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ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วทัง้ ที่ผานมาและในปจจุบัน สงผลใหของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ของเสียดังกลาวอาจอยูทั้งในรูปของเสียอันตราย (Hazardous Waste : HZW) และที่ไม
เปนของเสียอันตราย (Non-Hazardous Waste : Non-HZW) ซึ่งมักถูกจัดเก็บอยางไมเปนระบบและเกิดการปะปนกัน
ทําใหยากตอการจัดการในลําดับตอไป ภาครัฐที่เกี่ยวของจึงกําหนดยุทธศาสตรการรวบรวมขอมูลและติดตามกากของ
เสียอันตรายขึ้น การดําเนินงานเบื้องตนหนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดใหมีการศึกษาเพื่อประเมินสถานการณ แตพบวา
การประเมินสถานการณของเสียอันตรายและปริมาณตัวเลขของเสียภาคอุตสาหกรรมจากแหลงศึกษาตางๆ มีผลที่ได
แตกตางกัน ความแตกตางกันของการประมาณการที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายสาเหตุ ไดแก สมมติฐานของการประเมิน
ตางกัน ขอมูลที่ใชเปนพื้นฐานในการประเมินตางกัน แตสิ่งสําคัญยิ่งก็คือความไมสมบูรณของขอมูล อันเนื่องมาจาก
การติดตามขอมูลกากของเสียอันตรายที่ไมครบวงจร ตั้งแตผูทําใหเกิดของเสีย (Waste Generator : WG) ผูขนสง
(Waste Transporter : WT) ผูบําบัด/กําจัดของเสีย (Waste Processor : WP) ผูกํากับดูแล (Waste Regulator : WR)
และการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและคูมือเพื่อศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับของเสีย
ทําให
ผูประกอบการไมสามารถกรอกขอมูลไดอยางถูกตองจึงเปนผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหขอมูล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ไดจัดทําโครงการนํารองเรื่องแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 3 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2546 เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งบุคลากรของหนวยงานรัฐและโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถนําไปใชได และเพื่อการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบดังกลาวจึงอาศัยแหลงอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการซึง่ มีโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเปนพื้นทีน่ ํารองศึกษา โดยมีเปาหมายใหเกิดระบบ
การจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถใชติดตาม ประเมิน และ
วิเคราะหขอมูลที่ไดมา สําหรับใชในการดําเนินงานเพื่อวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดการของเสียอันตรายใน
ภาพรวมตอไป
การดําเนินงานโครงการไดเริ่มจากการสรุปรูปแบบการดําเนินงานเดิมเกีย่ วกับการควบคุมของเสียอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 4 ขอ 13 มี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2 ฉบับ คือ
ประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่ง
กําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทตองขออนุญาตดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม
ใชแลว โดยประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ควบคุมสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย โดยกําหนดให
ผูประกอบการตองรายงานชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติของของเสียอันตรายที่มีอยูตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแบบ ร.ง. 6 ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกป และบังคับใชกับโรงงานทั่วประเทศ สวนประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) ควบคุมสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย และบังคับใชกับโรงงานในพื้นที่ 14 จังหวัด
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดหลักตามภูมิภาค) และ มีเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ขยาย
พื้นที่บังคับใชเพิ่มเติมเปน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข

โครงการนํารองแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไมไดรับขอมูลเทาที่ควร กลาวคือ ในป พ.ศ.
2544 มีผูประกอบการขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงานเพียง 805 ราย ในขณะที่จากฐานขอมูลกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานจําพวกที่ 3 ซึ่งอยูในขายที่จะมีวัสดุที่ไมใชแลวจากการประกอบกิจการอยูถ ึง 58,077
โรงงาน และมีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหรับบําบัด/กําจัดกากของเสียเพียง 15 ราย และในป พ.ศ. 2545 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงใชนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานกําจัดของเสียอุตสาหกรรมอยางเสรี โดยเพิ่มประเภทโรงงาน
ลําดับที่ 105 (คัดแยก และ/หรือฝงกลบฯ) และ โรงงานลําดับที่ 106 (รีไซเคิล) เปนผลใหในปลายป พ.ศ. 2546 มีผูบําบัด
หรือกําจัด หรือ WP ถึง 65 ราย และมีโรงงานที่ขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงานเพิ่มขึ้นเปน 2,917 ราย
กระนั้นก็ตาม ปริมาณของเสียที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตใหนําออกนอกโรงงานนั้นเพิ่มขึ้นนอยมาก คือ
ปริมาณของเสียอันตรายที่อนุญาตเพิ่มจาก 0.173 ลานตันเปน 0.431 ลานตัน และปริมาณของเสียที่ไมอันตรายที่
อนุญาตเพิ่มจาก 1.097 ลานตัน เปน 1.589 ลานตัน ในป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา
การเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสียที่อนุญาตไมสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของคําขออนุญาต
คณะผูวิจัยไดวิเคราะหการจัดประเภทของเสียอุตสาหกรรมในภาคผนวกที่ 1 ทายประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2540) กําหนดบัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย ซึ่งเปนการรวบรวม
มาจากบัญชีของเสียอันตรายขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection
Agency) หรือ USEPA ของเสียที่ควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนตามอนุสัญญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายและการกําจัด และบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พรอม
กันนั้นไดรวบรวมขอคิดเห็นการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย โดยรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ในการอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบการอุตสาหกรรมแกผูประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางกรอบการจัดแบงรหัสของเสียอันตรายตามที่กฎหมายกําหนดจากเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูประกอบการ และนักวิชาการที่เกี่ยวของ
ผลจากการอบรมและระดมความคิดเห็นสรุปไดวา ปญหาที่การรวบรวมขอมูลปริมาณของเสียไมไดผลตาม
ขอกําหนดของกฎหมายมาจากเหตุผลหลัก 3 ประการ ประการแรก คือ ความไมชัดเจนของคําจํากัดความ ทั้งในสวนที่
เปนคําจํากัดความของสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไมใชแลว และคําจํากัดความของลักษณะและคุณสมบัติของของเสียอันตราย
ประการที่สองคือ การจําแนกของเสียอันตรายกระทําไดคอนขางยากจําเปนตองมีความรูความเขาใจดานเทคนิค เนื่องจาก
ของเสียหลายชนิดตองมีการพิสูจนหรือวินิจฉัยโดยทําการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ หรือของเสียอันตรายหนึ่งชนิด
อาจจัดเปนของเสียอันตรายไดหลายหมวดหรือหลายขอที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1 ทายประกาศฯ ฉบับที่ 6 ก็ได และ
ประการที่สามคือ เอกสารที่ใชสําหรับรายงาน (แบบ ร.ง. 6 และที่ใชในการยื่นขออนุญาต) และความยุงยากของ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
โดยขอสรุปขางตน คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอการจัดประเภทของเสียอันตรายและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูล
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นใหม ดังนี้
1) การจัดประเภทของเสียอันตรายตามระบบของสหภาพยุโรป หรือ European Waste Code (EWC)Hazardous Waste List (HWL) ซึ่งเปนระบบที่มีการจําแนกของเสียตามกิจกรรมการผลิตหรือกระบวนการผลิต
สามารถระบุไดวาประเภทของเสียมาจากขั้นตอนใดของกระบวนการ และมีการชี้ชัดวาของเสียใดเปนของเสียอันตราย
และของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย ชวยทําใหการจําแนกชนิดของเสียอันตรายทําไดสะดวกขึ้น ลดความยุงยากใน
การวินิจฉัยเชิงเทคนิคและการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ระบบการจัดประเภทของเสียของสหภาพยุโรป กําหนดของเสียเปน 20 หมวด (หมวด 01 ถึงหมวด 20)
จําแนกตามลักษณะของกระบวนการผลิต กระบวนการสนับสนุนการผลิต เชน โรงงานผลิตน้ําประปา โรงงานปรับ
คุณภาพของเสีย เปนตน และกิจกรรมที่เกิดของเสียอื่นๆ ดวย เชน ของเสียจากงานกอสราง ของเสียจากการ
สาธารณสุข ของเสียชุมชน เปนตน ระบบนี้กําหนดรหัสของเสียที่ประกอบดวยเลขชุด 6 หลัก คือ 2 หลักแรกระบุ
กระบวนการผลิต 2 หลักตอมาระบุกิจกรรมของกระบวนการผลิต และ 2 หลักสุดทายระบุของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตหลักและกิจกรรมของกระบวนการผลิตนัน้ ๆ การกําหนดของเสียดวยเลขชุด 6 หลักดังกลาวทําให
เกิดความเขาใจที่ตรงกันและสามารถนําขอมูลของเสียที่จัดเก็บไดมาประมวลผลไดสะดวกและถูกตองยิ่งขึ้นอีกดวย
2) การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลของเสียใหสะดวกตอการนําไปใชงานในแตละประเภทอุตสาหกรรม
ในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดพัฒนาจากการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมเศรษฐกิจตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ (International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities : ISIC) และจัดทําขึ้นเพื่อเริ่มใชในป พ.ศ. 2547 โดยใช
กิจกรรมการผลิตเชื่อมโยงประเภทของเสียเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลของเสีย ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ ขอมูลของเสียเฉพาะจากกระบวนการ
ผลิตหลัก (specific wastes) ตั้งแตหมวด 01 ถึงหมวด 12 และขอมูลของเสียทั่วไปหรือของเสียที่ไมไดเกิดจากกระบวนการ
ผลิตหลัก (common wastes) ตั้งแตหมวด 13 ถึงหมวด 20 โดยคณะผูวิจัยไดเสนอรายการของเสียสําหรับอุตสาหกรรม
แตละประเภทไวดวย โดยการจัดเก็บขอมูลของเสียเฉพาะกิจกรรมและขอมูลของเสียทั่วไปหรือของเสียที่ไมไดเกิด
จากกระบวนการผลิตหลักจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตและกิจกรรมของแตละประเภทอุตสาหกรรม
คณะผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดเก็บขอมูลของเสียไปทดสอบกับโรงงาน 10 ประเภท ในจังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดอื่น ๆ อีก 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และสมุทรสาคร
แตเนื่องจากกรอบเวลามีจํากัดจึงทดสอบไดเพียง 20 โรงงาน พรอมทั้งประเมินผลเบื้องตน โดยใชแบบสอบถาม และ
พบวาไดรับการตอบรับจากผูป ระกอบการอยางดียิ่ง
ประโยชนของรูปแบบการจัดเก็บของเสียที่นําเสนอนี้ จะทําใหผูประกอบการสามารถจําแนกของเสียได
สะดวกและถูกตองจากแบบฟอรมซึ่งมีรายการชนิดของเสียจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ และ
ทําใหผูปฏิบัติงานในภาครัฐสามารถตรวจสอบและประมวลผลขอมูลของเสียอุตสาหกรรมไดสะดวกและรวดเร็ว เปน
ผลใหเกิดขอมูลที่เชื่อถือไดมากขึ้น
ในสวนของการบริหารจัดการนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีนโยบายในการปรับปรุงประกาศฯ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2540) และประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) อยูแ ลว รูปแบบที่เสนอในรายงานนี้จึงสามารถนําไปปรับใช
ตามนโยบายได
การดําเนินงานโครงการวิจยั นี้
เปนผลการดําเนินงานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและนักวิชาการ ซึ่งเห็นความสําคัญในการที่จะผลักดันใหมกี ารดําเนินงานตามนโยบายการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม จนเกิดผลงานที่เปนรูปธรรม ซึ่งสามารถนําไปปรับใชใหเกิดผลการดําเนินงานสืบเนื่อง เพื่อใหไดระบบ
การเก็บขอมูลที่เชื่อถือได
และสามารถพัฒนาใหเกิดศูนยขอมูลของเสียเคมีวัตถุ
(กากและวัสดุเหลือใชจาก
อุตสาหกรรม) ในอนาคต แตจําเปนตองไดรับการยอมรับเชิงนโยบายและการวางแผนปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน เพื่อให
เกิดการดําเนินงานที่สืบเนื่องใหไดผลสําหรับใชในการวางแผนการจัดการของเสียอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับ
ภาพรวมภาคเศรษฐกิจใหสามารถพัฒนาอยางยั่งยืนไดตอไป
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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สรุปผลการศึกษา
1) รูปแบบการจัดเก็บขอมูลของเสียครอบคลุมการไดขอมูลทั้งที่เปนของเสียอันตรายและไมเปนของเสียอันตราย
และสอดคลองกับการจัดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบ TSIC ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ปรับแกใชแทนระบบทะเบียนโรงงานเดิม
2) การตอบรับของผูประกอบการทั้ง WG และ WP เปนไปในเชิงบวก รวมทั้งของเจาหนาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (Waste Regulator : WR) ดวย
3) จาก ขอ 1 และขอ 2 ขางตนจะสามารถทําใหการเก็บขอมูลของเสียโรงงานเปนระบบ สามารถประมวลผล
ไดงาย เนื่องจากเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสามารถนําไปวางแผนในภาพรวมของภาค
เศรษฐกิจของประเทศได
ขอเสนอแนะ
1) ใหมีการระดมขอคิดเห็นจากนักวิชาการ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และผูประกอบการ เพื่อพิจารณา
ปรับแกการจัดรหัสของเสียเบือ้ งตน จากผลงานของโครงการนี้ตามกลุมหรือรายสาขาอุตสาหกรรม
2) ทดสอบการใชรหัสแบบใหมกับ WG และ WP เพิ่มเติมใหครบทุกกลุมหรือรายสาขาอุตสาหกรรม ตาม
ผลจากขอ 1 กอนการตัดสินใจนํามาใชงาน
3) เสนอกระทรวงอุตสาหกรรมใหแกไขและปรับปรุงประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และประกาศฯ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ใหสอดคลองตามขอ 1 และ ขอ 2 และกําหนดคํานิยาม แลวจัดทําคูมือและอบรม
ใชงานใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
4) ปรับระบบการควบคุมและจัดการกากอุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานใหมทั้งหมดใหสามารถรองรับ
ปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดย
4.1 ยกเลิกระบบการอนุญาต และใชระบบการขึ้นทะเบียนแทน
4.2 ใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลการขนสงของเสียระหวาง WG WR และ WP ทดแทน
การใชเอกสารพิมพ
ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐยังมีความจําเปนตองสุมตรวจสอบ (cross check) ความถูกตองของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสกับขอมูลตามเอกสารพิมพ เพื่อปองกันการรายงานเท็จ
5) ใหมีการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดประเภทของเสียอันตรายในระบบตางๆ เชน ของเสียประเภท
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส (Wastes from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) เพื่อ
เอื้อประโยชนในการบริหารจัดการและการควบคุมการขนสงของเสียอันตรายภายในประเทศและผานแดน
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Executive Summary
From the past to the present development of industrial sector in Thailand, wastes generated by factories
have rapidly been increased in terms of quantity and variety. Those wastes might be of hazardous wastes (HZW) or
non-hazardous wastes (Non-HZW) types; the two different wastes are often mishandled and mixed up, which
makes further management of these wastes become much more difficult.
Responsible government authorities have established a common strategy for collection and monitoring of
HZW, an initial attempt was a number of studies conducted to appraise industrial wastes’ situation. However, there
are always discrepancies found in the results of those studies, especially, on wastes’ quantity and their generation
units. Apparently, these discrepancies resulted from many causes i.e., differences in hypotheses and basic data used
in waste estimation and, particularly, incompleteness in waste information. The entire waste information involves
waste generator (WG), waste transporter (WT), waste processor (WP), and waste regulator (WR). Any missing or
false information obtained from one of these players will, ultimately, lead to a wrong scenario of national waste
management. Of importance, intrinsic information from a WG, who has no basic knowledge in industrial wastes,
gives incorrect figures of his wastes and, consequently, results in erroneous analyses of the whole data.
To make an access to primary information more plausible, the Department of Industrial Works (DIW) and
a team of researchers from Chulalongkorn University, under a support of the Thailand Reseach Fund, had initiated
a pilot project entitled “Procedural Approach for Data collection of Industrial Hazardous Wastes in Samut Prakan
Province”. The aims of this research study were first, to develop a facilitating tool, which can be used by both the
authorities’ and enterprises’ personnel, for gathering industrial waste data, and second, to evaluate an efficiency of
the tool. The project period was 3-month, starting from October 2003 to December 2003, and the project
implementation area was selected in Samut Prakan Province where a broad variety of factories are located and a
number of different kinds of HZW are generated. The developed tool shall be usable for a systematic HZW data
collection i.e., to monitor, evaluate, and analyze raw data in order to transform the data into information for
planning and setting up relevant policy of overall HZW management in a future.
The project commenced with a review of an existing industrial-waste management scheme, which is
empowered by the Ministerial Rule No. 2 (B.E. 2535) prescribed pursuant to the Factory Act B.E. 2535. In Section
4, Article 13 of the Rule describes about a duty of factory operators i.e., WG, to manage their wastes (i.e., garbage
and unusable materials) properly. According to Article 13(3) of the Rule, the Notifications of the Ministry of
Industry viz., No. 6 (B.E. 2540) and No. 1 (B.E. 2541) were issued for controlling the disposal of HZW and NonHZW, respectively.
The two Ministerial Notifications require WG to get prior approval from DIW if they intend to evacuate
their wastes i.e., HZW and Non-HZW out of factory premises. Additionally, the Notification No. 6 (B.E. 2540)
further demands WG of HZW to report details on their types, characteristics, properties, quantity and storage places
as well as methods of storage, treatment, disposal and transportation according to the Ror.Ngor.6-Form to DIW
annually by the 30th day of December.
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After the two Ministerial Notifications have been imposed, it appears that DIW still obtained insufficient
data of actual industrial wastes, in terms types and quantity, of from WG. This is partly due to inadequate stringent
enforcement of the waste regulations upon the violator by the WR. Of importance is a problem of difficulty in
identifying types of HZW, which is full of variety, and most WG have not enough technical data and knowledge to
identify HZW properly. This intrinsic problem caused the implementation of industrial HZW management
unattainable. In 2001, there were only 805 WG applying for waste evacuation permits out of 58,077 category-3
factories, which were potential generators of both Non-HZW and HZW, and only 15 WP registered by DIW. In the
following year viz. 2002, the Ministry of Industry employed a free-market oriented policy to boost the
establishment of waste-processing facilities by legitimately issued the Ministerial Rule about Factory Type
Definitions by adding the Factory Type 105 (Sorting and/or landfilling facilities) and the Factory Type 106 (Waste
recycling facilities). As a result, by the end of 2003, WP numbered to 65; while 2,917 WG applied for their waste
evacuation permits. Nevertheless, an increase in permitted waste quantity from 2002 to 2003, i.e., by 0.173 to 0.431
million ton for HZW and by 1.097 to 1.589 million ton for Non-HZW, was not proportional to an increase in a
number of permits. Yet, there is no efficient monitoring system to follow up an actual amount of “evacuated
wastes”.
Initially, the research team of the project had reviewed and analyzed a number of waste identification
methods such as, the Chemical Wastes, as indicated in the Notification of the Ministry of Industry entitled “The
Hazardous Substances List (B.E. 2535)” prescribed pursuant to the Hazardous Substances Act B.E. 2535, and the
Lists of HZW Characteristics and Properties in Annex I, as attached to the Notifications of the Ministry of Industry
No. 6 (B.E. 2540) entitled “Disposal of Wastes or Unusable Materials”. In essence, the latter notification includes
“the Code of Federal Regulations Title 40: Protection of Environment” of the United States Environmental
Protection Agency (U.S. EPA), “the Chemical Wastes List” prescribed pursuant to the Hazardous Substances Act
B.E. 2535 and “the HZW List” as described by the Basel Convention.
Subsequently, together with the Industrial Provincial Office of Samut Prakan, the research team were able
to gather a considerable amount of opinions, concerning legal compliance about industrial HZW and Non-HZW,
from participants of “the Training Workshop for Factory Operators in Samut Prakan Province” and “the Seminar
for Setting-up a Framework for Identification of HZW Code as Legally Defined” by use of questionnaires and
interactive discussion. These two events involved a number of DIW officials, industrial entrepreneurs, professional
scholars and university academics in related field i.e., waste management. A conclusion drawn from the collected
opinions is as followed:
The major cause of insufficient collectable data of actual industrial wastes from WG is: first,
Ambiguity in wastes’ definition, which is a meaning of “unusable materials” and HZW characteristics and
properties, and second, difficulty for the factory operators to report to the concerned authority when using the legal
Ror.Ngor.6Form, as mentioned earlier.
Finally, by studying numbers of HZW identification systems, the research team came to a decision to
formulate the method for HZW identification in accordance with the European Waste Code (EWC) – Hazardous
Waste List (HWL). The EWC has identified wastes according to their origins i.e., major activities or production
Supported by Thailand Research Fund (TRF)

Pilot Project to Develop Guidelines for Record Keeping System of Industrial Hazardous Wastes : Samutprakarn Province

ช

processes, which are described by 20 Chapters. Each Chapter is represented by numbers of 2 digits. The first set of
numbers is a process identity; following by Sub-Chapter i.e., 2 sets of 2-digit numbers, the second set identifies a
specific activity of the process and the third set stands for a waste material i.e., type or characteristics, of the
specified activity of the production process. Hence, each waste material from a specific activity and process is
totally represented by 6-digit numbers. Under EWC identification, HZW and Non-HZW can be distinguished; this
makes the code appropriate for further practical use. In the proposed method, the researchers also included relevant
terms and definitions of “wastes and their management” for better clarification.
In addition, the research team had integrated the proposed HZW identification with the Thailand
Standard Industrial Classification (TSIC) for the reason that the Ministry of Industry was planning to change a
conventional Factory Registration Number system to a more international approach TSIC system by 2004. The
equivalence list comparing between the conventional system and the TSIC has been made by DIW; this will enable
the authority to convert all 107 types of factories into new TSIC codes. The TSIC code consists of numbers of 5
digits; the first 4 digits are identical to the International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities (ISIC). The 4-digit ISIC code comprises 3 sets of numbers; the first 2-digit set, the second 1-digit set and
the third 1-digit set represent Divisions, Major Groups, and Groups, respectively. The fifth digit of TSIC system
means types of factories, which are specific for industrial activities in Thailand.
To test the applicability of the proposed HZW identification system in accordance with the TSIC, under
time-limited condition, the research team approached 20 factories from 10 different industrial sectors. The tested
factories mostly located in Samut Prakan and some were in other provinces i.e., Phra Nakhon Si Ayuthaya, Sara
Buri, Samut Sakhon, and Bangkok. The factories’ responsible personnel were requested to fill in an industrial waste
reporting form, which was modified from the legal Ror.Ngor.6-Form. From early evaluation using questionnaires,
it was found that most of the industrial entrepreneurs were satisfactory with the proposed HZW identification
system.
The waste identification system, which was classified by all relevant economic activities, proposed in this
report is expected to help data collection of industrial wastes become more systematic, reliable and convenient for
any further processing. As the research period was limited, prior to actual use of the new system, it is strongly
advisable to test the system in a larger scale with more industrial sectors and statistically sufficient numbers of
factories.
In terms of industrial waste management, DIW has planned to revise and improve its existing waste
regulations viz. the Notifications of the Ministry of Industry No. 6 (B.E. 2540) and No. 1 (B.E. 2541). Therefore,
this proposed HZW identification system, which is in accordance with the TSIC, can be utilized and served DIW’s
revision plan.
This study is a result of the work between “DIW’s officials responsible for industrial waste management”
and “the professional scholars and university academics”. The research team comprehended the importance of
realizing the industrial waste management policy and intended to promote the more user-friendly industrial waste
identification system into practice. This newly proposed system will make collected industrial-waste data more
reliable and plausible to be further developed as a basis of Chemical Waste Centre (i.e. wastes and unusable
By National Research Center for Environmental and Hazardous Wastes Management, Chulalongkorn University and Department of Industrial Works
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materials from industry) in a future. This could be achievable if it is accepted as a state policy and a plan of action
is systematically prepared for continuous and effective implementation of an overall industrial-waste management
scheme, which has to correspond with a sustainable development of domestic economy.
Conclusions
1) The industrial waste identification system, which is in accordance with the European Waste Code
(EWC) for both HZW and Non-HZW, corresponds with the Factory Registration Number (FRN) based on TSIC
system, which the Ministry of Industry has planned to add in the existing conventional system.
2) The sampled industrial entrepreneurs, both WG and WP, positively respond to the proposed industrial
identification system, as well as the officials of DIW (as WR).
3) As a result of Conclusions 1 and 2, this will enable data collection of industrial wastes become
systematic, easy to compile and, eventually, due to its nature which associates with all economic activities, can be
used for planning of a national macro-economics.
Recommendations
1) The newly-proposed industrial identification system shall, inevitably, be tested with additional WG and
WP to fulfill all industrial sectors and/or sub-sectors, and it should be modified properly prior to adoption, if
necessary.
2) The existing Notifications of the Ministry of Industry No. 6 (B.E. 2540) and No. 1 (B.E. 2541) should
be revised and improved according to Recommendation 1. A manual for the newly-proposed industrial waste
identification system should be arranged for potential users i.e., WG, WT, WP and WR.
3) The existing systems for controlling and managing of industrial wastes should also be revised and
reorganized in order to handle all future workload. For example, a waste permit system could be cancelled and
replaced with a waste registration system. Substituting some copies of waste manifest printings with electronic
manifest forms is also possible.
4) Comparison of the newly-proposed system with other in-use HZW identification systems should be
conducted to create possible correlation in order to facilitate a control of domestic and trans-boundary movement of
HZW.
5) Mutual Code of Practice of Industrial Waste Identification for all relevant authorities should be
prepared in due time.
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการนํารองแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม:
จังหวัดสมุทรปราการ

(Pilot Project to Develop Guidelines for Record Keeping System of Industrial Hazardous Wastes :
Samutprakarn Province)
1. บทนํา
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วทัง้ ที่ผานมาและในปจจุบัน สงผลใหของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ของเสียดังกลาวอาจอยูทั้งในรูปของเสียอันตราย (Hazardous Waste : HZW) และที่ไม
เปนของเสียอันตราย (Non-Hazardous Waste : Non-HZW) ซึ่งมักถูกจัดเก็บอยางไมเปนระบบและเกิดการปะปนกัน
ทําใหยากตอการจัดการในลําดับตอไป ภาครัฐที่เกี่ยวของจึงกําหนดยุทธศาสตรการจัดเก็บและการติดตามกากของเสีย
อันตรายขึ้น การดําเนินงานเบื้องตน หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดใหมีการศึกษาเพื่อประเมินสถานการณ แตพบวาการ
ประเมินสถานการณของเสียอันตรายและปริมาณตัวเลขของเสียภาคอุตสาหกรรมจากแหลงศึกษาตางๆ
มีผลที่ได
แตกตางกัน ความแตกตางกันของการประมาณการณที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายสาเหตุ ไดแก สมมติฐานของการประเมิน
ตางกัน ขอมูลที่ใชเปนพื้นฐานในการประเมินตางกัน แตสิ่งสําคัญยิ่งก็คือความไมสมบูรณของขอมูล อันเนื่องมาจาก
การติดตามขอมูลกากของเสียอันตรายที่ไมครบวงจร ตั้งแตผูทําใหเกิดของเสีย (Waste Generator : WG) ผูขนสง
(Waste Transporter : WT) ผูบําบัด/กําจัดของเสีย (Waste Processor : WP) ผูกํากับดูแล (Waste Regulator : WR)
และผูใหขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขาดความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับของเสีย
ซึ่งทําใหการกรอกขอมูลผิดพลาด การวิเคราะหขอมูลจึงมีความคลาดเคลื่อน
ของเสียอันตรายในปจจุบันถูกจําแนกตามวัตถุประสงคของการจัดการ เชน กําหนดใหมี 13 ประเภทตาม
วัตถุประสงคเพื่อสะดวกตอการบําบัด ขณะที่การจําแนกตามพระราชบัญญัติโรงงาน (พ.ศ. 2535) ไดจําแนกประเภท
กากของเสียอันตรายเปน 4 หมวด และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (พ.ศ. 2535) ก็มีการจําแนกบัญชีของเสียเคมีวัตถุ
ซึ่งเปนของเสียอันตรายไว นอกจากนี้ยังมีการจําแนกตามบัญชีของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลและตามการจัด
พิกัดศุลกากร เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวาการจําแนกประเภทของเสียอันตรายคอนขางจะยุงยากและซับซอน ตลอดจน
การตีความประเภทของเสียอันตรายของแตละหนวยงานก็มีการคาบเกี่ยวกันและไมชัดเจน
ผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทมีหนาที่ตองรายงานชนิด ปริมาณ การจัดเก็บ และการ
กําจัดของเสียอันตรายที่มีอยูตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนรายป แตการวินิจฉัย ระบุชนิดของเสียอันตรายตามที่
กฎหมายกําหนดซึ่งมีหลากหลายชนิด ตองอาศัยขอมูลทางเทคนิคที่ผูประกอบการสวนใหญขาดความรูความเขาใจ จึง
มีความจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดมากอนนําไปประยุกตใชงานดานอื่นๆ
เพื่อลดปญหาที่กลาวมาขางตน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงไดจัดทําโครงการนํารองเรื่องแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุ
ที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องมือที่
สะดวกตอการจัดเก็บขอมูล ซึ่งบุคลากรของหนวยงานรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชได และเพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพเครือ่ งมือดังกลาว จึงอาศัยแหลงอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการซึง่ มีโรงงานอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท เปนพื้นที่นํารองเพื่อทําการศึกษา ใหไดมาซึ่งรูปแบบเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใช
แลวที่เปนของเสียอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมที่สะดวกในการติดตาม ประเมิน และวิเคราะห สําหรับใชในการ
ดําเนินงานเพื่อวางแผน และกําหนดนโยบายการจัดการของเสียอันตรายในภาพรวมตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางรูปแบบการจัดประเภทของเสียอันตรายที่สามารถนําไปใชในการติดตามขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่
เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 เพื่อจัดทําแนวทางเบื้องตนในการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม และวางแผนรายละเอียดการดําเนินงานในระยะที่สอง
3. กรอบกิจกรรม
3.1 การศึกษาสถานการณและการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมกอนเริ่มโครงการ
3.2 การดําเนินงานรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3.3 การจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานและผูประกอบการ
3.4 การศึกษาระบบการจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม
3.5 การศึกษารูปแบบการจําแนกของเสียอันตรายตามระบบสากลและรูปแบบที่ใชในประเทศไทย
3.6 การจัดทํารูปแบบการจําแนกวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามประเภทอุตสาหกรรม
3.7 การพัฒนารูปแบบสําหรับเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามประเภทอุตสาหกรรม
3.8 การทดสอบและปรับปรุงรูปแบบการเก็บขอมูล
3.9 การประมวลผล
4. การดําเนินงาน
4.1 ศึกษาสถานการณเกี่ยวกับรายงานปริมาณของเสีย การรายงานปริมาณของเสียอุตสาหกรรมตามกรอบกฎหมาย
และปญหาการเก็บขอมูล
- ไดศึกษาการรายงานปริมาณของเสียและวิเคราะหที่มาของความแตกตางจากรายงานตาง ๆ กฎหมายที่ใช
ควบคุม การดําเนินงาน และปญหาการเก็บขอมูล
4.2 การดําเนินงานรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
- ไดรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการในการฝกอบรมเพือ่ เพิ่มสมรรถนะในการทํางาน
ในการทํางานดานสิ่งแวดลอม/วัตถุอันตราย/ความปลอดภัยในสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและรวมกันดําเนินงานตามโครงการ
4.3 การจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานและผูประกอบการ
- ไดมีการจัดประชุมเสนอกรอบการดําเนินงานของโครงการ และรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานซึ่งมี
หนาที่กํากับดูแลโรงงานและผูประกอบกิจการโรงงาน และรวบรวมขอคิดเห็นไปใชในการจัดทํารูปแบบ
การจําแนกวัสดุที่ไมใชแลว ทั้งจากหนวยงานภายใน ภายนอก และผูประกอบการ
4.4 การศึกษาระบบการจัดแบงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
- ไดศึกษาการจัดแบงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามบัญชีทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และการจัดแบงประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thailand
Standard Industrial Classification: TSIC) เพื่อนํามาใชเปนฐานในการจัดรหัสของเสียตามรูปแบบการ
จําแนกวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามขอ 4.6
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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4.5 การศึกษารูปแบบการจําแนกของเสียอันตรายตามระบบสากลและรูปแบบที่ใชในประเทศไทย
- ไดศึกษาบัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) เปรียบเทียบกับการจัดประเภทของเสียตาม
ระบบสากลตาง ๆ ไดแก ระบบของสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency:
USEPA) ระบบของสหภาพยุโรป (European Union: EU) อนุสัญญาบาเซล และระบบของศุลกากรโลก
(World Customs Organization: WCO) เพื่อนํามาปรับเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการเก็บขอมูลตาม
ประเภทอุตสาหกรรมในขอ 4.4
4.6 การจัดทํารูปแบบการจําแนกวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามประเภทอุตสาหกรรม
- ไดนํารูปแบบการจําแนกประเภทของเสียที่จัดทําในขอ 4.5 มาจัดทํารายการวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่เปน
HZW และ Non - HZW ของประเภทอุตสาหกรรมตาง ๆ ตามระบบที่จัดในขอ 4.4 แลวพัฒนารูปแบบ
สําหรับเก็บขอมูลของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไปทดสอบการเก็บขอมูล
4.7 การทดสอบและปรับปรุงรูปแบบการเก็บขอมูล
- ไดนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในขอ 4.6 ไปทดสอบการกรอกขอมูลของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ
รวม 20 โรงงาน และรวบรวมขอคิดเห็น นํามาปรับปรุงรายการของเสียที่จัดทําในขอ 4.5 และเพิ่มเติม
รูปแบบเดิม สรุปเปนขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการตอไปในอนาคต
5. ผลการดําเนินงาน
5.1 ผลการศึกษาสถานการณเกี่ยวกับการรายงานปริมาณของเสีย การรายงานปริมาณของเสียอุตสาหกรรมตาม
กรอบกฎหมาย และปญหาการเก็บขอมูล
5.1.1 รายงานเปรียบเทียบผลการศึกษาและคาดการณปริมาณของเสียในป พ.ศ. 2544
ในอดีตไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณของเสียอันตรายเพื่อใชเปนพื้นฐานในการวางแผนการจัดการ
หลายครั้ง แตขอมูลตามรายงานจากการศึกษาดังกลาวมีขอแตกตางกันมาก ทําใหการประยุกตไปใชงานเกิด
ขอผิดพลาดได หากไมไดวิเคราะหที่มาของขอมูลใหชัดเจน ขอมูลที่มีการอางถึงบอย ไดแก ขอมูลจากรายงาน
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งศึกษาโดย Engineering Science Inc. (Office of the
National Board, 1989) รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทย พ.ศ. 2544 ของกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ,
2545) และรายงานการศึกษาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยความสนับสนุนดานวิชาการขององคการความรวมมือ
ระหวางประเทศแหงญี่ปุน หรือ JICA (กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน,
2545)
การคาดการณปริมาณของเสียในป พ.ศ. 2544 ของรายงานทั้งสามฉบับขางตน แสดงในตารางที่ 1

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544
แหลงรายงาน
กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (ศึกษาโดยบริษัท
Engineering Science Inc. )
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
องคการความรวมมือระหวางประเทศ
แหงญี่ปุน (ศึกษาโดย JICA)

ปริมาณ
(ลานตัน)
1.31
5.99

0.85

ตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ไมระบุวิธีการเก็บขอมูล
คาดการณทั้งประเทศโดยใช 1) จํานวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2529 จํานวน 86,000 โรงงาน และอีก
314 โรงงานขึ้นกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
2) อัตราการเกิดของเสียอันตราย (Waste Generation Unit)
ประมาณการณของเสียทั่วประเทศจากการสํารวจของเสียจากตัวอยาง
อุตสาหกรรม 206 แหงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยไมรวมของเสีย
จากโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม

รายงานการศึกษาของ Engineering Science Inc. เปนการคาดการณจากของเสียอุตสาหกรรม 10
ประเภท รวมกับของเสียอีก 3 ประเภท คือ ของเสียจากกิจกรรมถายภาพ ของเสียจากชุมชน และของเสียติดเชื้อ
รายงานการศึกษานี้ ตอมาในป พ.ศ. 2535 คณะทํางานเพื่อพิจารณารายละเอียดของประเภทกิจกรรมที่มอี ัตราการผลิต
ของเสียที่เปนอันตราย ภายใตคณะอนุกรรมการประสานแผนการจัดการของเสียที่เปนอันตราย (วิระ มาวิจักขณ และ
คณะ, 2545) ไดมีการปรับปรุงแกไขการคาดการณปริมาณกากของเสียอันตรายรวม จาก 5.99 ลานตัน เปน 3.77
ลานตัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การคาดการณปริมาณของเสียอันตราย จําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2544
ขอมูลเดิม 1
ประเภท

ปริมาณ
(1,000 ตัน/ป)
น้ํามัน
686.36
สารอินทรียตกคางที่เปนของเหลว
0.88
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอินทรีย
21.53
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอนินทรีย
54.08
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารโลหะหนัก 4,418.03
ตัวทําละลาย
124.31
ของเสียที่มีฤทธิ์เปนกรด
311.71
ของเสียที่มีฤทธิ์เปนดาง
86.20
ผลิตภัณฑทไี่ มไดมาตรฐาน
0.11
สารอินทรียตกคางที่ละลายน้ํา
1.04
ของเสียจากกิจกรรมถายภาพ
57.81
ของเสียจากชุมชน
31.09
ของเสียติดเชื้อ
200.70
รวม
5,993.84
ที่มา:

1

2

ขอมูลแกไข 2
ประเภท
น้ํามัน
กากสารอินทรียเหลว
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอินทรีย
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอนินทรีย
กากตะกอนและของแข็งที่เปนโลหะหนัก
ตัวทําละลาย
ของเสียที่เปนกรด
ของเสียที่เปนดาง
ผลิตภัณฑทไี่ มไดมาตรฐาน
กากสารอินทรียนา้ํ
น้ําเสียลางอัดรูป
ขยะชุมชน
ขยะติดเชื้อ
รวม

ปริมาณ
(1,000 ตัน/ป)
686.36
0.88
21.53
54.08
2,194.37
124.31
311.71
86.20
0.11
1.04
57.81
31.09
200.70
3,770.18

Office of the National Environment Board, Ministry of Science, Technology and Energy, Kingdom of Thailand. Final Report
“National Hazardous Waste Management Plan”, Vol. 1 – Executive Summary Report. Prepared by Engineering-Science, Pasadena,
California, U.S.A.; Thai DCI Co., Ltd., Bangkok Thailand.; Systems Engineering Co., Ltd., Bangkok Thailand., March 1989, p. 9.
อางใน วิระ มาวิจกั ขณ, ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ และพรรัตน เพชรภักดี. แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร:
2545 , หนา 3 - 3
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สําหรับรายงานที่ศึกษาโดย JICA เปนการรายงานปริมาณของเสียจํานวน 12 ประเภท จากการสํารวจ
โรงงาน 206 โรงงาน ดังรายละเอียดประเภทของเสียดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตราย พ.ศ. 2544 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทกาก

ปริมาณ (ตัน/ป)
1,881
2,956
4,555
51,774
585
14,579
18,331
159,690
18
1,419
180,238
121,430
557,456

Acids
Alkalis
Heavy Metal Compounds
Liquid Inorganic Compounds
Solid Inorganic Compounds
Organic Compounds
Polymer Materials
Fuel, Oil and Grease
Fine Chemicals and Biocides
Picking Waste
Filter Materials, Treatment Sludge
Other Toxic substances
รวม

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA). รายงานฉบับสมบูรณการศึกษาแผนแมบท
การจัดการ กากของเสียอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในราชอาณาจักรไทย. พฤศจิกายน 2545. หนา 33.

จากขอมูลขางตน คณะผูศึกษาไดคาดการณปริมาณกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยใชจํานวน
คนงานตามฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ศึกษา รวม 33,092 แหง
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การคาดการณปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมจากรายงานการศึกษาของ JICA

ทั่วประเทศ
พื้นทีศ่ ึกษา
(รอยละของจํานวนหรือ
ปริมาณทั้งประเทศ)

จํานวน
โรงงาน

จํานวน
คนงาน

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไมเปน
ของเสียอันตราย (ตัน/ป)

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เปน
ของเสียอันตราย (ตัน/ป)

121,231

2,978,165

5,409,832

854,603

33,092
(27.3)

1,584,782
(53.3)

2,364,782
(43.7)

557,456
(65.2)

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA). รายงานฉบับสมบูรณการศึกษาแผนแมบท
การจัดการ กากของเสียอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในราชอาณาจักรไทย. พฤศจิกายน 2545. หนา 146.

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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5.1.2 การคาดการณปริมาณของเสียในป พ.ศ. 2545
รายงาน Thailand Environmental Monitor, 2003 คาดการณวาประเทศไทยจะมีของเสียที่เกิดจาก
ชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจ และโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2545 รวมกันถึง 21.8 ลานตัน เปนของเสียภาคอุตสาหกรรม
รวม 6.853 ลานตัน จากจังหวัดที่มีของเสียสูงสุด 4 จังหวัด ดังตารางที่ 5 (Pollution Control Department et al., 2003)
ตารางที่ 5 ปริมาณของเสียภาคอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2545
ประเภทของเสีย
ของเสียอันตราย
(HZW)

ปริมาณ (ลานตัน)
0.963

ไมเปนของเสียอันตราย
(Non-HZW)

แหลงกําเนิด
สมุทรปราการ
กทม.
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กทม.
ปทุมธานี
สมุทรสาคร

5.890

(รอยละ)
(19)
(18)
(11)
(7.0)
(13)
(11)
(8.5)
(5.2)

รวม
6.853
ที่มา : Pollution Control Department, World Bank, United States-Asia Environmental Partnership and Japan Bank for
International Cooperation. Thailand Environmental Monitor 2003. Bangkok: World Bank Office, 2003, p. 8.

รายงานดังกลาวแสดงวา อุตสาหกรรมหลักที่กอใหเกิด HZW มากเปน 4 ลําดับแรกไดแก 1) โลหะ 2)
อิเล็กทรอนิกส 3) พลาสติก 4) เคมีและปโตรเลียม และชนิดของเสียอันตรายที่มีปริมาณสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก 1)
สารที่ใชสําหรับการกรองและกากตะกอน 2) เชื้อเพลิง น้ํามัน และไข และ 3) ของเหลวอินทรีย สําหรับประเภท
อุตสาหกรรมทีท่ ําใหเกิด Non-HZW สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 1) โลหะ 2) อาหาร และ 3) เฟอรนิเจอร และชนิดของเสีย
ที่ไมเปนของเสียอันตรายที่มีปริมาณสูงสุดคือ 1) โลหะและโลหะผสม 2) สวนของไม และ 3) สวนของสัตว (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 อุตสาหกรรมหลักที่กอใหเกิดของเสีย ประเภทและชนิดของเสีย
ประเภทของเสีย
HZW

Non-HZW

อุตสาหกรรมหลัก
โลหะ
อิเล็กทรอนิกส
พลาสติก
เคมีและปโตรเลียม
โลหะ
อาหาร
เฟอรนิเจอร

(รอยละ)

ชนิดของเสีย

(รอยละ)

(33)
(28)
(8)
(7)
(36)
(13)
(7)

สารที่ใชสําหรับการกรองและกากตะกอน
เชื้อเพลิง น้าํ มัน และไข
ของเหลวอินทรีย

(35)
(28)
(8)

โลหะและโลหะผสม
สวนของไม
สวนของสัตว

(30)
(16)
(13)

ที่มา : Pollution Control Department, World Bank, United States-Asia Environmental Partnership and Japan Bank for
International Cooperation. Thailand Environmental Monitor 2003. Bangkok: World Bank Office, 2003, p. 8.
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จากปริมาณของเสียที่แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 จะเห็นวา การศึกษาของ Engineering Science
Inc. และ JICA ใชการแบงประเภทของเสียที่ไมเหมือนกัน แมจะมีประเภทของเสียที่คลายคลึงกัน เชน ของเสียที่เปน
กรด ของเสียที่เปนดาง และของเสียประเภทโลหะหนัก แตทั้งสองรายงานก็ไมมีขอมูลแสดงประเภทยอยของของเสีย
เหลานั้น นอกจากนี้รายงานของ Engineering Science Inc. ก็ไมไดแสดงรายละเอียดของวิธกี ารศึกษา สําหรับรายงาน
ของ JICA จะบอกแหลงที่ศึกษาชัดเจนวาเปนการสอบถามจาก 206 โรงงาน แตจํานวนดังกลาวเมื่อเทียบกับจํานวน
โรงงานในพื้นที่ศึกษา (33,092 โรง) ก็เปนเพียงรอยละ 0.62 เทานั้น นอกจากนี้ จากตารางที่ 6 ที่แสดงวาการคาดการณ
ปริมาณของเสียจากตัวอยางที่ศึกษาจะถูกตองเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ คือ จํานวนโรงงานที่มีอยูจริง
และประเภทของเสียที่เกิดขึ้นจริง สําหรับจํานวนอุตสาหกรรมนั้น ฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนาจะเปน
แหลงอางอิงที่เชื่อถือไดหากระบบที่มีอยูมีการจัดทําขอมูลใหทันสมัย
และขอมูลจํานวนโรงงานที่มีรายงานลาสุด
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ขนาดและจํานวนโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ขนาด

จํานวนโรงงาน

รอยละ

1

คนงาน < 20 คน
เครื่องจักร < 20 แรงมา
คนงาน : 20-50 คน
เครื่องจักร : 20-50 แรงมา
คนงาน > 50 คน
เครื่องจักร > 50 แรงมา
รวม

39,024

34

16,993

15

58,077

51

114,094

100

2
3

ที่มา : ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขอมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2547)

สําหรับการเก็บขอมูลปริมาณของเสียนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการดําเนินการดังขอ 5.1.3
5.1.3 การรายงานปริมาณกากอุตสาหกรรมตามกรอบกฎหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรมมีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งในหมวด 4 ขอ 13 เกี่ยวกับการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไมใชแลว (ของเสียหรือกาก
อุตสาหกรรม) มีสาระสําคัญ ดังนี้
การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว
(1) การรักษาความสะอาด และจัดใหมีที่รองรับของเสียที่เหมาะสมอยางเพียงพอ
(2) การแยกและจัดเก็บของเสียที่มีพิษ
(3) ลักษณะ คุณสมบัติ ของของเสีย และวิธีกําจัด
ก) การขออนุญาตกอนนําของเสียออกนอกโรงงานไปบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด
ข) การแจงรายละเอียดและวิธกี ารที่กําหนด

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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จากกฎกระทรวงฉบับขางตน กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกประกาศกระทรวงฯ สําหรับควบคุม
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 ฉบับ ไดแก
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) : สําหรับวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของ
เสียอันตราย (HZW)
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) : สําหรับวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปน
ของเสียอันตราย (Non-HZW)
ประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ซึ่งเปนของเสียอันตราย (รายละเอียดในภาคผนวก 1) ซึ่งมีขอกําหนดใหผูประกอบการตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บฯ ตามแบบ รง. 6 ภายในวันที่ 30 ธันวาคมทุกป ประกาศฉบับนี้มี
ภาคผนวกที่ 1 (บัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว) และภาคผนวกที่ 2 (หลักเกณฑและ
วิธกี ารทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว) และบัญชีฯ ของภาคผนวกที่ 1 แบงเปน 4 หมวด ดังนี้
หมวด 1 กําหนดตามคุณสมบัติ 5 กลุม
- สารไวไฟ (Ignitable substances)
- สารกัดกรอน (Corrosive substances)
- สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย (Reactive substances)
- สารพิษ (Toxic substances)
- สารที่ถูกชะลางได (Leachable substances)
หมวด 2 กําหนดตามแหลงกําเนิด
- ของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดไมจําเพาะประเภทหรือไมจําเพาะชนิด
(Non- specific sources) 27 กลุมตามกระบวนการผลิต
- ของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดจําเพาะประเภทหรือจําเพาะชนิด
(Specific sources) 17 กลุมตามประเภทอุตสาหกรรม
หมวด 3 กําหนดตามชนิดของเคมีภัณฑ
- เคมีภัณฑที่เปนอันตรายแบบเฉียบพลัน (Acute hazardous chemicals) 202 ชนิด
- เคมีภัณฑที่เปนอันตรายแบบเปนพิษ (Toxic hazardous chemicals) 451 ชนิด
หมวด 4 กําหนดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ 13 กลุม)
ประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ซึ่งไมเปนของเสียอันตราย (รายละเอียดในภาคผนวก 2)
ภาคผนวกที่ 1 ของประกาศฯ ฉบับนี้ กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ไมใชแลว ดังนี้
ขอ (1) ไมเปนของเสียอันตราย
ขอ (2) ไมปนเปอนของเสียอันตราย
ขอ (3) เปนของเสียพิเศษ 15 ชนิด
ภาคผนวกที่ 2 (หลักเกณฑและวิธีการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลว)
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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5.1.4 ปญหาการเก็บขอมูล
ตามขอกําหนดของประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) สําหรับ HZW และประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) สําหรับ Non-HZW ผูประกอบการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้คือ
1. ตองขออนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงานโดยประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) บังคับใช
โรงงานทั่วประเทศ และประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) บังคับใชกับโรงงานในพื้นที่ 14 จังหวัด
2. การแจงโดยกรอกขอมูลตามแบบ รง.6 (เฉพาะ HZW) สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม ทุกป
การบังคับใชประกาศฯ ทั้งสองตั้งแตป พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 เปนตนมา มีปญหาและอุปสรรค
อยางตอเนือ่ ง สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. โรงงานบําบัด/กําจัดของเสีย (WP) ในระยะแรกที่มีการประกาศใชกฎหมายมีจํานวนจํากัดมาก
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานหลักในการควบคุมดูแลของเสียจากโรงงานไมไดใช
มาตรการทางกฎหมายอยางเขมขวดกับโรงงานที่ละเลยหรือฝาฝน
อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2544 กระทรวงอุตสาหกรรมไดมนี โยบายอนุญาตใหมีการตั้ง WP ไดอยาง
เสรี และไดมีการออกกฎหมายแยกโรงงาน WP จากเดิม 1 ประเภท คือโรงงานลําดับที่ 101 (โรงงานปรับคุณภาพของ
เสียรวม ซึ่งมีกาํ ลังการกําจัดของเสียประมาณ 2.9 ลานตันตอป) เพิ่มอีก 2 ประเภทคือ โรงงานลําดับที่ 105 (โรงงาน
เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบฯ) และ ลําดับที่ 106 (โรงงานที่นําของเสียมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมรีไซเคิล) ซึ่งเอื้อใหในป พ.ศ. 2546 จํานวน WP เพิ่มขึ้นเปน 65 โรงงาน (รูปที่ 1) และมีกําลังการกําจัดของเสียทั้ง
HZW และ Non-HZW รวมกันประมาณ 11 ลานตันตอป (รูปที่ 2)

จํานวนโรงงานผูรับดําเนินการ
จํานวนโรงงาน
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15

เผา

รูปที่ 1 จํานวนโรงงานรับกําจัดกากอุตสาหกรรมแบงตามวิธกี ารกําจัด
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ในป พ.ศ. 2544 มีจํานวนโรงงานเขาสูระบบการขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงานถูกตองตาม
กฎหมายเพียง 805 ราย แตปรากฏวาจนถึงเดือนธันวาคม 2546 มีโรงงานเขาสูระบบฯ เพิ่มขึ้นเปน 2,917 ราย ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนโรงงานจําพวกที่ 3 ทั้งหมด หลังจากป พ.ศ. 2545 มีจํานวน WP มากเพียงพอและกระจาย
ตัวอยูตามภูมภิ าคตางๆ บางแลว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดใชมาตรการทางการบริหารอยางเขมงวดตอโรงงานที่
ไมมีการขออนุญาตนําของเสียออกไปกําจัด หรือรายงานของเสียอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหแกผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ซึ่งมีหนาที่ตองตออายุใบอนุญาตทุก 5 ป
ดังนั้นหากกรมโรงงานปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเขมงวดและตอเนื่องกัน 5 ป ก็คาดวาของเสียจากโรงงานจะเขาสู
ระบบการควบคุมและจัดการของภาครัฐไดมากขึ้นเปนลําดับ

กําลังการผลิตของโรงงานผูรับดําเนินการ
12
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รูปที่ 2 กําลังความสามารถในการกําจัดกากอุตสาหกรรมแบงตามวิธีการกําจัด
ดวยเหตุผลขางตน จึงทําใหมีขอมูลของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงสวนนอย แตหากโรงงาน
สวนใหญมีการแจงขอมูลของเสียหรือมีการขออนุญาตนําของเสียออกไปกําจัดตามกฎหมาย การรวบรวมขอมูลดวย
ระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู
จะไมสามารถรองรับและประมวลผลขอมูล
เหลานั้นได ดังนั้นการดําเนินโครงการนี้ จึงไดจัดทํารูปแบบการจัดของเสียหรือกากอุตสาหกรรมโดยกําหนดเปน
รหัสเพื่อใหการเก็บขอมูลสะดวกและประมวลผลไดโดยงาย พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะรูปแบบการดําเนินงานไวดวย
5.2 ผลการดําเนินงานรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดใหมีการฝกอบรม เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยอยางเหมาะสม” ใหกับผูประกอบการที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 600 ราย เพื่อให
ผูประกอบการมีความรูความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางเหมาะสม และเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูประกอบการปฏิบัติไดอยางถูกตองในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ระยะเวลาการฝกอบรม
การฝกอบรมจัดเปน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 4 วันที่ 9 วันที่ 11 และวันที่ 17 กันยายน 2546 ณ
โรงแรมแกรนดอินคํา ถนนกิ่งแกว จังหวัดสมุทรปราการ
ผูรับการฝกอบรม
ผูรับการอบรมมีประมาณ 600 คน แบงเปน 4 รุน ๆ ละ 150 คน ประกอบดวย
ก. ผูประกอบกิจการหรือผูแทน ที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และจะตองตออายุภายในป
พ.ศ. 2546
ข. ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และ/หรือฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)
หัวขอการฝกอบรม
หัวขอการฝกอบรมประกอบดวย
ก. ปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโรงงาน
ข. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอยางเหมาะสม
ค. อันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากหมอไอน้ํา ถังความดัน ระบบไฟฟา สารเคมี และวัตถุอันตราย
คณะผูวิจัยไดรวมเปนวิทยากรในหัวขอ “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอยางเหมาะสม”
และ “ความปลอดภัยในการใชสารเคมี” และรวมตอบขอซักถามที่เกี่ยวของกับความคลาดเคลื่อนของการแจงปริมาณ
และสรุปประเด็นสําคัญไดเปน 2 กรณี คือ
1) ผูรับผิดชอบของโรงงานในการจัดการของเสีย ไดแก การขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงาน
และการรายงาน ชนิด ปริมาณ และวิธีการกําจัดของเสีย ยังขาดความเขาใจในการตีความหรือวินิจฉัยของเสียตาม
ประกาศฯ ทั้งสองฉบับ วาของเสียประเภทใดมีคุณสมบัติเปนของเสียอันตราย หรือไมเปนของเสียอันตราย
2) ความสับสนและไมเขาใจการกรอกขอมูลตามแบบที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด (แบบ รง. 6)
อันเปนผลสืบเนื่องจากปญหาขอแรก
การดําเนินงานในชวงแรกจึงใหคําปรึกษาและแนะนําการกรอกขอมูล และรวบรวมคําถามเพื่อใชเปน
แนวทางที่จะปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหการแจงขอมูลสะดวกมากขึ้น
5.3 ผลการจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานและผูป ระกอบการ
5.3.1 สาระและผูเ ขาประชุม
ไดจัดประชุมเสนอกรอบการดําเนินงานของโครงการและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “การสรางกรอบ
การจัดแบงรหัสประเภทของเสียอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด” รวม 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากผูรับผิดชอบและหนวยงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีผเู ขา
ประชุมรวม 44 คน (รายละเอียดในภาคผนวก 3) และเอกสารประกอบการประชุม ดังรายละเอียดในภาคผนวก 4
ครั้งที่ 2 การประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานภายนอกและผูประกอบการ ที่หองประชุมนานาชาติ
อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูเขาประชุมรวม 123 คน จากหนวยงานและผูป ระกอบการ ดังรายชื่อผูเขา
ประชุมในภาคผนวก 5 และเอกสารประกอบการประชุม ดังภาคผนวก 6
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5.3.2 ขอคิดเห็นจากผูเขาประชุม
5.3.2.1 สรุปขอคิดเห็นจากการประชุมครั้งที่ 1
ขอคิดเห็นในการประชุมสรุปไดดังนี้
1. ผูที่มีหนาที่พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงานมี
พื้นฐานความรู ความถนัด และประสบการณไมตรงกับงานสาขานี้
2. ไมควรควบคุมวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายดวยขั้นตอนที่ยุงยาก
หรือไมจําเปนตองมีการขออนุญาต
3. ควรแนะนําหรือกําหนดวิธีกําจัดของเสียแตละชนิดใหดวย
4. ควรกําหนดการใชภาชนะที่ถูกตองสําหรับบรรจุสารเคมีหรือของเสีย
5. คํานิยามของ “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” ไมชัดเจน
6. เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีขอสงสัยในการวินิจฉัยวัสดุที่ไมใชแลว
ซึ่งเปน “ของเสีย” และ “ผลิตภัณฑพลอยได”
5.3.2.2 สรุปขอคิดเห็นจากการประชุมครั้งที่ 2
สาระสวนใหญที่มาจากการประชุม คือ การจําแนกประเภทของกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่
ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และที่ไมเปนของเสีย
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) นั้น มีเกณฑการพิจารณาที่ทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ ขอคิดเห็นนี้ตรงกับรายงานหลายรายงานที่วาปญหานี้อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว เนื่องจากมี
การพยายามตีความใหกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายใหเปนกากอุตสาหกรรมที่ไมเปนของเสียอันตราย ทําให
ปจจุบันมีการนํากากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายจํานวนมาก ไปจัดการบําบัดหรือกําจัดอยางไมถูกตองและ
ไมไดตามมาตรฐาน (สมยศ แสงสุวรรณ, 2546)
นอกจากนี้มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการตีความคํานิยามวา ของเสีย ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไมใชแลว ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังมีความ
คลุมเครือ เนือ่ งจากเทศบัญญัติของหนวยงานทองถิ่นบางแหงไดกําหนดใหกากอุตสาหกรรมอยูในความหมายของคําวา
“มูลฝอย” โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และหนวยงานราชการยังมีความเห็นไมตรงกัน ทําให
อาจเกิดแนวปฏิบัติแตกตางกันเกี่ยวกับการขออนุญาตเขาไปจัดเก็บกากอุตสาหกรรม และเกิดขอยุงยากในการดําเนิน
ธุรกิจได (อางแลว สมยศ แสงสุวรรณ, 2546)
คณะผูวิจัยไดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และจัดทําขอเสนอการใหคํานิยาม “วัสดุที่ไมใชแลว”
หรือ “วัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน” ไวในภาคผนวก 7
5.3.3 ขั้นตอนการขออนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
วิธีการขออนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงานไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.
2545 โดยมีวัตถุประสงค 2 ดาน คือ 1) เพื่อการควบคุมการกําจัดของเสีย 2) ลดขั้นตอนการขออนุญาตและอํานวย
ความสะดวกแกผูประกอบกิจการ (WG) โรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และตามประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมาย กอนนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน โดยมีเอกสารประกอบคําขอ แสดงดังตารางที่ 8
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตารางที่ 8 เอกสารเพื่อประกอบการอนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
เอกสารประกอบคําขอ (Non-HZW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รง. 4 ของผูขออนุญาต (WG)
รง. 4 / ใบอนุญาตคาของเกาของผูรับดําเนินการ (WP)
สําเนาหนังสือรับรอง / สําเนาบัตรประจําตัว ของผูรับ/ผูขอ
สัญญา / หนังสือยินยอมรับบริการ/รับถมที่
หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ WG ไมไดดําเนินการเอง
ผลวิเคราะหของเสีย (เฉพาะ หมวด 2 ขอ 3)
ผังกระบวนการนําไปใชใหม

เอกสารประกอบคําขอ (HZW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รง. 4 ของผูขอ/ผูรับ
สําเนาหนังสือรับรอง /สําเนาบัตรประจําตัว ผูรับ/ผูขอ
สัญญา / หนังสือยินยอมรับบริการ
หนังสือประกันความรับผิด (Liability) สท.ก. 1
เอกสารแตงตั้งตัวแทน สท.ก. 2
หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ WG ไมไดดําเนินการเอง
ผังกระบวนการนําไปใชใหม
หนังสืออนุญาต สว.กรอ. กรณีสงออกของเสีย

สําหรับโรงงานที่ตั้งนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 13 จังหวัด ตามประกาศฯ ฉบับที่ 1 ตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) หมวด 4 ขอ 13 หรือ แนวทางการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตราย
ไมตองขออนุญาตนําออก
จากระเบียบปฏิบัติขางตน ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
ซึ่งสามารถแจกแจงไดดังนี้
1. จํานวนเอกสารที่มีมาก ทําใหผูปฏิบัติที่ขาดความเขาใจ ไมสามารถปฏิบัติไดถูกตอง หรือ
ละเลย
2. การขาดความเขาใจในการจําแนกของเสียอันตราย ทําใหมีการนําของเสียอันตรายไปทิ้ง
หรือกําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป
3. การขาดความรวมมือจากผูประกอบการและการไมบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดของ
เจาหนาที่ จึงทําใหมีการลักลอบนําของเสียอันตรายไปทิ้งในที่สาธารณะ
4. การประชาสัมพันธของกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เชน การแจง
รายชื่อโรงงานที่สามารถบําบัดของเสีย
5. การขาดการติดตามผล/ประเมินผลหลังจากการอนุญาตและการรับรายงานของเสีย (รง. 6)
คณะผูวิจัยไดพิจารณาเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ และจัดทําขอเสนอแนะไวขางทายรายงาน
5.4 ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
คณะผูวิจัยไดศึกษาการจัดแบงประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
จัดรูปแบบประเภทของเสียในขอ 5.5.3 เพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย เดิมเปนภารกิจของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
แตปจจุบันเปนภารกิจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน การจัดประเภทดังกลาวใชหลักเกณฑการจัดหมวดหมู
และการกําหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานสากล หรือ International Standard Industrial Classification of All
Economics : ISIC (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2547) การจัดประเภทมาตรฐานดังกลาวเริม่ ใชตั้งแตป พ.ศ. 2515 ตาม
ISIC Rev. 2 แตในป พ.ศ. 2533 องคการสหประชาชาติไดมีการปรับปรุงการจัดมาตรฐานใหมเปน ISIC Rev. 3 ซึ่งมี
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ความแตกตางไปจาก ISIC Rev. 2 อยางมากมาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ทําใหตองปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและสอดคลองกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล จึง
ไดมีการจัดทําเปนมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ขึ้นในป
พ.ศ. 2544
สําหรับกระทรวงอุตสาหกรรม การแบงประเภทอุตสาหกรรมเปนไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีบัญชีทายกฎกระทรวง กําหนดชนิดหรือประเภทโรงงานไวเปน 107
ประเภท การจัดทําสถิติที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมในระบบเดิมจึงอางอิงกับประเภทโรงงานที่จัดไว แตเมื่อมี
การจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC ขึ้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นความจําเปนในการจัดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานใหมใหเปนหมวดหมูตามมาตรฐานสากล ISIC Rev. 3 โดยมีการจัดทําบัญชีทายกฎกระทรวงฯ เปรียบเทียบ
มาตรฐานประเทศไทย (TSIC) และมาตรฐานสากล (ISIC) ขึ้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2547) และไดมีแผนการ
ดําเนินงานเพื่อเปลี่ยนระบบการออกเลขทะเบียนโรงงานเดิม ซึ่งมีอยู 107 ประเภท ใหเปนไปตามระบบ TSIC ทั้งหมด
ภายในป พ.ศ. 2547 (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2546)
5.4.1 โครงสรางการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) : TSIC
โครงสรางการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) : TSIC ใชหลักเกณฑการจัดแบง
ประเภทเชนเดียวกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISIC Rev. 3 1990 โดยจัดแบงอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ออกเปนกลุมในระดับตาง ๆ 4 ระดับ คือ หมวดใหญ หมวดยอย หมูใหญ และหมูยอย และ
กําหนดรหัสแสดงระดับตาง ๆ ดวยตัวอักษรและเลขรหัส ดังนี้
ระดับที่ 1 แบงอุตสาหกรรมออกเปน หมวดใหญ 17 หมวด (Section) แทนดวยตัวอักษร 1 ตัว คือ A-Q
ระดับที่ 2 แบงหมวดใหญแตละหมวดเปน 60 หมวดยอย (Division) แทนดวยเลขรหัสตัวที่ 1-2
ระดับที่ 3 แบงหมวดยอยแตละหมวดเปน 159 หมูใหญ (Group) แทนดวยเลขรหัสตัวที่ 1-3
ระดับที่ 4 แบงหมูใหญแตละหมูเปน 295 หมูยอย (Class) แทนดวยเลขรหัสตัวที่ 1-4
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) จะจัดแบงไวถึงระดับหมูยอยนี้เทานัน้ สําหรับ
การจัดจําแนกในระดับที่เล็กลงจากระดับหมูยอยนี้ องคการสหประชาชาติใหเปนหนาที่ของแตละประเทศในการ
พิจารณาจัดจําแนกรายละเอียดลงในระดับตัวอุตสาหกรรมตามโครงสรางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งประเทศไทย
ไดจัดแบงเพิ่มขึ้นเปน 5 ระดับ
ระดับที่ 5 ตัวอุตสาหกรรม (Industry) เปนหนวยที่เล็กที่สุดที่จัดแบงอยูในหมูยอย ตัวอุตสาหกรรมที่
กระทรวงแรงงานจัดทําขึ้นนั้น จัดจําแนกตามสภาพความเปนจริงของโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
รายละเอียดลักษณะกิจกรรมของอุตสาหกรรมตาง ๆ แทนดวยเลขรหัสตัวที่ 1-5
การจัดหมวดอุตสาหกรรม 17 หมวดของ TSIC มีรายละเอียดดังตารางที่ 9

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตารางที่ 9 ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเภท

หมวด

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การไฟฟา กาซ และการประปา
5. การกอสราง
6. การขายสง การขายปลีก ภัตตาคารและโรงแรม

7. การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
8. บริการการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย
และธุรกิจ

9. บริการชุมชน บริการสังคมและบริการสวน
บุคคล
10. กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุประเภทไว

อักษร

เลขรหัส

เกษตรกรรม การลาสัตว และการทําปาไม
การประมง
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟา กาซ และการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน
ครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

A
B
C
D
E
F
G

01-02
05
10-14
15-37
40-41
45
50-52

H
I
J

55
60-64
65-67

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการ
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
อื่นๆ
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศ
อื่นๆ และสมาชิก

K

70-74

L

75

M
N
O

80
85
90-93

P
Q

95
99

โครงสรางในระดับหมูยอยที่ใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว แสดงถึงหมวดและหมูไดดังตัวอยางตอไปนี้
ประเภท การผลิต
D
หมวด
การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
15
หมู
การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว สัตวน้ํา ผลไม 151
ผัก น้ํามัน และไขมัน
หมูยอย การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
1511
1512
การแปรรูปและการถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวนํา้
จะเห็นวาการจัดแบงประเภทแบบนี้จะทําใหประเภทอุตสาหกรรมถูกแจกแจงไดละเอียดขึ้น ซึ่งจะทําให
งายตอการติดตามการดําเนินงาน
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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5.4.2 ประเภทอุตสาหกรรมที่อยูในขายการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนประเภทอุตสาหกรรมที่จัดไวตามระบบ TSIC มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูจํานวนหนึ่งเทานั้นที่
อยูในขายพิจารณาแลวเปนผูกอใหเกิดของเสียที่เปนของเสียอันตราย หรือที่ไมเปนของเสียอันตราย และอยูในขายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลตามเลขรหัสดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ประเภทอุตสาหกรรมที่อยูในขายการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบ ISIC
ประเภท

หมวด

เลขรหัส

การผลิต

D

15-37

การไฟฟา แกส และการประปา

E

40-41

การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต

G

50

สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา

I

63

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล

O

90

การผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน

O

92

การซักรีดและซักแหงสิ่งทอสิ่งถัก

O

93

จากผลการจัดทําบัญชีทายกฎกระทรวงฯ เปรียบเทียบกับมาตรฐานประเทศไทย (TSIC) ทําให
สามารถตรวจสอบไดวาอุตสาหกรรม 107 ประเภทอุตสาหกรรมตามการจัดแบงระบบเดิม เมื่อเทียบกับระบบใหม
แลวแตละประเภทจะมีรหัสอยางไร ดังตัวอยางเปรียบเทียบในขอ 5.4.3
5.4.3 ตัวอยางเปรียบเทียบการจัดประเภทอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามระบบเดิมและระบบ TSIC
เพื่อใหเขาใจระบบการเปรียบเทียบที่จะใชตอไปในอนาคต และเปนพื้นฐานในการเก็บขอมูลของเสียที่
เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ผูวิจัยไดแสดงตัวอยางเปรียบเทียบไวดังตารางที่ 11

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตารางที่ 11 ตัวอยางเปรียบเทียบการจัดประเภทอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามระบบเดิม และระบบ TSIC
ระบบเดิม (บัญชีทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535)
รหัส
ประเภท/ชนิดโรงงาน
46 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ยา อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การผลิตวัสดุที่รับรองไวในตํารายาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ
(2) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการ
วิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษา หรือ
ปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของ
มนุษยหรือสัตว
(3) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผล
แกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทํา
หนาที่ใด ๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ แตวัตถุตาม (1) หรือ (2)ไม
รวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปน
อาหารเครื่องกีฬา เครื่องสําอาง
เครื่องมือ ที่ใชในการประกอบโรค
ศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือ
ที่ใชในการนั้น
47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู
เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก
แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด หรือ
ผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู
(2) การทํากลีเซอรีนดิบ หรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์
จากน้ํามันพืชหรือสัตว หรือไขมันสัตว
(3) การทําเครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตง รางกาย
(4) การทํายาสีฟน
48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทํายาขัดเครือ่ งเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้ง
หรือวัสดุสําหรับตกแตงอาคาร
(2) การทํายาฆาเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น
(3) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร

รหัส
2423 (0)

2424 1
2424 1
2424 2
2424 2
2424 1
2424 1
2424 2

ระบบ TSIC
ประเภท/ชนิดโรงงาน
2423 การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑ
ที่ทําจากสมุนไพร
- การผลิตยารักษาโรคสําหรับคนหรือสัตว รวมทั้งยาที่ทําจากสมุนไพร
- การผลิตชุดผาตัด สําลีที่มียารักษา ผาพันแผลที่ใชในการรักษากระดูก
เอ็นเย็บแผลและวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในการเย็บแผล
- การผลิตซีเมนตที่ใชในทางทันตกรรม
- การผลิตสารเคมีที่ใชในทางเภสัชกรรม ซึ่งไดแก ยาปฏิชีวนะ
ผลิตภัณฑ เอ็นโดไครนวิตามิน ; สารที่สกัดจากฝน ; ยาซัลฟา ; เซรุม
และพลาสมา ; กรดซาลิซิลิก เกลือของกรมซาลิซิลิก และเอสเตอรของ
กรดซาลิซิลิก ; กลีโคไซดและอัลคาลอยดที่ไดจากพืช ; น้ําตามที่
บริสุทธิ์ในทางเคมี เปนตน
- น้ํากลั่นที่ใชในทางการแพทย
ยกเวน
- การบรรจุหีบหอสินคาทางเภสัชกรรมของตนเอง ไดจดั ประเภทไวใน
หมูยอย 5139 (การขายสงของใชอ่นื ๆ ในครัวเรือน) หรือหมูยอย 5231
(การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอางและ
เครื่องประทินรางกายและประเทืองโฉม) และการบรรจุหีบหอโดย
ไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบหอ)
2424 การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัด
เงา เครื่องหอม และสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม
- การผลิตสบูในรูปแบบตาง ๆ เชน เปนกอน เปนของเหลว ครีม หรือใน
รูปแบบอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑจากสารอินทรีย ที่มีคุณสมบัติลดแรง
ตึงผิวในรูปแบบดังกลาว การผลิตกระดาษ สําลี ผาสักหลาด หรือวัดสุ
อื่นๆ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุมดวยสบุหรือผงซักฟอก
- การผลิตกลีเซอรอลดิบ
- สารอินทรียท ี่เปนตัวลดแรงตึงผิด หรือสิ่งปรุงแตงที่คุณสมบัติลดแรง
ตึงผิวที่ใชในการซักลางและทําความสะอาด
- สิ่งปรุงแตงที่ใชกับเสนผม รวมทั้งแชมพู แลกเกอรสําหรับใชกับผม
สิ่งปรุงแตงสําหรับดัดหรือยืดผม ; สิ่งปรุงแตงที่ใชกอน ระหวางหรือ
หลังการโกนหนวดหรือสิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหขนรวง
- สิ่งปรุงแตงที่ใหกลิ่นหอมสําหรบบุคคลใช เชน หัวน้ําหอม โคโลญจ
หรือน้ําหอม
- สิ่งปรุงแตงที่ใชเสริมความงามหรือแตงหนา รวมถึง สิ่งปรุงแตงที่ใช
กับเล็บมือหรือเล็บเทา
- สิ่งปรุงแตงที่ใชเพื่ออนามัยของชองปากหรือฟน รวมทั้งเพสตและผล
สําหรับยึดพันปลอม
เครืองหอมอื่น ๆ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตสําหรับประทินรางกาย
และประเทืองโฉมอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน ยาระงับ
กลิ่นตัว เกลือหอม หรือสิ่งปรุงแตงอื่น ๆ ที่ใชในการอาบน้ํา
- ยาขัดเงาและครีมที่ใชขัดรองเทา พื้น ตัวถังรถยนต แกวหรือโลหะ
เพสตและผง และเครื่องใชทํานองเดียวกันนี้ที่ใชในการขัดถูที่มี
ลักษณะเปนกระดาษสักหลาด แวดดิ้ง นอนวูฟเวน พลาสติกชนิด
เซลลูลาร หรือยางชนิดเซลลูลารที่อาบซึม เคลือบ หรือหุมดวยยาขัดเงา
หรือครีม เพสตหรือผงที่ใชในการขัดถู
- ไขเทียมและไขปรุงแตงที่ประกอบดวยสวนผสมของไข
- สิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหหองมีกลิ่นหอมหรือใชดับกลิ่น
ยกเวน
- การผลิตสารประกอบเดี่ยวที่นิยามไวในทางเคมี ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ ขั้นมูลฐาน ยกเวนปุย และ
สารประกอบไนโตรเจน)
- การสกัดและกลั่นน้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล) ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไว
ในที่อื่น)
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5.5 การศึกษารูปแบบการจําแนกของเสียอันตรายตามระบบสากลและรูปแบบที่ใชในประเทศไทย
5.5.1 รูปแบบการจําแนกของเสียอันตรายในระบบสากล
รูปแบบการจําแนกของเสียอันตรายในประเทศตาง ๆ มีขอแตกตางกันตามเหตุผลความจําเปนและ
ความเหมาะสมในการดําเนินงานของตน
รูปแบบสากลที่ประเทศไทยนํามาใช ไดแก
- ระบบของสหรัฐอเมริกา (Code of Federal Regulations: USEPA)
- ของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
- ของเสียอันตรายตามการจัดพิกัดรหัสสถิติตามระบบฮารโมไนซ ขององคการศุลกากรโลก
(World Customs Organization: WCO)
5.5.1.1 การจําแนกประเภทของเสียอันตรายตามระบบของสหรัฐอเมริกา (USEPA)
USEPA มีหลักการจัดประเภทของเสียอันตรายดังนี้
- ระบุลักษณะอันตรายของของเสีย แหลงกําเนิดแบบเฉพาะและไมเฉพาะ และของเสียที่
ทิ้งแลว ซึ่งมีอันตรายเฉียบพลันและเปนพิษ (ใชอักษร D, F, K, P และ U ตามดวยเลข 3 หลัก) โดยจําแนกเปน
 การแบงตามคุณสมบัติ หรือ Characteristic (D List)
 การแบงตามแหลงกําเนิด หรือ Source (F, K List)
 การแบงตามชื่อสารเคมี (P, U List)
- มีการกําหนด Source codes เพื่อระบุกระบวนการและกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสีย (ใช
อักษร G แลวตามดวยเลข 3 หลัก)
- มีการกําหนด Form codes เพื่อใชในการกรอกขอมูลของเสียอันตราย (ใชอักษร W
แลวตามดวยเลข 3 หลัก)
- มีการกําหนด Management method code สําหรับการบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย
(ใชอักษร H แลวตามดวยเลข 3 หลัก)
5.5.1.2 การจัดประเภทของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
อนุสัญญาบาเซล (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) เปนอนุสัญญาที่วาดวยการควบคุมการ
เคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการนําเขา สงออก และนําผานของ
เสียอันตรายใหเกิดความปลอดภัย ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมทั้งปองกันการขนสงที่ผิดกฎหมาย
และชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ปจจุบันมีประเทศที่ใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาแลว จํานวนทั้งหมด 158 ประเทศ (ขอมูลเมื่อเดือนตุลาคม
2546) สําหรับประเทศไทย ไดใหสัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาบาเซลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และ
อนุสัญญาฯ ซึ่งมีผลบังคับใชตอประเทศไทยตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541
อนุสัญญาบาเซล เดิมไดกําหนดบัญชีรายชื่อของเสียที่ควบคุมเพียง 47 ชนิด (ภาคผนวกที่ 1 ใน
อนุสัญญา) โดยแยกเปน
Y1-Y18
waste stream
Y19-Y45
ของเสียที่มีการปนเปอนของสาร
Y46-Y47
ของเสียชุมชน
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขและจัดกลุมใหมตามภาคผนวก 8 (list A) และ 9 (list B) ใน
อนุสัญญาเปน list A ซึ่งปจจุบันมีรายการของเสียทั้งสิ้น 60 ชนิด ที่ถูกหามมิใหมีการขนสงเคลื่อนยายจากประเทศใน
กลุม OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ไปยังประเทศนอกกลุม OECD ตั้งแตวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2541 เปนตนไป และรายชื่อของเสียใน List B ซึ่งเปนของเสียที่ไมอันตรายนั้น ไดรับการยกเวนให
สามารถเคลื่อนยายเพื่อนํากลับมาใชใหมได เชน เศษเหล็ก ทองแดง ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซรามิกส
พลาสติก กระดาษ และของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน นอกจากนี้ของเสียที่ถูกควบคุมภายใตอนุสัญญาฯ จะ
รวมถึงของเสียอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะสมบัติที่เปนอันตรายตามที่ระบุในอนุสัญญา หรือของเสียที่ภาคีกําหนดใหเปนของ
เสียอันตรายโดยกฎหมายภายในของภาคีผูสงออก ผูนําเขา หรือผูนําผาน
จากการพิจารณาโดยรวมจะเห็นวาการจําแนกประเภทของเสียเปนไปตามชื่อของสารเคมี
เปนหลัก
5.5.1.3 การจัดประเภทของเสียอันตรายตามระบบขององคการศุลกากรโลก
องคการศุลกากรโลกกําหนดพิกัดรหัสสถิติ Harmonized Code (เลข 10 หลัก) โดยแบงเปน
ประเภท (เลข 4 หลัก) และประเภทยอย (เลข 6 หลัก) ซึ่งใชติดตามการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศ ในป
ค.ศ. 1992 ไดมีการเพิ่มประเภทและประเภทยอยเขาไปในระบบฮารโมไนซสําหรับของเสียที่มีโอกาสทําใหเกิดอันตราย
และทําลายสิ่งแวดลอม เพือ่ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการสงสินคาผานแดน ตอมาคณะกรรมการของ
อนุสัญญาบาเซลไดรับมอบหมายใหประสานงานกับองคการศุลกากรโลกและหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อศึกษาความเปนไป
ไดในการที่จะใหมีการกําหนดใหของเสียอันตรายมีประเภทแยกตางหากในระบบฮารโมไนซ แตโดยที่ระบบฮารโมไนซ
ใชสําหรับการเก็บรหัสสถิติของสินคา โดยคํานึงถึงขอมูลเชิงการคาเปนหลักใหญ ความพยายามในการเพิ่มประเภท
สินคาสําหรับของเสียอันตรายเขาไปในระบบฮารโมไนซจงึ ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อยางไรก็ดี ในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2000 ไดมีการนําขอเสนอการจัดทํารหัสของเสียอันตรายเพื่อใหองคการศุลกากรโลก พิจารณาและประกาศใชใน
ป ค.ศ. 2007 (ภาคผนวก 8)
โดยที่เปนที่ปรากฏวาการพิจารณาเกี่ยวกับเรือ่ งขางตน
จะตองใชเวลาอีกนานและยังไม
ทราบวาจะเปนผลหรือไม จึงมีบางประเทศที่ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบรหัสของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลกับ
พิกัดรหัสสถิตติ ามระบบฮารโมไนซ เพื่อใชประโยชนในการเก็บขอมูลของตนเอง
5.5.1.4 การจัดประเภทของเสียตามระบบสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปไดมีการจําแนกประเภทของเสียอุตสาหกรรม เรียกวา European Waste Codes
(EWC)- Hazardous Waste List (HWL) โดยจําแนกตามประเภทกิจกรรมหรือกระบวนการผลิตออกเปน 20 บท
(Chapters) แตละบทแทนดวยเลข 2 หลัก ซึ่งระบุกระบวนการ ตามดวยเลข 2 หลัก อีก 2 ชุด ดังนั้นของเสียแตละ
ประเภทจะมีรหัสเปนเลข 6 หลัก โดยหลักการคือ รหัสแตละรหัสจะบอกถึงกระบวนการและอุตสาหกรรมหรือสวน
ของอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดของเสียประเภทนั้น ๆ ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 European Waste Categories
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ประเภทของเสีย
ของเสียจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี
ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม การลาสัตว การประมง การแปรรูปอาหารตางๆ
ของเสียจากกระบวนการผลิตไม ผลิตแผนไม เฟอรนิเจอร เยื่อไม และกระดาษแข็ง
ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว สิ่งทอและวัสดุที่ใชในการทอ
ของเสียจากกระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ และการใหความรอนดวยถานหินแบบไมใชออกซิเจน
ของเสียจากกระบวนการที่ใชสารอนินทรีย
ของเสียจากกระบวนการที่ใชสารอินทรีย
ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ
ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถายภาพ
ของเสียจากกระบวนการทางความรอน
ของเสียของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตางๆ รวมทั้งการชุบเคลือบผิว
ของเสียจากการขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล
ของเสียประเภท น้าํ มันและเชื้อเพลิงเหลว ไมรวมน้ํามันพืช น้ํามันสัตว (ยกเวน น้ํามันที่บริโภคได หรือที่อยูใน 05, 12, 19)
ของเสียทีเ่ ปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคลื่อน ไมรวมของเสียรหัส 07 และ 08
ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ วัสดุดูดซับ ผาสําหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดปองกัน
ของเสียประเภทตางๆ ที่ไมไดระบุในรหัสอื่น
ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปอน)
ของเสียจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข (ไมรวมของเสียจากการปรุงอาหารซึ่งไมได
เกิดจากการสาธารณสุข)
ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และโรงผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม
ของเสียชุมชน ไดแก ขยะบานเรือน ของเสียจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการประกอบการอื่นๆ
รวมถึงสวนที่รวบรวมจากสิ่งที่ถูกคัดแยกมาแลว

ประเภทของเสียตามรูปแบบของสหภาพยุโรปอาจจะเปน HZW หรือ Non-HZW ก็ได ของเสีย
รายการใดรายการหนึ่งจะเปนของเสียอันตรายเมื่อมีความเขมขนของสารอันตราย (รอยละโดยน้ําหนัก) ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามที่ระบุใน Annex III ของ Council Directive 91/689/EEC
ผูวิจัยไดจัดทําลักษณะสมบัติการเปนของเสียอันตราย (Properties of Hazardous Wastes) ไวใน
ภาคผนวก 9
การระบุประเภทของเสีย จําเปนตองระบุเปนรหัส 6 หลักเสมอ เพื่อใหทราบกระบวนการและ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปนแหลงกําเนิดของของเสียนัน้ ดวย ตัวอยางเชน ของเสีย xx xx 03 อาจหมายถึง 07 05 03 หรือ
07 06 03 ซึ่งมีความหมายดังนี้
07
07 05
07 06

หมายถึง ของเสียจากกระบวนการเคมีอินทรีย
หมายถึง ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานเภสัชภัณฑ
หมายถึง ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานไขมัน ไข จารบี สบู
สารซักฟอก สารฆาเชื้อและเครื่องสําอาง
07 05 03 หมายถึง ของเสียทีเ่ ปนตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนฯ
ของเหลวที่ใชแลว (washing liquids) และสารละลายตั้งตน (mother liquors) จากกระบวนการผลิต
การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานเภสัชภัณฑที่เปนกระบวนเคมีอินทรีย
07 06 03 หมายถึง ของเสียทีเ่ ปนตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนจากกระบวนการผลิต
การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานไขมัน ไข จารบี สบู สารซักฟอก สารฆาเชื้อ
และเครื่องสําอาง
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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5.5.2 การเปรียบเทียบขอดี ขอดอยของการกําหนดประเภทของเสียอันตรายแตละรูปแบบ
ตารางที่ 13 ขอดีและขอดอยของการกําหนดประเภทของเสียอันตราย
ประเภทการจําแนก
ขอดี
ขอดอย
Code of Federal Regulations, • มีการแยกชนิดของกากของเสีย • แจกแจงโดยอิงทั้งตาม คุณสมบัติ
USEPA
ทั้งตาม คุณสมบัติ แหลงกําเนิด
แหลงกําเนิด และ รายชื่อสารเคมี ซึ่ง
และ รายชื่อสารเคมี
ครอบคลุมหมด แตไมเนน
รายละเอียดประเภทของของเสียตาม
กระบวนการผลิตที่มีอยูในประเทศ
ไทย
• ของเสียชนิดหนึ่งอาจจัดอยูไดใน
หลายหมวด – ขอ ได
• ของเสียหลายชนิดตองมีการพิสูจน
หรือวินิจฉัยโดยทําการวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ
ของเสียอันตรายตาม
• มีการแยกชนิดของกากของเสีย • แจกแจงโดยอิงตามชื่อสารเคมีซึ่งยาก
อนุสัญญาบาเซล
ตามประเภทกิจกรรม
ตอการระบุในเชิงปฏิบัติทําใหการบง
ชื่อตองขึ้นกับผลการทดสอบของ
หองปฏิบัติการ
• ไมสามารถครอบคลุมในทุกประเภท
ของอุตสาหกรรม
• ในกลุมของเสียเคมีวัตถุ (Chemical
Wastes)ไมมีการกําหนดปริมาณ
(หรือความเขมขน) ของสารอันตราย
ของเสียอันตรายตามการจัด • เปนรหัสที่ใชทั่วโลก
• จํานวนรหัสไมมากพอกับชนิดของ
พิกัดรหัสสถิติของระบบ
ของเสีย และสวนใหญเปนรหัสไม
ฮารโมไนซ ของ World
จําเพาะ
Customs Organization
European Waste Code
• มีการจําแนกชนิดของกากของ • ของเสียบางชนิดยังคงตองอาศัยการ
เสียตามประเภทกิจกรรม
พิสูจนในหองปฏิบัติการวิเคราะหอยู
• สามารถระบุไดวาประเภทของ
ของเสียมาจากขั้นตอนใดของ
กระบวนการ
• มีการชี้ชัดวาของเสียประเภท
ใดที่เปน HZW หรือเปน
Non-HZW มากกวาการจําแนก
ตามระบบอื่นๆ

หมายเหตุ
• ใชสําหรับติดตาม

แหลงกําเนิด การกําจัด และ
การเคลื่อนยายในประเทศ

• ใชสําหรับติดตามการขนสง

ของเสียอันตรายผานแดน

• ใชสําหรับติดตามการนําเขา

และสงออกสินคา

• ใชเชนเดียวกับ USEPA
• ใชสําหรับติดตามการขนสง

ของเสียทั้งทีเ่ ปน HZW และ
Non-HZW ผานแดนใน
ประเทศกลุมสหภาพยุโรป

5.5.3 รูปแบบการจําแนกของเสียอันตรายในประเทศไทย
ประเทศไทยไดนํารูปแบบที่ใชอยูในประเทศตางๆ
มาปรับใชดังปรากฏในประกาศกระทรวงฯ
สําหรับกํากับดูแลการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมในปจจุบันมี 3 ฉบับ ไดแก
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) เปนกฎหมายที่ใชในการควบคุมสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย
ของเสียอันตรายที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้แบงออกเปน 4 หมวด โดยอาศัยบัญชีของเสียอันตราย
สวนใหญจาก USEPA บางสวนจากอนุสญ
ั ญาบาเซล บางสวนเปนรายการของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 (รายละเอียดในบัญชีแนบทายประกาศฯ)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) เปนกฎหมายที่ใชในการควบคุมสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย แบงเปน 2 หมวด คือ
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย
หมวดที่ 2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียจากกระบวนการผลิตเฉพาะประเภท
(รายละเอียดของประกาศฯ แสดงในภาคผนวก 2)
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการ
ควบคุมการปลอยของเสียมลพิษฯ พ.ศ. 2545 การออกประกาศฯ ฉบับนี้มีขึ้นเพื่อใหทุกโรงงานจะตองมีบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอมประจําโรงงาน อยางไรก็ตามประกาศนี้จะมีผลบังคับใชใน พ.ศ. 2548 รายละเอียดของประกาศฉบับนี้
ปรากฏในภาคผนวก 10
5.6 การจัดทํารูปแบบการจําแนกวัสดุที่ไมใชแลวตามประเภทอุตสาหกรรม
คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอดีและขอดอยของการจําแนกประเภทของเสียที่ใชในการติดตามแหลงกําเนิด การ
กําจัด และการเคลื่อนยาย ตามรูปแบบของ USEPA
และรูปแบบของสหภาพยุโรปแลว เห็นวาการจําแนก
แบบสหภาพยุโรปนอกจากระบุประเภทของเสียไดแลว ยังสามารถบอกไดวาของเสียนั้นมาจากขั้นตอนใดของ
กระบวนการผลิตและสวนของอุตสาหกรรมประเภทใด และสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในอันที่จะนําระบบ TSIC มาใชในการแบงประเภทอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2547 ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
นําระบบทั้งสองมาใชรวมกันและปรับปรุงรูปแบบการจัดประเภทของเสียของระบบสหภาพยุโรปใหเขาใจงายขึ้น
แลวพิจารณาวามีประเภทของเสียอะไรบางที่เกิดจากอุตสาหกรรมแตละประเภทตามระบบ TSIC
5.6.1 การปรับรูปแบบการจัดประเภทของเสียตามระบบของสหภาพยุโรปใหสอดคลองกับประเภท
อุตสาหกรรมในระบบ TSIC
5.6.1.1 การแปลและเรียบเรียง EU Waste Codes เปนภาษาไทย
ในสวนนี้เปนการนํา EU Waste Codes ทั้งหมดมาแปลและเรียบเรียงเพื่อเตรียมทําขอแนะนํา
สําหรับการกรอกขอมูลกากของเสียของประเภทอุตสาหกรรมตามระบบ TSIC
จากการพิจารณาลักษณะของเสียอุตสาหกรรมตามระบบ EU Waste Codes คณะผูวิจัยได
จัดแบงของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมเปน 2 ลักษณะตามลักษณะของกระบวนการที่ทําใหเกิดของเสีย คือ
1) ของเสียเฉพาะประเภท (Specific Wastes) ซึ่งเปนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
หลักโดยเฉพาะ เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑตามตองการ แบงออกเปน 12 ประเภท โดยมีรหัสหลักเปน 01 ถึง 12
ดังตารางที่ 12 และรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก 11
2) ของเสียที่ไมไดเกิดจากกระบวนการเฉพาะหรือของเสียประเภททั่วไป (Common Wastes)
นอกเหนือจากของเสียเฉพาะประเภทที่จัดอยูในรหัส 01-12 มีรหัสอีก 8 รหัส คือ รหัส
13-20 ซึ่งเปนของเสียที่ไมไดมาจากกิจกรรมเฉพาะของการประกอบกิจการ ของเสียในกลุมหลังนี้หลายรหัสอาจจะ
เกิดในอุตสาหกรรมทุกประเภท เชน ของเสียจากระบบสาธารณูปโภค จากโรงงานซอมหรือหนวยสนับสนุนการ
ผลิตหลัก ของเสียเหลานี้ไดแก
รหัส 13 ของเสียประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิงเหลว ไมรวมน้ํามันพืช น้ํามันสัตว ของ
เสียเหลานี้สวนใหญมาจากการซอมบํารุง
รหัส 14 ของเสียที่เปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคลื่อน ไมรวม
รหัส 07 และ 08
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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รหัส 15 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ วัสดุดูดซับ ผาสําหรับเช็ด วัสดุตัวกรองและชุด
ปองกัน
รหัส 16 ของเสียประเภทตาง ๆ ที่ไมไดระบุในรหัสอื่น
รหัส 17 ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสราง
รหัส 18 ของเสียจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว รวมถึงการวิจัยดาน
สาธารณสุข
รหัส 19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และ
โรงผลิตน้ําใชในอุตสาหกรรม
รหัส 20 ของเสียชุมชน ไดแก ขยะบานเรือน ของเสียจากกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการ
พาณิชย การอุตสาหกรรม และการประกอบการอื่น ๆ รวมถึงสวนที่รวบรวม
จากสิ่งที่ถูกคัดแยกมาแลว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการจัดประเภท/รหัสของเสียในรายงานนี้ไดจัดใหสอดคลองกับ
ระบบ TSIC ดวย จึงทําใหมีประเภทกิจกรรมมากกวากิจกรรมที่กําหนดไวใน EU Waste Codes จากตารางที่ 12
สําหรับของเสียรหัส 08 (ซึ่งเปน Specific Wastes และหมายถึงของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และ
การใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ) จะตองนําไปกําหนดใหเปน Specific
Wastes สําหรับกิจกรรมการผลิตที่มีกระบวนการที่มีการใชสี/สารเคลือบเงา ไดแก กิจกรรมอูซอ มเครื่องยนต และสี
รถยนต โรงงานเฟอรนิเจอรเหล็ก แตถาหากกรณีที่กระบวนการใชสี/สารเคลือบเงา อาจเปนหรือไมเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมผลิตหลักก็จะถูกกําหนดใหเปน Common Wastes สําหรับกิจกรรมนั้น เชน โรงงานเฟอรนิเจอรไม
โรงงานผลิตกระดาษ
อนึ่ง EU Waste Codes ที่นํามาใชในการศึกษายังขาดกากอุตสาหกรรมบางประเภท เชน
ของเสียที่เกิดจากการบําบัดมลพิษทางอากาศ และของเสียบางประเภทที่พบในอุตสาหกรรมน้ําตาลของประเทศไทย
ซึ่งตางจากอุตสาหกรรมน้ําตาลของยุโรป ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเพิ่มเติมกากอุตสาหกรรมดังกลาวโดยเพิ่มใหอยูในหมวด
เลขรหัส 80 หรือมากกวา ไดแก
02 04 80
กากของเสียอุตสาหกรรมน้ําตาล
02 04 81
กระดาษกรองที่ปนเปอน lead subacetate
02 04 82
สารละลายที่ผานการกรองที่มี lead subacetate
16 01 80
น้ํายายับยั้งการเดือดของน้ําที่มีสารอันตราย
16 01 81
น้ํายายับยั้งการเดือดของน้ําที่ไมใช 16 01 80
19 80 01 ถึง 19-80-99 กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดจากการบําบัดมลพิษทางอากาศ
ของการผลิตบางสวน
รายละเอียดของ Common Waste ปรากฏในภาคผนวก 12
กฎหมายโรงงานในปจจุบันไดกําหนดใหมีการควบคุมเฉพาะของเสียจากการผลิต และระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับการผลิตเทานั้น กลาวคือ ไมรวมของเสียในรหัส 18 เชน ของเสียติดเชื้อ และของเสียใน
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รหัส 20 คือ ของเสียชุมชน ซึง่ กําหนดใหอยูใ นความดูแลของหนวยงานอืน่ ซึ่งผูวจิ ัยเห็นวามีความสําคัญเชนเดียวกัน
จึงไดจัดประเภทไวดวย เพื่อใหหนวยงานของรัฐอื่นๆ นําไปพิจารณาปรับใชตามความเหมาะสมตอไป
5.6.1.2 การจัดกลุมของเสียประเภททั่วไปตามกิจกรรมอุตสาหกรรม
เนื่องจากของเสียประเภททั่วไปตามกิจกรรมอุตสาหกรรม ประกอบดวยของเสียมากมาย
หลายชนิด แตของเสียเหลานี้อาจเกิดขึ้นแตกตางกันตามแตละอุตสาหกรรม
สําหรับอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวย กระบวนการผลิต กับสวนสนับสนุนอุตสาหกรรม จึงทําใหของเสียในโรงงานหนึ่งสามารถเกิดไดจาก
ทั้งสองสวนหลักดังแสดง ในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ตัวอยางที่มาของเสียจากอุตสาหกรรมประเภทใดๆ
กระบวนการผลิต

ของเสียเฉพาะประเภทกิจกรรม (Specific Wastes)

สํานักงาน
หองปฏิบัติการและทดสอบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ
สวนการซอมบํารุงระบบตางๆ
สวนกอสรางเพิ่มเติม
สวนการผลิตน้ําเพื่อโรงงาน
สวนการบําบัดและปรับสภาพของเสีย
สวนบรรจุภัณฑ
ของเสียประเภททั่วไป (Common Wastes)

เพื่อใหเห็นความชัดเจนจึงยกตัวอยางอุตสาหกรรมน้ําตาลเปนตนแบบ โดยจําแนกเปน
ของเสียซึ่งเปนไปตามที่แสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ตัวอยางที่มาของเสียอุตสาหกรรมน้ําตาล
กระบวนการผลิต
ตะกอนจากการลางออย
ตะกอนจากกระบวนการกรอง
สารเคมีที่ใชงานแลว เชน Lead subacetate
อุปกรณที่ปนเปอน สาร Lead subacetate

ของเสียเฉพาะประเภทกิจกรรม (Specific Wastes)

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สํานักงาน
เชน กระดาษ หลอดไฟฟา ผงหมึกพิมพ แบตเตอรี่ น้ํายาลบหมึก
หองปฏิบัติการและทดสอบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ
เชน สารเคมีอื่นๆ ที่ใชงานหรือหมดอายุแลวที่ไมใช Lead subacetate
สวนการซอมบํารุงระบบตางๆ
เชน สารหลอลื่น ไฮโดรลิก น้ํามันเครื่อง สารนําความรอน กากของเสีย
เชื้อเพลิง สารสี ยานและแบตเตอรีที่หมดอายุ
สวนกอสรางเพิ่มเติม
เชน คอนกรีต ไม เหล็ก แกว จากการกอสราง วัสดุบุความรอน
สวนการผลิตน้ําเพื่อโรงงาน
เชน การปรับสภาพน้ําโรงงาน น้ําสํานักงาน
สวนการบําบัดและปรับสภาพของเสีย
เชน ของเสียจากการเผาของเสีย ฝุน จากการเผาไหม
สวนบรรจุภัณฑ
เชน บรรจุภัณฑกระดาษ และถุงพลาสติก
บรรจุภัณฑกระดาษ และถุงพลาสติกที่ปนเปอนสารอันตราย
ของเสียประเภททั่วไป (Common Wastes)
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จากการพิจารณาลักษณะของเสียอุตสาหกรรมน้ําตาลดังกลาวสามารถแจกแจง ใหสอดคลอง
กับรหัสของเสียที่จําแนกไวดังตอไปนี้
- ของเสียเฉพาะประเภทกิจกรรม : 02 04 XX
- ของเสียประเภททั่วไป : ชุดที่ 4
เพื่อใหสะดวกและชวยใหผูประกอบการสามารถพิจารณาไดวาของเสียทั่วไปอะไรบาง
ที่ตรงกับกระบวนการอุตสาหกรรมที่ตนรับผิดชอบอยู คณะผูวิจัยจึงไดจัดจําแนกของเสียทั่วไปออกเปนชุด ๆ ให
สอดคลองกับประเภทอุตสาหกรรม โดยจัดทําไว 7 ชุด ดังตารางที่ 16 และ 17 ภายใตหลักการ ดังตอไปนี้
กรณีที่ 1 - ของเสียที่เปน Specific Wastes ของอุตสาหกรรมนั้นครบถวน และเมื่อนําของ
เสียที่เปน Common Wastes ทั้งหมดหรือบางสวนมาประกอบ ก็สามารถครอบคลุมของเสียจากอุตสาหกรรมนั้นได
ทั้งหมด (ชุดที่ 1 และชุดที่ 2)
กรณีที่ 2 - ของเสียที่เปน Specific Wastes ของอุตสาหกรรมนั้นครบถวน แตเมื่อนําของเสีย
ที่เปน Common Wastes ทั้งหมดมาประกอบ ก็ยังขาดของเสียจากบางกิจกรรม ทําใหตองนําเอา Specific Wastes ของ
อุตสาหกรรมอืน่ มาเปน Common Wastes ของอุตสาหกรรมนี้ จึงจะสามารถครอบคลุมของเสียจากอุตสาหกรรมนั้น
ไดทั้งหมด (ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 และชุดที่ 6)
กรณีที่ 3 - กิจกรรมหลักที่ทําใหเกิด Specific Wastes ของอุตสาหกรรมนัน้ ไมมีระบุไว จึง
ตองนําเอาของเสียที่เปน Common Wastes บางชนิดมาปรับใชเปน Specific Wastes แทน ก็ทําใหการกําหนดรหัสของ
เสียนั้นมีความสมบูรณ (เฉพาะชุดที่ 7)

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 16 การจัดแบงของเสียประเภททั่วไป 7 ชุด
ชุดที่
1

กลุมของเสีย
กลุมของเสียทั่วไปที่เกิดจากการใชสารที่
เกี่ยวของกับ สี กาว เพื่อการผสม พิมพ
เคลือบ เปนหลัก

2

กลุมของเสียทั่วไปที่เกิดจากการใชสารที่
เกี่ยวของกับ สี กาว เพื่อการผสม พิมพ
เคลือบ และอาจมีการใชตัวเรงปฏิกิริยา
เพื่อการผลิต
กลุมของเสียทั่วไปที่มีการใชสารเซรา
มิกสในการผลิต

3

4

กลุมของเสียประเภททั่วไปที่เปนกลุม
หลักซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ไมมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการผลิต
หรือเปนของเสียทีเ่ กิดจากหนวย
สาธารณูปโภค (Utilities) หรือกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการผลิต

5

กลุมของเสียทั่วไปที่ไมมีการบําบัดของ
เสียจําเพาะทาง

6

กลุมของเสียทั่วไปที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมที่มีการบําบัดของเสีย
จําเพาะดานโดยอาศัยการบําบัดทางเคมีฟสิกส
กลุมของเสียทั่วไปที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมที่ใชน้ําเปนองคประกอบ
หลักในผลิตภัณฑ

7

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการพิมพ
เอกสาร การพิมพเพื่อการ
โฆษณา

อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑเคมีพื้นฐานตาง ๆ

อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อ
กระดาษ

การซอมบํารุงอาคาร
อุปกรณการผลิต รถยนต
หรือยานพาหนะของ
โรงงาน การกอสรางตอ
เติมอาคาร ระบบไฟฟา
ระบบลม ระบบทําความ
เย็น ระบบไอน้ําหรือ
ความรอน รวมทั้งการ
บําบัดมลพิษพื้นฐานที่
เปนน้ําเสีย มลพิษอากาศ
และขยะตางๆ
เนื่องจากของเสียสวน
ใหญของอุตสาหกรรม
เปนของเสียที่เปน
ของแข็ง จึงยายของเสีย
กลุมดังกลาว

โรงงานแปรรูปอาหารหรือ
ผลิตภัณฑการเกษตร
โรงงานสิ่งทอ

รหัสของเสีย
13 01, 13 02, 13 03,13 05,
13 07, 14 06, 15 01, 15 02,
16 01, 16 02, 16 05 16 06,
16 07, 16 09, 16 10, 16 11,
17 01, 17 02,17 04, 17 06,
17 08, 17 09, 19 01, 19 08
(ยกเวน 19 08 05), 19 80
ชุดที่ 1 และ 16 08 (วาดวย
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชแลว)

ชุดที่ 1 และ 08 01, 08 02, 08
03, 08 04
(วาดวย ของเสียจากการ
เคลือบดวยวัสดุเซรามิกส)
ชุดที่ 1 และ 08 01, 08 03,
08 04

การแกะแมพิมพ การเจียร
การลงลายบนแผนหิน

ชุดที่ 4 ยกเวน 19 08 11,
19 08 12, 19 08 14

อุตสาหกรรมการฟอกหนัง
ยาง เฟอรนิเจอรไม

ชุดที่ 4 และ 19 02 (วาดวย
ของเสียจากการบําบัดน้ํา
เสีย)

อุตสาหกรรมผลิตน้ําดื่ม
น้ําแร เครื่องดื่ม น้ําแข็ง

ชุดที่ 4 ยกเวน 19 09
(โดย 19 09 ถูกกําหนดให
เปน Specific Wastes ของ
อุตสาหกรรมนี้แทน)
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ตารางที่ 17 รายละเอียดของเสียประเภททั่วไปชุดที่ 1
รหัส

ประเภทของเสีย

13 01, 13 02, 13 03,13 05, 13 07

ของเสียประเภทน้ํามันไฮดรอลิก/ น้ํามันเครื่องยนต/ น้ํามันเกียร/ น้ํามันหลอลื่น

14 06

ของเสียทีเ่ ปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น

15 01, 15 02

สารขับเคลื่อน ของเสียประเภทบรรจุภณ
ั ฑ วัสดุดูดซับ ผาสําหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง

16 01

ของเสียจากการแยกชิ้นสวนยานยนตที่หมดอายุ และซอมยานยนต

16 02, 16 05

ของเสียจากเครื่องใชไฟฟาและอีเล็กโทรนิกส กาซในภาชนะบรรจุที่ทนตอความดัน และ
สารเคมีที่ไมไดใชงานแลว

16 06

แบตเตอรี่/ ตัวสะสมประจุ

16 07, 16 09, 16 10, 16 11

ของเสียจากการลางถังบรรจุ สารออกซิไดซิ่ง น้ําเสียที่นาํ ไปบําบัดภายนอกโรงงาน
ของเสียทีเ่ ปนวัสดุบุผิว และวัสดุกันความรอน

17 01, 17 02,17 04, 17 06, 17 08, 17 09

ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง

19 01, 19 08 (ยกเวน 19 08 05)

ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และโรงผลิต
น้ําใชอุตสาหกรรม ยกเวน กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียชุมชน

19 80
ของเสียจากการบําบัดมลพิษทางอากาศ
หมายเหตุ – ของเสียประเภททั่วไปชุดที่ 4 หมายถึง ของเสียประเภททั่วไป ชุดที่ 1 และเพิ่ม 08 01, 08 03, 08 04 (ของเสียจากการลางขัดสีหรือสาร
เคลือบเงา/ กาว/สารติดผนึก)

สําหรับชุดรหัสของเสียประเภททั่วไป ที่ 2 – 7 ไดแจกแจงโดยอางถึงชุดที่ 1 ดังแสดงใน
ตารางที่ 16 และแสดงไวในภาคผนวก 13
5.6.1.3 การจัดรายละเอียดประเภทของเสียตามระบบสหภาพยุโรปตามประเภทอุตสาหกรรมตาม
ระบบ TSIC
โดยที่การจัดประเภทของเสียตามระบบสหภาพยุโรปและการจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามระบบ TSIC เปนเรื่องใหม สําหรับระบบ TSIC นั้น ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการใชภายใน
ป พ.ศ. 2547 ดังนั้นผูประกอบการจึงจําเปนตองติดตามรายละเอียดอยูแลววาตามบัญชีทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535
การประกอบการของตนเปนอุตสาหกรรมประเภทใด และอุตสาหกรรมประเภทนั้นตรงกับรหัส TSIC ใด
โดยขออนุมานวาจะมีการแบงประเภทโรงงานตามระบบ TSIC คณะผูวิจัยไดดําเนินงาน
ตอเนื่องจากสวนนี้โดยพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมตามระบบ TSIC เปนตัวตั้ง และจัดประเภทของของเสียอันตราย
ที่คาดวาจะเกิดจากการประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนั้น ๆ แลวกําหนดรหัสของเสียอันตรายสําหรับอุตสาหกรรม
ประเภทนั้น ๆ โดยแบงเปน 2 กลุม คือ
1. รหัสของเสียเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (Specific Wastes)
2. รหัสของเสียที่ไมไดเกิดจากกิจกรรมเฉพาะหรือของเสียประเภททั่วไป (Common Wastes)
ตัวอยางของประเภทของเสียที่จัดไว แสดงไวในตารางที่ 18 และรายละเอียดแสดงไวใน
ภาคผนวก 14
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ตารางที่ 18 ตัวอยางประเภทของเสียตามระบบสหภาพยุโรปตามประเภทอุตสาหกรรมตามระบบ TSIC
ประเภทอุตสาหกรรม
1. การผลิตยานยนตและเครื่องยนต
2. การผลิตผลิตภัณฑหนังสัตวและ
กระเปา

รหัส TSIC
1912 1
3410 0

รหัสของเสีย
ของเสียเฉพาะประเภท
04 01 08-09, 04 01 99, 07 02 13-16, 07 02 99
10 09, 10 10, 08 01, 11 01, 11 02, 11 03, 11 05,
12 01, 12 03

ของเสียประเภททั่วไป
ชุดที่ 3
ชุดที่ 5

5.7 การทดสอบและการประเมินผลรูปแบบการจัดประเภทของเสีย
คณะผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดประเภทของเสียที่พัฒนาเปนแบบฟอรมแลว ไปทดสอบใหผูประกอบการ
ทดลองกรอกขอมูล และทําการประเมินแบบฟอรมดังกลาว ผูประกอบการที่รวมการทดสอบ ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
10 ประเภท รวม 20 โรงงาน ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ประเภทและจํานวนโรงงานที่เขารวมทดสอบการกรอกขอมูลในแบบฟอรม
ประเภทอุตสาหกรรม
1. เหล็ก และเฟอรนิเจอรเหล็ก
2. กลั่นน้ํามัน ผลิตภัณฑหลอลื่น
3. อาหารแชแข็ง
4. ฟอกหนังสัตว
5. ผลิตชิ้นสวนยานยนต ประกอบรถยนต
6. ผลิตเม็ดพลาสติก
7. กระดาษและเยื่อ
8. วัสดุกอสราง
9. เคมีภัณฑ (สี)
10. ชุบโลหะ
รวม

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมกิจกรรม
3
3
3
1
1
1
2
2
3
1
20

ซึ่งสามารถสรุปขอมูลไดดังนี้
1) ผูประกอบการเกือบทั้งหมดสามารถตรวจสอบของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบอุตสาหกรรมและจําแนก
รหัสของเสียจากอุตสาหกรรมไดตามเกณฑประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และสวนใหญไมมีการจําแนก
ประเภทของเสียนอกเหนือจากเกณฑที่ระบุไวในประกาศ
2) ผูประกอบการโดยสวนใหญมีการรวบรวมขอมูลของเสียเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
- ใชในการวางแผนการกําจัดของเสีย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
- การทํารายงานผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัท
- ใหเปนไปตามขอกําหนดของบริษัทในตางประเทศ /บริษัทแมในตางประเทศ
- ใหเปนไปตามขอบังคับของหนวยงานควบคุม เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการจัดเก็บขอมูลหรือการขนยายของเสียออกนอกโรงงาน

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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3) ผูประกอบการรับทราบขอมูลการจัดการของเสีย ซึ่งรวมถึงการรับคําแนะนํา การจําแนกชนิดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จากผูปฏิบัติงานในหนวยงานควบคุม อาทิเชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท
รับกําจัดกากของเสีย และ การอบรม สัมมนา ทั่วไป
4) ผูประกอบการบางสวนเห็นวาการจัดแบงของเสียแบบปจจุบัน ตามหมวด ขอ ในประกาศฯ ยังมีความ
จําเปนตองปรับปรุง โดยมีเหตุผลดังนี้
- การแจงขอมูลกระทําถี่เกินไป
- ชนิดของสารเคมีมีจํานวนมาก
- ลักษณะของเสียที่ใหกรอกขอมูล ระบุไวคอนขางกวาง และไมตรงกับประเภทของเสียที่มีอยู
- ควรมีคูมือการกรอกขอมูล
- เนื่องจากชื่อสารที่ทางโรงงานไดรับจากผูขายมักเปนชื่อทางการคา จึงยากตอการกรอกขอมูล
- การสงรายงานที่ตองจัดทํา 2 ฉบับ เพื่อสงใหกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ลกั ษณะของขอมูลเปนแบบเดียวกัน
5) ผูประกอบการเห็นวาการจัดแบงของเสียแบบที่นําเสนอ ตามประเภทกิจกรรมนาจะเปนแนวทางที่ดี
ซึ่งจะชวยผูประกอบการใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น และมีขอเสนอแนะดังนี้
- ควรมีการนิยามคําวา “อันตราย” ใหมีความชัดเจน
- ควรมีขอกําหนดวา ปริมาณมากนอยเพียงใด ที่ตองรายงาน
- ควรมีการระบุวธิ ีการกําจัด และผูรับผิดชอบในการกําจัดของเสียอันตรายดวย
- แบบรายงานดูงายตอการกรอก แตเนื่องจากยังไมไดลงมือปฏิบัติจริงจึงยังไมสามารถสรุปไดวา
ดีกวาหรือไม จึงควรมีการใหความรูกอน
- ควรมีภาษาอังกฤษแนบ เพื่อปองกันความเขาใจผิด ในการเรียกชื่อ
- ควรมีการแกไขลักษณะของเสียบางอยางใหชัดเจนขึ้น
- ควรตัดของเสียจากกิจกรรมที่ไมมีการใชเทคโนโลยีการผลิตในประเทศออก และเพิ่มรายการ
จากกิจกรรมทีส่ อดคลองกับเทคโนโลยีการผลิตที่มีใชในประเทศ
- ใหตัดของเสียบางประเภทออก เนื่องจากไมปรากฏของเสียดังกลาวในโรงงานที่พิจารณา
- ควรมีการเพิ่มเติมของเสียบางชนิดที่ไมไดระบุในใบแจง / ซึ่งบางโรงงานไดแจงเพิ่มเติมมา
เรียบรอยแลว
- ของเสียประเภทเฉพาะกิจกรรมที่ปรากฏในแบบทดสอบ ไมตรงกับประเภทกิจกรรม
- ควรจัดใหมีการจัดสัมมนาเฉพาะกลุม เพื่อการพัฒนาแบบรายงานเพื่อใหใชเปนตัวแทนไดกับ
ประเภทอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งหมด
6. วิจารณ
ใน ป พ.ศ. 2546 กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทํายุทธศาสตรที่สําคัญในภาพรวมของกระทรวงฯ สําหรับใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานในป พ.ศ. 2547 รวม 7 ยุทธศาสตร และ ยุทธศาสตรที่ 7 ไดกลาวถึงการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีสะอาด
การนํากลับมาใชใหมและการจัดการของเสียจากการประกอบอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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และเหมืองแร ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชนและสังคม รวมทั้งการพัฒนาเครือขายการกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ
สําหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนองคกรในกระทรวงอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการ
ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม (กากและวัสดุเหลือใช) ไดกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจไวดงั นี้
วิสัยทัศน
เปนองคกรของรัฐที่มีสมรรถนะในการควบคุม กํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน และเปนที่ยอมรับของสังคม
1.
2.
3.
4.

ภารกิจหลัก
ควบคุม กํากับดูแล และประสานการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยยึดแนวทางการรักษาสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย สุขภาพ และประหยัดพลังงาน
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ ของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
เปนศูนยขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร สารเคมี วัตถุอนั ตราย และสารระเหยของประเทศ
ดูแลรักษาผลประโยชนของประเทศในขอตกลงระหวางประเทศ ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และ
ความมั่นคง

เพื่อดําเนินงานตามภารกิจหลักขางตนใหบรรลุเปาหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกาํ หนดนโยบายการ
ดําเนินงานไว คือ
- กําหนดแนวทางและมาตรการการกําจัดกากอุตสาหกรรม สงเสริมใหมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการใชประโยชนจากกากและวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรม
- กําหนดพื้นที่กลุมอุตสาหกรรม และแหลงรองรับกากและวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมของประเทศ
และบริหารจัดการใหกากและวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
- พัฒนาและจัดตั้งศูนยขอมูลของเสียเคมีวัตถุ กาก และวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรม เพือ่ การประสาน
การแลกเปลี่ยน โดยการจัดทําฐานขอมูลของสถานประกอบการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
เคมีวัตถุ กาก และวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมใหมีความสมบูรณ
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องกากและวัสดุเหลือใชขั้นสุดทายเพื่อนํากลับมาใชประโยชนมากขึ้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
ดังกลาว เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก และดําเนินงานจนไดผลงานที่เปนรูปธรรมที่เห็นชัดเจนหลาย
ประการ ไดแก การจัดทําฐานขอมูลและการลงทะเบียน WG และ WP อยางตอเนื่อง ทําใหจํานวน WG และ WP
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนในระยะเวลาประมาณ 2 ป แตก็ยังไมเปนไปตามเปาหมาย เห็นไดจากปริมาณกาก
อุตสาหกรรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตใหนําไปกําจัด ซึ่งมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับความสามารถกําจัด
กลาวคือ ปริมาณ HZW และ Non-HZW ที่ WG ขออนุญาตนําไปกําจัดในป พ.ศ. 2545 มี 0.174 และ 1.097 ลาน
ตัน เพิ่มเปนเพียง 0.431 และ 1.589 ลานตันในป พ.ศ. 2546 ในขณะที่กําลังความสามารถในการกําจัดมีถึง 10.967
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ลานตัน ซึ่งอาจจะเปนผลจากปญหาที่สรุปไวในสวนที่เกี่ยวกับความไมชัดเจนของคําจํากัดความของ HZW และ
Non-HZW (ขอ 5.3.2) และขั้นตอนการขออนุญาตนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (ขอ 5.3.3)
ในสวนของคําจํากัดความ ผูวิจัยไดจัดทําคํานิยาม “วัสดุที่ไมใชแลว” หรือ “วัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน” ไวในภาคผนวก 7 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาและนําไปใชไดหากเห็นวา
เหมาะสม และรูปแบบการจัดประเภทของเสีย ซึ่งผูวิจัยจัดทําโดยใชระบบของสหภาพยุโรป ตามการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC ก็จะทําใหผูประกอบการสามารถกรอกขอมูลของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของตนได
งายขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้ในสวนของผูควบคุมก็สามารถจะใชรูปแบบดังกลาวเปนเครื่องมือในการตรวจสอบปริมาณ
ที่ผูประกอบการรายงาน และสามารถประมวลผลใหไดภาพของของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมแตละประเภทอยาง
ชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันสามารถจัดทําฐานขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับของเสียเคมีวัตถุ กาก และวัสดุเหลือใชจาก
อุตสาหกรรม ที่จะนําไปสูการพัฒนาและจัดตั้งศูนยขอมูลของเสียเคมีวัตถุ กาก หรือวัสดุเหลือใช ที่จะทําใหเกิดการ
จัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพไดในอนาคต
อยางไรก็ดี ผลงานที่เกิดจากโครงการนี้คือรูปแบบการจัดประเภทของเสียตามมาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC
ยังเปนเพียงการสรางเครื่องมือสําหรับการจัดการ
ซึ่งไดรับการทดสอบเบื้องตนแลว
แตโดยที่กรอบเวลาการ
ดําเนินงานวิจัยนี้มีจํากัด การทดสอบจึงทําไดเพียงบางกลุมอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาขยายการทดสอบ
เพิ่มเติม และ ปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นกอนนําไปใชงานตอไป
สําหรับการดําเนินงานในสวนของมาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC เปนนโยบายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะ
จัดทําใหแลวเสร็จใน ป พ.ศ. 2547 อยูแลว แตความสัมฤทธิ์ผลยังตองอาศัยการจัดการในสวนของการตรวจสอบ
ขอมูลจริงวาอุตสาหกรรมประเภทที่จัดไวเดิมตามบัญชีทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ควรจัดเขาระบบ TSIC อยางไร
จึงจะถูกตอง ในสวนนี้อาจจะยังตองอาศัยการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมอยูมาก และดังที่กลาวแลววากรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดมีนโยบายที่จะใชมาตรการการตรวจสอบขอมูลการบริหารกอนการตออายุใบอนุญาตโรงงานอยูแลว
มาตรการดังกลาวจึงเปนสวนที่จะเสริมใหไดขอมูลเกี่ยวกับการประกอบการ ซึ่งสามารถนํามาจัดรหัสประเภทตาม
ระบบ TSIC ไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น การดําเนินการสวนการจัดรหัส TSIC นี้ หากเปนไปไดควรจัดทําใหถูกตองกอน
การนํารูปแบบการจัดรหัสประเภทของเสียไปใชรวมกัน
ในสวนของรูปแบบการจัดประเภทของเสียซึ่งเปนเรื่องใหม จําเปนตองอาศัยการทําความเขาใจเพิ่มขึ้น ทั้ง
จากผูเกี่ยวของที่มีหนาที่ควบคุมและผูประกอบการที่มีหนาที่ตองปฏิบัติ พรอมทั้งวางรูปแบบและแผนการจัดอบรม
เปนระยะๆ เนื่องจากมีโรงงานจํานวนมาก
สําหรับการบริหารจัดการนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมนี โยบายในการดําเนินงานอยูแลวคือ
1. เตรียมความพรอมในการสงขอมูลการขนสงของเสียอุตสาหกรรมผานระบบ Internet จากโรงงาน/ผูกําจัด
ของเสียมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ระบบ Electronic Manifest System) เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสงเอกสารใบกํากับการขนสงของเสียใหดียิ่งขึ้น
2. การแกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) เพื่อออก
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม ซึ่งมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใน 2 ประเด็นหลัก คือ
ก. การกําหนดรหัสของเสียอุตสาหกรรม (Waste Codes) ทั้งที่เปน HZW และ Non-HZW ซึ่งในสวน
นี้สามารถใชผลการดําเนินงานจากโครงการวิจัยนี้ได
จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ข. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานชนิด/ปริมาณของเสีย และการขออนุญาตนําของเสียออกนอก
บริเวณโรงงาน ซึ่งเดิมเปนการพิจารณาอนุญาต โดยมีการกําหนดเงื่อนไขดานเวลา ชนิด/ปริมาณของเสีย และโรงงาน/
ผูกําจัดของเสียเฉพาะรายไว แตในอนาคตกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบเปนการอนุญาต
แบบครั้งเดียว เพื่อเปนตนแบบไว โดยโรงงานผูผลิตของเสียไมจําเปนตองขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีก
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเสีย และโรงงาน/ผูกําจัดของเสีย ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบ
ปริมาณของเสียที่นําออกนอกบริเวณโรงงานไดจากระบบ Electronic Manifest System และการสุมตรวจสอบ
โรงงานผูผลิตของเสียในขั้นตอนการตออายุใบอนุญาตโรงงาน ทั้งหมดที่กลาวมาจะลดภาระในการขออนุญาตฯ ของ
โรงงานผูผลิตของเสียและทําใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถรับงานพิจารณาอนุญาตฯ โรงงานจําพวกที่ 3 ซึ่ง
ขณะนี้ที่มีประมาณ 60,000 ราย
ผลงานรู ป แบบของการจั ด ประเภทของเสี ย ตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรมของโครงการนี้ หากได รับ การ
พิจารณาปรับใชในอนาคต นอกจากจะทําใหเกิดประโยชนตอการจัดการ บําบัด/กําจัด และการนํามาใชประโยชนใหม
ตามนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว ยังจะเกิดประโยชนตอเนื่องไปถึงการตรวจสอบและควบคุมการ
เคลื่อนยายและกําจัดของเสียอันตรายขามแดนตามอนุสัญญาบาเซลได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสามารถทําใหมีการ
ดําเนินงานตอเนื่องในการเปรียบเทียบรหัสประเภทของเสียที่เสนอในรายงานนี้กับรหัสของเสียตามอนุสัญญาบาเซล
และรูปแบบการจัดรหัสของเสียตามระบบขององคการศุลกากรโลก ก็จะทําใหประเทศไทยมีรูปแบบการดําเนินการที่
ครอบคลุมของเสียทุกประเภทไดสมบูรณขึ้น และมีสวนรวมในการที่จะผลักดันใหเกิดการพิจารณาจัดประเภทของ
เสียเขาไปในระบบฮารโมไนซขององคการศุลกากรโลก ซึ่งจะเปนผลใหเกิดศักยภาพในการควบคุมการขนสงของเสีย
อันตรายขามแดนอยางผิดกฎหมาย ดังที่ไดเกิดขึ้นแลวในประเทศไทย เชน กรณีการขนสงยางรถยนตเกาและ
แบตเตอรี่เกาจากสหราชอาณาจักรผานทาเรือบีเอ็มทีเขามาในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544
นอกจากนี้ หากมีการพิจารณาจัดประเภทของเสียอันตรายใหละเอียดเพิ่มขึ้น ประโยชนที่จะเกิดขึ้นคือ การ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ ง เงือ่ นไขการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 สําหรับในสวนนี้ควรมีการ
พิจารณารวมกันระหวางกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร
7. สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา
7.1 การจัดรหัสของเสียตามระบบ EU Waste Codes ทั้งที่เปนของเสียอันตรายและไมเปนของเสียอันตราย
สอดคลองกับการจัดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบ TSIC ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะ
ปรับแกใชแทนระบบทะเบียนโรงงานเดิม
7.2 การตอบรับของผูประกอบการทั้ง WG และ WP เปนไปในเชิงบวก รวมทั้งของเจาหนาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (Waste Regulator : WR) ดวย
7.3 จากขอ 7.1 และ 7.2 จะสามารถทําใหการเก็บขอมูลของเสียโรงงานเปนระบบ สามารถประมวลผล
ไดงาย เนื่องจากเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสามารถนําไปวางแผนในภาพรวมของภาค
เศรษฐกิจของประเทศได

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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8. ขอเสนอแนะ
8.1 ใหมีการระดมขอคิดเห็นจากนักวิชาการ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และผูประกอบการ เพื่อพิจารณา
ปรับแกการจัดรหัสของเสียเบือ้ งตน จากผลงานของโครงการนี้ตามกลุมหรือรายสาขาอุตสาหกรรม
8.2 ทดสอบการใชรหัสแบบใหมกับ WG และ WP เพิ่มเติมใหครบทุกกลุมหรือรายสาขาอุตสาหกรรม ตาม
ผลจากขอ 8.1 อีกครั้ง กอนการตัดสินใจนํามาใชงาน
8.3 เสนอกระทรวงอุตสาหกรรมใหแกไขและปรับปรุงประกาศฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2541) ใหสอดคลองตามขอ 8.1 และ 8.2 แลวจัดทําคูมือและอบรมใชงานใหแกหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ
8.4 ปรับระบบการควบคุมและจัดการกากอุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานใหมทั้งหมดใหสามารถรองรับ
ปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดย
1) ยกเลิกระบบการอนุญาต และใชระบบการขึน้ ทะเบียนแทน
2) ใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลการขนสงของเสียระหวาง WG WR และ WP ทดแทน
การใชเอกสารพิมพ
ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐยังมีความจําเปนตองสุมตรวจสอบ (cross check) ความถูกตองของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสกับขอมูลตามเอกสารพิมพ เพื่อปองกันการรายงานเท็จ
8.5 ใหมีการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดประเภทของเสียอันตรายในระบบตางๆ เชน ของเสีย
ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส (Wastes from Electrical and Electronic Equipment :
WEEE) เพื่อเอือ้ ประโยชนในการบริหารจัดการและการควบคุมการขนสงของเสียอันตรายภายในประเทศ
และผานแดน

จัดทําโดย ศูนยวิจัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการนํารองแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ
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