการบ าบดักาก
ของเสียและการลักลอบปล่อยกากของเสียท่ีย ังไม่ได้ท าการบ าบัดออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนิคมฯ จะตอ้งไม่มีขอ้ร้องเรียน
เร่ืองการลกัลอบท้ิงกากของเสียในรอบระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงกากของเสียน้ีรวมถึงกาก
ของเสียท่ีอนัตราย (Hazardous Wastes) และกากของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย (Non – 
hazardous Wastes) 
 
ในประเด็นเก่ียวกบัการลกัลอบท้ิงกากของเสียต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศูนย์ เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 
(เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า 
“ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรม หรือการลกัลอบท้ิง โดยช่องทางในการร้องเรียนนั้นตามมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไดมี้การก าหนดไวใ้หบ้ริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้  าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน
ผ่านทางบริเวณดา้นหนา้บริษทัฯ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นกัวิชาการสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ, 2558) เช่นเดียวกนั 

 
4.5.2 การเกบ็ข้อมูลและศึกษาการก่อเกดิของเสีย 
ในประเดน็เก่ียวกบัการเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบส าหรับชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการ

ท าประวติักากของเสียอุตสาหกรรมต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพ่ือเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ ทางบริษทัฯ ได้
ด  าเนินการเกบ็บนัทึกขอ้มลูครบถว้นทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น ชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการท า
ประวติักากของเสียอุตสาหกรรม และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทุก ๆ ปี ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการขออนุญาตการส่งบ าบดัหรือก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ และความเหมาะสมของวิธีในการจดัการกากของเสียแต่ละชนิดท่ีโรงงานไดก่้อใหเ้กิดข้ึน
จากกระบวนการผลิต ตามกฎหมายได้ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีไดมี้การก าหนดขั้นตอนการส่งก าจดักากของเสียอยา่งเคร่งครัด” 

กล่าวเพ่ิมเติมเกณฑต์วัช้ีวดัเร่ืองการเก็บขอ้มูลและศึกษาการก่อเกิดของเสียเป็นตวัช้ีวดัการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมระดบั Eco – champion  ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ือง
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรม
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แห่งประเทศไทย, 2555: ก – 18) อธิบายไดว้่า “การเก็บขอ้มูลและศึกษาการก่อเกิดของเสีย หมายถึง 
มีการท าแบบสอบถามและมีการจดัท าฐานขอ้มูลซ่ึงแสดงถึงชนิด และปริมาณกากของเสียของ
โรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ” 

 
อีกหน่ึงเกณฑต์วัช้ีวดัเร่ืองการเก็บขอ้มูลและศึกษาการก่อเกิดของเสีย คือ การจดัท าประวติั

ของเสีย (Waste Profile) เป็นตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมระดบั Eco – excellency ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555: ก – 18) อธิบายไดว้า่ 

 
การจดัท าประวติัของเสีย (Waste Profile) เป็นการขยายผลของกิจกรรมในเร่ืองการ
เกบ็ขอ้มูลและศึกษาการก่อเกิดของเสีย โดยท่ีนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี
การพฒันาฐานขอ้มูลในดา้นชนิดและปริมาณกากของเสียของโรงงานต่าง ๆ เพื่อ
น ามาจดัท าเป็นประวติัของเสีย (Waste Profile) อนัประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไป 
ลกัษณะของของเสีย และวิธีการจดัการของเสีย ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนของเสีย (Waste Exchange) 
และน าของเสียมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
4.5.3 การลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่ 
เกณฑต์วัช้ีวดัเร่ืองการลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่เป็น

ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมระดบั Eco – world Class ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เร่ืองขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555: ก – 18) อธิบายไดว้า่  

 
การลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ คือ การท่ีนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี One Stop Service (OSS) ซ่ึงเป็นศูนยร์วบรวม
ขอ้มูลทั้งหมดของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลของเสีย/ศูนยแ์ลกเปล่ียนของเสีย (Waste 
Exchange Information Center/Waste Exchange Center) และใหบ้ริการดา้นขอ้มูล
แก่โรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้หลกัการ 3Rs ในการลด
ปริมาณของเสียท่ีไปฝังกลบเป็นศนูย ์(Zero Waste to Landfill) 
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ในประเด็นเก่ียวกบัการลดปริมาณการปล่อยของเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ต่อ
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์
ขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ไทยโอลี
โอเคมี จ  ากดั, 2558) ไดร้ะบุไวว้่า “ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการลดปริมาณการปลดปล่อยของ
เสีย โดยตรวจสอบไดจ้ากผลการด าเนินการโครงการการศึกษาลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจน
เป็นศนูย ์ซ่ึงไดด้  าเนินการในปี พ.ศ. 2554 และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาจนถึงปัจจุบนั” 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัอตัราการเกิดของเสียต่อผลิตภณัฑ ์ของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จ  ากดั ผลการด าเนินการอธิบายได ้ดงัตารางท่ี 4.31 

 
ตารางที่ 4.31 แนวทางการจดัการของเสียดว้ยวิธีการต่าง ๆ (หน่วย: กิโลกรัม) ปี พ.ศ. 2553 

แนวทางการจัดการ ปริมาณ (กก./ปี) ร้อยละ 
การเผา (Incineration) 18,420 0.230 
การใชซ้ ้า (Reuse) 29,660 1.00 
การขาย (Sale) 101,850 1.00 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 176,460 2.00 
การหมกัท าปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงดิน  
(Composite for Fertilizer) 

748,120 9.00 

การน าไปฝังกลบ (Landfill) 816,052 10.0 
เช้ือเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) 2,840,610 35.0 
การท าเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 3,329,360 42.0 

รวม 8,060,532 100 
 

จากตารางท่ี 4.31 แสดงแนวทางการจดัการของเสียประเภทต่าง ๆ ของบริษทัฯ พบว่า กาก
ของเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สามารถน าไปจดัการดว้ยวิธีการปรับคุณภาพมากท่ีสุดโดยใชท้ า
เช้ือเพลิงผสม คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ การน าไปเป็นเช้ือเพลิงทดแทน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
และอนัดบัสามเป็นการน าไปฝังกลบ คิดเป็นร้อยละ 10.0 

สามารถสรุปไดว้่า ผลผลิตท่ีมีผลต่อการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น แสดงรายละเอียดได ้ดงัตารางท่ี 4.32 
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ตารางที่ 4.32 ความพร้อมในการเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มิติส่ิงแวดลอ้ม: กากของเสีย 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินงานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
การลกัลอบท้ิงกากของเสีย - ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- บริษทัฯ ไม่มีขอ้ร้องเรียนตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ 
- มีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ระดบั Eco – champion 

การเกบ็ขอ้มลูและศึกษาการก่อ
เกิดของเสีย 

- มีการด าเนินการครบถว้นทุกรายการ ตามท่ีเกณฑ์ตวัช้ีวดัไดมี้
การก าหนดไว ้และมีการปรับปรุงเป็นประจ าทุก ๆ ปี 
- มีการด าเนินการรองรับการจดัท าประวติัของเสีย (Waste Profile) 
ท่ีด  าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่าง
ครบถว้น 
- มีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ระดบั Eco – champion และสามารถพฒันาไดถึ้งระดบั Eco – 
excellency 

การลดปริมาณการปล่อยของ
เสีย และการน าของเสียกลบัมา
ใชใ้หม่ 

- บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการลดปริมาณของเสียน าไปฝังกลบจน
เป็นศนูย ์ภายในปี พ.ศ. 2558 
- น าหลกั 3Rs ร่วมกบัแนวคิดการใช ้Innovation Technology ท่ี
เหมาะสมในปัจจุบัน พร้อมทั้ งศึกษาวิจัยและพฒันาเพ่ือสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหก้บักากของเสียอุตสาหกรรม  
- การด าเนินการของบริษทัฯ สามารถรองรับศูนยร์วบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลของเสีย/ศูนยแ์ลกเปล่ียนของ
เสีย ท่ีด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- มีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ระดบั Eco – world Class  

 



 

 

บทที่ 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษา เร่ือง แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์  เพ่ือเข้าสู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2) ศึกษา
ชนิด ประเภท ปริมาณ แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม และแนวทางการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั และ 3) ศึกษาปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค
ของการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยท าการ
รวบรวมขอ้มลูผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 4 กลุ่ม รวมถึงการศึกษาเอกสาร และการสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 
5.1.1 แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 
จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์  เพ่ือเข้าสู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
1) บริบทหรือส่ิงแวดล้อมของกรณีศึกษา (Contexts) 
จากการศึกษาบริบท พบว่า  1)  กฎหมายท่ี เ ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม โดยมี

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มีความลา้สมยั ตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย               
2) การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นเป็นความมุ่งมัน่ของรัฐบาลในการพฒันา
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืน โดยการประสานความร่วมมือกนัของ 3 กระทรวง 
ประกอบไปด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย 3) ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์การพฒันานั้นมีความเหมาะสมต่อการ
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พฒันา โดยมีความครอบคลุมทั้ง 5 มิติ และมีความเป็นไปไดใ้นการน ามาปฏิบติั และ 4) การจดัการ
กากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์ป็นเร่ืองท่ีสถานประกอบการด าเนินการมาบา้งแลว้  แต่ยงั
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
จากการศึกษาปัจจยัน าเขา้ พบว่า 1) ความมุ่งมัน่และความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีสุด ท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์เพื่อเขา้
สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานในทุกระดบั และจะเป็นตวักลางใน
การขับเคล่ือนการประสบความส าเร็จของภาครัฐ 2) ด้านบุคลากร จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี
ทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง พบว่า หน่วยงานภาครัฐยงัขาดการจดัสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อ            
การปฏิบติังานทั้งในสายบริหารและสายปฏิบติัการ ในทางตรงกนัขา้มในส่วนของผูก่้อใหเ้กิด    กาก
ของเสียอุตสาหกรรม พบว่า มีการจัดสรรบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานนั้นเป็นปัจจยัในการพฒันาการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 3) การจดัสรรงบประมาณในส่วนของภาครัฐ เพ่ือ
น ามาใชใ้นการสนบัสนุนและส่งเสริมแตกต่างกนักบัการจดัสรรใหใ้นส่วนของผูก่้อเกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรมในดา้นการบ าบดั รวมถึงก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น งบประมาณ
จึงเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และสุดทา้ย 4) ดา้นเคร่ืองมือและ
เทคโนโลย ีจากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง พบวา่ ปัจจุบนัประเทศไทยมีเคร่ืองมือเชิงนโยบาย 
คือ ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วน
เคร่ืองมือในทางปฏิบติันั้นจากการสัมภาษณ์ผูก่้อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยงัไม่มี
เทคโนโลยีเฉพาะในการจดัการ แต่ไดด้  าเนินการตามแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
ตามหลกั 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) 

3) กระบวนการ (Processes) 
จากการศึกษากระบวนการโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทั้ งหมด พบว่า            

1) การวางแผน หากองค์กรมีการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายภาครัฐท่ีก าหนด
แนวทางในการพฒันาอย่างชัดเจน ย่อมเป็นทิศทางท่ีดีในการจัดการส่ิงแวดลอ้มภายใน และ
ภายนอกองคก์ร 2) การลงมือท า องคก์รมีความจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรม การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน รวมถึงช่องทางการ
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ซ่ึงน ามาสู่
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 3) การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ท่ีด าเนินการทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร และ 4) การทบทวนผลปฏิบติัการเพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยการทบทวนอยา่ง
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นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และท าการปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ/หรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

4) ผลลพัธ์ (Products) 
จากการศึกษาผลลพัธ์โดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง และผู ้

ก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม พบว่า 1) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นระบบท่ีมีความ
น่าเช่ือถือในระดบัสากล และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ียืนยนัถึงระบบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ ท่ีบอกไดว้า่ การด าเนินงานของบริษทัฯ นั้นใหค้วามส าคญักบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส าคญั และมีแนวทางในการจดัการ การแกไ้ขประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรง 
หรือมีความถ่ีในการเกิดบ่อยคร้ัง ซ่ึงในการขอการรับรองนั้นจะตอ้งมีการตรวจติดตามทั้งภายใน
และภายนอก ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัพ้ืนฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 3 ระดบั จากตวัช้ีวดัการ
พฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น องคก์รปฏิบติั
ไดต้ามตวัช้ีวดัครบทุกขอ้ 2) ไม่มีการลกัลอบท้ิงกากของเสีย โดยปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด 3) มีการเกบ็ขอ้มลูและศึกษาการก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมโดยจดัท าฐานขอ้มูล
และประวติักากของเสียอุตสาหกรรม และ 4) มีการส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยกากของเสีย
อุตสาหกรรม และการน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม่ จากผลการศึกษาดงักล่าว พบว่า 
การด าเนินงานขององค์กรสามารถบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดใ้นอนาคต ท่ีส าคญัก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในทุกระดบัอีกดว้ย 

5) ผลกระทบ (Impacts) 
จากการศึกษาผลกระทบ พบว่า การด าเนินการดงักล่าวนั้นก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางดา้นบวกสรุปไดเ้ป็น 5 ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 1) ลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได ้เน่ืองจาก
ปัญหาเร่ืองกากของเสียอุตสาหกรรม หากบริหารจดัการไม่ดีจะน ามาซ่ึงผลกระทบต่าง ๆ มากมาย
และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งช่วยลดการต่อตา้นจากชุมชน
โดยรอบสถานท่ีท่ีใชใ้นการฝังกลบ 2) การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั อาทิ แหล่ง
น ้าผิวดิน/ใตดิ้น ดิน และช่วยลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 3) ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร
ท่ีดีข้ึนหากองค์กรมีการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยโ์ดยการน ากากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้ นกลับมาใช้ใหม่ นั่นแสดงให้เ ห็นถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศของ               
การด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ 4) การลดตน้ทุนในการจดัการ/ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม 
ไดร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน รวมถึงผลพลอยไดจ้ากการด าเนินการ และการก่อใหเ้กิด 5) การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
ซ่ึงจากผลกระทบท่ีกล่าวมานั้นจะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
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และท่ีส าคัญเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจขององค์กร พร้อมกับการให้
ความส าคญักบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

สรุปผลการศึกษาแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั สามารถวิเคราะห์และจ าแนกตาม 
CIPP – I Model ไดเ้ป็น 2 ปัจจยัท่ีส าคญั คือ ปัจจยัจ าเป็น (กรอบพ้ืนท่ีสีเทา) และปัจจยัพอเพียง 
(กรอบเสน้ปะ) แสดงดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที่ 5.1  แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1) ลดความขัดแย้งในพืน้ที่ 
- ใช้แนวทางในการลดความ

ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

- ลดการต่อตา้นของชุมชนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง จากแหล่งสถานท่ีฝังกลบ
กากของเสียอุตสาหกรรม 

2) ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- ลดปัญหากบัแหล่งน ้ าใตดิ้น และ
ผิวดิน ลดผลกระทบสะสมในดิน 
ลดปริมาณการเกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

 3 )  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                
การใช้ทรัพยากร 

- ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ เชิง
นิเวศในการด าเนินการผลิต 

- ประหยดัทรัพยากร และพลงังาน
ในการจดัการ/ก าจดักากของเสีย
อุตสาหกรรม 

 
 

5) การพฒันาอย่างยั่งยืน 
น า ม า ซ่ึ ง ค ว า ม มั่ น ค ง  แ ล ะ         

การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร ท่ีส าคัญเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4) ลดต้นทุนในการจัดการ 
- ลดตน้ทนุในการจดัการของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีปลายทาง 
- ไดร้ายได ้และผลพลอยไดจ้ากการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ประสบความส าเร็จ 

ผลกระทบ (Impact) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการ (Process) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นโยบาย หรือแผนปฏิบัติการ 
ก า ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น

ส่ิงแวดล้อมท่ีชัด เจนย่อมเป็น
ทิศทางท่ีดีในการจดัการกากของ
เสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์

2) การลงมือท า    
   องค์กรมีความจ าเป็นต้องมี    

การส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรม 
การสร้างสังคมแห่ง การเ รียน รู้ 
ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน รวมถึงช่องทางการ
ส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นย่อม
ก่อใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจ ซ่ึง
น ามาซ่ึงการประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงาน 

3) การติดตาม และการตรวจวัด 
- การตรวจติดตามภายในผ่าน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การตรวจติดตามภายนอก

องค์กรผ่านมาตรฐานระบบติดตาม
ดว้ย GPS 

4) การปรับปรุงและการพฒันา 

- การปรับปรุงปีละ 1 คร้ัง หรือ
คดัเลือกวิธีการจดัการ โดยค านึงถึง
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้
นอ้ยลงท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด 

บริบท (Context) 
1) กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อม 

กฎหมาย และมาตรฐานมีความลา้สมยัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้มีความเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 /แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 /แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม  

การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นเป็นความมุ่งมัน่ของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื  
3) ข้อก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตัวช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 
     - มีความเหมาะสมต่อการพฒันา โดยมีความครอบคลุมทั้ง 5 มิติ และมีความเป็นไปไดใ้นการน ามาปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
     - การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์ป็นเร่ืองท่ีสถานประกอบการด าเนินมาบา้งแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน 

ผลผลติ (Output) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
- ก า ร จั ด ก า ร ก า ก ข อ ง เ สี ย

อุตสาหกรรม ด าเนินการผ่านระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเ ป็น
ตัว ช้ี ว ัด พ้ื น ฐ านก า ร เ ป็ น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- รายงานผลการด าเนินงานสู่
สาธารณชน ปีละ 1 คร้ัง 

2 )  ตั ว ช้ี วั ด ก า ร เ ป็ น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  (1) การลกัลอบทิง้กากของเสีย
อตุสาหกรรม 

- ระบบการ รับเ ร่ือง ร้อง เ รียน
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ บบ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอ้ม 
  (2) การเกบ็ข้อมูลและการศึกษาการ
ก่อเกดิการของเสียอตุสาหกรรม 

- มีการจดัท าประวติักากของเสีย
อุตสาหกรรม อาทิ ชนิด ประเภท 
ปริมาณ แหล่งก าเนิด เป็นตน้ 

- ปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 
 (3) การลดปริมาณกากของเสีย
อตุสาหกรรม และการน ากลบัมาใช้
ใหม่ 

- มีความมุ่งมัน่ในการลดปริมาณ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
โดยการก าหนดเป็นตัว ช้ี ว ัดของ
กิจกรรม 

- น าหลกั 3Rs ร่วมกบัแนวคิดการ
ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- มีการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้าง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ กั บ ก า ก ข อ ง เ สี ย
อุตสาหกรรม 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
    เป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือน
การประสบความส า เ ร็จของการ
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้
เป็นศูนย ์

2) บุคลากร 
- ความ รู้ความสามารถ ในการ

ปฏิบัติ ง านนั้ น เ ป็น ปัจจัย ในกา ร
พฒันาการบริหารจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรม อย่างต่อเ น่ือง ต้อง
จดัสรรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงาน 

3) เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
- เคร่ืองมือเชิงนโยบาย คือ ตวัช้ีวดั
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร             
ข า ด แ ค ล น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวตักรรมในการจดัการ 
- แนวทางการจัดการตามหลัก 3Rs 
(Reuse, Reduce, Recycle) 
- เปล่ียนแนวคิดจากหลัก End of 
Pipe เป็น Waste Minimization 

4) งบประมาณ 

    ตอ้งจดัสรรใหมี้ความเพียงพอต่อ
กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ  
- ภาครัฐใช้ในการส่งเสริมและ
สนบัสนุน 
- ภาคเอกชนใชใ้นการด าเนินการให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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5.1.2 ชนิด ประเภท ปริมาณ แหล่งก าเนิด และแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ของบริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั 

จากการศึกษาวิวฒันาการการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ นั้น สามารถสรุป
ไดว้า่ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 
3 ประเภท คือ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย (Non – hazardous Waste) กากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (Hazardous Waste) และกากของเสียทัว่ไป (General Waste) ซ่ึงจาก
การศึกษาถึงวิวฒันาการการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนของบริษทัฯ กล่าวไดว้่า มี
ปริมาณการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี กล่าวคือ ปริมาณกากของ
เสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนประเภทกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มี
ปริมาณ 4,657, 20,467, 1,781 และ198 ตนั ตามล าดบั กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย ใน
ปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 5,862, 4,186, 2,039 และ 927 ตนั ตามล าดบั และกากของเสียทัว่ไป 
ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 35.9, 15.7, 22.3 และ 25.5 ตนั ตามล าดบั เม่ือท าการคิดผลรวม
ของกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 มีปริมาณ 10,556, 6,249, 3,842 
และ 1,151 ตนั ตามล าดบั นอกจากน้ี จากผลการศึกษาท่ีไดท้  าการศึกษามาขา้งตน้นั้นหากพิจารณา
ถึงประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจดัการดว้ย
วิธีการน าไปฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะของบริษทัฯ พบว่า ชนิดของกากของเสียอุตสาหกรรมท่ี
เกิดข้ึน มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย หลอดฟลูออเรสเซนตใ์ชแ้ลว้ ปูน
ขาวใชแ้ลว้ เศษฉนวนกนัความร้อน บรรจุภณัฑป์นเป้ือนสารเคมี และไส้กรองใชแ้ลว้ ซ่ึงจากแนว
ทางการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีลดการฝังกลบจนเป็นศูนย ์(Zero Waste to 
Landfill) ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการตามแนวทางดงักล่าวและประสบความส าเร็จในการด าเนินการ 
โดยท่ีมีการด าเนินการในการปรับเปล่ียนวิธีการในการก าจดั อาทิ การปรับกระบวนการผลิตเพ่ือลด
การก่อเกิดปูนขาวใชแ้ลว้ การน าไปหมกัท าปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ า
เสีย เป็นตน้  

ปัจจุบนักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษทัฯ มีทั้ งหมด 30 
ชนิด จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ กากของเสียทัว่ไป (General Waste; GW) ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ชนิด 
และกากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste; IW) โดยแบ่งไดอี้ก 2 ประเภท คือ กากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย (Non – hazardous Waste; Non – hzw) ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 5 ชนิด 
และกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (Hazardous Waste; HZW) เป็นจ านวน 15 ชนิด 
ปริมาณกากของเสียทั้ง 2 ประเภทท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester)  
และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์(Fatty Alcohol) ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน คือ กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็น
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อนัตรายปริมาณทั้งหมด 2,450 ตนั คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา คือ กากของเสียทัว่ไป ปริมาณ
ทั้งหมด 685 ตนั คิดเป็นร้อยละ 18.0 และปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด คือ 
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายปริมาณทั้งหมด 642 ตนั คิดเป็นร้อยละ 17.0 โดยปัจจุบนั
แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัฯ มีการด าเนินการจดัการ จ าแนกไดเ้ป็น 9 
วิธีการจดัการ อาทิ การหมกัท าปุ๋ย หรือสารปรับปรุงดิน การเผาท าลายในเตาเผาขยะอนัตราย การคดั
แยกประเภทเพือ่จ  าหน่าย การส่งก าจดัต่างประเทศ การฟ้ืนฟนู ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้  

 
5.1.3 ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคของการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศูนย์ เพือ่เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5.1.3.1 ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม  
ประเดน็ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีส าคญั คือ 

ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของ
บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มในทุกภาคส่วน การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมในทุกระดบั และทุก
ภาคส่วน การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย ์ควรมีการก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
การด าเนินงาน โดยมีอ านาจในการสั่งการ และประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดความ
สะดวก และติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยปัจจยัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 

5.1.3.2 ปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม  
ปัญหาหรืออุปสรรคในการจดักากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยท่ี์ส าคญัท่ีสุด คือ 

ขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การขาดความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลประโยชน์จากการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วิธีการจดัการ ส่วนใหญ่ใชแ้นวคิด
ในการจดัการแบบการจดัการท่ีปลายท่อมากกว่าหลกัการลดกากของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ี
ใชใ้นการก าจดัหรือบ าบดัขาดการพฒันา ท าใหก้ารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมบางชนิดตอ้งส่ง
ก าจดัต่างประเทศ การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมถือว่าเป็นตน้ทุนของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 
75.0 

 
5.1.4 แนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพือ่พฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มิติส่ิงแวดล้อม: กากของเสียอุตสาหกรรม 
ผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นกากของเสียอุตสาหกรรม มีตวัช้ีวดัอยู ่3 ตวัคือ 1) การลกัลอบ
ท้ิงและขอ้ร้องเรียน 2) การเก็บขอ้มูลและการศึกษาแหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม และ         
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3) การส่งเสริมการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมและการน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมา
ใชใ้หม่ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ ง 3 ระดบัของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
ดงักล่าว สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

1) ด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีได้
ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยปราศจากขอ้ร้องเรียนไม่ต ่ากว่า 2 ปี ซ่ึงจากการสัมภาษณ์บริษทัฯ 
พบวา่ ไม่มีขอ้ร้องเรียนตั้งแต่เร่ิมด าเนินกิจการ จึงกล่าวไดว้่ามีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – champion 
2) จดัท าฐานขอ้มูลกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ โดยระบุชนิด

หรือประเภท ปริมาณ รวมไปถึงช่องทางในการก าจดัหรือจดัการ และมีการด าเนินการรองรับการ
จดัท าประวติักากของเสียอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยา่ง

ครบถว้น จึงกล่าวไดว้า่มีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco –
champion และสามารถพฒันาไดถึ้งระดบั Eco – excellency 

3) มีความมุ่งมัน่ในการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมโดยน าไปฝังกลบจนเป็น
ศูนยแ์ละการน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงการด าเนินการของบริษทัฯ สามารถ
รองรับศูนยร์วบรวมขอ้มูลทั้ งหมดของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลของเสีย/ศูนยแ์ลกเปล่ียนของเสีย 
(Waste Exchange Information Center/Waste Exchange Center) ท่ีด  าเนินการโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงกล่าวไดว้า่มีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศในระดบั Eco – world Class 
สามารถสรุปแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เ ป็นศูนย์ เ พ่ือเข้า สู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้ดงัภาพท่ี 5.2 
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ภาพที่ 5.2  รูปแบบการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์  เ พ่ือเข้า สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ  ากดั ในคร้ังน้ีสามารถวิเคราะห์ และ

จ าแนกตาม CIPP – I Model ไดเ้ป็น 2 ปัจจยัท่ีส าคญั คือ ปัจจยัจ าเป็น (กรอบพ้ืนท่ีสีเทา) และปัจจยั
พอเพียง (กรอบเส้นปะ) แสดงดังภาพท่ี 5.1 กล่าวคือ กฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความลา้สมยัจึงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สอดคลอ้งกบัประเทศแคนาดาท่ีมีอุปสรรคในการพฒันาการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหลายขอ้ หน่ึงในนั้น คือ ดา้นกฎหมาย (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ บุคลากร และงบประมาณ ท่ีเป็นปัจจยั
จ าเป็นท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและพฒันา หากมีการจดัสรรให้มีความเพียงพอแลว้ก็จะส่งเสริม
การประสบความส าเร็จในดา้นผลผลิตอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุดารัตน์ 
แผลวมจัฉะ (2554: 167) ท่ีกล่าววา่ ความเพียงพอของงบประมาณ จะสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
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ในการบริหารและพฒันาการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้กา้วหนา้เต็มท่ี และในส่วน
ของการมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารจะเป็นปัจจยัจ าเป็นส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
เป็นการก าหนดทิศทางในการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนดา้นกระบวนการนบัว่าเป็นปัจจยั
จ าเป็นท่ีส่งเสริมการด าเนินงาน อาทิ นโยบายส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Dunn (1981: 
45) ท่ีกล่าวว่า การท่ีจะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามถา้มีการก าหนดนโยบายท่ีมีความ
ชดัเจนแลว้ ย่อมท่ีจะพบกบัความประสบความส าเร็จมากกว่าการด าเนินการท่ีไม่ไดมี้การก าหนด
นโยบาย การตรวจติดตามและการตรวจวดั และการทบทวนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (ส านกับริหาร
จดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555ก: 20) เป็นปัจจยัความส าเร็จในดา้นระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม และผลผลิตท่ีเป็นไปตามตัวช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
นอกเหนือจากน้ีปัจจยัพอเพียง อาทิ การส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรม การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน รวมถึงช่องทางการส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ น ามาซ่ึงการประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ร่วมกบัดา้นผลลพัธ์ พบวา่ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นระบบท่ีมี
ความน่าเช่ือถือในระดบัสากล และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ียืนยนัถึงระบบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
บอกถึงการให้ความส าคญักบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการมีแนวทางในการจดัการ การแกไ้ข
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรง หรือมีความถ่ีในการเกิดมาก ทั้งน้ี ตวัระบบ
ยงัเป็นตวัช้ีวดัพ้ืนฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 3 ระดบั คือ การลกัลอบท้ิงกากของเสีย
อุตสาหกรรม การเกบ็ขอ้มลู และการศึกษาการก่อเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม โดยจดัท าฐานขอ้มูล
และประวติักากของเสียอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยกากของเสีย
อุตสาหกรรม และการน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าว    
การด าเนินงานขององค์กรสามารถบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์  เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ในอนาคต ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในทุกระดบัอีกดว้ย และการด าเนินการทั้งหมดส่งผลกระทบทางดา้นบวก อาทิ การลด
ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร 
การลดตน้ทุนในการจดัการ (กรีนพีช ไทยแลนด์, 2556) และการสนับสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
เป็นตน้ 

ปัจจยัความส าเร็จ พบว่า ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร นับว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนด
ทิศทางในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ความรู้
ความเขา้ใจในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม นบัว่าเป็น
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ปัจจยัส าคญัท่ีก่อเกิดการพฒันาการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
การให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในทุกระดบั และทุกภาคส่วน นับว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ เพ่ง 
บวัหอม (2556) ท่ีกล่าวว่า แนวทางและมาตรการจดัการปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัปัญหามลพิษท่ี
ส าคัญ ได้แก่ แนวทางการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการแบบมีส่วนร่วม และ             
การตรวจสอบโครงการ ยงัส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สุดทา้ยการจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ควรมีการก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการด าเนินงาน โดยมี
อ านาจในการสั่งการ และประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดความสะดวก และติดตาม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม 
พบว่า การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม นบัว่าเป็นว่าเป็นตน้ทุนของบริษทัฯ ดงันั้น การจดัสรร
งบประมาณท่ีไม่เพียงพอนั้น จะน ามาซ่ึงประเดน็ปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การลกัลอบท้ิง (สุนทร 
อุปมาณ, 2556) การเลือกวิธีก าจดัท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ วิธีการจดัการ ส่วนใหญ่ใชแ้นวคิดในการ
จดัการแบบการจดัการท่ีปลายท่อ (End of Pipe) มากกว่าหลกัการลดกากของเสียอุตสาหกรรม 
(Waste Minimization) ซ่ึงการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน นบัว่ามีความส าคญักว่า
การแกปั้ญหาหรือจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน ผูป้ระกอบในประเทศส่วนใหญ่ใช้
หลกัการ 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) ในการบริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม ซ่ึงบางคร้ัง
เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการก าจดัหรือบ าบดั ขาดการพฒันา ท าให้การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม
บางชนิดต้องส่งก าจัดต่างประเทศ นอกจากน้ี ปริมาณของบริษัทฯ รับก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม (Waste Processor: WP) ในประเทศไทยมีสดัส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัผูท่ี้ก่อเกิดกากของ
เสียอุตสาหกรรม (Waste Generators: WG) ท่ีส าคญั ความไม่เขา้ใจถึงการพฒันาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของชุมชนว่า หากด าเนินการแลว้นั้นชุมชนจะไดรั้บผลประโยชน์อะไร
ขอ้จ ากดัท่ีไดก้ล่าวมานั้น นบัว่าตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ถา้หากการด าเนินงานไม่สามารถ
ลดขอ้จ ากดัในประเดน็ดงักล่าวน้ีได ้การด าเนินงานในอนาคตอาจเป็นปัญหาท่ีเร้ือรัง ยากท่ีจะแกไ้ข
ปัญหา ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเป็นเร่ืองใหม่ของประเทศไทยท่ีอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ของการด าเนินงาน 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี
ประสบความส าเร็จในการยกระดบัเป็น Eco – world Class ในมิติส่ิงแวดลอ้ม: กากของเสีย
อุตสาหกรรมนั้นมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นทิศทางในการบริหาร
จดัการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างชดัเจน 2) การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 3) การบนัทึกผลเพื่อจดัท าฐานขอ้มูลกากของเสียอุตสาหกรรม และ       
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4) การลดปริมาณการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมจนเป็นศูนย์ โดยการตั้ งเป้าหมายในการลด
ปริมาณใหน้อ้ยลงในทุก ๆ ปี 

ดงันั้น การปฏิบติัท่ีประสบความส าเร็จนั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัการปรับปรุงและพฒันาการแนว
ทางการจดัการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแนวทางการจดัการกากของเสียใหเ้ป็นศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ นั้นตอ้งอาศยัการด าเนินงานในรูปแบบท่ีค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ การปฏิบติัท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการผ่านโครงการลดปริมาณการฝังกลบจนเป็นศูนย ์หรือ 
Zero Waste to Landfill ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนผ่านมาเป็นการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม
จนเป็นศูนย ์หรือ Zero Waste อาทิ การลดปริมาณการเกิดดินเหนียวปนเป้ือน (Spent Bleaching 
Clay) ในช่วงตน้ บริษทัฯ มีการด าเนินการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมดว้ยวิธีฝังกลบจน
เป็นศูนย ์โดยการเปล่ียนรูปแบบการจดัการจากการน าไปฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล เป็นการหมกั
ท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน ซ่ึงการด าเนินการประสบความส าเร็จ ซ่ึงสามารถลดปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมชนิดดงักล่าวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จากนั้นบริษทัฯ ด าเนินการลดปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมชนิดดงักล่าวให้เป็นศูนย ์ดว้ยวิธีการปรับเปล่ียนวตัถุดิบหลกัในการผลิตจาก น ้ ามนั
ปาลม์ดิบ (Crude Plam Oil; CPO) มาเป็นน ้ ามนัปาลม์กลัน่บริสุทธ์ิ (Refined Plan Oil; RPO) 
นอกเหนือจากการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนยไ์ดแ้ลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุนใน
การผลิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ ......................... 

 
ค าช้ีแจง 

 
1)  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูย ์เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในดา้นการติดตามประเมินผลเชิงระบบ (I – P – O) ประกอบดว้ย 
การประเมิน ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Outputs) รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2)  โปรดตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ใหค้รบถว้นในทุกประเด็นขอ้ค าถามโดยเน้ือหาทั้งหมดมี
ทั้งหมด 2 ส่วน (5 หนา้) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเ ก่ียวกับการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั
ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 
คณะผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 

(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามประเด็นในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ หน่วยงาน. ................................................................................................................................................ 
ต าบล ........................................................ อ  าเภอ .......................................จงัหวดั....................................... 
ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่ือ – สกลุ.................................................................... ต  าแหน่งงาน.............................................................. 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................... โทรศพัทมื์อถือ........................................................... 
E – mail: ............................................................... วนัท่ีสัมภาษณ์ ................................................................ 

 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
1. บุคลากรท่ีดูแลรับผดิชอบในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการจดัการ
กากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากนอ้ยเพียงใด และเพียงพอต่อการปฏิบติังานหรือไม่ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอปฏิบัติงานด้านการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร วิธีการคิดร้อยละ [(งบประมาณท่ีใช ้(ไม่รวมเงินอุดหนุน)*100))/
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี] 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
3. ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ เทคโนโลยีท่ีใชป้ฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอยา่งไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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4. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของท่านต่อการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีมาก
นอ้ยเพียงใด  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
5. วิสัยทศัน์ และ/หรือ พนัธกิจของหน่วยงานของท่านมีประเด็นใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบติัการประจ าปีและตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน มีการจดัองคก์ร
โครงสร้าง ระบบการบริหาร เพื่อพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
7. หน่วยงานของท่านมีการตรวจติดตามการปฏิบติังาน และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
8. หน่วยงานของท่านมีการทบทวนและตรวจสอบแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงและพฒันาแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร (เพิ่มเติมกรณีกากอุตสาหกรรม) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
11. กระบวนการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน  
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
12. หน่วยงานของท่านมีการจัดให้บริหารองค์ความรู้ หรือบริหารทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
13. ความคิดเห็นของท่านท่ีเก่ียวกบัประเด็น/สาเหตุการลกัลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย   
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
14. ท่านคิดว่าผูป้ระกอบในประเทศไทย มีความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญั
กบัการจดัการกากฯ ใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
15. ท่านคิดว่าตวัช้ีวดัการขอรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กรอ. และ กนอ. ประเด็น
เก่ียวกบัการจดัการกากอุตสาหกรรมมีความครอบคลุมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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16. ท่านคิดว่าปัจจยัความส าเร็จใดท่ีท าให้การจดัการกากฯ ให้เป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประสบความส าเร็จ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
17. ในภาพรวมการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยท่านคิดว่าสามารถ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดห้รือไม่ และท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จมากนอ้ยพียงใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
18. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยมี
หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
19. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 

************************************** 
 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 
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เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ ......................... 

 
ค าช้ีแจง 

 
1)  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในดา้นการติดตามประเมินผลเชิงระบบ (I – P – O) ประกอบดว้ย 
การประเมิน ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Outputs) รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2)  โปรดตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ใหค้รบถว้นในทุกประเด็นขอ้ค าถามโดยเน้ือหาทั้งหมดมี
ทั้งหมด 2 ส่วน (5 หนา้) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเ ก่ียวกับการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั
ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 
คณะผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 

(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง ส านกับริหารจดัการกากฯ อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง) 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามประเด็นในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ หน่วยงาน. ............................................................................................................................................... 
ต าบล ........................................................ อ  าเภอ .......................................จงัหวดั....................................... 
ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่ือ – สกลุ.................................................................... ต  าแหน่งงาน.............................................................. 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................... โทรศพัทมื์อถือ........................................................... 
E – mail: ............................................................... วนัท่ีสัมภาษณ์ ................................................................ 

 
ส่วนที2่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
1. บุคลากรท่ีดูแลรับผดิชอบในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการจดัการ
กากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากนอ้ยเพียงใด และเพียงพอต่อการปฏิบติังานหรือไม่ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอปฏิบัติงานด้านการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร วิธีการคิดร้อยละ [(งบประมาณท่ีใช ้(ไม่รวมเงินอุดหนุน)*100))/
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี] 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
3. ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ เทคโนโลยีท่ีใชป้ฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอยา่งไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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4. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของท่านต่อการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีมาก
นอ้ยเพียงใด  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
5. วิสัยทศัน์ และ/หรือ พนัธกิจของหน่วยงานของท่านมีประเด็นใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบติัการประจ าปีและตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน มีการจดัองคก์ร
โครงสร้าง ระบบการบริหาร เพื่อพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
7. หน่วยงานของท่านมีการตรวจติดตามการปฏิบติังาน และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
8. หน่วยงานของท่านมีการทบทวนและตรวจสอบแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงและพฒันาแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร (เพิ่มเติมกรณีกากอุตสาหกรรม) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
11. กระบวนการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน  
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
12. หน่วยงานของท่านมีการจัดให้บริหารองค์ความรู้ หรือบริหารทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
13. ความคิดเห็นของท่านท่ีเก่ียวกบัประเด็น/สาเหตุการลกัลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย   
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
14. ท่านคิดว่าผูป้ระกอบในประเทศไทย มีความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญั
กบัการจดัการกากฯ ใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
15. ท่านคิดว่าตวัช้ีวดัการขอรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กรอ. และ กนอ. ประเด็น
เก่ียวกบัการจดัการกากอุตสาหกรรมมีความครอบคลุมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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16. ท่านคิดว่าปัจจยัความส าเร็จใดท่ีท าให้การจดัการกากฯ ให้เป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประสบความส าเร็จ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
17. ในภาพรวมการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยท่านคิดว่าสามารถ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดห้รือไม่ และท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จมากนอ้ยพียงใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
18. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยมี
หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
19. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 

************************************** 
 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 
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เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ ......................... 

 
ค าช้ีแจง 

 
1)  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในดา้นการติดตามประเมินผลเชิงระบบ (I – P – O) ประกอบดว้ย 
การประเมิน ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Outputs) รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2)  โปรดตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ใหค้รบถว้นในทุกประเด็นขอ้ค าถามโดยเน้ือหาทั้งหมดมี
ทั้งหมด 2 ส่วน (5 หนา้) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเ ก่ียวกับการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั
ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 
คณะผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 

(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีส่วนทอ้งถ่ิน นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) และเทศบาลเมืองมาบตาพดุ) 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามประเด็นในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ หน่วยงาน. ............................................................................................................................................... 
ต าบล ........................................................ อ  าเภอ .......................................จงัหวดั....................................... 
ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่ือ – สกลุ.................................................................... ต  าแหน่งงาน.............................................................. 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................... โทรศพัทมื์อถือ........................................................... 
E – mail: ............................................................... วนัท่ีสัมภาษณ์ ................................................................ 

 
ส่วนที2่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
1. บุคลากรท่ีดูแลรับผดิชอบในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการจดัการ
กากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากนอ้ยเพียงใด และเพียงพอต่อการปฏิบติังานหรือไม่ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอปฏิบัติงานด้านการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร วิธีการคิดร้อยละ [(งบประมาณท่ีใช ้(ไม่รวมเงินอุดหนุน)*100))/
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี] 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
3. เคร่ืองมือ แนวทาง การพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ตวัช้ีวดัของ กนอ.) ท่ีใชป้ฏิบติังาน
ดา้นการจดัการกากฯ มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ชิงปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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4. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของท่านต่อการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีมาก
นอ้ยเพียงใด  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
5. วิสัยทศัน์ และ/หรือ พนัธกิจของหน่วยงานของท่านมีประเด็นใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบติัการประจ าปีและตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน มีการจดัองคก์ร
โครงสร้าง ระบบการบริหาร เพื่อพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
7. หน่วยงานของท่านมีการตรวจติดตามการปฏิบติังาน และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
8. หน่วยงานของท่านมีการทบทวนและตรวจสอบแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงและพฒันาแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร (เพิ่มเติมกรณีกากอุตสาหกรรม) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
11. กระบวนการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน  
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
12. หน่วยงานของท่านมีการจัดให้บริหารองค์ความรู้ หรือบริหารทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
13. ความคิดเห็นของท่านท่ีเก่ียวกบัประเด็น/สาเหตุการลกัลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย   
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
14. ท่านคิดว่าผูป้ระกอบในประเทศไทย มีความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญั
กบัการจดัการกากฯ ใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
15. หน่วยงานของท่านมีการเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบส าหรับชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการท าประวติั
กากของเสียอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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16. ท่านคิดว่าปัจจยัความส าเร็จใดท่ีท าให้การจดัการกากฯ ให้เป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประสบความส าเร็จ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
17. ในภาพรวมการพฒันาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยท่านคิดว่าสามารถ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดห้รือไม่ และท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จมากนอ้ยพียงใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
18. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยมี
หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
19. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 

************************************** 
 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 
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เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ ......................... 

 

ค าช้ีแจง 
 
1)  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในดา้นการติดตามประเมินผลเชิงระบบ (I – P – O) ประกอบดว้ย 
การประเมิน ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Outputs) รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2)  โปรดตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ใหค้รบถว้นในทุกประเด็นขอ้ค าถามโดยเน้ือหาทั้งหมดมี
ทั้งหมด 2 ส่วน (5 หนา้) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเ ก่ียวกับการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั
ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 

คณะผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 

(ส าหรับผูบ้ริหาร และ/หรือ เจา้หนา้ท่ี บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั) 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามประเดน็ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ – สกลุ.................................................................... ต  าแหน่งงาน............................................................. 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................. โทรศพัทมื์อถือ......................................................... 
E – mail: ....................................................................  วนัท่ีสัมภาษณ์ ........................................................ 
ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการจดัการกากฯ อยา่งไร 
 1. มี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.1  จบการศึกษาในการสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.2  ปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกบังานอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.3  เคยไดรั้บการอบรม/ ศึกษาดูงานเก่ียวกบังานดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.4  เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบังานดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.5  ศึกษา เรียนรู้ เก่ียวกบังานดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.6  ข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมกบัทางกรมโรงงาน    
  1.7  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 
 2. ไม่มี  
 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

1. บุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานด้านการ
จดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากนอ้ยเพียงใด และเพียงพอต่อการปฏิบติังานหรือไม่ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
2. ความเอาใจใส่และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารต่อภารกิจดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีมากน้อยเพียงใด 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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3. งบประมาณท่ีไดรั้บเพียงพอปฏิบติังานดา้นการจดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ 
อยา่งไร วธีิการคิดร้อยละ [(งบประมาณท่ีใช ้(ไม่รวมเงินอุดหนุน)*100))/งบประมาณรายจ่ายประจ าปี] 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
4. ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ เทคโนโลยีท่ีใชป้ฏิบติังานดา้นการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอยา่งไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
5. หน่วยงานของท่านไดมี้การตรวจสอบติดตามผลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการตรวจสถานภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) หรือไม่ รวมถึงไดมี้การน าผลการศึกษามาใชใ้นการบริหาร
จดัการอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบติัการประจ าปีและตวัช้ีวดัอย่างชัดเจน มีการจดั
องคก์รโครงสร้าง ระบบการบริหาร เพื่อพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
7. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการกากฯ จนเป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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8. หน่วยงานของท่านมีการตรวจติดตามการปฏิบติังาน และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. หน่วยงานของท่านมีการทบทวนและตรวจสอบแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
10. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงและพฒันาแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อเขา้
สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
11. กระบวนการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากภาครัฐ พนกังาน ผูป้ระกอบการ ชุมชน หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการกากฯ จนเป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
12. หน่วยงานของท่านมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
13. หน่วยงานของท่านมีการเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบส าหรับชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการท าประวติั
กากของเสียอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 



199 

14. หน่วยงานของท่านมีเคยได้รับการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
15. หน่วยงานของท่านเคยไดรั้บรางวลั มาตรฐาน เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชาติ และ
นานาชาติหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
16. ในภาพรวมหน่วยงานของท่าน ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ เพียงใด 
เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
17. ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานมีหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
18. ท่านคิดวา่ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการกากฯ ใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
19. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 
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เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ ......................... 

 

ค าช้ีแจง 
 
1)  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในดา้นการติดตามประเมินผลเชิงระบบ (I – P – O) ประกอบดว้ย 
การประเมิน ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Outputs) รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2)  โปรดตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ใหค้รบถว้นในทุกประเด็นขอ้ค าถามโดยเน้ือหาทั้งหมดมี
ทั้งหมด 2 ส่วน (5 หนา้) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเ ก่ียวกับการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั
ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 

คณะผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 

(ส าหรับผูบ้ริหาร และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีรับบ าบดั/ก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม) 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามประเดน็ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ – สกลุ.................................................................... ต  าแหน่งงาน............................................................. 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................. โทรศพัทมื์อถือ......................................................... 
E – mail: ....................................................................  วนัท่ีสัมภาษณ์ ........................................................ 
ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการจดัการกากฯ อยา่งไร 
 1. มี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.1  จบการศึกษาในการสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.2  ปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกบังานอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.3  เคยไดรั้บการอบรม/ ศึกษาดูงานเก่ียวกบังานดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.4  เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบังานดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.5  ศึกษา เรียนรู้ เก่ียวกบังานดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.6  ข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมกบัทางกรมโรงงาน    
  1.7  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 
 2. ไม่มี  
 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

1. บุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานด้านการ
จดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากนอ้ยเพียงใด และเพียงพอต่อการปฏิบติังานหรือไม่ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
2. ความเอาใจใส่และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารต่อภารกิจดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีมากน้อยเพียงใด 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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3. งบประมาณท่ีไดรั้บเพียงพอปฏิบติังานดา้นการจดัการกากฯ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ 
อยา่งไร วธีิการคิดร้อยละ [(งบประมาณท่ีใช ้(ไม่รวมเงินอุดหนุน)*100))/งบประมาณรายจ่ายประจ าปี] 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
4. ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ แนวทาง และ/หรือ เทคโนโลยีท่ีใชป้ฏิบติังานดา้นการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอยา่งไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
5. หน่วยงานของท่านไดมี้การตรวจสอบติดตามผลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการตรวจสถานภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) หรือไม่ รวมถึงไดมี้การน าผลการศึกษามาใชใ้นการบริหาร
จดัการอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย และ/หรือ แผนปฏิบติัการประจ าปีและตวัช้ีวดัอย่างชัดเจน มีการจดั
องคก์รโครงสร้าง ระบบการบริหาร เพื่อพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
7. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการกากฯ จนเป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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8. หน่วยงานของท่านมีการตรวจติดตามการปฏิบติังาน และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
9. หน่วยงานของท่านมีการทบทวนและตรวจสอบแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อ
เขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
10. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงและพฒันาแผนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากฯ เพื่อเขา้
สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
11. กระบวนการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากภาครัฐ พนกังาน ผูป้ระกอบการ ชุมชน หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการกากฯ จนเป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมีการด าเนินการหรือไม่ 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
12. หน่วยงานของท่านมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
13. หน่วยงานของท่านมีการเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบส าหรับชนิด ปริมาณ จุดก าเนิด รวมถึงการท าประวติั
กากของเสียอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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14. ปัจจุบนัแนวคิดการลดการฝังกลบจนเป็นศูนยท่์านคิดว่าเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมจากภาครัฐหรือไม่ และท่านคิดวา่ท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
15. หน่วยงานของท่านเคยไดรั้บรางวลั มาตรฐาน เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชาติ และ
นานาชาติหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
16. ในภาพรวมหน่วยงานของท่าน ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ เพียงใด 
เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
17. ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานมีหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
18. ท่านคิดวา่ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการกากฯ ใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
19. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 
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เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ ......................... 

 

ค าช้ีแจง 
 
1)  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้

เป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในดา้นการติดตามประเมินผลเชิงระบบ (I – P – O) ประกอบดว้ย 
การประเมิน ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Outputs) รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2)  โปรดตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ใหค้รบถว้นในทุกประเด็นขอ้ค าถามโดยเน้ือหาทั้งหมดมี
ทั้งหมด 2 ส่วน (5 หนา้) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเ ก่ียวกับการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั
ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 

คณะผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 

(ส าหรับผูน้  าชุมชน และ/หรือ ประชาชนในพ้ืนท่ี) 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามประเด็นในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
บริเวณพื้นท่ีสัมภาษณ์........................................................................... ระยะห่าง ................... กม. 
ช่ือ – สกลุ.................................................................... ต  าแหน่งงาน.............................................................. 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................. โทรศพัท์มือถือ............................................................. 
E – mail: ....................................................................  วนัท่ีสัมภาษณ์ ......................................................... 
 
ส่วนที2่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลเชิงระบบในการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนย์
เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
1. ท่านคิดว่า กนอ. และ/หรือ องคก์รมีการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร และด าเนินการประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. ท่านเคยมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมของ กนอ. และ/หรือ
องคก์ร หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3. ท่านพอใจการด าเนินงานของ กนอ. และ/หรือ องคก์ร ในการจดัการกากฯ มากนอ้ยเพียงใด 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของท่านมีหรือไม่ และทราบสาเหตุการเกิดปัญหาหรือไม่ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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5. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการกากฯ อยา่งไรบา้ง (เช่น การร่วมมือกบัประชาชนในชุมชน กนอ. 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการร่วมกนัก าหนดนโยบาย แสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรม ติดตาม
และประเมินผลเก่ียวกบัการด าเนินงาน เป็นตน้) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ การด าเนินงานเก่ียวกับการจดัการกากฯ รวมถึงรายงาน
สถานการณ์มลพิษหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
7. ท่านทราบหรือไม่ว่านิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) ก าลงัพฒันายกระดบัการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
8. ท่านคิดวา่ปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินการจดัการกากฯ ใหเ้ป็นศนูยมี์อะไรบา้ง 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
9. ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานมีหรือไม่ อยา่งไร และแนวทางการแกไ้ขควรเป็นเช่นไร 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
10. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่างตามประเด็นในเร่ือง
ดังต่อไปนี ้
ช่ือบริษทั ....................................................................................................................................................... 
ท่ีตั้ง ................................................................................................................... ค่าพิกดั .............................. 
พื้นท่ีตั้ง    อยูใ่นเขตนิคม.........................................  นอกเขตนิคมฯ           ชุมชน  
จดทะเบียนโรงงาน........................................................................ขนาดพื้นท่ีโรงงาน........................ตร.กม.  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
ก าลงัการผลิต.......................................ลิตร/วนั  จดัเป็นอุตสาหกรรมขนาด     เลก็   กลาง   ใหญ่ 
จ านวนพนกังานทั้งหมด..........................................คน เป็นชาย....................คน เป็นหญิง.......................คน 
แบ่งเป็นพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม..............คน 
คือ (ระบุ)....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
รางวลั/มาตรฐานท่ีบริษทัไดรั้บทั้งหมด.........................รางวลั ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน..............................รางวลั 
คือ (ระบุ)....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
สถานท่ีใกลเ้คียงในระยะ 1.00 กิโลเมตร โดยรอบ  ไม่มีชุมชน วดั โรงเรียน  มีชุมชน วดั โรงเรียน 
คือ(ระบุ)........................................................................................................................................................ 
การติดตั้งระบบบ าบดัมลพิษ  น ้า ....................  อากาศ.......................  กากของเสีย...................... 
ปริมาณกากของเสียทัว่ไปทั้งหมด......................ตนั/ปี กากของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด....................ตนั/ปี 
พื้นท่ีในการจดัเกบ็กากของเสีย 

 กากของเสียทัว่ไป จดัเกบ็แบบ................................................................................................... 
 กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่อนัตราย จดัเกบ็แบบ.................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 กากของเสียอุตสาหกรรมอนัตราย จดัเกบ็แบบ.......................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

ผู้ส ารวจ...................................................ว/ด/ป.................................... 

แบบส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 
แนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศนูยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยโอลิโอเคมี จ  ากดั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลการวเิคราะห์ตะกอนจากระบบบ าบัดน า้เสียของบริษัท ไทยโอลโีอเคม ีจ ากดั 
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ประวตัิผู้เขยีน 

ช่ือ – นามสกลุ นายอิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั  
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์การท างาน ปี พ.ศ. 2558: โครงการส่งเสริม และพฒันา

สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
กิจกรรม “การพฒันาและยกระดบับุคลากร
ภาครัฐ ท่ีปรึกษาดา้นวิชาการและสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ส านกังานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ปี พ.ศ. 2558: บทความวิจยั เร่ือง “การใช้
ประโยชน์ของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรม
สบัปะรดกระป๋องเพ่ือผลิตกระถางยอ่ยสลาย
ได”้ ไดร้างวลับทความวจิยัดา้นพฒันบริหาร
ศาสตร์ ประจ าปี 2558 ระดบับณัฑิตศึกษา   
สาขาการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม: รางวลัดี  

 ปี พ.ศ. 2557: โครงการศึกษาวิจยั
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
2557 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 
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