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Preface of His Excellency the Deputy Prime Minister of  Thailand 
ค าน าจากพณฯทา่นรองนายกรัฐมนตร ีประเทศไทย 

ผมขอแสดงค ว ามยินดี แ ก่ อ งค์ก ร แล ะ

ผูป้ระกอบการเยอรมัน-ไทย ซึง่มสี่วนร่วมใน

การก่อตัง้ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการทางดา้น

สิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอแสดง

ความชืน่ชมความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องบรษัิท 

รีไซเคลิเอ็นจเินียริง่ จ ากัด ซงึไดร้เิริม่จัดตัง้

ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อ

ถ่ า ย ทอดค ว า ม รู ้ท า ง ด ้า น เ ทค โ นโ ล ยี

สิง่แวดลอ้มและการรไีซเคลิ อันเป็นประโยชน์

ตอ่ประเทศไทย 

ศูนย์การฝึกอบรมและการสาธิตส าหรับการ

จัดการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ถอืวา่เป็นแห่ง

แรกในประเทศไทยที่ท าหนา้ที่ในการแนะน า

และถ่ายทอดความรู เ้ทคโนโลยีทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่

ทันสมยัไปสูภ่าคอตุสาหกรรมของไทย การจัดตัง้ศูนยน์ี้ถอืวา่

เป็นความคดิรเิริม่ทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการผสมผสานความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการและความตอ้งการในการรักษา

สิง่แวดลอ้ม 

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล ้อ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง

ทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเด็นส าคัญ

ในปัจจุบันไม่เฉพาะวันนี้ แต่เป็นสิง่ส าคัญยิ่งส าหรับคนรุ่น

หลัง 

เนื่องในโอกาสพเิศษนี้ผมขออวยพรใหผู้ท้ี่เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

และขอขอบคุณรัฐบาลสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมันที่ใหก้าร

สนับสนุนและใหเ้งนิชว่ยเหลอืโดยผ่านโครงการความร่วมมอื

ระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnership Pro-

gramme) ของบรษัิทดอีเีจ ดอ้ยทเ์ช ่อนิเวสตซิโิอนส-์ อนุด ์

เอ็นวิกคลุงส์เกเซลชัฟท์ เอ็มบีเอช ในการก่อตั ้งศูนย์

ฝึกอบรมพัฒนาการทางดา้นสิง่แวดลอ้มแหง่นี ้

Phinij Jarusombat 

Deputy Prime Minister of Thailand 

คณุพนิจิ จารุสมบัต ิ

รองนายกรัฐมนตร ีประเทศไทย 

I would like to express my sincere con-

gratulation to all the German and Thai 

companies and institutions that are in-

volved in the creation of the Environ-

mental Competence Center Chonburi. My 

special gratitude applies to Recycle Engi-

neering Co., Ltd. for its initiative to build 

up the first professional centre for envi-

ronmental and recycling technologies 

and their industrial application in the 

Kingdom of Thailand. 

This training and demonstration centre 

for environmental management is the 

first of its kind in Thailand to demonstrate and intro-

duce state-of-the-art environmental techniques to the 

local industry in many different ways with a clear em-

phasis on know-how transfer and technology “made 

in Thailand”. This unique approach is an exemplary 

initiative, which proves that entrepreneurial objectives 

and environment protection perfectly compliment 

each other. 

Environment protection and the conservation of natu-

ral resources in our country is not only one of the 

most important topics of today but necessary to safe-

guard the life of future generations. 

On this auspicious occasion I am pleased to offer my 

best wishes to all parties involved and a heart-felt 

thank you to German Government, which financially 

supported the establishment of the Chonburi Environ-

mental Competence Center by means of its Public 

Private Partnership Programme through DEG – 

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 

mbH.   
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Recycle Engineering Co., Ltd. 
บรษัิท รไีซเคลิเอ็นจเินยีริง่ จ ากัด  

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ใหบ้รกิารก าจัดสารเคมีใชแ้ลว้ดว้ย

วธินี ากลับมาใชใ้หมเ่ป็นรายแรกของ

ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  โ ด ย มุ่ ง เ น ้น ใ ห ้

สังคมไทยมีการจัดการของเสีย

อย่างถูกวธิี และน่าเชื่อถือ บรษัิทฯ

ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนและ

ไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน ประเภท 101 และ 106 

เพือ่ใหบ้รกิารบ าบัดของเสยีประเภท

สารเคมีใชแ้ลว้ดว้ยวธิีการรีไซเคิล

และปรับปรุงคุณภาพ เป็นโครงการ

ตน้แบบทีม่กีารจัดการอยา่งดแีละน่าเชือ่ถอืของสงัคมไทย 

การรไีซเคลิสารเคมใีชแ้ลว้เป็นธุรกรรมใหมใ่นสังคมไทยจงึมี

ความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามรูแ้กผู่ท้มีสีว่นเกีย่วขอ้ง

ในสังคมใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึการจัดการสารเคมใีชแ้ลว้

อย่างถูกตอ้ง ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจ้ัดตั ้ง  ศูนย์ฝึกอบรม

พัฒนาการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

แลกเปลี่ยนความรูใ้นดา้นการจัดการสิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมถงึประชาชนทั่วไปทีม่คีวามสนใจ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ

ในการจัดการสิง่แวดลอ้มอย่างถูกวธิีและมกีารพัฒนาอย่าง

ยั่งยนืในสงัคมไทย 

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นทางเลือกใหม่แก่

อตุสาหกรรมต่างๆ ในการก าจัดสารเคมใีชแ้ลว้และกากของ

เสยี โดยใชเ้ทคโนโลยรีไีซเคลิทีท่ันสมัยและไมม่ผีลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามใสใ่จในการจัดการอย่างเต็มที ่เพือ่มุง่

สนองนโยบายของภาครัฐ ในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ของประเทศ 

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด มีเป้าหมายที่จะเป็น

ศูนยก์ลางในดา้นเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้มของประเทศ โดย

มุ่งเนน้ที่เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมที่สุด กับ

ภาคอตุสาหกรรมของไทย 

เพื่อที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค ์บรษัิทจะร่วมมอืกับภาครัฐที่

เกีย่วขอ้ง สถาบันการศกึษาชัน้น าของประเทศ สมาคมและ

สถาบันสิ่งแวดลอ้มและองค์กรจากนานาประเทศ เพื่อ

ยกระดับการจัดการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยใหท้ัดเทยีม

ประเทศผูน้ าทางอตุสาหกรรม 

บรษัิทฯไดเ้นน้หนักในการอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทฯ  เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าจะสามารถใหบ้ริการการ

จัดการดา้นสิง่แวดลอ้มที่มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานระดับ

เดยีวกบันานาอารยประเทศ 

Since the start of its business 
activities in 1998, Recycle En-

gineering Co., Ltd. has devel-

oped and improved its own 
standards and activities for 

the effective and safe recy-
cling of chemical solvents. We 

achieved full support from the 
Thai Board of Investments 

(BOI) and successfully carried 

out an environmental impact 
assessment in accordance 

with the requirements of the 
Ministry of Industry. We obtained the Factory Cer-

tificate No. 101 and 106 for the recycling of used 

chemicals and chemical waste. 

The recycling business for chemicals is a complete-

ly new field of business in Thailand. For this rea-

son, there is a need to promote public awareness 
and responsibility for the appropriate treatment of 

chemical solvents. Industrial companies and the 
respective authorities need to know about the pos-

sibilities of recycling and safely disposing chemical 

waste material without any negative environmental 
side effects.  

Recycle Engineering has committed itself to con-

tribute to the reduction of both the environmental 
problems and the danger for workers and other 

people in Thailand caused by the improper han-
dling and disposal of hazardous waste and used 

chemicals. We pay our highest attention towards 

environmental and human protection and to ensure 
a high quality level of our recycled products. 

Recycle Engineering aims at becoming a centre of 

competence for environmental technology with an 
emphasis on technology which is highly effective 

and affordable for companies in Thailand.  

To achieve this target, Recycle Engineering closely 
cooperates with the relevant Thai government au-

thorities, leading universities as well as internation-

al agencies and companies from different countries 
which provide superior environmental technology.  

To ensure a further positive development of our 

company, we put a great emphasis on the training 
and development of our highly motivated staff. 

Recycle Engineering is proud to provide an increas-
ing number of jobs in a safe working environment. 
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DEG, member of KfW banking 

group, is the German developing 

finance institution providing long-

term capital for private enterpris-

es investing in developing and 

emerging market countries. DEG 

aims at establishing and expand-

ing private enterprise structures in 

these countries as a contribution 

to sustainable growth and improvement in the living 

conditions of the local population.  

Founded in 1962, DEG is particularly committed to its 

developmental mandate in line with the German fed-

eral Government’s development policy goals. It only 

invests in projects that make a sustainable develop-

mental impact, meet environmental standards and 

comply with social principles. DEG’s financial prod-

ucts, provided at market-oriented conditions, are eq-

uity capital, mezzanine finance, long-term loans and 

guarantees. To date DEG has worked together with 

more than 1,100 companies. By providing 5.6 billion 

euros of finance, a total investment of 37 billions eu-

ros could be mobilized. 

Public-Private Partnership Programme 

Under the Public-Private Partnership Programme, initi-

ated by the German Federal Ministry for Economic Co-

operation and Development (BMZ), DEG supports 

(non repayable) pre-investment and investment-tied 

projects executed by European companies and their 

subsidiaries or joint ventures in developing countries 

like Thailand. These projects are in the fields of edu-

cation/vocational training, qualification of suppliers, 

but also pilot and demonstration projects, product or 

process adjustments to local conditions, health or en-

vironmental protection. Since 1999 DEG has co-

financed 31 PPP-projects in Thailand with a total im-

plementation volume of EUR 12,7 million with the 

DEG contribution amounting to EUR 4 million. At pre-

sent, 11 PPP-projects (EUR 5,8 million) with a PPP-

contribution of EUR 1,8 million are being carried out.  

ดอีจี ีบรษัิทในเครือของเคเอฟดับเบลิ

ยู (สถาบันการเงนิเพือ่การบรูณาการ ) 

เป็นสถาบันการเงนิเพือ่การพัฒนาแหง่

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

ใหบ้ริการดา้นการเงินเพื่อการลงทุน

ระยะยาวแก่บริษัทเอกชนที่ลงทุนใน

ประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ ดีอจีี มีเป้าหมายใน

การสรา้งและขยายโครงสรา้งของ

วสิาหกจิเอกชนในประเทศเหล่านี้ใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ ทัง้

นี้พื่อเป็นการช่วยเหลือใหม้ีความเจริญเตบิโตที่ยั่งยืนและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชนในประเทศเหล่านั้นใหด้ี

ยิง่ขึน้ 

ดีอีจี ไดร้ับการสถาปนาขึ้นมาเมื่อปี  2505 โดยไดร้ับ

มอบหมายใหด้ าเนนิการดา้นการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ

นโยบายการพัฒนาแห่งรัฐบาลสหพันธ์รัฐเยอรมัน ดีอจีี จะ

ลงทุนเฉพาะในโครงการทีม่ผีลสะทอ้นทางดา้นการพัฒนาที่

ยั่งยืน ท าตามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกับ

หลักปฏบิัตทิี่เกี่ยวกับสังคม ผลติภัณฑด์า้นการเงนิที่ ดีอีจ ี

จัดหาไวใ้หต้ามเงื่อนไขของตลาด คือ การลงทุนในหุน้ทุน 

การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิในรูปแบบผสม (mezzanine 

finance)  การใหเ้งนิกูร้ะยะยาว และการค ้าประกัน ปัจจุบัน ดี

อจี ีไดร้ว่มลงทนุกบับรษัิทตา่ง ๆ มากกวา่ 1,100 บรษัิท ดว้ย

การใหเ้งนิลงทุนรวมทัง้สิน้ 5,600 ลา้นยูโร (280,000 ลา้น

บาท) โดยสามารถระดมเงนิทนุไดเ้ป็นเงนิจ านวน 3,700 ลา้น

ยโูร (185,000 ลา้นบาท) 

โครงกำรควำมรว่มมอืระหวำ่งรฐักบัเอกชน 

ภายใตม้าตรการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน ซึง่รเิร ิม่

โดยกระทรวงเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน (BMZ) ดีอีจี  ใหก้าร

สนับสนุนดา้นการเงนิ (โดยไมต่อ้งช าระคนื) แกโ่ครงการเพือ่

การเตรียมการลงทุน โครงการที่ต อ้งใช เ้งินลงทุน ที่

ด าเนนิการในประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่นประเทศไทย โดย

บรษัิทยโุรป และบรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทร่วมทุนของบรษัิท

ยุโรป โครงการทั ้งหลายเหล่านี้จะตอ้งเ ป็นโครงการ

การศกึษา/ฝึกอบรมทางดา้นวชิาชพี การปรับปรุงคุณสมบัติ

และความสามารถของผูจ้ัดส่งสนิคา้ รวมทัง้โครงการน าร่อง

เพือ่น าเทคโนโลยมีาปรับใหเ้ขา้กับสภาพทีเ่หมาะสมของแต่

ละประเทศ โครงการเพือ่การปรับปรงุคณุภาพผลติภัณฑ ์และ

การพัฒนากระบวนการผลติ โครงการเพื่อการป้องกันรักษา

สุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม เริ่มตั ้งแต่ปี 2542 ดีอีจี ไดร้่วม

สนับสนุนใหเ้งนิลงทนุแกโ่ครงการตา่ง ๆ ในประเทศไทยแลว้

จ านวน 31 โครงการ โดยเป็นเงนิส าหรับการด าเนนิโครงการ

ทัง้สิน้ 12,700,000 ยูโร (635 ลา้นบาท) ซึง่ ดีอีจี ไดใ้ห ้

ความชว่ยเหลอืดา้นการลงทุนเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,000,000 ยูโร 

(200 ลา้นบาท) ปัจจุบันยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการอยู่ 11 โครงการ (มูลค่า 5,800,000 ยูโร หรือ 

290 ลา้นบาท) โดยมีเงนิลงทุนที่ ดีอจีี ใหค้วามช่วยเหลือ 

รวมทัง้สิน้ 1,800,000 ยโูร (90 ลา้นบาท)  

 DEG  German Investment and Development Company 
ดอีจี ีบรษัิทการลงทนุและการพัฒนาแหง่ประเทศ
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Throughout Thailand’s process 

of industrialization a strong rise 

in energy consumption can be 

observed. The burning of fossil 

energy sources produces green-

house gases such as CO2, with 

their extreme burden on the en-

vironment. The energy-saving 

policy and the development of 

renewable energy sources are 

therefore of growing importance 

for Thailand. In its 1992 energy

-saving law "Energy Conserva-

tion and Promotion act", the Thai government already 

identified different areas with high energy and water 

consumption and suggested measures to remedy 

their shortcomings. However, these goals have been 

hardly achieved due to the missing acceptance in the 

public, industrial and also private sector. 

While energy consumption has substantially been re-

duced in European countries over the past few years 

by measures such as thermal insulation, intelligent 

control and newly developed climate (heating) sys-

tems, only few innovations have been realized for the 

cooling in tropical regions. Among others, the Thai 

government classified hotels as "energy spendthrifts". 

Tourism is one of the most important branches of 

Thailand’s economy bringing more foreign exchange 

into the country than any other export article. It con-

tributes to the economic growth with 11%. About 4 

million Thai people are employed in the tourism in-

dustry, with only the agricultural sector providing 

more jobs. Today Thailand takes its place among the 

top 20 in the list of the most popular holiday coun-

tries. In 2000 Thailand registered 9.5 million visitors, 

corresponding to a growth of 11% in comparison to 

the year 1999. Hotel operators endeavor to offer their 

guests those luxuries they are used to at home. But 

these standards do not correspond to the existing in-

frastructure, and since reasonable solutions and 

adapted measures have not been developed in the 

past, ecological problems are now getting out of con-

trol in many places. 

It is particularly the areas of power supply and energy 

consumption that have been built up in rather a plain 

manner without considering late consequences and 

expenses. Hotels are, for example, built in the typical 

Thai method of construction, i.e. without any isola-

tion, and with large-volume air conditioning to provide 

cooling for the guests. The waste of energy is enor-

 Construction of energy-saving test and demonstration 
bungalows 

จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ พ บ ว่ า  

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ น

ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยมี

การใชพ้ลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

และการเผาไหมข้องแหล่งพลังงาน

จากฟอสซิลท าใหเ้กิดก๊าซเรือน

กระจก เชน่ คารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่

มี ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย่ า ง รุ น แ ร ง ต่ อ

สิง่แวดลอ้ม  นโยบายการประหยัด

พลังงานและการปรับปรุงแหล่ง

พลังงานเป็นสิง่ทีส่ าคัญมากส าหรับ

ประเทศไทย “พระราชบัญญัติการ

ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2535”  ไดร้ะบพุืน้ทีท่ีใ่ชพ้ลังงานและน ้าในปรมิาณมาก  และ

เสนอมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม  

เป้าหมายนี้ยากที่จะประสบความส าเร็จเพราะขาดความ

รว่มมอืจากประชาชน  ภาคอตุสาหกรรม  และภาคเอกชน 

ในขณะที่หลายปีที่ผ่านมา  ประเทศในแถบยุโรปลดปรมิาณ

การใชพ้ลังงานลงอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยการใชม้าตรการต่างๆ

เชน่  การใชฉ้นวนกนัความรอ้น  มรีะบบการควบคุมความรอ้น

ทีถ่กูตอ้ง และมกีารปรับปรงุระบบใหค้วามรอ้นแบบใหม่ๆ แต่มี

นวัตกรรมเพียงไม่กี่อย่างที่ตระหนักถงึการท าความเย็นใน

ภมูภิาคเขตรอ้น  จากกจิการประเภทต่างๆ รัฐบาลไทยไดร้ะบุ

วา่โรงแรมเป็นสถานทีท่ีใ่ชพ้ลังงานเปลอืงทีส่ดุ 

การท่องเที่ยวนับว่าเป็นธุรกจิที่ส าคัญทางเศรษฐกจิอย่าง

หนึง่ของประเทศ  และน าเงนิตรา ต่างประเทศเขา้มามากกวา่

สนิคา้ส่งออกชนดิอืน่ๆ ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตขึน้ 11%  มี

จ านวนคนไทยประมาณ  4   ล า้นคน  ที่ท างานดา้น

อุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว  ซึ่งจะเ ป็นรองก็แต่ภาค

เกษตรกรรมเท่านั้นที่สรา้งงานไดม้ากกว่า  ในปัจจุบัน

ประเทศไทยตดิอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่มคีนตอ้งการ

มาพักผอ่นมากทีส่ดุ  ในปี 2543  มนัีกท่องเทีย่วเขา้ประเทศ

ถงึ 9.5 ลา้นคน สงูขึน้ถงึ  11%  เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2542  

ดังนั้น  ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมจึงพยายามสรรหาสิ่งที่

หรหูราเหมอืนกบัทีบ่า้นมาไวบ้รกิาร  แต่การกระท าดังกล่าวนี ้ 

ไมส่อดคลอ้งกับสาธารณูปโภคทีม่อียู่  และเนื่องจากในอดตี

ไมม่กีารหาทางออกที่เหมาะสมและปรับปรุงมาตการทีใ่ชอ้ยู ่ 

จงึท าใหใ้นปัจจุบันไม่สามารถควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้มใน

หลายๆ ทีไ่ด ้

ในบางพืน้ทีม่กีารใชพ้ลังงานและกระแสไฟส ารองจ านวนมาก

จนเกินความตอ้งการ  โดยไม่ไดค้ านึงถึงค่าใชจ้่ายและ

ผลลัพธ์ที่ตามมา ตัวอย่างเช่น  โรงแรมที่ก่อสรา้งขึน้แบบ

อาคารทรงไทย ไม่มีการแยกหรือกันพื้นที่ในส่วนดังกล่าว

ออกจงึตอ้งใชเ้ครือ่งปรับอากาศขนาดใหญ่เพือ่ท าความเย็น  

ซึง่เป็นการสูญเสยีพลังงานอย่างมหาศาล  และจะน ามาซึง่

ภาวะที่เสีย่งต่อความมั่นคงดา้นพลังงานอย่างมาก  โรงแรม

ในภาคใตข้องประเทศไทยสว่นใหญ่  ใชพ้ลังงานจากเครือ่ง

ก าเนิดไฟฟ้าดีเซล  ซึง่ยังไม่มีการตรวจวัดมลพษิที่ปล่อย

ออกมา  และจะเป็นการใชง้บประมาณจ านวนมากในการ

ด าเนนิการ เนื่องจากการสรา้งความตระหนักในเรื่องของการ
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ใชพ้ลังงานยังไม่เกดิขึน้  ยังไม่มี

ก า ร จั ด ก า ร ด ้านก า รป ร ะหยั ด

พลั งง านและการได ร้ั บขอ้มูล

เกีย่วกบัการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การ

อนุรักษ์พลังงานแบบงา่ยๆ  

โครงการ PPP จะด าเนินการใน

พื้ นที่ ข อ งบ ริ ษั ท  RE (Recycle 

Engineering Co., Ltd.) จั งหวัด

ชลบรุ ี เพือ่สรา้งบา้นแบบประหยัด  

สอดคลอ้งกับสภาพของทอ้งถิ่น  

และ/หรือ  เข า้กับแนวคิดของ

ทอ้งถิน่  เพือ่จุดประกายทีม่คีุณค่า

มหาศาลใหก้ับผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในประเทศอื่น ๆ ทั่วภูมิภาค

เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

การด าเนนิงานประกอบดว้ยขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

ท าการส ารวจการใชพ้ลังงาน  ชว่งเวลาทีม่แีสงแดด  ปรมิาณ

น ้าฝน  วสัดกุอ่สรา้ง  และมาตรฐานการกอ่สรา้งของทอ้งถิน่ 

การก่อสรา้งอาคารสาธติทัง้ 4 หลังนี้  จะใชว้ัสดุก่อสรา้งใน

ทอ้งถิน่ร่วมกับการปรับใชเ้ทคโนโลยทีี่มอียู่  โดยแต่ละหลัง

จะมอีงคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งกนั ดังนี้ 

 จ านวน / ประเภทของอปุกรณไ์ฟฟ้าทีใ่ช ้

 “หลังคาสเีขยีว”  แบบต่าง ๆ  (green curtain roof)  

(โดยเปลีย่นใชต้น้ไม ้และคา้ง รปูแบบตา่ง ๆ) 

 การรักษาพื้นผวิไมภ้ายนอกดา้นหนา้อาคารในแบบ

ต่าง ๆ  (ทดสอบความเหมาะสม  และ/หรือ ความ

คงทนในสภาพเขตรอ้น) 

 ใชว้สัดกุนัความรอ้นชนดิตา่ง ๆ กนั 

 มรีะบบการท าใหผ้นังเย็นทีแ่ตกต่างกัน  (การบฉุนวน

กนัความรอ้นเฉพาะเพดาน  หรอืเฉพาะผนัง) 

ในชว่งเริม่ตน้จะสรา้งบงักะโลสาธติเพยีง 4 หลัง หากผลทีไ่ด ้

จากการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ จะด าเนินการ

กอ่สรา้งบงักะโลตอ่ไปอกี  105 หลัง 

การกอ่สรา้งบังกะโลเพือ่การสาธติและทดสอบการประหยัด
พลังงาน 

mous causing highly precari-

ous concomitants. In the south 

of Thailand hotels are mostly 

powered with Diesel genera-

tors, whose emission values 

are not monitored and which 

moreover cause enormous op-

erating costs. A sensitivity for 

energy consumption has never 

been developed. There is nei-

ther any energy saving man-

agement nor any opportunity 

to obtain information about 

simple modern construction measures for energy con-

servation. 

The PPP project will be initiated on the site of the 

company Recycle Engineering Co., Ltd. in the prov-

ince of Chonburi to provide an economical, regionally 

adjusted solution for housing units and/or implement 

a regionally adjusted concept in order to trigger an 

initial signal with multiplicator effect for the remaining 

country and the entire Southeast Asian area. 

It comprises the following steps: 

Stock-taking regarding energy consumption, sun ex-

posure, precipitation, building materials, local building 

standards. 

Construction of four demonstration units deploying 

local building materials and adapting existing technol-

ogies. The four units will be differently equipped re-

garding 

 different degrees of mechanization 

 different variations of the "green curtain 

roof" (different planting and carrying material) 

 different kinds of surface treatment of the ex-

ternal wooden facade (testing suitability and/or 

longevity in a tropical environment) 

 different insulating materials 

 different procedures of the wall-cooling system 

(ceiling installation only, wall installation only) 

The demonstration units will be limited to four bunga-

lows for the time being. In case of a positive conclu-

sion of the project, a further 105 bungalows will be 

built accordingly. 
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Environmental protection 

hardly finds any attention in 

the Thai industry. Like in many 

other countries of Southeast 

Asia the recycling of industrial 

wastes is largely neglected. 

For a professional disposal of 

industrial wastes these would 

have to be transported abroad 

and recycled or disposed 

there. Normally the chemical 

wastes are led untreated into 

the waste water, stored in 

simple dumps or burned. The population is only dimly 

aware of this substantial pollution of the environment. 

Managers and employees of enterprises concerned 

with industrial wastes lack the know-how required for 

a professional disposal. 

In Thailand there is neither sufficient know-how nor 

capacities for a professional reprocessing and disposal 

of industrial wastes. At present, only one company in 

Thailand deals with the reprocessing of industrial 

wastes - that of the applicant. Apart from the popula-

tion’s general lack of consciousness, the fundamental 

problem  is the missing knowledge of those managers 

and employees in large and small industrial compa-

nies concerned with industrial wastes. In Thailand 

there is a substantial need of sensitization and know-

how transfer in the area of environmental protection. 

The PPP project includes the construction and opera-

tion of a training centre for environmental manage-

ment. Training courses will particularly emphasize on 

the treatment of dangerous industrial wastes. 

The construction of a two-storey building with a culti-

vated surface of 1,200 square meters is planned. The 

core of the construction will be a class room for up to 

100 persons, plus an administrative part for the train-

ing centre consisting of six offices, a cafeteria and a 

sanitary area of appropriate capacity as well as park-

ing lots and a multi-purpose exhibition surface for 

"guest techniques", e.g. the recycling plant for waste 

oil of the PPP project Minitec (E3023). 

The upper floor merely consists of a basic floor/flat 

roof suitable for installations such as solar technology, 

superheated steam production technology or refriger-

ation technology. 

The new training centre will increase the rudimentari-

ly existing training capacity from currently 80 to ap-

proximately 250 persons a year. The training courses 

 Set-up and operation of a training and demonstration 
centre for environment management 

อุตสาหกรรมไทยไม่ค่อยใหค้วาม

ใส่ ใจ ใน เรื่ อ งของการ ป้องกัน

สิ่ง แ วดล อ้ม   ซึ่ง ก็ เหมือนกั บ

ประเทศอื่นๆ ในเอเซียตะวันออก

เฉี ย ง ใต  ้ที่ ล ะ เลยการน าขยะ

อุ ต ส าหก ร ร มกลั บ ม า ใ ช ้ใ ห ม ่

(recycle) ในการก าจัดขยะอย่าง

ถกูตอ้งนัน้  ขยะอตุสาหกรรมจะถกู

สง่ออกนอกประเทศเพือ่น ากลับมา

ใชห้รือท าลายที่น่ัน  โดยทั่วไป

ขยะเคมภีณัฑจ์ะถกูทิง้ปนไปกับน ้า

เสียโดยไม่มีการบ าบัดก่อน  กอง

ทิง้ไว ้หรือเผา  ประชาชนทั่วไปมี

ความรูอ้ยา่งคลมุเครอืเกีย่วกบัเรือ่งของมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  

ผูจ้ัดการ  พนักงานลูกจา้งของกิจการที่ท าใหเ้กิดขยะ

อุตสาหกรรมไม่มีความรูท้างวชิาการในเรื่องการก าจัดขยะ

อยา่งถกูตอ้ง 

เรายังไม่พบว่าในประเทศไทยมคีวามรูท้างวชิาการ (know-

how) หรอืความสามารถในเรือ่งของการน าขยะอุตสาหกรรม

กลับเขา้มาใชใ้นกระบวนการ  และการก าจัดขยะอตุสาหกรรม

อยา่งถกูตอ้ง  ขณะนีป้ระเทศไทยมเีพยีงบรษัิทเดยีวเท่านัน้ที่

ด าเนินการดา้นการน าขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช ้ ปัญหา

หลักทีน่อกจากประชาชนจะขาดความตระหนักแลว้  ผูจ้ัดการ

พนักงานของบรษัิทอตุสาหกรรมทัง้ใหญ่และเล็กทีท่ าใหเ้กดิ

ขยะอุตสาหกรรมยังขาดความรูอ้กีดว้ย  ดังนัน้ประเทศไทย

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปลูกจติส านกึ  และถา่ยทอดความรูท้าง

วชิาการในของเรือ่งการป้องกนัสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ PPP ประกอบดว้ย  การกอ่ตัง้และการด าเนนิการศนูย์

ฝึกอบรมเพือ่การจดัการสิง่แวดลอ้ม หลักสตูรการฝึกอบรมจะ

มุง่เนน้ในเรือ่งของการบ าบดัขยะอตุสาหกรรมอันตราย 

อาคารศูนยฝึ์กอบรมฯ เป็นตกึ 2 ชัน้  มพีื้นที่ใชส้อย 1,200 

ตารางเมตร  ตรงกลางจะเป็น หอ้งเรียน สามารถจุได ้100 

คนสว่นส านักงานบรหิารของศูนยฝึ์กอบรมฯ จะม ี6 หอ้ง โรง

อาหาร  และหอ้งสขุา  ลานจอดรถทีพ่อเพยีง  รวมทัง้  พืน้ที่

นทิรรศการเอนกประสงคส์ าหรับผูส้นใจแสดงนทิรรศการ หรอื

ที่เรียกว่า “quest techniques”  (เช่น  โรงงานน าน ้ ามัน

กลับมาใชใ้หม่ของโครงการ Minitec ของ PPP (E3023)  

ชัน้บนของอาคารจะเป็นพื้นธรรมดา  หลังคาแบน  เหมาะ

ส าหรับการติดตั ้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (solar 

technology) เทคโนโลยีการผลิตไอรอ้น (superheated 

steam production technology) หรือเทคโนโลยีการท า

ความเย็น (refrigeration technology) 

ณ ศนูยฝึ์กอบรมฯ แหง่ใหมน่ี ้ จะเพิม่ขดีความสามารถในการ

ฝึกอบรมจากทีด่ าเนนิการอยู่  80 คนต่อปี เป็น 250 คนต่อปี  

เปิดอบรมเฉพาะวนัเสาร ์– อาทติย ์ เป็นเวลา 4 สัปดาห ์หรอื 

อบรมตดิตอ่กนัเป็นเวลา 1 สปัดาห ์

ในระยะยาว RE หวังผลจากการถา่ยทอดความรูท้างวชิาการ

ดังกลา่วขา้งตน้ ดังนี ้
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 ลดการก าจัดขยะแบบเดมิ เชน่  การเทกองทิง้ไว ้และ

การปล่อยทิ้งลงไปกับน ้ า เสีย   ดั ง นั้นหากการ

ใหบ้รกิารของ RE เพิม่มากขึน้ จะเป็นการเพิม่ปรมิาณ

การก าจัดขยะอตุสาหกรรมใหม้ากขึน้ 

 จัดตัง้ RE เป็นศูนย์ความสามารถ (Center of Com-

petence) เพือ่จัดการขยะอตุสาหกรรมอนัตราย 

 ปูพื้ น เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ ส า น ง าน ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ขอ ง

ผูป้ระกอบการกบั RE 

 ปรับปรุงคุณภาพของตัวท าละลาย (solvent) ที่

จัดเก็บได ้(ไมม่กีารปนเป้ือนสารเคมอีืน่) โดยท าการ

ฝึกอบรมพนักงานของลูกคา้    ดว้ยเหตุนี้จะท าใหม้ี

ตน้ทุนในการน ากลับมาใชน้อ้ยกว่า  และเป็นการ

ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบโดยการน ากลับเขา้ใน

กระบวนการ 

 เพิม่การฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก  โดย

เป็นการถา่ยทอดความรูท้างวชิาการ 

 ปรับปรุงมาตรฐานสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  โดย

ผลักดันทัง้ใหม้ีการออกกฎหมายก าหนดอ านาจการ

จัดการ รวมทัง้ใหก้ารฝึกอบรมเจา้หนา้ทีข่องกระทรวง

และสมาคม  โดยผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก ทัง้ในเรือ่ง

ของการบรหิารจัดการและการก าจัด 

จุดมุ่งหมายของการจัดฝึกอบรมเพื่อการด าเนินงานร่วมกัน

ของผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ภายในและภายนอก  รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญ

จากต่างประเทศ  หลักสูตรจะครอบคลุมทัง้ภาคทฤษฎีและ

ปฏบิตั ิ ในหวัขอ้เรือ่งการควบคุมมลพษิในอากาศ  มาตรฐาน

แหล่งน ้าตามกฎหมายเยอรมัน  การคุม้ครองแหล่งน ้า  แนว

ทางการจัดการสถานที่ท างาน  การป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล  การหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนในดินและการแกไ้ข

มลภาวะทางดิน  มาตรฐานกฎระเบียบในเยอรมันเกี่ยวกับ

ของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิง  ความรูเ้กี่ยวกับสถานที่ที่ไดร้ับ

อนุญาตใหเ้ก็บรวบรวมไวไ้ดใ้นปริมาณมากๆ การควบคุม

ระบบขนส่งและสนิคา้คงคลัง  การจัดการสนิคา้อันตรายที่

ขนสง่มาทางเรอืและการฝึกเกีย่วกบัความปลอดภยั  นอกจาก

พนักงานบริษัทที่ก่อใหเ้กดิขยะอุตสาหกรรมอันตรายแลว้  

นักศึกษาที่จะเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตก็ไดร้ับการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดด้ว้ย 

การจัดตัง้และการด าเนนิการของศนูยฝึ์กอบรมและสาธติการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม 

will be held at four weekends or compressed in one 

week. 

On a long-term basis, RE expect the following effects 

from the intended know-how transfer: 

 Less "traditional" disposal in dumps and drain-

age into waste water, thus a higher demand 

for services of RE and larger processing capaci-

ty 

 Establishing RE as a "Centre of Competence" 

for the treatment of dangerous industrial 

wastes 

 Creating a basis for long-term co-operation of 

enterprises with RE 

 Improved quality of the delivered solvents due 

to training of customer employees (no mixing 

of chemicals), thereby smaller recycling costs 

as well as improved quality of the raw materi-

als won by the reprocessing 

 Integration of external specialists (know-how 

transfer, also for RE) 

Improving the environmental standards in Thailand by 

influencing the legislative and executive powers as 

well as training employees in the Ministries and asso-

ciations by external experts on administration and 

disposal 

The training aims are to be imparted by internal and 

external - including foreign - experts. The courses 

cover practical and theoretical training on the topics: 

air pollution control, standards in German law on wa-

ter resources, water protection, working place guide-

lines, protection of individuals, avoidance and treat-

ment of soil contamination, standards in the German 

regulation for combustible liquids, knowledge of maxi-

mally permissible workplace concentrations, valuation, 

logistics and inventory control, hazardous freight 

management, safety training. Along with employees 

of companies which produce dangerous industrial 

wastes,  university students (the customers of the 

future) are given the possibility of practice-oriented 

education. 
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Like other emerging-market 

countries, Thailand has ad-

vanced its industrialization at 

the expense of its natural re-

sources for many decades. 

The resulting desolate environ-

mental situation in numerous 

regions leads to the endanger-

ment of the population’s 

health and their natural bases 

of life. Thus there are only few 

locations with efficient biologi-

cal sewage purification plants 

in Thailand. The problem lies in the high investment 

and operating costs for modern technology as well as 

in the lack of technical personnel for operation and 

maintenance. The largest quantity of waste water 

flows directly into the rivers or seeps into the soil, 

resulting in groundwater pollution and high costs in 

processing the drinking water which is mainly caused 

by small and medium-sized enterprises (SME).  

Each enterprise deals with differently contaminated 

waste water and needs an individual solution for an 

economically and ecologically efficient waste water 

treatment. This is offered by a so-called modular 

waste water purifying system. It can be customized to 

fit the needs of industrial companies. The planned 

multipurpose pilot plant consisting of a combination of 

complex procedures in connection with an anaerobic 

purification technique permits such modification possi-

bilities. Waste water can be purified from various 

sources like galvanic enterprises (with poisonous cya-

nide ions), refineries, car production (hydrocarbons) 

as well as waste water contaminated with heavy met-

als, acids and alkalies. 

As a first step within the PPP project, waste water 

from different branches of industry will be analyzed. 

Based on the results, different pre-treatment units will 

be set up and combined with individual procedures 

matching the needs of each branch of industry. These 

individual procedures include micro-filtration and re-

verse osmosis, which helps to lower the nitrate value 

in the waste water salts with the smallest amount of 

energy as well as keeping back organic and inorganic 

pollutants such as heavy metals. Further techniques 

are the strip procedure, which removes volatile mate-

rials from the waste water or the ozone oxidation 

plant, in which poorly biodegradable pollutants are 

reduced in an environment-friendly way. A UV oxida-

tion plant is used for the decontamination of galvanic 

waste water, the cleaning of dump seeping water as 

well as the sterilization of highly contaminated indus-

 Multipurpose sewage plant for industrial wastewater 

เหมือนกับประเทศที่ก าลังพัฒนา

อื่น ๆ   ภ าคอุ ตส าหก ร รมขอ ง

ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ดว้ย

การใชท้รัพยากรธรรมชาติใน

ประ เทศ   ผลจากกา รกร ะท า

ดั ง ก ล่ า ว ท า ใ ห ้ส ถ า น ก า ร ณ ์

สิ่งแวดลอ้มในหลายส่วนของ

ประเทศถูกปล่อยปละละเลยจน

เป็นอันตรายต่อสุขภาพและวถิกีาร

ด าเนินชีว ิตของประชาชน  ใน

ประเทศไทยมีเพียงไม่กี่แห่งที่ใช ้

ระบบบ าบัดน ้ า เสียแบบวิธีทาง 

ชี ว วิท ย า   ปั ญ ห า ห ลั ก อ ยู่ ที่

เทคโนโลยสีมัยใหมม่คี่าลงทุนและค่าด าเนนิการสงู  และยัง

ขาดแคลน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิในการเดนิระบบและการ

บ ารุงรักษา  น ้าเสยีปรมิาณมากถกูปล่องลงสู ่แม่น ้าโดยตรง

หรอืซมึลงไปในดนิ  สง่ผลกระทบตอ่น ้าใตด้นิ  และคา่ใชจ้่าย

ในการผลติน ้าดืม่ที ่สงูขึน้  ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิขนาด

กลางและขนาดเล็กเป็นอนัดับแรก 

ลักษณะของน ้าเสยีทีเ่กดิจากกจิการแตล่ะประเภทจะแตกต่าง

กัน  และตอ้งการวธิีการบ าบัดที่มีประสทิธภิาพที่เหมาะสม 

ทัง้ในเรื่องของความประหยัดและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  ใน

การนีจ้งึขอน าเสนอระบบบ าบดัน ้าเสยีเอนกประสงคท์ีส่ามารถ

จัดให เ้หมาะสมกับความตอ้งการของแต่ละโรงงาน

อุตสาหกรรมได ้ ระบบบ าบัดน ้ าเสียเอนกประสงค์ขนาด

ทดลองนีจ้ะประกอบดว้ย สว่นประกอบของกระบวนการบ าบัด

ต่างๆ  เชือ่มต่อกับระบบบ าบัดแบบไรอ้ากาศ  โดยสามารถ

ท าการปรับเปลี่ยนใหม้ีความเหมาะสมได ้ ระบบดังกล่าว

สามารถบ าบัดน ้าเสยีจากแหล่งก าเนดิต่างๆ ได ้ ไมว่า่จะเป็น

น ้าเสียจากโรงงานชุบสังกะสีซึง่มีสารประกอบไซยาไนด ์  

โรงกลั่นน ้ามัน  โรงงานผลติรถยนตซ์ึง่มสีารไฮโดรคารบ์อน

เป็นส่วนประกอบ  น ้าเสยีที่ปนเป้ือนดว้ยโลหะหนัก  รวมทัง้

สารละลายกรดหรอืดา่ง 

การด าเนินโครงการ  PPP  จะเริ่มตน้ดว้ยการวิเคราะห์

คุณสมบัติของน ้ าเสียของอุตสาหกรรม แต่ละประเภท  

จากนั้นจะท าการพัฒนาร ะบบบ าบัดขั ้นต น้   ร่ วมกับ

กระบวนการบ าบัดที่เหมาะสมกับน ้าเสียอุตสาหกรรมแต่ละ

ประเภท  กระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่  การกรอง  (micro 

filtration)  และการ reverse osmosis  เพื่อช่วยลดปรมิาณ

ไนเตรทในน ้ าเสียโดยใชพ้ลังงานนอ้ยมาก ในขณะที่

สารอนิทรยีแ์ละอนนิทรยีใ์นน ้าเสยี เชน่ พวกโลหะหนัก ยังคง

อยู่  กระบวนการ strip หรือการใชโ้อโซน  จะก าจัดสารที่

สามารถระเหยไดอ้อกจากน ้าเสีย  ส่วนกระบวนการใชแ้สง 

อุลตรา้ไวโอเลต  (UV)  จะใชใ้นการบ าบัดน ้าเสียที่เกดิขึน้

จากการชุบสังกะสี  บ าบัดน ้าเสียจากขยะมูลฝอย  และฆ่า

เชือ้โรคที่ปนเป้ือนมากในน ้าเสยีอุตสาหกรรมโดยน ้าเสยีจะ

ไหลผ่านเครื่อง UV  ระบบนี้สามารถตดิตัง้ไดง้่ายและใชง้บ

ลงทุนนอ้ย  มคี่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาต ่านอกจากนี้  ยังมี

กระบวนการตกตะกอนโลหะหนัก หรือที่เรยีกว่า  CP heavy 

metal precipitation  ซึง่โลหะหนักจะถูกก าจัดโดยวธิีทาง

เคมแีละทางฟิสกิส ์
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โรงบ าบัดน ้าเสยีเอนกประสงคส์ าหรับน ้าเสยีอตุสาหกรรม 

trial waste water. The polluted water is led 

through a UV reactor. This plant can also 

easily be operated at small investment and 

maintenance costs. By a further procedure 

called CP heavy metal precipitation, heavy 

metals are bound by chemical and physical 

processes. 

The different technologies are adapted to 

local conditions and the build up of an an-

aerobic purification plant, adapted to the 

respective prepurification will be started. In 

this plant the waste water is subjected to a 

putrefying process under oxygen seal. Ad-

vantages of the anaerobic technology are 

the fact that no energy is needed for the 

ventilation, only little biomass as sewage 

sludge results and from the process biogas 

of high-energy can be produced. The biogas 

is absorbed by a plant patch thus for fewer 

operating cost than with an aerobic plant. 

During the project time extensive waste 

water investigations are accomplished and 

the purification procedures during a period of at least 

one year are observed, so that if necessary further 

measures of adoption can be made. 

In order to ensure the successful operation of the 

new technology, a practice-oriented training pro-

gramme is run parallel to the project, in which partic-

ularly the employees of potential customers/operators 

will participate. At the same time the training curricu-

lum "waste water" will be developed to sensitize and 

train decision-makers from trade and industry to-

wards environmental issues. After the end of the pro-

ject this programme will be continued and extended 

by information and a consultancy services which are 

to become a permanent institution for decision-

makers and multiplicators.  

With their individual approaches to different types of 

waste water pollution, the new procedures are to be 

presented to decision-makers. The PR activities will 

serve to identify potential customers. They can bring 

their waste water by tank lorry first to the waste wa-

ter analysis and sample purification. On basis of the 

results, an individual problem solution will then be 

prepared and offered to them. 

เทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูกปรับใหเ้หมาะสมกับ

ลั ก ษณ ะ ส ม บั ติ ข อ ง น ้ า เ สี ย จ า ก โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม  และต่อดว้ยการด าเนินการบ าบัด

แบบไรอ้ากาศ  ซึ่งน ้ าเสียจะถูกบ าบัดภายใต ้

สภาวะไรอ้อกซเิจน  ขอ้ดีของเทคโนโลยแีบบไร ้

อากาศคอื ไมต่อ้งใชพ้ลังงานในการถา่ยเทอากาศ  

เกดิตะกอนจุลนิทรยีจ์ากน ้าเสยีนอ้ย  และสามารถ

ผลติก๊าซชีวภาพที่สามารถใหพ้ลังงานได ้ และ

ก๊าซชวีภาพดังกลา่วจะถกูน าไปใชป้ระโยชนต์่อไป  

ดังนัน้จงึเสียค่าใชจ้่ายในการลงทุนนอ้ยกว่าการ

บ าบดัโดยการใชอ้อกซเิจน 

การด าเนนิโครงการดังกล่าวจะใชร้ะยะเวลาอย่าง

นอ้ย 1 ปี  ในการส ารวจลักษณะสมบตัขิอง น ้าเสยี 

และกระบวนการบ าบัดที่ใชอ้ยู่ โดยอาจตอ้งเก็บ

ขอ้มลูเพิม่เตมิในกรณีทีจ่ าเป็น 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะประสบผลส าเร็จในการใช ้

เทคโนโลยีใหม่  จึงมีการจัดฝึกอบรมวิธีการ

ด า เนินงานให ก้ับลูกค า้ควบคู่ ไปด ว้ ย   ใ น

ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อให ้

ความรูแ้ละสรา้งความตระหนักใหก้ับผูม้อี านาจใน

การตัดสนิใจในเรื่องของสิง่แวดลอ้มของโรงงาน  

ภายหลังจบโครงการ  โปรแกรมการฝึกอบรมจะ

ยังคงด าเนินการต่อ  โดยจะเป็นการใหข้อ้มูลและให ้

ค าปรกึษา  เพือ่เป็นกลไกส าหรับผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

กระบวนการบ าบัดน ้าเสยีส าหรับแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม  

จะถูกน าเสนอไปยังผูม้ีอ านาจในการตัดสนิใจของโรงงาน  

ซึง่งานบรกิารสาธารณะในลักษณะนี้จะสามารถใหบ้รกิารกับ

ลูกคา้แต่ละประเภท  โดยน าน ้ าเสียใส่รถบรรทุกมาเพื่อ

วเิคราะหค์ณุภาพและทดลองหาวธิกีารบ าบดั  กอ่นทีจ่ะน าผล

ทีไ่ดไ้ปจัดท าแนวทางการบ าบดัน ้าเสยีตอ่ไป 
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Under the aspects of environmental pro-

tection Thailand is considered a develop-

ing country, i.e. there are only few begin-

nings for the environment-friendly treat-

ment of wastes, in particular industrial 

waste. While the desire for environment 

protection programmes is indeed present 

both on the political level and in relevant 

business circles, it must be stated that 

country-wide the appropriate know-how is 

missing. 

Fact is that nearly all wastes, including 

dangerous ones, are "released" in an 

uncontrolled manner. Unauthorized 

dumping grounds and dumping in ground 

and surface waters are nothing out of the 

ordinary. 

Laws to regulate the requirements made to waste 

treatment already exist. Now it is particularly the 

industry who fears their enforcement by national 

control institutions. In addition, the increasing discus-

sion and sensitization towards an improved environ-

mental awareness have aroused the interest of the 

enterprises in feasible solutions for waste avoidance 

and/or reduction. There is, however, the concern of 

not being able to pay for expensive high-tech solu-

tions. The ongoing economic crisis excludes that solu-

tions are to be expected on the part of the govern-

ment. At the same time, both the necessity and the 

readiness to take action are growing. 

There are not enough disposal experts and appropri-

ate know-how is not available. A procedure has to be 

found which solves the problem of waste disposal of 

the respective industrial company in an easy way, i.e. 

without making excessive demands on the technical, 

personnel or financial side. This is the gap which is to 

be closed for the sake of a sustainable development 

in Thailand. In consideration of the small financial 

possibilities the following basic demands must be 

made: 

 individual consultancy 

 simplest handling 

 minimized investment and operating cost 

 training of users 

Waste avoidance, utilization and disposal - this is the 

sequence to ensure the most comprehensive environ-

 Set-up and pilot operation of an internet based 
environmental database 

ในแงข่องการป้องกันสิง่แวดลอ้ม  ประเทศไทย

จัดอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาคือ  เพิง่เริ่มมี

การบ าบัดของเสยีอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

โดยเฉพาะของเสียจากภาคอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกับในระดับนโยบาย และในวงจรของ

ธุรกจิดา้นดังกล่าว ยังปรากฏใหเ้ห็นถงึความ

ตอ้งการระบบการป้องกันสิง่แวดลอ้มอยู่ไม่นอ้ย 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงถูกระบวุ่าส่วน

ใหญ่ยังขาดความรู ้ดา้นวิชาการและมีความ

ช านาญทีเ่หมาะสม 

ในความเป็นจริงที่เกดิขึน้คือ ไม่มีการควบคุม

การก าจัดของเสียแทบทุกประเภท ซึง่รวมถงึ 

ของเสียอันตรายดว้ย การเทกองของเสียบน

พืน้ดนิ  การฝังกลบ  และการทิง้ลงในแหล่งน ้า

ยัง เกดิขึน้อยูเ่สมอ 

ทีผ่่านมา  ประเทศไทยไดอ้อกกฎหมายบังคับใชข้อ้ก าหนด

ในการบ าบัดของเสีย  ท าใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเกรงกลัว

บทลงโทษโดยหน่วยงานของรัฐที่ถือกฎหมายดังกล่าว 

ประกอบกบัการ พดูถงึและความรูส้กึตระหนักถงึสิง่แวดลอ้มที่

เพิม่ขึน้  ท าใหภ้าคธุรกจิเกดิความสนใจที่จะหา ค าตอบที่

เป็นไปไดใ้นการหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดของเสีย แต่

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกจิที ่เกีย่วขอ้งก็ไม่สามารถซือ้ค าตอบ

ที่มเีทคนคิสูงราคาแพงได ้ การเกดิวกิฤตเศรษฐกจิอย่างที่

เป็นอยู่ท าใหเ้กดิขอ้จ ากัดในการหาค าตอบที่รัฐคาดหวัง  

ในขณะที่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งเร่งด าเนนิการแกไ้ขปัญหา

สิง่แวดลอ้มแลว้ 

ประเทศไทยยังมีผู เ้ชี่ยวชาญดา้นการก าจัดของเสียไม่

เพียงพอ  อกีทัง้ยังขาดความรูด้า้นวชิาการ (know-how) ที่

เหมาะสม  จึงจ าเป็นตอ้งหาวธิีปฏิบัติอย่างง่ายที่สามารถ

แกปั้ญหาในการก าจัดของเสยีของโรงงานอตุสาหกรรมแต่ละ

โรงได ้ โดยไมเ่ป็นการเพิม่ค่าใชจ้่ายทางดา้นเทคนคิ  หรือ

บุคลากรที่มากจนเกินไป  การด าเนินการจะเป็นการปิด

ช่องว่างเพื่อการพัฒนาที่คงทนยั่งยืนของประเทศไทย  

ส าหรับผูท้ีม่คีวามสามารถในการลงทนุเพยีงเล็กนอ้ย  จะตอ้ง

พจิารณาด าเนนิการตามสิง่จ าเป็นพืน้ฐานดังตอ่ไปนี ้

 การใหค้ าปรกึษาในการปรับปรงุเป็นการเฉพาะรายไป 

 การควบคมุอยา่งงา่ย 

 การลดคา่ลงทนุและคา่ด าเนนิการ 

 การอบรมผูใ้ชง้าน 

การหลกีเลีย่ง – การน าไปใช ้- การก าจัดของเสยี เป็นล าดับ

ขัน้ตอนทีส่ามารถด าเนนิการ ป้องกนั สิง่แวดลอ้มได ้ส าหรับใน

สองกระบวนการหลังยังไมป่รากฏใหเ้ห็นถงึ “การแลกเปลีย่น

ของเสยีทีส่ามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด”้ ซึง่เป็นกระบวนการที่

สามารถช่วยลดปรมิาณของเสยีได ้เงื่อนไขพืน้ฐานต่อไปนี ้ 

ถูกก าหนดขึน้เพื่อเป็นกรอบส าหรับการวางนโยบายการใช ้

วตัถดุบิเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

ทีเ่กีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม 
ฐานขอ้มลู  
ประเทศไทย 
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การตดิตัง้และน ารอ่งการใชง้านฐานขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มผา่น

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

mental protection possible. As regards the latter two, 

the setup of a not yet existing "recycling stock ex-

change" can be a great support. To define the envi-

ronmentally friendly and resources-saving goals, the 

following framework conditions are to be considered: 

 increasing piles of rubbish as consequence of 

the increasing industrialization 

 sharpened consciousness for an intensive use 

of raw materials 

 intensified environmental protection conscious-

ness with all parties involved 

 at the same time, these framework conditions 

mark the goals of a recycling stock exchange 

 reintegration of former production residues into 

the economic circulation 

 careful treatment of limited raw material re-

sources 

 reduction of the quantity of waste and avoid-

ance of unauthorized dumping grounds 

Because of its business activity, our local co-operation 

partner - Recycle Engineering Co., Ltd. - has intensive 

contact to numerous big and medium-sized enterpris-

es of different industries. It provides us with the nec-

essary infrastructure, i.e. office premises, to set up of 

computer network during the pilot phase.   

There is also a training centre on the premises of 

Recycle Engineering - Environmental Competence 

Center (ECC) which numerous companies are invited 

to during and after the start-up of the environmental 

data base and where their employees will be made 

familiar with the handling of this database. 

The investments to participate in this project on the 

part of the interested companies are limited to the 

acquisition of a PC with internet access, which is 

available in most enterprises anyway, since like every-

where in the world the electronic medias like internet 

and email are increasingly being used. The data base 

adjusted to local conditions will be available in two 

languages - English and Thai - in order to prevent 

communication problems. Another important compo-

nent of this data base is the implementation of the 

European residue classification, which must be fed 

with Thai data which the enterprises will have access 

to. 

 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะน ามาซึง่การ

เพิม่ขึน้ของของเสยี 

 สรา้งความตระหนักในการน าวตัถดุบิมาใช ้

 สร า้ งความตระห นักในการ ป้องกันผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มใหก้บับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เงื่อนไข/ขอ้ก าหนดพื้นฐานไดก้ าหนดขึน้พรอ้มกับ

เป้าหมายของการ แลกเปลี่ยนของเสียที่น ากลับมา

ใชไ้ด ้

 น าของเหลอืใชจ้ากกระบวนการผลติหนึง่กลับเขา้มาสู่

วงจรธรุกจิ 

 ใชท้รัพยากรวตัถดุบิทีม่จี ากดัอยา่งระมดัระวงั 

 ลดปรมิาณของเสยีและหลีกเลี่ยงการเทกองทิง้ของ

เสยี 

ดว้ยการด าเนนิธุรกจิของ บรษัิท รีไซเคลิเอ็นจเินียริง่ จ ากัด  

ซึง่เป็นผูร้่วมงานในประเทศไทย ท าใหเ้รามีความสัมพันธ์

เหนียวแน่นกับภาคอตุสาหกรรมหลากหลายสาขา ทัง้ขนาด

ใหญ่และขนาดกลางจ านวนมาก ขอ้มูลที่จ าเป็นของแต่ละ

โรงงานจะถูกส่งเขา้มาในรูปแบบของสถานที่ตัง้ เพื่อท าการ

ตดิตัง้เครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นชว่งน ารอ่งของโครงการ 

นอกจากนี้  ยังมศีูนยฝึ์กอบรมที่ บรษัิท รไีซเคลิเอ็นจเินียริง่ 

จ ากัด เรียกว่า ศูนยฝึ์กอบรมพัฒนาการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

(Environmental Competence Center, ECC)  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น

ระหวา่งการด าเนนิการจัดท าฐานขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อ

เชิญบริษัทต่างๆ และพนักงาน เขา้มาทดลองและท า

ความคุน้เคยกบัการใชง้านระบบฐานขอ้มลูดังกลา่ว 

ในการเขา้ร่วมโครงการนี้ บรษัิทที่สนใจจะตอ้งลงทุนตดิตัง้

เครือ่งคอมพวิเตอร ์PC และระบบอนิเตอรเ์น็ต ซึง่ทุกบรษัิทมี

อยู่แลว้ ทัง้นี้ ระบบฐานขอ้มลูในประเทศไทยจะใหบ้รกิารใน

สองภาษา ทัง้ภาษาอังกฤษและไทย เพื่อป้องกันปัญหาใน

การสือ่สาร ขอ้มลูทีส่ าคัญของฐานนี้คอื การแบง่ประเภทของ

ของเหลือใชใ้นยุโรป ซึง่เมื่อน ามาประกอบกับขอ้มูลใน

ประเทศไทยแลว้ บรษัิทต่างๆ จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ได ้

วัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าว เพื่อการบ าบัดของ

เหลอืใชจ้ากภาคอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย และ/หรอื เพือ่เป็นการเตรยีมการและแปลง

แนวคดิดังกลา่วใหเ้กดิผลในการปฏบิตั ิ
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According to EGAT statistics, ap-

prox. 67% of Thailand’s total 

electricity consumption is spent 

on cooling purposes. Besides pri-

vate households it is particularly 

the industry and hotel trade 

which are responsible for high 

energy consumption. The avoid-

ance of energy losses as well as 

the use of regenerative sources of 

energy for refrigeration genera-

tion has therefore high priority for 

the Thai government. 

The Thai industries have to use a 

large part of energy for cooling 

purposes, both for production or 

administration. Investigations 

revealed that, apart from the 

power consumption of the pro-

duction machines, the costs for 

the necessary air conditioning of different production 

departments and, above all, the office space are dis-

proportionately high . 

One of the main sources of income of Thailand as 

agroindustry-oriented country results from the indus-

trial production of food. Thailand is the market leader 

in the area of fish and shrimp farming and thus one of 

the main suppliers of deep-frozen food to the South-

east Asian region . All industrial food-processing com-

panies operate cold-storage depots, which, due to 

their size, rank among the substantial power consum-

ers of the region. A cold-storage depot requires an 

average connection power of 2 megawatts. Due to 

the high electrical connecting loads the cold-storage 

depot operators endeavour  to minimize the costs. 

Over the past two years, some enterprises have 

therefore used thermal cameras for the optimization 

of cooling losses, in order to reduce the losses of en-

ergy by improved isolation. Further optimizations do 

not seem realizable at the moment. 

Thailand produces electrical energy primarily from 

fossil fuels. The quantity of electricity potentially 

saved by the project would result in a substantial re-

duction from CO2-emissions. In Europe, particularly in 

Germany, wind power stations are produced for the 

power generation on an industrial scale. The propor-

tion of wind force utilization in Germany has mean-

while reached approx. 10% of the German electricity 

economy. This development, however, has only been 

possible because wind energy was subsidized. 

 Adaptation of a wind energy plant for the efficient 
production of cooling energy 

จากขอ้มลูทางสถติขิองการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแหง่ประเทศไทย ประมาณรอ้ยละ 

67 ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด  

มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเย็นใน

บา้นเรือน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

โรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรมจะใช ้

ไฟฟ้าสูงมากดังนัน้  จงึเป็นสิง่ส าคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาลไทยที่จะตอ้ง

หลกีเลีย่งการสญูเสยีพลังงาน  และน า

พลังงานจากแหล่งพลังงานทีส่ามารถ

น ากลับมาใชไ้ดอ้ีกมาใชใ้นการท า

ความเย็น 

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เป็นแหล่งทีใ่ชพ้ลังงานเป็นจ านวนมาก  

ทัง้ในการท าความเย็นในกระบวนการ

ผลิตและในส า นักงาน   จากการ

ตรวจสอบพบว่า  นอกจากพลังงานที่

เครื่องจักรในกระบวนการผลติใชแ้ลว้  

รายจ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าของ

เครือ่งปรับอากาศในฝ่ายผลติสว่นอืน่ๆ 

ไมไ่ดเ้ป็นสดัสว่นทีส่งูกวา่สว่นส านักงานทัง้หมด 

ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศเกษตรกรรม มรีายไดห้ลักอย่าง

หนึ่งมาจากอตุสาหกรรมการผลติอาหาร ทัง้ยังเป็นผูน้ าทาง

การตลาดในการเลี้ยงปลาและฟารม์กุง้  ดว้ยเหตุนี้ ประเทศ

ไทยจึงเป็นหนึ่งในผูส้่งออกหลักอาหารแช่แข็งในภูมภิาค

เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ โรงงานอตุสาหกรรมทุกแหง่จะตอ้ง

มีหอ้งเย็นส าหรับเก็บอาหาร ณ จุดขนส่ง  ซึ่งจัดว่าเป็น

กจิกรรมที่ตอ้งใชพ้ลังงานมาก  ค่าเฉลีย่ในการใชไ้ฟฟ้าของ

หอ้งเย็นจะอยูป่ระมาณ 2 เมกะวตัต ์ ผูค้วบคมุหอ้งเย็นจะตอ้ง

พยายามอย่างมากที่จะลดค่าไฟฟ้า  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

โรงงานบางแห่งใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวัดความรอ้นเพื่อควบคุม

อณุหภมูใิหเ้หมาะสม  และลดการสญูเสยีพลังงาน  โดยการ

กันส่วนที่ไม่จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าออก  ซึง่ก็ยังหาขอ้สรุปที่

เหมาะสมไมไ่ด ้

ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากถ่านหนิเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น  

การด าเนินการโครงการนี้จะเป็นการช่วยประหยดการใช ้

พลั ง ง าน   รวมทั ้ง จ ะช่ วยลดปริมาณการปล่อยก๊ าซ

คารบ์อนไดออกไซดจ์ากการผลติไฟฟ้า  ในยุโรปโดยเฉพาะ

ประเทศเยอรมนัน ีอปุกรณผ์ลติพลังงานลมถกูสรา้งขึน้มาเพือ่

ผลติกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล  สัดส่วนของการใช ้

พลังงานลมในประเทศเยอรมันสามารถประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าไดถ้งึ 10% 

จากการแปลงพลังงานลมมาเป็นพลังงานไฟฟ้า  จะได ้

พลังงานไฟฟ้าสงูสดุประมาณ  29%  ถา้พลังงานนี้เปลีย่นไป

เป็นความเย็น  ผลทีไ่ดจ้ะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะไดค้วาม

เย็นสงูสดุประมาณ 60% ของทีไ่ดจ้ากการใชพ้ลังงานไฟฟ้า  

น่ันคือ  เมือ่ใชพ้ลังงานลมในการท าความเย็น  ความเย็นจะ

นอ้ยกวา่การใชพ้ลังงานไฟฟ้า 17.4% 
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การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งผลติพลังงานลมเพือ่ท าความเย็นทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

Looking at the wind output 

and its conversion into actual 

electrical power, an effective 

electrical energy of max. 29% 

is obtained. If this energy is 

converted into cooling capaci-

ty, then the yield continues to 

reduce reaching a maximum 

cooling capacity of 60% of the 

assigned electrical energy. 

This means that only 17.4% of 

the actual wind work output is 

obtained as cooling capacity 

via electrical power.  

Basically, cooling capacity is primarily produced by 

compressors, thus by mechanical shank drives. And 

this is exactly where the solution of AG WKK for the 

efficient production of cooling energy sets in: If a re-

frigeration compressor (shank transformer) is directly 

operated by wind power, all current transformation 

losses are saved and a wind/cooling capacity of over 

90% obtained. 

A further advantage is that cooling energy can eco-

nomically be stored in salt solutions (cooling energy 

brine storage). Today's tank isolations limit the losses 

of energy to less than 1 degree Celsius per day. The 

technology is simple and favourable compared to the 

electrical energy storage. 

In the context of the PPP project of the AG WKK ex-

isting German wind force technology for direct cooling 

production is to be utilized. For this purpose, the 

technology has to be adjusted to the specific require-

ments of the refrigeration. 

Another important aspect is the intended production 

of corresponding systems in Thailand at a later date. 

To be accepted on the Asian markets, the technology 

must be able to be produced economically by local 

components and local production. A prerequisite for 

this is an intensive know-how transfer. 

The extraordinarily high efficiency of the described 

technology allows for an economical refrigeration. The 

target markets can be provided with small and inex-

pensive wind energy units of approx. 30 - 150 KW or 

more. 

โดยปกติแลว้เครื่องอัดอากาศ 

(compressor) จะเป็นตัวท าความ

เย็นโดยการขับเคลื่อนของแกน 

(shank)  การผลติพลังงานเพือ่ท า

ความเย็นของ  AG WKK เกิดขึ้น 

ณ จุดนี้  ถา้กลไกในการท าความ

เ ย็ น ข อ ง ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร์ ถู ก

ขับเคลื่อนใหท้ างานดว้ยแรงลม

โดยตรงแลว้  การสญูเสยีพลังงาน

จากการแปลงกระแสไฟฟ้าก็จะ

ลดลง  และจะมีประสทิธิภาพใน

การท าความเย็นไดม้ากกวา่ 90% 

ขอ้ดีอีกขอ้หนึ่งคือ  ความเย็นที่ไดส้ามารถเก็บในรูปของ

สารละลายเกลือซึง่ประหยัดพื้นที่เก็บ  การแยกถังเก็บใน

ปัจจบุนัชว่ยลดการสญูเสยีความเย็นไดม้ากกวา่ 1 °ซ. ต่อวัน  

หรอือณุหภมูจิะสูงขึน้ไมเ่กนิ 1 °ซ. ต่อวัน  เทคโนโลยนีี้ง่าย

และเป็นทีน่ยิมมากกวา่การเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า 

ในเนือ้หาของโครงการ  PPP ของ AG WKK  จะเกีย่วขอ้งกับ

เทคโนโลยีการน าพลังงานลมมาใชใ้นการผลิตความเย็น

โดยตรงของประเทศเยอรมันนี  ทัง้นี้  เทคโนโลยีดังกล่าว

จะตอ้งมกีาร ดัดแปลงเพือ่ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการในการผลติ

ความเย็นในระดับเป็นน ้าแข็ง 

สิง่ส าคัญทีจ่ะท าต่อไปหลังจากการน าเทคโนโลยขีา้งตน้มา

ใชใ้นประเทศไทยแลว้  คือ  ประเทศไทยสามารถผลิต

เทคโนโลยีไดอ้ย่างประหยัดและเป็นที่ยอมรับของตลาดใน

ภูมภิาคเอเซยี  สิง่ที่จ าเป็นก่อนการด าเนินงานดังกล่าวคือ 

การถ่ายทอดความรูท้างวิชาการ (know-how)  ใหแ้ก ่

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ดว้ยเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูเป็นพเิศษทีก่ลา่วถงึนี้  จะ

สามารถท าการผลติตูเ้ย็นแบบประหยัดได ้ ตลาดเป้าหมาย

ไดแ้ก ่เครือ่งผลติพลังงานลมทีม่รีาคาไมแ่พง  และมขีนาดเล็ก

กระทดัรดั  โดยใหพ้ลังงานประมาณ 30 – 150 กโิลวัตตห์รอื

สงูกวา่ 
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Almost 22 million tonnes of 

wastes are produced every 

year by Thailand’s inhabitants. 

This quantity will continue to 

rise with the present con-

sumption and economic 

growth in the coming years. 

The dominating type of waste 

is of native-organic nature 

making up approximately 60 

% of the total waste on aver-

age (in Germany, organic 

wastes have a portion of 20 

%). These wastes have so far hardly been utilized. 

Unlike in Europe, composting of organic wastes,does 

not exist in Thailand, neither on the private nor on 

the public level. There are neither companies nor us-

ers of professional compost technology. The required 

organic fertilizer has to be imported. Therefore it is 

expensive compared with Germany (approx. 10 euros 

per quintal). Since there is no use cycle of organic 

materials, Thailand has a permanent nutrient loss 

which, for lack of organic fertilizer, is reflected in 

small crop yields (approx. 35 % of the yield obtained 

on an identical cultivated area in California). The ex-

isting nutrient potential of the native-organic wastes 

remains unused as well as the potentials for the pro-

duction of fertilizer. 

The potential market for composting is large, but 

there is neither sufficient know-how nor capacities for 

the professional composting of organic wastes in 

Thailand. Apart from the poorly developed awareness 

of the population, it is the lack of technological know-

how which is the fundamental problem calling for 

know-how and awareness transfer. 

In the context of the project different organic types of 

waste in different climate zones of Thailand are ex-

emplarily composted.  

 Composting of residues from the food produc-

tion (vegetable origin) at the company Uni-

vanich in the south of Thailand, a palm oil 

manufacturer and operator of a breed plant for 

young palms 

 Composting of wastes from the garden, park 

and landscape conservation, which are con-

verted to special compost suppressing different 

types of pests 

 Pilot project for the professional composting of organic 
wastes 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ข ย ะ มู ล ฝ อ ย

ประมาณ 22 ลา้นตันต่อปี และจะ

เพิม่ขึน้อกีในทุกๆ ปี ตามลักษณะ

ของการบริโภคในปัจจุบัน  และ

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

ประเภทของขยะมูลฝอยที่เกดิขึน้

มากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ทั่วไป  

คดิโดยเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 60  

ของปริมาณขยะมูลฝอยทั ้งหมด 

(ประเทศเยอรมันนีมีปริมาณขยะ

อนิทรียใ์นสัดส่วนรอ้ยละ 20) ซึง่

ขยะประเภทนี้ยากต่อการน ามาใช ้ 

ในประเทศไทยยังไมม่เีอกชนหรือ

ทอ้งถิน่ใดน า ขยะอนิทรยีม์าหมักท าปุ๋ ยเหมอืนในยุโรป  และ

ยังไมม่บีรษัิทหรอืมอือาชพีในดา้นเทคโนโลยกีารหมักท าปุ๋ ย  

ในปัจจบุนัประเทศไทยยังตอ้งน าเขา้ปุ๋ ยอนิทรยี ์ ซึง่แพงเมือ่

เทียบกับในประเทศเยอรมันนี (ประมาณ 10 ยูโร ต่อ quin-

tal)  เนื่องจากไม่มีการน าขยะอินทรีย์กลับมาใช ้ท าให ้

ประเทศไทยสูญเสียคุณค่าธาตุอาหารอย่างกรณีการขาด

แคลนปุ๋ ยอนิทรียจ์ะมผีลต่อจ านวนผลผลติส าหรับพืชขนาด

เล็ก เช่น ขา้ว (เทียบไดป้ระมาณรอ้ยละ 35 ของผลผลติที่

เก็บเกีย่วไดใ้นรัฐแคลฟิอเนีย) โดยยังไม่มกีารน าสารอาหาร

ทีอ่ยู่ในขยะอนิทรยีแ์ละศักยภาพของขยะอนิทรยีใ์นการผลติ

ปุ๋ ยอนิทรยีม์าใช ้

ความเป็นไปไดท้างการตลาดของการหมักขยะอนิทรีย์เพื่อ

ท าปุ๋ ยมีสูง  แต่ในประเทศไทยยังไม่มีมืออาชีพในการ

ด าเนินการ  ไม่ว่าจะเป็นความรูด้า้นวชิาการ (know-how)  

และความสามารถ ที่พอเพียง  ปัญหาพื้นฐานคือความ

ตระหนักของประชาชนถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและ

ความรูท้างดา้นเทคโนโลย ีดังนัน้  จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

มีการถ่ายทอดความรู ด้ า้นวิชาการและด าเนินการการ

ประชาสมัพันธใ์หเ้กดิความตระหนัก 

การด าเนนิการในโครงการนี้จะน าขยะอนิทรีย์ประเภทต่างๆ  

ในแต่ละสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยมาหมักท าปุ๋ ยเป็น

ตัวอยา่ง 

 หมักของเหลอืจากการผลติอาหาร (มาจากผัก) จาก

บรษัิทยูนวิานชิ ตัง้อยู่ในภาคใตข้องประเทศไทย ซึง่

เป็นบริษัทผลิตน ้ามันปาล์ม และเพาะพันธุ์กลา้ตน้

ปาลม์ 

 หมักขยะจากสวน สวนสาธารณะ และพื้นที่อนุรักษ์ 

เพื่อแปลงเป็นปุ๋ ยหมักชนิดพิเศษใชใ้นการปราบ

ศัตรพูชื 

 หมกัขยะซึง่มคีวามสกปรกนอ้ย (จากฟอยลพ์ลาสตกิ)  

และขยะที่มีกลิ่นรุนแรงจากการท าอาหารในเขต

กรงุเทพฯ 

การหมกัขยะอนิทรยีแ์ละแรธ่าตทุีเ่ลอืกไวค้วบคู่กับการพัฒนา

และการผลติ Culture subtract คุณภาพสูงที่ใชใ้นการหมัก
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โครงกำรน ำรอ่งกำรหมกัขยะเพือ่ท ำปุ๋ ยอยำ่งมอือำชพี 

 Composting of mildly 

contaminated (by plas-

tic foils) and foul-

smelling hypermarket 

waste at a food hyper-

market operator in 

Bangkok 

Composting of selected miner-

al and organic wastes as well 

as development and produc-

tion of high-quality culture 

substrates on compost basis. 

The demonstration location 

will be south of Bangkok in the Environmental Com-

petence Center (PPP project E3134). The people in 

the area mainly live on the cultivation of rice. The 

empty rice stems are normally burned down after the 

harvest. In the context of the PPP project they are 

chopped and converted to culture substrate. From 

this a second source of income of the population 

could result. 

For transport a used 24–tonne lorry is purchased and 

equipped, so that the mobile ventilating system as 

well as the mobile chaffing machine can be transport-

ed to each location. 

The demonstrations aim at proving that all used 

wastes - both large and small quantities (> 6,500 t/a 

and/or. < 6,500 t/a) can be economically processed 

to high-grade compost without causing major annoy-

ance caused by smell and without complex roofing 

and accumulation of dirty seeping water. Depending 

on rotting extent and nutrient content, such water 

can be used on large agricultural areas or, in a con-

centrated form, for any type of new plantings or as 

supplementation during substrate production.  

It will furthermore be demonstrated that even ex-

tremely wet and smell-intensive raw materials can be 

processed and that a 100% elimination of salmonellae 

and other dangerous agents will take place.  

In addition, the local administrations and the popula-

tion are to be made aware on the topics of recycling, 

environment protection, ecological vegetable farming 

and separate collection of wastes and trained accord-

ingly by appropriate PR activities in order to provide 

ecologically and economically meaningful waste con-

cepts in the future. 

ท าปุ๋ ย  สถานที่สาธติจะอยู่ทางใต ้

ของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์

ฝึ กอบรมพัฒนากา รทางด ้าน

สิ่ ง แ ว ด ล ้อ ม   (PPP Project E 

3134)  ประชาชนที่อยู่อาศัยใน

บรเิวณ ดังกล่าวส่วนใหญ่มอีาชีพ

ท านา ซึง่โดยปกตภิายหลังการเก็บ

เกีย่ว ชาวนาจะท าการเผาฟางขา้ว

ทิง้ แต่ส าหรับโครงการนี้ ฟางขา้ว

จะถูกน ามาสับและเปลี่ยนเป็น 

Culture Substrate ก่ อ ใ ห ้เ กิ ด

ผลประโยชนเ์ป็นรายไดข้ัน้ทีส่อง 

ส าหรับการขนส่งจะใชร้ถบรรทุก 

24 ตัน ที่ไดจ้ัดซือ้และประกอบไวแ้ลว้ เพื่อใหส้ามารถขน

ยา้ยระบบระบายอากาศเคลือ่นที ่และ Chaffing Machine ไป

ไดท้กุที ่

เป้าหมายของการสาธติก็เพื่อที่จะพสิูจน์ใหเ้ห็นว่า ขยะมูล

ฝอยไมว่่าจะในปรมิาณมากหรือนอ้ย (มากกว่า 6,500 ตัน/ปี 

และ/หรือ นอ้ยกว่า 6,500 ตัน/ปี)  สามารถน ามาเขา้

กระบวนการหมกั ท าปุ๋ ยทีม่คีณุภาพสงูอยา่งประหยัดได ้ โดย

ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งกลิน่เหม็น  ไมต่อ้งใชใ้บจากคลุม  และไมม่ี

การสะสมของน ้าที่ซมึออกมาจากขยะมูลฝอย  ปุ๋ ยนี้สามารถ

น าไปใชไ้ด ้ ขึน้อยู่กับปริมาณที่เน่าสลายและคุณค่าของ

สารอาหารที่มอียู่  ไม่ว่าจะใชก้ับการเกษตร  การเพาะเลี้ยง 

ตน้กลา้  และ/หรอื  ใชเ้ป็นสารเสรมิสรา้งในกระบวนการผลติ 

substrates 

ระบบนี้สามารถพสิูจน์ไดว้่า  วัตถุดบิซึง่ทัง้เปียกและมีกลิน่

เหม็นอย่างขยะมลูฝอยสามารถน ามาเขา้กระบวนการหมักท า

ปุ๋ ยได ้ และสามารถลดการเกดิเชื้อแบคทีเรีย  Samonella  

และเชือ้โรค อืน่ๆ ได ้100% 

พรอ้มกันนี้  หน่วยงานซึง่ใหบ้ริการประชาชนจะตอ้งสรา้ง

ความเอาใจใส่  และฝึกทอ้งถิน่และประชาชนใหรู้จ้ักการน า

ของเสยีกลับมาใช ้ (recycle)  การป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม  

การปลูกพชืแบบเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการคัดแยก

ขยะมูลฝอย  เพื่อเป็นการเตรยีมการส าหรับแนวคดิ ที่ส าคัญ
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The industry of Thailand has 

strongly developed over the 

past few years. As regards 

quality assurance, research 

and environmental monitoring, 

laboratories play an important 

role in many branches of in-

dustry, hospitals and research 

institutes. These laboratories 

process partially highly-toxic 

chemicals the disposal of 

which has remained an un-

solved problem up to now. Each laboratory has stor-

age capacities for the keeping of the old chemicals 

and/or the contaminated reagents, but the only possi-

bility for the "disposal" of these stocks are dumps for 

final disposal. Because these dumps do normally not 

comply with international standards and/or especially 

smaller laboratories also use illegal disposal ways 

(wash basin disposal, domestic waste, illegal small 

dumps), these problems lead to substantial environ-

mental pollutions. 

One of the most well-known universities of Bangkok 

has, for example, disposed its laboratory chemicals in 

a large hole dug on the campus for decades. Another 

well-known university partly accomplishes a separa-

tion of the residual substances in the laboratory and 

declares them. However, the chemical residual sub-

stances are currently placed everywhere in the build-

ing for lack of disposal logistics. Explosive materials 

are stored in stairways and block escape routes. 

While a general consciousness can be recognized  

possibilities for a consistent conversion are missing. 

The proceedings do not correspond to the regulations 

common in Europe thereby representing a high risk 

potential (fire, water and air pollution). A large petro-

chemical factory is another negative example: the 

waste is separated according to types of potential re-

cycables in the analysis laboratories, collected and de-

clared. Subsequently, however, everything is added to 

the waste water, where the small quantities of labora-

tory wastes and the immense waste water quantity 

result in a dilution effect which allows for the compli-

ance with the legal limit values . 

Recycling management and waste laws to allow for 

the avoidance, utilization and reintegration of old 

chemicals are still more or less unknown in Thailand - 

like in many other countries of Southeast Asia . This 

deplorable situation has also been recognized by the 

Pollution Control Department (PCD) of the Ministry of 

Natural Resources and Environment of Thailand , 

which itself operates extensive laboratories but has to 
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อุตสาหกรรมในประเทศไทยมกีาร

พัฒนาอย่างมากในรอบหลายปีที่

ผ่านมา  เพื่อใหเ้กดิความมั่นใจใน

ก า ร รั บ ร อ งท า งด ้า นคุณภ าพ  

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่การวจิัยและการ

ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  จงึ

มบีทบาทที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรม

สาขาต่างๆ  รวมถึงโรงพยาบาล

แ ล ะ ส ถ า บั น วิ จั ย ต่ า ง ๆ   

หอ้งปฏบิัตกิารเหล่านี้เป็นแหล่งที่

ท าใหเ้กิดสารเคมีที่มีพิษรุนแรง  

ซึง่จนถงึปัจจุบันการก าจัดของเสยี

ดั ง ก ล่ า ว ก็ ยั ง เ ป็ น ปัญห าที่ แ ก ้ไ ข ไ ม่ ไ ด ้  ใ น แ ต่ ล ะ

หอ้งปฏบิัตกิารจะมีที่เก็บเคมีภัณฑเ์ก่าๆ  และ/หรือ  สารที่

ปนเป้ือน  ซึง่วธิกีารก าจัดของเสยีเหล่านี้  จะท าโดยกองทิง้

ไวเ้พือ่น าไปก าจัดขัน้สดุทา้ย  เนื่องจากการก าจัดขัน้สดุทา้ย

มกัจะไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานในระดับนานาชาต ิ และ/

หรอื หอ้งปฏบิตักิารขนาดเล็กยังใชว้ธิกีารก าจัดของเสยีทีผ่ดิ

กฎหมาย (ทิง้ลงไปในอา่งลา้งมอื  ทิง้ปนกบัขยะชมุชน  แอบ

เอาไปกองทิง้อย่างผดิกฎหมาย)  ปัญหาเหล่านี้เป็นตัวก่อ

เกดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ตัวอย่างเช่น  มหาวทิยาลัยมีชือ่เสียงแห่งหนึง่ในกรุงเทพฯ  

ก าจัดเคมภีัณฑจ์ากหอ้งปฏบิัตกิารโดยฝังในหลุมขนาดใหญ่

ใ น บ ริ เ วณมห า วิท ย า ลั ย เ ป็ น เ ว ล าหล า ย สิบ ปี แ ล ้ว  

มหาวทิยาลัยมชีือ่อกีแหง่หนึง่  ไดน้ าสารเคมสีว่นหนึง่มาแยก

สารตกคา้งในหอ้งปฏบิตักิาร  และท าบันทกึวา่ไดม้กีารบ าบัด

สารเหล่านัน้เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรก็ตาม  ยังไม่มกีาร

ก าจัดอย่างถูกตอ้ง  โดยในเวลานี้เคมภีัณฑส์่วนที่เหลือถูก

น าไปวางไวต้ามทีต่่างๆ ของอาคาร  วัตถทุี่อาจระเบดิไดถู้ก

เก็บไวบ้รเิวณบนัใด  ท าใหก้ดีขวางทางหนีไฟ  แตก่ารกระท า

ดังกล่าวเป็นทีย่อมรับไดท้ าใหไ้ม่มโีอกาสที่จะกอ่ใหเ้กดิการ

เปลี่ยนแปลง การด าเนินการเช่นนี้ไม่สอดคลอ้งกับกฎ

ขอ้บังคับที่ใชก้ันทั่วไปในยุโรป  และอาจจะเกดิอันตราย

รา้ยแรงแรงขึน้ได ้ (ไฟไหม ้มลพิษทางน ้า และ อากาศ)  

ตัวอย่างทีไ่ม่ดอีกีอย่างหนึง่ก็คอื ในโรงงาน ปิโตรเคมขีนาด

ใหญ่  หอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์จะแยกของเสียออกเป็น

ประเภทตามคุณค่าของมัน  รวบรวม  และรายงานขอ้มูล  

ตามมาดว้ยการน าของเสยีต่างๆ ในปรมิาณเล็กนอ้ยทิง้ปนไป

กับ น ้าเสีย  ดังนั้น เมื่อด าเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย  

คุณภาพน ้าเสยีจะอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  เนื่องจากของเสีย

ถกูเจอืจางโดยน ้าเสยีซึง่มปีรมิาณมากกวา่ 

เพื่อหลีกเลี่ยงวงจรทางเศรษฐกจิและกฎหมายควบคุมของ

เสีย  ประเทศไทยจงึไม่มีขอ้มูล เกี่ยวกับการน าเคมีภัณฑ์

เก่าๆ มาใช ้ และผสมน ากลับมาใชอ้ีก  ซึ่งก็เหมือนกับ

ประเทศอืน่ๆ ในเอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้ การกระท าที่ผดิๆ 

เหล่านี้  เป็นที่รับรูข้องกรมควบคุมมลพษิ (PCD)  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ซึง่มีหอ้งปฏิบัติการ

ขนาดใหญ่เป็นของตัวเอง  แต่ทัง้นี้  มกีารเก็บของเสยีทีเ่ป็น

มลพษิไวใ้นหอ้งเก็บขนาดกลาง  ประเทศไทยมกีฎหมายใน

เรื่องของการก าจัดขยะอย่างถูกตอ้งและการเก็บรวบรวมที่

ถูกตอ้ง  ซึง่นอกจากบริษัท Genco จ ากัด และบริษัท RE 

แลว้  ไมม่บีรษัิทใดทีก่ าจัดขยะไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม  
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(Retrologistik) 

deposit its longstanding pollution at an intermediate 

storage site. The legal bases for a professional dispos-

al and normal storage in Thailand are available but, 

with the exception of General Environmental Conser-

vation Public Co., Ltd. (Genco) and Recycle Engineer-

ing Co., Ltd. (RE), there is neither an appropriate dis-

posal company nor are there any appropriate logis-

tics. Genco disposes industrial wastes by disposal on 

dumps and/or by the passing on of inflammable old 

chemicals as fuel for the cement industry. Recycle En-

gineering has so far only specialized in the repro-

cessing of certain solvents. 

In the context of the PPP project for the introduction 

of an environment-oriented material flow manage-

ment for waste chemicals, Merck Ltd. together with 

the Thai-German joint venture Recycle Engineering 

Co., Ltd. will introduce the Retrologistik system to 

Thailand, adjust it to local conditions and organize in-

formation meetings. The system offers a sustainable, 

competitive as well as technically and legally safe al-

ternative for the removal and/or to the recycling of 

chemicals. In the long-term, i.e. after the successful 

conclusion of the PPP project, Merck will become the 

provider of Retrologistik in Thailand. Recycle Engi-

neering will carry the responsibility for the further 

treatment of the waste chemicals. 

By intelligent controlling of the process chain of pro-

duction - sales - transport - use - transport – disposal, 

industrial sales and production processes are intended 

to be linked for several companies right from the start 

and controlled in such a way that the resulting by-

products do not have to be disposed as waste. The 

rationale of the system is that waste is a raw material 

in the wrong place. It is therefore an important vision 

of the project make all participants reconsider the en-

tire process chain: stop being a waste producer – 

start being a raw material supplier. The goal is the 

recycling of used chemicals and the production with 

the help of a safe and environmentally friendly dis-

posal options. Therefore the results will be integrated 

into the Environmental Database (PPP project 3169). 

Only materials which cannot be supplied at reasona-

ble expenditure of a new use will be disposed on the 

dump. 

บริษัท Genco ก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรมโดยการฝัง

กลบ และ/หรือ  โดยการเอาเคมภีัณฑเ์ก่า ๆ ที่ตดิไฟไดไ้ป

เป็นเชือ้เพลงิในอตุสาหกรรมซเีมนต ์ สว่นบรษัิท RE มคีวาม

ช านาญในการน าสารบางตัวกลับมาใชเ้ทา่นัน้ 

ในเนื้อหาของโครงการ PPP เป็นการเสนอขัน้ตอนการบรหิาร

จัดการของเสยีเคมเีพื่อสภาพแวดลอ้ม  โดยบริษัท Merck  

ร่วมกบั  บรษัิท รไีซเคลิเอ็นจเินียริง่ จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทร่วม

ทุนไทย-เยอรมัน จะน าเสนอระบบ Retrologistik ใหก้ับ

ประเทศไทย  โดยปรับใหเ้ขา้กับสภาพของประเทศไทย  

และจัดประชุมชี้แจงระบบดังกล่าวนี้ ที่สามารถสรา้งความ

เชือ่ถอืที่ดีและยั่งยืนกว่า รวมทัง้มคีวามปลอดภัยทัง้ในทาง

เทคนคิและเป็นไปตามกฎหมายในการก าจัด และ/หรอื  การ

น ากลับมาใช ใ้หม่  ในระยะยาวภายหลังจากสรุปผล

ความส าเร็จของโครงการ PPP แลว้ บรษัิท Merck จะกลาย

ตัวแทนผูจ้ าหน่าย  Retrologistik ในประเทศไทย  บริษัท 

RE จะรับผดิชอบดา้นการก าจัดของเสยีพวกเคมภีณัฑต์อ่ไป 

ดว้ยการควบคุมขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการขายใน

ปรมิาณมากๆ  และขบวนการผลติ  เริม่ตัง้แต่  การผลติ – 

ขาย – ขนส่ง – ใชง้าน – ขนส่ง – ก าจัด  จะท าใหเ้กดิการ

ขับเคลือ่นและเชือ่มโยงกนัอยา่งกวา้งขวาง  โดยทีข่องเหลอื

ใชไ้ม่ควรถูกก าจัดในลักษณะเดียวกันกับขยะ แนวคดิหลัก

ของระบบนี้ คือ ของเสีย (waste) คือวัตถุดิบที่อยู่ผิดที ่ 

ดังนัน้  มุมมองที่ส าคัญของโครงการนี้คือ  ท าใหเ้กดิความ

เชือ่มโยงกันในหมู่ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้หมดที่อยู่ในวงจรดังกล่าว  

โดยอย่าเป็นผูผ้ลิตของเสีย แต่จงเป็นผูจ้ัดหาวัตถุดิบ  

เป้าหมายก็คือ  การน าเคมภีัณฑไ์ปหมุนเวยีนใชอ้กีครัง้หนึง่

ในขบวนการผลติ  เพื่อช่วยป้องกันและเป็นทางเลือกในการ

ก าจัดทีไ่มท่ าลาย สิง่แวดลอ้ม  ซึง่ผลทีจ่ะไดจ้ะน าไปใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม (โครงการ  PPP หมายเลข 3169)  

มเีพยีงเคมภีัณฑป์ระเภททีไ่มคุ่ม้ทุนในการน ากลับไปใชใ้หม่

เทา่นัน้ทีจ่ะถกูน าไปก าจัด 
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