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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ไอ” มโีอกาสรับัใช้ื่สงัคม
ไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเปน็รายสะดีวิก แลั่ะปรบััมา
เป็นรายเดืีอนในระยะต่ั้อมา อย่างไรก็ตั้าม 
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นต้ั้นไป “รายงานทีดีี 
อาร์ ไอ” จัะมาพื่บัผ้้อ่านเป็นรายสะดีวิก 
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
เรียบัง่ายแบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้้
ของผ้้อ่านทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ออกแบบ
wrongdes ign
ผู้้�เขีียน
กะรัตลักษณ์์ เหล่�ยิ่มเพชร

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 176
พฤษภาคม 2564

ที่มา: บูทท่� 11 ธุุรก่จิบูริการการกำาจิัด
กากอุุตสาหกรรมอุันตรายิ่ ในรายิ่งาน
ฉบูับูสมบููรณ์์ โครงการศ์ึกษาธุุรก่จิบูัญชี 
ท้ายิ่พระราชบูัญญัต่การประกอุบูธุุรก่จิ
ขอุงคนต่างด้าว พ.ศ์. 2542 โดยิ่ เดือุนเด่น 
น่คมบูริรักษ์ และคณ์ะ เสนอุต่อุกรมพัฒนา
ธุุรก่จิการค้า กระทรวงพาณ์่ชยิ่์ เมื�อุเดือุน
กันยิ่ายิ่น 2561
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ความท�าทายขีองธิุรกิจ
บริการการกำาจัดกาก
อุตสาหกรรมในประเทศไทย

1. การจัดการขียะอุตสาหกรรมในประเทศไทย

“กากอุุตสาหกรรม” หรือุขยะที่่�เกิดจากกระบวนการ

ผลิิตขอุงโรงงานอุุตสาหกรรม เป็็นขยะท่ี่�ม่ผลิกระที่บต่อุสิ�ง

แวดลิ้อุมสูง เนื�อุงจากขยะเหล่ิาน่�ผ่านกระบวนการท่ี่�อุาจ

ใช้้วัตถุุดิบท่ี่�ป็ระกอุบด้วยสารทัี่�งอุันตรายแลิะไม่อุันตราย

เพื่ื�อุการผลิิตในโรงงานอุุตสาหกรรม หากจัดการผิดวิธ่ี สาร

อุันตรายต่างๆ อุาจรั�วซึึมสู่ดิน อุากาศ แหลิ่งนำ�า แลิะกระจาย

ไป็สูวิ่ถุช่้ว่ติขอุงป็ระช้าช้นในท่ี่�สุด ดงันั�นกากอุตุสาหกรรมจึง

จำาเป็็นต้อุงได้รับการจัดการอุย่างเหมาะสม

แม้วา่พื่ระราช้บัญญัตโิรงงาน พื่.ศ. 2535 จะกำาหนดให้

ผูไ้ดร้บัใบอุนญุาตป็ระกอุบกจิการโรงงานตอุ้งรายงานจำานวน 

วธิีก่ารกำาจดั รวมถึุงรายงานผูรั้บกำาจดักากอุุตสาหกรรมที่่�เกิด

ขึ�นจากกระบวนการผลิิตต่อุกรมโรงงานอุุตสาหกรรม (กรอุ.) 

แลิะกฎหมายดังกล่ิาวยังม่การกำาหนดโที่ษจำาคุุกแลิะโที่ษป็รับ

กับโรงงานท่ี่�ดำาเนินการกำาจัดกากอุุตสาหกรรมอุย่างผิดวิธี่ 

หรือุลิักลิอุบที่ิ�งกากอุุตสาหกรรม นอุกจากนั�น กรอุ. ก็ยัง

ม่อุำานาจในการสั�งป็รับป็รุงโรงงานแลิะถุอุดถุอุนใบอุนุญาต

โรงงานท่ี่�ไม่ดำาเนินการตามมาตรฐานด้านการจัดการกาก

อุตุสาหกรรมที่่�กำาหนดขึ�น1 ที่วา่ป็ญัหาการลิกัลิอุบที่ิ�งขยะจาก

โรงงานอุุตสาหกรรมก็ยังคุงม่ให้เห็นอุย่างต่อุเนื�อุง 

สถิุติอุุบัติภััยจากสารเคุม่แลิะการลัิกลิอุบที่ิ�งกากขอุง

เส่ยอุุตสาหกรรมที่่�เกิดขึ�นที่ั�วป็ระเที่ศไที่ย พื่บว่าการลิักลิอุบ

ที่ิ�งกากอุุตสาหกรรมในระหว่าง ป็ี 2551-2562 ม่การดำาเนิน

คุด่คุวามผดิกรณีลั่ิกลิอุบที่ิ�งกากอุตุสาหกรรมเกิดขึ�นกวา่ 248 

คุรั�ง แลิะจากรูป็ที่่� 1 สามารถุสังเกตได้ว่ากรณี่การลิักลิอุบที่ิ�ง

กากขอุงเสย่อุตุสาหกรรมที่่�ได้รบัการดำาเนินคุด่ตามกฎหมาย

สูงขึ�นอุย่างก้าวกระโดดตั�งแต่ป็ี 2560 

 ที่ั�งน่� กรมคุวบคุุมมลิพิื่ษช่้�ว่า สาเหตุที่่�ยังม่การ

ลิกัลิอุบที่ิ�งกากอุตุสาหกรรมแบบผิดกฎหมาย เนื�อุงจากสถุาน

ที่่�รับกำาจัดกากขอุงเส่ยอุันตรายท่ี่�ถุูกต้อุงตามกฎหมายม่ไม่

เพื่่ยงพื่อุ กลิ่าวคุือุ ในป็ี 2561 จำานวนโรงงานที่่�บำาบัดแลิะ

กำาจัดกากขอุงเส่ยต่อุจำานวนโรงงานท่ี่�ก่อุให้เกิดกากขอุงเส่ย

ที่ั�วป็ระเที่ศ คุิดเป็็นสัดส่วนเพื่่ยง 1 ต่อุ 27 รายเที่่านั�น2

 ป็ระเที่ศไที่ยกำาลัิงอุยู่ในช้่วงพื่ัฒนาเศรษฐกิจด้าน

อุุตสาหกรรม โดยเฉพื่าะอุย่างยิ�งการพื่ัฒนาพื่ื�นท่ี่�การลิงทีุ่น

เพื่ิ�มเติมในพื่ื�นท่ี่�โคุรงการพื่ัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพื่ิเศษ

ภัาคุตะวันอุอุก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึึ�งจะ

เป็ิดให้ม่การลิงทีุ่นในอุุตสาหกรรมหนัก เช่้น อุุตสาหกรรม

ป็ิโตรเคุม่ แลิะระบบอุัตโนมัติแลิะหุ่นยนต์ นอุกจากน่� การ

ขยายตัวขอุงผู้ป็ระกอุบการต่างช้าติเข้ามาในป็ระเที่ศไที่ย

ด้านธีุรกิจการแป็รรูป็ขยะ การร่ไซึเคุิลิ การหลิอุมโลิหะแลิะ

ซึากอุุป็กรณี์อุิเลิ็กที่รอุนิกส์ ซึึ�งแน่นอุนว่าการขยายตัวขอุง

ภัาคุอุตุสาหกรรมที่่�กลิา่วมาขา้งตน้ จะที่ำาใหป้็ริมาณีกากขยะ

อุุตสาหกรรมที่ั�งที่่�อัุนตรายแลิะไม่อุันตรายในป็ระเที่ศไที่ยม่

ป็ริมาณีเพื่ิ�มสูงขึ�น 

การม่โรงงานรบักำาจดักากอุตุสาหกรรมท่ี่�ม่เที่คุโนโลิย่

ในการกำาจัดขยะท่ี่�เพื่่ยงพื่อุแลิะม่ศักยภัาพื่สูง (waste dis-

posal technology) จะช่้วยใหป้็ระเที่ศไที่ยสามารถุกำาจดักาก

อุุตสาหกรรมได้อุย่างม่ป็ระสิที่ธีิภัาพื่ อุ่กที่ั�งยังช้่วยลิดป็ัญหา

ผลิกระที่บตอุ่สิ�งแวดลิอุ้ม ดงันั�นการสง่เสรมิใหม่้โรงงานกำาจัด

กากอุตุสาหกรรมที่่�หลิากหลิายจึงเป็็นสิ�งจำาเป็็นที่่�ป็ระเที่ศไที่ย

คุวรพื่ัฒนาคุวบคูุ่ไป็กับการขยายตัวขอุงภัาคุอุุตสาหกรรม 

เพื่ราะนอุกจากจะช้่วยรอุงรับการขยายการลิงทีุ่นในภัาคุ

1 พื่.ร.บั.โรงงาน พื่.ศ. 2535 หมวิดีที� 3 บัทกำาหนดีโทษ์

2 กรมควิบัคุมมลั่พื่ิษ์. (2562). รายงานสถานการณ์์มลพิิษของประเทศไทย 
ปี 2562. สืบัค้นจัาก http://www.pcd.go.th/public/publications/
print_report.cfm?task=pcdreport62 
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อุุตสาหกรรมแล้ิว ยังเป็็นการส่งเสริมให้ม่การแข่งขันใน

ตลิาดด้านการจัดการกากอุตุสาหกรรมท่ี่�เพื่ิ�มขึ�น ซึึ�งสง่ผลิต่อุ

เนื�อุงให้ผู้ป็ระกอุบการม่การพื่ัฒนาเที่คุโนโลิย่ที่่�ที่ันสมัย แลิะ

เพื่ิ�มสมรรถุภัาพื่ด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมให้ด่ยิ�งขึ�น 

อุ่กด้วย

อุยา่งไรก็ด่ บริบที่การบริหารจัดการกากอุตุสาหกรรม

ในป็ระเที่ศไที่ยอุาจม่ป็ัญหาแลิะอุุป็สรรคุหลิายป็ระการ ด้วย

เหตุน่�เพืื่�อุการพื่ัฒนาด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมท่ี่�

กลิ่าวมาข้างต้น ผู้กำาหนดนโยบายแลิะภัาคุส่วนที่่�เก่�ยวข้อุง

จึงจำาเป็็นต้อุงเข้าใจบริบที่ดังกลิ่าวอุย่างถุ่อุงแที่้ไม่ว่าจะเป็็น

โคุรงสร้างตลิาด การแข่งขันการจัดการกากอุุตสาหกรรมใน

ป็ระเที่ศ คุวามที่้าที่ายในการป็ระกอุบธีุรกิจ รวมถุึงแนวที่าง

การป็รับป็รุงเพื่ื�อุให้เกิดการพัื่ฒนาในอุุตสาหกรรมการกำาจัด

กากอุุตสาหกรรมท่ี่�เหมาะสมกับบริบที่ขอุงป็ระเที่ศ ซึึ�งจะ

กลิ่าวถุึงในหัวข้อุต่อุไป็น่�

2. โครงสร�างตลาดบริการการกำาจัดกาก
อุตสาหกรรมในประเทศไทย

ธีุรกิจด้านการบริหารจัดการกากอุุตสาหกรรมเป็็น

ธีุรกิจที่่�คุวบคุุมโดยพื่ระราช้บัญญัติโรงงาน พื่.ศ. 2535 ภัาย

ใต้การกำากับดูแลิขอุง กรอุ. ที่่�ม่อุำานาจในการอุอุกใบอุนุญาต

ป็ระกอุบกิจการตามช้นิดขอุงโรงงาน ซึึ�งม่ทัี่�งหมดสาม

ป็ระเภัที่ (รายลิะเอุย่ดตามตารางที่่� 1) ไดแ้ก ่ใบอุนญุาตลิำาดับ

ที่่� 101 (โรงงานป็รบัสภัาพื่ขอุงเส่ยรวม) ลิำาดับที่่� 105 (โรงงาน

คุัดแยกแลิะขนส่ง) แลิะลิำาดับที่่� 106 (โรงงานร่ไซึเคุิลิ)

ทัี่�งน่� จากการศึกษาโคุรงสร้างตลิาดขอุงธีุรกิจด้าน

การจัดการกากอุุตสาหกรรม สามารถุจำาแนกป็ระเภัที่อุอุก

เป็็น 4 ตลิาด ได้แก่ 

1.	 ตลาดธุุรกิิจคััดแยกิและขนส่่งกิากิอุุตส่าหกิรรม 

ตลิาดป็ระเภัที่น่�ป็ระกอุบกิจการด้านการบริการแก่

ร้ปที่ 1 สถิิติอุบัติภัยจากสารเคมีและการลักลอบทิ�งกากขีองเสียอุตสาหกรรม ปี 2551-2562

ที�มา: รายงานประจัำาปี กองจััดีการกากของเสียแลั่ะสารอันตั้ราย ตั้ั�งแตั้่ปี 2558-2562 โดียกรมควิบัคุมมลั่พื่ิษ์ แลั่ะจัากการประมวิลั่โดียผ้้วิิจััย
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ประเภทใบ
อนุุญาต

ชนุิดโรงงานุ ลัักษณะกิจการ

ลิำาดับที่่� 101 โรงงานป็รับสภัาพื่ขอุงเส่ยรวม
(Central Waste Treatment)

•  โรงงานบำาบัดนำ�าเส่ยรวม : เป็็นการลิด/กำาจัด/บำาบัดมลิพื่ิษที่่�ม่อุยู่ในนำ�าเส่ย

แลิะนำากากตะกอุนไป็กำาจัดอุย่างถุูกวิธี่ต่อุไป็

•  โรงงานเผาขอุงเส่ยรวม (เตาเผาเฉพื่าะ/เตาเผาร่วม) : เป็็นการบำาบัดขอุง

เส่ยโดยการใช้้คุวามร้อุนเพื่ื�อุที่ำาลิายมลิพื่ิษ แลิะลิดคุวามเป็็นอุันตรายขอุง

สารบางอุย่างโดยม่ระบบบำาบัดมลิพื่ิษอุากาศแลิะจัดการเถุ้าที่่�เกิดขึ�นอุย่าง

ถุูกต้อุง

ลิำาดับที่่� 105  โรงงานป็ระกอุบกิจการเก่�ยวกับการคุัด
แยกหรือุขนส่งเพื่ื�อุฝัังกลิบสิ�งป็ฏิิกูลิ หรือุ
วัสดุที่่�ไม่ใช้้แลิ้ว

•  โรงงานคุัดแยกขอุงเส่ย : เป็็นการคุัดแยกแลิะนำาขอุงเส่ยที่่�สามารถุใช้้

ป็ระโยช้น์ได้อุ่กส่งไป็ยังโรงงานต่างๆ เพื่ื�อุนำากลิับมาใช้้ป็ระโยช้น์อุ่ก แลิะ

จัดการส่วนที่่�เหลิือุจากการคุัดแยกอุย่างถุูกต้อุง 

•  โรงงานฝัังกลิบขอุงเส่ย : เป็็นการนำาขอุงเส่ยไป็ฝัังกลิบ ในหลิุมฝัังกลิบ ซึึ�ง

แบ่งอุอุกเป็็น 2 ป็ระเภัที่ ได้แก่ หลิุมฝัังกลิบตามหลิักสุขาภัิบาลิ (Sanitary 

Landfill) แลิะหลิุมฝัังกลิบอุย่างป็ลิอุดภััย (Secure Landfill)

ลิำาดับที่่� 106 โรงงานป็ระกอุบกิจการเก่�ยวกับการนำา
ผลิิตภััณีฑ์์อุุตสาหกรรมที่่�ไม่ใช้้แลิ้วหรือุ
ขอุงเส่ยจากโรงงานมาผลิิตเป็็นวัตถุุดิบ
หรือุผลิิตภััณีฑ์์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี่ที่าง
อุุตสาหกรรม

•  โรงงานร่ไซึเคุิลิขอุงเส่ย : เป็็นการนำาผลิิตภััณีฑ์์อุุตสาหกรรมที่่�ไม่ใช้้แลิ้วหรือุ

ขอุงเส่ยจากโรงงานมาผลิิตเป็็นวัตถุุดิบหรือุผลิิตภััณีฑ์์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี่

การผลิิตที่างอุุตสาหกรรม เช้่น ที่ำาเช้ื�อุเพื่ลิิงที่ดแที่น (Fuel Substitution) 

ที่ำาเช้ื�อุเพื่ลิิงผสม (Fuel Blending) แลิะซึ่อุมหรือุลิ้างบรรจุภััณีฑ์์ เป็็นต้น

โรงงานผู้ก่อุกำาเนิดกากอุุตสาหกรรม (industrial 

waste generator) ในการรบักากมาคุดัแยก ที่ำาคุวาม

สะอุาดพื่ื�นที่่�ท่ี่�ใช้ก้กัเก็บกากขอุงโรงงาน รวมทัี่�งขนสง่

กากไป็ยังผู้รับกำาจัด 

2.	 ตลาดธุุรกิิจรีไซเคัิลกิากิอุุตส่าหกิรรม	 ตลิาด

ป็ระเภัที่น่�ส่วนใหญ่รับกำาจัดกากอุุตสาหกรรม

เพืื่�อุนำามาเข้ากระบวนการผลิิตแลิะขายต่อุให้ภัาคุ

อุตุสาหกรรมการผลิิต รวมที่ั�งรบัซึื�อุกากอุตุสาหกรรม

ที่่�ม่มูลิคุ่ามาเข้ากระบวนการผลิิต จากนั�นจะส่งกาก

จากการร่ไซึเคุิลิไป็กำาจัดยังโรงงานรับกำาจัดกาก

อุุตสาหกรรมต่อุไป็ 

3.	 ตลาดธุุรกิิจกิำาจัดกิากิอุุตส่าหกิรรมโดยกิารนำา

มาผลิตไฟฟ้า	 ตลิาดป็ระเภัที่น่�ส่วนใหญ่จะรับ

กากอุุตสาหกรรมไม่อุันตรายท่ี่�สามารถุเข้าเตาเผา

เพื่ื�อุนำาไป็ผลิิตไฟฟ้า แลิะจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ

ไฟฟ้าฝ่ัายผลิิตแห่งป็ระเที่ศไที่ย (กฟผ.) ซึึ�งจะได้

รับการสนับสนุนคุ่าไฟฟ้าในรูป็แบบ Feed-in Tariff 

เนื�อุงจากจัดว่าเป็็นพื่ลิังงานหมุนเว่ยน (renewable 

energy) ตามระเบ่ยบคุณีะกรรมการกำากับกิจการ

พื่ลิังงานว่าด้วยการรับซึื�อุไฟฟ้าจากผู้ผลิิตไฟฟ้า

ขนาดเล็ิกมาก หรือุนำาไฟฟ้าที่่�ได้จากการกำาจัดขยะ

ไป็ใช้้ในกระบวนการผลิิตสินคุ้าป็ระเภัที่อุื�น 

ตารางที่ 1 ประเภทใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม

ที�มา: กรมโรงงานอุตั้สาหกรรม แลั่ะ https://data.go.th
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4.	 ตลาดธุุรกิิจกิำาจัดกิากิอุุตส่าหกิรรมขั�นสุ่ดท้้าย	

ตลิาดป็ระเภัที่น่�เป็็นขั�นตอุนสุดที่้ายขอุงการกำาจัด

กากอุุตสาหกรรม สามารถุจำาแนกบริษัที่ย่อุย

ได้อุ่กสามป็ระเภัที่คืุอุ (1) บริษัที่บริการเผากาก

อุุตสาหกรรมโดยใช้้เตาเผาป็ระเภัที่ปู็นซ่ึเมนต์ (2) 

บริษัที่บริการฝัังกลิบกากอุุตสาหกรรมอุันตรายแลิะ

ไม่อุันตรายแลิะระบบฝัังกลิบกากข่�เถุ้าจากการเผา

กำาจัดขยะอุันตราย (Secure Landfill) แลิะ (3) บริษัที่

รบัเผากากอุตุสาหกรรมอัุนตราย 20 ป็ระเภัที่สารเคุม่

ที่่�ถุกูจดัใหต้อุ้งเผาในเตาเผาขยะอุนัตรายตาม พื่.ร.บ. 

โรงงาน พื่.ศ.2535 

ที่ั�งน่� รายงานที่่ด่อุาร์ไอุฉบับน่�จะกลิ่าวถุึงเฉพื่าะส่วน

ขอุงโคุรงสร้างตลิาดการจัดการกากอุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้าย

ที่่�ให้บริการกำาจัดกากอุุตสาหกรรมอุันตรายแลิะไม่อุันตราย

เท่ี่านั�น เนื�อุงจากป็ัจจุบันป็ระเที่ศไที่ยป็ระสบป็ัญหาด้าน

การกำาจัดแลิะการลัิกลิอุบที่ิ�งกากอุุตสาหกรรมผิดกฎหมาย 

ซึึ�งกรมคุวบคุุมมลิพื่ิษได้วิเคุราะห์การลิักลิอุบทิี่�งกาก

อุุตสาหกรรมดังกลิ่าวว่าเกิดจากการท่ี่�ม่จำานวนผู้ให้บริการ

น้อุยรายแลิะไม่เพื่่ยงพื่อุต่อุจำานวนโรงงานอุุตสาหกรรม

ในป็ระเที่ศไที่ย ซึึ�งส่งผลิต่อุราคุาการให้บริการกำาจัดกาก

อุุตสาหกรรมอุันตรายที่่�ม่อุัตราสูงตามมา 

อุนึ�ง จากการสบืคุ้นขอุ้มลูิคุลิงัขอุ้มลูิธีรุกิจ กรมพื่ฒันา

ธีรุกิจการคุา้ ในป็ ี2559 พื่บว่า จำานวนผูใ้หบ้รกิารจดัการกาก

อุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้าย ม่เพื่่ยง 9 รายเที่่านั�น โดยจำาแนก

อุอุกเป็็น 3 กลิุ่ม ได้แก่3 

(1) บริิษััทให้้บริิการิเผากากอุุตสาห้กริริมโดยใช้้เตา

เผาปริะเภทปูนซีีเมนต์ บริษัที่ป็ระเภัที่น่�ส่วนใหญ่เป็็นบริษัที่

ในเคุรือุขอุงกลิุ่มอุุตสาหกรรมผลิิตป็ูนซึ่เมนต์ ได้แก่ 

• บริษัที่ เอุส ซึ่ ไอุ อุ่โคุ่ เซึอุร์วิสเซึส จำากัด (SCI-

ECO) 

• บริษัที่ อุินที่ร่ อุ่โคุไซึเคุิลิ จำากัด (INSEE) 

• บริษัที่ ที่่พื่่ไอุ โพื่ลิ่น จำากัด (มหาช้น) (TPIPL) 

• บริษัที่ เวสที่์ แมเนจเม้นที่์ สยาม จำากัด (WMS) 

• บริษัที่ โอุเอุ็ม เที่คุโนส จำากัด (OMTECNOS) 

 บริษทัี่เหลิา่น่�สามารถุเผากากอุตุสาหกรรมไดเ้กอืุบ

ทีุ่กช้นิด ที่ั�งอุันตรายแลิะไม่อุันตราย (ยกเว้นช้นิดขอุงเส่ย

อุันตรายที่่�ต้อุงที่ำาลิายในเตาเผาเฉพื่าะ) ซึึ�งโรงงานป็ระเภัที่

น่�จะถุือุคุรอุงใบอุนุญาตโรงงานหมายเลิข 101 (การบำาบัดนำ�า

เส่ยแลิะเตาเผากากอุุตสาหกรรม)

(2) บริิษัทัให้บ้ริิการิฝัังกลบกากอุตุสาห้กริริมอุนัตริาย 

รวมที่ั�งระบบฝัังกลิบกากข่�เถุ้าจากการเผากำาจดัขยะอุนัตราย 

โรงงานป็ระเภัที่น่�ในป็ระเที่ศไที่ย ม่เพื่ย่ง 3 รายเท่ี่านั�น ได้แก่ 

• บริษัที่ เบตเตอุร์ เวิลิด์ กร่น จำากัด (มหาช้น) 

(BWG) 

• บริษัที่ โป็รเฟสช้ั�นแนลิ เวสต์ เที่คุโนโลิย่ (1999) 

จำากัด (มหาช้น) (PROWASTE) 

• บริษัที่ บริหารแลิะพื่ัฒนาเพืื่�อุการอุนุ รักษ์ 

สิ�งแวดลิ้อุม จำากัด (มหาช้น) (GENCO) 

 ที่ั�งน่� ใบอุนญุาตหลิกัในการฝังักลิบกากอุตุสาหกรรม 

คุือุ ใบอุนุญาตหมายเลิข 105 ที่ว่าบริษัที่ที่ั�ง 3 ราย เป็็นผู้

ป็ระกอุบกิจการการจัดการขยะแบบคุรบวงจร ตั�งแต่การคัุด

แยก ร่ไซึเคิุลิ เผาขยะ ฝัังกลิบ รวมถึุงการผลิติพื่ลัิงงานไฟฟ้า

จากขยะ บรษิทัี่ทัี่�งสามรายจงึตอุ้งขอุใบอุนญุาตเพื่ื�อุป็ระกอุบ

กิจการที่ั�งสามป็ระเภัที่ คุือุ 101 105 แลิะ 106

 (3) บริิษััทให้้บริิการิเผาช้นิดขอุงเสียอุันตริายที�

ต้อุงทําลายในเตาเผาเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยหลิัก

เกณีฑ์์แลิะวิธี่การป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการจัดการสิ�งป็ฏิิกูลิหรือุ

วัสดุที่่�ไม่ใช้้แลิ้ว ซึึ�งกำาหนดให้ 20 ป็ระเภัที่สารเคุม่ท่ี่�ถุูกจัด

ใหต้อุ้งเผาในเตาเผาเฉพื่าะ โดยในป็ระเที่ศไที่ยม่เพื่ย่งบรษัิที่

3 หมายเหตั้:ุ การศกึษ์าภายใตั้ร้ายงานฉบัับันี�จัดัีทำาข้�นเมื�อปี 2559 โดียคณ์ะผ้้
วิิจััยไดี้ศึกษ์าแลั่ะรวิบัรวิมรายชื่่�อบัริษ์ัทที�ประกอบักิจัการโดียใชื่้แนวิทาง ดีังนี�

1. ค้นหารายชื่่�อบัริษ์ัทผ้้ประกอบักิจัการกำาจััดีกากอุตั้สาหกรรม จัาก
รหัสฐานข้อม้ลั่จัดีทะเบัียนกรมพื่ัฒนาธุุรกิจัการค้าหมวิดี TSIC 
38200 การบัำาบััดีแลั่ะการกำาจััดีของเสีย ครอบัคลัุ่มรหัสตัั้�งแต่ั้
หมายเลั่ข 38210-38222 

2. ค้นหารายชื่่�อผ้้กำาจััดีกากอุตั้สาหกรรม จัากรายชื่่�อสมาชื่ิกสภา
อุตั้สาหกรรม แลั่ะกลัุ่่มอุตั้สาหกรรมการจััดีการเพื่่�อสิ�งแวิดีลั่้อม 

3. ตั้รวิจัสอบัประเภทใบัอนญุาตั้โรงงานอตุั้สาหกรรมจัากกรมโรงงาน
อุตั้สาหกรรม ซ้ึ่�งประกอบัด้ีวิยรายชื่่�อบัริษ์ัทที�ถือครองใบัอนุญาตั้
หมายเลั่ข 101 (ผ้้บัำาบััดีแลั่ะกำาจััดีกากอุตั้สาหกรรมโดียการเผา
ทำาลั่าย) 105 (ผ้้กำาจััดีกากอุตั้สาหกรรมโดียการฝัังกลั่บั) แลั่ะ 106 
(ผ้้ประกอบักิจัการรีไซึ่เคิลั่) 
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เด่ยวที่่�สามารถุเผากากอุตุสาหกรรมอุนัตรายได ้แลิะโรงงาน 

ป็ระเภัที่น่�ถุือุคุรอุงใบอุนุญาตโรงงานหมายเลิข 101 คุือุ 

บริษัที่ อุัคุคุ่ป็ราการ จำากัด (มหาช้น) (AKKHIE)4

 อุนึ�ง หากวิเคุราะห์ส่วนแบ่งการตลิาดตามสัดส่วน

รายได้ในป็ี 2559 ขอุงบริษัที่ที่่�ม่รายได้สูงสุด 4 รายแรก ตาม

ที่่�แสดงในรูป็ที่่� 2 พื่บว่า 

 1) บริษัที่ เบตเตอุร์ เวิลิด์ กร่น จำากัด (มหาช้น) 

(BWG) ม่ส่วนแบ่งการตลิาดร้อุยลิะ 33 

 2) บริษัที่ เอุส ซึ่ ไอุ อุ่โคุ่ เซึอุร์วิสเซึส จำากัด (SCI-

ECO) ม่ส่วนแบ่งการตลิาดร้อุยลิะ 21 

 3) บริษัที่ เวสที่์ แมเนจเม้นที่์ สยาม จำากัด (WMS) 

ม่ส่วนแบ่งการตลิาดร้อุยลิะ 16 แลิะ 

 4) บริษัที่ อุินที่ร่ อุ่โคุไซึเคุิลิ จำากัด (INSEE) ม่ส่วน

แบ่งการตลิาดร้อุยลิะ 10 

 

 หากวิเคุราะห์การกระจุกตัวขอุงผู้ป็ระกอุบการใน

ตลิาดการให้บริการการจัดการกากอุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้าย 

หรือุ concentration ratio (CR4) พื่บว่า บริษัที่ท่ี่�ม่รายได้

สูงสุดที่ั�ง 4 รายดังกล่ิาวม่รายได้รวมกันคิุดเป็็นสัดส่วนมาก

ถุงึร้อุยลิะ 80 ซึึ�งโดยหลัิกการแล้ิวหากการกระจุกตวัขอุงส่วน

แบ่งตลิาดที่่�เกินกว่าร้อุยลิะ 80 แสดงว่าธีุรกิจดังกลิ่าวม่การ 

กระจุกตัวสูง หรือุอุาจจะม่อุำานาจในการกำาหนดราคุาขอุง

สินคุ้าหรือุบริการได้5

อุย่างไรก็ตาม การป็ระกอุบธุีรกิจการบริการบำาบัด

แลิะกำาจัดกากอุุตสาหกรรมยังจำากัดการป็ระกอุบธุีรกิจให้

ที�มา: ฐานข้อม้ลั่บัริษ์ัจัดีทะเบัียนออนไลั่น์ (Corpus) แลั่ะรวิบัรวิมโดียคณ์ะผ้้วิิจััย

ร้ปที่ 2 ส่วนแบ่งตลาดธิุรกิจบริการการบำาบัดและกำาจัดกากอุตสาหกรรม 20 อันดับแรกจำาแนกตามรายได� ปี 2559

4 ตั้ามประกาศกรมโรงงานอุตั้สาหกรรม เร่�อง หลั่ักเกณ์ฑ์แลั่ะวิิธุีการปฏิิบััตั้ิ
เกี�ยวิกบััการจัดัีการสิ�งปฏิิกล้ั่หรอ่วัิสดีทีุ�ไม่ใช้ื่แล้ั่วิ พื่.ศ. 2551 อาศยัอำานาจัตั้าม 
พื่.ร.บั. โรงงาน พื่.ศ.2535 ข้อ 2 ให้ของเสียอันตั้รายตั้ามบััญชื่ีรายการท้าย
ประกาศฉบัับันี� ตั้้องกำาจััดีโดียวิิธุีการเผาทำาลั่ายในเตั้าเผาอุตั้สาหกรรมเฉพื่าะ 
สำาหรับัของเสียอันตั้ราย บัริษ์ัท อัคคีปราการ จัำากัดี (มหาชื่น) เป็นผ้้ไดี้รับั
สิทธุิเข้าบัริหารแลั่ะประกอบัการศ้นย์บัริหารจััดีการวิัสดีุเหลั่ือใชื่้อุตั้สาหกรรม 
(เตั้าเผาขยะอุตั้สาหกรรม) บัางป้ จัังหวิัดีสมุทรปราการ จัากกรมโรงงาน
อตุั้สาหกรรม เปน็เวิลั่า 20 ปนีบััแตั้ว่ินัลั่งนามในสญัญา คอื วินัที� 11 กมุภาพื่นัธุ์ 
2551 แลั่ะสิ�นสุดีสัญญาวิันที� 10 กุมภาพื่ันธุ์ 2571 (แบับั 56-1 บัริษ์ัท อัคคี
ปราการ จัำากัดี (มหาชื่น) ประจัำาปี 2559)

5 จัีระพื่งศ์ เพื่ชื่รศรีสุข. (พื่ฤษ์ภาคม 2552). การศึกษ์าการกระจุักตั้ัวิของ
อตุั้สาหกรรมรถยนตั้ใ์นประเทศไทย. หนา้ 47-48 สบืัค้นเพื่ิ�มเติั้มไดีที้� http://
thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man_Econ/Cheerapong_P.pdf.
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เพื่่ยงคุนไที่ยเที่่านั�น กลิ่าวคุือุ ภัายใต้พื่ระราช้บัญญัติการ

ป็ระกอุบธีุรกิจขอุงคุนต่างด้าว พื่.ศ. 2542 ห้ามมิให้คุน

ต่างด้าวป็ระกอุบธุีรกิจท่ี่�คุนไที่ยยังไม่ม่คุวามพื่ร้อุมท่ี่�จะ

แข่งขันในการป็ระกอุบกิจการกับคุนต่างด้าว6 ที่ั�งน่�จากการ

ศึกษาโคุรงสร้างการถืุอุหุ้นขอุงบริษัที่ในตลิาดผู้ให้บริการ

จดัการกากอุตุสาหกรรมขั�นสุดที่า้ยที่ั�ง 9 ราย พื่บว่า ม่ลัิกษณีะ

การถุือุหุ้น 3 รูป็แบบดังต่อุไป็น่� 

• บรษิทัี่สญัช้าตไิที่ยโดยนตินิยัแลิะพื่ฤตนิยัที่ั�งหมด 

4 ราย ได้แก่ SCIECO, INSEE, AKKHIE แลิะ 

GENCO

• บริษัที่สัญช้าติไที่ยโดยนิตินัยแลิะพื่ฤตินัย แต่ม่

ผู้ถุือุหุ้นต่างช้าติสัดส่วนไม่เกินร้อุยลิะ 49 ตาม

กฎหมาย พื่.ร.บ. การป็ระกอุบธีุรกิจขอุงคุน

ต่างด้าว พื่.ศ. 2542 จำานวน 3 ราย ได้แก่ BWG 

PROWASTE แลิะ TPIPL การตรวจสอุบไมพ่ื่บวา่

ผูถุ้อืุหุน้ตา่งช้าตถิุอืุหุน้หลิายระดบัชั้�นเพื่ื�อุคุวบคุุม

อุำานาจการบริหาร

• บริษัที่นิติบุคุคุลิต่างด้าว 2 ราย ได้แก่ WMS แลิะ 

OMTECNOS ที่ั�งสอุงบริษัที่ เข้ามาโดยใช้้สิที่ธิี

พื่ิเศษในการถุือุหุ้นข้างมากจากสำานักงานคุณีะ

กรรมการส่งเสริมการลิงทุี่น ตาม พื่.ร.บ. การ

ป็ระกอุบธีุรกิจขอุงคุนต่างด้าว มาตรา 12 บัญช้่

สาม7 

หากวิเคุราะห์ส่วนแบ่งตลิาดขอุงผู้ป็ระกอุบการไที่ย

แลิะต่างด้าวข้างต้น พื่บว่าผู้ป็ระกอุบการต่างด้าวโดยนิตินัย

แลิะพื่ฤตินัย 2 บริษัที่ที่่�กลิ่าวมาข้างต้น ม่สัดส่วนการตลิาด

ร่วมกันเพื่่ยงร้อุยลิะ 16 เที่่านั�น ขณีะที่่�ผู้ป็ระกอุบการที่่�คุรอุง

สัดส่วนการตลิาดข้างมากเป็็นผู้ป็ระกอุบการไที่ยโดยนิตินัย  

7 ราย ม่สัดส่วนการตลิาดร่วมกันร้อุยลิะ 84

แม้ว่าผู้ป็ระกอุบธุีรกิจกำาจัดกากอุุตสาหกรรมขั�น

สุดที่้ายจะม่บริษัที่ต่างช้าติเพื่่ยง 2 ราย แต่เมื�อุวิเคุราะห์แนว

โน้มการเข้ามาป็ระกอุบธุีรกิจขอุงบริษัที่ต่างช้าติในธุีรกิจดัง

กลิ่าวพื่บว่าม่แนวโน้มท่ี่�บริษัที่ต่างช้าติจะเข้ามาป็ระกอุบ

ธีุรกิจในป็ระเที่ศไที่ยเพื่ิ�มขึ�น กลิ่าวคุือุ 

ประกิารแรกิ กระแสด้านการอุนุรักษ์แลิะคุุ้มคุรอุง

สุขภัาพื่ขอุงป็ระช้าช้นจากกิจกรรมที่างอุุตสาหกรรม ใน

ป็ัจจุบันหลิายป็ระเที่ศทัี่�วโลิกกำาลิังให้คุวามสำาคุัญกับธีุรกิจท่ี่�

เป็็นมิตรต่อุสิ�งแวดลิ้อุมอุย่างแพื่ร่หลิาย ซึึ�งธุีรกิจการจัดการ

กากอุุตสาหกรรมเป็็นหนึ�งในธุีรกิจที่่�สำาคุัญต่อุการป็กป้็อุง

ที่รัพื่ยากรธีรรมช้าติแลิะคุุม้คุรอุงสุขภัาพื่ขอุงป็ระช้าช้น ที่ำาให้

เกิดการพื่ัฒนาธีุรกิจด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมอุย่าง

แพื่ร่หลิาย 

ประกิารท้ี�ส่อุง การพื่ัฒนาเศรษฐกิจขอุงป็ระเที่ศ 

รัฐบาลิขอุงป็ระเที่ศไที่ยต้อุงการขยายระบบเศรษฐกิจ

เพื่ื�อุผลัิกดันการพัื่ฒนาป็ระเที่ศ ที่ำาให้ม่นโยบายแลิะการ

พื่ัฒนาโคุรงการต่างๆ ท่ี่�จะช้่วยส่งเสริมการขยายตัวขอุง

ภัาคุอุุตสาหกรรม อุาที่ิ การพื่ัฒนาโคุรงการพัื่ฒนาระเบ่ยง

เศรษฐกิจพื่ิเศษภัาคุตะวันอุอุก (EEC) โดยการสนับสนุน

แลิะให้สิที่ธีิพื่ิเศษแก่ 10 อุุตสาหกรรมเป้็าหมาย หรือุ 10 

S-Curve เพื่ื�อุเป็็นกลิไกขับเคุลิื�อุนเศรษฐกิจท่ี่�สำาคัุญ โดย

เลิือุกอุุตสาหกรรมที่่�ม่ศักยภัาพื่ในการดึงดูดนักลิงทีุ่นต่าง

ช้าติแลิะม่มิติด้านนวัตกรรม เพื่ื�อุยกระดับข่ดคุวามสามารถุ

ในการแข่งขันขอุงป็ระเที่ศไที่ยในอุนาคุต ส่งเสริมการขยาย

ตวัขอุงภัาคุอุตุสาหกรรมซึึ�งจะเป็็นสิ�งกระตุน้การเข้ามาลิงทุี่น

ในธีุรกิจด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมมากขึ�น

ประกิารท้ี�ส่าม รัฐบาลิไที่ยม่การผลิักดันการกำาจัด

กากอุุตสาหกรรม ถุึงแม้ว่าในป็ัจจุบันป็ระเที่ศไที่ยยังไม่

สามารถุกำาจัดกากอุุตสาหกรรมได้อุย่างม่ป็ระสิที่ธิีภัาพื่

ก็ตาม แต่รัฐบาลิไที่ยได้เริ�มให้คุวามสำาคุัญกับการกำาจัดกาก

6 พื่ระราชื่บััญญัตั้ิการประกอบัธุุรกิจัของคนตั้่างดี้าวิ พื่.ศ. 2542 มาตั้รา 8 
ภายใตั้้บัังคับัมาตั้รา 6 มาตั้รา 7 มาตั้รา 10 แลั่ะมาตั้รา 12

(1) ห้ามมิให้คนตั้่างดี้าวิประกอบัธุุรกิจัที�ไม่อนุญาตั้ให้คนตั้่างดี้าวิ
ประกอบั กิจัการดี้วิยเหตัุ้ผลั่พื่ิเศษ์ตั้ามที�กำาหนดีไวิ้ในบััญชื่ีหนึ�ง

(2) ห้ามมิให้คนต่ั้างดี้าวิประกอบัธุุรกิจัที�เกี�ยวิกับัควิามปลั่อดีภัยหร่อ
ควิามมั�นคงของประเทศ ธุุรกิจัที�มีผลั่กระทบัตั้่อศิลั่ปวิัฒนธุรรม 
จัารีตั้ประเพื่ณี์ แลั่ะหัตั้ถกรรมพื่่�นบั้าน หร่อธุุรกิจัที�มีผลั่กระทบั
ตั้่อทรัพื่ยากรธุรรมชื่าติั้หร่อสิ�งแวิดีล้ั่อม ตั้ามที�กำาหนดีไว้ิในบััญชีื่
สอง เวิ้นแตั้่จัะได้ีรับัอนุญาตั้จัากรัฐมนตั้รีโดียการอนุมัตั้ิของคณ์ะ
รัฐมนตั้รี

(3) ห้ามมิให้คนตั้่างดี้าวิประกอบัธุุรกิจัที�คนไทยยังไม่มีควิามพื่ร้อมที�
จัะแข่งขันในการประกอบักิจัการกับัคนตั้่างดี้าวิ ตั้ามที�กำาหนดีไวิ้ใน
บััญชื่สีาม เว้ินแตั้จ่ัะไดีร้บััอนุญาตั้จัากอธุบิัดีีโดียควิามเหน็ชื่อบัของ
คณ์ะกรรมการ

7 ข้อม้ลั่จัากฐานข้อม้ลั่การขออนุญาตั้ภายใตั้้ พื่.ร.บั. การประกอบัธุุรกิจัของ
คนตั้่างดี้าวิ พื่.ศ. 2542 ตั้ั�งแตั้่ พื่.ศ. 2543 ถึง พื่.ศ. 2561
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ขอุงเส่ยที่่�เกิดขึ�นจากภัาคุอุุตสาหกรรมการผลิิตมากขึ�น โดย

ในป็ี 2557 กรมโรงงานอุุตสาหกรรมซึึ�งเป็็นหน่วยงานหลิัก

ที่่�ม่หน้าที่่�กำากับดูแลิการจัดการกากอุุตสาหกรรม ได้กำาหนด

แผนการจัดการกากอุุตสาหกรรมระยะ 5 ป็ีขึ�น ม่สาระสำาคุัญ

ที่่�จะแกไ้ขป็ญัหาการลิกัลิอุบที่ิ�งกากอุตุสาหกรรมแลิะสง่เสรมิ

การจัดการที่่�ด่ในอุนาคุตเช้่นกัน 

ที่ว่า บรษิทัี่ตา่งช้าตอิุาจม่อุปุ็สรรคุในการเข้ามาลิงที่นุ

ในป็ระเที่ศไที่ย ได้แก่ 

(1) ข่ดจำากดัขอุงการลิงทุี่นที่่�ม่การก่ดกนัช้าวตา่งช้าติ

ภัายใต้กฎหมายว่าด้วยการป็ระกอุบธุีรกิจขอุงคุนต่างด้าว8 

ซึึ�งหากป็ระเที่ศไที่ยสามารถุป็ลิดลิอ็ุกข้อุจำากดัด้านการลิงที่นุ

ขอุงต่างช้าติดังกลิ่าว จะช้่วยเพื่ิ�มการเข้ามาลิงทีุ่นในธุีรกิจ

ด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมแลิะธีุรกิจส่เข่ยวท่ี่�ส่งเสริม

การรักษาสิ�งแวดลิ้อุมมากขึ�น 

(2) อุุป็สรรคุขอุงการจ้างงานวิศวกรคุวบคุุมการ

บริหารจัดการกากอุุตสาหกรรม โดยกฎหมายว่าด้วยการ

กำาหนดสาขาวชิ้าช้พ่ื่วศิวกรรมแลิะวชิ้าช้พ่ื่วศิวกรรมคุวบคุมุ 

ซึึ�งกำาหนดให้วิศวกรจะต้อุงคุรอุบคุรอุงใบอุนุญาตป็ระกอุบ

วิช้าช้่พื่วิศวกรสิ�งแวดล้ิอุมจากสภัาวิศวกร ซึึ�งจะต้อุงผ่าน

การที่ดสอุบโดยใช้้ภัาษาไที่ยเป็็นหลิัก เหตุน่�จึงที่ำาให้บริษัที่

ข้ามช้าติที่่�เข้ามาลิงทีุ่นในป็ระเที่ศจำาเป็็นต้อุงจ้างพื่นักงาน

คุวบคุุมเป็็นช้าวไที่ยเที่่านั�น9

(3) อุุป็สรรคุอุื�นๆ เช้่น อุุป็สรรคุจากการต่อุต้าน

ขอุงป็ระช้าช้นในการขอุอุนุญาตก่อุสร้างโรงงานกำาจัดกาก

อุุตสาหกรรม อุุป็สรรคุจากขั�นตอุนการขอุอุนุญาตจากหลิาย

หน่วยงาน แลิะอุุป็สรรคุจากการมคุู่แ่ข่งที่่�เอุาเป็ร่ยบดว้ยการ

ป็ระกอุบกจิการลิกัลิอุบทิี่�งกากอุตุสาหกรรมผดิกฎหมายแลิะ

ตัดราคุาการกำาจัดกากในตลิาด 

ด้วยเหตุน่� ถุึงแม้ว่าตลิาดธุีรกิจด้านการจัดการกาก

อุตุสาหกรรมขอุงไที่ยจะม่แนวโน้มคุวามต้อุงการเพื่ิ�มขึ�นจาก

นโยบายสนบัสนนุการขยายตวัขอุงภัาคุอุตุสาหกรรม แตก่ย็งั

ไม่เป็็นที่่�น่าลิงทีุ่นขอุงนักลิงทีุ่นต่างช้าติ ที่ั�งน่� ผู้เลิ่นรายใหม่

ที่่�จะเข้าสู่ตลิาดนั�น จะต้อุงเผช้ิญกับการเริ�มต้นธีุรกิจท่ี่�ยังม่

ป็ัญหาแลิะอุุป็สรรคุอุยู่มากดังที่่�กลิ่าวข้างต้น โดยในส่วนถุัด

ไป็จะเป็็นการวิเคุราะห์คุวามที่้าที่ายขอุงธีุรกิจด้านการกำาจัด

กากอุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้ายอุย่างลิะเอุ่ยด

8 ภายใตั้้ พื่.ร.บั. การประกอบัธุุรกิจัของคนตั้่างดี้าวิ มาตั้รา 12 บััญชื่ีสาม 
กำาหนดีขีดีจัำากัดีให้นักลั่งทุนตั้่างชื่าตั้ิสามารถถือหุ้นในธุุรกิจัภาคบัริการไม่
เกินร้อยลั่ะ 49 ทำาให้บัริษ์ัทข้ามชื่าตั้ิไม่สามารถเป็นเจั้าของกิจัการแลั่ะมีอำานาจั
ควิบัคุม หร่อบัริหารจััดีการบัริษั์ทได้ีอย่างเบั็ดีเสร็จั การระดีมทุนทั�งในดี้าน
เศรษ์ฐกิจัแลั่ะเทคโนโลั่ยี ในทางปฏิิบััตั้ิจั้งดีำาเนินการไดี้อย่างไม่เตั้็มกำาลั่ัง

9 ประกาศกระทรวิงอุตั้สาหกรรม เร่�องการกำาหนดีชื่นิดีแลั่ะขนาดีของโรงงาน 
กำาหนดีวิธีิุการควิบัคุมการปล่ั่อยของเสียมลั่พิื่ษ์ หรอ่สิ�งใดีๆ ที�มผีลั่กระทบัต่ั้อ
สิ�งแวิดีลั่อ้ม กำาหนดีคณุ์สมบััตั้ขิองผ้ค้วิบัคมุด้ีแลั่ผ้ป้ฏิิบัตัั้งิานประจัำา แลั่ะหลั่กั
เกณ์ฑก์ารข้�นทะเบัยีน ผ้ค้วิบัคมุดีแ้ลั่สำาหรับัระบับัปอ้งกันสิ�งแวิดีลั่้อมเปน็พื่ษิ์ 
(ฉบัับัที� 2) พื่.ศ. 2554 ข้อ 5 ให้โรงงานดี้านการกำาจััดีของเสียอันตั้รายตั้้องมี
บัุคลั่ากรดี้านสิ�งแวิดีลั่้อมประจัำาโรงงานตั้ามที�กำาหนดี
 กฎกระทรวิงกำาหนดีสาขาวิชิื่าชีื่พื่วิศิวิกรรมแลั่ะวิชิื่าชีื่พื่วิศิวิกรรมควิบัคุม 
พื่.ศ. 2550 ออกตั้ามควิามในมาตั้รา 4 แลั่ะมาตั้รา 5 แห่งพื่ระราชื่บััญญัตั้ิ
วิิศวิกร พื่.ศ. 2542 กำาหนดีให้ระบับัการจััดีการกากอุตั้สาหกรรมทุกขนาดี 
เป็นงานของวิิชื่าชื่ีพื่วิิศวิกรรมควิบัคุม สาขาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดีลั่้อม
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3. ความท�าทายในการประกอบธิุรกิจการจัดการ
กากอุตสาหกรรมขีั�นสุดท�าย

ธีุรกิจการจัดการกากอุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้ายเป็็นก

ลุ่ิมธีุรกิจที่่�ใช้้เงินทีุ่นสูง ที่ั�งในด้านการลิงทีุ่นติดตั�งระบบแลิะ

เคุรื�อุงมือุหรือุเที่คุโนโลิย่ รวมไป็ถุึงต้นทีุ่นด้านที่่�ดินป็ระกอุบ

การก่อุสร้างโรงงาน แลิะเงินทุี่นในการดำาเนินการวิเคุราะห์

ผลิกระที่บที่างสิ�งแวดลิ้อุม ที่่�จะต้อุงม่กระบวนการที่ำาป็ระช้า

พื่ิจารณ์ีรวมถึุงการจ่ายเงินเย่ยวยาชุ้มช้น นอุกจากน่�ผู้

ป็ระกอุบการจะต้อุงม่เงินทีุ่นสำารอุงในการช้ดเช้ยผลิกระที่บ

ที่างสิ�งแวดลิ้อุมหากยุติการดำาเนินธีุรกิจ เช้่น การจ่ายเงิน

ช้ดเช้ยการเย่ยวยาหลิุมฝัังกลิบขยะ หรือุการรื�อุถุอุนเตาเผา

ขยะพื่ิษ ที่่�จะต้อุงดำาเนินการเพื่ื�อุไม่ให้เกิดผลิกระที่บที่างสิ�ง

แวดลิอุ้มมากที่่�สดุ รวมถุงึต้อุงได้รบัการยอุมรบัจากป็ระช้าช้น

บริเวณีที่่�ต้อุงการตั�งโรงงาน 

คุวามที่า้ที่ายสำาคุญัขอุงการป็ระกอุบธีรุกจิการจดัการ

กากอุุตสาหกรรมขั�นสุดท้ี่ายมิใช่้เพื่่ยงแคุ่การใช้้เงินลิงทุี่น

สูงเที่่านั�น แต่เงื�อุนไขการป็ระกอุบกิจการก็ม่คุ่อุนข้างมาก 

เนื�อุงจากในการป็ระกอุบธีุรกิจดังกลิ่าวหากม่การดำาเนิน

การที่่�ไม่รดักุมเพื่ย่งพื่อุอุาจสร้างผลิกระที่บมหาศาลิต่อุที่ั�งสิ�ง

แวดลิ้อุมแลิะป็ระช้าช้นในบริเวณีใกลิ้เคุ่ยงได้ ดังนั�น คัวาม

ท้้าท้ายประกิารแรกิคืุอุ การป็ระกอุบธีุรกิจการจัดการกาก

อุุตสาหกรรมจะต้อุงป็ฏิิบัติตามกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อุงอุย่าง

เคุร่งคุรัด ซึึ�งที่ำาให้ม่ต้นทีุ่นการป็ระกอุบธีุรกิจสูง

ที่ั�งน่� กฎหมายหลิกัที่่�ใช้ก้ำากบัดแูลิธีรุกจิบรกิารกำาจดั

กากอุุตสาหกรรมคุือุ พื่ระราช้บัญญัติโรงงาน พื่.ศ. 2535 

ซึึ�งกำาหนดให้กรมโรงงานอุุตสาหกรรม สังกัดกระที่รวง

อุุตสาหกรรม เป็็นหน่วยงานหลิักในการกำากับดูแลิ โดยผู้

ป็ระกอุบการท่ี่�ให้บริการจัดการกากอุุตสาหกรรมต้อุงขอุใบ

อุนุญาตการป็ระกอุบกิจการ 

ขั�นตอุนการอุนญุาตนั�นจะพื่จิารณีาระบบการป็อุ้งกนั

มลิพื่ษิท่ี่�อุอุกจากโรงงาน แผนผงัการตดิตั�งแลิะป็ระสทิี่ธีภิัาพื่

ขอุงเคุรื�อุงจกัร ระบบการจดัการดา้นการลิดผลิกระที่บท่ี่�ที่ำาให้

เกิดคุวามรำาคุาญ รวมไป็ถึุงการป็ระเมินผลิกระที่บที่างสิ�ง

แวดล้ิอุมแลิะสุขภัาพื่ขอุงป็ระช้าช้น (EHIA) เป็็นต้น นอุกจาก

น่� ต้อุงม่การจัดที่ำารายงานป็ระจำาป็ีแจ้งเก่�ยวกับรายลิะเอุ่ยด

สิ�งป็ฏิิกูลิหรือุวัสดุที่่�ไม่ใช้้แลิ้วที่่�รับบำาบัด (สก.5) จัดที่ำาบัญช้่

แสดงการรบัมอุบสิ�งป็ฏิิกลูิหรอืุวสัดทุี่่�ไมใ่ช้แ้ลิว้ (สก.6) แลิะจดั

ที่ำาบัญช้่แสดงรายการกากอุุตสาหกรรมท่ี่�เข้าสู่กระบวนการ

บำาบัดหรือุกำาจัดตามแบบบัญช้่แสดงรายการสิ�งป็ฏิิกูลิหรือุ

วัสดุที่่�ไม่ใช้้แลิ้วที่่�ที่ำาการบำาบัดหรือุกำาจัด (สก.7)

นอุกจากนั�น การดำาเนินธีุรกิจบริการกำาจัดกาก

อุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้ายไม่เพื่่ยงแต่ต้อุงป็ฏิิบัติตาม พื่.ร.บ. 

โรงงาน พื่.ศ. 2535 เที่่านั�น แต่ต้อุงป็ฏิิบัติตามกฎหมายแลิะ

กฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อุงอุ่กมากกว่า 10 ฉบับ แลิะอุยู่ภัายใต้

หนว่ยงานกำากบัดแูลิมากกว่า 6 แห่ง ตามรายลิะเอุย่ดที่่�แสดง

ไว้ในตารางที่่� 2 

คัวามท้้าท้ายประกิารท้ี�ส่อุง ป็ัญหาการลัิกลิอุบ

ที่ิ�งกากอุุตสาหกรรมผิดกฎหมายยังม่อุยู่อุย่างต่อุเนื�อุง ทัี่�งน่� 

จุดอุ่อุนสำาคุัญ คุือุ คุวามหลิะหลิวมขอุงการบังคัุบใช้้กฎ

กติกาในการกำาจัดขยะอุุตสาหกรรม ที่ำาให้ม่การลัิกลิอุบนำา

ขยะอัุนตรายฝัังกลิบในหลุิมฝัังกลิบไม่อุันตรายหรือุการเผา

กากอุุตสาหกรรมอัุนตรายในเตาเผาที่่�ไม่ได้รับมาตรฐาน 

เป็็นต้น ผู้ป็ระกอุบการเหลิ่าน่�ท่ี่�ไม่ได้รับอุนุญาตในการฝััง

กลิบขยะอัุนตรายมกัจะแข่งขันโดยการตัดราคุาการกำาจดักาก

อุตุสาหกรรม สง่ผลิให้ผูป้็ระกอุบการสุจรติไม่สามารถุแข่งขนั

ราคุาจากการลัิกลิอุบกำาจัด แม้ว่ากรมโรงงานอุุตสาหกรรม

จะม่กฎเกณีฑ์์คุวบคุุมการกระที่ำาดังกลิ่าว แต่ป็ัจจุบันก็ยัง
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ไม่สามารถุจัดการป็ัญหาการลิักลิอุบที่ิ�งกากอุุตสาหกรรมได้ 

ที่ั�งน่� รายงานขอุงกรมคุวบคุุมมลิพิื่ษระบุว่า ในปี็ 

2559 ม่การกำาจดักากอุตุสาหกรรมอุนัตรายภัาคุอุุตสาหกรรม

ที่่�ม่การรายงานต่อุ กรอุ. เพื่่ยงร้อุยลิะ 40 เที่่านั�น นอุกจาก

น่� จากการสัมภัาษณ์ีพื่บว่า ม่ผู้กระที่ำาผิดกฎหมายโดยการ

ลิักลิอุบนำากากอุุตสาหกรรมไป็กำาจัดอุย่างไม่ถุูกหลิัก โดย

บริษัที่เหลิ่านั�นมักจะถุูกร้อุงเร่ยนบ่อุยคุรั�ง แต่ป็ัจจุบันก็ยัง

ดำาเนนิธีรุกจิได ้ซึึ�งสะท้ี่อุนปั็ญหาการบังคัุบใช้ก้ฎหมาย ป็จัจยั

หลิักที่่�ที่ำาให้เกิดการกระที่ำาผิดกฎหมายม่ดังต่อุไป็น่� 

1. อุตัริาโทษัปริบัตํ�า กรณีก่ำาจดักากอุตุสาหกรรมโดย

ไม่ได้รับใบอุนุญาต ผู้กระที่ำาผิดต้อุงได้รับโที่ษตามคุวามใน 

พื่.ร.บ. โรงงาน พื่.ศ. 2535 มาตรา 50 ม่การกำาหนดระวาง

โที่ษ 2 ป็ี ป็รับไม่เกิน 200,000 บาที่ ยิ�งไป็กว่านั�นการฝั่าฝัืน

กฎหมายโรงงานเป็็นคุวามผดิท่ี่�เป็ร่ยบเที่ย่บป็รบัได ้นอุกจาก

ตารางที่ 2 กฎหมายและหน่วยงานกำากับด้แลจำาแนกตามวัตถิุประสงค์ขีองการควบคุมการปฏิิบัติงานขีองโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

ที�มา: ผ้้วิิจััยรวิบัรวิมจัากค้่มือหลั่ักปฏิิบััตั้ิที�ดีีสำาหรับัการให้บัริการบัำาบััดี กำาจััดีกากอุตั้สาหกรรม กรมโรงงานอุตั้สาหกรรม ค้่มือระบับัจััดีการกากอุตั้สาหกรรม 
สภาวิิศวิกร 
หมายเหตัุ้: มีข้อกฎหมายแลั่ะหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องอื�นๆซึ่้�งอาจัไม่ไดี้รวิมอย้่ในตั้ารางนี� เชื่่น กฎหมายวิ่าดี้วิยการเคลั่ื�อนย้ายกากกัมมันตั้รังสี เป็นตั้้น 
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น่�ภัายใต้มาตรา 65 กำาหนดให้การเป็ร่ยบเที่่ยบป็รับนั�นผู้

กระที่ำาผดิจะตอุ้งช้ำาระคุา่ป็รบัใหแ้กก่รมโรงงานอุตุสาหกรรม

ภัายใน 30 วัน ถุือุว่าเป็็นการสิ�นสุดคุด่10 เมื�อุเป็ร่ยบเที่่ยบกับ

ราคุาการกำาจดักากอุตุสาหกรรมแล้ิวที่ำาให้ผูป้็ระกอุบการบาง

รายเลิือุกที่่�จะกระที่ำาผิดแลิะมอุงว่าการฝั่าฝัืนกฎหมายให้ผลิ

ตอุบแที่นที่่�คุุ้มคุ่าที่างเศรษฐกิจมากกว่า 

2. การิกํากับดูแลที�ไม่มีปริะสิทธิิภาพ กรมโรงงาน

อุุตสาหกรรมคุือุหน่วยงานท่ี่�ม่อุำานาจเบ็ดเสร็จในการอุอุกใบ

อุนญุาตกอุ่ตั�งโรงงานอุตุสาหกรรม เป็็นหนว่ยงานท่ี่�สนบัสนนุ

ภัาคุอุุตสาหกรรมในป็ระเที่ศ ในขณีะเด่ยวกัน ก็เป็็นหน่วย

งานกำากับดูแลิแลิะคุวบคุุมโรงงานอุุตสาหกรรมในด้านขอุง

การป็ลิ่อุยมลิพื่ิษสู่สิ�งแวดลิ้อุม วัตถุุป็ระสงคุ์เพื่ื�อุคุุ้มคุรอุง

สิ�งแวดลิ้อุมแลิะสุขภัาพื่ขอุงป็ระช้าช้น การที่่�หน่วยงานเด่ยว

ที่ำาหน้าที่่�ที่ั�งด้านการสนับสนุนแลิะตรวจสอุบดูแลิเป็็นป็ัจจัย

สำาคุัญท่ี่�ส่งผลิกระที่บต่อุการกำากับดูแลิ จากการสัมภัาษณี์

ผู้ป็ระกอุบการรายใหญ่ในตลิาด ช้่�ให้เห็นว่าโรงงานที่่�พื่บ

การกระที่ำาผิด มักจะถุูกเป็ร่ยบเท่ี่ยบป็รับในอุัตราที่่�ตำ�ากว่า

โที่ษป็รับสูงสุดมาก จากนั�นจะถูุกระงับการป็ระกอุบกิจการ

แลิะดำาเนินการป็ิดป็รับป็รุงตามระยะเวลิาที่่�กำาหนด สุดท้ี่าย

โรงงานเหล่ิาน่�มักจะกลัิบมาที่ำาธีุรกิจตามป็รกติ แลิะดำาเนิน

กจิกรรมแบบผิดกฎหมายเช่้นเดิม ช่้�ให้เหน็ถุงึช่้อุงโหว่ในการ

บงัคัุบใช้ก้ฎหมายจากการร่วมมือุป็กปิ็ดแลิะผ่อุนผันการกระ

ที่ำาผิดระหว่างผู้กระที่ำาผิดแลิะเจ้าหน้าที่่�

ป็ญัหาดงักลิา่วสะที่อุ้นถุงึ	‘คัวามลม้เหลวขอุงตลาด	

(market failure)’11 ที่่�เป็็นผลิจากการท่ี่�ไม่สามารถุบังคุับ 

ใช้ก้ฎหมายได้อุยา่งม่ป็ระสิที่ธีภิัาพื่ ที่ำาใหเ้กดิการลัิกลิอุบที่ิ�งที่่�

ม่ตน้ที่นุ (โที่ษที่่�จะไดร้บัจากการกระที่ำาผดิกฎหมาย) ตำ�ากวา่

ป็ระโยช้น์จากการกำาจัดกากอุุตสาหกรรมอุย่างผิดกฎหมาย 

คัวามท้า้ท้ายประกิารท้ี�ส่าม การม่ผูป้็ระกอุบการใน

ตลิาดน้อุยราย โดยเฉพื่าะอุย่างยิ�งผู้ป็ระกอุบการที่่�สามารถุ

กำาจัดกากอุุตสาหกรรมอุันตรายภัายใต้กฎหมายว่าด้วย

หลิักเกณีฑ์์แลิะวิธี่การป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการจัดการสิ�งป็ฏิิกูลิ

หรือุวัสดุที่่�ไม่ใช้้แลิ้ว ซึึ�งกำาหนดให้ 20 ป็ระเภัที่สารเคุม่ที่่�ถุูก

จัดให้ต้อุงเผาในเตาเผาเฉพื่าะม่เพื่่ยงรายเด่ยวเที่่านั�น โดย

จากการวิเคุราะห์ขอุงกรมคุวบคุุมมลิพื่ิษพื่บว่าผู้ป็ระกอุบ

การในตลิาดม่ไม่เพื่่ยงพื่อุกับจำานวนโรงงานที่่�ก่อุให้เกิดกาก

อุุตสาหกรรม ที่ำาให้ราคุาด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรม

ม่มูลิคุ่าสูง โรงงานขนาดเล็ิกหรือุแม้แต่อุงค์ุกรป็กคุรอุงส่วน

ที่อุ้งถิุ�นท่ี่�ม่การจดัเกบ็ขยะอุนัตรายจากคุรวัเรือุนกไ็มส่ามารถุ

รับผิดช้อุบคุ่าใช้้จ่ายด้านการกำาจัดได้เช้่นกัน จากป็ัจจัยด้าน

ราคุาดังกลิ่าวอุาจเป็็นอุ่กหนึ�งเหตุผลิที่่�ที่ำาให้โรงงานหลิาย

แห่งขาดแรงจูงใจที่่�จะดำาเนินการจัดการกากอุุตสาหกรรมให้

ถุูกกฎหมายด้วย 

4. สรุปและขี�อเสนอแนะ
การพื่ัฒนาธีุรกิจบริการจัดการกากอุุตสาหกรรมขั�น

สุดที่้ายจะไป็ต่อุได้จะต้อุงได้รับการแก้ไขอุย่างเร่งด่วน ไม่

ว่าจะเป็็นข้อุจำากัดด้านกฎหมายที่่�เป็็นอุุป็สรรคุต่อุการเข้า

สู่ตลิาดขอุงผู้ป็ระกอุบการรายใหม่ หรือุแม้แต่จุดอุ่อุนขอุง

การบังคัุบใช้ก้ฎหมายซึึ�งที่ำาให้เกิดปั็ญหาการลัิกลิอุบที่ิ�งกาก

อุุตสาหกรรมอุย่างผิดกฎหมาย ที่ำาให้กลิไกการตลิาดยังไม่ม่

ป็ระสิที่ธีิภัาพื่ในการกำาหนดราคุาได้อุย่างท่ี่�คุวรจะเป็็น แลิะ

ส่งผลิให้ม่จำานวนผู้ให้บริการในตลิาดน้อุยราย 

ดังนั�น นโยบายการพื่ัฒนาอุุตสาหกรรมขอุงป็ระเที่ศ

จำาเป็็นต้อุงพื่ิจารณีาให้ม่การพื่ัฒนาธีุรกิจบริการกำาจัดกาก

อุุตสาหกรรมขั�นสุดที่้ายคุวบคุู่ไป็ด้วย เพื่ื�อุรอุงรับการจัดการ

ป็ัญหาสิ�งแวดลิ้อุมที่่�จะตามมาจากนโยบายการพื่ัฒนา

อุุตสาหกรรมขอุงรัฐบาลิได้อุย่างม่ป็ระสิที่ธิีภัาพื่มากยิ�งขึ�น 

โดยป็ระเที่ศไที่ยคุวรดำาเนินการดังต่อุไป็น่�

10 ระเบัียบักระทรวิงอุตั้สาหกรรม วิ่าด้ีวิยการเปรียบัเทียบัคดีี พื่.ศ. 2536 
โดียอาศัยอำานาจัตั้ามควิามในมาตั้รา 65 แห่ง พื่.ร.บั.โรงงาน พื่.ศ. 2535 ซึ่้�ง
ไดี้บััญญัตั้ิ หลั่ักเกณ์ฑ์วิิธุีพื่ิจัารณ์าของคณ์ะกรรมการเปรียบัเทียบัคดีีไวิ้วิ่า 
บัรรดีาควิามผิดีที�เกิดีข้�น อ้างหร่อเชื่่�อวิ่าไดี้เกิดีข้�นในกรุงเทพื่มหานคร ให้ทำา
การเปรียบัเทียบัแลั่ะชื่ำาระค่าปรับัที�กรมโรงงานอุตั้สาหกรรม สำาหรับัในส่วิน
ภ้มภิาคใหท้ำาการเปรยีบัเทียบัแลั่ะชื่ำาระคา่ปรบััที�สำานกังานอตุั้สาหกรรมจังัหวิดัี
ทอ้งที�ที�เกดิีการกระทำาควิามผดิี กำาหนดีระยะเวิลั่า 30 วินั หากมาชื่ำาระเกนิระยะ
เวิลั่าจัะตั้้องทำาหนังสือร้องทุกข์ถึงพื่นักงานสอบัสวิน

11 ตั้ลั่าดีที�ลั่้มเหลั่วิหมายถึงโครงสร้างของตั้ลั่าดีที�ถ้กบัิดีเบัือนไปอาจัทำาให้ไม่
เกิดีการแข่งขันกันไดี้อย่างเสรี จั้งส่งผลั่ให้การกำาหนดีราคาสินค้าหร่อบัริการ
มาจัากผ้้ประกอบัการเพื่ียงไม่กี�ราย ซึ่้�งอาจัส่งผลั่ให้ตั้ลั่าดีไม่สามารถสะท้อน
ตั้้นทุนหร่อผลั่ประโยชื่น์ที�แท้จัริง
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• เพิ�มโทษัปริบั และยกเลกิการิเปริยีบเทยีบปริบัโทษัปริบัขอุง

ผู้ลักลอุบกริะทําความผิดต่อุกฎห้มายโริงงาน 

ดังที่่�ได้วิเคุราะห์ข้างต้นแลิ้วว่าตลิาดด้านการจัดการ

กากอุุตสาหกรรมขั�นสุดท้ี่ายล้ิมเหลิว อุันเกิดจากต้นทุี่นใน

การลัิกลิอุบที่ิ�งกากอุตุสาหกรรมตำ�ากว่าป็ระโยช้น์ท่ี่�ผูป้็ระกอุบ

การท่ี่�ดำาเนนิการผิดกฎหมายได้รบั โดยปั็จจบุนัโที่ษสูงสดุขอุง

การกระที่ำาผิดกฎหมายโรงงานคุือุ จำาคุุก 2 ป็ี แลิะป็รับไม่

เกิน 200,000 บาที่ นอุกจากน่� กฎหมายโรงงานยังถุือุว่าเป็็น

กฎหมายท่ี่�สามารถุเป็ร่ยบเที่่ยบป็รับได้ ที่ำาให้โที่ษป็รับตาม

คุวามเป็็นจริงตำ�ากว่าโที่ษป็รับสูงสุดมาก (จากการสัมภัาษณี์

เช้ิงลิึกพื่บว่าบางกรณี่ช้ำาระเป็ร่ยบเที่่ยบป็รับด้วยจำานวนเงิน

เพื่่ยงหลิักหมื�น) 

คุณีะผู้วิจัยจึงม่ข้อุเสนอุว่า คุวรม่การพื่ิจารณีาเพื่ิ�ม

อุัตราโที่ษป็รับตาม พื่.ร.บ. โรงงานฯ แลิะยกเลิิกการเป็ร่ยบ

เท่ี่ยบป็รับ แลิะเพื่ิ�มอุัตราการป็รับเป็็นรายวันดังเช้่นในกรณี่

ขอุงสหรัฐอุเมริกาเพื่ื�อุท่ี่�จะสร้างภัาระต้นทีุ่นให้แก่ผู้ป็ระกอุบ

การที่่�ไม่ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพื่าะการกระที่ำาที่่�ส่งผลิ 

กระที่บต่อุช้่วิตขอุงป็ระช้าช้นแลิะสิ�งแวดล้ิอุมคุวรม่โที่ษป็รับ

รายวันที่่�สูงมาก โดยอุาจศึกษาต้นทุี่นแลิะป็ระโยช้น์ (cost 

and benefit) จากการลิักลิอุบทิี่�งกากอุุตสาหกรรม เพืื่�อุนำา

มาเป็็นแนวที่างในการพื่ิจารณีาป็รับป็รุงโที่ษป็รับ เป็็นต้น 

นอุกจากน่� คุวรม่มาตรการการสร้างมาตรฐานท่ี่�เด็ด

ขาดในกระบวนการเพื่ิกถุอุนใบอุนุญาตโรงงานที่่�สร้างผลิ 

กระที่บต่อุสิ�งแวดล้ิอุม เพืื่�อุแกไ้ขป็ญัหาการกระที่ำาผดิซึำ�าซึาก 

เช้่น กำาหนดว่าผู้ที่่�กระที่ำาผิดกฎหมายหรือุผู้ที่่�ถุูกป็ระกาศให้

ยุติการป็ฏิิบัติงานขอุงโรงงานเกิน 2 คุรั�ง จะถุูกเพื่ิกถุอุนใบ

อุนุญาต กระบวนการเอุาผิดที่่�ม่มาตรฐานรัดกุมแลิะเด็ดขาด

จะเป็็นเคุรื�อุงมอืุที่่�จะที่ำาใหก้ฎหมายสามารถุบงัคุบัใช้ไ้ดอุ้ยา่ง

ม่ป็ระสิที่ธีิภัาพื่มากขึ�น

• ทบทวนกฎห้มายให้้กริมควบคุมมลพิษัอุอุกกฎริะเบียบ

ในการิตริวจสอุบและดําเนินการิกับโริงงานที�ไม่ปฏิิบัติตาม

กฎห้มาย 

ในปั็จจุบัน การกำากับดูแลิแลิะคุวบคุุมมลิพื่ิษขอุง

โรงงานอุุตสาหกรรมในป็ระเที่ศไที่ยนั�นม่เพื่่ยง กรอุ. หน่วย

งานเด่ยวท่ี่�ม่อุำานาจเบ็ดเสร็จ ซึึ�งในขณีะเด่ยวกันก็เป็็น

หน่วยงานที่่�ม่หน้าที่่�หลิักในการสนับสนุนอุุตสาหกรรม แตก

ต่างจากป็ระเที่ศที่่�ม่การจัดการที่่�ด่ เช้่น สหรัฐอุเมริกาท่ี่�ม่

สำานักงานป็กป็้อุงสิ�งแวดลิ้อุมสหรัฐฯ (EPA) เป็็นหน่วยงาน

หลิักในการกำากับดูแลิด้านสิ�งแวดลิ้อุมขอุงป็ระเที่ศโดยรวม 

ม่อุำานาจในการอุอุกกฎระเบ่ยบกลิางคุรอุบคุลุิมการจัดการ

ขยะอุุตสาหกรรม เช้่น อุอุกระเบ่ยบการตรวจสอุบการกำาจัด

ขยะ กำาหนดขั�นตอุนวิธี่การกำาจัดขยะ แลิะลิงโที่ษผู้ที่่�กระที่ำา

ผิดกฎหมาย นอุกจากน่� เพืื่�อุการกำากับดูแลิอุย่างทัี่�วถึุงทัี่�ง

ป็ระเที่ศ EPA จะกระจายคุวามรับผิดช้อุบในการตรวจสอุบ

การกำาจัดขยะขอุงโรงงานอุุตสาหกรรมในแต่ลิะพื่ื�นท่ี่�ให้

แก่หน่วยงานที่้อุงถุิ�น ซึึ�งจะต้อุงป็ฏิิบัติงานโดยยึดตามกฎ

ระเบ่ยบที่่�กำาหนดขึ�น ที่ำาให้การตรวจสอุบแลิะกำากับดูแลิ

การกำาจัดขยะขอุงโรงงานเกิดการถุ่วงดุลิอุำานาจระหว่าง 2 

หน่วยงาน

ดังนั�น เพื่ื�อุท่ี่�จะเพื่ิ�มป็ระสิที่ธีิภัาพื่ในการกำากับดูแลิ 

ตรวจสอุบ แลิะติดตามการลิักลิอุบที่ิ�งกากอุุตสาหกรรมท่ี่�ส่ง

ผลิให้ตลิาดด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมล้ิมเหลิว คุวร

ม่การศึกษาแลิะที่บที่วนกฎหมาย โดยให้อุำานาจแก่กรม

คุวบคุุมมลิพื่ิษ สังกัดกระที่รวงที่รัพื่ยากรธีรรมช้าติแลิะสิ�ง
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แวดล้ิอุม ซึึ�งเป็็นหน่วยงานท่ี่�ม่คุวามเช่้�ยวช้าญด้านการจัดการ

มลิพื่ษิแลิะสิ�งแวดลิอุ้มขอุงป็ระเที่ศไที่ย ใหเ้ป็็นผูท้ี่่�เข้ามาถุว่ง

ดุลิอุำานาจในการกำากับดูแลิด้านการจัดการสิ�งแวดลิ้อุมขอุง

โรงงาน แลิะเข้ามาเป็็นผู้กำากับดูแลิการตรวจสอุบการกำาจัด

ขยะขอุงกรมโรงงานอุุตสาหกรรม 

• เพิ�มจาํนวนผู้ให้้บริิการิด้านการิจัดการิกากอุุตสาห้กริริม

ขั�นสุดท้าย

ธีุรกิจด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรมเป็็นธุีรกิจท่ี่�

ม่คุวามสำาคุัญต่อุการส่งเสริมการอุนุรักษ์สิ�งแวดลิ้อุมแลิะ

สุขภัาพื่ขอุงป็ระช้าช้นในป็ระเที่ศ การใช้้เที่คุโนโลิย่ช้ั�นสูง

ที่่�สามารถุบำาบัด กำาจัด แลิะนำาขอุงเส่ยมาร่ไซึเคิุลิเพื่ื�อุนำา

กลิับมาใช้้ใหม่อุย่างม่ป็ระสิที่ธิีภัาพื่ แลิะยังสามารถุลิดผลิ 

กระที่บต่อุสิ�งแวดล้ิอุมแลิะส่งเสริมการจัดการกากขอุงเส่ย

อุตุสาหกรรมท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยยังไมส่ามารถุแก้ป็ญัหาไดอุ้ก่ด้วย 

คุณีะผู้วิจัยเห็นว่าคุวรม่การที่บที่วนข้อุจำากัดเรื�อุงการถุือุหุ้น

ขอุงคุนต่างด้าวในกิจการด้านการจัดการกากอุุตสาหกรรม 

เป็ิดให้ต่างช้าติสามารถุเข้ามาลิงทีุ่นได้อุย่างตรงไป็ตรงมา

มากขึ�น เพื่ื�อุสง่เสรมิการถุา่ยที่อุดเที่คุโนโลิย่แลิะคุวามรู้คุวาม

เช้่�ยวช้าญจากต่างป็ระเที่ศ

ที่ั�งน่� การป็ลิดล็ิอุกดังกล่ิาวอุาจเป็็นผลิให้ม่บริษัที่

ข้ามช้าติจำานวนมากสนใจท่ี่�จะเข้ามาป็ระกอุบธีุรกิจใน

ป็ระเที่ศไที่ย ดังนั�นอุาจจำาเป็็นที่่�จะต้อุงม่มาตรการรอุงรับ

เพื่ื�อุป็้อุงกันมใิห้ผู้ที่่�จะเข้ามาลิงทีุ่นฉวยโอุกาสตั�งโรงงานแลิะ

นำาเข้าขยะพิื่ษจากป็ระเที่ศอืุ�นมายังป็ระเที่ศไที่ย โดยอุาจ

ตั�งเกณีฑ์์มาตรฐานขอุงบริษัที่ต่างช้าติเพื่ื�อุคุัดกรอุงบริษัที่ที่่�

ม่ศักยภัาพื่ให้เข้ามาในป็ระเที่ศไที่ย อุาที่ิ การยืนยันว่าเป็็น

บริษัที่ที่่�ม่ช้ื�อุเส่ยงที่่�ด่ ม่การที่ำาธีุรกิจในป็ระเที่ศที่่�พื่ัฒนาแลิ้ว 

ม่มาตรฐานขอุงเที่คุโนโลิย่ที่่�ได้รับมาตรฐานระดับสากลิ เช้่น 

ISO14000 แลิะ ISO9000 (แลิะมาตรฐานอุื�นที่่�เป็็นที่่�ยอุมรับ

ในระดบัสากลิ) แลิะสำาแดงเที่คุโนโลิย่ที่่�ม่ศักยภัาพื่สูง เป็็นต้น

อุย่างไรก็ด่ จะต้อุงม่การดำาเนินการคุวบคุู่กับการ

พื่ัฒนาแลิะป็รับป็รุงด้านการกำากับดูแลิขอุงหน่วยงาน

ภัาคุรัฐ ในการตรวจสอุบการจัดการกากอุุตสาหกรรมให้ม่

ป็ระสิที่ธิีภัาพื่มากขึ�น เพืื่�อุป้็อุงกันไม่ให้บริษัที่ข้ามช้าติเข้า

มาป็ระกอุบธุีรกิจกำาจัดขยะอุุตสาหกรรมท่ี่�ไม่ได้มาตรฐาน

จากคุวามหลิะหลิวมขอุงการบังคุับใช้้กฎหมายแลิะเพื่ื�อุที่่�จะ

ขยายขนาดขอุงตลิาดบริการกำาจัดขยะอุุตสาหกรรมซึึ�งจะ

ช้่วยดึงดูดผู้ป็ระกอุบการที่่�ม่คุุณีภัาพื่จากต่างป็ระเที่ศ

• เปิดเผยข้อุมูลต่อุปริะช้าช้น 

กฎหมายกำาหนดให้ผู้ที่่�ม่หน้าที่่�ในการจัดการขยะ

อุุตสาหกรรม ซึึ�งป็ระกอุบไป็ด้วยผู้ก่อุกำาเนิด ผู้รับขนส่ง แลิะ

ผูรั้บกำาจดัขยะอุนัตราย ตอุ้งรายงานป็ริมาณีขยะที่่�ตอุ้งกำาจดั 

ป็รมิาณีขยะที่่�ไดน้ำาไป็กำาจดั แลิะรายลิะเอุย่ดขอุงผูใ้หบ้รกิาร

ที่่�รับขยะไป็กำาจัด เป็็นต้น ดังนั�น เพืื่�อุคุวามโป็ร่งใสในการ

ติดตามการที่ำางานขอุงหน่วยงานกำากับดูแลิ คุณีะผู้วิจัยจึง

เสนอุให้ กรอุ. คุวรเปิ็ดเผยสถิุติป็ริมาณีขยะอุุตสาหกรรมท่ี่�

โรงงานอุุตสาหกรรมผลิิต ป็ริมาณีขยะที่่�กำาจัดได้จากแบบ

ฟอุร์มท่ี่�โรงงานแลิะผู้ป็ระกอุบการบริการกำาจัดขยะต้อุง

รายงาน แลิะป็ริมาณีขยะตกคุ้างซึึ�งสามารถุคุำานวณีได้จาก

สว่นตา่งขอุงป็รมิาณีขยะที่่�โรงงานผลิิตแลิะป็รมิาณีที่่�สามารถุ

กำาจัดได้ เพื่ื�อุที่่�สาธีารณีช้นสามารถุรับที่ราบป็ริมาณีขยะท่ี่�

เป็็นอุันตรายแลิะป็ริมาณีการกำาจัด รวมถุึงแสดงข้อุมูลิราย

ชื้�อุโรงงานที่่�ถูุกร้อุงเร่ยนการกำาจัดขยะผิดกฎหมาย โรงงาน

ที่่�ไม่แสดงการกำาจัดกากอุุตสาหกรรม แลิะโรงงานที่่�ถุูกระงับ

ใบอุนุญาต เป็็นต้น
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