ธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับการใชประโยชนใหมของกากทิ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม
Environmental Geotechnology for Potential Waste Utilization
บทคัดยอ
การเพิ่มขึ้นของกากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) กอใหเกิดความจําเปนในการกําจัดของ เสีย
เหลานั้นอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การนําเอาของเสียมาใชประโยชนใหม (Reutilization) เปนวิธีการหนึ่งซึ่งจะชวยลด
ปริมาณของเสียที่จะตองนําเอาไปกําจัด (treatment) โดยการเปลี่ยนเอา Waste จากแหลงผลิตหนึ่งๆไปเปนวัสดุใหมที่มี
ประโยชนสําหรับแหลงผลิตอื่นๆ ดวยหลักการเชนนี้ กากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนวัสดุที่ไมมีมูลคา จะถูกเปลี่ยนเปน
วัสดุผลิตภัณฑ (By - product) ซึ่งมีมูลคาและใชแทนวัสดุตามธรรมชาติ (Raw Material) ได บทความนี้ไดเสนอแนวทาง
สําหรับการนําเอา Industrial Waste มาใชเปนวัสดุสําหรับการกอสราง โดยอาศัยหลักธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(Environmental Geotechnology) และโดยการพิจารณาหลักเกณฑที่สําคัญ (criteria)เพื่อใหสามารถนําเอาวัสดุผลิตภัณฑ
นั้นๆ ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
บทนํา
ปจจุบันในขณะที่นานาประเทศตางเรงรัดพยายามที่จะพัฒนาประเทศของตนเองใหมีความเจริญในดานตางๆ รวม
ทั้งการมุงพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรม อัตราการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูอยางจํากัดจึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วการ
เพิ่มขึ้นของประชากรโลกการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมตลอดจนความเจริญของสังคมเปนองคประกอบ
สําคัญที่กอใหเกิดความตองการในการใชพลังงานเพื่อการผลิต (ดูรูปที่ 1) การใชพลังงานในอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้ จะ ทําใหเกิด
แนวโนมการขาดแคลนวัสดุในการประกอบการ และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหราคาวัสดุสูงขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันในหลายๆ
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ปญหาที่อาจเกิดตามมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ ปญหามลภาวะ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกากทิ้งจากโรง
งานอุตสาหกรรม และการขาดประสิทธิภาพในการกําจัดของเสีย รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณมากมายในการจัดการของเสีย
ที่เกิดขึ้นนี้และฟนฟูสมดุลธรรมชาติที่เสียไป ในชวง 2 - 3 ทศวรรษที่ผานมานี้ประเทศอุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุน ตางก็ประสบกับปญหานี้อยางรุนแรง รัฐบาลไดออก พ.ร.บ. เกี่ยวกับการกําจัดของเสียอยางไมถูกตอง โดยเพิ่มมาตร
การควบคุมทางภาคเอกชนอยางเขมงวด และใหหนวยงานทุกฝายของรัฐ รวมทั้งสถาบันวิจัยและ มหาวิทยาลัยตางๆ เรงผลิต
งานวิจัยเพื่อแกไขปญหาดังกลาวโดยใหสอดคลองกับหลักการลดปริมาณ (Reduction) การ หมุนเวียน (Recycle) และการ
เสาะแสวงหาแหลงวัตถุดิบใหมจากของทิ้งจากโรงงานประเภทตางๆ (Renewal & Reutilization)
การลดปริมาณของเสียนับเปนวิธีการโดยตรงที่จะแกปญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสีย อยางไรก็ตามการหมุน
เวียน

Fig. l . a Exponential growth of the world's population

from 8000 B.C. to A.D. 2000
Fig. l. b Exponential of the world's energy demand
from 1960 projected to 1985
และการนําเอาของเสียมาใชประโยชนใหม ดูเหมือนจะเปนหลักการที่ไดรับความสนใจ และสนับสนุนอยางมากใน
ปจจุบันนี้ในการพัฒนาเทคนิคใหมๆ เพื่อแปรสภาพกากอุตสาหกรรมเปนวัสดุ ผลิตภัณฑ และสามารถนํากลับมาใชประโยชน
อยางเต็มที่ การคนพบแหลงวัสดุใหมจากการเปลี่ยน Industrial waste เปนวัสดุที่มีประโยชนและไมเปนพิษเชนนี้นอกจากจะ
ใหประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูอยางจํากัดอีกดวยผลสําเร็จ ของการใช by product จะชวยประหยัดคาใชจายที่ตองการสําหรับการจํากัดของเสีย และเปนการควบคุมปญหามลภาวะในระยะยาว โครงการ
กอสรางใหญๆ หลายโครงการที่นําเอา byproduct เชน ขี้เถาลอย (Fly Ash) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาถานหินในโรงงานผลิต
กระแสไฟฟา มาใชเปนสารผสมทดแทนซีเมนต (Cement Replacement Material) สามารถประหยัดคาใชจายในการกอสราง
ไดถึง 20 - 30% Morgan และคณะ ไดรายงานวาผงซีเมนตจากกระบวนการผลิตซีเมนต (Cement Kiln Dust) สามารถใช
เปนสารแข็งตัวแทนปูนซีเมนตในการทําใหพื้นดินบริเวณที่เปนโคลนน้ํามันแข็งตัว
และใชพื้นที่บริเวณนั้นเปนยานอุตสาห
กรรมการใชผงซีเมนตในกระบวนการ solidification นี้กอใหเกิดความประหยัดสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใช
สารแข็งตัว (Hardening Materials) ชนิดอื่นๆ
2. ธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับการใชประโยชนใหม อยางมีประสิทธิภาพ
ธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Environmental Geotechnology) ประกอบขึ้นมาจากศัพทใน 2 สาขาวิชาที่ เกี่ยวของกัน
คือ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Environmental Engineering) และธรณีวิศวกรรม (Geotechnical Engineering) ความสัมพันธ
ของสาขาทั้งสองนี้ไดถูกสรางขึ้นจากหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทั่วโลก ในทศวรรษที่ผานมานี้โดยมีวัตถุประสงคในการ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดีกวาสําหรับการมีชีวิตอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยอาศัยเทคนิคทาง (Geotechnical Engineering)
Sembenelli และ Useshita (1981) ไดกลาวย้ําถึงความจําเปนในการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทาภัยพิบัติทางธรรม
ชาติโดยอาศัยการผสมผสานกันของหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน ปฐพีกลศาสตร (Soil Machani) วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering) และวิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering) เปนตน Sembeneli และ Ueshita ยังไดเสนอ
แนวทางในการใชประโยชน และจัดการของเสียซึ่งมีปริมาณมาก ซึ่งเทคโนโล ยีตางๆ จะตองใหมีการพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
Kamon และะ Supakij (1991) ไดสรุปแนวทางความคิดของ Sembeneli และ Ueshita พรอมกับเสนอแนวคิดหลักซึ่งแสดง
ถึงบทบาทสําคัญของ Environmental Geotechnology ในการควบคุมและบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน ภู

เขาไฟระเบิด หรือเกิดขึ้นจากมนุษย เชน ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดขึ้นจากมนุษย เชน การยุบตัวของแผนดิน เนื่องจากการสูบ
น้ําบาดาล ตลอดจน แนวความคิดในการใชประโยชนใหมจากกากอุตสาหกรรมเปนวัสดุสําหรับการกอสราง

รูปที่ 2 แสดงถึงการใหความรูทางวิศวกรรมเพื่อกอใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ตัวกลางสิ่งแวด
ลอม (Environmental Media) มีความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงหรือถาถูกกระทบรบกวน ก็สามารถกลับคืนสูสภาวะ สม
ดุลหรือปรับสภาพแวดลอมตางๆ ใหกลมกลืนกันไดเมื่อเราสามารถควบคุมอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษยหรือธรรมชาติได
โดยอาศัยกลไกทางธรณีวิศวกรรมดังกลาว ก็จะสงผลใหทั้งมนุษยและธรรมชาติสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
แนวความคิดดังกลาว สามารถสรุป ไดดังนี้
1. Geotechnical Engineering สําหรับการสรางสิ้งแวดลอมของเราใหดีกวาเดิม
2. . Geotechnical Engineering สําหรับการปองกันสภาพธรรมชาติ (Environmental Risk) ซึ่งเกิดขึ้นจาก การกระทําของ
มนุษย
3. Geotechnical Engineering สําหรับการปองกันภัยแกมนุษยชาติ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ (Natural Hazard
4. Geotechnical Engineering สําหรับการควบคุมและการใชประโยชนจาก Waste Materials
การตัดสินใจตอการใชกากอุตสาหกรรมกระทําไดคอนขางยาก เนื่องจากคนเรามองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษยและ
สิ่งแวดลอมแตกตางกันออกไป เพื่อใหการใชประโยชนมีศักยภาพที่สูงเราจําเปนตองพิจารณาปจจัยสําคัญ 2 ประการ ซึ่งจะนํา
ไปสูการตัดสินใจที่รอบคอบคือคุณคาทางสังคม (Social Coat) และผลกระทบตรงขาม (Adverse impact) Social Cost อาจ
พิจารณาวาเปนผลกําไรสุทธิทางเศรษฐศาสตร ซึ่งรวมถึงการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและ การเสาะแสวงหา แหลงทรัพยากร
ใหมตลอดจน การบํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวน Adverse Impact จะ หมายถึงการสูญเสียตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจะพิจารณาถึงการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมสภาพลงไป (EnvironmentalDegradation)

เราอาจพิจารณาไดวาผลประโยชนสูงสุดสําหรับ Waste Utilization จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อการใชประโยชนสามารถ
กระทําไดเต็มที่โดยมี Social Cost สูงสุด นอกจากนี้การเพิ่มกฎหมายเขมงวดเกี่ยวกับการทิ้งของเสียประกอบกับการ เพิ่มขึ้น
ของราคาที่ดินสําหรับทิ้งของเสียดังกลาว เปนผลทําใหคาใชจายในการกําจัดของเสียสูงขึ้น ดังนั้นการควบคุมวสิ่งแวดลอมเกี่ยว
กับการจัดการกับของเสีย จึงมีแนวโนมที่จะมุงใชประโยชนของวัสดุผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ ในโรงงานอุตสาห
กรรมอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด การนําเอากากอุตสาหกรรมไปใชเปนวัสดุกอสราง จึงเปนแนวทางอันหนึ่งที่จะสนองความ
ตองการดังกลาว และมีแนวโนมที่จะมากขึ้นทุกป เชน การใชขึ้เถาลอย (Fly Ash) หรือขึ้โลหะ จากการถลุงเหล็ก (Slag) เปน
สารผสมซีเมนต (Cement Admixture) การนําเอาคอนกรีตเกา (Demolition Waste) มาใชเปนมวลหยาบในคอนกรีตใหม
หรือนําเอาไปใชเปนวัสดุชั้นพื้นทางสําหรับการกอสรางถนนเนื่องจากงานดานธรณีวิศวกรรมเปนงานที่มีสเกลคอนขางใหญ
และตองใชเปนจํานวนมาก ดังนั้นเราจึงจําเปนตองพิจารณาถึงคุณสมบัติหลักของ waste material กอนนําเอาไปใชคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะนําไปใชจะตองคลองกับ"NICE Criteria" ซึ่งมีขอกําหนดดังตอไปนี้
(a) N is for Nonhazardous waste material
โ ด ย ป ก ติ ข อ ง เ สี ย ที่ เ ป น อั น ต ร า ย จ ะ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ต อ ไ ป นี้ คื อ
เปนพิษ
(Toxicity)
เปนสารติดไฟ
(Ignitability)
(Corosivity)
เปนสารกอใหเกิดการกัดกรอนผุพัง
- เปนสารกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactivity)
เราจะตองทําการวิเคาราะหประกอบทางเคมีของวัสดุที่จะนําไปใชอยางละเอียด เพื่อมั่นใจวาไมมีสารพิษเจือปนหรือ
มีในปริมาณที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกมนุษย และสิ่งมีชีวิตตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน เชน มาตรฐานสําหรับน้ําดื่มน้ําใช ผล
จากการวิจัยพบวา Industrial Waste ประเภทขึ้เถาลอย ขี้โลหะ และฝุนผงซิลิกา จัดเปนวัสดุผลิต ภัณฑ (by - products) ที่ไม
เปนพิษและสามารถใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตดวยความมั่นใจคอนขางสูง
(ฺb) I is for Waste with high Improvavbility
เราอาจใชคํานิยามของวัสดุที่มีความสามารถปรับปรุงสูง (high Improvability) วาเปนวัสดุซึ่งสามารถปรับปรุง ความ
สามารถในการทํางาน (Workability) ในขณะทําการกอสราง และสามารถประพฤติตัวเขากันไดดีกับวัสดุอื่นๆ และสามารถ
ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑสุดทายได ซึ่งมีความหมายควบคลุมไปถึงวัสดุที่มีความทนทานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ขอมูลตางๆ จะไดมาจากการทดลองในหองปฏิบัติการ และการตัดสินใจเลือกใชจะขึ้นอยูกับการพิจารณาขอมูลเหลานี้
ประกอบกับขอกําหนดในการกอสราง (Specification)
(c) C is for Waste with high Compatibility
โดยปกติ Industrial Waste จากแหลงผลิตตางกัน จะมีองคประกอบทางเคมีตางกัน และประพฤติตัวตางกัน เมื่อใชเปนสวน
ผสมในซีเมนตหรือคอนกรีต ขอเสียประการหนึ่งของวัสดุประเภทนี้ก็ คือ วัสดุมีคุณภาพไมสม่ําเสมอและ ไมสามารถควบคุม
ใหไดองคประกอบที่เหมือนกันทุกครั้ง แมวาจะเปนการผลิตในโรงงานเดียวกัน หรือใชขั้นตอนในการผลิตที่เหมือนก็ตาม ดัง
นั้นการสุมตัวอยางอยางละเอียด และการวิเคราะหคุณสมบัติของ Industrial Waste จึงเปนขั้น ตอนที่สําคัญ เพื่อพิจารณาหา
คาที่เปนคุณลักษณะที่เปนตัวแทนในการออกแบบ อยางไรก็ตาม waste ที่นํามาใชควร เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติสม่ําเสมอ และมี
สิ่งเจือปนที่ไมมีประโยชนนอยที่สุดกลาวคือ ควรใชวัสดุที่มี high consistency สิ่งสําคัญอีกประการก็คือการเสาะแสวงหาแหลง
วัตถุดิบ ซึ่งสามารถใชทดแทนกันได (Interchangeability) เพื่อปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และทําใหการผลิตและการหมุน
เวียนวัสดุในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
(d) E is for Waste with high Economic feasibility
ประโยชนที่ไดรับตามหลักเศรษฐศาสตร จากการใชของทิ้งจากโรงงานสามารถเห็นไดชัด เนื่องจากวัสดุดังกลาวมีราคานอยกวา
วัตถุดิบที่มีอยูตามธรรมชาติ และเทียบไมไดเลยกับราคาที่ใชเพื่อผลิตวัตถุดิบใหม การนําเอาของเสียมาใชประโยชนใหมจะได
รับประโยชนมากยิ่งขึ้น ถาสามารถพิจารณาเลือกใชของเสียที่มีลักษณะดังตอไปนี้

1. Waste ซึ่งมีคุณภาพสูง แตมี unit cost ต่ํา ซึ่งสามารถประหยัดคากอสรางได
2. Waste ซึ่งมีปริมาณมากพอสําหรับโครงการหนึ่งๆ งายตอการขนสง และเก็บรักษา
3. Waste ซึ่งสามารถนําเอาไปใชประโยชนไดโดยไมตองเพิ่มคาใชจาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ waste กอนนําเอาไปใช
4. Waste ซึ่งสามารถเอาไปใชไดเปนปริมาณมาก โดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. วิธีนาํ กากอุตสาหกรรมมาใชใหมอยางมีศักยภาพ

รูปที่ 3 แสดงถึงหลักการและวิธีการนํากากอุตสาหกรรมมาใชอยางมีศักยภาพ
ผลจากการศึกษาของนักวิจัย พบ วา กากอุตสาหกรรมในปจจุบัน เชน Ash หรือ Blast - furnace slag สามารถนํา
ไปใชโดยมีคาความมั่นใจคอนขางสูง เนื่องจากวัสดุผลิตภัณฑดังกลาวไมกอใหเกิดสภาวะมลพิษ และโดยหลักการแลวสอด
คลองกับ "NICE Criteria" วัสดุประเภทนี้จะจัดอยูในกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุผลิตภัณฑที่สําคัญนําเอาไปใชได โดยไมตอง
ผานกระบวนการทําให บริสุทธิ์ แตมีกากอุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งอาจมีคุณสมบัติไมครบตามขอกําหนด เชน ในกากอุตสาห
กรรมมีโลหะหนักบางประเภทเกินคาที่ยอมรับได ตามมาตรฐาน จึงจําเปนตองนําไปผานกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพ
"SecondaryWaste Reprocessing" (SWR) กากอุตสาหกรรม ดังกลาวจะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งและพรอมที่จะนําไป
พิจารณาวาจะสามารถนําไปใชตอไปไดหรือไม (ALT1) อยางไรก็ตามถาพิจารณาแลวเห็นวาวัสดุที่ปรับสภาพแลวมีอัตถ

ประโยชนต่ํา หรือไมคุมทุนตามหลักเศรษฐศาสตร ในการทํา SWR โดยสมบูรณ ก็อาจพิจารณาทางเลือกอื่นๆ (ALT 2) เชน
นําเอาไปถมในดิน (Sanitary Landfill)
กากอุตสาหกรรมที่ผานขนตอนประเมินคาศักยภาพในการใชแลวจะถูกพิจารณาวาเปน NICE Waste และพรอม ที่
จะนําไปศึกษาถึงการนําเอาไปใชประโยชนในงานกอสรางตอไป วิธีการนําเอา NICE Waste ไปใชประโยชนใหมที่ใหผลเปนที่
นาพอใจสามารถแบงออกเปน 2 แนวทางกวางๆ คือ นําไปใชเปนวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Stabilization) และนําไป
เปนวัสดุกอสราง (Construction Materials) โดยพิจารณาจากผลทดสอบในขั้นแรกในหอง ปฏิบัติการ (Preliminary Test)
การทดสอบในหองปฏิบัติการ จะตองทําอยางละเอียด ขอมูลสํารวจในภาคสนาม เชนลักษณะ และ profile ของดิน ชนิดของ
สิ่งที่สราง ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของจะเปนตัวกําหนดการวิเคราะหในภาคทฤษฎีในหองปฏิบัติการและการออกแบบ
โครงสรางเบื้องตน (Preliminary Sturctyral Design) ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดวิธีการทํางาน (Specification) และการอนุมัติ
การกอสรางตอไป อยางไรก็ตามกอนที่การกอสรางจะเริ่มขึ้นวิศวกรจะตองวิเคราะห การออกแบบโครงสรางขั้นสุดทาย (Fimal
Structural Assignment) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การใชการไดจริง (Practicality) ความเปนไปไดทางเศรษฐ
ศาสตร (Economic Feasibility) ตลอดจน การยอมรับทางนิติบัญญัติ (Legislative Approval) และการยอมรับของประชาชน
(Public Acceptance) เนื่องจากกากโรงงานอุตสาหกรรมเปนวัสดุประเภทใหมที่เริ่มมีผูนําเอามาใชในชวง 2 - 3 ทศวรรษที่
ผานมา ดังนั้นพฤติกรรมของสิ่งกอสราง โดยเฉพาะความคงทนในระยะยาว (Long - term Durability) และผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม ยังเปนสิ่งซึ่ง จําเปนจะตองศึกษาตอไป วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการติดตั้งเครื่องมือในสนาม (Field Monitoring) เพื่อหา
ขอมูล เชน ปริมาณการทรุดตัว (Settlement) การซึมผานและคุณสมบัติของน้ําที่ซึมผาน (Permeability and Water Quality)
4. บทสรุป
การใชประโยชนใหมของกากโรงงานอุตสาหกรรมเปนวัสดุในการกอสราง นอกจากชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิด
ขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกากโรงงานอุตสาหกรรมแลว ยังเปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีอยูอยางจํากัด และแนวโนมที่จะ
มีราคาสูงขึ้นตามความตองการบริโภคของประชากรโลก องคประกอบสําคัญตอการใชประโยชนเปนวัสดุกอสรางอยางมีศักย
ภาพ ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Property) และทางเคมี (Chemical Reactivity) ชนิดและปริมาณของสารแข็ง
ตัวที่เหมาะสม (Appropriate Stability) การออกแบบสวนผสม สารผสมชวยเพิ่มคุณภาพ (Mix design and Admixture)
ตลอดจนขอกําหนดในการบม (Curing Condition) การศึกษาและเขาใจองคประกอบ ดังกลาวอยางลึกซึ้งจะนําไปสูความ
สําเร็จในการนําเอาของทิ้งมาใชประโยชนใหม
นโยบายเกี่ยวกับกากใชการโรงงานอุตสาหกรรมควรไดรับการพิจารณาและสงเสริมอยางกวางขวาง
เพื่อแสวงหา
ทรัพยากรใหมจากวัสดุประเภทนี้ใหมากยิ่งขึ้นในอนาคต ความชวยเหลือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน การยอมรับทางดาน
บทกฎหมายตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีจะเปนแรงจูงใจสําคัญ ตอการนําเอาวัสดุประเภทนี้มาใชเราจะตองไมจํากัดการนํา
ไปใชงาน โดยเขมงวดกับคําวา "ของเสีย" ในทางตรงกันขาม เราควรชวยกันทําใหของเสียเปลี่ยนสภาพเปนวัตถุดิบที่มี
ประโยชนและยอมรับวาของเสียในปจจุบันจะเปนทรัพยากรที่มีคา เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถพิสูจนไดวาของเสียเหลานั้นมี
ประโยชน (Useful) ใชได (Usable) และมีอัตราประโยชนตามหลักเศรษฐศาสตร (Utility) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่ยอมรับ
ใชกันทั่วไป
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