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ล าดับขั้นการจัดการสิ่งแวดล้อม

การลดที่
แหล่งก าเนิด

การใช้ซ า้

การก าจัด/บ าบัด



หลกัการจัดการมลพษิ



การก าจัด/บ าบัด

•น า้เสีย

•อากาศเสีย

•กากของเสีย



การบ าบัดน้ าเสีย

๑..
•ระบบบ าบัดเฉพาะโรง

๒.
•ระบบบ าบัดรวม

๓.
•การขนส่งไปบ าบัดภายนอก



มาตรฐานน้ าทิ้งโรงงาน

• มาตรฐานน า้ทิง้จากโรงงาน

• ประกาศ อก. ปีพ.ศ. ๒๕๖๐

• มาตรฐานน า้ทิง้ทีแ่ตกต่างจากประกาศ อก.

• TDS  TSS  BOD COD  TKN

• มาตรฐานน า้ทิง้เฉพาะประเภทโรงงาน

• โรงฟอกหนัง ประกาศ อก. ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ 



ข้อก าหนดอื่นๆ

•การตรวจวัดค่าและรายงาน

•Online monitoring

•ผู้ควบคุมระบบบ าบดั



การบ าบัดอากาศเสีย

มาตรฐานอากาศเสยี

TSP SO2 NOx CO  HCl Cl2 H2S

โลหะหนกั:  Sb Pb As Cu Hg 

xylene cresol กรดก ำมะถนั

มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้ำ ปนูซีเมนต ์แกว้และกระจก

โรงกลั่น โรงแยกก๊ำซ

หมอ้น ำ้  เชือ้เพลิงสงัเครำะห์



ข้อก าหนดอื่นๆ

•การตรวจวัดค่าและรายงาน

•CEM continuous environmental monitoring

•ผู้ควบคุมระบบบ าบดั



กรณีศึกษาด้านอากาศเสีย

๑..
•การร่ัวไหลของ VOC

๒.
•กล่ินจากโรงงานยาง

๓.
•กล่ินจากโรงงานบ าบัดน า้เสีย



การจัดการกากอุตสาหกรรม

๑..
•การขออนุญาตน ากากออก

๒.
•การจัดเก็บกากในโรงงาน

๓.
•การแจ้งการน ากากออก



เสียงดัง

๑..
•เสียงในบริเวณทีท่ างาน

๒.
•เสียงดังออกนอกโรงงาน

๓.
•เสียงดังรบกวน



เทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology)



การปรับปรุงด้วยเทคโนโลยสีะอาด
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สภาพก่อนและหลงัการท า CT

ใชว้ตัถดุิบและทรพัยากรมากและกอ่ใหเ้กดิของเสยีจ านวนมาก

ใชว้ตัถดิุบและทรพัยากรเท่าที่จ าเป็น ลดของเสยีและเพิ่มผลผลติมากข้ึน



ประโยชนจ์ากการท า CT
• ลดตน้ทุนการผลติ
• ลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มตัง้แตต่น้ทาง
• ประสิทธภิาพการผลติดขีึน้
• ใช้วตัถุดบิอยา่งคุ้มคา่
• สร้างความสัมพนัธอ์นัดกีบัชุมชนรอบข้าง
• เป็นผลดตีอ่สุขภาพ อนามยัและความ
ปลอดภยั

• แบง่เบาภาระการตรวจสอบของรฐั
• สร้างความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ



การจัดการความปลอดภัย

• การประเมินความเสี่ยง

• การออกแบบ

• บุคลากรด้านความปลอดภัย

• การตรวจติดตาม



การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
กับสังคม

• การมีส่วนร่วมของชุมชน

• ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน

• อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์



ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดล BCG

Input อาศัยพื้นฐาน
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
• ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Output
• ประชาชนมีรายได้ คุณภาพชีวิต รักษาฟื้นฟู

ฐานทรัพยากร
• process ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม



BCG economy

ผลิต

upcycle

บรโิภค recycle

Linear  economy

ทรพัยำกร ผลิต ของเสีย



ยุทธศาสตร์ BCG ของประเทศไทย

เน้น ๔ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
๑. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
๒. อุตสาหกรรมพลงังานและวสัดุ
๓. อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์
๔. อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและการบรกิาร



อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
• เพิม่ผลผลติในทกุหว่งโซ่
• Product diversification
• Traceability 
• Product differentiation
• 3 R & zero waste



Reduce ใชเ้ทคนิคลดกรดเฟอร์ริคในการจบัตวัของน ้ายางพารา 



Reuse การน าน ้ าท้ิงจากการลา้งโลหะบ่อทา้ยกลบัมาใชบ่้อแรก
น า้ล้างไขมันชิน้ส่วนจางลงในบ่อสี่ น ากลับมาล้างโลหะเข้าบ่อแรก



Recycle  ขวดและส่ิงเหลือใชใ้นบา้นน าไปแปรรูปเป็นส่ิงของใหม่
ขวดพลาสตกิ ทิง้จากชุมชนน ามาคัดแยกในโรงงาน 
Recycle น าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ๆ



Food loss

ผลการศึกษาการสญูเสียผลติภณัฑเ์กษตรและ
อาหาร จาก ๕กลุม่(ธญัญพชื/ผกัผลไม้/พชืหวั/
ผลติภณัฑจ์ากสัตว/์ผลติภณัฑจ์ากปลา) 
พบวา่
• กลุม่ผกั ผลไม้มคีวามสญูเสียสงูสุด

– ผกัสลดัสญูเสียสงูสุด ร้อยละ ๔๐

• กลุม่ผลติภณัฑสั์ตวม์คีวามสญูเสียต า่สุด



อุตสาหกรรมพลงังาน
• พลงังานทดแทน

– เชือ้เพลงิจากก๊าซชวีภาพ
– เชือ้เพลงิจากขยะ RDF

• แผนงาน carbon pricing & carbon credit



การปรับตัวภาคอุตสาหกรรม

• การเอาใจใส่/นโยบายองค์กร

• ระบบบริหารจัดการ : EMS CT ฯลฯ

• เทคโนโลย(ีการผลิต/การบ าบัดมลพิษ)

• ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)




