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โครงการ “สงเสริมการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ” 

(พ้ืนท่ีระยอง สมุทรปราการ) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency; JICA)ในฐานะ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินโครงการ The Development of Base Schemes for PRTR System in 
Kingdom of Thailand: JICA-PRTR ซ่ึงไดดําเนินโครงการไปแลวในชวงป 2554-2559 และในป 2556 ไดมี
การคัดเลือกจังหวัดระยองเปนพ้ืนท่ีนํารอง ซ่ึงมีการประเมินการเคลื่อนยายและการปลดปลอยจาก
แหลงกําเนิดมลพิษตางๆ ไดแก โรงงาน โรงพยาบาล สถานศึกษาท่ีมีหองปฏิบัติการเคมี การเกษตร 
ยานพาหนะ คลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และบานเรือน โดยเฉพาะโรงงานในพ้ืนท่ี
ดังกลาวจะตองมีการดําเนินการรายงานขอมูลการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ ดวยระบบ Pollutant  
Release  and  Transfer  Register  (PRTR) ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลท่ีเผยแพรสูสาธารณชนเก่ียวกับชนิด
และปริมาณของมลพิษเปาหมายท่ีมีการปลดปลอยจากแหลงกําเนิดเปาหมายประเภทตางๆ สูตัวกลาง
สิ่งแวดลอมท้ังอากาศ ดิน น้ํา รวมถึงขอมูลการนําน้ําเสียและของเสียออกจากแหลงกําเนิดไปบําบัดหรือกําจัด 
ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจะเปนท้ังภาครัฐ สิ่งแวดลอม และชุมชนบริเวณโดยรอบ รวมถึงการดําเนินการดังกลาว
ไดสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนรวม 
ท้ังในดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทุนทางธรรมชาติไปพรอมๆ กัน 
 ในป 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน ไดเล็งเห็นถึงประโยชนในการจัดทําทําเนียบและมีความประสงค
จะสานตอความสําเร็จอยางตอเนื่อง โดยการขยายผลเขาสูเขตพ้ืนท่ีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให
โรงงานในกลุมเปาหมายท้ัง 9 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก (1) อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี (2) อุตสาหกรรม
ยานยนต ชิ้นสวนและอะไหลรถยนต (3) อุตสาหกรรมโรงกลั่น โรงแยกกาซ และผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 
(4) อุตสาหกรรมโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ (5) อุตสาหกรรมไฟฟาและอุปกรณเก่ียวกับไฟฟา 
(6) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก (7) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง (8) อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและ 
ไอน้ํา และ (9) อุตสาหกรรมจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ท่ีเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 และมีการถือครอง
สารเคมีเปาหมายมากกวา 1 ตัน/ป ตองรายงานการปลดปลอยมลพิษดวยตัวเอง และสําหรับโรงงานท่ี 
ไมเขาขายตองรายงานขอมูลดวยตนเองนั้นภาครัฐจะเปนผูประเมินให โดยตองรายงานการปลดปลอย 
และเคลื่อนยายมลพิษดวยระบบ PRTR เพ่ือสํารวจขอมูลการถือครองสารเคมีในโรงงาน ปรับปรุงการปลดปลอย
และเคลื่อนยายมลพิษ และประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของโรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีนํารองในจังหวัดระยอง เพ่ือสราง 
ความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับโรงงานอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายท้ัง 9 กลุมเก่ียวกับระบบ  PRTR  
และวิธีการประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค 
  

2.1 เพ่ือสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับโรงงานอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย 9 กลุม
เก่ียวกับระบบ PRTR และวิธีการประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ 

2.2 เพ่ือสํารวจขอมูลการถือครองสารเคมีของโรงงาน ปรับปรุงสัมประสิทธิ์การปลดปลอยและ
เคลื่อนยายมลพิษ และประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของโรงงานท่ีไมเขาขายท่ีตอง
จัดทํารายงานดวยตนเอง 

2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบรายงานและประมวลผลการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ 
2.4 เพ่ือพัฒนากฎหมายวาดวยการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ 
2.5 เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงสารเคมี 

 
3. ความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 

3.1     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 
         ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3.2  ยุทธศาสตรกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 1  
         พัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 

4.1 โรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และสมุทรปราการ 
4.2 โรงงานใน 9 กลุมอุตสาหกรรมท่ีเขาขายตองรายงานดวยตนเอง ไดแก  

- อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี  
- อุตสาหกรรมโรงกลั่น โรงแยกกาซ และผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 
- อุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวนและอะไหลรถยนต 
- อุตสาหกรรมโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ 
- อุตสาหกรรมไฟฟาและอุปกรณเก่ียวกับไฟฟา 
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก 
- อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง  
- อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและไอน้ํา 
- อุตสาหกรรมจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

4.3 โรงงานท่ีมีหรือใชสารเคมีเปาหมายท่ีไมเขาขายตองรายงานการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ
ดวยตนเอง 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 โรงงานตระหนักถึงปริมาณการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษออกจากโรงงาน 
5.2 โรงงานสามารถนําขอมูลไปใชประกอบการวางแผนการลดการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ

ออกจากโรงงาน เกิดการลดภาคสมัครใจ 
5.3 ภาครัฐสามารถใชขอมูลเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงสารเคมีภาคอุตสาหกรรม 
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6. แผนการดําเนนิการและการจัดฝกอบรม 

 
 ดําเนินการจัดฝกอบรมและกิจกรรมชวงเดือนมกราคม – กันยายน 2560 ณ จ.สมุทรปราการ 
 และจ.ระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรม ชวงเวลาจัดกิจกรรม 
จั ด ฝ ก อ บ ร ม  ห ลั ก สู ต ร  “ก า ร ร า ย ง า น 
การปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ”สําหรับ
ผูประกอบการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**รับจํานวนจํากัด 40 คน/รุน 

รุนท่ี 1 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน อ.บางเสาธง และ อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ)         
รุนท่ี 2 วันท่ี 6 มีนาคม 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน อ.พระสมุทรเจดีย  
และอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) 
รุนท่ี 3 วันท่ี 10 มีนาคม 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน อ.เมือง อ.บางพลี นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย-สุวรรณภูมิ 
จ.สมุทรปราการ)   
รุนท่ี 4 วันท่ี 17 มีนาคม 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
จ.สมุทรปราการ) 

  รุนท่ี 5 วันท่ี 21 มีนาคม 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 
เขตประกอบการไออารพีซี จ.ระยอง)   

จั ด ฝ ก อ บ ร ม  ห ลั ก สู ต ร  “ก า ร ร า ย ง า น          
การปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ”สําหรับ
ผูนําชุมชนและทองถิ่น 

 

 

 

 

**รับจํานวนจํากัด 30 คน/รุน 

รุนท่ี 1 วันท่ี 23 มีนาคม 2560  
(ชุมชนตั้งอยูใน อ.เมือง อ.บางเสาธง อ.บางบอ และ 
อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ)         
รุนท่ี 2 วันท่ี 29 มีนาคม 2560  
(ชุมชนตั้งอยูใน ต. มาบตาพุด และ ต. เชิงเนิน  
จ.ระยอง) 
รุนท่ี 3 วันท่ี 31 มีนาคม 2560  
(ชุมชนตั้งอยูใน อ. พระประแดง และ 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ) 

จัดฝกอบรม หลักสูตร “วิธีการประเมินการ
ปลดปล อยและ เ ค ล่ื อนย า ยมล พิษ ให กั บ
ผูประกอบการ” 

 

 

 

 

 

รุนท่ี 1 วันท่ี 7 เมษายน 2560 
(โรงงานตั้งอยูใน อ.บางเสาธง และ อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ)               
รุนท่ี 2 วันท่ี 24 เมษายน 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน อ.พระสมุทรเจดีย  
และอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) 
รุนท่ี 3 วันท่ี 28 เมษายน 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน อ.เมืองและ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ)    
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กิจกรรม ชวงเวลาจัดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

**รับจํานวนจํากัด 50 คน/รุน 

รุนท่ี 4 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560  
(โรงงานตั้งอยูใน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ
เอเชีย-สุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ) 
รุนท่ี 5 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560   
(โรงงานตั้งอยูใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จ. สมุทรปราการ) 
รุนท่ี 6 วันท่ี 1 มิถุนายน 2560   
(โรงงานตั้งอยูใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 
เขตประกอบการไออารพีซี จ.ระยอง) 

จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจขอมูลประกอบการ
ประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายสารเคมี  

มกราคม – มิถุนายน 2560 

ใหคําปรึกษาแนะนําและลงพ้ืนท่ีสํารวจปริมาณ 
วิธีการใช การกักเก็บและเก็บรักษา การบําบัด
สารเคมีและมลพิษ รวมถึงประเมินการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายสารเคมีเปาหมายจากโรงงานท่ีไมเขาขาย  
(Non-Point Source)  (อยางนอย 30 แหง) 

มีนาคม – มิถุนายน 2560 

ใหคําปรึกษาแนะนําและลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนํา
ปรึกษาเรื่องการจัดทําขอมูลการถือครองสารเคมี  
การประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยาย
สารเคมีสําหรับโรงงานท่ีเขาขายตองรายงานการ
ปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษดวยตนเอง 
(Point Source)  (อยางนอย 30 แหง) 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนิน
โครงการฯ พรอมท้ังหาแนวทางพัฒนากฎหมายท่ี
ครอบคลุมการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายมลพิษ 

สิงหาคม – กันยายน 2560 
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7.  แผนการดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและลงพ้ืนท่ีสํารวจเชิงลึก 

7.1 สําหรับโรงงานท่ีไมเขาขายตองรายงานขอมูลการปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ(Non-point Source) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครและคัดเลือกกลุมโรงงานท่ีไมเขาขายตองรายงานฯ

(Non-point Source) อยางนอย 30 แหง 

ใหคําปรึกษาแนะนําและลงพ้ืนท่ีสํารวจเชิงลึก 

 - สํารวจปริมาณ วิธีการใช  
- การกักเก็บและเก็บรักษา การบําบัดสารเคมีและมลพิษ  
- การประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายสารเคมี 

0.5 Man day /โรงงาน 

 

นําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย 

และเคล่ือนยายมลพิษ 

คํานวณการประเมินการปลดปลอยและเคล่ือนยายสารเคมี 

 
จัดทํา DATA BOOK 

การปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

ป 2559 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ก.พ – ม.ีค. 60 

 

ม.ิย.– ก.ค.60 

 

เม.ย.– ม.ิย. 60 

 

ม.ิย.– ก.ค.60 

 

ส.ค.– ก.ย. 60 
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7.2 สําหรับโรงงานท่ีเขาขายตองรายงานขอมูลการปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ (Point Source) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ – เม.ย.60 

 

ม.ิย.– ก.ย.60 

 

พ.ค.–ส.ค.60 

 

ม.ิย.– ส.ค. 60 

 

รับสมัครและคัดเลือกกลุมโรงงานท่ีเขาขายตองรายงานฯ

(Point Source) อยางนอย 30 แหง 

ใหคําปรึกษาแนะนําและลงพ้ืนท่ีสํารวจเชิงลึก 

 - จัดทําขอมูลการถือครองสารเคมี  
- การประเมินการปลดปลอย และเคลื่อนยายสารเคมี 
- การแนะนําวิธีการนําเขาขอมูลรายงานตามระเบียบวิธีท่ีกรม

โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  
  

0.5 Man day /โรงงาน 

คํานวณการประเมินการปลดปลอยและเคล่ือนยายสารเคมี 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

(Screening Check)  

ของขอมูลการปลดปลอยและ

เคล่ือนยายมลพิษท่ีโรงงาน 

กอนย่ืนระบบฯ 

 

จัดทํา DATA BOOK 

การปลดปลอยและเคล่ือนยาย

มลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 

ป 2559 ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ 

 

ส.ค.– ก.ย.60 

 


