บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
การศึ ก ษาการจั ด การขยะมู ล ฝอยและขยะอุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท อี ล าสโตมิ ก ซ
(ประเทศไทย) จํากัด ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนพื้นฐาน
สําหรับกําหนดแนวทางความคิดสําหรับการศึกษา โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
3. แผนการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมของบริษัทอีลาสโตมิกซ
(ประเทศไทย) จํากัด
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
ความหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ.2525 กลาววา “มูลฝอย” หมายถึง
เศษสิ่งของที่ทิ้งแลว หยากเยื่อ และคําวา “ขยะ” หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหคําจํากัดความ “มูลฝอย” หมายถึง สิ่ง
ตาง ๆ ที่เราไมตองการ ที่เปนของแข็งหรือออน มีความชื้น ไดแก เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร
ถุงพลาสติก ภาชนะกลองใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตวรวมตลอดถึงวัตถุอื่น สิ่งใดที่เก็บ
กวาดไดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ใหคําจํากัด
ความของคําวา “ของเสีย” หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือ
วัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่ง
ตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่อยูในสภาพของแข็งของเหลวหรือกาซ
ในทางวิชาการจะใชคําวา “ขยะมูลฝอย” ซึ่งหมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไมตองการใช
แลว ซึ่งสวนใหญจะเปนของแข็ง จะเนาเปอยหรือไมก็ตาม รวมตลอดถึง เถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุน
ละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแลวจากบานเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ตาง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ
5

6
ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน อุจจาระ และปสสาวะของมนุษย ซึ่งเปนสิ่งปฏิกูล วิธี
จัดเก็บและกําจัดแตกตางไปจากวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย (พิรียุตม วรรณพฤกษ, 2551)
ดังนั้น จึงสรุปไดวา “มูลฝอย” โดยทั่วไป หมายถึง เศษของเหลือใชที่เกิดจากกิจกรรม
ตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยจําแนกประเภทไดดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
1. ขยะมูลฝอยที่เผาไหมได เชน เศษไม ใบหญา พลาสติก กระดาษ ผา สิ่งทอ ยาง
ฯลฯ
2. ขยะมูลฝอยที่เผาไหมไมได ไดแก เศษโลหะ เหล็ก แกว กระเบื้อง เปลือกหอย หิน
3. ขยะมูลฝอยที่ไมเปนพิษหรือขยะมูลฝอยทั่วไป ไดแก ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
บานเรือน รานคา เชน พวกเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เปลือกและใบไม เปนตน
4. ขยะมูลฝอยที่เปนพิษ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตมนุษยตลอดจน
สิ่งแวดลอมอืน่ ๆ ไดแก ของเสียที่มีสวนประกอบของสารอันตรายหรือของเสียทีม่ ีฤทธิ์กัดกรอนหรือ
ติดไฟงาย หรือมีเชื้อโรคติดตอปะปนอยู เชน ซากถานไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรส
เซนต กาก สารเคมี สําลี และ ผาพันแผลจากโรงพยาบาล
ถาแบงประเภทขยะตามลักษณะของสวนประกอบของขยะมูลฝอย มีประเภทตาง ๆ
ดังนี้
1. กระดาษ ถุงกระดาษ กลอง ลัง เศษกระดาษจากสํานักงาน
2. พลาสติก มีความทนทานตอการทําลายไดสูง วัสดุ หรือผลิตภัณฑทที่ ําจาก
พลาสติก เชน ถุงภาชนะ ของเด็กเลน ของใช
3. แกว วัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทาํ จากแกว เชน ขวด หลอดไฟ เศษกระจก ฯลฯ
4. เศษอาหาร ผัก ผลไม ซึง่ เปนสารประกอบอินทรีย ยอยสลายไดงาย เปน
สวนประกอบสําคัญที่ทาํ ใหขยะเกิดกลิน่ เหม็น สงกลิ่นรบกวนหากไมมีการเก็บขนออกจากแหลง
ทิ้งทุกวัน
5. ผาสิ่งทอตาง ๆ ที่ทาํ มาจากเสนใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห เชน ผาไนลอน ขน
สัตว ลินนิ ฝาย
6. ยางและหนัง เชน รองเทา กระเปา บอลล
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7. ไม เศษเฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ ฯลฯ
8. หิน กระเบือ้ ง กระดูก และเปลือกหอย พวกนี้ไมเนาเปอย พบมากในแหลงกอสราง
ตึกที่ทุบทิง้
9. โลหะตาง ๆ เชน กระปอง ลวด สายไฟ ตะปู
10. อื่น ๆ ที่ไมอาจจัดกลุมได
ถาแบงประเภทขยะตามแหลงที่มา
1. ขยะมูลฝอยจากถนน (Street Refuse) ไดแก เศษสิ่งของตาง ๆ ที่ปรากฏและกวาด
จากถนน ตรอก ซอย เชน เศษกระดาษ ผง ฝุน ใบไม พลาสติก อิฐ หิน ทราย กรวด
2. ขยะมูลฝอยที่เกิดจากสิง่ ที่เหลือจากการเผาไหมที่เรียกวา ขี้เถา (Ashes) เชน เถาที่
เกิดจาก เตาไฟ, การเผาถาน ฯลฯ
3. ขยะมูลฝอยจากการกอสราง (Construction Refuse) ไดแก เศษวัสดุกอสราง เชน
เศษไม เศษกระเบื้อง เศษปูน อิฐหัก ฯลฯ
4. ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง (Demolition Refuse) ไดแก เศษสิง่ ที่ไม
ตองการทีเ่ กิดจากการรื้อถอนอาคาร บานเรือนเกา ฯลฯ
5. ซากสัตว (Dead Animal) จากสัตวตาย เนาเปอย เหม็น
6. ซากยานพาหนะ (Abandon Vehicles) ทุกชนิดทีห่ มดสภาพ ใชงานไมได รวมทั้ง
ชิ้นสวนประกอบ เชน แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ
7. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Refuse) ไดแก เศษวัตถุทเี่ กิด
จากการผลิต หรือขั้นตอนการผลิต
8. ขยะมูลฝอยประเภททําลายยาก (Hazardous Refuse) ไดแก ขยะมูลฝอยที่
ตองการใชกรรมวิธที ําลายเปนพิเศษ เชน พลาสติก ฟลมถายรูป กากแรธาตุตาง ๆ
9. ขยะสด (Garbage)
10. ขยะแหง (Rubbish)
11. ขยะพิเศษ (Special Wastes)
12. ของใชชํารุด (Bulky Wastes)
13. ขยะจากการกสิกรรม (Agricultural Wastes)
14. กากตะกอนของน้าํ โสโครก (Sewage treatment residues)
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ความหมายเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548 ไดใหความหมายของ ”ขยะอุตสาหกรรม” หรือ “กากอุตสาหกรรม” หรือเรียกทางวิชาการวา
”สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่
เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย
กากอุตสาหกรรมเกิดจากการประกอบกิจการทางอุตสาหกรรมภายในโรงงานโดยไม
รวมถึงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย จากสํานักงาน บานพักอาศัย และ
โรงอาหารในบริเวณโรงงาน กากกัมมันตรังสี มูลฝอยตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข และน้ําเสีย
ที่สงไปบําบัดนอกโรงงานทางทอสง (โกศล ใจรังสี, ม.ป.ป.)
ประเภทของขยะอุตสาหกรรม
ขยะอุ ต สาหกรรม หรือ กากอุ ต สาหกรรม แบง ออกเปน 2
ประเภท คื อ กาก
อุตสาหกรรมไมอันตราย (Non-Hazardous Waste) และ กากอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous
Waste) โดยมีความหมาย ดังตอไปนี้ (ธีรศักดิ์ พงศพนาไกร, 2551)
1. กากอุตสาหกรรมไมเปนอันตราย (Non-Hazardous Waste) หมายถึง สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมมีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตรายหรือมีลักษณะเชนเดียวกับมูล
ฝอยชุมชน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548 ไดมีการกําหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเปนหมวดหมู ตามการ
ประกอบกิจการและกิจกรรมตาง ๆ รวม 19 หมวด ซึ่งเปนกากอุตสาหกรรมไมอันตราย ดังนี้
หมวด 01 เชน ของเสียจากการขุดแรโลหะหรืออโลหะ กรวด ทราย ดิน ฯลฯ
หมวด 02 เชน เศษเนื้อ เยื่อพืชหรือสัตว ฯลฯ
หมวด 03 เชน เปลือกไม ไมกอก ขี้เลื่อย ฯลฯ
หมวด 04 เชน กากตะกอนน้ําเสียที่ไมมีโครเมี่ยม เศษเสนใย สิ่งทอ ฯลฯ
หมวด 05 เชน กากตะกอนจากน้ําปอนหมอไอน้ํา ของเสียจากหอเย็น ฯลฯ
หมวด 06 เชน ของเสียที่กํามะถันเจือปน ตระกรันฟอสฟอรัส ฯลฯ
หมวด 07 เชน กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่ไมมีสารอันตราย ฯลฯ
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หมวด 08 เชน กากสี สารเคลือบเงาของเสียที่เกิดจากการลางขัดสี ฯลฯ
หมวด 09 เชน ฟลมและภาพถาย ที่มีองคประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุ
เงิน กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวที่ถอดแบตเตอรี่ทิ้งแลวหรือไมมีแบตเตอรี่บรรจุอยู ฯลฯ
หมวด 10 เชน เถาลอยจากการเผาไหมถานหินรวนและจากไมที่ไมมีการอาบน้ํายา
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ของเสียจากการหลอมถลุงอลูมิเนียมฯลฯ
หมวด 11 เชน ของเสียจากการผลิตขั้วไฟฟาประจุบวกสําหรับกระบวนการ เถา
สังกะสี ฯลฯ
หมวด 12 เชน เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง ฝุน ผงเหล็ก ฯลฯ
หมวด 15 เชน บรรจุภัณฑที่เปนกระดาษ หรือกระดาษแข็ง บรรจุภัณฑที่เปนโลหะ
ฯลฯ
หมวด 16 เชน ยางยานพาหนะที่หมดอายุหรือใชงานแลว ถังบรรจุกาซเหลว ฯลฯ
หมวด 17 เชน คอนกรีต อิฐ ไม แกวตะกั่ว สังกะสี ฯลฯ
หมวด 18 เชน ของเสียที่ไมติดเชื้อ ฯลฯ
หมวด 19 เชน โลหะเหล็กที่แยกมาจากเถาหนัก ทรายจากเตาฟลูอิดไดซเบด ฯลฯ
2. กากอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวที่มีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ดังนี้ สารไวไฟ สารกัดกรอน สารพิษ สารที่มีองคประกอบของสิ่งเจือปนที่เปนสารอันตราย
เกินคามาตรฐานที่กําหนดไว (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2548)
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548 ไดมีการกําหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเปนหมวดหมู ตามการ
ประกอบกิจการและกิจกรรมตาง ๆ รวม 19 หมวด ซึ่งเปนกากอุตสาหกรรมอันตราย ดังนี้
หมวด 01 เชน หางแรที่มีสภาพเปนกรด ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใชน้ํามัน
ฯลฯ
หมวด 02 เชน ของเสียจากเคมีการเกษตรที่มีสารอันตราย สารละลาย Lead Sub
acetate ที่ใชงานแลว กระดาษกรองที่ปนเปอน Lead Sub acetate ฯลฯ
หมวด 03 เชน น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียที่มีองคประกอบของคลอรีน ฯลฯ
หมวด 04 เชน กากปูนขาว น้ํายาฟอกโครม สียอมและสารสี ฯลฯ
หมวด 05 เชน กากตะกอนจากกระบวนการกําจัดเกลือ น้ํามันที่หกหลน ฯลฯ
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หมวด 06 เชน กรดกํามะถัน (กรดซัลฟูริก) และกรดซัลฟูรัส โลหะออกไซดที่มีโลหะ
หนัก ฯลฯ
หมวด 07 เชน Aqueous Washing Liquids และสารละลายตั้งตน ฯลฯ
หมวด 08 เชน กากตะกอนสี สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตราย
อื่น ฯลฯ
หมวด 09 เชน น้ํายาลางฟลมภาพ กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวที่มีแบตเตอรี่บรรจุ
อยู ฯลฯ
หมวด 10 เชน เถาลอยจากการเผาไหมถานหิน ตะกรันจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิ
ฯลฯ
หมวด 11 เชน กากตะกอนและกนกรองที่มีสารอันตราย เรซิ่นที่อิ่มตัวหรือผานการใช
งาน ฯลฯ
หมวด 12 เชน ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ที่มีสารอันตราย ฯลฯ
หมวด 13 เชน น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่มีน้ํามันแรที่มีคลอรีน
ฯลฯ
หมวด 14 เชน สารคลอโรฟลูออโรคารบอน สาร HCFC สาร HFC
หมวด 15 เชน บรรจุภัณฑที่ปนเปอน หรือมีสารอันตรายคงคางฯลฯ
หมวด 16 เชน ซากยานพาหนะ ไสกรองน้ํามัน ฯลฯ
หมวด 17 เชน ไม แกว พลาสติก ที่มีหรือปนเปอนดวยสารอันตราย ฯลฯ
หมวด 18 เชน สารเคมีที่มีสารอันตราย หรือมีองคประกอบสารอันตราย ฯลฯ
หมวด 19 เชน เถาหนักและตระกรันที่มีสารอันตราย เถาลอยที่มีสารอันตราย ฯลฯ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
วิธีการและขั้นตอนดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ไดแก (สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน, สวนบริหารจัดการของเสียอันตราย, 2544)
การคัดแยกขยะ (Separation)
การคัดแยกขยะทําใหเรารูวาควรจะจัดการกําจัดขยะแตละประเภทอยางไร จึงจะ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและงบประมาณ หรือขยะเชนใดบางที่ควรนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม
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เนื่องจากขยะของสังคมเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณมาก หากไมคัดแยก คาใชจายใน
การจัดการขยะทั้งดานงบประมาณ คน สถานที่ฝงกลบ การเก็บขน ก็ยอมตองสูงตามไปดวย การ
คัดแยกขยะเพื่อใหสะดวกแกการนําไปกําจัด หรือนําไปใชประโยชนได โดยทั่วไปแยกเปน 4
ประเภทคือ
1. ขยะเศษอาหาร หรือขยะที่เนาเสียได เปนขยะที่ยอยสลายไดงาย นําไปใช
ประโยชนไดโดยการหมักทําปุย ใชในการเกษตรได ตัวอยางขยะเศษอาหาร เชน เศษผักผลไม
เปลือกผลไม เนื้อสัตว เศษอาหาร ฯลฯ
2. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใชได ขยะประเภทนี้บางสวนสามารถแยกนํามาแปรรูป
กลับมาใชใหมได เปนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ไดแก แกว พลาสติกกระดาษ กระปอง
อะลูมิเนียม กระปองเหล็ก เศษผา ฯลฯ
3. ขยะพิษ/อันตราย ถือเปนขยะอันตรายที่จําเปนตองแยกทิ้งตางหาก เนื่องจากสมบัติ
ทางกายภาพเคมี และชีวภาพ เชน ติดไฟงาย ระเบิดได มีสารกัดกรอน ขยะพิษ ไดแกถานไฟฉาย
หลอดไฟ กระปองยาฆาแมลง เครื่องสําอาง น้ํามันเครื่อง ภาชนะน้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ
ฯลฯ
4. ขยะที่ตองทิ้ง เปนขยะที่ไมสามารถนํามารีไซเคิลได และไมสามารถแยกเปนประเภท
ตางๆไดขยะทั้ง 3 ประเภทขางตน ทําใหตองทิ้งเพื่อใหรถมาเก็บขนไปทําลายหรือกําจัดตอไป เชน
เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สําเร็จรูป ฯลฯ
การเก็บรวบรวม (Storage and Collection)
การเก็บรวบรวมเริ่มตั้งแตการเก็บขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมใสไวในภาชนะไป
จนถึงการรวบรวมขยะจากแหลงตาง ๆ แลวนําไปใสยานพาหนะเพื่อที่จะขนถายตอไปยังแหลง
กําจัด หรือทําประโยชนอื่น ๆ แลวแตกรณี
เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมขยะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการปนเปอนของ
ขยะที่มี ศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนใหมจะตองมีการตั้งจุดรวบรวมขยะ (Station) และ
ใหมีการแบงแยกประเภทของถังรองรับขยะตามสีตาง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม
ตกหลนหรือการแพรกระจาย ดังนี้
1. สีเขียว รองรับขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน
ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม
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2. สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ
พลาสติก โลหะ
3. สีเทาฝาสีสม รองรับขยะที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน
หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสาร
อันตรายตาง ๆ
4. สีฟา รองรับขยะยอยสลายไมได ไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล เชน
พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลยที่เปอนอาหาร
การขนสง (Transportation)
การขนส ง เป น การนํ า ขยะมู ล ฝอยและขยะอุ ต สาหกรรมที่ เ ก็ บ รวบรวมไว ใส
ยานพาหนะแลวนั้น ไปยังสถานที่กําจัดหรือทําประโยชนอยางอื่น ซึ่งอาจเปนการขนสงโดยตรงจาก
แหลงกําเนิดทีเดียวหรืออาจขนไปพักรวมไวที่ใดที่หนึ่งซึ่งเรียกวา สถานีขนถายกอนก็ได
การขนสง เปนการขนของเสียที่รวบรวมไดสงไปยังสถานที่บําบัดโดยตรงหรือไปยัง
สถานที่เก็บรวบรวม ซึ่งตองมีการวางแผนการขนสง ปจจัยในการพิจารณาการวางแผนการขนสง
ไดแก จํานวนประชากรความหนาแนนของประชากร ปริมาณและคุณภาพของของเสีย กฎหมาย
การจราจร สภาพจราจร เปนตน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.)
การขนสงกากของเสียอันตราย ตองขนสงตามความเปนอันตรายของกากของเสียวา
อยูในประเภทใด (Class) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับกากของเสียนั้น เชน พรบ.วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 พรบ.การขนสงทางบก พ.ศ.2522 พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 เปนตน โดยทั่วไปแลวการ
ขนสงกากของเสียตองมีการทําเครื่องหมายมาตรฐานรับรองความแข็งแรงของบรรจุภัณฑและถัง
(Tank) ที่ยกและเคลื่อนยายได ตองมีการกําหนดฉลากที่ตองติดไวที่บรรจุภัณฑ เอกสารกํากับการ
ขนสง
การขนสง จะนับตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง รวมไปถึงขณะหยุดพักระหวางทาง
และไมมีการเปดบรรจุภัณฑ ยกเวนในกรณีที่มีพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเทานั้น ซึ่งสามารถแบง
ไดเปน 5 สวน ดังนี้
1. ผูผลิต ตองมีการตรวจสอบใหแนใจวามีการจําแนกหีบหอ ปดฉลากชัดเจน มี
เอกสารกํากับการขนสง (Manifest) มีขอมูลที่ถูกตอง
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2. ผูประกอบการบรรจุหีบหอและขนถาย ตองมีการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วา ไดบรรจุในบรรจุภัณฑหรือยานพาหนะที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบกอน
ยานพาหนะ หีบหอ ภาชนะ IBCs (ภาชนะบรรจุที่แข็งหรือยืดหยุนและออกแบบใหสามารถ
เคลื่อนยายไดดวยเครื่องจักร ทนตอสภาวะการขนสง) มีการปดฉลาก ไมชํารุดเสียหาย ผูกหรือยึด
ตรึงไวกับยานพาหนะที่ขนสง ผิวนอกของหีบหอตองไมปนเปอนเศษกากของเสียที่บรรจุอยูใน
ภายใน
3. ผูประกอบการขนสง ตองมั่นใจอุปกรณในการขนสง และผูขับขี่ยานพาหนะตอง
ไดรับการฝกอบรมตามที่กฎหมายกําหนดไว
4. พนักงานขับรถ ตองไดรับการฝกหัดตามเกณฑที่กําหนดและจะตองมั่นใจวา
เอกสารประกอบการขนสง ฉลากจะตองมีและปดเอาไวที่บรรจุภัณฑและตองพรอมใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได รวมทั้งตองแสดงใหเห็นวาหีบหอหรือภาชนะ IBCs ไดบรรทุกบน
ยานพาหนะนั้นอยางถูกวิธี
5. ผูรับ จะตองตรวจสอบจนมั่นใจวาอุปกรณที่ใชในการขนถายตองใชงานไดดีและยึด
ติดอยูกับที่อยางมั่นคงแข็งแรง หลังจากขนถายเสร็จแลว ตองมั่นใจวามีการปดฝาอยางมิดชิด ตอง
ไมทําลายฉลากหรือปกปดฉลากที่ติดอยูกับรถ หรือบรรจุภัณฑที่ติดตรึงอยูกับตัวรถ ในกรณีที่ให
คนขับรถดูแลตองมั่นใจวาคนขับรถไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวอยางถูกตอง
การกําจัดหรือทําลาย (Disposal) และการบําบัด (Treatment)
การกําจัดหรือทําลาย และการบําบัดเปนวิธีการขั้นตอนสุดทาย เพื่อใหขยะนั้น ๆ ไม
กอใหเกิดปญหามลพิษตอสภาพแวดลอม อันจะมีผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูของ
มนุษยตอไป (สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม, 2551) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การกําจัดหรือทําลาย (Disposal) เปนขั้นตอนทําลาย ปรับสภาพใหอยูในรูปที่ไม
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งสามารทําไดหลายวิธี
ดังนี้
1.1 การทําลายฤทธิ์ดวยวิธีเคมี – ฟสิกส เปนการทําใหของเสียเปนกลางหรือให
หมดปฏิกิริยาทางเคมี ใหกลายเปนตะกอน หรือเกลือที่คงรูป ไมละลายน้ํา หลังจากนั้น ตะกอน
เกลือที่คงรูป ไมมีฤทธิ์ และไมละลายน้ําแลวก็จะถูกนําไปฝงกลบตามหลักวิชาการตอไป ของเสียที่
เหมาะกับการทําละลายฤทธิ์ดวยวิธีนี้ไดแก พวกกรด ดาง และสารละลายเกลือ โลหะหนัก
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1.2 การทําละลายฤทธิ์ดวยการเผาดวยอุณหภูมิสูง ในการทําลายฤทธิ์ดวยวิธี
เคมี-ฟสิกสตามที่กลาวมาแลวไมสามารถทําลายฤทธิ์สารจําพวกน้ํามัน ยาฆาแมลง สีสังเคราะห
หรือสารทําละลายไดดี เพราะจะไมทําปฏิกิริยากัน จึงจําเปนตองใชความรอนเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่ง
อาจสูงถึง 1,000 หรือ 2,000 องศาเซลเซียส เพื่อใหของเสียถูกออกซิไดซไปเปนขี้เถา หรือเกลือที่
คงรูป ปริมาณขี้เถาหรือกากตะกอนที่เกิดขึ้น แมมีเพียงเล็กนอยก็ตองนําไปฝงกลบ และในบาง
กรณีอาจตองทําใหคงรูปไมละลายน้ํากอนนําไปฝงกลบ
การทําลายของเสียโดยการเผาดวยอุณหภูมิสูงนี้ไมเหมาะจะนํามาใชกับของเสียที่
สามารถจัดการโดยวิธีอื่นได เพราะเตาเผาอุณหภูมิสูงที่มีเครื่องฟอกไอกาซที่มีประสิทธิภาพมีราคา
แพงมาก ยกเวน เมื่อการขนสงมีราคาแพงขึ้น และไมมีที่ฝงกลบแลว อยางไรก็ตาม ตองตระหนัก
อยูเสมอวา เตาเผาไมเหมาะสําหรับเผาของเสียบางชนิด อาทิ ของเสียที่มีตะกั่ว ปรอทแคดเมียม
หรืออารเซนิคปนเปอน เพราะเตาเผาอาจมีระบบฟอกอากาศไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดักจับ
ไอควัน เขมาของสารเหลานี้ออกไดหมด
1.3 การฝงกลบ เปนกระบวนการในอันดับตอจาก 2 วิธีที่กลาวมาแลวนั้น
เพราะการทําลายฤทธิ์ของเสียอันตรายดวยวิธีเคมี-ฟสิกส หรือดวยเตาเผาอุณหภูมิสูง ก็ยังคงมี
ตะกอนเกลือที่คงรูปไมละลายน้ํา หรือขี้เถา กาก ตะกอน ที่จําเปนจะตองจัดการนําไปฝงกลบให
ถูกตองตามหลักวิชาการ สถานที่ซึ่งเปนบริเวณน้ําทวมไมถึง ไกลแหลงน้ํา ผิวดินไมมีชั้นน้ําบาดาล
ที่ดีหรือน้ําใตดินไหลผาน ไมเปนจุดน้ําซึมลงสูพื้นน้ําบาดาล ชั้นดินควรเปนดินที่น้ําซึมผานไดยาก
หรือใชวิธีปูชั้นดินเหนียวกันน้ําซึมผานเขาออก และสถานที่ฝง ตองอยูไมไกลจากแหลงกําเนิดของ
เสีย ครั้นเมื่อฝงตะกอน ขี้เถาที่คงรูปไมละลายน้ําจนเต็มแลวก็ตองปดหลุมดวยวัสดุกันซึมอีก แลว
ปูทับดวยดินดีอีกชั้นหนึ่งเพื่อปลูกหญา หรือไมพุมกันฝนกัดเซาะดินน้ําฝนจะไดไมซึมผานลงไปใน
หลุมไดอีก แตก็คงปองกันไมไดทั้งหมด 100% หากมีน้ําฝนไหลซึมผานตะกอน หรือเถาที่คงรูปใน
หลุมฝง น้ําฝนจะไหลลงไปอยูสวนลาง ไปรวมกันที่กนหลุมซึ่งกนหลุมจะมีระบบทอรวบรวมน้ํา
พรอมทั้งบอสังเกตการณรอบๆ บริเวณหลุมฝง เพื่อเฝาดูการเปลี่ยนของคุณภาพของน้ําบาดาลใต
หลุมฝง
2. การบําบัด (Treatment) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
2.1 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ (Biological Treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใช
วิธีระบบตะกอนเรง (Activated Sludge) ระบบยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic Digestion)
การหมัก (Composting) ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) ฯลฯ
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2.2 บําบัดดวยวิธีทางเคมี (Chemical Treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใช
วิธีการปรับคาความเปนกรดดางและทําใหเปนกลาง (Neutralization and pH Adjustment) การ
ทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รีดักชั่น (Oxidation / Reduction Reactions) การแยกดวยไฟฟา (Electro
Dialysis) การตกตะกอน (Precipitation) การทําลายสารประกอบฮาโลเจน (Dehalogenation)
ฯลฯ
2.3 บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ (Physical Treatment) หมายถึง การบําบัดโดย
ใชวธิ ีการเหวี่ยงแยก (Centrifugation) การกลั่นแยกดวยไอน้ํา (Steam Distillation and Steam
Stripping) การกรองผานตัวกรองหลายชั้น (Multi-media Filtration) การทําระเหย (Evaporation)
การแยกดวยแรงโนมถวง (Gravity Thickening) การแยกดวยเครื่องแยกน้ําและน้ํามัน (Oil/water
Separator or Coalescence Separator) ฯลฯ
2.4 บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-chemical treatment) หมายถึง
การดูดซับดวยถานกัมมันต (Activated Carbon Adsorption) การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion
exchange) การกรองรีดน้ํา (Filter press, Dewatering, Vacumm Filtration and belt Press
Filtration) การสกัดของเหลวดวยของเหลว (Liquid/liquid Extraction)
2.5 บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-chemical Treatment of
Wastewater) หมายถึงการนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเหลว (Liquid Waste or Aqueous
Waste) หรือน้ําเสีย (Wastewater) ไปบําบัดทางเคมีหรือกายภาพเพื่อทําลายฤทธิ์ ไดแก การสงน้ํา
เสียไปบําบัดดวยวิธีเคมีกายภาพที่โรงงานลําดับที่ 101 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมซึ่งอยูนอกบริเวณ
โรงงาน
2.6 เขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Direct discharge to central wastewater
treatment plant)
2.7 ปรับเสถียรดวยวิธีทางเคมี (Chemical Stabilization)
2.8 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ Pozzolanic (Chemical
fixation using cementitious and/or pozzolanic material) หมายถึงการบําบัดดวยวิธีการตรึง
ดวยสารเคมี (Chemical fixation) การทําใหเปนกอนแข็งดวยสารประสาน (Pozzolanic and
cement base solidification)
2.9 เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป (Burn for destruction) เฉพาะสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
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2.10 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย (Burn for
destruction in hazardous waste incinerator)
2.11 เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต (Co-incineration in cement kiln)
หมายถึง การนําวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งไมมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเปนวัตถุดิบทดแทนหรือเปน
เชื้อเพลิงทดแทนสําหรับใชเผาในเตาเผาปูนซิเมนตไปผานกระบวนการปรับสภาพ เพื่อใหอยูในรูป
ที่สามารถนําไปเผาทําลายในเตาเผาปูนซิเมนต กอนสงไปเผาทําลายในเตาเผาปูนซิเมนต
แผนการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
ของบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด
จากแผนการดําเนินงาน การจัดการขยะในบริเวณบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย)
จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2551 ศิริพร พิทอนวอน
ไดสรุปขอมูลและรายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม โดยอางอิงตามระเบียบ
ปฏิบัติที่ EWP-EM-01 เรื่อง การคัดแยกและการจัดเก็บขยะภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ไวดังนี้
จุดประสงค
วิธีการปฏิบัติงานนี้เปนขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
ตามสุขลักษณะ และสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมาย โดยเริ่มจากการแยกทิ้งขยะตาม
ประเภทที่กําหนดใหถูกตอง การรวบรวมและการจัดเก็บขยะที่คัดแยกแลวไวในโรงขยะ กอนการนํา
ออกจากบริเวณโรงงานของ โดยมีจุดประสงคเพื่อ
1.เพื่อใหพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ เขาใจและสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองตาม
ประเภทที่ EMT กําหนด โดยอางอิงประเภท / ชนิดของขยะใหสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด
2.เพื่อใหพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ เขาใจและสามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนการ
รวบรวม และจัดเก็บขยะแตละประเภทภายในโรงขยะไดถูกตอง โดยมีการแบงแยกพื้นที่จัดเก็บ
อยางชัดเจน
3. เพื่อใหมีการควบคุมปริมาณขยะภายในโรงขยะ และการจัดการปองกันการเกิด
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากการจัดเก็บขยะบางประเภท เชน การปองกันกลิ่นจากขยะ /
การปองกันการหกรั่วไหลของขยะ / การปองกันการจัดเก็บขยะนอกพื้นที่ที่อาจถูกฝน เปนตน
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4. เพื่อใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เปนการจัดการสภาพแวดลอมที่ดี
และมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น
5. เพื่อลดคาใชจายในการจางกําจัดขยะประเภทมูลฝอยใหนอยลง และกลับเพิ่ม
รายไดจากการคัดแยกขยะบางประเภท เชน กระดาษ ไม พลาสติก โลหะ เปนตน เพื่อขายใหกับ
ผูรบั เหมา โดยการดําเนินการสงมอบตองใหสอดคลองตามกฎหมายกําหนด
ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน ทุกหนวยงาน ภายในบริษัทอีลาสโต
มิกซ (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึงพนักงานของบริษัทผูรับเหมาที่เขามาทํางานในบริเวณ / พื้นที่
เช น บริ ษั ท ขนส ง / บริ ษั ท จั ด หาแม บ า น / เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย / ผู ป ระกอบการ
รานอาหารในบริษัทฯ ตลอดจนผูที่มาติดตองานกับ บริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด
คําจํากัดความ
1. ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือ ซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตวหรือที่อื่นๆ (อางอิงตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) ทั้งนี้ภายในบริษัทมีการแบง
ประเภทของขยะมูลฝอยเปน 2 ประเภท ไดแก ขยะมูลฝอยประเภททั่วไป (จางกําจัด) และขยะมูล
ฝอยประเภทรีไซเคิล (คัดแยกเพื่อขาย)
2. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่มีการคัดแยก เพื่อนําไปขายตอใหผูรับดําเนินการที่
ได รั บ อนุ ญ าตถู ก ต อ งตามกฎหมาย ให ส ามารถนํ า กลั บ ไปใช ป ระโยชน อ ย า งอื่ น ได โดยผ า น
กระบวนการผลิตเปนสินคาใหม โดยขยะมูลฝอยภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด
ไดมีการกําหนดไวตามกลุม ชนิดของขยะดังนี้
2.1 ขยะมูลฝอยประเภททั่วไป ไดแก เศษอาหาร เศษผา ถุงขนม ถุงบรรจุ
อาหารกลองโฟม เปนตน
2.2 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลประเภทกระดาษ ไดแก เศษกระดาษสํานักงาน
กระดาษหนังสือพิมพ เปนตน
2.3 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลประเภทพลาสติก ไดแก ขวดน้ําดื่ม/ น้ําอัดลมที่เปน
พลาสติก เปนตน
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2.4 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลประเภทขวดแกว ไดแก ขวดเครื่องดื่มชูกําลัง ขวดเอ็ม
รอยหาสิบ ขวดลิโพ เปนตน
2.5 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลประเภทกระปองโลหะ ไดแก กระปองน้ําอัดลม
กระปองกาแฟ เปนตน
3. ขยะอุตสาหกรรมหรือเรียกวาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง สิ่งของที่ไมใช
แลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของ
เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ของเสี ย ที่ เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ และน้ํ า ทิ้ ง ที่ มี
องคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย (อางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548) ทั้งนี้ภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย)
จํากัด มีการแบงขยะอุตสาหกรรมเปน สองกลุม ไดแก ขยะอุตสาหกรรมไมอันตราย และขยะ
อุตสาหกรรมอันตราย โดยทั้งสองกลุมนี้ยังแบงยอยออกเปนประเภทที่จางกําจัด และประเภทรี
ไซเคิล เชนเดียวกันกับขยะมูลฝอย
4. ขยะอันตราย หมายถึง ขยะ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ที่มีองคประกอบ หรือ
ปนเปอนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
โดยขยะอุตสาหกรรมภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการกําหนด
ไวตามกลุม ชนิดของขยะดังนี้
1. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลไมอันตรายประเภทคอมปาวด ไดแก คอมปาวดที่มี
คุณสมบัติไมเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑของบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
อาจเกิดจากกระบวนการผลิต / กระบวนการตรวจสอบ
2. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลไมอันตราย ประเภทบรรจุภัณฑที่เปนกระดาษ ไดแก
ฝาลัง, กลองลังโพลิเมอร เปนตน
3. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลไมอันตราย ประเภทบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ไดแก
พาเลทพลาสติก ถุงพลาสติกพีอี สายรัดพีพีแบนด เปนตน
4. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลไมอันตราย ประเภทบรรจุภัณฑที่เปนไม ไดแก
พาเลทไม เปนตน
5. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลไมอันตราย ประเภทบรรจุภัณฑที่เปนโลหะ ไดแก
พาเลทเหล็ก, Mesh pallet, ตะแกรงลวดจากหัวสเทรน, ปป เปนตน
6. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลไมอันตราย ประเภทเศษเหล็กจากการกอสราง รื้อ

19
ถอน ไดแก เศษเหล็กจากการซอมบํารุง การสราง การเชื่อมตาง ๆ เปนตน
7. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลอันตราย ประเภทถังน้ํามันเปลา
8. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลอันตราย ประเภทน้ํามันหลอลื่นใชแลว
9. ขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลอันตราย ประเภทตลับหมึกพิมพ
10. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทบรรจุภัณฑสารเคมีปนเปอน ไดแก ถุง
บรรจุสารเคมี, ถุงคารบอน เปนตน
11. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทวัสดุปนเปอนสารเคมี ไดแก แผนซับน้ํามัน
ปนเปอน, อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลปนเปอน เศษผาปนเปอน เปนตน
12. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทหลอดไฟ อุปกรณไฟฟา ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสชํารุด เปนตน
13. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทเศษผงสารเคมี
14. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทจารบีใชแลว
15. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทกระปองสเปรย
16. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทแบตเตอรี่เกา
17. ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ประเภทกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสาร
อันตราย ไดแก ตะกอนน้ําแปง เปนตน
วิธีการปฏิบัติและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. การจัดเตรียมและบํารุงรักษาภาชนะรองรับและบรรจุขยะ
การจัดหาภาชนะสําหรับรองรับและบรรจุขยะภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนหนาที่ของแผนก Personnel and General Affair ซึ่งตองจัดเตรียมและบํารุงรักษา
สภาพของภาชนะรองรั บ และบรรจุ ข ยะให มี จํ า นวนเพีย งพอตอ ปริ ม าณและประเภทของขยะ
ตลอดจนตองดูแลใหภาชนะรองรับและบรรจุขยะ อยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาและ
พรอมใชงานเสมอ ภาชนะรองรับและบรรจุขยะ มี 4 ประเภท ดังตอไปนี้
1.1 ภาชนะรองรับและบรรจุขยะ ประเภทถังพลาสติกสีเหลือง จัดเตรียมสําหรับ
รองรับและบรรจุขยะมูลฝอยประเภททั่วไป ที่ตองจางกําจัด มีปายชี้บงวา “ขยะทั่วไป”
1.2 ภาชนะรองรับและบรรจุขยะ ประเภทถังพลาสติกสีเขียว จัดเตรียมสําหรับ
รองรับและบรรจุขยะทั้งที่เปนขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรม ประเภทรีไซเคิล โดยมีปายชี้บง
ขึ้นอยูกับประเภทของขยะ เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ เปนตน
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1.3 ภาชนะรองรับและบรรจุขยะ ประเภทถังพลาสติกสีแดง จัดเตรียมสําหรับ
รองรับและบรรจุขยะประเภทขยะอันตราย และขยะประเภทคอมปาวด โดยมีปายชี้บงขึ้นอยูกับ
ประเภทของขยะ เชน กระปองสเปรย เศษคอมปาวด S, A, M เศษคอมปาวด R, B เศษผงสารเคมี
เปนตน
1.4 ภาชนะรองรับและบรรจุขยะ ประเภทถัง JSR จัดเตรียมสําหรับรองรับและ
บรรจุขยะอุตสาหกรรมประเภทที่จะตองมีการรวบรวมขยะจากจุดตางๆ ภายในโรงงาน มารวมไว
ในถังนี้กอนการนําไปจัดเก็บที่โรงขยะ เพื่อใหงายตอการจัดเก็บ โดยกําหนดใหจัดเตรียมไวและ
กําหนดใหติดปายชี้บงระบุขยะแตละประเภทไว เชน ขยะอุตสาหกรรมประเภทกระดาษ โลหะ เศษ
เหล็ก, ถุงพลาสติก คอมปาวด เปนตน
โดยภาชนะรองรับและบรรจุขยะตามขางตน จะตองมีการรองดวยถุงสีดํา/ถุงเหลือง
ทุกถัง เพื่อปองกันการหกรั่วไหล และทางบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการ
จัดเตรียมไวในพื้นที่ตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนและปริมาณขยะแตละประเภท
โดยมีการกําหนดพื้นที่จัดวางตามเอกสาร SD-EWP-EM-01-002: การจัดวางภาชนะบรรจุขยะแต
ละพื้นที่ของบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด
และในสวนของโรงงาน จะมีขยะอุตสาหกรรมประเภทน้ํามันหลอลื่นใชแลว ใหทาง
แผนก Production หรือแผนก Maintenance ผูที่จะทําการถายน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว เพื่อนําไป
ทิ้งนั้น จะตองมีการจัดเตรียมถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร ที่สภาพบรรจุตองปลอดภัย ไมรั่ว และมีฝา
ปดไดมิดชิดมาใชสําหรับบรรจุเทานั้น หามใชถังน้ํามันที่มีสภาพไมเหมาะสม เชน รั่ว ไมมีฝาปด
มาใชบรรจุน้ํามันหลอลื่นใชแลวเด็ดขาด
2. การคัดแยกและการทิ้งขยะ
การคัดแยกและทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับและบรรจุขยะที่กําหนดไวใหถูกตองตาม
ประเภทของขยะที่ไดกําหนด เปนหนาที่ของผูเกี่ยวของทุกคนในโรงงาน ไดแก พนักงานทุกคน ทุก
หนวยงาน ภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึงพนักงานของบริษัทผูรับเหมาที่
เข า มาทํ า งานในบริ เ วณ พื้ น ที่ เช น บริ ษั ท ขนส ง บริ ษั ท จั ด หาแม บ า น เจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัย ผูประกอบการรานอาหารในโรงอาหาร เปนตน ตลอดจนผูที่มาติดตองานกับ บริษัท
อีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด
โดยทุกหนวยงานภายในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด มีสวนเปนผูกํากับ
ดูแลใหผูเกี่ยวของทุกคนในโรงงาน ไดเขาใจและทราบวิธีการปฏิบัติและการทิ้งขยะลงในภาชนะ
รองรับและบรรจุขยะใหถูกตองตามประเภทที่บริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
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3. การจัดเก็บขยะในโรงขยะ
3.1 กําหนดใหผูที่รับผิดชอบนําขยะที่คัดแยกแลวแตละประเภทไปจัดเก็บไวที่
โรงขยะ จะตองจัดเก็บตามพื้นที่ที่กําหนดไวในเอกสาร SD-EWP-EM-01-001 พื้นที่การจัดเก็บขยะ
ในโรงขยะ
3.2 พนักงานผูที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะในโรงขยะจากแตละพื้นที่ใน
โรงงานจะตองทําการรวบรวมขยะตามจุดตางๆ บรรจุขยะในลัง JSR ที่ระบุวาเปน ถังขยะ ใน
ปริมาณที่เต็มพอดี ไมลนออกมา และจะตองมีการปดคลุมขยะนั้นใหมิดชิด และปดทับดวยเทป
กาวทุกครั้งกอนการนําไปจัดเก็บที่โรงขยะ
3.3 พนักงานผูที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะในโรงขยะจากแตละพื้นที่ใน
สํานักงาน จะตองทําการรวบรวมขยะตามจุดตางๆ บรรจุขยะในถุงหรือภาชนะที่ปดมิดชิดทุกครั้ง
กอนการนําไปจัดเก็บที่โรงขยะ
3.4 พนักงานผูรับผิดชอบนําขยะเขามาจัดเก็บในโรงขยะจะตองทําการชั่ง
น้ําหนักขยะแตละประเภทตามน้ําหนักจริง โดยใชเครื่องชั่งที่กําหนดไวในโรงขยะ
3.5 ในกรณีที่เปนขยะอุตสาหกรรม ใหระบุรายละเอียดชื่อผูนํามาทิ้ง ประเภท
ขยะ น้ําหนักขยะ และรายละเอียดอื่นๆ ที่กําหนดในปายชี้บงใหครบถวนและนําไปติดที่ถังขยะ
JSR ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
3.6 ใหนําขยะที่ชั่งเสร็จแลว และติดปายชี้บงเรียบรอย เขาไปจัดเก็บในในพื้นที่
ตามที่กําหนดใหถูกตอง โดยจะตองวางซอนกันไดไมเกิน 3 ชั้นเทานั้น
3.7 พนักงานผูที่นําขยะมาทิ้งมีหนาที่จะตองบันทึกขอมูลในตารางการบันทึก
การทิ้งขยะประจําวันที่จัดเตรียมไวในโรงขยะทุกครั้ง
3.8 แผนก Personnel and General Affair มีหนาที่ควบคุม การจัดเก็บขยะใน
โรงขยะสวนกลางใหเปนไปตามขอกําหนดที่กําหนดไว และจะตองมีการตรวจสอบพื้นที่อาคารการ
จัดเก็บ รวมถึงภาชนะที่บรรจุใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย และไมกอใหเกิดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ตามที่กฎหมายกําหนด
3.9 แผนก Personnel and General Affair มีหนาที่ ติดตอผูรับเหมาที่ไดรับ
อนุญาตและสอดคลองกับกฎหมายกําหนด เพื่อขนยายขยะประเภทตางๆ ออกจากบริเวณบริษัทฯ
ตามขอกําหนด ที่กําหนดไว หรือตามความเหมาะสม
3.10 แผนก Production มีหนาที่ ทําการขนยายขยะประเภทตางๆ จากโรงขยะ
สวนกลาง ไปยังรถรับสง ของผูรับเหมา ซึ่งจะตองระมัดระวัง ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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3.11 แผนก Personnel and General Affair จะตองควบคุม และ ตรวจเช็ค
ปริมาณของขยะทุกประเภท ในบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด กอนนําออกภายนอก โดย
จะตองชั่งน้ําหนักและลงบันทึกปริมาณ และ ประเภทขยะไวทุกครั้งในแบบฟอรม F-EWP-EM-0101 บัญชีการครอบครองขยะ
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาเรื่องการจัดการขยะนี้ ไดมีผูทําการศึกษาหรือวิจัย ซึ่งไดรวบรวมมาเปน
แนวทางและพิจารณา ดังนี้
เกรียงไกร อินทวงศ และ ณัฏฐพงษ ธรรมวัฒนศักดิ์ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่องแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานผลิตอาหารสัตว กรณีศึกษา : โรงงานเจริญโภคภัณฑอีสาน
จากผลการศึกษาพบวาขยะที่นอกเหนือจากการผลิต และขยะที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต เทากับ
รอยละ 41.54 และ 58.46 ตามลําดับ สวนการจัดการขยะทางโรงงานเนนการลดปริมาณขยะ ณ
แหลงกําเนิด ปญหาที่พบในการจัดการขยะของทางโรงงานมักเกิดจากขยะ นอกเหนือการผลิต
ไดแก ปญหาการขาดจิตสํานึกของพนักงานในการจัดการขยะ ปญหาการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง
ในสํานักงาน ปญหาการทิ้งขยะโดยไมคํานึงถึงประเภทของขยะ ปญหาการเสียหายของเครื่องจักร
ปญหาการขาดมาตรการปองกันอุบัติภัยที่แนนอน และปญหาการขาดการติดตามและตรวจสอบ
ปริมาณขยะ ดังนั้นแนวทางที่นําเสนอในการจัดการขยะจึงเปนการแกปญหาที่พบในปจจุบัน โดย
การจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน การแบงเวรรับผิดชอบใน
การจัดการขยะ การดูแลรักษาเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ การใชัวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ การ
ประชาสัมพันธใหแกบุคคลภายนอกใหรับรูและเขาใจในเรื่องของการทิ้งขยะ และการติดตามและ
ตรวจสอบปริมาณขยะ
สุชาดา และคณะ (2549) ไดทําการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายในสถานศึกษา:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จากผลการศึกษาพบวา ระบบบริหาร
จัดการของเสียอันตรายที่ได พัฒนาขึ้นนี้ไดจัดแยกของเสีย อันตรายที่ เกิดขึ้นตามกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยออกเปน 2 กลุม คือ ของเสียอันตรายชนิดของเหลว และของเสียอันตรายชนิด
ของแข็ง สําหรับของเสียอันตรายชนิดของเหลวไดจัดแยกออกเปน 23 ประเภทตามวิธีการเก็บและ
การบําบัดหรือกําจัด สวนของเสียอันตรายชนิดของแข็งไดจัดแยกออกเปน 5 ประเภทตามลักษณะ
ทางกายภาพ นอกจากนี้ยังไดใชวิธีการลดของเสียจากแหลงกําเนิด และพัฒนาคูมือบําบัดของเสีย
บางประเภทเพื่อใชในการปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการนําระบบที่
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พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติในหนวยงานตนแบบและไดขยายผลการนําระบบไปปฏิบัติในทุกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตของเสียอันตรายอยางครบถวน จากผลการ
ดําเนินงานในหนึ่งป (กรกฎาคม 2547-มิถุนายน 2548) พบวามหาวิทยาลัยมีการผลิตของเสียชนิด
ของเหลวจํานวน 7,023 ลิตรและของแข็งจํานวน 699.5 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจํานวน
นักศึกษาและบุคลากรที่ทํางานกับสารเคมีและกอใหเกิดของเสียอันตรายจํานวน 5,000 คนแลว
พบวามีการผลิตของเสียชนิดของเหลวเปน 1.4 ลิตรตอคนตอปและผลิตของเสียชนิดของแข็งเปน
0.14 กิโลกรัมตอคนตอป มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการบําบัดของเสียชนิดของเหลวประเภท
BOD, COD และ TKN ไดเองถึง 365.2 ลิตรหรือ 5.2% ของปริมาณของเสียทั้งหมด และไดสงของ
เสียไปบําบัดนอกมหาวิทยาลัยโดยบริษัทกําจัดของเสียที่ไดมาตรฐาน
วิชัย ดาบศรี (2550) ไดทําการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาปญหาในการจัดการของเสียอันตรายมี 6 ขอ ดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการหาสถานที่จัดเก็บ และกําจัดของเสียอันตราย
2. ปญหาดานบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการของเสียอันตราย
3. ปญหาเกี่ยวกับระบบขอมูลการติดตามสถานการณสารเคมีและวัตถุอันตราย
4. ปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดของเสียอันตราย
5. ปญหาการประสานความรวมมือในการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน
จากการศึกษาของพงษศักดิ์ กิริมิตร (2545) ไดทําการศึกษาแนวทางในการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในบริษัทไบเออรไทย จํากัด เปนบริษัทผลิตเคมีภัณฑ ผลการศึกษาพบวา
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกเหนือกิจกรรมการผลิตนั้น เปนขยะมูลฝอยที่ตองเสียคาใชจายในการ
กําจัดรอยละ 75.17 และขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมได รอยละ 24.83 สวนการ
จัดการขยะมูลฝอย ทางบริษัทเนนการลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิด ปญหาที่พบในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของทางบริษัท มักเกิดจากตัวพนักงานหรือผูปฏิบัติงานในบริษัท ไดแก ปญหาการขาด
จิตสํานึกของพนักงานในการจัดการขยะมูลฝอย ปญหาการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในสํานักงาน
ป ญ หาการทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ประเภทของขยะมู ล ฝอย ป ญ หาการเสี ย หายของ
เครื่องจักร และปญหาการขาดการติดตามและตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย และจากการศึกษา
ของสุเมธ ศุภธีระนนท (2545) ซึ่งไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานในการกําจัดขยะ
ทั่วไปและขยะอันตรายในบริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบ
และผลิตรถยนต พบวาขอมูลปริมาณขยะทั่วไป มีจํานวนถึง 2.9 ตันตอวัน และขยะอันตรายมี
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จํานวน 1.2 ตันตอวัน ซึ่งรวมกันแลวจะพบวามีปริมาณขยะมากถึง 3.01 ตันวัน ซึ่งถือวาเปน
ปริมาณที่สูงมาก ถึงแมบริษัทจะมีการดําเนินการจัดการขยะ โดยมีการจัดถังภาชนะที่เตรียมไวให
พนักงานทิ้งขยะไดหมดสิ้นในแตละวัน แตปรากฏวายังมีเศษขยะอันตรายปนไปดวยเปนจํานวน
มาก เพราะพนักงานบางสวนยังขาดความรับผิดชอบในการแยกทิ้งประเภทขยะไมเปนระเบียบทํา
ใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาของจุไรศรี ไชยศรี (2548) ไดทําการศึกษาการจัดการของเสียอันตราย
ในทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการศึกษาพบวา ปญหาและสาเหตุที่พบในการดําเนินการ
จัดการของเสียอันตรายในทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบดวย การกําจัดของเสียอันตราย
ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ไมมีระบบควบคุมดูแลการนําของเสียอันตรายไปกําจัดนอกพื้นที่
ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ไมมีการคัดแยกขยะและการคัดแยกไมมีประสิทธิภาพ ขาด
กฎหมายที่มีบทปรับหรือลงโทษกรณีที่ผูประกอบการมีผลการปฏิบัติไมสอดคลองกับขอกําหนด
ของกฎหมาย และที่สําคัญที่สุดคือวิธีการ และกระบวนการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายของ
ผู ป ระกอบการต อ งผ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละอนุ ญ าตจากหน ว ยงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางเขมงวด แตไมมีการติดตามตรวจสอบ ซึ่งการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการ
และสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายนั้น ขึ้นอยูกับความตระหนักและความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเอง นอกจากนี้มาตรการในการควบคุม การจัดเก็บ การดูแลรักษา และ
การขนสงของเสียอันตราย ยังมีขอจํากัดอยูมากในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบุคลากร
รวมไปถึงงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินการแกไขและปองกันปญหา ทําใหตองใชวิธี
แกปญหาเฉพาะหนาเปนครั้งคราวไป
กรมควบคุ ม มลพิ ษ , สํ า นั ก จั ด การกากของเสี ย และสารอั น ตราย (2551)
ได
ทําการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง ซึ่ง
จากการศึกษาพบวา ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีบริษัทรับบริการจัดการของเสียจาก
อุตสาหกรรม 1 บริษัท ไดแก บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
(General Environmental Conservation Public Company Limited, GENCO) ซึ่งเปนบริษัทที่
สามารถรับจัดการกากของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายไดโดยมีขีดความสามารถรวม
ประมาณ 480,000 ตัน มาจัดการดวยวิธีฝงกลบ/ปรับเสถียรและผลิตเชื้อเพลิงผสม สวนการฝง
กลบของเสียอันตรายและไมอันตรายสามารถรองรับได 268,000 ตัน (ซึ่งออกแบบไวและไดรับ
อนุญาตประมาณ 1,000 ตัน/วัน) แตปจจุบันมีขีดความสามารถคงเหลือ ประมาณ 78,000 ตัน
(ขอมูลเมื่อ มกราคม 2550) โดยจะยังสามารถ รองรับของเสียทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย
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ในการฝงกลบไดอีกประมาณ 22 เดือน หรือจนถึงเดือน ตุลาคม 2551 (หากคํานวณอัตราการรับ
กากของเสียที่รับในการฝงกลบในปจจุบันประมาณ 113.3 ตัน/วัน หรือ 3,400 ตัน/เดือน) ขณะนี้
GENCO อยูระหวางการขออนุญาตขยายพื้นที่ฝงกลบในระยะตอไปจากการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะมีขีดความสามารถรองรับของเสียได 7-10 ป หรือ 3,650,0000 ตัน (ขีด
ความสามารถ 1,000 ตัน/วัน) นอกเหนือจากบริษัทเจนโกแลวยังมีสถานที่รับกําจัดกากของเสีย
อื่นๆ ที่ยังมีความสามารถในการรองรับของเสียจากอุตสาหกรรมได เชน บริษัทโปรเฟสชั่นแนล
เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) บริษัทเบตเตอรเวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) บริษัท
ปูนซีเมนต รวม 7 แหง นอกจากนี้ยังมีบริษัทรับบริหารจัดการของเสียอันตรายโดยวิธีการคัดแยก
และรีไซเคิล เชน ยูมิคอร มาเก็ต แอนด เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทมัตสึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท รีไซเคิลเอนจิเนียริ่ง จํากัด ฯลฯ
จากผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อง ผูวิ จัย ไดนํ า มากํ า หนดเป น แนวทางในการศึ ก ษาการ
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมของบริษัทอีลาสโตมิกซ (ประเทศไทย) จํากัด

