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การศึกษานี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการทบทวนวรรณกรรม 
และการสัมภาษณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและผลการด้าเนินงานการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมน ้ามันของโรงกลั่นน ้ามันแห่งนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเพ่ือวิเคราะห์เสนอแนวทางการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมน ้ามัน
สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ผลการศึกษา พบว่า บริษัทได้มีแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียและตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท
ได้ใช้แนวทาง “Care Concept” ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ด้วยกลยุทธ์ 3Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยบูรณาการกลยุทธ์เศรษฐกิจ
หมุนเวียน ผ่านโครงการ “TOP CE WE GO” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการของเสียที่ยั่งยืนและการ
เพ่ิมโอกาสในการ Upcycling เพ่ือน้ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรและต่อยอดสู่สังคม 
การศึกษานี จึงได้เน้นวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และอุปสรรคปัญหาในการด้าเนินการ
โครงการดังกล่าว เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะส้าหรับบริษัทและขยายผลต่อไป 

ส้าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน พบว่าองค์กรมีความพร้อมในการสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ 
เพ่ือความส้าเร็จของโครงการจัดการของเสียที่เกี่ยวหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเนื่องจากองค์กรเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ มีนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน ประกอบกับมาตรฐานในการด้าเนิน
ธุรกิจ มีบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาพด้านที่เชียวชาญ ส้าหรับปัจจัยนอกพบว่า การด้าเนินโครงการ
เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่
อย่างไรก็ตามส้าหรับปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ส้าหรับการด้าเนินโครงการพบว่า เกิดจาก
สถานการณ์โรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างในทุก ๆ ด้านส่งผลกระทบ
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ต่อเศรษฐกิจและองค์กร รวมถึงปัญหาด้านเทคโนโลยีในการจัดการของเสีย ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงใน
การปรับเปลี่ยน ในส่วนของข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะจากการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 
มุมมอง คือ ข้อเสนอแนะส้าหรับบริษัท เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต การจัดการทรัพยากร
และของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
การสื่อสารให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในองค์กรและต่อยอดกิจกรรมการสู่ชุมชน จากการ
ด้าเนินงานที่น้าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียของบริษัท ส้าหรับ
ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ควรจัดท้าแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับประเทศ ที่ชัดเจนเพื่อการบูรณาร่วมกันในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องส้าหรับการจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการน้าไปสู่แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต 



 

ABSTRACT 
 
Title of Independent study Waste management of oil refinery according to the 

circular economy 

Author    Worawit Subamornlerd  

Degree    Master of Science (Environmental Management)  

Year     2021 
 

This study was qualitative research by related literature review and interview 
of stakeholders. The objective of this study was to study the process and performance 
of oil industry waste management of a steaming refinery in Chonburi Province, and to 
propose guidelines for waste management according to the circular economy 
principles. 

The results of the study revealed that the company has an industrial waste 
management in accordance with the laws related to waste management and the             
ISO 14001 Environmental Management System. The company applied “Care Concept” 
to manage the resources through the 3Rs strategy and the circular economy. There 
has been “Top CE We Go” project which aims to manage sustainable waste and 
increase opportunities for upcycling to be used in various corporate activities and 
contribute to society. This study therefore focused on the analysis of internal factors, 
external factor, and obstacles and problems in implementing to suggest for the project 
and extension. 

For internal factors of project implementation, the study found that the 
company is ready to support in various aspects due to clear and solid policy, strategies, 
and vision of company, complying with business standards, and expertise staffs.
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For external factors, the study showed that the project is responding to national 

policy, therefore, there are various supports for this kind of project. However, recently 
the main project difficulties are Covid-19 situation, which has wide organizational and 
economic impacts, and waste technology which requires high cost in adjusting. 
Moreover, researcher had proposed recommendations from the study, divided into 2 
views which are for the company and for government agencies. For the company, 
increasing of production efficiency, environmentally friendly resource and waste 
management using clean technology and modern innovations, capacity and knowledge 
building in environment for staffs and community. For government agencies involving 
in waste management, particular and clear related strategies should be formulated 
according to the circular economy at national level with integration of various 
organizations. This will continue to be beneficial for industrial waste management in 
accordance with the circular economy principle leading to sustainable industrial waste 
management in the future.
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1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส้าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวและต่อเนื่อง เห็นได้
จากการที่ประเทศท่ัวโลกได้ให้ความส้าคัญผ่านข้อตกลง อนุสัญญา หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นที่โลกยังคงจับตามองและให้ความส้าคัญอยู่ ณ ปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่ งในการประชุม  Conference of the Parties (COP) เป็นการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้
ก่อให้เกิดข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่วางเป้าหมาย
ในการควบคุมอุณหภูมิของโลก ไม่ให้เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส ขณะที่ประเทศที่มีความเสี่ยงหรือใน
พื นที่อ่อนไหว อยากให้เป้าหมายการควบคุมที่ระดับไม่เกิน 1.5 องศาเซลซียส (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ, 2562) 

โดยในการประชุม Conference of the Parties (COP) ครั งที่ 26 ประเทศสกอตแลนด์ ได้
บรรลุข้อตกลงเพ่ือควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันเจรจาให้ประเทศ
ต่างๆด้าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย Net zero (สภาวะที่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในห่วยโซ่คุณค่าขององค์กรไม่ส่งผลผลกระทบสุทธิต่อสถาวะอากาศ) ทั งนี ประเทศ
ไทยได้กล่าวในที่ประชุม โดยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพ่ือให้ประเทศ
ไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2050 และบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภาย (Net zero) ใน ค.ศ. 2065 ส่งผลให้ภาครัฐมี
การก้าหนดนโยบายภาคพลังงานและส่วนต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายตามที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุม 
(ธารา บัวค้าศรี, 2564) 

ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ได้มา
ควบคู่กัน คือ มลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกากของเสียเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ น
จากกระบวนการผลิต ซึ่งจะถูกแยกชนิด และส่งไปก้าจัดตามประเภทของกากของเสีย อย่างไรก็ตาม
การมีมลพิษและกากของเสียเกิดขึ นจากกระบวนการผลิตยิ่งแสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการ 
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ความด้อยประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดมลพิษในกระบวนการผลิตแล้ว การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความส้าคัญเช่นกัน จากการศึกษาข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสรุปปริมาณการแจ้งรับกากของ
เสียเข้ามาในบริเวณโรงงาน โดยผู้รับก้าจัด ในปี พ .ศ. 2562-2564 พบว่าปริมาณกากของเสียมี
แนวโน้มสูงขึ น จากเดิมในปี 2562 ประมาณ 7.2 ล้านตันต่อปี เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีมากขึ น โดย
ในปี 2564 มีปริมาณของเสียที่ส่งก้าจัดเป็น 7.9 ล้านตันต่อปี เมื่อศึกษาเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี พบว่า ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ นจากการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อเดือน ใน
ปี 2562-2564 มีปริมาณเฉลี่ย 4.4 พันตันต่อเดือน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2564) 

ธุรกิจโรงกลั่นน ้ามันและปิโตรเคมีในประเทศไทย ยังคงเติบโตต่อเนื่อง อัตราการผลิตที่ยังอยู่
ในระดับสูง ตามความต้องการใช้น ้ามันในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากทรัพยากรและ
พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่มีจ้านวนจ้ากัดและในอนาคตก้าลังจะหมดไป รวมทั งในการผลิตยัง
ก่อให้เกิดของเสีย หรือ “ขยะ” จ้าานวนมาก ในขยะจ้านวนนี  บางส่วนสามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ และบางส่วนกลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมยากต่อการก้าจัดและการจัดการ ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว หลายประเทศทั่วโลกทั งจากองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และ
ในกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ได้น้าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศและองค์กรของตนเอง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ 
ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนทาง
สู่การบรรลุเป้ายหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ ผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยจึงจ้าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพ่ือสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้ ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่นน ้ามันและปิโตรเคมีใน
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน 

บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นน ้ามัน เอกชนรายแรกของ
ประเทศไทย ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคง
มุ่งมั่นสานต่อไม่ลดละเพ่ือตอบโจทย์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงบริษัท  ให้
ความส้าคัญกับการด้าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้น้าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มา
ประยุกต์ใช้ในการด้าเนินงานเพ่ือลดของเสียจากกระบวนการผลิต ตั งแต่ปี พ.ศ. 2562 การศึกษานี จึง
สนใจในแนวทางการด้าเนินโครงการ ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางต่อไปในการพัฒนาใน
อนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการและผลการด้าเนินงานการจัดการของเสียอุตสาหกรรมน ้ามัน

สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1.2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมน ้ามัน 

สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ด้านเนื อหา: การศึกษาครั งนี มุ่งศึกษากระบวนการจัดการของเสียอุตสาหกรรมน ้ามัน

ของการด้าเนินโครงการของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ที่สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ที่ได้มีการด้าเนินการในปัจจุบัน 

1.3.2 ด้านพื นที่: การวิจัยครั งนี ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของโรงกลั่นน ้ามันบริษัท ไทยออยล์ 
จ้ากัด (มหาชน) (TOP) ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

1.3.3 ด้านเวลา: ระยะเวลาในการศึกษาตั งแต่ เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงกลั่นน ้ามันและ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
1.4.2 ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1.4.3 ได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1.4.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับบริษัท 

หรือ โรงงาน อื่น ๆ โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงกลั่นน ้ามันแห่งหนึ่ง ตามแนว
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

2.1 ของเสียอุตสาหกรรม 
2.2 ของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ นในโรงกลั่นน ้ามันและปิโตรเคมี 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
2.4 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy, CE) 
2.5 กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดการของเสียในอุตสาหกรรม 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ของเสียอุตสาหกรรม 
 
 ของเสียอุตสาหกรรม หรือ กากของเสียอุตสาหกรรม  หมายถึง  ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 
การบ้าบัดมลพิษ การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการรื อถอนหรือก่อนสร้างอาคาร
ภายในบริเวณโรงงาน รวมทั งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั น ทั งนี  รวมถึงของเสียอันตราย
ที่เกิดจากอาคารส้านักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
2561) 
 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั งหมด ที่เกิดขึ นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื่อม คุณภาพ และน ้าทิ งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย เช่น กาก
ตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว กากสี เศษผ้าปนเปื้อนน้ ามัน น้ ามันใช้แล้ว 
สารเคมีที่ใช้งานแล้ว เป็นต้น (อัณณ์ภิศา นาคสินไพศาล, 2562) 
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2.1.1 การจ้าแนกประเภทของเสียอุตสาหกรรม 
ของเสียอุตสาหกรรมสามารถจ้าแนกตามความอันตราย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

ของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย   
ของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้ว พ.ศ. 2548 ให้ค้านิยาม ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน สาร
อันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายซึ่งได้แก่สารไวไฟสารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายสาร
อันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายซึ่งได้แก่สารไวไฟสารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย 
สารพิษ สารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์อันตราย  

ของเสียไม่อันตราย หมายถึง ของเสียทั งหมดที่ไม่ได้จัดว่าเป็นอันตรายตามตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เช่น กระดาษ 
พลาสติก แก้ว โลหะ และเครื่องดื่มกระป๋อง ขยะอินทรีย์ เป็นต้น ถึงแม้ว่าของเสียเหล่านี จะไม่เป็น
อันตราย ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้หากปล่อยทิ งไว้ โดยไม่ได้รวบรวมและไม่
บ้าบัด 

 

2.2 ของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ นในโรงกลั่นน ้ามันและปิโตรเคมี 
 

จากการศึกษาข้อมูลจากสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ 
( International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, IPIECA) 
เกี่ยวกับการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน ้ามันและปิโตรเคมี สามารถจ้าแนกประเภทของ
เสียที่เกิดขึ นได้ 4 ประเภท คือ  

 
2.2.1 ของเสียจากกระบวนการผลิต (Process waste)  
ในกระบวนการกลั่นน ้ามันออกแบบมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงน ้ามันดิบโดยใช้กระบวนการทาง

กายภาพและกระบวนการทางเคมี เพ่ือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งในกระบวนการ
ผลิต ของเสียจากการจัดการน ้ามันเหล่านี  สามารถอยู่ในสภาพกากตะกอนน ้ามัน (Oily sludge) และ
ไม่ได้อยู่ในรูปกากตะกอนน ้ามัน (Non - Oily sludge) โดยส่วนมากมาจากถังจัดเก็บน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หรืออยู่ในรูปแบบของกากตะกอน (Sludge) ที่มาจากการ
บ้าบัดน ้าเสีย รวมถึงของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยา (Spent catalysts), สารเคมีที่
ใช้แล้ว (Chemical waste), ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด  (Off-specification material) 
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รวมถึงผลพลอยได้ที่ไม่สามารถขายได้ (Unsaleable by-products) และผลพลอยได้จากการบ้าบัด
ของเสีย (Waste treatment by-products) 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  กระบวนการผลิตในโรงกลั่นน ้ามัน 
ที่มา: IPIECA, Petroleum refinery waste management and minimization, 2557  

 
2.2.2 ของเสียจากงานซ่อมบ้ารุงรักษา (Maintenance and operational wastes) 
ของเสียจากการก่อสร้าง/การรื อถอน (Construction/demolition waste) เช่น เศษโลหะ 

เศษคอนกรีต หรือวัสดุจากงานก่อสร้าง สารตกค้างจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและการท้าความ
สะอาดอุปกรณ์ (Residues from heat exchanger and equipment cleaning) วัสดุปนเปื้อน 
(Contaminated materials) เช่น เศษผ้า วัสดุ ที่ใช้ดูดซับ เช็ด หรือบรรจุน ้ามัน รวมถึงดินปนเปื้อน 
(Contaminated soils) และขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic wastes) เช่น แบตเตอรี่ แผงวงจรไฟฟ้า 
เป็นต้น 

 
2.2.3 ของเสียจากธุรกิจการค้า (Commercial waste)    

 ประกบอด้วยของเสียในส้านักงาน (Office waste) เช่น เศษกระดาษ ของเสียเครื่องใช้
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ส้านักงาน แบตเตอรี่ หลอดไฟ เป็นต้น รวมถึงเศษอาหาร (Food scraps) และของเสียจากการ
ท้าอาหาร (Waste cooking) 

 
2.2.4 ของเสียทางการแพทย์ (Medical waste)  
กรณีท่ีมีสถานพยาบาลในสถานที ่ของเสียทางการแพทย์ ประกอบด้วย  
        1) วัสดุและของเสียอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์ เช่น ยาที่หมดอายุ 

เสื่อมคุณภาพ ไม่ต้องการใช้แล้ว หรือมีความอันตราย  
        2) ของเสียอันตราย จ้าพวกสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น สารเคมี

ที่ใช้ในการท้าความสะอาด หรือท้าลายเชื อโรค 
        3) ของเสียอันตราย จ้าพวกเครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณโลหะสูง เช่น หลอดไฟ 

แบตเตอรี่  
 

 
 
ภาพที่ 2.2  ของเสียในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน ้ามันและปิโตรเคมี 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
 

2.3.1 ของเสีย  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ค้านิยามของ
ค้าว่า “ของเสีย” มีความหมายคือ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น ้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตราย
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อ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ งหรือมีที่มาจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ รวมทั งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง
เหล่านั น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ  
 

2.3.2 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ใช้ค้าว่า“สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 
หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั งหมดที่เกิดขึ นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ํา
ทิ งท่ีมีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย  

โดยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศ  ฉบับนี  ได้แก่ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากส้านักงาน บ้านพัก
อาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน เช่น กระดาษเอกสาร เศษกิ่งไม้จากการตกแต่งสวน ขวด
เครื่องดื่มจากการบริโภคของพนักงาน เป็นต้น รวมถึง กากกัมมันตรังสี มูลฝอยตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข และน ้าเสียที่ส่งไปบ้าบัดนอกโรงงานทางท่อส่ง 

 
2.3.3 หลักการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green supply chain) 
ชุมพล มณฑาทิพย์กุล (2552) ได้เสนอแนวคิด Green Supply Chain Management และ 

Green Productivity ซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางหลัก 6 ส่วน คือ 
        1) Green Supply/ Green Procurement คือ ความพยายามในการจัดซื อจัดหาจาก

ผู้ส่งมอบสีเขียว (Green Supplier) ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้กระดาษ หรือ
การตั งเกณฑ์ในการจัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่องสิ่งแวดล้อมกับทางผู้ส่งมอบ (Supplier) เป็นต้น 

        2) Green Logistics คือ ความพยายามในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บหรือขนส่งวตัถุดิบ
ผลิตภัณฑ์หรือซากผลิตภณัณฑ์โดยมีต้นทุนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด  

        3) Green Design หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์ (Eco - Design) คือ การน้า 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ขั นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาถึงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงอายุ (Life Cycle Assessment, LCA) ตั งแต่การเลือกชนิดวตัถุดิบ 
การจดัหาและการผลิต การขนส่งที่เกี่ยวข้องทั งหมด การใช้งานของลูกค้าและการน้าซากกลัลสู่
กระบวนการรีไซเคิลหรือฝังกลบ โดยตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
ที่สุด ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
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        4) Green Manufacturing มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่คุ่มค่ามากที่สุด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการท้าไรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค้านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อโลก สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ น การผลิตสีเขียวสามารถประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสี
เขียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้การใช้วัตถุดิบ 
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยในกระบวนการผลิต 
เช่นหลักการของ 3Rs (Reduce Reuse Recycle), หลักการ เศรษฐกิจหมุน เวียน (Circular 
Economy) เป็นต้น 

        5) Green Consumption คือ การบริโภคสีเขียว เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่
ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม มีลักษณะการใช้งานและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง คุ้มค่าและไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

        6) Green Recycling คือการน้าซากของผลิตภัณฑ์กลับมารีไซเคิล (Recycle) อีกครั ง 

 

2.3.4 การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 
คือ การจัดการของเสียโดยให้ความส้าคัญในการลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็น

ล้าดับแรก โดยมุ่งเน้น การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเกิด ของ
เสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการน้ากลับไปใช้ซ ้าหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เหลือของเสียที่
จะต้องบ้าบัด/ก้าจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการก้าจัดของเสียเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่งหลักการ 
3Rs ประกอบด้วย การลดใช้ (Reduce), การใช้ซ ้า (Reuse), การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

        1) การลดใช้ (Reduce) เป็นการลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่
ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ้าเป็นลง รวมถึงการปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะและการเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุ
ภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ 

        2) การใช้ซ ้า (Reuse) เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้
คุณค่า การใช้ซ ้าเป็นการที่เราน้าสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีกครั ง 
เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั งเป็นการลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ นอีกด้วย 

        3) การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการน้าวัสดุต่าง ๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว 
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อม  
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โดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) นั นมักจะมีการถกเถียงกันเล็กน้อยเกี่ยวกับวลี
นี ว่าเกิดขึ นอย่างไรและมีที่มาอย่างไร เมื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
อเมริกาในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 ที่ทรัพยากรต่าง ๆ มีความจ้าเป็น จึงเกิดการสะสมของทรัพยากร 
หรือรือหลีกเลี่ยงการใช้ทั งหมด เพ่ือประหยัดทรัพยากรส้าหรับใช้ในสงครามโลกครั งที่ 2 ส่งผลให้เกิด
การน้ากลับมาใช้ใหม่ในช่วงนั น ประกอบกับ ความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 1950 ท้าให้
ปริมาณขยะและขยะเพ่ิมมากขึ นโดยชาวอเมริกัน เนื่องจากความนิยมที่เพ่ิมขึ นของสินค้าแบบใช้ครั ง
เดียวทิ ง อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ นในช่วงนั น การตีพิมพ์หนังสือของ Rachel 
Carson เรื่อง  Silent Spring โดยตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1962 มีเนื อหาเกี่ยวกับผลร้ายของยาฆ่าแมลง ซึ่ง
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความตระหนักรู้และความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนอเมริกา โดย เกย์
ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) ผู้ด้ารงต้าแหน่งวุฒิสภาในขณะนั น มีความกังวลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในสหรัฐอเมริกามานานแล้ว ประกอบกับในช่วงปี ค .ศ.1969 เกิด
เหตุการณ์รั่วไหลของน ้ามันในซานตา บาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมในวันที่ วันที่ 22 เมษายน ปี 
ค.ศ.1970 ที่มีการเดินขบวนทั่วประเทศและประกาศแนวคิดส้าหรับการสอนในมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนทั่วประเทศเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักและความ
ห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  และในที่สุดวันประวัติศาสตร์นี น้าไปสู่การก่อตั งส้านักงานคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency, EPA) ในปีเดียวกัน  

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ในปี ค .ศ.1976 สภาคองเกรสได้ผ่าน
พระราชบัญญัติการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act, 
RCRA) เพ่ือเพ่ิมความพยายามในการรีไซเคิลและอนุรักษ์ เนื่องจากของเสียได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ จึง
มีการคาดการณ์ว่าหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ได้ถือก้าเนิดขึ นในช่วงเวลานี และเป็นที่
นิยมถึงปัจจุบัน 

 

2.4 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 

 
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นโมเดลที่เปลี่ยนเศรษฐกิจโลกจากการ

ด้าเนินธุรกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการน้าทรัพยากรมาผลิต
และบริโภคแบบใช้แล้วทิ งที่ก่อให้เกิดขยะจ้านวนมาก (Take-Make-Dispose) เปลี่ยนมาเป็นระบบ
ผลิตแบบวงกลม หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะ
และของเสียจากสินค้าหลังจากการบริโภค เป็นระบบที่ เอื อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด และน้าสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก (Make-Use-Return) เพ่ือ
การเติบโตอย่างสมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลกท่ียั่งยืน (อรทัย พงศ์รักธรรม และคณะ., 
2562) 

 
2.4.1 หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
        1) การรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital) 

ผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ้ากัด โดยเริ่มจากการสร้างประโยชน์หรือคุณค่าของ
ทรัพยากรในทุกโอกาสที่สามารถท้าได้ เช่น การเลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
สะอาด เป็นต้น 

        2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบและวัสดุต่าง ๆ ผ่านการออกแบบหรือการดีไซน์สินค้าให้ใช้ได้อย่างยาวนาน (Long-
Lasting Design) เป็นการออกแบบเพ่ือลดของเสียและเข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพ โดยจะต้องไม่มีสารพิษ 
สามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือสามารถน้ากลับมาใช้งานได้อีกครั งและใช้พลังงานที่น้อยที่สุด  โดยใช้
กระบวนการต่าง ได้แก่ 

 (1) การผลิตอีกครั ง (Remanufacturing) คือ การน้าสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
ในระยะหนึ่งกลับมาปรับปรุงแปรสภาพให้มีคุณสมบัติเหมือนของใหม่ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของสินค้า
นั น ๆ  

   (2) การปรับปรุงใหม่ (Refurbishing) คือ การซ่อมแซ่มหรือปรับปรุงใหม่ สินค้า
ประเภทที่ได้รับความเสียหายหรือเกิดต้าหนิที่ถูกส่งคืนกลับไปยังผู้ผลิต แล้วน้ากลับมาจ้าหน่ายอีกครั ง  

  (3) การซ่อมบ้ารุง (Maintenance) คือ การบ้ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพที่
พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

 (4) การซ่อมแซม (Repair) คือ การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้ใช้งานได้ดีดังเดิม 
  (5) การใช้ซ ้า (Reuse) คือ การน้าเอาของที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ซ ้าให้คุ้มค่า  
  (6) การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ นใหม่จากวัสดุที่ใช้

แล้ว โดยการน้ากลับไปเข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ  
   (7) การเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่ (Upcycling) คือ การเปลี่ยนวัสดุต่าง ๆ 

ที่จะกลายเป็นขยะให้กลับมาเป็นของใช้ใหม่โดยการน้ามาเพ่ิมความสวยงาม ใส่แนวคิดใหม่ ๆ เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งที่ก้าลังจะกลายเป็นขยะ  

        3) การรักษาประสิทธิภาพของระบบด้วยการออกแบบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ 
(Negative Externalities) จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบ ทั ง
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ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของชีวิต และการ
จัดการผลกระทบด้านลบที่มาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ที่ดิน อากาศ น ้า เสียงและก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น 

 
2.4.2 มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร  (BS 8001: 2017 

Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations 
Guide) สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด โดย BSI (The British 
Standards Institution) ประกาศมาตรฐานใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับแรกของโลก (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI, 2017) 

หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนตามมาตรฐาน BS 8001 
        1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เข้าใจถึงผลกระทบในวงกว้างที่เกิดจาก

กิจกรรมขององค์กร  
        2) นวัตกรรม (Innovation) การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยค้านึงถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
        3) การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) ดูแลรับผิดชอบและมีการจัดการต่อผลกระทบ

ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กร 
        4) การมีความร่วมมือ (Collaboration) ทั งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์และสร้างมูลค่าทางธุรกิจร่วมกัน 
        5) คุณค่าท่ีเหมาะสม (Value Optimize) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และ

วัตถุดิบให้เกิดมูลค่าและการใช้ประโยชน์สูงสุด 
        6) ความโปร่งใส (Transparency) การเผยแพร่ข้อมูล และเปิดกว้างในการตัดสินใจต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการท้างานที่ยั่งยืน และเป็นวงกลม
และเต็มใจที่จะสื่อสารในลักษณะที่ชัดเจนถูกต้องตรงเวลาซื่อสัตย์และครบถ้วน 

ทั งนี  แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตและการบริโภคอย่างชาญ
ฉลาด มีการแบ่งปัน และค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตมีการวางแผนเพ่ือการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และยังตอบสนองต่อแนวโน้มของสังคมท่ีให้ความส้าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน้าแนวทางการปฏิบัติของ BS 8001 มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและยังช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
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2.5 กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการจัดการของเสียในอุตสาหกรรม 
 

2.5.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เป็นกฎหมายที่ก้าหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน โดยได้ก้าหนดขั นตอน

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตั งแต่ในขั นตอนของการตั งโรงงาน การด้าเนินการของโรงงานรวมถึงการก้ากับดูแล
โรงงาน อย่างไรก็ดีกฎหมายนี มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ด้าเนินการโดยทางราชการ แต่
ให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตาม พ.ร.บ. นี ไปเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงาน 

ตามมาตรา 8 เพ่ือการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ร.บ.
ฉบับนี  จึงให้อ้านาจแก่รัฐมนตรีเพ่ือออกกฎกระทรวงให้โรงงานปฏิบัติตามในเรื่องต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการของเสียโดยได้ระบุไว้ในข้อที่ 5 ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องก้าหนดมาตรฐานและ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน  

 
2.5.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 โดยอาศัยอ้านาจตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามาตรา 8 ได้บัญญัติให้อ้านาจแก่รัฐมนตรีเพ่ือ

อกกระทรวงให้โรงงานปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการก้าหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย หรือมลพิษใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกฏกระทรวง
ฉบับนี ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการของเสีย ได้ระบุในหมวดที่ 4 ข้อก้าหนดที่ 13 เรื่อง การ
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้ โดยสรุปดังนี  
         1) ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่
เสมอและจัดให้มีที่รองรับ หรือที่ก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
         2) โรงงานต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่  ไว้ในที่
รองรับที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องก้าจัดสิ่งดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร้าคาญ 
         3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีลักษณะและ 
คุณสมบัติเข้าข่ายตามที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องด้าเนินการก้าจัด โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี  
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   (1) ห้ามมิให้น้าออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีก้าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (2) แจ้งรายละเอียดชนิด ปริมาณ คุณสมบัติและสถานที่เก็บ พร้อมวิธีการเก็บ   
การท้าลายฤทธิ์ ก้าจัด ทิ ง ฝัง เคลื่อนย้ายและการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก้าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

2.5.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.
2548  

ประกาศฉบับนี ได้มีการระบุนิยามของค้าศัพท์ที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม เช่นสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ของเสียอันตราย การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว ผู้ก่อก้าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ผู้รวบรวมและขนส่ง ผู้บ้าบัดและก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงใบก้ากับการขน และส่งการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี ไม่ใช้บังคับกับสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากส้านักงาน บ้านพักอาศัย และโรงอาหาร ที่มี
กฎหมายควบคุมเฉพาะได้แก่ กากกัมมันตรังสี และมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ
น ้าเสียที่ส่งไปบ้าบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง 

ในส่วนของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก่อก้าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
สามารถสรุปสาระส้าคัญจากประกาศฉบับนี  ได้แก่ 

       1) ต้องไม่เก็บสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงาน เกิน ระยะเวลา 90 วัน หาก
เกินต้องยื่นขอต่อระยะเวลาในการเก็บโดยยื่นแบบ สก. 1 

       2) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะ ด้านที่ขึ นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กฏหมายระบุ และต้องจัดฝึกอบรมพนักงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

       3) ต้องจัดท้าแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน 
       4) ห้ามน้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพ่ือไปก้าจัดโดยไม่ได้รับ

อนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ทั งนี ผู้ก่อก้าเนิดสามารถขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณ
โรงงานได้โดยใช้แบบ สก. 2 

       5) การบ้าบัดหรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลให้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน
ภาคผนวกท่ี 4 
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       6) ในการน้าของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั งต้องมีใบก้ากับการขนส่ง
และให้แจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

       7) ต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิดชอบ (Liability) ต่อกรณี ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ นกับ
สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของโรงงาน โดยสามารถแต่งตั งตัวแทนเป็นผู้รวบรวม และขนส่งได้ และ
ต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิดชอบร่วมกับผู้รวบรวมและขนส่งที่ได้แต่งตั ง 

       8) ต้องส่งรายงานประจ้าปีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตาแบบ สก. 3 ภายในวันที่ 1 
มีนาคม ของปีถัดไป 

       9) ต้องปฏิบัติตามกฏหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฏหมายระหว่าง ประเทศในการน้า
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร 

 
 2.5.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547  

ประกาศฉบับนี  มีสาระส้าคัญของกฎหมาย คือ ผู้ประกอบการกิจการ จะต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้รับบ้าบัดหรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ทุกครั งที่น้าออกนอก
บริเวณโรงงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบการแจ้งที่ก้าหนด 
กรณีที่ไม่มีเครื่องมือในการส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจจัดส่งผ่านทางโทรสารได้ ตามแบบที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนด 

ทั งนี ผู้ประกอบกิจการ จะต้องเลือกผู้รับบ้าบัดหรือก้าจัดที่มีความสามารถและความเชื่อถือ 
โดยท้าข้อตกลงกับผู้รับบ้าบัดหรือก้าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
 2.5.5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก้ากับการขนส่งของเสีย
อันตราย พ.ศ.2547 

ประกาศฉบับนี ได้มีการระบุนิยามของค้าศัพท์ที่ชัดเจนที่ใช้ในกฎหมาย ได้แก่ วัตถุอันตราย   
ผู้ก่อก้าเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย ผู้เก็บรวบรวมและก้าจัดของเสียอันตราย 
เอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอัตราย และเลขประจ้าตัว โดยก้าหนดให้ผู้ก่อก้าเนิดของเสียอันตราย 
ผู้ขนส่งของเสียอันตรายหรือผู้รวบรวมบ้าบัดและก้าจัดของเสียอันตราย ต้องแจ้งเพ่ือขอมีเลข
ประจ้าตัวตามแบบก้ากับการขนส่ง 01 ตามท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี  และให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ออกเลขประจ้าตัวให้กับผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท้าการ นับจากวันที่รับแจ้ง  

ก้าหนดระยะเวลาในการครอบครองของเสียอันตรายขนาดใหญ่ของผู้ก่อก้าเนิดได้ไม่เกิน  90 
วันนับแต่วันเริ่มมีไว้ในครอบครอง และของเสียขนาดกลางเก็บไว้ได้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันเริ่มมีไว้ใน
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ครอบครอง หากเก็บเกินระยะเวลาตามที่ก้าหนดจะต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในระหว่างการครอบครองของเสียอันตรายจะต้องจัดท้าบัญชี
ของเสีย โดยระปริมาณ จ้านวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบ วิธีการบริหารจัดการของเสีย
ที่ครอบครองให้เป็นปัจจุบันในทุก 30 วัน และในระหว่างการขนส่งจะต้องมีการตรวจสอบเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อก้าหนด และผู้ก่อก้าเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของ
เสียอันตรายหรือผู้รวบรวมบ้าบัดและก้าจัดของเสียอันตรายจะต้องจัดท้ารายงานประจ้าปี เพ่ือ
รายงานสถานะของผู้เก็บรวบรวมบ้าบัดและก้าจัดของเสียอันตราย ปริมาณและการจัดการ ของเสีย
อันตรายที่รับมาก้าจัดในแต่ละปีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบปีละหนึ่งครั งภายในวันที่ 1 มีนาคม 
ของทุกปี ตามแบบก้ากับการขนส่งตามที่กฎหมายก้าหนด 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
คงวุฒิ ยอดพยุง (2551) การจัดการของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู กรณีศึกษาบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ้ากัด โดยศึกษาการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมของโรงงานผลิตสารเคมีรวมถึงปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม 

ผลการศึกษา พบว่าการจัดการของเสียอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ของเสียไม่อันตราย และของเสียอันตราย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ้ากัด นั นมีระบบการ
คัดแยกของเสียในแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจน เน้นการก้าจัดของเสียโดยวิธีการน้ากลับมา
ใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการน้ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต หรือส่งให้บริษัทภายนอกมารับด้าเนินการ ท้า
ให้ลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดและลดค่าใช้จ่ายในการซื อวัตถุดิบบางชนิด นอกจากนี ยังน้าเทคโนโลยี
สะอาด (Cleaner technology) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือพยายามลดของเสียจาก
แหล่งก้าเนิดมากที่สุด ส่งผลให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมที่จะต้องก้าจัดโดยวิธีในการน้าไปฝังกลบหรือ
ท้าลายมีจ้านวนลดลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อุไรรัตน์ เพชรยัง (2551) การจัดการของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน 
กรณีศึกษา บริษัท ไบโอแลป จ้ากัด เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ปัญหา และ
อุปสรรคในการด้าเนินการจัดการของเสียและเสนอแนวทางในการจัดการของเสียที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดการของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการศึกษา พบว่าการจัดการของเสียอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ของเสียไม่อันตราย และของเสียอันตราย ทางบริษัท มีระบบจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ดี 
โดยยึดตามแนวทางข้อก้าหนดของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และเน้นย ้าการจัดการของ
เสียที่แหล่งก้าเนิด พร้อมทั งสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการปรับปรุงที่ดีขึ นผ่านกิจกรรม Kaizen 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิต ส้าหรับการน้ากลับมา
ใช้ใหม่ของของเสียภายในบริษัท มีอัตราส่วนร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายทั งหมด
ในปี 2554 โดยของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้จะขายเพ่ือน้าไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงาน อ่ืน ๆ 
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั งนี  คือ การสร้างค่านิมยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้พนักงาน
เห็นความส้าคัญของการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยผ่านการสื่อสารในสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

T.K.Akchurin et al. (2559) การปรับเปลี่ยนสารเติมแต่งในองค์ประกอบของคอนกรีต
โดยใช้ของเสียจากโรงกลั่นน ้ามัน จ้าพวกกลุ่มสารประกอบอินทรีย์จากของเสียน ้ามัน (Organic 
fraction of oil waste, OFOW) เป็นของเหลวสีน ้าตาลเข้มปนเขียว มีกลิ่นน ้ามันเล็กน้อย และมี
ความหนืดคล้ายน ้ามันดอกทานตะวัน ของเสียจ้าพวกนี ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ เป็นสารลดแรงตึงผิว 
(Surfactants) ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต มีปริมาณมากและราคาถูก ซึ่งน้ามาประยุกต์ใช้เป็นสาร
ผสมเพ่ิมหรือ น ้ายาผสมคอนกรีต ส่งผลให้มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหนือกว่าสารเติมแต่งที่มาจาก
ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ 

ผลการศึกษาพบว่าการน้าของเสียจากโรงกลั่นน ้ามันไปใช้เป็นสารเติมแต่งส้าหรับการ
ดัดแปลงส้าหรับคอนกรีตจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และในทางปฏิบัติ โดยผลการ
ตรวจสอบคอนกรีตที่มีการเติมสารจาก กลุ่มสารประกอบอินทรีย์จากของเสียน ้ามัน (Organic 
fraction of oil waste, OFOW) มีการดูดซึมน ้าลดลง 2 - 2.5 เท่า, ความหนาแน่นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 
10% และการเพ่ิมความแข็งแรง เป็นเหตุผลให้การน้าของเสียจากโรงกลั่นน ้ามันในกลุ่มสารอินทรีย์ 
น้าไปประยุกต์เป็นสารเคมีที่ปรับปรุงทางกายภาพและทางกลของคุณสมบัติคอนกรีต เป็นทางเลือก
หนึ่งในการใช้สารเติมแต่งปรับเปลี่ยนส่วนผสมคอนกรีตในการผลิตทั งงานก่อสร้างและซ่อมแซมที่
โรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย บ้านเรือน ฐานรากของโรงต้มน ้า ฯลฯ 
นอกจากนี ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากของเสียในโรงกลั่นน ้ามัน 

Anindita Bhattacharya et al. (2564) การประเมิณประสิทธิภาพการก้าจัดมลพิษของ
พารามิเตอร์ที่สนใจโดยใช้เทคนิคการบ้าบัดต่าง ๆ ส้าหรับกากตะกอนน ้ามันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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โดยพื นที่ศึกษาคือโรงกลั่นน ้ามันกูวาฮาติ ในรัฐอัสสัม ที่ประเทศอินเดีย และใช้กากตะกอนน ้ามันจาก
โรงกลั่นดังกล่าว 

การศึกษานี ใช้เทคนิคการบ้าบัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทดลอง คือ  การบ้าบัดทาง
ชีวภาพของปุ๋ยหมักเป็นการบ้าบัดทางชีวภาพประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบ้าบัดทางชีวภาพจาก
แหล่งก้าเนิด โดยใส่ส่วนผสมของปุ๋ยหมักลงในของเสียที่ปนเปื้อนโดยเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็น
อันตราย  

ในการทอดลองได้แบ่ง การทดลองเป็น 3 เงื่อนไข  
1) ชุดควบคุม ประกอบด้วยกากตะกอนน ้ามันผสมกับดินในอัตราส่วน 4:1 โดยใช้วิธีบ้าบัด

โดยใช้ดินปรับสภาพอย่างง่าย  
2) กากตะกอนน ้ามันผสมกับดินและปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วน 4:1:1 (w/w) ตามล้าดับ ใช้ปุ๋ย

หมักในการบ้าบัด  
3) ประกอบด้วยตะกอนมันที่มีดินและอนุภาคนาโนเงิน  (Ag, Silver nanoparticles) ใน

อัตราส่วน 4:1:1 (w/v) ซึ่งเป็นการบ้าบัดด้วยซิลเวอร์นาโน  
จากการทดลองนี  พบว่า ประสิทธิภาพการก้าจัดมลพิษตามพารามิเตอร์ที่สนใจ ดีที่สุดคือ  

การบ้าบัดทางชีวภาพของปุ๋ยหมัก การบ้าบัดด้วยอนุภาคนาโน และการบ้าบัดโดยใช้ดินปรับสภาพ
อย่างง่าย ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามในการทดลองต้องใช้เวลานานพอสมควรในการสรุปผล นอกจากนี 
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ โรงกลั่นน ้ามันยังประสบปัญหาเรื่องกลิ่นที่รุนแรง จากข้อมูล
การศึกษานี สามารถน้าไปพัฒนา แก้ไขหรือใช้เป็นหนึ่งวิธีในการบ้าบัดกากตะกอนน ้ามันที่มี
ประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดงบประมาณ 

T.S. Gabasiane et al. (2562) การศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับการจัดการของเสียและ
บ้ าบั ดของตะกรั นทองแดง  (Copper slag)  ของบริษัทท้ า เหมื อ งแร่  BCL (Bamangwato 
Concessions Limited) ในเมืองเซเลบี-พิคเว (Selebi-Phikwe) สาธารณรัฐบอตสวานา (Botswana) 
ซึ่งมีของเสียประเภทตะกรันทองแดงจ้านวนมากท่ีเป็นผลพลอยได้จากการผลิตทองแดงในเหมืองแร่  

จากผลการศึกษาการจัดการของเสียและบ้าบัดของตะกรันทองแดง  (Copper slag) ของ
บริษัทท้าเหมืองแร ่BCL (Bamangwato Concessions Limited) โดยการจัดการและบ้าบัด ดังนี  

1) การใช้ตะกรันทองแดงรีไซเคิลในซีเมนต์  
2) การใช้คุณลักษณะบางอย่างในตะกรันทองแดงโดยน้าโลหะกลับมาใช้ใหม่  
    (1) การน้าไปเผาและเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เช่น ปูนซีเมนต์ กระจก คอนกรีต ฉนวน

ใยหิน เป็นต้น 
    (2) การน้าโคบอลต์จากตะกรันทองแดงกลับมาใช้ใหม่  
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จากการจัดการและบ้าบัดที่ดีส่งผลให้เห็นว่าตะกรันทองแดงสามารถสร้างคุณค่าในเชิง
เศรษฐกิจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีศักยภาพและสามารถน้าไปใช้และขายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงโลหะจ้านวนมากสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยงานวิจัยนี สนับสนุนการกระท้าดังกล่าว เพ่ือ
เพ่ิมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ น 

S. Jerez et al. (2564) การศึกษาและลักษณะเฉพาะตัวอย่างลึกซึ งของกากตะกอนน ้ามัน
จากโรงกลั่นน ้ามัน เพ่ือก้าวต่อไปส้าหรับการประเมินค่าในกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกาก
ตะกอนน ้ามันเกิดจากขึ นอยู่กับรูปแบบของกิจกรรมของโรงกลั่นน ้ามัน ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป การ
จัดเก็บ รวมถึงคุณสมบัติของน ้ามันดิบ แต่มีการสันนิษฐานว่าจะมีกากตะกอนน ้ามันเกิดขึ น 1 ตัน ใน
ทุก ๆ ปริมาณน ้ามันดิบ 500 ตัน โดยสามารถพบในกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งกากตะกอนน ้ามัน
เหล่านี ถูกจ้าแนกเป็นของเสียอันตราย หากมีการจัดการที่ไม่ดีพออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้         

องค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอนน ้ามันมีความแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับแหล่งน ้ามันดิบ 
กระบวนการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน ้ามันตัวอย่างเช่น ปริมาณ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั งหมด (Total Petroleum Hydrocarbon, TPH) ในกากตะกอนน ้ามัน 
อยู่ในช่วง 15 – 50 % โดยน ้าหนักต่อน ้าหนัก(% w/w) ในขณะที่ปริมาณน ้าและของแข็งอยู่ในช่วง 
30-85 % และ 5-46% ตามล้าดับ เนื่องจากความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีในกากตะกอน
น ้ามัน คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่น ความหนืด และค่าความร้อนอาจแตกต่างกันอย่าง
มาก  

ส้าหรับงานวิจัยนี ได้ท้าการได้รวบรวมตัวอย่างกากตะกอนน ้ามันจากหน่วยแยกน ้ามันที่ได้รับ
การออกแบบตามาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API). ในโรงกลั่นน ้ามันประเทศสเปน โดยเก็บ
ตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิคงที เพ่ือไม่ให้สภาวะเปลี่ยนแปลง และได้ท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยละเอียด
ทั งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงแยกองค์ประกอบและวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น น ้ามัน 
ของแข็ง และของเหลว ซึ่งทั ง 3 ส่วนนี เป็นองค์ประกอบโดยรวมของกากตะกอนน ้ามัน แต่สิ่งที่
น่าสนใจส้าหรับงานวิจัยนี  คือการน้าข้อมูลวิเคราะห์ที่ได้ก่อนหน้านี  ไปวิเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างมูลค่าของกากตะกอนน ้ามัน โดยส่วนใหญ่การจัดการกากตะกอนน ้ามันจะเน้นไปที่
การกู้คืน (Recovery) การน้าเชื อเพลิงที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่ (Reclaiming valuable fuel) และการ
ก้าจัด (Disposing) ทั งนี ด้วยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ น การก้าจัดจึงเป็นที่ยอมรับน้อยลง
และราคาแพง ผลการวิจัยพบว่า การบ้าบัดกากตะกอนมันแบบดั งเดิม แนวทางโดยทั่วไปมีความ
เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่ค่อนข้างสูง ศักยภาพ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ และผลกระทบต่อ
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สุขภาพของมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั นจึงมีการน้าเสนอเทคโนโลยีใหม่และเป็นทางเลือก เพ่ือการ
จัดการกากตะกอนน ้ามัน โดยมี 4 กลยุทธ์ ดังภาพที่ 2.3 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  กระบวนการสร้างมูลค่าของกากตะกอนน ้ามัน 
ที่มา: S. Jerez et al., 2564  

 
กลยุทธ์ที่ 1 : เป็นการลดปริมาณของของแข็งในกากตะกอนน ้ามันในขั นตอนแรกของการบ้าบัดด้วย
กระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยความร้อน (Thermal hydrolysis) และการท้าปฏิกิริยากับอากาศเปียก
(Wet Air Oxidation, WAO) ส่งผลให้มีการลดลงของของแข็งที่มีอยู่ในกากตะกอนน ้ามันซึ่งท้าให้เกิด
การสะสมของสารประกอบอินทรีย์ที่ละลายในน ้าที่มีความเข้มข้นสูง ผลพลอยได้คือน ้าเสียที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ(ลดภาระของการบ้าบัดในส่วนที่เป็นน ้าเสีย) 
กลยุทธ์ที่ 2 : จะต่อเนื่องจากกลยุทธ์ที่ 1 หลังจากลดปริมาณของของแข็งในกากตะกอนน ้ามันแล้ว แต่
หากไม่สามารถลดปริมาณของแข็งในกากตะกอนน ้ามันได้หมด ยังคงเหลือในส่วนที่เป็นของแข็งและ
น ้ามัน จึงจ้าเป็นต้องหาวิธีต่อไป ซึ่งในที่นี จะในส่วนที่เป็นน ้ามันสามารถน้าไปรีไซเคิลกลับไปใน
กระบวนกลั่นได้แต่ในส่วนที่เป็นกากของแข็งมีความเป็นไปในการแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุดูดซับ 
ผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เนื่องจากมีปริมาณไฮโดรคาร์บอนสูงของน ้ามัน หรือใช้เป็น
ตัวเร่งปฏิกิรยาที่มีการใช้งานที่เหมาะสม  
กลยุทธ์ที่ 3 : เป็นกิจกรรมต่องเนื่องจากกลยุทธ์ที่ 1 เนื่องจากการการบ้าบัดด้วยความร้อน เช่น 
ไฮโดรไลซิสและการท้าปฏิกิริยากับอากาศเปียก  (Wet Air Oxidation, WAO) สามารถผลิตกรด
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ระเหยได้หลายชนิด (อะซิติก, ฟอร์มิก และโพรพิโอนิก) ซึ่งสามารถบ้าบัดได้โดยใช้กระบวนการย่อย
สลายทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทนที่เป็นผลพลอยได้และของแข็งที่เหลืออยู่
สามารถใช้เป็นถ่านได้โดยถ่านนี จะมีปริมาณคาร์บอนสูง (Biochar) 
กลยุทธ์ที่  4 : จะใช้กระบวนการร่วมกันระหว่างการหมักในที่ ไม่มีแสง  (Dark fermentation 
treatment) และการบ้าบัดโดยใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่งผลให้เกิด
การหมุนเวียนหลังจากหมักแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นไบโอไฮโดรเจน  (Bio-hydrogen) ซึ่งกากตะกอนที่
เหลือ สามารถน้าไปย่อยสลายทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน ได้ผลลัพธ์เป็นก๊าซมีเทน เช่นกัน 

ทั งนี ในส่วนของทฤษฎีและรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่ายังไม่เชื่อมถึงกัน
เท่าท่ีควร ดังนั น จึงควรท้าการศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพ่ือ
หาความเป็นไปได้ ตลอดจนผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในการน้ากลยุทธ์ในการ
สร้างมูลค่าของกากตะกอนน ้ามัน ไปปฏิบัติในอนาคต 

Jiang Ying et al. (2555) การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีขียวตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในงานวิจัยนี  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั งในส่วนนิยามและผลการด้าเนินการของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวิเคราะห์ความแตกต่างของทั งสองหลักการนี  
รวมถึงการน้าเสนอแนวทางการน้าการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวไปใช้ในประเทศจีน  โดยสามารถ
สรุปสาระส้าคัญจากงานวิจัย ดังนี  

เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การเปลี่ยนรูปแบบเดิมของเศรษฐกิจเชิงเส้นทางเดียวที่เริ่มจาก การ
จัดหาทรัพยากร กระบวนการผลิต และของเสีย ให้อยู่ในรูปแบบวงกลมหรือมีการหมุนเวียนกัน ใช้
หลัก 3R  

ส้าหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรร
ทรัพยากร เพ่ิมผลประโยชน์ และบรรลุเป้าหมายของความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมผ่านวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับปรุงความเร็วของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ความมั่นใจ ระดับท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีแนวคิดที่จะลดมภาวะที่ต้นทางและการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการมา
บ้าบัดภายหลัง 

ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศจีน ดังนี  
1) ส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลของเรา 

    (1) ท้าการส่งเสริมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มั่นใจว่าการน้าการจัดการห่วงโซ่

อุปทานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
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    (2) รัฐบาลควรจัดตั งเครื่อข่ายหรือองค์กรที่มีหน้ารวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีสะอาดทั ง

ในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ประกอบการที่ยากจะเข้าถึงข้อมูล น้าไป

ประยุกต์ใช้ในองค์กร 

    (3) ปลูกฝังการบริโภคสีเขียวต่อประชาชน การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด การเลือกอย่างมีสติ และการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท้าลาย

สิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะบังคับให้ผู้ประกอบการปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการขายขององค์กรให้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ น 

2) การน้าการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวไปใช้กับองค์กรชั นน้า 

    (1) การปลูกฝังแนวคิด ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว ตั งแต่

ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับล่าง 

    (2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางุรกิจและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียว 

    (3) การสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง

ผู้จัดหาวัตถุดดิบ ทรัพยากรและบริษัท เพ่ือเป้าหมายในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3) การมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว  ซ่ึงเป็นกุญแจสู่

ความส้าเร็จของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวอยู่ที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในสังคมและการ

เสริมสร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมทั งหมด  

วุฒิภาค พูลบัว และคณะ (2564) การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารขององค์การชั นน้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวเต็มตัว โดยการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสิ่งแวดล้อมขององค์การแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ต้นน ้า (การยกระดับซัพพลายเออร์ทางธุรกิจ) กลางน ้า (การปรับปรุงภายในกระบวนการผลิต) 
และปลายน ้า (การสร้างคุณค่าเพ่ิมสู่ลูกค้า)  

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสิ่งแวดล้อมนั น องค์การต้องมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียวภายในองค์การ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการจัดซื อจัดหา การผลิต สินค้าคงคลัง คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การขนส่งและกระจาย
สินค้า ต่อเนื่องไปยังการเจรจากับคู่ค้าและการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะประสบความส้าเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในองค์การตลอดห่วงโซ่อุปทาน หน่วยงานที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้อง
ค้านึงถึงกระบวนการการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
ไม่สั่งวัตถุดิบเกินจ้าเป็น สามารถล้าเลียงสินค้าได้เต็มคันยานพาหนะ ลดจ้านวนยานพาหนะหรือเที่ยว
เปล่าที่ไม่จ้าเป็น ใช้พลังงานสะอาด น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ เป็นต้น จึงเป็น ความท้าทายของ
ทุกหน่วยงานที่จะช่วยให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต เพ่ือ
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มอบการท้างานที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคน รวมทั งการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับสังคม 
 Carolina T. Pinheiro et al. (2564) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้
แล้วในยุโรปตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยได้ศึกษาถึงคุณสมบัติของน ้ามันหล่อลื่นบริสุทธ์และ
น ้ามันหล่อลื่นที่เป็นของเสีย ความเป็นอันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากมีการจัดการที่ไม่
เหมาะสม น้าเสนอแนวทางและเทคโนโลยีในการจัดการที่ใช้ในยุโรป รวมถึงสรุปภาพรวมของการ
ประเมินวัฏจักชีวิตของของกลยุทธ์การจัดการน ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว และเสนอแนวทางการพัฒนา
ในอนาคต  
 จากผลการศึกษาสรุปได้ดังนี  ส้าหรับการก้าจัดน ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้วอาจมีความเสี่ยงสูง
ระบบนิเวศ โดยแนวทางที่ดีในการจัดการของเสียคือการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่ง
รวมถึงการออกแบบและการผลิตน ้ามันหล่อลื่น การน้าไปใช้งาน และการน้าไปรีไซเคิล ส้าหรับการ
จัดการของเสียที่เกิดขึ นในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มในการน้าน ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้วไปรีไซเคิลมากขึ น 
โดยเกิดการแข่งขันระหว่างการฟ้ืนฟู (Regeneration) และการรีไซเคิล เนื่องจากสภภาพยุโรปได้
กฎหมายที่สนับสนุนการจัดการน ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้วโดยการการฟ้ืนฟู (Regeneration) มากกว่า
การน้าไปรีไซเคิลโดยการเผาหรือผลิตเชื อเพลิง และจากการศึกษาการประเมินวัฏจักชีวิตของ
น ้ามันหล่อลื่นพบว่าการน้าน้ามันที่ไม่ใช้แล้วไปท้าการฟ้ืนฟู (Regeneration) จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตน ้ามันธรรมชาติจากน ้ามันดิบ อย่างไรก็ตามการประเมินวัฏ
จักชีวิตของน ้ามันหล่อลื่น ไม่ได้ยืนยันว่าการฟ้ืนฟู (Regeneration) จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
บ้าบัด เนื่องจากต้องค้านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วยเช่น ตลาดน ้ามันหล่อลื่น การใช้พลังงาน 
ต้นทุนในการด้าเนินงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฟ้ืนฟู และท้ายที่สุดคือการพัฒนา
เทคโนโลยีในการจัดการ 
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ภาพที่ 2.4  การจัดการน ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้วตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่มา: Carolina T. Pinheiro et al., 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงกลั่ นน ้ามันแห่งหนึ่ง สอดคล้องกับ
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular economy) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการศึกษามุ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และน้าเสนอแนวทางในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาและค้นคว้าตามขั นตอนต่อไปนี  คือ 
 3.1 กรอบแนวคิด 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 เครื่องมือในการศึกษา 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 กรอบแนวคิด 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินการโครงการบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 

การศึกษาการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทไทยออยล์ 
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 

- การลดทรัพยากรในการผลิต  - ลดการปลดปล่อยมลพิษ 
- การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่  - การลดของเสียจากกระบวนการผลิต  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ  

ปัจจัยภายในที่ส่งผล 
ให้เกิดความสาเร็จ  

The McKinsey 7S Framework 

ปัจจัยภายนอกที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

PEST Analysis 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
ในการด าเนินโครงการ 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิจะด้าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสืบค้นจากต้ารา วารสาร งานวิจัย 
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม แนวคิด และ
ทฤษฎีการจัดการสิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม รายงานการศึกษาและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังได้น้าเสนอไว้ใน บทที่ 2 

 
3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมจากข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก

(In-depth Interview) กับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมบริษัทไทยออยล์ และผู้
ได้รับประโยชน์จากโครงการบริหารจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะกระท้าเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพ่ือ
น้าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาประมวลผลแนวทางการด้าเนินโครงการ ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย ของ
โครงการบริหารจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ของบริษัท ไทย
ออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางต่อไปในการพัฒนาในอนาคต 

        3.2.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
        เป็นการเก็บข้อมูล ที่มีความจ้าเพาะเจาะจงโดยที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ที่สามารถชี แจงได้

โดยตรง สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยที่ผู้สัมภาษณ์ จะมีแนวค้าถามหรือรูปแบบของ
ค้าถามที่ได้ก้าหนดอย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียด และครอบคลุมประเด็นส้าคัญมากที่สุด ในการศึกษาครั งนี การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างอิสระตามความคิดเห็น  โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ์ จะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการด้าเนินโครงการบริหารจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 
รวมทั งปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการ 

        การสัมภาษณ์เชิงลึกนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเก็บข้อมูลที่ละเอียดและลึกในหัวข้อที่
ต้องการศึกษาจากผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในบริษัท 
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3.3 เครื่องมือในการศึกษา 
  

การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) โดยสัมภาษณ์
จากผู้เกี่ยวข้องในบริษัทไทยออยล์ดังนี  

1) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จ้านวน 1 คน 
2) หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม จ้านวน 1 คน 
แบบสัมภาษณ์นั นประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี   
1) ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
2) ค้าถามเก่ียวกับกระบวนการด้าเนินโครงการ  
3) ปัจจัยส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จตามหลัก 7S Framework (ปัจจัยภายในองค์กร) 
ประกอบด้วย  กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy), โครงสร้างองค์กร (Structure), พนักงาน 
(Staff), ทักษะ (Skill), ระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการ (System), รูปแบบการบริหาร
จัดการ (Style) และ ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values)   
4) ปัจจัยภายนอกที่ อาจส่ งผลกระทบต่ออง ค์กร โดยใช้หลักการ PEST Analysis 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง (Political), ด้านเศรษฐกิจ (Economic),        ด้าน
สังคม (Social) และด้านเทคโนโลยี (Technological)  
5) ปัญหาอุปสรรคของการด้าเนินโครงการ 
การศึกษานี เลือกใช้เครื่องมือ 7S Framework (ปัจจัยภายในองค์กร) เนื่องจากเป็นวิเคราะห์

องค์ประกอบภายในองค์กรที่ชัดเจน โดยทั ง 7 องค์ประกอบนี จะต้องท้างานให้สัมพันธ์สอดคล้อง และ
เสริมแรงซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีผลการปฏิบัติที่ดีและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั งไว้ ส้าหรับ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยใช้หลักการ PEST Analysis นั น จะ
เป็นข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมในการวางแผนการด้าเนินโครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถด้าเนินงานไปได้
อย่างราบรื่นและประสบความส้าเร็จ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากที่ผู้ศึกษา ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วและตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท้าการแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ของโครงการบริหารจัดการของเสียตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ของบริษัท และน้ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ในการด้าเนินโครงการที่ประเมินโดยใช้หลัก 7S Framework และ PEST Analysis ในการ
วิเคราะห์ตามล้าดับ นอกจากนั นยังวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนานอนาคต 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั งนี ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของโรงกลั่นน ้ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด 
(มหาชน) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติภูมิจากการสืบค้นจากต้ารา วารสาร งานวิจัย กฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม แนวคิด และทฤษฎีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม รายงานการศึกษาและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ปฐมภูมิจากข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับเจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม และหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมบริษัทไทย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะกระท้าเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาประมวลผลแนวทางการด้าเนิน
โครงการ ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย ของโครงการบริหารจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular economy) ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ทั งนี ผู้ศึกษาได้ท้าการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูล และน้าเสนอข้อมูลเป็น 8 ส่วน ดังนี  

4.1 ข้อมูลพื นฐานของ บริษัทไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
4.2 สายโซ่มูลค่าของเครือธุรกิจของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
4.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
4.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
4.5 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
4.6 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ บริษัท    

ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)  
4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ

บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
4.8 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ 
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4.1 ข้อมูลพื นฐานของ บริษัทไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 

4.1.1 สถานที่ตั งโครงการ  
ตั งอยู่เลขท่ี 42/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี 20230                                                                                                                                            
 
4.1.2 ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจ้าหน่ายน้ ามัน

ปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งก่อตั งขึ นในปีพ.ศ. 2504 เป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่ง
หนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีธุรกิจหลักคือการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมปัจจุบันมีก้าลังการผลิต 
275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี บริษัทยังประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ในบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
การผลิตสารอะโรมาติกส์และสารตั งต้น ส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารท้าความสะอาด เช่น ผงซักฟอก
ธุรกิจการผลิตน้ ามันหล่อลื่นพื นฐาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจขนส่ง และบริการจัดเก็บน้ ามันดิบน้ ามัน
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือและทางท่อธุรกิจด้านการบริหารจัดการเรือธุรกิจพลังงาน
ทดแทนธุรกิจสารท้าละลายและธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรส้าหรับเครือ    
ไทยออยล์ 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  แผนที่ตั งโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 
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4.2 สายโซ่มูลค่าของเครือธุรกิจของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 
 บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นน ้ามันปิโตรเลียมที่มี
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันปิโตรเลียมส้าเร็จรูปรองรับ
ความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ธุรกิจขององค์กรยังขยายห่วงโซ่คุณค่า จากโรงกลั่นน ้ามันไปยัง
ธุรกิจต้นน ้า คือ การขนส่งน ้ามันดิบทางทะเล และธุรกิจปลายน ้า คือ ธุรกิจปิโตรเคมีและน ้ามันหล่อลื่น 
พื นฐาน ธุรกิจสารท้าละลาย ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามัน
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทางท่อ และทางเรือ ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจค้าสารท้า
ละลายในประเทศเวียดนาม ดังภาพที่ 4.2 แสดงรายละเอียดของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเครือบริษัท 
ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเครือไทยออยล์ 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564

 
4.2.1 ธุรกิจการกลั่นน้ ามัน 

ธุรกิจโรงกลั่นน ้ามันเป็นธุรกิจหลัก ที่มีก้าลังการกลั่นโดยเฉลี่ยประมาณ 275,000 บาร์เรลต่อ

วัน ปัจจุบันโรงกลั่นไทยออยล์มีขนาดก้าลังการผลิตน ้ามันส้าเร็จรูปที่สูงที่สุดในประเทศ สามารถกลั่น

น ้ามันดิบคิดเป็นร้อยละ 22 ของก้าลังการกลั่นทั งหมดของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์น ้ามันส้าเร็จรูปในประเทศประมาณร้อยละ 31 (THE STANDARD, 2021) 

         โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดจากระบบการผลิตได้
อย่างเต็มที่ และด้วยเหตุที่เป็นโรงกลั่น Complex Refinery ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
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ส้าเร็จรูปที่มีคุณค่าสูงในสัดส่วนที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก โดยมีความยืดหยุ่นสูง ในการ
ใช้วัตถุดิบหรือน้ ามันดิบจากแหล่งต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส้าเร็จรูปแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ จุดมุ่งหมายในการกลั่น
น ้ามันดิบ คือ เพ่ือกลั่นแยกเอาของเหลวออกจากน ้ามัน (Distillate Liquid) ออกมาให้มากที่สุดเท่าท่ี
จะท้าได้ โดยของเหลวที่ได้จากการกลั่นจากหน่วยผลิต ด้วยกระบวนการ Separation Process อาจ
ใช้เป็น Feedstocks ในหน่วยผลิต ด้วยกระบวนการ Conversion/Reforming Process ที่ติดตั ง
เอาไว้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าน ้ามัน หรืออาจจะส่งเข้าสู่ถังเก็บกัก กลายเป็นผลิตภัณฑ์น ้ามันปิโตรเลียม
ส้าเร็จรูป เพ่ือรอจ้าหน่ายเลยก็เป็นได้ หรืออาจจะต้องส่งเข้าสู่หน่วยที่มีหน้าที่ก้าจัดสิ่งเจือปนด้วย
กระบวนการ Treating Process ก่อน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์น ้ามันปิโตรเลียมส้าเร็จรูป ที่มีคุณภาพตาม
ข้อก้าหนดทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าโดยโรงงานจะจัดส่งและรวบรวมน ้าเสียทั งหมด
เข้าโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของโรงงานต่อไป 

กระบวนการกลั่นน ้ามันดิบของ โรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ในปัจจุบัน แสดงดังภาพที่ 4.2 โดย
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามเทคโนโลยีการผลิตดังต่อไปนี  

         1) กระบวนการแยกกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Separation Process) 
เป็นกระบวนการแยกกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกจากกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของโมเลกุล ด้วยการใช้วิธีการกลั่นล้าดับส่วน (Distillation) ซึ่งอาศัยความแตกต่างของจุด
เดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในแต่ละกลุ่ม หน่วยผลิตที่มีกระบวนการเหล่านี  ได้แก่ 

   (1) หน่วยกลั่นน ้ามันดิบ (Crude Distillation Unit: CDU) 
   (2) หน่วยกลั่นสุญญากาศ (High Vacuum Unit: HVU) 
         2) กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Conversion/ 

Reforming Process) เป็นกระบวนการที่ ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนจากประเภทที่มีคุณค่าต่้าให้เป็นประเภทที่มีคุณค่าสูงขึ น เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดที่
ต้องการมากขึ น หน่วยผลิตที่มีกระบวนการเหล่านี เกิดขึ น ได้แก่ 

   (1) หน่ ว ยแตกตั วน ้ า มั นหนั ก ให้ เ ป็ นน ้ า มั น เบา  โ ดย ใช้ ตั ว เ ร่ งปฏิ กิ ริ ย า                 
(Fluid Catalytic Cracking Unit: FCCU) 

   (2) หน่วยแตกตัวน ้ามันหนัก (น ้ามันเตาที่ยังไม่ส้าเร็จรูป) ให้เป็นน ้ามันเบา โดยใช้
ความร้อน (Thermal Cracking Unit: TCU) 

   (3) หน่วยแตกตัวน ้ามันหนักให้เป็นน ้ามันเบาโดยใช้ไฮโดรเจน (Hydrocracking 
Unit: HCU) 
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   (4) หน่วยแตกตัวกากน ้ามันหนักให้เป็นน ้ามันเบาโดยใช้ไฮโดรเจน  (Residue 
Hydrocracking Unit: RHCU) 

   (5) หน่วยเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลน ้ามันเพ่ือเพ่ิมค่าออกเทน (Isomerization 
Unit: ISOM) 

   (6) หน่วยเปลี่ยนโครงสร้ างโมเลกุลของแนฟทา โดยใช้สารเร่ งปฏิกิ ริ ยา 
(Continuous Catalyst Regeneration Platformer Unit: CCR) 

   (7) หน่วยผลิตยางมะตอย (Bitumen Blowing Unit: BBU) 
   (8) หน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Manufacturing Unit: HMU) และหน่วย

เพ่ิมความบริสุทธิ์ให้ก๊าซไฮโดรเจน (Pressure Swing Adsorber: PSA) 
   (9) หน่วยผลิตสารมิกซ์ไซลีน (Mixed Xylene Unit: MX) 
         3) กระบวนการก้าจัดสารเจือปนที่ไม่ต้องการออกจากผลิตภัณฑ์น ้ามัน (Treating 

Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ก้าจัดสารเจือปนที่ไม่ต้องการออกจากผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ได้จาก
กระบวนการกลั่นขั นต่าง ๆ หรือแปรสภาพสารเจือปนให้อยู่ในสภาพที่จะไม่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตในขั นตอนต่อไป หรือเมื่อน้าผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน หน่วยผลิตที่มีกระบวนการเหล่านี  
ได้แก่ 

   (1) หน่วยก้าจัดก้ามะถันในแนฟทาโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจน (Hydro treating Unit: 
HDT) 

   (2) หน่วยก้าจัดก้ามะถันในน ้ามันดีเซล (Hydrodesulphurizing Unit: HDS) 
   (3) หน่วยก้าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซ ที่ได้จาก

กระบวนการกลั่น (Sour Gas) โดยใช้สารพวกเอมีน (ADIP Treating Unit: ADIP หรือ ARU) 
   (4) หน่วยก้าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากน ้าเสียจากหน่วยกลั่นด้วยไอน ้า (Sour 

Water Stripper: SWS) 
   (5) หน่วยเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นก้ามะถันเหลว โดยใช้การเผาและสารเร่ง

ปฏิกิริยา (Sulphur Recovery Unit: SRU) 
   (6) หน่วยก้าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้สารเร่งปฏิกิริยา สารดูดซับ และการเผา 

Shell Claus Off-gas Treating Unit (SCOT) หรือ TGTU 
   (7) หน่วยก้าจัดก้ามะถันจากน ้ามันก๊าด (Kerosene Merox Treating Unit: KMT) 

   (8) หน่วยปรับปรุงองค์ประกอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Treating Unit) 
   (9) หน่วยสกัดแยกแอสฟัลท์โดยใช้ตัวท้าละลาย (Solvent Deasphalting Unit: 

SDA) 
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ภาพที่ 4.3  กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส้าเร็จรูปจากน ้ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
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4.2.2 ธุรกิจปิโตรเคมีและน้ ามันหล่อลื่นพื นฐาน 

เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบพลอยได้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสายโซ่การผลิตของโรงกลั่น ได้แก่ 

การผลิตสารอะโรเมติกส์ประมาณ 838,000 ตันต่อปี น้ ามันหล่อลื่นพื นฐาน ยางมะตอยและน้ ามันยาง

มลพิษต้่า (TDAE) ประมาณ 684,535 ตันต่อปี  

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คือ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ้ากัด (TPX) บริษัทนี ทางไทย

ออยล์ได้ถือหุ้นทั งหมด มีบทบาทในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้

จากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ สารพาราไซลีน สารเบนซีน และสารโทลูอีน โดยกระบวนการ

ผลิต ดังภาพที่ 4.4 ประกอบด้วย 4 หน่วยหลัก คือ  

        1) หน่วยผลิตสารมิกซ์ไซลีน (Mixed Xylene : MX) เป็นหน่วยที่ท้าหน้าที่กลั่นแยก

แพลตฟอร์ เ มตจากหน่ วย เ พ่ิมค่ าออ ก เทนด้ วยสาร เ ร่ งปฏิ กิ ริ ย า  ( Continuous Catalyst 

Regeneration Platformer Unit) ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือผลิตสารอะโรเมติกส์ช

นิดเบา (C5 Product) Crude Toluene และสารอะโรเมติกส์ชนิดหนัก (C9+) ซึ่งจะส่งกลับไปยัง

บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบผสมน ้ามันส้าเร็จรูปต่อไป นอกจากนั น ยัง

มีการผลิต Crude Benzene ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตสารเบนซีนและสารมิกซ์ไซ

ลีน ประกอบไปด้วยสารพาราไซลีน สารออโธไซลีน สารเมตาไซลีน และสารเอทิลเบนซีน ซึ่งจะมีการ

น้าไปผลิตสารพาราไซลีนต่อไป 

        2) หน่วยผลิตสารพาราไซลีน (Paraxylene : PX) ประกอบด้วยหน่วยผลิตย่อย 3 

หน่วย โดยจะมีการน้าสารมิกซ์ไซลีนจากหน่วย MX ป้อนเข้าสู่หน่วย Parex เพ่ือแยกสารพาราไซลีนอ

อกจากสารไซลีนอ่ืน ๆ ในสาร   มิกซ์ไซลีน โดยกระบวนการ Adsorption สารพาราไซลีนที่ได้ จะมี

การน้ามาเข้ากระบวนการกลั่นเพ่ือเพ่ิมความบริสุทธิ์ให้สูงขึ น จากนั นจะส่งสารไซลีนอ่ืน ๆ ซึ่งโดยรวม

เรียกว่า Raffinate ได้แก่ สารออโธไซลีน สารเมตาไซลีน และสารเอทิลเบนซีน ไปยังหน่วย Isomar 

เพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสารออโธไซลีนและสารเมตาไซลีนให้กลายเป็นสารพาราไซลีนด้ว ย

ปฏิกิริยา Isomerization และเปลี่ยนสารเอทิลเบนซีนให้ กลายเป็นสารเบนซีนด้วยปฏิกิริยา EB 

Dealkylation นอกจากนี  ยังมีหน่วยกลั่นไซลีน (Xylene Rerun Unit) ซึ่งจะท้าหน้าที่กลั่นแยก

สารอะโรเมติกส์หนัก (C9+) ที่อยู่ในสารมิกซ์ไซลีนออกจากสารอะโรเมติกส์เบา (C8) เพ่ือให้ได้สาร

มิกซ์ไซลีนที่พร้อมจะส่งไปเป็นวัตถุดิบส้าหรับหน่วย Parex ขณะเดียวกัน สารอะโรเมติกส์หนัก (C9+) 
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บางส่วนจากหน่วย MX จะมีการส่งเข้าสู่หน่วย Xylene Rerun Unit เพ่ือแยกเฉพาะ A9 และส่งกลับ

ไป บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือน้าไปผลิตน ้ามันเบนซินต่อไป ส้าหรับส่วนที่เหลือซึ่งเรียกว่า 

Heavies จะมีการส่งกลับไปยัง บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือผลิตน ้ามันเตา 

        3) หน่วยผลิตสารเบนซีน ประกอบด้วยหน่วยผลิตย่อย 2 หน่วย โดยจะมีการส่ง 

Crude Benzene จากหน่วย MX และสารเบนซีนจากหน่วย Isomar ไปยังหน่วย ED Sulfolane 

เพ่ือสกัดแยกสารที่ไม่ใช่สารอะโรเมติกส์ออก แล้วส่งกลับไปยังบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือ

น้าไปใช้เป็นองค์ประกอบผสมน ้ามันเบนซิน ขณะที่สารอะโรเมติกส์ที่เหลือจะส่งไปยังหน่วย Benzene 

and Toluene Fractionation เพ่ือกลั่นแยกสารเบนซีน  สารโทลูอีนและสารไซลีน ท้าให้ได้สารเบน

ซีนที่มีความบริสุทธิ์ ส่วนสารโทลูอีนจะมีการส่งต่อไปยังหน่วย PxMax เพ่ือผลิตสารพาราไซลีนและ

สารเบนซีน ส้าหรับสารไซลีนอื่น ๆ จะส่งกลับไปยังหน่วย Xylene Rerun Unit 

        4) หน่วยผลิต PxMax เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสารโทลู

อีนให้เป็นสารพาราไซลีนและสารเบนซีนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น  โดยสารโทลูอีนที่ป้อนเข้าหน่วยผลิต 

PxMax จะผ่านกระบวนการ Selective Toluene Disproportionation (STDP) โดยใช้สารเร่ง

ปฏิกิริยาซึ่งมีลักษณะโครงสร้างพิเศษ (Molecular Sieve) ที่มีรูพรุนขนาดเฉพาะ ท้าให้สามารถผลิต

สารมิกซ์ไซลีนที่มีความเข้มข้นของสารพาราไซลีนสูง และมีสารเบนซีนเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม ทั งยัง

สามารถผลิตสารมิกซ์ไซลีนในสัดส่วนที่สูงและเกิดการแตกตัวเป็นก๊าซในสัดส่วนที่ต่้า จากนั น จะมีการ

ส่งสารมิกซ์ไซลีนที่มีความเข้มข้นของสารพาราไซลีนสูงไปยังหน่วยผลิต Parex เพ่ือแยกสารที่มีความ

บริสุทธิ์สูงออกจ้าหน่าย เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านความเข้มข้น  สารพาราไซลีนที่ได้จึงมี

ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานสูง และช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการต่้าลง ขณะที่สารเบนซีนที่

ผลิตจากหน่วย PxMax จะเป็นสารเบนซีนที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถจ้าหน่ายได้โดยตรง นอกจากนั น 

ยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ก๊าซทิ ง ซึ่งจะน้ามาใช้เป็นเชื อเพลิงภายในโรงงาน 
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ภาพที่ 4.4  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริษัท ไทยพาราไซลีน จ้ากัด (TPX) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564

 
นอกจากนี ยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอีกโรงงาน คือ บริษัท ลาบิกซ์ จ้ากัด (LABIX) 

บริษัทนี ทางไทยออยล์ได้ถือหุ้นทั งหมด มีบทบาทในการผลิตสารตั งต้นในการผลิตสารท้าความสะอาด 
(Linear Alkyl Benzene) สร้างเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทไทย โดยกระบวนการผลิตสาร Linear 
Alkyl Benzene (LAB) ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดจาก Universal Oil Product Company 
Limited (UOP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น้าด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงกลั่นน ้ามันและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งในหน่วยผลิตสาร LAB สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ หน่วยการ
เตรียมสารตั งต้น n - Paraffin และหน่วยผลิตสาร LAB ดังภาพที่ 4.5 

 
 

ภาพที่ 4.5  กระบวนการผลิตผลิตสารตั งต้นในการผลิตสารท้าความสะอาด (LAB) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 
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 โดยโรงงานผลิตน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน คือ บริษัท ไทยลู้บเบส จ้ากัด (มหาชน) (TLB) บริษัทนี 
ทางไทยออยล์ได้ถือหุ้นทั งหมด มีบทบาทในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์ ส้าหรับ
กระบวนการกลั่นน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน ประกอบด้วย หน่วยการผลิตหลัก 6 หน่วย และหน่วย
สนับสนุนการผลิต 3 หน่วย โดยในแต่ละหน่วยการผลิตหลักและหน่วยสนับสนุนการผลิต ดังนี 

โดยโรงงานผลิตน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน คือ บริษัท ไทยลู้บเบส จ้ากัด (มหาชน) (TLB) บริษัทนี 

ทางไทยออยล์ได้ถือหุ้นทั งหมด มีบทบาทในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์ ส้าหรับ

กระบวนการกลั่นน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน ประกอบด้วย หน่วยการผลิตหลัก 6 หน่วย และหน่วย

สนับสนุนการผลิต 3 หน่วย โดยในแต่ละหน่วยการผลิตหลักและหน่วยสนับสนุนการผลิต ดังนี  

        1) หน่วยกลั่นระบบสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit: VDU) เป็นกระบวนการ

กลั่นแยกกากน ้ามันดิบ (Long Residue) เพ่ือแยกกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกจากกัน

ด้วยวิธีการกลั่นล้าดับส่วน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละ

กลุ่ม และเนื่องจากกากน ้ามันดิบดังกล่าวประกอบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่ จึงต้องใช้ระบบสุญญากาศ

ช่วยในการแยกชนิดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

        2) หน่วยแยกแอสฟัลท์ (Propane Deasphalting Unit: PDU) เป็นกระบวนการแยก

แอสฟัลท์ออกจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือ Vacuum Residue ที่ได้จาก VDU โดยใช้

สารละลายของโพรเพนเพ่ือดึงเอาแอสฟัลท์ออก 

        3) หน่วยแยกสารอะโรเมติกส์ (Methyl Pyrrolidone Refining Process: MPU) เป็น

กระบวนการแยกสารประกอบอะโรเมติกส์ที่ไม่ต้องการออกจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยการ

ใช้ตัวท้าละลาย NMP (n - Methyl - 2 - pyrrolidone) โดยสารอะโรเมติกส์บางส่วนจะถูกน้าไปผสม

เป็นเชื อเพลิง และน้าไปผสมเพ่ือผลิตยางมะตอย ส่วนตัวท้าละลาย NMP ที่แยกได้จะถูกน้ากลับไปใช้

ในกระบวนการผลิตต่อไป 

        4) หน่วยลดปริมาณก้ามะถันและฟอกสี (Hydrogen Finishing Unit: HFU) เป็น

กระบวนการแยกก้ามะถันออกจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือ 60 RF, 15 RF, 500 RF และ 

BSRF ที่ได้จาก MPU  

        5) หน่วยแยกไขพาราฟิน (Solvent Dewaxing Unit: SDU) เป็นกระบวนการแยกไข

พาราฟิน (Slack Wax) ออกจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จาก HFU เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์

น ้ามันหล่อลื่นพื นฐานที่มีจุดไหลเทต่้า ได้มาตรฐานสากล และพร้อมจ้าหน่าย 
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        6) หน่วยผลิตน ้ามันยางมลพิษต่้า (TDAE) ท้าหน้าที่แยกสารอะโรเมติกส์ชนิดหลายวง 

(Polycyclic Aromatic) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์น ้ามันยางมลพิษต่้า (TDAE) จะถูกส่งไปเก็บในถังเก็บกัก 

และจ้าหน่ายโดยขนถ่ายผ่านทางรถบรรทุก 

 
 

ภาพที่ 4.6  กระบวนการผลิตน ้ามันหล่อลื่นพื นฐานและปิโตรเคมีของกลุ่มไทยออยล์ 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
 

4.2.3 ธุรกิจสารท้าละลาย 

เป็นธุรกิจที่น้าวัตถุดิบพลอยได้จากโรงกลั่นส่งต่อให้บริษัทร่วมลงทุนเพ่ือผลิตสารท้าละลาย 

เช่น สารท้าละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวท้าละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ สารท้า

ละลายเคมิคอลเป็นตัวท้าละลายทางเคมี และเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ เป็นต้น โดยมีการจ้าหน่ายสารท้า

ละลายในประเทศไทยและในเอเชียแปซิฟิก 

 

4.2.4 ธุรกิจไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นการต่อยอดเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจประกอบด้วยโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิงโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกน้ามาใช้ภายในกลุ่มไทยออยล์เป็นหลัก

นอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วยังสามารถผลิตพลังงานไอน้ า เพ่ือน้าไปใช้ในพื นที่ปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
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4.2.5 ธุรกิจเอทานอล 

เป็นธุรกิจที่รองรับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

ตลอดจนเตรียมความพร้อมส้าหรับอนาคตโดยมีโรงงานที่เป็นบริษัทร่วมทุนทั งหมด  2 แห่งซึ่งมีก้าลัง

การผลิตรวมประมาณ 600,000 ลิตรต่อวัน 

4.2.6 ธุรกิจการขนส่งและอ่ืนๆ 

เป็นธุรกิจที่สนับสนุนด้านการตลาดการปรับปรุงประสิทธิภาพและการสร้างโอกาสในอนาคต

ประกอบด้วยธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์น้ ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือระหว่างประเทศ

โดยมีเรือบรรทุกน้ ามัน นอกจากนี ยังมีธุรกิจจัดการงานทรัพยากรบุคคลส้าหรับกลุ่มบริษัทในเครือไทย

ออยล์ตลอดจนมีการลงทุนในบริษัทที่ให้ค้าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการกลั่นและปิโตรเคมี 

 

4.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 ส้าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ บริษัท ไทยออยล์ 

จ้ากัด (มหาชน) ได้ประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หนึ่งใน

ข้อก้าหนดที่จะต้องมีการประเมินความสอดคล้องตามข้อก้าหนด กฎหมายต้องปฏิบัติตาม ผ่านการ

ทบทวนเอกสารข้อมูลที่จ้าเป็นทางกฎหมาย และตรวจประเมินทั งภายในและภายนอกองค์กร โดยมี

รายละเอียดดังนี  

 

4.3.1 การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) นั นได้ปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติดังนี  

         1) ในการน้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพ่ือไปก้าจัด ทางบริษัท 

ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ได้ท้าการขออนุญาตแบบ สก . 2 ที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก้าหนดของ

กฎหมาย ดังตัวอย่างภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่างใบอนุญาตสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
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โรงงาน (สก. 2) รวมถึงบริษัทมีการตรวจสอบผู้รับก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในการด้าเนิน

ธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมายก่อนเลือกใช้บริการ ดังตัวอย่างภาพที่ 4.7 

แสดงการตรวจสอบผู้รับก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในการด้าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นไป

ตามข้อก้าหนดของกฎหมาย (Audit Vendor) 

        2) ในการการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน ทางทางบริษัท 
ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ได้ท้าการขออนุญาตแบบ สก . 1 ที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก้าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยต้องไม่เก็บสิ่ง ปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงาน เกิน ระยะเวลา 90 วัน หาก
เกินต้องยื่นขอต่อระยะเวลาในการเก็บโดยยื่นแบบ สก. 1 ดังตัวอย่างภาพที่ 4.9 แสดงตัวอย่างการขอ
ขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก. 1) ทั งนี ทางบริษัท
ได้ท้าการศึกษาและหาวิธีในการจัดการของเสียดังกล่าวที่ได้ท้าการเก็บไว้อย่างเหมาะสมที่สุด เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

        3) ทางบริษัทได้ท้าการรวบรวมข้อมูลและจัดท้ารายงานการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมประจ้าปี (สก. 3) ส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามช่วงเวลาที่ก้าหนด (ภายในวันที่ 1 

มีนาคม ของปีถัดไป) ดังตัวอย่างภาพที่ 4.10 แสดงการรายงานการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ประจ้าปี (สก. 3) รวมถึงได้แนบรายงาน สก . 3 ไว้ในภาคผนวกของรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ของบริษัท ที่รายงานเป็นประจ้า

ทุก 6 เดือน 

        4) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดของกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทต้องจัดท้าแผนการ

ป้องกันอุบัติภัยเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ทั งนี  บริษัทได้จัดท้าระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียม

ความพร้ อม เ พ่ือรองรั บสถานการณ์ฉุ ก เฉิ น  (EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE 

PROCEDURE) โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินี ได้ครอบคลุมถึง กรณีเกิดเหตุรั่วไหล เกิดเหตุอัคคีภัย และเกิด

ระเบิดของของเสีย ไว้ในขั นตอนปฏิบัตินี  ทั งนี เพ่ือเป็นการก้าหนดขั นตอนการปฏิบัติงานและเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และป้องกันหรือลดความรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่ออาชี

วอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนขั นตอนการ

ปฏิบัติงาน ฝึกอบรม และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของขั นตอนการปฏิบัติเป็น

ประจ้า อย่างน้อยปี ละ 1 ครั ง โดยการฝึกซ้อมแผนรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนด

ของกฎหมายและ EIA  
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ภาพที่ 4.7  การตรวจสอบผู้รับก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในการด้าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและ
เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย (Audit Vendor) ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564

 

 
 

ภาพที่ 4.8  ตัวอย่างการขออนุญาตสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (สก. 2) ของบริษัท 
ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
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ภาพที่ 4.9  ตัวอย่างการขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณ
โรงงาน(สก. 1) ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564

 

  
 

ภาพที่ 4.10  ตัวอย่างการรายงานการจัดการของเสียอุตสาหกรรมประจ้าปี (สก. 3) ของบริษัท ไทย
ออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 



44 
 

         5) ในการน้าของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั ง บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด 
(มหาชน) มีการจัดท้าเอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตราย เพ่ือเป็นหลักฐานในการมอบหมายให้
ขนส่งของเสียอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง ดังภาพที่ 
4.11 ตัวอย่างเอกสารเอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตรายของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
และเก็บใบก้ากับการขนส่งฉบับที่ 2 อย่างน้อย 3 ปี ตามท่ีกฎหมายก้าหนด รวมถึงแจ้งต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.11  ตัวอย่างเอกสารเอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตราย ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด 
(มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
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         6) บริษัทได้ร่วมกับคู่ค้า (ผู้ให้บริการบ้าบัดหรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ใน

การจัดท้าหนังสือยินยอมเพ่ือประกันความรับผิดชอบ ต่อกรณี ต่างๆ ที่จะเกิดขึ นกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ

ไม่ใช้แล้วของโรงงาน โดยต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิดชอบ (Liability) ต่อกรณี ต่างๆ ที่จะเกิด

ขึ นกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของโรงงาน ตั งแต่การรวบรวม ขนส่ง ไปจนถึงก้าจัด ให้เป็นไปตาม

กฎหมายก้าหนด 

         7) บริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ขึ นทะเบียน

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กฏหมายระบุ เข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมตามท่ี

กฎหมายก้าหนด และจัดฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย ดังภาพที่ 4.12 แสดงตัวอย่างเอกสารการขึ นทะเบียนผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมของ

บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 

 

 
 

ภาพที่ 4.12  ตัวอย่างเอกสารการขึ นทะเบียนผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด 
(มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
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4.3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก

โรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 

บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547    ซึ่งผู้ประกอบการกิจการ จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ 

และชื่อผู้รับบ้าบัดหรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ทุกครั งที่น้าออกนอกบริเวณโรงงาน โดยผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบการแจ้งที่ก้าหนด ทั งนี บริษัทได้ด้าเนินการ

แจ้งปริมาณขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายก้าหนด ดังตัวอย่างภาพที่ 4.13 

 

 
 

ภาพที่ 4.13  ตัวอย่างแจ้งปริมาณขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)  
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ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 
 4.3.3 ระบบเอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตราย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2547

บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ

เอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ .ศ. 2547 โดยสาระส้าคัญของประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมฉบับนี  คือ ผู้ก่อก้าเนิดของเสียอันตรายจะต้องท้าการแจ้งของขึ นทะเบียนเลขประจ้าตัวผู้

ก่อก้าเนิดของเสีย รวมถึงมีการจัดท้าบัญชีระบุปริมาณ จ้านวนภาชนะ ของเสียอันตรายให้เป็นปัจจุบัน

ทุก 30 วัน มีอุปรกณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของของเสีย รวมถึงจัดท้าใบก้ากับการขนส่งของ

ของเสียอันตรายตามแบบก้ากับการขนส่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ทั งนี บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)  ได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดของประกาศฉบับดังกล่าว 

รวมถึงมีการจัดท้าบัญชีระบุปริมาณ จ้านวนภาชนะ ของเสียอันตรายให้เป็นปัจจุบันทุก 30 วัน ผ่าน

การตรวจสอบพื นที่จัดเก็บของเสียในทุกเดือน (Audit waste yard) เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

และจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล เช่น ทราย เป็นต้น 

 

       
 

ภาพที่ 4.14  ทรายฉุกเฉินพื นที่จัดเก็บของเสียของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)  
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
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ภาพที่ 4.15  ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบปริมาณของเสียในพื นที่จัดเก็บ ของบริษัท ไทยออยล์ 
จ้ากัด (มหาชน) 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564

 

4.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยออยล์ จา้กัด (มหาชน) 
 

การประกอบกิจการของโรงงานบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) สามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นของเสียอุตสาหกรรม น ้าเสียและอากาศ
เสีย รวมทั งด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของพนักงาน จากพันธกิจของเครือไทยออยล์ที่ยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม น้ามาซึ่งการจัดท้านโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับน้า ระบบการจัดการแบบ บูรณาการ (Integrated Management System: 
IMS) และได้ประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ISO 14001:2015 แนว
ทางการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) แนวทางปรับปรุงสู่ความเป็นเลิศตามผลการ
ประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) แนวทางปฏิบัติตาม
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ แนวทางการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (ISO 26000) ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวม
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พลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่ งยืน (Corporate Social Responsibility, 
Department of Industrial Works: CSR-DIW) ตลอดจนน้าระบบการจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System: OEMS) ของกลุ่ม ปตท. มาใช้ก้ากับและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเสมอมา ตั งแต่การประเมินความเสี่ยง การก้าหนดมาตรการเพ่ือ
ควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และการปรับปรุง
เพ่ือการพัฒนามาใช้ตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการผลกระทบที่อาจ เกิดขึ น
จากการด้าเนินงาน อย่างเป็นระบบ 

 
4.4.1 แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นความรับผิดชอบสามด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG และประยุกต์ใช้แนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส้าหรับการขับเคลื่อนองค์กรได้แบ่งกลยุทธ์เป็นระยะสั น 
ระยะกลาง และระยาว ดังนี  

กลยุทธ์ระยะสั นและระยะกลาง ภายใต้โครงการ Operation Excellence to Business 
Excellence (O2Bx) โดยน้าโมเดล ‘Refinery in The City’ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 3 ด้ านหลักคือ การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental 
management) การสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจสู่สังคม (Social management) และการด้าเนินงานที่
สอดคล้องกับข้อก้าหนดกฎหมาย (Governance compliance)  เพ่ือผลักดันการบริหารจัดการทั ง 
สามด้านมุ่งสู่เป้าหมาย Partner for Life ทางบริษัทจึงได้ใช้แนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า 
“CARE Concept” ดังภาพที ่4.16 ประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 
         1) การก้ากับดูแล (Control Right) การควบคุมการท้างาน กิจกรรมด้านต่างๆ ที่
เกิดขึ นในโรงกลั่น ให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดและกฎหมาย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ น
แก่ชุมชน รวมถึงรักษาความเชื่อมั่นของชุมชนโดยรอบโรงกลั่น 
         2) การสร้างความตระหนักและการสื่อสาร (Awareness and Communication 
Right) การสร้างความตระหนักและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อสารให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการด้าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากการด้าเนินการ
ของธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ 
         3) การบริหารจัดการทรัพยากร (Recycling Right) การน้ากลยุทธ์ 3Rs และเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) น้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพ่ือการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
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         4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม (Eco-Society Right) เป็นโครงการสร้างคุณค่า
สู่งสังคมผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังจิดสาธารณะ และความรับผิดชอบต่องสังคมให้แก่
พนักงาน  

ส้าหรับกลยุทธ์ระยะยาวนั น เพ่ือผลักดันการเติบโตของธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้าง
โอกาสในธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กลุยทธ์ด้วยกัน คือ กลยุทธ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
และกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

 

 
 

ภาพที่ 4.16  CARE Concept 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
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ภาพที่ 4.17  นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัด
การพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มไทยออยล์ 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 
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4.5 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 
 การพิจารณาการจัดการของเสียอุตสหกรรม จะพิจารณาเฉพาะของเสียที่เกิดขึ นจากการ
ด้าเนินการของโรงกลั่นน ้ามัน และของเสียจากส้านักงาน โดยผ่านการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก 
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เช่น รายงานความยั่งยืน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
สามารถสรุปการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ได้ดังนี  
 

4.5.1 แหล่งก้าเนิดและประเภทของเสียอุตสาหกรรม 
กากของเสียที่เกิดขึ นจากโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
        1) กากของเสียประเภทอันตรายจากการประกอบกิจการ ได้แก่ กระป๋องสีปนเปื้อน 

(Contaminated Painting can), ดินและหินปนเปื้อน (Contaminated Sand/Stone), วัสดุหรือ
เศษผ้าปนเปื้อน (Contaminated Material/Fabric), ขยะอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic waste), 
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon), วัสดุตัวกรอง (Filter Garbage), หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ที่ใช้แล้ว
, กากตะกอนน ้ามัน (Decanted Oily sludge), ตะกอนชีวภาพ (Bio – Sludge), ตะกอนน ้ามัน (Oily 
sludge), เซรามิคบอล (Ceramic ball) และตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 
         2) ของเสียไม่อันตรายจากการประกอบกิจการ ได้แก่ ถ่านโค้ก (Coke), เศษโลหะไม่
ปนเปื้อน และฉนวนกันความร้อน (Insulation) 
         3) ของเสียจากส้านักงาน ได้แก่ ขยะมูลฝอย, ขวดพลาสติก และเศษกระดาษ ของเสีย
ที่เกิดขึ นจะถูกรวบรวมไว้ในพื นที่จัดเก็บของเสีย และถูกคัดแยกเพ่ือพิจารณาตามหลัก 3R และ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในการน้ากลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าให้ของเสีย ส้าหรับของเสียที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการตามหลักตามหลัก 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ จะถูกเก็บใส่ภาชนะที่มิดชิด รวบรวม 
และน้าส่งเพ่ือไปก้าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่อไป ดังตารางที่ 4.1 
แสดงประเภทของเสีย ปริมาณ และการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของกระบวนการกลั่นน ้ามัน และ
อาคารส้านักงาน ของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.1 ประเภทของเสีย ปริมาณ และการจัดการกากของเสียของโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ 
 

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ปริมาณ  
(ตันต่อปี) 

องค์ประกอบหลัก การจัดการ 

ของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการ 

Contaminated 
Painting can 

15 Contaminated 
Painting can 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Filter Garbage 4 Filter Garbage น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ผสม หรือส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับ
ก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

Electronic waste 
จาก Office 

7 Electronic waste ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

หลอดไฟฟลูออเรส
เซนท์ที่ใช้แล้ว 

4 หลอดไฟฟลูออเรส
เซนท์ 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Bio - Sludge 200 Bio - Sludge 
 
 
 

น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ผสม หรือส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับ
ก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

Contaminated 
Material/Fabric 

150 Contaminated 
Material/Fabric 

น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ทดแทนในเตาเผาปูนซีมเนต์ หรือส่ง
ก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Contaminated 
Sand/Stone 

2,200 Contaminated 
Sand/Stone 

น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ผสม หรือส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับ
ก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 
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ตารางท่ี 4.1 ประเภทของเสีย ปริมาณ และการจัดการกากของเสียของโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ (ต่อ) 
 

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ปริมาณ  
(ตันต่อปี) 

องค์ประกอบหลัก การจัดการ 

ของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการ 

Activated 
Carbon 

540 Spent Activated 
Carbon 

น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ผสม หรือส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับ
ก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

Decanted Oily 
sludge 

800 Decanted Oily 
sludge 

น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ผสม หรือส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับ
ก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

Oily sludge 1,300 Oily sludge น้าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื อเพลิง
ทดแทนในเตาเผาปูนซีมเนต์ หรือส่ง
ก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Ceramic ball 6.88 Ceramic ball ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Spent Catalyst 

FCC Catalyst 
อายุการใช้งาน 5 ปี 

182.5 SiO2/Al2O3 ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

HDS-2 Catalyst 
อายุการใช้งาน 1.5 ปี 

164.9 3.2 % Ni, 13 % 
Mo on Al2O3 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

HDS-3 Catalyst 
อายุการใช้งาน 1.5 ปี 

197.9 3.2 % Ni, 13 % 
Mo on Al2O3 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

HDT-2 Catalyst 
อายุการใช้งาน 6 ปี 

7.26 3.2 % Ni, 13 % 
Mo on Al2O3 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
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ตารางท่ี 4.1 ประเภทของเสีย ปริมาณ และการจัดการกากของเสียของโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ (ต่อ) 
 

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ปริมาณ  
(ตันต่อปี) 

องค์ประกอบหลัก การจัดการ 

Spent Catalyst 

HDT-1 Catalyst 
อายุการใช้งาน 6 ปี 

16.92 3.2 % Ni, 13 % 
Mo on Al2O3 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

CCR Catalyst 
อายุการใช้งาน 6 ปี 

10.8 0.29 % Pt on 
Al2O3 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

HCU-1 Catalyst 
อายุการใช้งาน 5 ปี 

163.07 55-85 % Al2O3  
5-25 % MnO3, 
NiO,  
CoO, AlPO4, SiO  

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

HCU-2 Catalyst 
อายุการใช้งาน 5 ปี 

150.9 0-2 % NiO, 5-15 
% W2O3 on 85-
95 % SiO2/Al2O3 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

HMU-1 Catalyst 
อายุการใช้งาน 1 ปี 

19.08 26 % Ni on Al2O3 ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Claus Catalyst 
อายุการใช้งาน 5 ปี 

19.16 90-98 % Al2O3,  
0.2-4 % Na2O 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

Titanium Oxide 
Catalyst 

2.22 85 % TiO2 min ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

SCOT/TGTU 
Catalyst 
อายุการใช้งาน 5 ปี 

10.14 Cobalt 
Molybdenum  
(Co-Mo Catalyst) 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

G-HDS Catalyst 
(HR-845) 
อายุการใช้งาน 4-7 ปี 

21.5 Nickel 
Molybdenum 
(Ni-Mo Catalyst) 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
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ตารางท่ี 4.1 ประเภทของเสีย ปริมาณ และการจัดการกากของเสียของโรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ (ต่อ) 
 

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ปริมาณ  
(ตันต่อปี) 

องค์ประกอบหลัก การจัดการ 

Spent Catalyst 

G-HDS Catalyst 
(HR-806) 
อายุการใช้งาน 4-7 ปี 

6 Cobalt 
Molybdenum  
(Co-Mo Catalyst) 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

ของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการ 
Coke 15 Coke เป็นเชื อเพลิงทดแทน 

Insulation 280 Insulation ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

เศษโลหะไม่
ปนเปื้อน 

15 เศษโลหะไม่
ปนเปื้อน 

ส่งก้าจัดโดยหน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือ
ผู้รับซื อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ 

 
หมายเหตุ: ของเสียอันตรายจากส้านักงาน เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ จะถูกรวบรวมไปก้าจัดพร้อม
กับของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการ ดังนั น ของเสียจากส้านักงานจะเหลือแต่ของเสียไม่
อันตราย ซึ่ง เป็นขยะมูลฝอยที่เทศบาลนครแหลมฉบัง รับไปก้าจัด 
ที่มา: รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2556 
 

4.5.2 แนวทางการบริหารการจัดการของเสีย 
 การจัดการกากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต บริษัท ไทยออยล์ 
จ้ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง การจัดการกากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลเหล่านี ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ มาตรฐานสากล รวมทั งกฎหมาย หรือข้อก้าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่ากากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ น จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้
ก้าหนดให้มีการคู่มือการจัดการของเสีย (Waste management Manual) ที่มีจุดประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการให้ปริมาณการเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็น
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การจัดการที่ต้นทาง รวมถึงคู่มือการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว (Waste management procedure) 
เพ่ือก้าหนดขั นตอนการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี ตามแนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า “CARE Concept” ในด้านการจัดการ
ของเสียนั นที่ว่าด้วยตัวอักษร R – Recycling right (หมุน-ลด-ซ า้-ใช้งาน) การบริหารจัดการทรัพยากร
เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยกลยุทธ์ 3Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ตามมาตรฐานสากล BS 8001:2017 เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ส้าหรับเป้าหมายปี    พ.ศ. 2564 ในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของ
เสียคือ ปริมาณการก้าจัดของเสียโดยวิธีฝังกลบคิดเป็นศูนย์ และการก้าจัดของเสียด้วยวิธีการ 3Rs คิด
เป็นมากกว่าร้อยละ 95 โดยจากการด้าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการและกลยุทธ์ต่างๆ 
ส่งผลให้บริษัทสามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ โดยเมื่อท้าการศึกษาในส่วนของปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ น ในปี พ.ศ. 2564 สามารถลดปริมาณของเสียทั งหมดที่เกิดขึ นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิด
เป็นร้อยละ 46 และลดปริมาณของเสียอันตรายเสียทั งหมดที่เกิดขึ นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 38 เป็นผลมาจากการจัดการของเสียตั งแต่แหล่งก้าเนิดตามหลัก 3Rs และ Circular 
Economy นอกจากนี ยังส่งผลให้ปริมาณการก้าจัดของเสียด้วยวิธีฝังกลับคิดเป็นศูนย์ รวมถึงการ
จัดการของเสียที่เกิดขึ นของไทยออยล์ในปี พ.ศ. 2564 นั นเป็นไปตามหลัก 3Rs คิดเป็นร้อยละ 99.99 
จากของเสียทั งหมดที่เกิดขึ นและด้าเนินการแล้วทั งหมด ดังข้อมูลในตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณของ
เสียจากการด้าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 
ตารางท่ี 4.2 ปริมาณของเสียจากการด้าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 

การจัดการของเสีย หน่วย 2561 2562 2563 2564 
ของเสียทั งหมดที่เกิดขึ น ตัน    5,889 
ของเสียทั งหมดที่เกิดขึ นและด้าเนนิการจัดการแล้ว ตัน 13,013 14,916 10,820 5,862 
- ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ น ตัน 12,707 12,452 8,201 5,078 

- ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ น ตัน 306 2,464 2,619 784 
ปริมาณของเสียที่คงเหลืออยู่ในพื นท่ีจัดเก็บ ณ สิ นป ี ตัน    27 

- ปริมาณของเสียอันตรายที่คงเหลืออยู่ในพื นท่ีเก็บ ตัน    25 
- ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่คงเหลืออยู่ในพื นท่ีเก็บ ตัน    2 
ปริมาณของเสียทั งหมดที่น้าไปใช้ประโยชน ์ ตัน 12,641 13,923 10,786 5,856 

Onsite ตัน 0 0 0 0 
ปริมาณของเสียอันตรายทั งหมดที่น้าไปใช้ประโยชน์ ตัน 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 4.2 ปริมาณของเสียจากการด้าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

การจัดการของเสีย หน่วย 2561 2562 2563 2564 
- เตรียมน้ากลับไปใช้ซ ้า ตัน 0 0 0 0 
- โดยการรีไซเคิล ตัน 0 0 0 0 
- โดยการกู้คืนของเสีย (Recovery) ตัน 0 0 0 0 
ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั งหมดที่น้าไปใช้ประโยชน์ ตัน 0 0 0 0 

- เตรียมน้ากลับไปใช้ซ ้า ตัน 0 0 0 0 
- โดยการรีไซเคิล ตัน 0 0 0 0 

- โดยการกู้คืนของเสีย (Recovery) ตัน 0 0 0 0 
Offsite ตัน 12,641 13,923 10,786 5,856 
ปริมาณของเสียอันตรายทั งหมดที่น้าไปใช้ประโยชน์ ตัน 12,517 11,787 8,167 5,078 
- เตรียมน้ากลับไปใช้ซ ้า ตัน 0 0 0 0 
- โดยการรีไซเคิล ตัน 1,425 4,615 1,312 944 

- โดยการกู้คืนของเสีย (Recovery) ตัน 11,092 7,173 6,855 4,134 
ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั งหมดที่น้าไปใช้ประโยชน์ ตัน 124 2,136 2,619 778 

- เตรียมน้ากลับไปใช้ซ ้า ตัน 0 0 0 0 
- โดยการรีไซเคิล ตัน 57 2,086 2,448 432 

- โดยการกู้คืนของเสีย (Recovery) มาเป็นเชื อเพลิง
ทางเลือก 

ตัน 67 49 171 346 

ปริมาณของเสียทั งหมดที่น้าไปก้าจัด ตัน 372 993 34 6 

Onsite ตัน 0 0 0 0 

ปริมาณของเสียอันตรายทั งหมดที่น้าไปก้าจัด ตัน 0 0 0 0 
- โดยการเผาเพื่อให้ได้พลังงาน ตัน 0 0 0 0 

- โดยการเผา (ไม่ได้พลังงาน) ตัน 0 0 0 0 

- โดยหลุมฝังกลบ ตัน 0 0 0 0 
- โดยวิธีการอ่ืนๆ ตัน 0 0 0 0 

ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั งหมดที่น้าไปก้าจัด ตัน 0 0 0 0 
- โดยการเผาเพื่อให้ได้พลังงาน ตัน 0 0 0 0 

- โดยการเผา (ไม่ได้พลังงาน) ตัน 0 0 0 0 

- โดยหลุมฝังกลบ ตัน 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 4.2 ปริมาณของเสียจากการด้าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

การจัดการของเสีย หน่วย 2561 2562 2563 2564 

- โดยวิธีการอ่ืนๆ ตัน 0 0 0 0 
Offsite ตัน 372 993 34 6 

ปริมาณของเสียอันตรายทั งหมดที่น้าไปก้าจัด ตัน 190 665 34 0 

- โดยการเผาเพื่อให้ได้พลังงาน ตัน 0 0 0 0 
- โดยการเผา (ไม่ได้พลังงาน) ตัน 143 427 6 0 

- โดยหลุมฝังกลบ ตัน 47 237 0 0 

- โดยวิธีการอ่ืนๆ ตัน 0 0 28 0 
ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั งหมดที่น้าไปก้าจัด ตัน 182 328 0 6 

- โดยการเผาเพื่อให้ได้พลังงาน ตัน 0 0 0 6 

- โดยการเผา (ไม่ได้พลังงาน) ตัน 0 133 0 0 
- โดยหลุมฝังกลบ ตัน 182 195 0 0 

- โดยวิธีการอ่ืนๆ ตัน 0 0 0 0 
 

ที่มา: รายงานความยั่งยืน แบบบูรณาการ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ประจ้าปี 2564 หน้า 
133-134 
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ภาพที่ 4.18  ปริมาณของเสียจากการด้าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณของเสยีอันตรายที่เกิดขึ้น 
(ตัน)

ปริมาณของเสยีอันตรายที่ได้
ปรับปรุงและน ากลับมาใชห้รือน า

ปริมาณของเสยีอันตรายที่เผาท าลาย
ในเตาเผาอุตสาหกรรม หรือจัดการ
โดยระบบบ าบดัน้ าเสียภายนอก
องค์กร (ตัน) 

ปริมาณของเสยีที่ไม่อันตรายที่เผา
ท าลายในเตาเผาอุตสาหกรรม หรือ
จัดการโดยระบบบ าบดัน้ าเสีย
ภายนอกองค์กร (ตัน)

ปริมาณของเสยีที่ไม่อันตราย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ตัน) 

ปริมาณของเสยีที่ไม่อันตรายที่ได้
ปรับปรุงและน ากลับมาใชห้รือน า

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่
ด าเนินการด้วยวิธีฝังกลบ (ตัน) 
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4.6 การศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 

กลุ่มไทยออยล์ได้บูรณาการในการก้าหนดกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการ “TOP 
CE WE GO” ดังภาพที่ 4.19 แสดงรายละเอียดของโครงการ โดยแต่งตั งคณะท้างานการบริหาร
ทรัพยากรหมุนเวียนเ พ่ือต่อยอดสู่สั งคม (Thaioil Circular Economy Working Team) เ พ่ือ
ด้าเนินงานสู่เป้าหมายที่ตั งไว้ โดยโครงการ “TOP CE WE GO”นั นมีเป้าหมายในการก้ากับดูแล
ทรัพยากรที่ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศ แบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่  

1) การบริหารจัดการน ้าและน ้าเสีย (W: Water and wastewater management) การ
บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยบูรณาการร่วมกับหลัก 3Rs ที่
ครอบคลุมทุกมิติของการใช้น ้าของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพนการใช้น ้าอย่างคุ้มค่าตั งแต่ต้นทาง
ของห่วงโซ่การผลิต การบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์น ้าทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ นรวมถึงการ
บ้าบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ 

2) การจัดการพลังงาน (E: Energy conservation) มุ่งด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตต่างๆ ผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

3) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G: Green label focus) เน้นการบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ นตั งแต่การผลิตและการช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การจัดซื อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประยุกต์น้าแนวทางการจัดซื อจัดจ้างอย่าง
ยั่งยืน ISO 20400:2017 มาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการปรับปรุงนโยบาย และสื่อสารคู่
ค้า เป็นต้น 

4) การจัดการของเสียอุตสาหกรรม (O: Opportunity for upcycling) การประยุกต์ใช้ 3Rs 
(Reduce Recycle Recover) ในกระบวนการผลิต เพ่ือลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ นตั งแต่ต้นทาง การ
เพ่ิมมูลค่าของของเสียผ่านโครงการต่างๆ และการตั งเป้าหมายการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์เพ่ือลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส้าหรับด้านสังคม ไทยออยล์ดูแลรับผิดชอบสังคมและชุมชนรอบโรงกลั่น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและบรรเทาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การจัดการของเสียของโครงการ TOP CE WE GO จะสอดคล้องกับ O : Opportunity for 
upcycling เป็นการเน้นในเรื่องของการจัดการของเสียที่ยั่งยืนและการเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าใน
การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Upcycling) สร้างมูลค่าให้กับของเสียเพ่ือน้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์กร 
รวมถึงเพ่ือชุมชนและสังคม เกิดธุรกิจใหม่ให้กับชุมชน 
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ภาพที่ 4.19  โครงการ “TOP CE WE GO” 
ทีม่า: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564
 
 ส้าหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของกลุ่มไทยออยล์นั น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ผ่านการประยุกต์ใช้ 3Rs (Reduce Recycle Recover) ในกระบวนการผลิต การหาโอกาสในการน้า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดของเสียที่ต้องส่งก้าจัดให้น้อยที่สุด ถือเป็นสิ่ง
ที่กลุ่มไทยออยล์ยึดมั่นในการบริหารจัดการ เพ่ือผลักดันให้สู่เป้าหมายในการจัดการของเสียตามหลัก 
3Rs มากกว่าร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงการก้าจัดของเสียโดยวิธีฝังกลบคิดเป็นศูนย์ อย่าง
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 
 ส้าหรับปี พ.ศ. 2564 นั นได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ  
 1) CE in Process ภายใต้ โครงการ Operation Excellence to Business Excellence 
(O2Bx) เพ่ือลดการสร้างของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด ส้าหรับของเสียที่เกิดขึ นแล้ว
กลุ่มไทยออยล์ได้ใช้หลัก 3Rs มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของของเสียให้ได้มากที่สุด เช่น 
โครงการผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag โดยได้มีการศึกษาถึงคุณสมบัติและความเป็นไปได้ในการ
น้าไปใช้ประโยชน์ของ Copper slag ที่แต่เดิมจะถูกส่งก้าจัด และน้ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนดิน
แดงในการผลิตปูนซีเมนต์ ส้าหรับ Spent Catalyst ที่หมดอายุการใช้งานจากระบวนการผลิตได้มี
การน้าเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ (Regeneration) แทนการส่งก้าจัด ได้แก่    
HDS-2 Catalyst ประมาณ 32 ตัน และ  EM – 1800  Olgone Catalyst ประมาณ 65 ตัน นอกจากนี 
ยังมีการศึกษา Spent catalyst บางชนิดที่สามารถเพ่ิมมูลค่าจากเดิม ได้แก่ Spent catalyst DeH – 
15 ประมาณ 24 ตัน โดยน้าไปสกัดโลหะแพลตตินั่ม (Platinum Reclaim) ซึ่งมีมูลค่าที่สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อไป จากเดิมท่ีน้าไปก้าจัดโดยการเผาท้าลายหรือฝังกลบ 
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 2) CE in Office เป็นการเพ่ิมมูลค่าการจัดการของเสียในส่วนส้านักงานและโรงอาหาร เช่น 
โครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ เป็นโครงการที่เสริมสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่านสื่อและ
กิจกรรมต่างๆ แก่พนักงาน และพนักงานผู้รับเหมา ในการคัดแยกและจัดการขยะของเสียอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร ที่ด้าเนินการติดตั งเครื่องผลิตปุ๋ยและสามารถด้าเนินการ
แล้วเสร็จ ตลอดจนการได้ถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภายนอกผ่าน
รายการเพ่ือนคู่คิดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 นอกจากนี ยังได้มีการศึกษาในการเพ่ิมมูลค่าในการน้า
กลับมาใช้ใหม่ (Upcycling) ของขวดพลาสติก ผ่านโครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติก โดยน้าขวด
พลาสติกจากขยะรีไซเคิลมาสร้างมูลค่าด้วยในการน้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นเสื อ QSHE Day เพ่ือแจกให้
พนักงานและพนักงานผู้รับเหมา 

3) CE for Society การเพ่ิมมูลค่าของเสียเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ส้าหรับชุมชน ผ่านโครงการ
ต่างๆ ซึ่งในส่วนนี อยู่ระหว่างการด้าเนินการ เช่น โครงการน้าผลิตภัณฑ์จากการด้าเนินงานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน มาประยุกต์ใช้ในสวน Thaioil Eco park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่กลุ่มไทยออยล์มอบเพ่ือ
เป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ได้ออกแบบแล้วเสร็จ ทั งนี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

4.6.2 รายละเอียดและการด้าเนินโครงการภายใต้โครงการ “TOP CE WE GO” 
การด้าเนินงานภายใต้โครงการ “TOP CE WE GO” ในหัวข้อการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 

(O: Opportunity for upcycling) ที่เน้นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการหาโอกาสในการน้า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ผ่านมาได้ด้าเนินโครงการไปทั งสิ น 5 โครงการ ดังนี  

        1) โครงการผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag 
        2) โครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ 
        3) โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร 
        4) โครงการเพิ่มมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่                    

(Upcycling) 
                 5) โครงการน้าผลิตภัณฑ์จากการด้าเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้         
ในสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง เพื่อชุมชน “Thaioil Eco Park”  

        1) โครงการผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag 
        Copper slag เป็นกากทองแดง ส้าหรับกระบวนการพ่นล้างถังน ้ามัน พ่นลอกสนิม 

สารกัดกร่อนออกจากผิวงาน เตรียมผิวงานที่เหมาะสมกับการลงสี เคลือบผิว ยืดอายุการใช้งานของ
วัสดุ มีราคาต่้า แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทรายธรรมชาติหลายเท่า และไม่มีอันตรายต่อร่างกาย โดย
จากการใช้งานต่างๆ ในกระบวนการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ในบริษัท ก่อให้เกิดของเสีย Copper slag ที่ไม่
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ใช้แล้วซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดของเสีย ตามกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่บริษัทได้
ก้าหนดแนวทางผ่านโครงการ TOP CE WE GO ส่งผลเกิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการน้า Copper 
slag มาเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่ (Upcycling) เปลี่ยนกากทองแดงที่ใช้แล้วจากงานซ่อม
บ้ารุง หรืองานวิศวกรรม กลายเป็นของใช้ใหม่โดยการน้ามาเป็นส่วนผสมในอิฐบล็อค เป็นวัสดุทนแทน
ทรายในการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งที่ก้าลังจะกลายเป็นขยะและถูกก้าจัด อิฐบล็อค
ที่มีส่วนผสมของ Copper slag จากการน้าไปทดสอบโดยบริษัทคู่ค้าที่รับจ้างไปแปรรูปผลิตเป็นอิฐ
บล็อค โดยอิฐบล็อคที่มีส่วนผสมของ Copper slag มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนน ้าและสภาพอากาสไม่
ต่างจากการใช้ทรายเป็นวัสดุในการผสม ก่อให้เกิดการน้าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในพื นที่บริษัท 

        ในการด้าเนินโครงการ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท และการ
เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้เริ่มจากการประเมินปริมาณ Copper slag ที่ใช้แล้วในบริษัท 
จากนั นท้าการรวบรวมข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อได้
รายละเอียดและข้อมูลที่มากพอจึงน้าเสนอแผนงานและงบประมาณในการจัดท้าโครงการแก่
คณะท้างานการบริหารทรัพยากรหมุนเวียนเพ่ือต่อยอดสู่สังคม (Thaioil Circular Economy 
Working Team) ในที่ประชุม เพ่ือให้พิจารณาอนุมัติ จึงด้าเนินการตามแผนโดยการติดต่อบริษัทที่รับ
แปรรูปอิฐบล็อคเข้ามาเก็บตัวอย่าง Copper slag เพ่ือน้าไปด้าเนินการเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้
ใหม่ (Upcycling) ผลิตเป็นอิฐบล็อค จากนั นท้าการทดสอบประสิทธิภาพของอิฐบล็อค เพ่ือพิจารณา
พื นที่ที่เหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการน้าอิฐบล็อคไปใช้
งานในปี พ.ศ. 2565 ในพื นที่โรงกลั่นน ้ามันไทยออยล์ ได้แก่ โรงจอดรถของบริษัท, จัดสวน Thaioi CE 
ในพื นที่อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์, บริเวณพื นที่โกดังเก็บของบริษัท, ในพื นที่สวน Thaioil ECO Park 
และบริเวณบอ่เก็บน ้าดิบแห่งใหม่ของโรงกลั่น   
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ภาพที่ 4.20  การด้าเนินโครงการผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag 
 

        2) โครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ 
        เนื่องจากกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่บริษัทได้ก้าหนดแนวทางผ่านโครงการ 

TOP CE WE GO โดยจะต้องหมุนเวียนเอาทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุด 
จนครบเป็นวงจร ตั งแต่ภาคการผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสีย ด้วยกระบวนการใช้ซ ้า 
(Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) อันน้าไปสู่ความยั่งยืน
ของทั งระบบ ส่งผลให้เกิดโครงการไทยออยล์ไม่มีขยะ เพ่ือลดสิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต เพ่ิมการการ
คัดแยกขยะและการน้ากลับมาใช้ใหม่ ลดภาระในการฝังกลบ และสร้างความตระหนัก จิตส้านึกใน
การจัดการขยะมูลฝอย สู่พนักงานและพนักงานผู้รับเหมา ครอบครัวของพนักงาน รวมถึงชุมชน โดย
การให้ความรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในการคัดแยกขยะทั งในอาคารและในโรง
กลั่นน ้ามัน การด้าเนินโครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะสามารถแบ่งการด้าเนินโครงการได้ 4 ส่วน 
รายละเอียด ดังนี  

   1) การเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงานกับทีมปฏิบัติการ เริ่มจากการศึกษา
งานจากโครงการที่เกี่ยวข้องและน้ามาประยุกต์เข้ากับบริษัท เตรียมข้อมูลที่จะสื่อสาร ในส่วนของการ
จัดแยกขยะ พร้อมทั งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังขยะแต่ละประเภท ป้ายสติกเกอร์ประเภทขยะเพ่ือ
ติดไปยังถังขยะ เพ่ือจะน้าไปวางไว้แต่ละจุดในอาคารและพื นที่โรงกลั่น เป็นต้น และจัดเตรียม
ปลายทางที่รองรับขยะแต่ละประเภท จากนั นท้าการอบมรมวิธีการการคัดแยกขยะที่ถูกต้องกับทีม
ปฏิบัติการ ซึ่ง คือ ทีมแม่บ้าน  
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   2) การประกาศเริ่มด้าเนินโครงการ โดยเริ่มการประกาศเปิดตัวโครงการผ่าน E-
Newsletter ของบริษัท และออกบูธในงาน CEO Connect เพ่ือเชิญชวนให้พนักงานและพนักงาน
ผู้รับเหมาในบริษัทคัดแยกขยะ 
    3) การสื่อสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะ นอกจากการ
สื่อสารผ่าน E-Newsletter และจุดต่างๆในพื นที่แล้ว ยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะที่ถูกต้องแก่พนักงานและพนักงานผู้รับเหมา พร้อมทั งจัดกิจกรรมในการสร้างความ
ตระหนัก เช่น การการเก็บขยะสะสมแต้ม โดยให้พนักงานและพนักงานผู้รับเหมา น้าขยะมาแยกใส่ถัง
และสะสมแต้มเพ่ือแลกของรางวัล เป็นต้น 
    4) การตรวจสอบผลการด้าเนินการและรายงานผลการด้าเนินงาน  โดย
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูลปริมาณขยะและบันทึกน ้าหนักของขยะแต่ละประเภทเป็นราย
เดือน น้ามาวิเคราะห์ปริมาณขยะที่เกิดขึ นจากผลการด้าเนินโครงการ จากนั นสรุปผลการด้าเนินการ
และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง  
 

 
 

ภาพที่ 4.21  การด้าเนินโครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ
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ภาพที่ 4.22  ตัวอย่างการสื่อสารของโครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 
 

        3) โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร 
        เนื่องจากกลุ่มไทยออยล์มีขยะเศษอาหารจากโรงอาหารที่มีปริมาณพอสมควรต่อวัน 

และส่งก้าจัดไปยังเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่บริษัทได้ก้าหนดแนว
ทางผ่านโครงการ TOP CE WE GO สามารถน้ามาบริหารจัดการด้วยการรวบรวมและน้าเข้าสู่
กระบวนการผลิตปุ๋ยด้วยเครื่องย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้ลดปริมาณของเสีย
และค่าก้าจัดของเสียที่เกิดขึ น และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบ ซึ่งปุ๋ยที่ได้น้ามาใช้
ภายในองค์กรทดแทนการซื อปุ๋ยจากภายนอก เป็นการลดค่าใช้จ่ายและต่อยอดเพ่ือใช้ในโครงการ 
CSR ของกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการน้าหลักเศรษฐกินหมุน
เวียนมาใช้ในการบริหารของเสียแทนการส่งก้าจัด 
         เริ่มจากการศึกษาการน้าเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ หาความเป็นไปได้ในการจัดการ
ของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จากนั นจึงท้าการสรรหาบริษัทที่ให้บริการในด้านเครื่องย่อยเศษ
อาหารเพ่ือผลิตปุ๋ย โดยอ้างอิงจากบริษัทที่เคยให้บริการกลุ่ม ปตท ., จากประสื่อประชาสัมพันธ์จาก
ทางการตลาด รวมถึงงานสัมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมข้อมูลน้าเสนอแผนกที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย หลักการท้างาน, ข้อดี-ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน โดยเปรียบเทียบข้อมูล
ของแต่ละบริษัทเพ่ือหารือในการคัดเลือกเครื่องย่อยเศษอาหารที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงของ
บริษัท จากนั นจึงด้าเนินการน้าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอนุมัติงบประมาณในการจัดซื อเครื่องย่อยเศษ
อาหาร เมื่อเสร็จสิ นกระบวนการซื อขายจนกระทั่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแล้ว จากนั นท้าการติดตั ง



68 
 

และประสานงานบริษัทคู่ค้าในการอบรมวิธีใช้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน เป็นต้น รวมถึงท้าการ
สื่อสารการคัดแยกเศษอาหารให้ถูกวิธี เพ่ือการน้าไปผลิตปุ๋ยที่ราบรื่น 
 

 
 
ภาพที่ 4.23  การด้าเนินโครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร 
 
         4) โครงการเพิ่มมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการเพิ่มมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่ 
(Upcycling) 

        สืบเนื่องจากโครงการไทยออยล์ไม่มีขยะ ที่มีการคัดแยกขยะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิล ซึ่งมีการศึกษาและต่อยอดโครงการ 
น้าขยะขวดพลาสติกที่ได้จากการคัดแยก น้ามาเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากพลาสติก เพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่บริษัทได้ก้าหนดแนวทางผ่านโครงการ 
TOP CE WE GO เกิดเป็นโครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่ 
(Upcycling) ของบริษัท โดยการท้าโครงการร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอลและบริษัทที่รับ
แปรรูปพลาสติกเป็นเส้นใย โดยผ่านนวัตกรรมและแปรรูปเป็นเส้นใย   รีไซเคิ ล แล้วจึงถักทอ
ผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี แบคทีเรีย 
(Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม โปร่งสบาย
เหมาะสมกับสภาพอากาศในไทย โดยสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพลาสติกได้หลายชนิด เพ่ิมมูลค่า 
เช่น จีวร เสื อและถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ Upcycling พลาสติกสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดท้าเสื อให้พนักงานในวัน QSHE Day, การน้า
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จีวรที่ได้ไปบริจาควัด ท้าบุญในวันส้าคัญต่างๆ , ถุงผ้าน้าไปใช้เป็นของรางวัลจากกิจกรรมในการ
สื่อสาร การสร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เป็นต้น 

        ท้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการน้าขวดพลาสติกมาเพ่ิมมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น จีวร เสื อและถุงผ้า จากข้อมูลทางวิชาการและตัวอย่างการศึกษา
กลุ่มปตท. ส่งผลให้มีการริเริ่มโครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติกผ่านโครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติก
ผ่านการเพ่ิมมูลค่าในการน้ากลับมาใช้ใหม่ (Upcycling) จากนั นด้าเนินการเตรียมข้อมูล แผนการ
ด้าเนินงาน และสรรหาบริษัทที่รับขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ จากนั น
น้าเสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติในการด้าเนินโครงการ ท้าการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ จากนั น
ท้าการประสานงานแม่บ้านในการรวบรวมขวดพลาสติกเพ่ือน้าส่งบริษัทที่รับขวดพลาสติกไปแปรรูป 
และท้ายที่สุดน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาต่อยอดไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ ในบริษัท 

 
         5) โครงการน้าผลิตภณัฑ์จากการด้าเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้ใน
สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง เพื่อชุมชน “Thaioil Eco Park”  

        ตามกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท และเพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการน้าของเสียไป Upcycling เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ประกอบกับการมุ่งมั่นพัฒนา
ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและค้านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
และสังคม ส่งผลให้เกิดโครงการที่เพ่ิมมูลค่าสู่สังคม โดยการน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการต่างๆ ของ 
TOP CE WE GO น้ามาประยุกต์ใช้ในสวน Thaioil ECO Park หรือ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นคร
แหลมฉบัง เพ่ือชุมชน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่กลุ่มไทยออยล์มอบเพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์แก่
สังคม โดยได้ด้าเนินการออกแบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง ตัวอย่างแนวคิดการ
น้าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เช่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่มาจากการ Upcycling 
plastic waste ปุ๋ยที่ใช้ในสวนมาจากโครงการย่อยเศษอาหารบริษัท อิฐบล็อคปูพื นที่มาจากโครงการ
ผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag น ้าที่ใช้ในการรดน ้าต้นไม้มาจากน ้าใช้แล้วที่ผ่านการบ้าบัดของ
โรงพยาบาลแหลมฉบัง  เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.24  การด้าเนินโครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการ Upcycling 
 

 
 

ภาพที่ 4.25  แบบจ้าลองโครงการน้าผลิตภัณฑ์จากการด้าเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้
ในสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง เพื่อชุมชน 
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน), 2564 
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4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 
 การศึกษานี ครั งนี ได้วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินโครงการและการศึกษานี 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวกับโครงการการจัดการของเสียในโรงกลั่นน ้ามัน บริษัท 
ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
 

4.7.1 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag 
ในการด้าเนินงานโครงการผลิตอิฐบล็อคจาก Copper slag ขั นตอนการด้าเนินงานและ

ประสานงานภายในองค์กรไม่พบปัญหาและอุปสรรค ทั งนี สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค คือ การ
ด้าเนินการในหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเดิมได้ขอใบอนุญาตในการน้าของเสีย copper slag ออก
นอกโรงงานเพ่ือส้าหรับการน้าไปก้าจัด โดยได้ระบุไว้ว่าเป็นประเภทของของเสียอันตรายที่ต้องได้รับ
การก้าจัด แต่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ TOP CE WE GO ในการน้าของเสียมาเพ่ิมมูลค่า โดยการ
น้ามาเป็นส่วนผสมในอิฐบล็อค เป็นวัสดุทนแทนทรายในการผลิตปูนซีเมนต์ ส่งผลให้ต้องมีการ
พิจารณาขออนุญาตใหม่ในการน้ามาใช้ประโยชน์ โดยในการอนุมัติและตัดสินใจให้น้าของเสียชนิดนี 
ไปเพ่ิมมูลค่าเกิดความบ่ายเบี่ยงอ้านาจในการอนุมัติระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบกับอ้านาจและหน้าที่ที่ยังไม่ชัดเจนส้าหรับการสนับสนุนภาคเอกชนในการ
ด้าเนินโครงการต่างๆ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นเหตุให้เกิดระยะเวลาที่ล่าช้าในการ
ด้าเนินงาน  

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท “แต่เดิมได้มีการ
ส่งของเสีย Copper slag ไปก้าจัดกับบริษัทผู้รับก้าจัดที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย แต่เมื่อเข้าสู่
กระบวนการ Upcycling เพ่ือน้าไปเป็นวัสดุทดแทนทรายในการผลิตอิฐบล็อค เราจึงต้องยื่นติดต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ซึ่งระยะเวลาในการด้าเนินการของทางภาครัฐมี
หลายขั นตอนในการพิจารณาและความบ่ายเบี่ยงอ้านาจในการอนุมัติระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัดและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงใช้เวลานานพอสมควรการการอนุมัติ ทั งนี ในการส่งข้อมูลขออนุญาตได้ท้า
การแนบข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างของเสีย Copper slag จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้อง โดยได้ระบุว่า Copper slag ไม่ได้เป็นของเสียอันตรายและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปัญหาในเรื่องของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นี ส่งผล
กระทบต่อระยะเวลาในการด้าเนินโครงการในการน้าอิฐบล็อคไปใช้งาน ทั งนี ในขั นตอนการผลิตและ
ประสานงานกับบริษัทผลิตอิฐบล็อค ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในการติดต่อด้าเนินการ” 
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 4.7.2 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ 
ในการด้าเนินงานโครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การสื่อสาร

ไม่ทั่วถึง เนื่องจากบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีทั งพนักงาน และ
พนักงานผู้รับเหมาจ้านวนมาก และยังคงมีผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาท้างาน ที่ขาดการสร้างจิตส้านึก
และให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ท้าให้การสื่อสารส่งไปไม่ถึงเป้าหมายทั งหมดที่ต้องการ ทั งในการท้า
ป้ายประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ สื่อออนไลน์ภายในองค์กร การจัดเตรียมการอบรมให้ความรู้ ส่งผลให้
ยังมีการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกวิธีในช่วงแรกของการด้าเนินโครงการ จึงต้องมีการจัดเตรียมทีมงาน
แม่บ้าน ที่ผ่านการอบรมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ท้าการแยกขยะอีกครั ง 
 ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท “ส้าหรับ
โครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะนี  เป็นโครงการในการสร้างจิตส้านึกให้พนักงานและผู้รับเหมา มีการ
แยกขยะที่ถูกต้องตั งแต่ต้นทาง ปัญหาและอุปสรรค คือ การสื่อสารและให้ความรู้ในคัดแยกขยะที่
ถูกต้องตั งแต่ต้นทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญในโครงการนี  เพ่ือให้เกิดการคัดแยกที่ถูกต้อง 
จึงต้องมีการเตรียมทั งป้ายสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆที่สร้างความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง รวมถึงปริมาณของผู้คนที่ปฏิบัติงานในบริษัท ที่มีจ้านวนมากเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร การสร้างพฤติกรรมที่ดีด้านการจัดการขยะจนก่อให้เกิดเป็นนิสัยใน
อนาคต จ้าเป็นต้องด้าเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากพนักงานและ
ผู้รับเหมาในบริษัทเป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าจะมีการสื่อสาร ให้ความรู้  ตั งแต่ต้นทาง ก็อาจมีการคัด
แยกขยะที่ผิดประเภทหลุดมาบ้าง ส่งผลให้ต้องมีแผนส้ารองคือการประสานงานทีมแม่บ้านในการคัด
แยกขยะ ท้าการอบรมและให้ความรู้ เพ่ือท้ายที่สุดจะได้ปริมาณขยะในการน้าไป Upcycling ที่มี
ปริมาณที่เยอะและไม่เสียเวลาในการคัดแยกก่อนน้าไปใช้” 
 
 4.7.3 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร 

ในการด้าเนินงานโครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร ปัญหาและอุปสรรคที่พบสามารถแบ่งได้  
3 ข้อ ดังนี  

        1) การคัดแยกเศษอาหาร ในช่วงแรกของโครงการเศษอาหารที่พบมีขยะประเภทอ่ืน
ปะปนอยู่ เช่น กระดาษช้าระ เศษพลาสติก ส่งผลให้ต้องเกิดการแยกเศษอาหาร ซ ้าโดยทีมงานแม่บ้าน 
เนื่องจากเครื่องย่อยเศษอาหารและผลิตเป็นปุ๋ยมีการใช้งานที่จ้ากัด ไม่สามารถมีเศษขยะประเภทอ่ืน
ปะปนในเครื่องได้อาจส่งผลต่อการใช้งาน ทั งนี ได้เพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องและมาก
ขึ นจนสามารถแก้ไขในส่วนี ได้ 



73 
 

        2) การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี
มาตรการในการท้างาน จ้ากัดพนักงาน และพนักงานผู้รับเหมาในการท้างานที่ส้านักงาน ส่งผลให้
ปริมาณเศษอาหารในการน้ามาผลิตเป็นปุ๋ยน้อยลง  

        3) ปัญหาของเครื่องย่อยเศษอาหารและผลิตเป็นปุ๋ย เนื่องจากใบพัดในการปั่นเศษ
อาหารเสีย จึงต้องส่งบริษัทคู่ค้าในการซ่อมบ้ารุง ประกอบกับช่วง สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ท้าให้การส่งซ่อมล่าช้า เป็นผลให้โครงการได้หยุดการด้าเนินงานชั่วคราว 
 ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท “ส้าหรับ
โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการไทยออยล์ไม่มีขยะ ที่มีการคัดแยก
ขยะประเภทเศษอาหาร ปัญหาช่วงแรกคือการที่พนักงานและผู้รับเหมาไม่ได้แยกเศษขยะที่ปะปนอยู่
ในจานข้าว เช่น กระดาษช้าระ เศษพลาสติก ซึ่งได้ติดมาปะปนกับเศษอาหาร ส่งผลต่อการน้าไปผลิต
เป็นปุ๋ย อย่างไรก็ดี ได้มีการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเพ่ิมเติมจนมีการจัดการที่ดีขึ น ในล้าดับถัดมา
เนื่องจากเศษอาหารที่น้าไปผลิตเป็นปุ๋ยมากจากการบริการอาหารในโรงอาหารของบริษัท ประกอบ
กับสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีมาตรการในการท้างานที่บ้าน (Work 
from home) จึงท้าให้พนักงานที่เข้าท้างานในอาครน้องลง ปริมาณเศษอาหารลดลงด้วยเช่นกัน และ
ส่งผลอัตราการผลิตปุ๋ย รวมถึงปัญหาของเครื่องย่อยเศษอาหารและผลิตเป็นปุ๋ย ที่มีใบปัญหาของ
ใบพัดในการปั่นเศษอาหารส่งผลให้ต้องส่งซ่อมและสืบเนื่องสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ท้าให้การประสานงานในการด้าเนินการล่าช้าใน โครงการจึงได้ถูกชะลอการด้าเนินงาน
ไปช่วงเวลาหนึ่ง ทั งนี ในการเลือกบริษัทที่ขายเครื่องย่อยเศษอาหารและผลิตเป็นปุ๋ย ผ่านการคัดเลือก
ที่ละเอียดจากทุกฝ่าย และมีการอบรมการใช้งานแก่แม่บ้านก่อนการใช้งานจริง 2 รอบ เพื่อให้แน่ใจใน
การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี ปัญหาจากการใช้งานจริงที่พบว่าเครื่องมีปัญหา เราจึงไม่แน่ใจว่าเกิด
จากการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่ หรือมาจากตัวเครื่องที่ยังไม่เสถียรและไม่พร้อม
ส้าหรับการใช้งานจริง ซึ่งปัจจุบันได้ท้าการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการน้ากลับมาใช้
งานดังเดิม 
 4.7.4 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการเพิ่มมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการ Upcycling 

ในการด้าเนินงานโครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการ Upcycling ปัญหาและอุปสรรคที่
พบสามารถแบ่งได้ 2 ข้อ ดังนี  

        1) ระยะเวลาในการผลิต เนื่องจากบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาด
ใหญ่ ที่มีทั งพนักงาน และพนักงานผู้รับเหมาจ้านวนมาก ส่งผลให้ความต้องการของผลิตภัณฑ์มีมาก
และไม่สอดคล้องกับอัตราการผลิตที่ต้องแปรรูปขวดพลาสติกเป็นเส้นใย และน้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
โดยจะใช้เวลามากกว่าปกติ 
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        2) การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี
มาตรการในการท้างาน จ้ากัดพนักงาน และพนักงานผู้รับเหมาในการท้างานที่ส้านักงาน จึงมีปริมาณ
ขวดพลาสติกในส้านักงานน้อยลงส่งผลในการน้ามาเพ่ิมมูลค่าผ่านการ Upcycling 
 ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท “ส้าหรับ
โครงการเพ่ิมมูลค่าขวดพลาสติกผ่านการ Upcycling เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ     ไทย
ออยล์ไม่มีขยะ โดยปัญหาหลักคือระยะเวลาในการผลิต เนื่องจากจ้านวนความต้องการที่เยอะไม่
สอดคล้องกับก้าลังการผลิต ในกรณีที่ต้องการสั่งในจ้านวนมาก เช่น เสื อของบริษัทต้องการสั่งผลิต 
ประมาณ 3,000 ตัว จะส่งผลให้ต้องเร่งในการเก็บขวดพลาสติกในการผลิต และกระบวนการแปรรู
ขวดพลาสติกเป็นเส้นใยใช้เวลานาน ยังไม่รวมถึงการน้าเส้นใยที่ได้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท้าให้ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ในกรณีที่เป็นเสื อจาก
การแปรรูขวดพลาสติก ซึ่งถ้าเป็นการสั่งผลิตเสื อทั่วไป ระยะเวลาจะใช้ไม่เกิน 1 เดือน เป็นต้น ทั งนี 
ปัญหาเรื่องระยะเวลาอาจจะแก้ไขโดยการวางแผนการใช้งานล่วงหน้าและการคาดการณ์การสั่งที่
เหมาะสม แต่ทั งนี ต้องค้านวนระยะเวลาของการเก็บขวดพลาสติกเพ่ือน้าไปแปรรูปด้วย อาจจะใช้
เวลานานกว่าเดิมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่มีมาตรการในการท้างานที่บ้าน (Work from 
home) จึงท้าให้พนักงานที่เข้าท้างานในอาครน้องลง การใช้ขวดพลาสติกก็น้อยลงด้วยเช่นกัน” 

4.7.5 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการน้าผลิตภัณฑ์จากการด้าเนินงานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน มาประยุกต์ใช้ในสวน Thaioil Eco park หรือ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง 
เพื่อชุมชน” 

ในการด้าเนินงานโครงการ ขั นตอนการด้าเนินงานและประสานงานภายในองค์ กรไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค ทั งการออกแบบโครงการและการอนุมัติ ทั งนี ปัญหาและอุปสรรคที่พบจะเป็น
ปัญหาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เนื่องจากปัจจุบันโครงการนี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจ้าวัน การด้าเนินงานก่อสร้าง จึง
ถูกจ้ากัดด้วยมาตรการของภาครัฐในการเว้นระยะห่างและจ้ากัดคน เป็นผลให้การด้าเนินงานอาจจะ
ล่าช้าในช่วงที่มีสถานการณ์ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดหนักในพื นที่ 

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท “โครงการนี ได้
ด้าเนินการออกแบบแล้วเสร็จ และสรรหาผู้รับเหมาในการก่อสร้าง โดยจะเริ่มด้าเนินโครงการในปี 
2565 เป็นต้นไป ส้าหรับปัญหาและอุปสรรคยังคงไม่พบ การด้าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี  แต่อาจจะมี
ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจส่งผลกระทบให้การด้าเนินการล่าช้าเนื่องจาก
มาตรการต่างๆในการป้องกันโรค”
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4.8 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ 
 
 ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ TOP CE WE GO ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 
นั น ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยภายในโดยใช้แนวคิดการจัดการองค์กร 7S 
Framework เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติที่ดีและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั งไว้ และปัจจัยภายนอกที่จะเป็นข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมในการ
วางแผนการด้าเนินโครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถด้าเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและประสบ
ความส้าเร็จ โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis  ดังนี  
 
 4.8.1 ปัจจัยภายใน 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร ส้าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน TOP CE WE GO ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หัวหน้าแผนก
สิ่งแวดล้อมบริษัทไทยออยล์ น้ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดการจัดการองค์กร 7S Framework โดย
รายละเอียดดังนี  

        1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
        จากการรวบรวมข้อมูลในรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ้าปี 2564 ได้สรุป

กลยุทธืในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนวิศัยทัศน์ขององค์กร “สร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการเป็นองค์กร 100 ปี 
รวมทั งการเป็นผู้น้าด้านความยั่งยืนนระดับสากล ผ่านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Society, Governance: ESG) ตลอดจนการรักษาความผูกพันที่ดีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

        โดยแบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ระยะสั นถึงระยะกลาง คือ การน้าโมเดล ‘Refinery in The 
City’ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3 ด้านหลักคือ การบริหารจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental management) การสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจสู่สังคม (Social 
management) และการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อก้าหนดกฎหมาย (Governance compliance) 
ที่ได้มีการน้าแนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า “CARE Concept”มาใช้ในการผลักดันให้บรรลุเป้า
มาย และกลยุทธ์ระยะยาว คือ กลยุทธ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และกลยุ ทธ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่น้าไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกากของเสียของบริษัท โดย
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โครงการหลัก TOP CE WE GO ซึ่งรายละเอียดได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3.2 แนวทางการบริหารการ
จัดการของเสีย ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

        จากการสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม “เราได้ยึดมั่น และด้าเนินการตามกลยุทธ์ 
โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า CARE Concept เข้ามาผลักดันให้โครงการ TOP CE WE GO ของเรา
ด้าเนินไปได้ตามเป้าหมายทั งไว้ในปี 2564 รวมถึงคณะท้างานการบริหารทรัพยากรหมุนเวียนเพ่ือต่อ
ยอดสู่สังคม (Thaioil Circular Economy Working Team) ที่มีคุณภาพในการประสานงานและ
ด้าเนินโครงการต่างๆ ใน TOP CE WE GO ได้ส้าเร็จ” 

        2) ด้านโครงสร้าง (Structure) 
        ในด้านโครงสร้างของบริษัท ได้จัดโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งตอบสนองต่อทิศทาง 

นโยบาย และกลยุทธ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ก้าหนดเอาไว้ จัดแบ่งโครงสร้าง และกลุ่มงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ อีกทั ง
ยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และในด้านของการจัดการ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มุ่งเน้นการผนวกการท้างานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนลงในสายงานต่างๆ ขององค์กร โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในหัวข้อที่เก่ียวข้อง
สู่แต่ละแผนก เกิดเป็นทีมคณะท้างานการบริหารทรัพยากรหมุนเวียนเพ่ือต่อยอดสู่สังคม (Thaioil 
Circular Economy Working Team) โดยมีบทบาทและหน้าที่ ในการจัดท้าแนวทาง ทิศทาง 
แผนงาน และกรอบการด้าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรหมุนเวียนทั งในส่วนกระบวนการผลิต 
ส่วนสนับสนุนการผลิต ส่วนส้านักงาน และโครงการเพ่ือต่อยอดสู่สังคม รวมถึงน้าเสนอและสื่อสารให้
แกบุคคลในองค์กรมีความเข้าใจหลักการ Circular Economy และน้าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสนับสนุน
แผนงานและเป้าหมาย เป็นต้น 

         “เนื่องจากเรามีการแบ่งการท้างาน และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่เกิด
ปัญหาว่างานนี หน้าที่ใคร หรือใครต้องท้า ทุกคนรู้หน้าที่ตนเองและขอบเขตงาน รวมถึงการ
ประสานงานต่างๆ ยังได้รับผลการตอบรับที่ดีเนื่องจากทุกคนในทีมเข้าใจถึงปัญหาและเป้าหมายที่ต้อง
ท้าให้ส้าเร็จ เรามีการติดตามงานกันตลอดผ่านการประชุม CE committee ที่จัดเป็นประจ้าทุก
เดือน” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัท 

        3) ด้านระบบ (System) 
        บริ ษั ท ไ ด้ น้ า ร ะบบกา ร จั ด ก า ร สู่ ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ  ( Operational Excellence 

Management System: OEMS) ของกลุ่ม ปตท. มาใช้ก้ากับและพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง ตั งแต่การประเมินความเสี่ยง การก้าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมและลดผลกระทบ ด้าน
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สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา รวมถึงการน้ามา
ประยุกต์ใช้ในโครงการ TOP CE WE GO ด้วย  

         “เราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งคือการท้างานโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) ที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่มีการประเมินของเสียที่เกิดขึ น 
จัดท้าแผนและแนวทางในการจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ติดตามตรวจสอบ และปรังปรุงให้ดี
ขึ น” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมบริษัท 

        4) ปัจจัยด้านรูปแบบ (Style)  
        ในรูปแบบการท้างานของบริษัท พนักงานแต่ละคนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้มีความรู้

และความสามารถเฉพาะทาง พร้อมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ โดยการการสร้างความพร้อมของบุคลากร 
ให้เป็นทั งคนเก่ง คนดี และรักษ์องค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดและมีสุขภาพ 
องค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน ประกอบกับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและการน้าเสนอ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกลุ่มไทยออยล์ เพ่ือสร้างผลการด้าเนินงานที่เป็นเลิศ และ สามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน 

        “เนื่องจากบุคคลากรต่างๆ ในบริษัท ค่อนข้างเป็นคนเก่ง การท้างานต้องละเอียด
รอบคอบและมีการประเมินในทุกสถานการณ์ มีแผนส้ารองเสมอ รวมถึงการน้าเสนองานในที่ประชุม 
จะถูกตั งค้าถามตลอดเวลาในทุกการน้าเสนอโครงการ ค้าถามบางข้อจากผู้บริหารหรือคณะท้างาน
ต่างๆ ที่ท้าทายเข้ามา บางหัวข้อเราก็คิดไม่ถึงในปัญหานี  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือการด้าเนินการของ
โครงการที่ไม่มีปัญหาและผ่านไปได้อย่างราบรื่น และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือทีมงานเกิดการพัฒนา” 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัท 

        5) ปัจจัยด้านการจัดการบุคคลเข้าท้างาน (Staff) 
        จากข้อมูลทั งที่ได้มาทั งหมด ผู้วิจัยสรุป บริษัท ใช้วิธีการจัดการทรัพยากรบุคคลครบ

ทั งระบบตั งแต่การวางแผน การคัดเลือกพนักงาน การจัดพนักงาน การพัฒนาพนักงาน อธิบายได้ดังนี  
        บริษัท ได้ท้าการวางแผนก้าลังพลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning) 

ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านก้าลังพล ตลอดจนด้าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลากรเชิงรุก ผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า “MIND” เพ่ือศักยภาพในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและ
สรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพสนับสนุนการด้าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 

        M: Manpower Sourcing Efficiency มุ่งใช้แหล่งสรรหาที่มีคุณภาพ เน้นช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

        I: Innovate New Pipeline For New TOP Speed สร้างสรรค์ช่องทางในการสรร
หาบุคคลากรที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่สอดรับกับธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ 
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         N: New Reform Recruitment Process ปรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกให้มี
ความเร็วทันต่อความต้องการของธุรกิจ 
         D: Digital Recruitment Transformation ยกระดับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ด้วยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ตลอดทั งกระบวนการ 
         ในแง่ของการพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย และตอบกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ 
บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะต่อยอดการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน 
Thaioil Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ที่พนักงานสามารถ เลือกพัฒนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการท้างาน หรือตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี ได้มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะให้กับ
พนักงานผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาโดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามหลักการ 70 – 20 – 10 เพ่ือให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก สามารถปฏิบัติงาน และสร้างผลงาน สร้างมูลค่า ให้กับองค์กร 

        “บุคคลากรในทีมคณะท้างานการบริหารทรัพยากรหมุนเวียนเพ่ือต่อยอดสู่สังคม 
(Thaioil Circular Economy Working Team) ของเรา มีความสามารถและความรู้เฉพาะด้านใน
ส่วนที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงเปิดรับความรู้ใหม่ ในหลักการด้านเศรษญกิจหมุนเวียนเพ่ือให้ทุกคนในทีม
มีเป้าหมายเดียวกันในมุมมองของเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ความเป็น
พ่ีเป็นน้อง มีความสัมมัคคี ร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ น” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัท 

        6) ปัจจัยด้านทักษะ (Skill) 
        “ในการที่จะด้าเนินโครงการ TOP CE WE GO ผ่านไปได้ด้วยดี ทุกคนในทีม จะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ลึกซึ ง เสียก่อน โดยทางแผนกสิ่งแวดล้อมได้จัดท้า
การสื่อสาร การอบรมให้ความรู้แก่คณะท้างาน รวมถึงพนักงานบริษัทในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมี
ความเข้าใจในโครงการและเข้าใจเป้าหมายขององค์กรในกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัท 

        “นอกจากการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โครงการ เป็นสิ่งจ้าเป็น ไม่ว่าจะคู่ค้า หรือแม้กระทั่งชุมชน เพ่ือให้เห็นภาพและเป้าหมายในการ
กระท้าขององค์กร เมื่อทั งภายในและภายนอก มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว บุคคลากรแต่ละท่านที่
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง จะน้าความรู้ความสามรถที่ตนมีมาตอบโจทย์โครงการ ส่งผลให้สามารถ
ด้าเนินงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
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        จากข้อมูลข้างต้น ในด้านของทักษะ บุคคลากรของบริษัทมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางตั งแต่ต้น จากการคัดเลือกเข้ามาท้างาน สิ่งที่ขาดคือการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือเติมเต็มส่วนที่ขาด ให้คณะท้างานเข้าใจหลักการท้างานของเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
ด้าเนินโครงการได้อย่างราบรื่น 

        7) ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Shared value) 
 บุคลากรในบริษัท ทุกระดับมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยกันให้องค์กรเติบโตและ

ก้าวต่อไปเป็นองค์กร 100 ปี ดังนั นไทยออยล์จึงปูรากฐานต่างๆ เพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง
และยั่งยนืผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ที่วางไว้ และมบริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นคนเก่ง 
คนดี และรักษองค์กร จึงก้าหนดค่านิยม POSITIVE เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน อันก่อให้เกิดพลังที่จะผลักดันให้บริษั ทประสบ
ความส้าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายวางไว้ในการท้างาน โดยสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี  

        P: Professionalism คือ การท้างานอย่างมืออาชีพ โดยมีแนวความคิด ความรู้  
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะในงานที่รักผิดชอบ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานการท้างานของตนให้เป็นเลิศ
ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจขององค์กร 

        O: Ownership and commitment คือ มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร 
คิดเสมอว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กร ร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงทุ่มเทท้างานอย่างเสียสละและเต็ม
ความสามารถ เพ่ือรักษาประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้า และความม่ันคงให้แก่องค์กร 

        S: Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคง ด้าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ให้มั่นคงและยั่งยืน 

        I: Integrity คือ ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม ตั งมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ในการท้าธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของระเบียบวินัย 
คุณธรรและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย 

        T: Teamwork and Collaboration คือ ความร่วมมือ ท้างานเป็นทีม สามัคคี มีน ้าใจ 
รับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ยึดเป้าหมายของทีมและองค์กรเป็นหลัก แก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และพร้อมเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีที่สุดต่อส่วนรวมและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
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        : Initiative ความริเริ่มสร้างสรรค์ คือ การมองหาโอกาสและริเริ่มในการสร้างสรรค์ 
ปรับปรุงและพัฒนาแนวความคิดวิธีการท้างาน ผลงาน ตลอดจนสิ่งใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่งานของตนเองและแก่องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

        V: Vision Focus คือ การมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
โดยยึดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเป็นหลัก และมีการเตรียมการเพ่ืออนาคตอย่างจริงจัง และ
เป็นรูปธรรม 

        E: Excellence Striving คือ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผลักดันตนเองและองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ ให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และประสิทธิภาพที่ดีกว่า อย่างต่อเนื่องในทุกๆ 
ด้านเมื่อเทียบกบัองค์กรชั นน้าระดับสากล 

        จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัท “พนักงานได้ซึมซับ POSITIVE 
model จากผู้บริหารที่ได้ปฏิบัติ ส่งเสริมบรรยากาศการท้างาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงาน 
กระตุ้นให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการท้างานตามค่านิยม POSITIVE ส่งผลให้การท้างานโครงการต่างๆ 
รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการกากของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั งไว้” 

 

4.8.2 ปัจจัยภายนอก 
 
ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน TOP CE WE GO ข้อมลูที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
บริษัทไทยออยล์ น้ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (ปัจจัยภายนอก) PEST Analysis โดยรายละเอียด
ดังนี  

         1) ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง 
             (1) การสนับสนุนจากภาครัฐในการด้าเนินการกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาวหรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่
น้านวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ เร่งเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนา
ยั่งยืน 
              (2) การประกาศเป้าหมายของประเทศไทยได้กล่าวในที่ประชุมโดยในการประชุม  
COP (Conference of the Parties) ครั งที่  26 ที่ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยจะ
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ยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ และด้วยทุกวิถีทาง เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้า
หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายใน ค.ศ. 2065 ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย 
              (3) การด้าเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการท้าแผนแม่บทการจัดการขยะ
พลาสติก ปี 2561-2573 ให้บรรลุสู่เป้าหมายการน้าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายใน
ปี 2570 
              (4) การก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12 ว่าด้วยเรื่องแผนการบริโภค และการผลิต
ที่ยั่งยืน โดยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกุญแจส้าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
              (5) การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยภาครัฐ เริ่มมีการศึกษาและน้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศ โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยน
ผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบเดิมสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นคุณค่าและท้าให้มนุษย์อยู่กับ
ธรรมชาติได้อย่างสมดุล เป็นแนวทางสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนพ.ศ. 2564-2569 ที่มุ่งเน้น 2 ตัวชี วัดส้าคัญ คือ การลดการใช้ทรัพยากรลง 1 ใน 3 จาก
ปัจจุบัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(NSTDA, 2564) 
              (6) ระยะเวลาในการด้าเนินการของทางภาครัฐมีหลายขั นตอนในการพิจารณา
อนุมัติในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของของเสียจากก้าจัดเป็นใช้ประโยชน์และความบ่ายเบี่ยงอ้านาจใน
การอนุมัติระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลให้การด้าเนินการล่าช้า 
              (7) ยังไม่มีแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ระดับประเทศ (Grand Strategy) ที่ชัดเจนทั งในมิติของแผนงานและหน่วยงานเจ้าภาพ ท้าให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับภาพรวมของประเทศยังไม่เกิดการบูรณา
การเท่าที่ควรแม้หน่วยงานภาครัฐจะเริ่มมีการขับเคลื่อนการด้าเนินงานในเรื่องนี มากขึ น แต่ส่วนใหญ่
ยังเป็นการด้าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นหลัก และยังไม่เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการ 
ต่อยอด ขยายผลการด้าเนินการระหว่างหน่วยงานเท่าที่ควร 
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          2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
              (1) งบประมาณของบริษัท ในการด้าเนินโครงการของแผนก ที่ถูกตัดทอนน้อยลง
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
              (2) ความต้องการของน ้ามันที่ลดลงหลังจากได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์โรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพ่ิมสูงขึ น เนื่องจากคนส่วนใหญ่ท้างานที่บ้าน (Work from 
home) ส่งผลต่อรายได้ของบริษัท  
              (3) ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และเอกชน ยังต้องการเงินทุนในการปรับ
กระบวนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงอีกทั งยังขาดมาตรการจูง
ใจ/มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
              (4) ความผันผวนของราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก 
          3) ปัจจัยด้านสภาพสังคม 
              (1) สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลการการ
ด้าเนินงานบางโครงการ ถูกชะลอด้วยมาตรการการป้องกันโรค 
              (2) ชุมชนโดยรอบบริษัท ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดการของเสียตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
          4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
              (1) เทคโนโลยีขั นสูงที่ช่วยลดของเสียตั งแต่ต้นทางมีต้นทุนที่สูงในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต ส่งผลให้บางโครงการจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ 
              (2) ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้/เทคโนโลยีใหม่ๆด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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ภาพที่ 4.26  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัญหาอุปรสรรคของโครงการ TOP CE 
WE GO

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

ปัญหาและอุปสรรค การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนและคุ้มค่า 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ บริษัท 
ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) พบว่ามีการแยกของเสียอุตสาหกรรม พบว่ามีการแยกของเสีย
อุตสาหกรรมออกเป็น 2 ประเภทคือของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย ทั งนี เป็นไปตามประเภท
หรือชนิดของเสียที่ระบุในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไม่ใช้แล้ว ส้าหรับของของเสียไม่อันตรายจะเป็นของเสียสามารถขายให้แก่บริษัทภายนอกเพ่ือ
น้าไปรีไซเคิลได้ ในการจัดเก็บของเสียมีการจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วนไม่และแยกประเภทที่ชัดเจน  
 แนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทจะยึดตามแนวทางตามข้อก้าหนดของ
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และบริษัทมีการก้าหนดนโยบายคุณภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีเป้าหมายจะปฏิบัติตามให้ได้ครบทุกข้อ ตามที่ประกาศไว้ในนโยบาย ส้าหรับการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ทั ง 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 , ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก้ากับการขนส่ง
ของเสียอันตราย พ.ศ.2547 พบว่ามีการด้าเนินการทุกข้อเป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
 ส้าหรับแนวทางการจัดการของเสียภายในบริษัทจะด้าเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการ 
มาตรฐานสากล รวมทั งกฎหมาย หรือข้อก้าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ น จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก้าหนดให้มีการคู่มือ
การจัดการของเสีย (Waste management Manual) และคู่มือการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว 
(Waste management procedure) เพ่ือเป็นแนวทางและก้าหนดขั นตอนการปฏิบัติงานภายใน
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี ตามแนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า “CARE Concept” (R – 
Recycling right เน้นการหมุน-ลด-ซ า้-ใช้งาน) การบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากร
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อย่างคุ้มค่า ด้วยกลยุทธ์ 3Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามมาตรฐานสากล 
BS 8001:2017 เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals

ในส่วนของการบูรณาการกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านโครงการ “TOP CE WE GO” ที่
ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศ ได้แก่  การประยุกต์ใช้ 
3Rs ในกระบวนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่าน และการตั งเป้าหมายการฝังกลบ
ของเสียเป็นศูนย์เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส้าหรับด้านสังคม ไทยออยล์ดูแลรับผิดชอบสังคม
และชุมชนรอบโรงกลั่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและบรรเทาผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของการจัดการของเสียของโครงการ TOP CE WE GO จะอยู่ในตัวอักษร O : 
Opportunity for upcycling เป็นการเน้นในเรื่องของการจัดการของเสียที่ยั่งยืนและการเพ่ิมโอกาส
ในการ Upcycling เพ่ือน้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมถึงเพ่ือชุมชนและสังคม โดยสามารถ
แบ่งประเภทโครงการย่อยที่เกี่ยวกับได้การจัดการของเสีย ได้แก่ CE in Process (โครงการผลิตอิฐ
บล็อคจาก Copper slag), CE in Office (โครงการกลุ่มไทยออยล์ไม่มีขยะและโครงการเพ่ิมมูลค่า
ขวดพลาสติกผ่านการ Upcycling) และ CE for Society (โครงการน้าผลิตภัณฑ์จากการด้าเนินงาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้ในสวน Thaioil Eco park)  

ส้าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก  และปัญหาอุปสรรคของการด้าเนิน
โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในขององค์กรส้าหรับโครงการตามแนวคิดการจัดการองค์กร 7S Framework ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy), โครงสร้างองค์กร (Structure), พนักงาน (Staff), ทักษะ (Skill), 
ระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการ (System), รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และ ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values)  จากการวิเคราะห์พบว่าองค์กรมีความพร้อมในการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือ
ความส้าเร็จของโครงการ TOP CE WE GO เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีนโยบาย กลยุทธ์ 
และวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน ประกอบกับมาตรฐานในการธุรกิจ บุคคลากรที่มีความรู้เฉพาพด้านที่เชียว
ชาญ ส่งผลให้เกิดการตอบสนองและด้าเนินตามโครงการได้อย่างไม่มีอุปสรรคภายในองค์กร โดย
ส้าหรับปัจจัยภายนอกที่วิเคราะห์ตาม PEST Analysis ที่ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง 
(Political), ด้านเศรษฐกิจ (Economic), ด้านสังคม (Social) และด้านเทคโนโลยี (Technological) 
จากการวิเคราะห์พบว่า การด้าเนินโครงการเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนการ
จัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่อย่างไรก็ตามส้าหรับปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่
ส้าหรับการด้าเนินโครงการ พบว่าเกิดจากสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี
ผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกๆด้าน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและองค์กร รวมถึงปัญหาด้านเทคโนโลยี
ในการจัดการของเสีย ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงในการด้าเนินการปรับเปลี่ยน เป็นต้น  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาของผู้วิจัยและการวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดต่างๆที่ผู้

ศึกษาได้ค้นพบ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องส้าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ของบริษัทไทยออยล์ ในการน้าไปสู่แนวทางการจัดการของ
เสียอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ดังนั นผู้วิจัยได้ขอเสนอข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 มุมมอง คือ ข้อเสนอแนะ
ส้าหรับบริษัท และข้อเสนอแนะส้าหรับส้าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับบริษัท  
        1) ด้านกระบวนการผลิต เนื่องจากเมื่อพิจารณาในกระบวนการผลิต การกลั่นน ้ามัน

และปิโตรเคมี การใช้ทรัพยาอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติเป็นพื นฐาน 
โดยจะเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต รวมถึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต และที่ส้าคัญคือการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และคัดแยกของเสีย เพราะหากมีการจัดการที่ดีตั งแต่
ต้นทาง ย่อมส่งผลต่อวัสดุที่มีคุณภาพในการน้ากลับมาใช้ประโชน์หรือสร้างมูลค่าในโครงการอ่ืนๆ ของ
บริษัท ในด้านการจัดการของสียโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจากกากของเสียของบริษัทที่
เกิดขึ นยังมีอีกหลายประเภทที่รอการด้าเนินการที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยบริษัท
ควรท้าการศึกษาเพ่ิมเติมส้าหรับของเสียอ่ืนๆ ที่เกิดขึ นในบริษัท ส้าหรับความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าของกากของเสียในบริษัท ในทุกโอกาสที่สามารถท้าได้ เพ่ือ
ส่งเสริมการหมุนเวียนและลดปริมาณของเสียที่ต้องก้าจัด เช่น กากตะกอนน ้ามัน(Oily Sludge จาก
การศึกษาและลักษณะเฉพาะตัวอย่างลึกซึ งของกากตะกอนน ้ามันจากโรงกลั่นน ้ามัน  (S. Jerez et 
al., 2564) พบว่าสามารถคิดกลยุทธ์ในการจัดการกับกากตะกอนน ้ามันโดยผ่านกระบวนการต่างๆ จน
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการลดปริมาณของเสียที่จะส่งไปก้าจัด สร้างมูลค่า และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดูได้ในบทที่ 2) ทั งนี การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือกระบวน
การบ้าบัดมีค่าใช้จ่ายที่สูง ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัท แต่หากมองในผลระยะยาวในการลด
ปริมาณของเสีย ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน 
         2) ด้านการจัดการของเสียองค์กรได้ยึดตามหลัก 3Rs ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและส่งผลดีต่อ
องค์กร ทั งนี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดของเสียควรจะส่งเสริมารน้าของเสียหรือวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ของเสียกลับมามีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียง
ของเดิม ตัวอย่าง เช่น เศษผ้าปนเปื้อนปนเปื้อน ้ามัน ที่เกิดจาการเช็ดอุปกรณ์ขณะซ่อมบ้ารุง อาจ
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น้าไปคัดแยกและเลือกที่สามารถน้ามาซักแล้วเอากลับมาใช้ซ ้า หรือขวดแก้วปนปื้อน ที่เกิดจากการ
เก็บตัวอย่างน ้ามันไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สามารถน้ามาท้าความสะอาดแล้วน้ากลับมาใช้ อีก
ครั ง เป็นต้น  
         3) ด้านผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานในองค์กร การสร้างจิตส้านึกการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าละลดปริมาณขยะหรือของเสียจากต้นทาง ผ่านโครงการไทยออยล์ ไม่มีขยะ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจจิตส้านึก ให้แก่พนักงงานและพนักงานผู้รับเหมาให้มีส่วนร่วมในการ
ลดของเสียจากต้นทาง ทั งนี ต่อยอดการสื่อสาร และความให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในทุกการท้างาน อาจหากิจกรรมหรือแรงจูงใจใน
การเข้าร่วม เช่น ของรางวัล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมถึงในขั นตอน
จัดการอบรมก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในพื นที่ ควรเน้นย ้าการให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
การแยกขยะ เป็นต้น ให้แก่พนักงานและพนักงานผู้รับเหมา เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและ
จิตส้านึกท่ีดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 4) การต่อยอดสู่ชุมชน จากการด้าเนินงานที่น้าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการของเสียของบริษัท และต่อยอดการด้าเนินงานเพ่ือชุมชนและสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือชุมชน ทั งนี เพ่ือการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในพื นที่ชุมชนรอบๆโครงการ จึงควรส่งเสริมและ
เน้นย ้าการให้ความรู้ในด้านการจัดการของเสียสู่ชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาประยุกต์ 
ผ่านการผลักดันและให้ความรู้ในด้านต่างๆ จากทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้
ในการน้าไปต่อยอดในการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ควบคู่กับการลดปริมาณขยะฝังกลบ เกิดเป็นชุมชนที่
แข็งแรงด้านการจัดการของเสีย และอยู่ได้ด้วยตนเอง  
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด้าเนินงานโครงการ TOP CE WE GO 
ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย สามารถสรุปประเด็น ได้ 2 หัวข้อ ดังนี  
         1) บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐ จากที่ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2065 นั น ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมกันท้างานอย่างแข็งขันเพ่ือไปสู่เป้าหมายนี  ผ่านกลไกหลายอย่างรวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ภาครัฐเองได้พยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบการท้างานในหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในลักษณะ
เชื่อมต่อให้ทุกภาคส่วนท้างานไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับประเทศ (Grand Strategy) ที่ชัดเจนทั งในมิติของแผนงาน
และหน่วยงานเจ้าภาพ ท้าให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับ
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ภาพรวมของประเทศยังไม่เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร จึงควรก้าหนดแผนงาน/ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เพ่ือความชัดเจนในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั งนี ภาครัฐไม่สามารถด้าเนินการเพียงล้าพัง
ได้ ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการ จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องส้าคัญ เพราะหากสามารถสร้างการรับรู้ ความ
ตระหนัก รวมถึงการยอมรับของผู้บริโภคและประชาชน ให้หันมาใส่ใจและเห็นความส้าคัญของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ น ก็ย่อมจะมีส่วนช่วยให้การด้าเนินงานต่างๆ ที่ภาครัฐพยายามร่วมกัน
ผลักดันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
         2) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์กากของเสีย เพ่ือการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก้าจัด 
รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการน้าไป
ประยุกต์ใช้ ท้าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และเห็นแนวทางเดินต่อในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด้าเนิน
โครงการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมาย และเพ่ือเป็นการจูงใจในการด้าเนินงานโดย
การก้าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการลดการใช้ทรัพยากรและของ
เสีย การสนับสนุนด้านเงินทุน รวมถึงการออกกฎหมายบังคับใช้โดยอาจจะมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
และตรวจผลวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือน้าไปใช้ในการ
ตรวจประเมิน วินิจฉัย และให้ค้าปรึกษาแนะน้าสถานประกอบกา
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) 

 
เรื่อง การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงกลั่นน ้ามันแห่งหนึ่ง  

ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ผู้วิจัย นายวรวิช ทรัพย์อมรเลิศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆริกา คันธา 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ 
..........................................……………………………………………………………………………………………………….. 
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา: ............................................น. 
จบการสัมภาษณ์เวลา: .............................................น. 
 
แบบสัมภาษณ์นั นประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี   
1. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
ต้าแหน่ง………………………………………………………………………..ประสบการณ์ท้างาน………………….ปี 
2. ค้าถามเกี่ยวกับกระบวนการด้าเนินโครงการ  
 2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.3 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัจจัยส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จตามหลัก 7S Framework (ปัจจัยภายในองค์กร)  
 3.1 ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 3.2 ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.3 ด้านพนักงาน (Staff) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.4 ด้านทักษะ (Skill) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.5 ด้านระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการ (System) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.6 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.7 ด้านค่านิยมร่วมกัน (Shared Values)   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยใช้หลักการ PEST Analysis ในการด้าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท 
 4.1 ด้านการเมือง (Political) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.3 ด้านสังคม (Social) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.4 ด้านเทคโนโลยี (Technological)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ปัญหาอุปสรรคของการด้าเนินโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของบริษัท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. อ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ - ชื่อสกุล    นายวรวิช ทรัพย์อมรเลิศ 
ประวัติการศึกษา   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558 
ประสบการณ์การท้างาน   2559  
    เลขานุการ 
    โรงแรมมณเฑียร 54 ถนนสุรวงศ์ สีลม-บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 
    2560-2561 
    นักเคมี 
    บริษัท ฟาร์มาแคร ์จ้ากัด  114 ซอยฉลองกรงุ 31 ลาดกระบัง 
    กรุงเทพฯ 10520 
 
    2561-ปัจจุบัน 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ 
    จ้ากัด 3 ซอย อุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระ
    โขนง กรุงเทพฯ 10260 




