จุดเริ่มตนของการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
และพัฒนาการตอเนื่องถึงวันนี้ ป 2563
เรียบเรียงโดย
นายปฏิการ มหัทธนารักษ
อดีตประธานกลุมการจัดการสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรม (ป พ.ศ. 2553-2555)
เมื่ออุตสาหกรรมของไทยไดมีการขยายตัวอยางมากในยุคของนายกฯ ชาติชาย ชุณหะวัน นักลงทุนจากญี่ปุน
หลั่งไหลเขามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อหนีปญหาคาเงินเยนแข็งตัว กรมโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นปญหาที่
กากของเสียจากอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นอยางมากในอนาคตและยังไมมีการจัดทำแผนเพื่อรับกำจัดอยางถูกวิธี จึงได
สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุน ในการทำหลุมฝงกลบของเสียที่ถูกหลักวิช าการและไมกอปญหาผลกระทบ โดยกรม
โรงงานฯ ก็เขามีส วนรวมในการลงทุนดวย ผูลงทุนไดเลือกพื้นที่ใน อ.ปลวกแดง ในการกอสรางหลุม ฝงกลบ แต
ประชาชนในพื้นที่ตางเกรงจะมีปญหาผลกระทบในภายหลังจึงตอตานและไมอนุญาตใหสรางในพื้นที่ อ.ปลวกแดง ทำ
ใหโครงการลงทุนนี้ตองลาชาจากป พ.ศ. 2537 มาถึงป พ.ศ. 2540 และตองยายมาใชพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดเปนพื้นที่สรางหลุมฝงกลบ
การรับของเสียจากภาคอุตสาหกรรมจึงไดเริ่มขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 โดยทางกรมโรงงานฯ ไดมีการออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (2540) และฉบับที่ 1 (2541) เพื่อกำหนดระเบียบการกำจัดของเสียและ
ควบคุมวิธีการรับกำจัด ในระยะแรกนี้ผูรับกำจัดมีเพียงหลุมฝงกลบเทานั้น ในขณะที่ของเสียที่สงใหกำจัดจำพวกของ
แหลวไมสามารถกำจัดดวยวิธีฝงกลบได จึงมีของเสียจำพวกของเหลวที่เปนทั้งน้ำมันและสารเคมีสะสมไวจำนวนมาก
ยุคการรับกำจัดดวยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต
ในป พ.ศ. 2542 ผูบริหารบริษัทปูนซีเมนตไทย จำกัด ไดริเริ่มการนำของเสียจำพวกน้ำมันใชแลวมาเผาใน
เตาเผาปูนซีเมนตเพื่อประหยัดคาเชื้อเพลิง โดยไดศึกษาตัวอยางจากโรงงานปูนซีเมนตในยุโรป ไดมีการขออนุญาต
ทดลองนำของเสียเขาเผาและทำการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน จนถึงป พ.ศ. 2544 ก็ไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานฯ ใหรับของเสียที่เปนของเหลวเขาเผากำจัดรวมในเตาเผาปูนซีเมนต สามารถแกปญหาของเสียที่เปน
ของเหลวไดเกือบทั้งหมด
เมื่อโรงงานปูนซีเมนตโรงแรกไดรับอนุญาตแลว โรงงานปูนซีเมนตอื่นอีก 2 โรงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็ได
ทำการศึกษา และดำเนินการจนไดรับอนุญาตใหรับของเสียเขากำจัดในเตาเผาปูนซีเมนตเชนกัน ทำใหความสามารถ
ในการรับกำจัดของเสียอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางมาก และยังไดมีการพัฒนานำของเสียที่เปนของแข็งที่เผาไหมได
นำเขาเผารวมในเตาเผาปูนซีเมนตดวย
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ยุคการขยายตัวของหลุมฝงกลบ
หลังจากที่เกิดหลุมฝงกลบแรกในป พ.ศ. 2540 ซึ่งรับของเสียที่เปนวัสดุอันตราย (Hazardous Waste) ก็ไดมี
ผูลงทุนทำหลุมฝงกลบของเสียที่ไมอันตรายขึ้น (Non Hazardous Waste) ในเวลาใกลเคียงกันในจังหวัดสระบุรี และ
ในเวลาตอมาก็ไดขยายธุรกิจโดยสรางหลุมฝงกลบที่สามารถรับกำจัดของเสียอันตรายไดเชนกัน
การดำเนินงานของหลุมฝงกลบในนิคมมาบตาพุดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จนตองไปสรางหลุมฝงกลบเพิ่มใน
พื้นที่ของกรมโรงงานฯ ในจังหวัดราชบุรี ในขณะเดียวกันก็ไดมีผูลงทุนสรางหลุมฝงกลบของเสียอันตรายขึ้นอีกทั้งที่
อำเภอสระแกว 1 ราย และสรางหลุมฝงกลบสำหรับของเสียที่ไมอันตรายขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมบอวิน อีก 1 ราย ทำ
ใหในป พ.ศ. 2545 ผูใหบริการรับกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการรับของเสียเกินจำนวนของ
เสียที่มี จึงเริ่มเกิดการแขงขันการใหบริการมากขึ้นโดยลำดับ
ยุคการใหใบอนุญาตประเภทคัดแยกของเสียและรีไซเคิล (105,106)
เมื่อการรับกำจัดของเสียไดขยายตัวอยางมากแลว ของเสียจำนวนมากที่กอนหนาจะมีระเบียบและประกาศ
ของกรมโรงงานฯ บังคับใช มีผูประกอบการที่ไดทำการคัดแยกของเสียและของใชแลวเพื่อนำไปใชประโยชน และมี
การนำไปเขากระบวนการรีไซเคิลเพื่อปรับปรุงคุณภาพใหนำวัสดุกลับมาใชใหมอยูกอนแลว กรมโรงงานฯ จึงไดออก
ประกาศกำหนดใหมีการขอใบอนุญาตประเภท 105 และ 106 ในป พ.ศ. 2545 เพื่อแกไขปญหาการครอบครองของ
เสีย และการจัดการของเสียเพื่อใหสามารถนำกลับมาใชไดอีก เปนการประหยัดคาใชจาย และถือวาเปนวิธีการจัดการ
ที่ถูกหลักในระบบการจัดการของเสีย กลาวคือจะตองดำเนินการเพื่อใชซ้ำ (Reuse) หรือพัฒนาใหนำกลับมาใชใหม
(Recycle) เสียกอนจึงจะนำไปกำจัดดวยการเผาหรือฝงกลบ ใบอนุญาตประเภท 105 คือการอนุญาตใหรวบรวมเพื่อ
คัดแยกของเสียที่ไมอันตราย เชน กระดาษ, พลาสติก, แกว, โลหะ ฯลฯ นำไปจำหนายเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตใหม
สวนประเภท 106 คือการนำของเสียที่คดั แยกแลว หรือนำไปคัดแยกและสงเขากระบวนการผลิต เปนผลิตภัณฑใหมที่
สามารถใชไดอีก
ในความเปนจริง กิจกรรมการคัดแยกของเสียและการรีไซเคิลมีอยูกอนหนาที่จะมีการออกประกาศอนุญาต
แตเนื่ องจากประกาศที่อ อกมากอนหนานี้ทำใหผู ประกอบการที่ทำอยูแลวไมสามารถทำตอไปได จึงตองมีการให
ใบอนุญาตเพื่อใหสามารถดำเนินการตอได และเปนการนำผูประกอบการเขาจดทะเบียนใหถูกตอง ผูประกอบการที่มี
การนำของเสี ย หรื อ ของใชแลวมาปรั บ ปรุ ง สภาพเพื่ อ ใชประโยชนใหมมี อ ยู เปนจำนวนมาก เชน ผู รวบรวม
น้ำมันหลอลื่นใชแลวเพื่อไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน, ผูรวบรวมสารละลายใชแลวนำมากลั่นเพื่อใหนำกลับมาใชใหมได
อีก, ผูรวบรวมแบตเตอรี่ใชแลวนำไปหลอมเอาโลหะนำกลับมาใชใหม, ผูรวบรวมเศษแกวและกระจกและขวดเพื่อไป
หลอมรวมในอุตสาหกรรมแกว, ผูรวบรวมเศษโลหะ,พลาสติกและกระดาษ แลวคัดแยกเพื่อนำไปใชเปนวัตถุดิบไดอีก
เหลานี้เปนตน
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การดำเนินงานที่กรมโรงงานฯ ไดทำมาโดยลำดับ
ในป พ.ศ. 2540 และ 2541 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกประกาศเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการจัดการของ
เสียนั้น หนวยงานที่กำกับดูแล คือสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ดูแลมลภาวะทั้งทางน้ำ ทาง
อากาศ และทางดิ น สำนั ก เทคโนโลยี สิ่ ง แวดลอม ตอมาไดมี ก ารศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑในการจั ด การกาก
อุตสาหกรรมและออกเปนประกาศของกระทรวงอุตสาหรรมหลายฉบับตั้งแตป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2550 ตั้งแตที่
กรมโรงงานฯ ไดอนุญาตใหมีใบอนุญาตประเภท 105,106 ในป 2545-2547 ไดมีผูประกอบการยื่นขอใบอนุญาตทั้ง 2
ประเภทจำนวนมากโดยเฉพาะประเภท 105 นั้นมีจำนวนหลายรอยโรงงานจนถึงปจจุบันมีโรงงานประเภท 105 ถึง
1,400 โรงงาน สวนประเภท 106 ก็มีเปนหลักรอยเชนกันจนถึงปจจุบันมีอยู 400 กวาโรงงาน
จากการที่โรงงานรับจัดการของเสียเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมากดังกลาว ทำใหหนวยงานที่กำกับดูแลการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ถูกยกระดับขึ้นเปนสำนักงานใชชื่อวา สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2548 เพื่อ
ดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาไดมีความรวมมือระหวางสำนักบริหาร
จัดการกากกับกลุมผูใหบริการกำจัดกากของเสียในสภาอุตสาหกรรมอยางมาก ภาคเอกชนที่รวมตัวกันไดมีสวนอยาง
สำคัญในการผลักดันใหการจัดการกากของเสียของประเทศไทยมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว และเทียบเคียงไดกับประเทศ
ที่พัฒนาแลวในวันนี้
ยุคกำเนิดกลุมอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอมในสภาอุตสาหกรรม
ในปลายป พ.ศ. 2547 ไดเกิดการรวมตัวของผูประกอบการประเภท 101, 105 และ 106 จัดตั้งเปนกลุม
อุตสาหกรรมใชชื่อวา กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช เพื่อเปนกลไกสำคัญในการชวยรัฐสราง
กติกาและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดการของเสียใหเจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับของสังคม ชวยแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมและจัดการกากของเสียตลอดจนขยะจากชุมชนและครัวเรือน
เพื่อใหบทบาทของกลุมเดนชัดขึ้นในมุมมองของสังคมทั่วไป จึงไดทำการเปลี่ยนชื่อเปน กลุมอุตสาหกรรมการ
จัดการเพื่อสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา นับแตที่มีการจัดตั้งกลุมขึ้นในป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนเวลากอนที่
จะมีการยกระดับงานจัดการกากของเสียในกรมโรงงานฯ กลุมฯ ไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการยกระดับความเขาใจ
ของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการกากของเสียและขยะชุมชนตลอดมาโดยไดทำงานรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ ใน
การยกระดับผูประกอบการใหมีคณ
ุ ภาพและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น มีการใหตราสัญลักษณรับรองคุณภาพการจัดการ รวมให
ขอคิดเห็นในการสรางกฎเกณฑเพื่อการจัดการกากของเสียอยางเหมาะสม กลุมฯ ไดรวมใหขอคิดเห็นกับหนวยงาน
ตางๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง
ขยะชุมชนและขยะอันตรายทุกประเภท
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ยุคการขยายผลการจัดการใหครอบคลุมทั้งขยะชุมชนและกากของเสียอุตสาหกรรม
นับแตที่เกิดความวุนวายทางการเมืองในป พ.ศ. 2556 จนมาถึงการรัฐประหารในป พ.ศ. 2557 การขยายตัว
ในภาคอุตสาหกรรมก็ลดนอยลงไปมาก แตขยะชุมชนยังเปนปญหาใหญที่เทศบาลและอบต.ตางๆ ไมสามารถกำจัด
ดวยการฝงกลบอยางมีคุณภาพ รัฐบาลจากการรัฐประหารจึงไดใชอำนาจผลักดันการอนุญาตใหนำขยะไปกำจัดดวย
การเผาในเตาเผาที่สามารถควบคุมมลพิษจากการเผาไหมไดและนำความรอนที่ไดไปทำไอน้ำเพื่อปนเปนกระแสไฟฟา
และกระทรวงพลังงานไดสนับสนุนดวยการจายชดเชยคาไฟฟาใหเพียงพอตอการลงทุน การลงทุนในเตาเผาขยะจึงได
เกิ ด ขึ้ น หลายโครงการ และกรมโรงงานก็ ไดถื อ โอกาสนี้ ใหใบอนุ ญ าตแกผู สนใจลงทุน เตาเผาขยะอั น ตรายจาก
อุตสาหกรรมดวยเชนกันหลายโรงงาน เพื่อใหการนำกากอุตสาหกรรมไปกำจัดดวยการฝงกลบนอยลง ลดปญหาความ
ขัดแยงของชุมชนกับผูประกอบการหลุมฝงกลบ และยังทำใหคาใชจายในการกำจัดกากอุตสาหกรรมถูกลงอีกดวย หาก
มีการคัดแยกของเสียที่สามารถเผาไหมไดออกไปกำจัดดวยการเผาทำลาย นับวาเปนพัฒนาการสำคัญที่ทัดเทียบกับ
ประเทศที่เจริญแลว เชน ญี่ปุน และประเทศในยุโรป
บทสงทาย
นับแตที่ภาครัฐมีดำริที่จะใหมีผูประกอบการรับกำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรมโดยใหเอกชนลงทุน และ
รัฐทำหนาที่ออกกฎระเบียบควบคุมการปฏิบัติและการใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ภาคเอกชนที่เขามาลงทุนเพื่อ
จัดการเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมไดรวมมือกับภาครัฐในการจัดการกับภารกิจนี้อยางมีคุณภาพแมวาในยุคแรกเริ่ม
กรมโรงงานฯ พยายามที่จะผูกขาดกับภารกิจนี้ แตในชวงนั้นประเทศกำลังฟนตัวจากวิกฤติตมยำกุง จึงมีพลังจาก
ผูสนใจเขามามีสวนรวมจำนวนมาก กลุมการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอมในสภาอุตสาหกรรม ไดมีบทบาทในการสรางกติกา
เพื่อลดทอนผูประกอบการที่ไรคุณภาพ ปราศจากความรับผิดชอบ และยังไดมีบทบาทผลักดันการลงทุนในการกำจัด
ขยะชุมชน และขยะอันตรายอื่นๆ ในสังคม เชน ขยะอิเลคโทรนิคส และของเสียเคมีวัตถุจากหองทดลองและวิจัย บาท
บาทที่ยังจะตองทำตอไปคือ การหาผูรับผิดชอบกับขยะที่มีตนทุนในการกำจัดสูงแตไมมีผูสนับสนุนใหคุมคาการลงทุน
เชน ขยะจากวัสดุอุปกรณ และเครื่องใชตางๆ ที่ไมสามารถเผาไดและไมคุมคาแรงในการแยกวัสดุออกเพื่อทำลาย

ปฏิการ มหัทธนารักษ
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