บทสรุปผู้บริหาร
สื บ เนื่ อ งจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรีเ มื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เห็ นชอบกั บ Roadmap
การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มน าเสนอ
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่สนับสนุนกับ Roadmap ดังกล่าว
ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทาแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลต่อแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะ ๕ ปี ตลอดจนจะมีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ต่อไปในอนาคตซึง่ มีรายละเอียดของแผน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
๑) โรงงานจ าพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจการแล้ ว เข้าสู่ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
โดยดาเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒) มีการควบคุม กากับ ดูแล ยานพาหนะขนส่งกากอันตรายทุกคัน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานราชการเครือข่าย และระบบการติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม (GPS)
3) โรงงานรับบาบัด/กาจัด/รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจสอบ โดยหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน (Third Party) ทั้งทางตรง โดยวิธี Post Audit/Inspection และทางอ้อม โดยวิธีสุ่มตรวจ
เอกสารกากับของเสีย (Waste Manifest) เพื่อให้การประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมายและ
หลักวิชาการ
4) พนักงานเจ้าหน้าที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและมีการถ่ายโอนอานาจให้แก่
หน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งมีเอกชน (Third Party) ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
๒. เป้าหมาย
๑) โรงงานจาพวกที่ 3 ทีแ่ จ้งประกอบกิจการแล้ว แจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบาบัด/
กาจัด/รีไซเคิล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละอย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ โรงงาน เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒) กากอุตสาหกรรมอันตราย และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นปริมาณปีละ 0.473 ล้านตัน และ 8.01 ล้านตัน ตามลาดับ
๓. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลงโทษผู้กระทา
ความผิดอย่างเป็นขั้นตอน และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความตระหนัก
ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับปริมาณงานและใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งการเพิ่มรางวัลสินบนนาจับ สาหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแส
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่ อสนั บสนุ น ด้ านวิ ชาการ เทคโนโลยี การจั ด หาพื้ น ที่ ร องรั บ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรมในอนาคต
และตรวจสอบการขนส่งกากอุตสาหกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 แก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรค เพิ่ ม บทลงโทษ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฎิบัติตามกฎหมาย และออกระเบียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน

แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๑. ความเป็นมา
ในคราวประชุมคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติเ กี่ยวกับ Roadmap
การจั ดการขยะมูล ฝอยและของเสี ย อัน ตราย ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเสนอส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในระยะเวลา ๙ เดือน (ธันวาคม ๒๕๕๗ – สิงหาคม ๒๕๕๘) โดยกระทรวง
อุ ต สาหกรรมรั บ ทราบผลการด าเนิ น งานตาม Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ยอั นตราย
ซึง่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทางานเกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลั งงาน เป็ นต้น รวมทั้งจั ดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ สร้ างค่านิยมในการทิ้งขยะของ
ประชาชนให้ถูกต้องและกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดขยะมูลฝอย มาตรการจัดการขยะมูลฝอย และมาตรการส่งเสริม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป
กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการจัดทาแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการกากับ ดูแลกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่าง
ครบวงจร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ก่อกาเนิดของเสีย (Waste Generator: WG) ผู้ขนส่ง
ของเสีย (Waste Transporter: WT) ผู้บาบัด/กาจัด/รีไซเคิลของเสีย (Waste Processor: WP) รวมทั้งผู้กากับ
ดูแลของเสีย (Waste Regulator: WR) เพื่อให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ โดยบางส่วนของแผนนี้ สามารถตอบสนองแผนงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
ทั้ ง นี้ กระทรวงอุ ต สาหกรรม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า แผนการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ที่จั ดทาขึ้น จะถูกใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
มีผลต่อแผนปฏิบัติงานและงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะ ๕ ปี ตลอดจนจะมีผลต่อเนื่อง
ถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต
๒. สถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจ จุ บัน ณ สิ้ นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโ รงงานจาพวกที่ ๓ (หมายถึง โรงงานที่ต้องมี ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)) ทั่วประเทศ จานวน 69,955 โรงงาน จากจานวน ๑๐๗ ประเภทโรงงาน ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแยกเป็นโรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม 68,261 โรงงาน และ
โรงงาน ผู้บาบัด/กาจัด/รีไซเคิล ได้แก่ ลาดับที่ ๑๐๑ ลาดับที่ ๑๐๕ และลาดับที่ ๑๐๖ จานวน ๑,๖๙๔ โรงงาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนโรงงานแจ้งประกอบ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โรงงานจาพวกที่ ๓ (เฉพาะที่แจ้งประกอบ)
- ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
- ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
รวม
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จานวน (โรงงาน)
๖๗,๖๗๖
๒,๒๗๙
69,955

เมื่ อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นจ านวนโรงงานผู้ รั บ บ าบั ด /ก าจั ด กากอุ ตสาหกรรม ต่ อจ านวนโรงงาน
ผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม แล้ว ทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ย ประมาณ ๑ ต่อ ๔๐ แต่เมื่อพิจารณาแต่ละภูมิภาค พบว่า
ภาคตะวันออกมีการกระจุกตัวของโรงงานผู้รับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรม สูงสุด โดยมีสัดส่วนประมาณ ๑ ต่อ ๑๒
ภาคกลาง ๑ ต่อ ๔๔ ภาคตะวันตก ๑ ต่อ ๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ต่อ ๑๐๑ และภาคเหนือ ๑ ต่อ ๑๐๒
ส่วนภาคใต้มีโรงงานผู้รับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรมหนาแน่นน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณ ๑ ต่อ ๑๒๑
ดังแสดงในรูปที่ 1

WG 3,296
WP 51

WG

5,180

WP

51

102:1

65:1

WG

9,064

WP

90

WG 7,774
WG 36,260
WP

821

WP

44:1
WG 6,680
WP

55

626

101:1

12:1

121:1

 

รูปที่ 1 สัดส่วน WG : WP กระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศ
สาหรับปริมาณกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทา
การประเมินปริมาณกากอุตสาหกรรม โดยใช้ “ปริมาณกากอันตรายและกากไม่อันตรายที่โรงงานแต่ละประเภท
มีการแจ้งขนส่งออกไปกาจัดทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทียบกับจานวนแรงม้ารวมของโรงงานแต่ละประเภท”
จากการคานวณ พบว่า ประเทศไทยควรมีกากอันตรายปีละ ๓.๓๕ ล้านตัน และมีกากไม่อันตรายปี ละ ๕๐.๓๐
ล้านตัน และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่โรงงานได้ขออนุญาตออกไปบาบัด/กาจัด/ รีไซเคิลและ
แจ้งขนส่งแล้วจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สาหรับกากอันตราย จานวน ๑.๐๓ ล้านตัน (หรือร้อยละ ๓๑) และกากไม่
อันตราย จานวน ๑๒.๒๔ ล้านตัน (หรือร้อยละ ๒๔) จากตัวเลขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประเมินในครั้งนี้
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น พบว่า โรงงานผู้ก่อกาเนิดกาก
อุตสาหกรรม ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้ขออนุญาตจัดการกากอุตสาหกรรมของตนเองทางระบบ
อินเตอร์เน็ต ในระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว รวม ๑๗,๓๘๔
โรงงาน หรือประมาณร้อยละ ๒๕ ของโรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรมทั้งหมด ในจานวนโรงงานเหล่านี้
มีการขออนุญาตเก็บกักภายในโรงงาน (เกิน 90 วัน) จานวน ๗,๒๘๓ โรงงาน และเป็นการขออนุญาตนาออก
นอกโรงงานไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิล (รวมส่งออกต่างประเทศ) และแจ้งการขนส่งแล้ว จานวน ๕,๒๙๗ โรงงาน
ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้ว มีโรงงานที่ได้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพียงร้อยละ ๗ เท่านั้น
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ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม
อีกจานวนมาก ทั้งยังมีปัญหาร้องเรียนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตามที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งที่ดินส่วนบุคคล
และปะปนอยู่ ในหลุ มฝั งกลบขยะชุ มชนจ านวนมาก ก่ อให้ เกิดความเดือดร้ อนต่ อชุ มชน และอาจจะปนเปื้อ น
สิ่งแวดล้อมทั้งดิน แหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน สร้างปัญหาต่อเนื่องลุก ลามต่อไป ดังนั้น จึงเป็นความจาเป็น
เร่งด่วนสาหรับกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากอันตราย จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม จึ ง ได้ จั ด ท าแผนการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้โรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator: WG) ได้แก่ โรงงาน
จาพวกที่ 3 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มี
การแจ้งการประกอบกิจการแล้ว เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง โดยดาเนินการแจ้ งการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับดาเนินการที่ได้รับอนุญาต (โรงงานลาดับที่
๑๐๑ ๑๐๕ และ ๑๐๖ (Waste Processor: WP)) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (6 ภูมิภาค)
3.๒ เพื่อสร้ างระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งควบคุม
กากับ ดูแลผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานพาหนะขนส่งกากอันตรายทุกคัน ซึ่งอาศัยความร่วมมือจาก
หน่ ว ยงานราชการเครื อ ข่า ย และระบบการติด ตามยานพาหนะโดยใช้ เทคโนโลยี ผ่ า นสั ญญาณดาวเทีย ม
(Global Positioning System: GPS)
3.๓ เพื่อให้งานที่ได้รับอนุญาตให้บาบัด/กาจัด/รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานลาดับที่
101 105 และ 106 ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน (Third Party) ทั้งทางตรง โดยวิธี Post Audit/Inspection และทางอ้อม โดยวิธีสุ่มตรวจเอกสารกากับ
ของเสีย (Waste Manifest) เพื่อให้เกิดการประกอบกิจการโรงงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและ
หลักวิชาการ
3.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้กากับ ดูแล และผู้อนุญาต มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานโดย
พัฒนาคู่มือการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนอานาจให้แก่หน่วยงานระดับ
จังหวัด (ปัจจุบันมีการนาร่องที่จังหวัดระยองเป็นแห่งแรก) รวมทั้งมีเอกชน (Third Party) ที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบเพื่อลดภาระ และทดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
4. เป้าหมายของแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
4.๑ โรงงานผู้ ก่ อ ก าเนิ ด กากอุ ต สาหกรรมในประเทศ เข้ า สู่ ร ะบบการจั ด การกาก
อุ ต สาหกรรม โดยด าเนิ น การแจ้ ง การขนส่ ง กากอุ ต สาหกรรมออกไปบ าบั ด /ก าจั ด /รี ไ ซเคิ ล ยั ง โรงงาน
ผู้รับดาเนินการที่ได้รับอนุญาต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละอย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ โรงงาน เป็นระยะเวลา ๕ ปี
4.๒ กากอุตสาหกรรมอันตราย และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นปริมาณปีละ 0.473
และ 8.01 ล้านตัน ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
โรงงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นต่อปี*
๑๒,๐๐๐ โรงงาน
ปริมาณกากเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นต่อปี*
- กากอันตราย
๐.๔๗๓ ล้านตัน
- กากไม่อันตราย
๘.๐๑ ล้านตัน
หมายเหตุ * ใช้ตัวเลขจากข้อมูลการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรม
5. ยุทธศาสตร์/โครงการและกิจกรรมภายใต้แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ มีทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
5.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบคุม/กากับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
กับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การควบคุม/กากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังกับผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีเป้าหมาย คือ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และ
ลงโทษผู้กระทาความผิดอย่างเป็นขั้นตอน (เริ่มจากสั่งการปรับปรุงแก้ไข สั่งหยุดโรงงานชั่วคราว และไปจนถึง
การสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) เพื่อให้มีจานวนโรงงานที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีมาตรการและโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรการ
1. เร่งรัดและติดตามการต่ออายุ
โรงงานที่ขาดการจัดการกาก
อุตสาหกรรม

2. พัฒนาระบบสารสนเทศกาก
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการ
จัดการกากอุตสาหกรรม (6 ภูมิภาค)
เพื่อเป็นศู นย์ก ลางส าหรับให้ คาปรึกษาแก่ ผู้ ประกอบการให้ มี
ศั ก ยภาพในการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ
ช่ว ยเหลื อผู้ ประกอบการที่ยังขาดความรู้ ความเข้า ใจ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง และ
เป็ น ศู น ย์ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ โรงงานที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ระบบกาก
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยกิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กากอุตสาหกรรม ที่จะให้คาปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม
และการดาเนินการทางกฎหมายและช่วยเหลือโรงงานทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการกากอุตสาหกรรม
(E-license)
โดยการปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบสารสนเทศให้ ร องรั บ งานบริ ก าร
ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีจานวนมากขึ้น และอานวยความ
สะดวกในการตรวจติดตามและกากับดูแลด้านกากอุตสาหกรรมให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่าย
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ตารางที่ 3 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ต่อ)
มาตรการ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศกาก
อุตสาหกรรม (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม
2) จัดสร้างระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม
(GPS)
โดยจั ด สร้ า งและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การขนส่ ง กาก
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ สาหรับติดตามเส้นทางการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมจากต้นทางไปยังปลายทาง เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับผู้ให้บริการขนส่ง
3. ตรวจโรงงานหลังการออก
1) สุ่มตรวจโรงงาน/ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานรับ
ใบอนุญาต
บาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรม (Post Audit/ Inspection)
4. น ากากอัน ตรายจากอุตสาหกรรม 1) ยุติปัญหากากอันตรายจากอุตสาหกรรมเหล็ก (ฝุ่นแดง) โดยนา
เป้าหมายเข้าระบบ
กากอันตรายเข้าระบบปีละ 0.07 - 0.09 ล้านตัน
2) เข้มงวดกากอันตรายจากอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ตะกรัน/
ฝุ่น) โดยนากากอันตรายเข้าระบบปีละ 0.09 ล้านตัน
5.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้ประกอบการและประชาชน
การสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชน มีเป้าหมาย คือ
ให้มีความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับปริมาณงานและผู้ประกอบการสามารถ
ใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งการเพิ่มรางวัลสิ นบนนาจับจากค่าปรับผู้ลั กลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สาหรับ
ประชาชนผู้ แจ้ ง เบาะแส โดยมี มาตรการและโครงการ/กิ จกรรมเพื่ อสนับ สนุน ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ดังตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒
มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการกาก
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1) ยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับโรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากในโรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรมและลด
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ต้องฝังกลบ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการ
กากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และส่งเสริมการใช้ประโยชน์และลดปริ มาณ
กากอุตสาหกรรมที่ต้องกาจัด
3) ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนากากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูป
พลังงาน 10 พื้นที่
เพื่อนาร่องการพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการ
ในรูป แบบพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาโรงงานต้นแบบและ
การบริหารจัดการเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 4 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ต่อ)
มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการกาก
อุตสาหกรรม (ต่อ)

2. สร้างความร่วมมือ

3. สร้างแรงจูงใจ

โครงการ/กิจกรรม
4) จัดสัมมนา สร้างความตระหนัก และพัฒนาสื่อ Animation (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม
5) จัดทาแผนแม่บทในการจัดการเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) เพื่อ
เตรียมรองรับแผงโซล่าเซลล์ที่จะหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 แสนตัน
จากการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานทางเลื อ ก
โดยเฉพาะพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ซึ่ งในอี ก 20 - 25 ปี จะกลายเป็น กาก
ของเสี ย ที่ ต้ อ งได้ รั บ การจั ด การอย่ า งเหมาะสมถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
6) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายการกากอุ ต สาหกรรมจ าแนกตามประเภทโรงงาน
(Wastes Profile)
7) จัดทาคาขออนุญาตกากอุตสาหกรรมสาหรับระบบ E-license (Smart
form)
1) ปรับปรุงตาราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม สาหรับผู้ควบคุม
มลพิษกากอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐและเอกชน (Third Party)
เป็นการปรับปรุงตาราฯ ให้มีความทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้โรงงานมีการจัดการ
กากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตนากากอุตสาหกรรมออกนอก
บริเวณโรงงาน (สก.๒) สาหรับเจ้าหน้าที่
1) เพิ่มสัดส่วนเงินรางวัลจากค่าปรับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สาหรับ
ประชาชนผู้แจ้งเบาะแส (เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการ 4.4
กิจกรรมที่ ๔)
2) ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี /เงินสนับสนุน การแปรรูปกากอุตสาหกรรม
เป็นพลังงานไฟฟ้า (Waste to Energy) สาหรับโรงงานรับบาบัด/กาจัดกาก
ในนิคมอุตสาหกรรม

5.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงาน ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งภายในและต่างประเทศ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงาน ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภายใน
และต่างประเทศ มีเป้าหมาย คือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งด้านวิชาการ
เทคโนโลยี จั ดหาพื้น ที่ ร องรั บ การจั ดการกากอุตสาหกรรมในอนาคต และร่ว มกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ตรวจสอบการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการและโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๓
ดังตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๓
มาตรการ
1 เครือข่ายต่างประเทศ เช่น Ministry of
Economy, Trade and Industry และ
Ministry of Environment ประเทศ
ญี่ปุ่น

โครงการ/กิจกรรม
1) ความร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมในการจัดทาคู่มือการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมและคู่มือการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม
2) ต้ น แบบเตาเผาขยะร่ ว มเพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า (อุ ป กรณ์
ประมาณ 1,800 ล้านบาท) (โครงการมูลค่า 2,500 ล้านบาท)
3) จัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อ
รองรับกากอุตสาหกรรม 20 - 30 ปีข้างหน้า
2 เครือข่ายในประเทศ (ภาครัฐ/ เอกชน) 1) มอบอานาจการอนุญาตนาออกนอกโรงงาน ให้แก่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) จัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อ
รองรับกาก 20 - 30 ปีข้างหน้า
3) เชื่อมโยงระบบติดตามการขนส่ งกากอุตสาหกรรมอันตราย
(GPS) กั บศู นย์ ควบคุ มการจราจรขนส่ ง กรมการขนส่ ง ทางบก
กระทรวงคมนาคม
4) ร่ ว มมือ กับ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ตรวจจั บรถขนส่ งกาก
อุตสาหกรรมอันตรายที่ไม่ขึ้นทะเบียน (ไม่มีใบอนุญาต/ไม่มี GPS)
5) จัดตั้งสมาพันธ์/สมาคมผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตราย เพื่อ
เป็ น ตั ว แทนประสานงานกั บ ภาครั ฐ (สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย)
6) ส่งเสริมนาเตาอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้งานแล้วมาใช้ประโยชน์เป็น
เตาเผากากอุตสาหกรรม
7) พัฒนาหน่วยงานเอกชน (Third Party) สาหรับตรวจต่ออายุ
โรงงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและสถาบันเครือข่าย
5.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อติดตามผู้กระทาผิดและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
การแก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย มี เ ป้ า หมาย คื อ เพิ่ ม บทลงโทษ ให้ ส ามารถติ ด ตาม
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม (เพิ่มโทษจาคุก) แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฎิบัติตามกฎหมาย และออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่รัฐมีวิธีปฏิบัติงานควบคุมที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ
โดยมีมาตรการและโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดังตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
1. เข้ ม งวดกั บ โรงงานที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม 1) เพิ่มบทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งจา
กฎหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
ทั้ ง ปรั บ เพื่ อ ให้ มี เ วลาด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ ทั น ก่ อ นหมด
อายุความ
2) ออกประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เกี่ ย วกั บ การไม่ ต่อ อายุ
ใบอนุญาตฯ โรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม
2. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ
1) ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ บัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ
ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) เพื่อขจัดปัญหาการนาเข้า/
ส่งออก/ครอบครองของเสีย
2) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกเว้นการขออนุญาต
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 9 ชนิด (53 รายการ จากกาก
อุตสาหกรรมทั้งหมด 808 รายการ)
3) แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (คานิยาม วิธีกาจัด และรหัส
ของเสีย)
4) แก้ ไ ขประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เกี่ ย วกั บ ประกั น ภั ย
ความเสียหายการขนส่งกากอันตราย (ปรับลดจาก 30 ล้านบาท
เป็น 5 ล้านบาท)
เพื่ อ ปรั บ ลดจ านวน เงิ น คุ้ ม ครองของกรมธรรม์ ประกั น ภั ย
ความเสี ยหายจากการขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตรายให้มีความ
เหมาะสม โดยปรับลดจาก 30 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท
3. ลดภาระ/ทดแทนการใช้กาลังคน
ภาครัฐ
4. กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่

1) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้หน่วยงานเอกชน (Third
Party) เป็นผู้ตรวจสอบโรงงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่
1) ออกระเบี ย บกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การเชื่ อ มโยง
สั ญ ญาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากระบบติ ด ตามยานพาหนะโดย
ใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม (GPS)
2) ออกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การระงับการ
ให้บริการของโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่พร้อมให้บริการ
3) ออกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสุ่มตรวจ Balance
Sheet/ Manifest (สุ่มตรวจเอกสารควบคุม)
4) แก้ ไ ขระเบี ย บกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว น
เงินรางวัล สาหรับประชาชนผู้ แจ้งเบาะแส (ตามยุทธศาสตร์ 2
มาตรการ 2.3 กิจกรรมที่ 1)

-9-

