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บทที่ 1: ค ำน ำ 

ของเสียหรือขยะเป็นผลข้างเคียงที่มาพร้อมกับกิจกรรมของมนุษย์  การพัฒนา และ                      

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Waste Framework Directive (75/442/EEC) ได้ก าหนดค านิยามของ 

ของเสีย (waste) ไว้ว่า “สสารหรือวัตถุใดๆ ที่ผู้ครอบครองก าจัด หรือมีความจ าเป็นที่จะก าจัด”1            

ของเสียสามารถถูกจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งก าเนิดคือ 1) ของเสียชุมชน (municipal 

waste) 2) ของเสี ย อุตสาหกรรม (industrial waste) และ 3) ของเสี ยจากการเกษตรกรรม 

(agricultural waste) นอกจากนี้ ยังสามารถจ าแนกตามความเป็นอันตรายของของเสีย ได้เป็น ของเสีย

อันตราย (hazardous waste) และของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (non-hazardous waste) 

สหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเกิดจากการรวมตัวของ 28 ประเทศสมาชิก           

มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าในการตั้งข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้าน 

การจัดการของเสียต่างๆ สหภาพยุโรปประสบความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลด

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของตน อีกทั้งมีแนวทางที่น่าสนใจในการน าของเสียมาแปรรูป

ให้เป็นพลังงาน การเรียนรู้แนวทางการจัดการของเสียของสหภาพยุโรปทั้งด้านนโยบายและการน าไป

ปฏิบัติ น่าจะสามารถจุดประกายความคิดในการพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย ได้ 

เพราะปัญหาที่เกี่ยวกับของเสียและมลภาวะที่มาจากของเสียนั้น เป็นประเด็นที่ท้าทายในการบริหาร

และจัดการประเทศ โดยเฉพาะปัญหาของเสียและมลภาวะที่มาจากกิจกรรมในด้านอุตสาหกรรม            

ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีหรือสารอันตรายโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสมก่อให้เกิด

ผลกระทบที่รุนแรง ต่างจากของเสียที่มาจากชุมชนและการเกษตรกรรม ที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้าน

ของปริมาณขยะที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพในการบ าบัด และมีผลกระทบที่รุนแรงน้อยกว่าของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม  

บทความนี้มุ่งท่ีจะรวบรวมแหล่งข้อมูลและสรุปโดยย่อแนวทางและกระบวนการจัดการของเสีย

ในยุ โรปในภาพรวม โดยให้ ความส าคัญ เป็น พิ เศษกับการแนวทางการจัดการของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป ในบทที่ 2 ผู้เขียนจะอธิบายถึงภาพรวมของการจัดการของเสียของ

สหภาพยุโรปและในบทที่ 3 ได้เรียบเรียงกฎหมายและข้อบังคับที่สหภาพยุโรปน ามาใช้เพ่ือขับเคลื่อน

                                           
1แป ล จ าก ค า จ ากั ด ค ว าม ว่ า  “any substance or object which the holder disposes of or is 

required to dispose of“ 
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การจัดการของเสียให้เป็นรูปธรรม เนื้อหาของทั้งสองบทนี้จะครอบคลุมการจัดการของเสียในภาพรวม 

ส่วนในบทที่ 4 ผู้เขียนจะน าเสนอกฎหมายและข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการควบคุมของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม โดยจะยกเว้นของเสียที่มีสภาพเฉพาะเช่น ของเสียติดเชื้อ และของเสียจาก

กัมมันตภาพรังสี ซึ่งทางสหภาพยุโรปได้ก าหนดการจัดการเชิงเทคนิคที่เฉพาะลงไป ส่วนในบทที่ 5 

ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผาขยะ และการเผาร่วม (co-incineration) ที่ส าคัญๆ

ของสหภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันสหภาพยุโรปพยายามที่จะลดปริมาณการเผาขยะ และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการก าจัดขยะโดยการเผาเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้เขียนได้สรุปรายละเอียดของ

รายงานนี้ไว้ในบทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย 

บทที่ 2: แนวทำงกำรจัดกำรของเสียในสหภำพยุโรป 

ในปัจจุบัน2ประชากรของสหภาพยุโรปผลิตของเสียประมาณ 2.5 พันล้านตันต่อปี คิดเป็น

ปริมาณ 5 ตันต่อประชากรหนึ่งคนต่อปี ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นตาม            

จ านวนประชากรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ที่ยังมี

ศักยภาพในการพัฒนาที่สูง การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากผลพวงการพัฒนาโดยจ ากัดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนน้อยที่สุดจึงเป็นความท้าทายของสหภาพยุโรป 

นโยบายการจัดการของเสียของสหภาพยุโรปได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี             

ที่ผ่านมา มีการวางกรอบกฎหมาย ข้อบังคับ และแผนปฎิบัติการ ที่มุ่งลดทอนผลกระทบด้านลบจาก

ของเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แผนปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 6 (Sixth Environment 

Action Programme) ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ระหว่างปี 2545 - 2555 (ค.ศ. 2002-2012) ก าหนดให้

การป้องกันการเกิดของเสียและการจัดการของเสียเป็นหนึ่ งในสี่หัว ข้อที่มีความส าคัญที่ สุด              

และมีจุดประสงค์หลักที่จะแยกความสัมพันธ์ (decouple) ระหว่างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ           

ออกจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของเสีย ในปี 2548 (ค.ศ. 2005) สหภาพยุโรปได้ท าการทบทวน             

กรอบกฎหมายและข้อบังคับด้านของเสีย (Waste Framework Directive) ซึ่งเป็นหลักส าคัญของ

นโยบายการจัดการของเสียของสหภาพยุโรป  

                                           
2 ข้อมูลปี2553 (ค.ศ. 2010) จาก Waste indicators on generation and landfilling - monitoring 

sustainable development, EC 
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การทบทวนกรอบกฎหมายด้านการจัดการของเสียในปี  2548 (ค.ศ. 2005) ส่งผลให้           

แนวทางการจัดการของเสียของสหภาพยุโรปเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะมุมมองต่อของเสีย                

จากสิ่งที่เป็นภาระต่อสังคมและผู้ประกอบการ กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า กล่าวได้ว่าแนวทาง            

การจัดการของเสียของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนบริบทของการจัดการทรัพยากรอย่าง                   

มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของประชากรและการเพ่ิมขึ้น          

ของการบริโภค3 

นอกจากนี้กรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปยังมุ่งไปที่การหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดของเสีย 

(waste prevention) และการตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้สหภาพยุโรปเข้าสู่สังคมที่แปรรูปของเสีย          

ให้ เป็นทรัพยากร (Recycle Society) ภายในปี  2563 (ค.ศ. 2020) มีการวางเป้าหมายที่จะให้           

ประเทศสมาชิกน าทรัพยากรกลับมาใช้เป็นอัตราส่วนร้อยละ 50 ของของเสียจากชุมชน และร้อยละ 70 

ของของเสียจากการก่อสร้าง ตามแนวทางบันไดห้าชั้นของ waste hierarchy (รูปที่ 1) ซึ่งมีการน า

ทรัพยากรกลับมาใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น reuse recycle และ recovery โดยมีการฝังกลบเป็นช่องทาง

สุดท้ายในการก าจัดของเสีย  

 

รูปที่ 1 Waste Hierarchy  

ที่มา - (European Union, 2010) 

                                           
3 สหภาพยุโรปคาดว่าประชาชนชั้นกลางของประเทศก าลังพัฒนากว่า 2 พันล้านคนจะเพ่ิมอัตราการบริโภคขึ้น 3 เท่า

ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และประชากรโลกทั้งหมดจะมีอุปสงค์ด้านอาหารเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)
ในขณะที่ร้อยละ 60 ของระบบนิเวศที่เป็นแหล่งผลิตอาหารจะเสื่อมโทรมลงหรือถูกใช้อย่างไม่ยั่งยืน 
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จึงสามารถสรุปได้ว่าแนวทางการจัดการของเสียของสหภาพยุโรปตั้งอยู่บนหลักการสามข้อดังต่อไปนี้4: 

1. กำรป้องกันกำรเกิดของเสีย (waste prevention) – เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของ

กระบวนการจัดการของเสีย เพราะหากสามารถลดปริมาณของเสียและสารเคมีอันตรายที่ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการแล้ว การจัดการของเสียก็จะยุ่งยากน้อยลง ซึ่งการป้องกันการเกิด           

ของเสียนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับปรุงภาคการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น            

มีการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดมากขึ้น มีการค านึงถึงสิ่ งแวดล้อมในขั้นตอน           

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะใช้สินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์           

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ า 

2. กำรใช้ซ  ำและกำรน ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ (recycling and reuse) – หากไม่

สามารถหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดของเสียได้ ขั้นตอนต่อไป คือ การน าวัสดุที่ถูกใช้แล้วหรือที่เหลือใช้

กลับมาใช้ซ้ า (reuse) หรือน ามาแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ในรูปแบบอ่ืน  (recycle) ให้มากที่สุด              

สหภาพยุโรปได้ก าหนดประเภทของเสียที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพ่ือลดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ รถยนต์หมดสภาพ แบตเตอรี่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ในปัจจุบันหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปสามารถน าวัสดุบรรจุภัณฑ์กลับมา          

แปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ได้มากกว่าร้อยละ 50 

3. ปรับปรุงกำรก ำจัดขั นสุดท้ำยและกำรเฝ้ำระวัง (Improving final disposal and 

monitoring) – ของเสียที่ ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ าหรือรีไซเคิลจะถูกส่งไปเผาท าลายและฝังกลบ             

ซึ่งเป็นมาตรการสุดท้ายในการจัดการของเสีย การเผาท าลายและการฝังกลบอยู่ภายใต้การควบคุม 

อย่างเข้มงวด เพราะการก าจัดขยะโดยทั้งสองวิธีนี้สามารถสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

สหภาพยุโรปได้ตั้งข้อบังคับและแนวทางปฎิบัติ ในการเผาท าลาย เช่น ระดับสารเคมีที่เกิดขึ้นจาก          

การเผาเพ่ือควบคุมสาร Dioxins และ acid gases ประเภทต่างๆ เช่น Nitrogen oxides (NOx) 

sulphur dioxides (SO2) และ hydrogen chlorides (HCl) รวมทั้งได้ออกข้อก าหนดห้ามเผาของเสีย

บางประเภท เช่น ยางรถยนต์อีกด้วย 

สหภาพยุโรปได้พยายามผลักดันให้มีการน าแนวทางการจัดการของเสียนี้ ไปใช้ในระดับประเทศ

และระดับท้องถิ่น โดยได้มีการสนับสนุนผ่านโครงการ Waste 2 Energy (W2E) ซึ่งมุ่งรวบรวมและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของการจัดการของเสียให้มีความยั่งยืนสูงขึ้น และเปลี่ยนมุมมองต่อ          

                                           
4 http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 
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ของเสียให้ เป็นทรัพยากร โครงการน าร่องนี้มีท้องถิ่นจาก 7 ประเทศ และมีเป้าหมายที่จะร่าง                  

แผนปฎิบัติการด้านการจัดการของเสียเพ่ือลดปริมาณของเสียที่จะน าไปฝังกลบ รวมถึงการน าของเสีย

มาผลิตเป็นพลังงาน5 

บทที่ 3: กฎระเบียบส ำคัญที่เกี่ยวกับของเสียของสหภำพยุโรป 

กระบวนการจัดการของเสียในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ ไป

ด้วยกัน มีความซับซ้อนที่สูง ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจท าให้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในปัจจุบันมีทั้งปริมาณและความซับซ้อนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการของเสียตามที่ได้กล่าวถึงในบทที่แล้ว สหภาพยุโรป

จึงได้ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของเสีย ในบทนี้ผู้ เขียนจะขอกล่าวถึง

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ โดยไม่ครอบคลุมถึงการจัดการของเสียขยะที่มีคุณสมบัติเฉพาะ 

เช่น ของเสียอุตสาหกรรมทีส่หภาพยุโรปได้ออกระเบียบที่บังคับใช้เฉพาะประเภทออกมาต่างหาก  

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของเสียของสหภาพยุโรปสามารถแบ่งออกเป็น          

5 ประเภทด้วยกัน6 

1. กรอบกฎหมายที่เกี่ยวกับของเสีย (Framework European Union legislation on 

waste) 

2. กฎหมายว่าด้วยวิธีการจัดการของเสีย (European Union legislation on waste 

management operations) 

3. กฎหมายว่าด้วยของเสียประเภทพิเศษ (European Union legislation on specific 

waste streams) 

4. ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ก าร ร าย งาน แ ล ะก าร เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ  (Reporting and 

questionnaire legislation) 

5. กฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ (Other related legislation) 

                                           
5 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.waste-2-energy.eu 
6 http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm 
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ซึ่งกฎระเบียบและข้อบังคับทั้ง 5 ประเภทนั้นมีผลบังคับใช้กับการจัดการของเสีย รายละเอียด

ของกฎระเบียบและข้อบังคับท้ัง 5 ประเภทมีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 กรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับของเสีย  

 

No. กรอบกฎหมาย รายละเอียด 

1 

Waste Framework 
Directive (Directive 
2008/98/EC) 

 ก าหนดกรอบการจัดการของเสียเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยป้องกัน
และลดผลกระทบจากของเสีย และผลกระทบโดยรวมของการใช้ทรัพยากรโดยการเพิ่ม
ศักยภาพของการใช้ทรัพยากร 

 ก าหนดค าจ ากัดความพื้นฐานของการจัดการของเสียในสหภาพยุโรป 

 วางเขตความรับผิดชอบและการปฎิบัติตามกฎหมาย  

 ก าหนดวิธีการน ามาใช้ใหม่ วิธีก าจัด การขอใบอนุญาตประกอบการ และก าหนดให้หน่วยงาน
ที่มีความรับผิดชอบต้องจัดท าแผนการจัดการของเสีย 

(ใช้แทน Directive 2006/12/EC Directive 75/442/EEC Directive 91/689/EEC และ 
Directive 75/439/EEC 

Decision 
2000/532/EC 

 ก าหนดประเภทของเสีย ปริมาณความเข้มข้นของสสารต่างๆ และระบบการจ าแนกประเภท
ของเสีย 

 ก าหนดรหัสของเสีย 

 ระบุกรอบการจ าแนกความเป็นอันตรายของของเสีย  
การก าหนดประเภทในเอกสารนี้เช่ือมโยงกับ Annex 3 ของ Waste Framework Directive 
2008/98/EC 

Regulation (EC) No. 
1013/2006  

 ก าหนดวิธีการและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งของเสีย โดยขึ้นอยู่กับต้นทาง ปลายทาง และ
เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งของเสีย ชนิดของเสีย วิธีการบ าบัดของเสียที่ใช้ ณ จุดปลายทาง และ
ข้อยกเว้นต่างๆ 
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No. กรอบกฎหมาย รายละเอียด 

2 

Council Directive 
1999/31/EC   

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝังกลบของเสีย รวมถึงของเสียที่ไม่สามารถฝังกลบได้ 

 การจ าแนกประเภทการฝังกลบ และของเสียที่สามารถฝังกลบได้ 

 การขออนุญาต การรายงาน และแนวทางการปฏิบัติใช้หลุมฝังกลบ 

 ข้อก าหนดการปฎิบัติในการปิดหลุมฝังกลบ 
ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบถามประเทศสมาชิกในด้านการรายงานการน า Directive 
1999/31/EC on the landfill of waste มาปฎิบัติใช้ 

Directive 2000/76/EC  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเผาท าลาย รวมทั้ง Co-incineration plants 

 ก าหนดของเสียที่อนุญาตให้น ามาเผาได้ การบ าบัดขี้เถ้าที่เหลือจากการเผา 

 ก าหนด operation standard และ facility standard การควบคุมและสังเกตการณ์ เตาเผา 

 ก าหนดอัตราการปลดปล่อยมลสารจากเตาเผา 
ป.ล. สหภำพก ำหนดให้ใช้ Directive 2008/1/EC แทนตั งแต่วันที่ 7 มค. 2557 เป็นต้นไป 

Directive 2000/59/EC  ข้อก าหนดเพื่อการจัดการและลดของเสียที่เกิดขึ้นภายในท่าเรือขนส่งสินค้า และการทิ้งของเสีย 
ลงทะเล โดยเฉพาะการทิ้งอย่างผิดกฎหมาย  

 ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ของท่าเรือด้านการจัดการของเสีย การวางแผนจัดการของเสียจากท่า 

 ข้อยกเว้น อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และแนวทางปฏิบัติ/บังคับใช้ 

3 

Council Directive 75/439/EEC  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าจัดของเสียประเภทน้ ามัน เช่น กระบวนการบ าบัด และการรายงาน  
Council Directive 78/
176/EEC 82/883/EEC 
และ 92/112/EEC 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับของเสียจากอุตสาหกรรม Titanium Dioxide การตรวจสอบและสังเกตการณ์
ของเสียจากอุตสาหกรรม Titanium Dioxide และวางแผนการลดปริมาณและการก าจัดมลภาวะ
ที่เกิดจากของเสียที่มาจาก Titanium Dioxide 

ป.ล. สหภำพก ำหนดให้ใช้ Directive 2008/1/EC แทนตั งแต่วันที่ 7 มค. 2557 เป็นต้นไป 
Council Directive 86/278/EEC  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการกากตะกอนน้ าเสียที่มาจากการกสิกรรม 
Council Directive 
91/157/EEC และข้อแกไ้ข
ของ Article 12(4) of the 
Directive 2006/66/EC 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการของเสียประเภทแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุไฟฟ้า 

 ให้ค าจ ากัดความของเสียประเภทแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุไฟฟ้า 

 การวางแผนเพื่อลดการใช้ heavy-metal และสารอันตรายอื่นๆ  

 ข้อห้ามจ าหน่ายแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
European Parliament 
and Council Directive 
94/62/EC และข้อก าหนด
ย่อยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่มาจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในประเทศสมาชิกและประเทศท่ีสาม  

 ก าหนดระบบการจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ รูปแบบของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการน าไปแปรรูป
เพื่อใช้อีกครั้ง 

ซึ่งข้อก าหนดนี้ครอบคลุมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลังพลาสติก และช้ันวางพลาสติก (Pallet)  
Council Directive 
96/59/EC 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าจัด polychlorinated biphenyls และ polychlorinated 
terphenyls (PCB/PCT) 

Directive 2000/53/EC 
และข้อก าหนดที่เกีย่วข้อง 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักรและรถยนต์ที่หมดอายุไข ข้อก าหนดขั้นต่ าในการก าจัด 
และขั้นตอนการรายงาน 
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No. กรอบกฎหมาย รายละเอียด 

3 

ข้อก าหนดอื่นๆ   Commission Decision 2002/204/EC (การก าจัดซากรถ) Directive 2002/95/EC (การห้าม
ใช้สารที่มีอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ) Directive 2002/96/EC 
(ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ) 

4 

Directive 91/692/EEC  ข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานในการน าข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมไปปฎิบัติ 
Commission Decision 
94/741/EC 97/622/EC 
1999/412/EC 
2000/738/EC และ 
2001/753/EC 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรายงาน การน าเอาข้อบังคับด้านการจัดการของเสียไปปฎิบัติในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านหลุมฝังกลบ (2000/738/EC) และ การก าจัดรถยนต์หมดอายุ (2001/753/EC) 

5 

ข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 Council Directive 76/769/EEC – ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการตลาด และการใช้และ          
การเตรียมสารอันตรายบางชนิด 

 Council Directive 80/68/EEC – ก าหนดการป้องกันผลกระทบของมลภาวะจากสารอันตราย
บางชนิดต่อน้ าบาดาล 

 Council Directive 85/337/EEC – ก าหนดการประเมินผลกระทบของโครงการสาธารณะและ
โครงการส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม 

 Council Directive 91/271/EEC – ก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมมลภาวะอย่างบูรณาการ 

ที่มา: http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/  ทบทวนเมื่อวันท่ี 23/8/2557 

จะเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปได้ออกกฎและข้อบังคับที่หลากหลาย โดยมี Directive 2008/98/EC 

เป็นกรอบข้อบังคับกลาง ที่ผลักดันการประยุกต์ใช้ Waste hierarchy และก าหนดรายละเอียดการ

จัดการของเสียในด้านต่างๆ เช่น การขออนุญาต การลงทะเบียน การวางแผน และการจัดการของเสีย

อันตราย 

บทที่ 4: กฎระเบียบส ำคัญที่เกี่ยวกับของเสียจำกภำคอุตสำหกรรม 

ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มักจะมีความเข้มข้นของมลพิษที่สูงกว่าของเสียจากชุมชน 

สหภาพยุโรปจึงได้ออกกฎข้อบังคับ Directive 2010/75/EU เพ่ือควบคุมกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงและลดปริมาณมลภาวะที่ถูกปล่อยสู่สิ่ งแวดล้อม                

จากภาคอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะที่สูง (ตามรายชื่อใน Annex 1 ของ Directive 2010/75/EU ) อาทิ 

เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน การผลิตและแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคมี แล ะ 

ธุรกิจการจัดการของเสีย เป็นต้น  
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กฎข้อบังคับ Directive 2010/75/EU นี้เป็นการรวมเอากฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับของเสีย

จากอุตสาหกรรมซึ่งแต่เดิมมีทั้งหมด 7 ข้อบังคับมารวมไว้ในข้อบังคับเดียว กฎข้อบังคับที่ได้ถูกรวมไว้ 

ทั้ง 7 ข้อได้แก่ 

1. Directive 78/176/EEC – เกี่ยวกับของเสียอุตสาหกรรมที่มี titanium dioxide 

2. Directive 82/883/EEC – เกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามของเสียที่มีสาร titanium 

dioxide 

3. Directive 92/112/EEC – เกี่ยวกับการลดของเสียอุตสาหกรรมที่มีสาร titanium dioxide  

4. Directive 1999/13/EC – เกี่ยวกับการลดการปล่อยมลพิษที่มีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

5. Directive 2000/76/EC – เกี่ยวกับการเผาขยะ 

6. Directive 2008/1/EC – เกี่ยวกับการจัดการ หลีกเลี่ยง และป้องกันมลภาวะอย่างบูรณาการ 

7. Directive 2001/80/EC – เกี่ยวกับการจ ากัดการปล่อยมลพิษที่มีสารเฉพาะบางชนิด    

จากโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการเผาไหม้ (ซึ่งจะถูกทดแทนโดย 2010/75/EU           

ในปี 2559 (ค.ศ. 2016)  

นอกจากนี้แล้ว Directive 2010/75/EU ยังได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดท าแผนการ

ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (environmental inspection plan) อีกด้วย 

อย่ างไรก็ ตามข้ อบั งคับ  Directive 2010/75/EU นี้ ไม่ ครอบคลุ มมลภ าวะที่ เกิ ดจาก                  

1) กัมมันตภาพรังสี  2) จุลินทรีย์ที่ถูกการดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified micro-

organisms) และ 3) สิ่งมีชีวิตที่ถูกการดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified organisms) 

กิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ Directive 2010/75/EU นี้ จะต้องมีข้อก าหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Requirement) ดังต่อไปนี้ 

 จะต้องมีมาตรการป้องกันส าหรับมลพิษที่เกิดขึ้น 

 จะต้องใช้เทคนิคที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่ (Best Available Technique หรือ BAT)7 

                                           
7 หลักการ BAT เป็นค าจ ากัดความที่ถูกใช้ในข้อบังคับที่ใช้มาตรการที่จะลดทอนปริมาณมลภาวะลง (abatement 

strategy) ในการจ ากัดระดับการปล่อยมลพิษ ซึ่งในทางปฎิบัติแล้วเป้าหมายที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ BAT จะเป็นเป้าหมายที่ไม่ถูก

ระบุอย่างตายตัว แต่จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และข้อจ ากัดด้านเศรษฐศาสตร์ของแต่ละโรงงาน 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็นผู้ก าหนดระดับของมลภาวะตามระดับของ BAT แม้ระบบนี้จะเปิดช่องให้เกิดการตีความในการน า

ข้อบังคับมาปฎิบัติใช้ แต่ก็ท าให้ข้อบังคับที่ใช้หลักการนี้มีความยืดหยุ่น และไม่ต้องมีการแก้ไขระดับของมลภาวะและตัวข้อก าหนด
บ่อยคร้ัง 
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 จะต้องไม่มีการสร้างมลพิษปริมาณที่สูง 

 มีการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น มีการน ามาใช้ซ้ าหรือแปรรูป และการจัดการขั้น

สุดท้ายที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด 

 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

 มีการป้องกันอุบัติเหตุและจ ากัดผลกระทบของอุบัตเิหตุ 

 จะต้องมีการฟื้นฟูสถานที่ตั้งของกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้น 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะท าการก าหนดข้อสรุป (BAT conclusions) ซึ่งระบุระดับมลพิษ

ตาม BAT ที่แต่ละกิจการเลือกใช้ ซึ่งข้อสรุป BAT นี้จะถูกน ามาใช้อ้างอิงในการร่างเงื่อนไขในการ

อนุญาต (permit conditions) ส าหรับกิจการนั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กิจการนั้นจะต้องบรรลุก่อนที่จะ

ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ เงื่อนไขนี้จัดท าโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ภายในเงื่อนไขจะระบุถึง

มาตรการจ าเป็นต่างๆที่สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของกิจการ 

แตอ่ย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย: 

 ระดับขีดจ ากัดในการปล่อยสารมลพิษ 

 ระเบียบที่จะการันตีการรักษาสภาพแวดล้อมด้านดิน น้ า และอากาศจากมลพิษ 

 การสังเกตการณ์และมาตรการจัดการของเสีย 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการวัดมลพิษที่จะเกิดขึ้น (โดยระบุวิธี ความถี่ และวิธีการประเมินผล) 

 ความรับผิดชอบในการรายงานผลการสังเกตการณ์ (อย่างน้อยรายปี) ต่อเจ้าหน้าที่            

ที่เก่ียวข้อง 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการเฝ้าระวังมลพิษที่จะเกิดขึ้นต่อ ดิน และน้ าบาดาล 

 มาตรการส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การรั่วไหล หรือการท างานผิดปกติ 

 ข้อก าหนดเพ่ือการลดการแพร่กระจายมลพิษข้ามขอบเขต หรือการแพร่กระจายระยะไกล 

 เงื่อนไขในการประเมินการปล่อยสารมลพิษให้เป็นไปตามค่าที่ก าหนดไว้  

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ท าการยกเว้นข้อบังคับเหล่านี้ให้กับการท าวิจัย กิจกรรมพัฒนาต่างๆ 

และการตรวจสอบสินค้าชนิดใหม่ แต่ก าหนดให้มีข้อบังคับพิเศษส าหรับโรงงานที่มีการสันดาป   

(มากกว่า 50MW) โรงงานที่มีการเผาท าลาย หรือการเผาร่วม (co-incineration plants) กิจกรรม          

ที่มีการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ และการผลิต Titanium Dioxide 
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บทที่ 5: กฎระเบียบส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรเผำท ำลำย หรือกำรเผำร่วม 

กระบวนการเผาท าลายของเสียสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการจัดการที่

ไม่เหมาะสม สหภาพยุโรปจึงได้วางกฎและข้อบังคับที่เข้มงวดในการด าเนินการและเทคนิคที่ใช้ใน        

การเผา เพ่ือให้มั่นใจว่าจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาให้น้อยที่สุด ใน Chapter 4 

ของ Directive 2010/75/EU8 ข้อก าหนดของสหภาพเป็นการควบคุมอย่างบูรณาการ มีการก าหนด         

ค่ามลพิษทางอากาศควบคู่กับมลพิษทางน้ า และให้ความส าคัญกับการควบคุม dioxides สารตะกั่ว 

และฝุ่น เป็นพิเศษ ข้อก าหนดนี้มีผลบังคับใช้กับเตาเผาของเสียและเตาเผาร่วมที่เผาทั้งของเสียใน

รูปแบบของแข็งและของเหลว แต่ยกเว้นเตาเผาประเภทต่อไปนี้: 

 เตาที่ใช้เผาของเสียประเภทต่อไปนี้เพียงประเภทเดียว 

o Biomass (ตามค านิยามใน Article 3 ข้อ 31) 

o กากกัมมันตรังสี 

o ซากสัตว์ 

o ของเสียที่เกิดจากการส ารวจน้ ามันและก๊าซ และการเผาบนแท่นน้ ามันนอกชายฝั่ง 

 เตาเผาทดลองที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนากระบวนการเผา ซึ่งมีปริมาณการเผาน้อย

กว่า 50 ตัน 

โดยเตาเผาของเสียและเตาเผาร่วมที่ ไม่ได้รับการยกเว้น จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใน 

Directive และจะต้องมีเอกสารอนุญาตในการประกอบการ ซ่ึงสามารถขอจากเจ้าหน้าที่ได้  

นอกจากนี้แล้ว Directive ดังกล่าวยังได้ก าหนดถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการกิจกรรมการเผาท าลายและการเผาร่วม ดังต่อไปนี้: 1) กระบวนการรับของเสียเข้าสู่โรงเผา                 

2) การตรวจสอบส่วนประกอบของของเสีย 3) สภาวะในการด าเนินการ 4) การจ ากัดระดับมลพิษ          

ทางอากาศ 5) การขออนุญาตในการทิ้งน้ าที่มาจากการล้างท่อไอเสียของเตา 6) การจัดการขี้เถ้า         

ที่เกิดขึ้น 7) การตรวจสอบและการสุ่มตรวจคุณภาพของน้ าและอากาศ 8) ความโปร่งใสและการเข้าถึง

ข้อมูลของสาธารณะ 9) การจัดท ารายงาน และ 10) บทการลงโทษ 

 

                                           
8 ซึ่งถูกใช้แทน Directive 2000/76/EC 
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บทที่ 6: บทสรุป 

สหภาพยุโรปมีนโยบายและมาตรการในการจัดการของเสียที่เคร่งครัด มีการออกกฎและ

ข้อบังคับต่างๆที่หลากหลาย เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยในปัจจุบันมุ่งใช้แนวทางการจัดการของเสีย          

ที่ป้องกันการเกิดของเสีย สนับสนุนการใช้ซ้ าและการแปรสภาพ และปรับปรุงการก าจัดขั้นสุดท้าย           

โดยพยายามลดปริมาณของเสียที่จะน าไปเผาหรือฝังกลบให้น้อยที่สุด เพราะตระหนักถึงผลกระทบด้าน

ลบของการเผาและการฝังกลบ อีกทั้งมุมมองต่อของเสียที่เปลี่ยนจากการเป็นภาระสู่การเป็นทรัพยากร 

หลังการแก้กรอบกฎหมายด้านของเสียในปี 2548 (ค.ศ. 2005) แนวทางการจัดการของเสียของสหภาพ

ยุโรปในปัจจุบันจึงตั้งอยู่ภายในบริบทของการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา

อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประชากรและการเพ่ิมข้ึนของการบริโภค 

แม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีแนวทางการด าเนินการจัดการของเสียที่ก้าวหน้า แต่ยังมีปัญหาใน          

การน าหลักการและข้อบังคับเหล่านี้ไปปฎิบัติจริง เนื่องจากความหลากหลายของประเทศสมาชิก ที่มี

ความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ หรือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างสูง ซึ่งความแตกต่างนี้ เอง            

เป็นอุปสรรคในการบังคับใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือรักษามาตรฐานการจัดการของเสียให้เป็น

เอกภาพในหมู่ประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกในยุโรปตะวันตก เช่น เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เยอรมนี 

ออสเตรีย สวีเดนและ เนเธอร์แลนด์ จะมีศักยภาพในการจัดการของเสียสูงกว่าประเทศสมาชิกในยุโรป

กลางและตะวันออก (Central and Eastern Europe หรือ CCE)9 เช่น ฮังการี หรือ โปแลนด์ 

นอกจากในระดับประเทศแล้ว การตั้งนโยบายและมาตรการในการจัดการของเสียที่ครอบคลุม 

รวมทั้งการตั้งเป้าหมายรวมของสหภาพยุโรป ยังสร้างความท้าทายเป็นอย่างมากต่อการจัดการในระดับ

ท้องถิ่น  ในการน านโยบายและข้อบั งคับ เหล่ านี้ มาปฏิบั ติ ใช้ ใน พ้ืนที่ ของตนอีกด้วย เพราะ             

ความหลากหลายในระบบการปกครองและสภาวะของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งทางสหภาพยุโรป

เองก็เข้าใจถึงความท้าท้ายนี้ จึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสียผ่าน 

European Economic Area, Forum of Local and Regional Authorities10 กับท้องถิ่นต่างๆ  

                                           
9 ประเทศเหล่านี้มีอัตราการ recycle สูงถึงร้อยละ 50 ตามเป้าหมายการจัดการของเสียของสหภาพยุโรป 

และมีการผังกลบ (landfill) เพียงร้อยละ 3 ซึ่งต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่มีการฝังกลบถึงร้อยละ 75 
(Sheridan & Keys, 2013) 

10http://www.efta.int/sites/default/files/images/EFTA_BXL-%231127057-v3-
Opinion_on_the_revision_of_European_waste_policy__legislation_and_targets_-_EEA_EFTA_Forum_-
_18-19_November_2013.pdf 
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