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แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practices)
ในการจัดการกากของเสียและวัสดุทีไ่ มใชแลว

การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใชในปจจุบัน ยังไมสามารถสนองตอบความตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคครัวเรือนได
เนื่องจากปริมาณความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแปรรูปใหเปนสินคา นับวันยิ่งทวีปริมาณมากขึ้น เกิดเปนภาวะความฟุมเฟอยในการ
ใชสอย จนสงผลใหเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ แมในปจจุบันมีการสรางหลักการ 3Rs (Reuse Reduce และ Recycle) แตก็ยังไมไดรับการตอบรับ
ในเชิงปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากแนวทางในการจัดการยังไมครอบคลุมกับปริมาณและชนิดของกากของเสียและวัสดุเหลือใช โดยรูปแบบใน
การจัดการกากของเสียบางประเภทยังไมมีระบบที่แนชัด ในเรื่องการจัดการ การจัดเก็บรวบรวม และการกําจัด ซึ่งของเสียดังกลาวอาจนํามาแปรรูป
เพื่อสรางมูลคาได
การจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ จากโครงการพัฒนาสงเสริมการใชทรัพยากรแรและโลหะหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ จึงเปน
โครงการนํารองเพื่อศึกษา และรวบรวมขอมูลของเสียหรือของเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร ซึ่งมีศักยภาพและ
ความเปนไปไดในการหมุนเวียนกลับมาใชใหม หรือนําไปเปนวัตถุดิบตลอดจนปจจัยการผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น ตลอดจนสงเสริมการนําของ
เสียของเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรไปใชเปนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น เพื่อสราง
ความมั่นคงดานวัตถุดิบใหแกภาคอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม ชวยสรางแรงจูงใจ และแบบอยางที่ดีใหแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
พื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร ดานการบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช ตามหลักการ 3Rs โดยไดดําเนินการศึกษาของเสียและวัสดุเหลือใช
จากอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรอยางนอย 8 ชนิด เพื่อใหมีการบริหารจัดการที่ถูกตองตามหลัก 3Rs และจัดสรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนของเสียและวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร รวมทั้งมุงเนนผลในการแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรมทั้ง 8 ชนิด เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดอยางคุมคาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
จากการเก็บขอมูลและศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไมใชแลว ทําใหสามารถเลือกใชแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศใน
การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไมใชแลวได สรุปดังตาราง
ลําดับ

กากของเสียและวัสดุทีไ่ มใชแลว

แนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practices)

1

กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียจากการ
ผลิตเซรามิกส อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑ
สําหรับงานกอสราง

1. การเผาเพื่อเพิ่มมูลคาของเสียเพื่อใหไดซีโอไลตที่สามารถนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม
2. การใชเปนวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต

2

กากตะกอนหรือกอนกรองทีม่ สี ารอันตราย
จากระบบบําบัดน้าํ เสียของโรงชุบ

1. การแยกโลหะหนักดวยวิธเี คมีไฟฟา
2.การนํากลับมาใชใหมโดยกระบวนการทําเสถียรและหลอแข็ง

3

ยิปซัม่ จากระบบบําบัดอากาศเสีย

1. การเผาเพื่อเพิ่มมูลคาของเสียเพื่อใหไดซีโอไลตที่สามารถนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม
2. การใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนปลาสเตอร
3. การใชเปนวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต

4

สารเรงปฏิกิริยาที่ไมใชแลว

1. การเผาเพื่อเพิ่มมูลคาของเสียเพื่อใหไดซีโอไลตที่สามารถนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม
2. การใชเปนวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต
3. ฟนฟูสภาพสารเรงปฏิกริ ิยาที่ใชงานแลว

5

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

1.การจัดการโลหะหนักทีม่ คี ากลับมาใชประโยชนใหม

6

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

1.การรีไซเคิลของเสียแบตเตอรี่ที่อัดประจุซ้ําชนิดลิเธียมไอออนที่เสื่อมสภาพ

7

กากตะกอนบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

1. การแยกโลหะหนักทีม่ คี า ดวยวิธี Electrodeposition
2. การนํากากตะกอนจากระบบบําบัดมาทําเชื้อเพลิงอัดแทง

8

ฝุนและเศษผงเหล็ก

1. การรีไซเคิลเพื่อใหไดแรเหล็กและแรสังกะสี
2.การใชเปนวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต
3.จําหนายเศษผงเหล็กไปตางประเทศเพื่อนําไปถลุงในกรรมวิธกี ารผลิตเหล็กขั้นตน

ตาราง : แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศในการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใชนํารองจํานวน 8 ชนิด

มุมวิชาการ

สรุปผลการจัดสัมมนา
“โอกาสของภาคอุตสาหกรรม กับ CDM Projects”
ระหวางวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ 2552
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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สรุปผลงานสัมมนา
โครงการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม สวนขยายโครงการ

(การรณรงคและสรางจิตสํานึกเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมอยางยัง่ ยืนดวยมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม)
ระหวางวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2552
ณ หองสรอยเพชร โรงแรมโกลเดน ซิตี้ จ.ระยอง

สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ร ว มกั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม จัด งานสัม มนา ระหว า งวั น ที่ 18-19
กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรณรงคและสรางความตระหนักใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคม
และเผยแพรขอมูล ความรูความเขาใจใหผูประกอบการสามารถนําองคกรเขาสูมาตรฐานของการแสดงความรับผิดชอบของโรงงาน
อุตสาหกรรมตอสังคมได รวมทั้งสรางเครือขายองคกรในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และเปน
การเตรียมความพรอมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมในการรองรับกับมาตรฐาน ISO 26000 ที่จะมีการประกาศใชในป 2553 บัดนี้
กิจกรรมดังกลาวไดสาํ เร็จเรียบรอยแลว โดยงานสัมมนาดังกลาว มีการดําเนินงานหลักๆ ดังนี้

พิธลี งนามในสัตยาบัน เพือ่ ประกาศเจตนารมณ
วัตถุประสงคเพื่อประกาศเจตนารมณความรวมมือของภาคี CSR ในการดําเนินงานที่คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งไดรับเกียรติจาก
ผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กลุมอุตสาหกรรมการจัดการ
ของเสี ย และวั ส ดุ เ หลื อ ใช กลุ ม อุ ต สาหกรรมเคมี กลุ ม อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี กลุ ม อุ ต สาหกรรมผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นอะไหล ย านยนต กลุ ม
อุตสาหกรรมผูผลิตไฟฟา กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลุม
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้าํ มันปโตรเลียม และกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 งานสัมมนาวิชาการ
ในการเขารวมงานสัมมนาดังกลาวมีผูสนใจเขารวมงานทั้งสิน้ 539 คน ซึง่ ประกอบดวย ผูป ระกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 409 คน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา จํานวน 114 คน และสื่อมวลชนจํานวน 16 คน
นอกจากนี้ยังมีการออกบูธนิทรรศการของบริษัทที่มีการดําเนินงานที่ดีดานการแสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ตอสังคม และไดรับโลและเกียรติบัตรรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 8 บูธ ประกอบดวย บริษัท ไบเออรไทย จํากัด
บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง
บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด และ
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย (จํากัด)
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 กิจกรรมการเยีย่ มชมสถานประกอบการ
สภาอุตสาหกรรมฯ ไดรับความอนุเคราะหในการเขาเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน ของ บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด และบริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึง่ กิจกรรมการเยี่ยมชมสถานประกอบการ มีผูที่เขารวมกิจกรรมดังกลาวทั้งหมด 110 คน ซึง่ ประกอบดวย
ผูป ระกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 92 คน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษา จํานวน 18 คน

Update Corner
ã¹e´ืo¹¡uÁÀÒ¾a¹¸·Õè¼Ò¹ÁÒÊ¶Òºa¹Ïä´ÁÕ¡ÒÃ¨a´½¡oºÃÁ ËÅa¡ÊÙµÃ¼Ù»¯iºaµi§Ò¹
»Ãa¨íÒÃaºººíÒºa´ÁÅ¾iÉ¹éíÒ ³ oÃ§æÃÁ¡Ò¹µÁ³Õ ¾ÒeÅ« ¶.»Ãa´i¾a·¸ ¡Ãu§e·¾Ï
¹o¡¨Ò¡¹ÕéÂa§ä´¨a´oºÃÁãË¡aº º¨¡.µaÇa¹oo¡o¾ÅÕeÁoÃ ã¹ËÅa¡ÊÙµÃ ¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ
¡Ò¡ouµÊÒË¡ÃÃÁãË¶Ù¡µo§µÒÁ¡®ËÁÒÂ ·aé§¹Õé ·Ò§Ê¶Òºa¹Ï ËÇa§e»¹oÂÒ§Âiè§ÇÒ¼Ù·Õèe¢ÒÃaº
¡ÒÃ½¡oºÃÁ¨a¹íÒ¤ÇÒÁÃÙä»»Ãaº»ÃaÂu¡µãªe¾ืèoãËe¡i´»ÃaoÂª¹ÊÙ§Êu´æ¡Ê¶Ò¹»Ãa¡oº¡ÒÃ
¢o§µ¹µoä»
ÊíÒËÃaº¡i¨¡ÃÃÁeÂÕèÂÁªÁoÃ§§Ò¹ä´¨a´¢ึé¹ã¹Ça¹·Õè 23 ¡uÁÀÒ¾a¹¸ 2552 Ê¶Òºa¹Ï
ä´¹íÒ¼Ù»Ãa¡oº¡ÒÃ·ÕèÊ¹ã¨e¢ÒeÂÕèÂÁªÁ º¨¡.oµoÂµÒ ÁoeµoÃ »Ãae·Èä·Â oÃ§§Ò¹ºÒ¹
o¾¸iì ¨a§ËÇa´©aeªi§e·ÃÒ «ึè§·Ò§Ê¶Òºa¹Ï µo§¢o¢oº¤u³ ¤³a¼ÙºÃiËÒÃæÅae¨ÒË¹Ò·Õè
¢o§ºÃiÉa·Ïe»¹oÂÒ§ÊÙ§ ·ÕèãË¤ÇÒÁo¹ue¤ÃÒaË¤³aeÂÕèÂÁªÁ¨Ò¡ÊÀÒouµÊÒË¡ÃÃÁæË§
»Ãae·Èä·Âã¹¡ÒÃe¢ÒeÂÕèÂÁªÁÃaºº¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ´Ò¹Êiè§æÇ´ÅoÁ¡aº¤ÇÒÁÃaº¼i´ªoºµo
Êa§¤Á (CSR : Corporate Social Responsibility) «ึè§e»¹»ÃaoÂª¹µoÊÁÒªi¡
¼Ù»Ãa¡oº¡ÒÃouµÊÒË¡ÃÃÁ ã¹¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙ·Õèä´Ãaºä»»ÃaºãªãËe¡i´»ÃaoÂª¹µo¡i¨¡ÒÃ
ã¹¡ÒÃ¹ÕéÊ¶Òºa¹ÏËÇa§e»¹oÂÒ§Âiè§ÇÒ¨aä´ÁÕoo¡ÒÊÃÇÁ¡a¹»ÃaÊÒ¹»ÃaoÂª¹ã¹¡i¨¡ÃÃÁ
´Ò¹Êiè§æÇ´ÅoÁeª¹¹Õéo¡Õ ã¹oo¡ÒÊµoä»

มุมสาระนารู
เชียงใหมวอนทุกฝายงดเผาหวัน่ วิกฤตหมอกควันซ้ํารอยป 50
ÈÙ¹Â¢ÒÇeªÕÂ§ãËÁ  ÊíÒ¹a¡§Ò¹·Ãa¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµiæÅaÊiè§æÇ´ÅoÁªÕÂ§ãËÁ ËÇaè¹ËÁo¡¤Ça¹«éíÒÃoÂÇi¡Äµ» 50 ¢o¤ÇÒÁ
ÃÇÁÁืo·u¡½ÒÂ§´e¼Òã¹·ÕèoÅ§µÅo´e´ืo¹ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé ËÅa§¾ºæ¹Ço¹Á¡ÒÃe¡i´ä¿»Òe´ืo¹¡.¾.¾u§ÊÙ§¢ึé¹
¹ÒÂÊaÒ ·uÁµa¢º ¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃÊiè§æÇ´ÅoÁªíÒ¹Ò¡ÒÃ ÊíÒ¹a¡§Ò¹·Ãa¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµiæÅaÊiè§æÇ´ÅoÁ¨a§ËÇa´eªÕÂ§ãËÁ
e»´e¼ÂÊÃu»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ËÁo¡¤Ça¹¢o§¨a§ËÇa´eªÕÂ§ãËÁµÅo´ªÇ§e´ืo¹¡uÁÀÒ¾a¹¸ 2552 ÇÒ ã¹ªÇ§µaé§æµÇa¹·Õè 1-28 ¡.¾.52 ¤Ò
¤u³ÀÒ¾oÒ¡ÒÈe¡i¹ÁÒµÃ°Ò¹ ã¹Ça¹·Õè 19, 25, 26, 27 æÅa 28 ¡.¾. 2552 eÁืèoe»ÃÕÂºe·ÕÂº¡aºªÇ§e´ÕÂÇ¡a¹¢o§» 2551
ÊÇ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ä¿»ÒeÃièÁe¾ièÁÁÒ¡¢ึé¹ o´Âe©¾Òae´ืo¹¡uÁÀÒ¾a¹¸ 52 e¾ÕÂ§e´ืo¹e´ÕÂÇÁÕä¿»Òe¡i´¢ึé¹ã¹¨a§ËÇa´eªÕÂ§ãËÁ·aé§Êié¹
554 ¤Ãaé§ ¾ืé¹·Õèä´Ãaº¤ÇÒÁeÊÕÂËÒÂ 3,575.5 äÃ ÁÕ¤ÇÒÁ¶ÕèÁÒ¡·ÕèÊu´·ÕèoíÒeÀo¨oÁ·o§ ¨íÒ¹Ç¹ 116 ¤Ãaé§ ¾ืé¹·ÕèeÊÕÂËÒÂ 996 äÃ
¾º¨u´ Hot Spots ·aé§ËÁ´ 419 ¨u´ ÁÒ¡·ÕèÊu´ã¹oíÒeÀoeªÕÂ§´ÒÇ ÊÇ¹¡ÒÃÃaºæ¨§eËµuÁÅ¾iÉ·Ò§oÒ¡ÒÈ¨Ò¡ Call Center ¹aé¹
ÊÒeËµuËÅa¡e¡i´¨Ò¡¡ÒÃe¼Ò¢Âa ¡iè§äÁæÅaäÃ¹Ò ¾ºÁÒ¡·ÕèÊu´ã¹oíÒeÀoeÁืo§eªÕÂ§ãËÁ ¨íÒ¹Ç¹ 18 ¤Ãaé§
ÊíÒËÃaºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ËÁo¡¤Ça¹ ¢³a¹ÕéÂa§äÁÁÕ¼Å¡Ãa·ºµoÊu¢ÀÒ¾¢o§¤¹·ÕèÃÒ§¡ÒÂæ¢ç§æÃ§e»¹»¡µi æµã¹ÊÇ¹¢o§e´ç¡ ¤¹ªÃÒ
æÅa¼Ù»ÇÂ µo§ÃaÇa§Ãa¡ÉÒÊu¢ÀÒ¾e»¹¾ieÈÉ
oÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ã¹ªÇ§e´ืo¹ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé·Õèe»¹ªÇ§·ÕèÁa¡ÁÕ¡ÒÃe¼ÒeµÃÕÂÁ¾ืé¹·Õèe¾Òa»ÅÙ¡e»¹¨íÒ¹Ç¹ ËÒ¡äÁÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤uÁ¡ÒÃe¼Òã¹·Õè
oÅ§·u¡ª¹i´ãËÅ´Å§ä´ ËÇaè¹e¡Ã§ÇÒoÒ¨¨aÊ§¼ÅãË¤Ò½u¹Åaoo§æÅa¤Ò¤u³ÀÒ¾oÒ¡ÒÈ¢o§¨a§ËÇa´eªÕÂ§ãËÁe¡i¹¤ÒÁÒµÃ°Ò¹ä´
ÃÇÁ·aé§¨ae»¹oa¹µÃÒÂµoÊu¢ÀÒ¾¢o§¼Ù¤¹´ÇÂ ¨ึ§oÂÒ¡Ão§¢o¤ÇÒÁÃÇÁÁืo·u¡½ÒÂãËªÇÂ¡a¹¤Çº¤uÁ e¾ืèoäÁãËe¡i´Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
»ËÒ·ÕèÃu¹æÃ§eËÁืo¹·Õèe¡i´Çi¡Äµã¹» 2550
·ÕèÁÒ ¼Ù¨a´¡ÒÃoo¹äÅ¹ 3 ÁÕ¹Ò¤Á 2552

สําหรับทานที่สนใจเขารวมอบรมหรือกิจกรรมตางๆของสถาบันสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ftiweb.off.fti.or.th/iei/

แลวพบกันฉบับหนาเดือนเมษายนนะคะ...

