แบตเตอรี่รถยนต : รีไซเคิลได ตองใสใจสิ่งแวดลอมดวย
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นําเสนอเรื่องราวปญหาจากโรงงาน
หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา ที่จังหวัดนครสวรรค ที่ปลอยทั้งน้ําเสียและอากาศเสียออกมาสรางความ
เดือดรอนใหกับชุมชนใกลเคียง ทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและชาวบานเจ็บปวย
โรงหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกาเปนตัวอยางธุรกิจรีไซเคิลที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม คน
และสัตว เนื่องจากประกอบไปดวยวัสดุและสารที่เปนพิษ หากตองการประกอบกิจการนี้ตองมีมาตรการ
ควบคุมปองกันที่ใหความมั่นใจไดวาจะไมมีการแพรกระจายของมลพิษ
สวนประกอบแบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่ว
แบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วเปนแบตเตอรี่ชนิดที่ใชแลวสามารถอัดกระแสไฟใหมได รูปแบบที่เห็นใช
กันทั่วไปคือแบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรี่ชนิดนี้ประกอบดวย (1) กลองพลาสติก (2) แผนขั้วบวกและขั้วลบที่
ทําจากตะกั่ว (3) แผนกั้นที่ทําจากวัสดุสังเคราะหมีรูพรุน (4) สารละลายอิเล็กโทรไลตคือ สารละลายกรดซัลฟุ
ริก และ (5) ขั้วตอกับอุปกรณทําดวยตะกั่ว [http://www.batterycouncil.org/made.html, 31 ส.ค. 50]
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่ว
Battery Council International กลาวไวในเว็บไซตขององคกรวา สวนประกอบของแบตเตอรี่กรด-ตะกั่ว

สามารถรีไซเคิลไดมากกวารอยละ 97 โดยสามารถทําเปนวงจรปดคือ รีไซเคิลแบตเตอรี่เกาเขาสูกระบวนการ
ผลิตแบตเตอรี่ใหมไดเกือบทั้งหมด การรีไซเคิลแบตเตอรี่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 1) คือ
1. ทําการแยกหรือทําใหแบตเตอรี่แตกเปนชิ้น ๆ
2. ชิ้นสวนแบตเตอรี่จากขอ 1 ถูกนําไปแยกสวนที่เปนพลาสติก (โพลีโพรพีลีน) ออกจากสวนที่
เปนสารละลายและตะกั่วและโลหะหนักอื่น ๆ แตละสวนจะสงตอเขากระบวนตอไป
3. สําหรับชิ้นสวนที่เปนพลาสติก จะนําไปลาง ทําใหแหง แลวสงตอไปโรงรีไซเคิลพลาสติกเพื่อ
หลอมเปนพลาสติกใหม
4. แผงตะกั่วจะนําไปหลอมเปนตะกั่วแทง มีการกําจัดสิ่งเจือปนทิ้ง (dross)
5. กรดซัลฟุริก จัดการได 2 ลักษณะคือ 1) ทําใหเปนกลาง แลวทิ้ง หรือ 2) ทําใหเปนโซเดียม
ซัลเฟต
อยางไรก็ดี แมวัสดุเหลานี้จะรีไซเคิลได แตวัสดุที่ผานการรีไซเคิลจะมีคุณภาพต่ําลงเรื่อย ๆ ตาม
จํานวนรอบที่ถูกรีไซเคิล ดังนั้นการรีไซเคิลจึงไมสามารถนํามาเปนเหตุผลในการเพิ่มปริมาณการใช
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แบตเตอรี่เกาถูกขนสงมาที่
โรงงานรีไซเคิล
แบตเตอรี่เกาจะถูกแยกเปนสวน ๆ และ
สงเขากระบวนการตอไป

พลาสติก
บดกลองและฝา

สารอิเล็กโทรไลต
- วิธีที่ 1 ทําโซเดียม
ซัลเฟต

ตะกั่ว

หลอมแผงตะกั่ว

สารอิเล็กโทรไลต
- วิธีที่ 2 ใชใหม หรือ
ทําใหเปนกลางแลว
สงไปบําบัด

ทําใหเปนกลาง
ตะกั่วแทง
พลาสติกเม็ด
ทําแผงตะกั่วใหม และ
ตะกั่วออกไซด
ผลิตเปนกลองและฝาเพื่อ
บรรจุแบตเตอรี่ใหม

แผงตะกั่วใหม

ตะกั่วออกไซด

ผลึกโซเดียม
ซัลเฟต

ทําใหเปน
กลาง แลว
สงไปโรง
บําบัด

แกว, เสนใย,
สารซักลาง

กลองและฝาใหม

บําบัดทาง
เคมีแลว
นํามาใช
ใหม

แบตเตอรี่ใหม

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการรีไซเคิลแบตเตอรี่เกา
ที่มา : http://www.batterycouncil.org/recycling.html
ปริมาณแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วในประเทศ
ปริมาณแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วในประเทศไทย มีรายงานวาในป พ.ศ. 2545 และ 2546 มีปริมาณการ
ผลิตแบตเตอรี่รถยนต (ไมรวมแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วแบบอื่น) ในประเทศประมาณ 12.4 และ 13.2 ลานลูก
ตามลําดับ โดยในป 2546 มีอัตราขยายตัวรอยละ 6.8 (ธนาคารแหงประเทศไทย อางโดย http://www.scb.
co.th/LIB/th/article/ifct/data/4704-3.pdf) หากประมาณปริมาณการผลิตในป 2547 – 2549 โดยใชอัตราขยายตัวที่
รอยละ 6 จะไดปริมาณการผลิตใน 3 ปดังกลาวเทากับ 14.0, 14.8 และ 15.7 ลานลูก ตามลําดับ สวนการ
นําเขาและสงออกแบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วมีการเก็บสถิติโดยกรมศุลกากร ซึ่งมีทั้งแบตเตอรี่ที่เปนของใหมยัง
ไมไดใชงานและที่เปนของเกาใชแลว ในระหวางป พ.ศ. 2545 – 2549 มีปริมาณการนําเขาและสงออก
แบตเตอรี่ชนิดนี้ที่เปนของใหมดังรูปที่ 1 สวนแบบที่ใชแลวแสดงในตารางที่ 1
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12.0

ปริมาณ, ลานชิ้น

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

2545

2546

2547

2548

2549

ปริม าณนําเขารวม

2.44

5.32

10.30

6.63

5.44

ปริม าณสงออกรวม

5.40

4.76

5.09

5.01

5.20

พ.ศ.

รูปที่ 1 การนําเขา-สงออกแบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วที่เปนของใหมระหวางป พ.ศ. 2545 – 2549
ที่มาสถิติ: สืบคนจากเว็บไซตกรมศุลกากร เมื่อ 29 ส.ค. 2550
ตารางที่ 1 ปริมาณการนําเขาและสงออกแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วที่ใชแลว ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2549
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
ปริมาณนําเขารวม, ชิ้น
133
1,545
2,014
70,028
ปริมาณสงออกรวม, ชิ้น
50
378
ดังนั้น ปริมาณแบตเตอรี่ที่จะเขาสูกระบวนการรีไซเคิลเทากับ แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศรวมกับที่
นําเขามาหักลบกับที่สงออกไปในแตละป จะพบวาตั้งแตป พ.ศ. 2545 ถึง ป 2549 มีแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วที่อยู
ในประเทศเทากับ 74.84 ลานลูก โดยประมาณ แบตเตอรี่เหลานี้อาจนําไปใชเปนวัตถุดิบในธุรกิจรีไซเคิล ซึ่ง
เปนธุรกิจที่ไดรับความสนใจจากผูประกอบการ ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนตนเหตุของปญหาดังกลาวขางตน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา
การประกอบกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา เปนกิจการที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม จึง
มีกฎขอบังคับทั้งที่เปนการเฉพาะและที่เกี่ยวของจํานวนมาก โดยขอบังคับหลัก ๆ มีดังตอไปนี้
1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 13/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536
หามนําเขาแบตเตอรี่ใชแลวชนิดกรด-ตะกั่ว เพื่อนํามาหลอมตะกั่วแทง
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก
2.1 เรื่อง หนาที่ของผูประกอบประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา เกี่ยวกับ
การดําเนินการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2544
– เชนตองจัดการฝุนจากระบบขจัดฝุนแบบไมใหแพรกระจาย ตองทําตะกรันใหมี
ลักษณะตามที่กําหนด ตองกําจัดกากตะกอนปนเปอนตะกั่ว กากขี้ตะกั่ว และกากตะกั่ว
อื่น ๆ ในเตาหลอม หรือปรับเสถียรแลวฝงกลบอยางปลอดภัย เปนตน
2.2 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เกา ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2544 - กําหนดลักษณะของโรงงานหลอม
ตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา เครื่องจักรและอุปกรณ การคุมครองความปลอดภัยของ
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พนักงาน การคุมครองความปลอดภัยเกี่ยวกับการแพรกระจายของสารตะกั่ว และการ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
2.3 เรื่อง การรายงานขอมูลตาง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา ประกาศ ณ วันที่
27 เม.ย. 2544 - กําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วตองจักทํารายงาน
ขอมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะห
ปริมาณสารมลพิษในระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ และการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2.4 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอมของโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เกา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2544 กําหนดหลักการเลือกทําเล
ที่ตั้ง เชนตองไมมีบึง บอ หรือแหลงน้ําธรรมชาติภายในบริเวณโรงงาน ตองมีระดับน้ําใต
ดินชั้นตื้นสุดไมนอยกวา 10 เมตร หางโรงเรียน วัด โรงพยาบาลไมนอยกวา 2 เมตร
และไมเปนพื้นที่เกษตรกรรม เปนตน
2.5 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 105 และลําดับ
ที่ 106 ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 2545 (โรงงานลําดับที่ 105 ไดแกโรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวที่มีลักษณะหรือ
คุณสมบัติตามที่กําหนด โรงงานลําดับที่ 106 ไดแก โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
นําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม)
2.6 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจาก
โรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2547
2.7 เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค.
2547
2.8 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2548
นอกจากกฎขอบังคับขางตนแลวยังมีขอกําหนดในเรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายทิ้ง รวมทั้ง
คุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตองปฏิบัติตามดวย เห็นไดวาประเทศไทยมีกฎขอบังคับสําหรับ
โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกาอยูหลายฉบับหลายเรื่อง แตยังคงเกิดปญหาเชนกรณีโรงหลอมตะกั่วที่
จังหวัดนครสวรรค ที่เปนขาวดังกลาวขางตน ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงควรชวยกันรวมมือขจัดปญหาไมใหเกิดขึ้น
อีก
แหลงอางอิง
ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปที่ 31 ฉบับที่ 3926. ‘ชาวบานสุดทนรัฐ “ใสเกียรวาง” แกมลพิษตะกั่ว
นครสวรรค’, หนา 33 (ฉบับออนไลน:
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02phu06270850&day=2007-0827&sectionid=0211)
กรมศุลกากร, รายงานสถิติการนําเขาและสงออก (สืบคนเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2550 จากเว็บไซต
http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, www.diw.go.th
Battery Council International http://www.batterycouncil.org/batteries.html ;
http://www.batterycouncil.org/recycling.html
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