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คํานํา 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานฉบับสมบูรณ ที่ไดดําเนินมาตลอดระยะเวลา 1 ป 
ภายใตโครงการศึกษา “แนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนา
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต ทีมวิจัยฯ ไดทําการศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ ได
ครบถวนตามที่กําหนดไว รายงานประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ีหนึ่ง : บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)  
สวนท่ีสอง : รายงานหลัก (Main Report) แสดงผลการศึกษาของโครงการฯ ซ่ึงมีเนื้อหารวม 6 บท  
สวนท่ีสาม : ภาคผนวก (Appendix) เปนการรวบรวมรายละเอียดที่เปนขอมูลที่เปนความลับ

ของบริษัท โรงงานที่ใหขอมูลมาใชในการคํานวณ (แตมิใหเปดเผยแกสาธารณชน) สนับสนุนเนื้อหาใน
สวนที่สอง ตลอดจนรายละเอียดการคํานวณคาดัชนี DRC และ ดัชนี Green DRC การคํานวณมูลคาเพิ่ม
จําแนกรายบริษัท โรงงานฯ ที่ไดขอมูลมาศึกษา 

ซ่ึงสรุปโดยสังเขปไดวา ในรายงานหลักนี้จะมี 6 บท แตละบทจะมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
บทที่1 เปนบทนํา อธิบายหลักการและเหตุผลของการศึกษาโครงการฯ ระบุวัตถุประสงค 

เปาหมาย ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การนําผลการศึกษาไปจัดทําแนวทางการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรม ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ตลอดจนนิยาม
ศัพทเฉพาะ และขอตกลงเบื้องตน 

บทที่ 2 เปนการใหภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ซ่ึงสรุปไดวา ในดานการ
ประกอบรถยนต (รถยนตนั่ง รถบรรทุก) และรถจักรยานยนต นั้น หลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมา 
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็ว เติบโตอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก เฉลี่ยในชวงป พ.ศ. 2543-2548 ปริมาณการผลิตรถยนต 
ขยายตัวรอยละ 20 ตอป โดยป พ.ศ. 2548 ผลิตรถยนตรวม 1,125,316 คัน นับเปนการบรรลุเปาหมายที่
ไดกําหนดไววา อุตสาหกรรมยานยนตไทยจะผลิตใหไดปละ 1 ลานคัน ดังปรากฏในแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ป พ.ศ. 2545-2549 อีกทั้งยังไดกําหนดเปาหมายตอไปอีกวา ไทยจะผลิตให
ไดปละ 2 ลานคัน ในป พ.ศ. 2553 เพื่อใหไทยเปนเมืองดีทรอยของเอเชีย  

บทที่ 3 อธิบายชนิดของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมฯ และการจัดการ
มลพิษภายในโรงงาน และการประมาณการปริมาณมลพิษที่ปลอยสูส่ิงแวดลอม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา 
ใชธรรมชาติคือ แมน้ําลําคลอง อากาศ และที่ดิน เปนที่รองรับของเสีย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน 
สวนแรก เปนการนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงจากการสํารวจพบในเอกสารเทาที่ไดมีการศึกษาไวทั้งใน
ประเทศไทย (ซ่ึงมีจํานวนนอยช้ิน) และในตางประเทศ และสวนที่สอง คณะที่ปรึกษาฯ ไดใชขอมูลที่
บริษัทหรือโรงงานอนุญาตใหใชได มาคํานวณและประเมินขนาดของมลพิษ ซ่ึงจําแนกตามชนิดของ
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มลพิษและของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ตลอดจนไดทําการประเมินตนทุนคาใชจายในการ
บําบัดที่โรงงานไดลงทุนไว โดยจําแนกตามชนิดของรถยนตและรถจักรยานยนต 

บทที่ 4 เปนบทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงานและผลกระทบภายนอก  ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหในมุมมองของมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษที่ออกมาปนเปอนภายนอกโรงงาน  
การสํารวจชุมชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงงาน ซ่ึงเขาเกณฑการกําหนด “โรงงานที่มีแนวโนมกอ
มลพิษ” โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณตัวแทนครัวเรือน ตลอดจนการวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ 
(Lab) 3 สวนคือ (1) ตรวจรางกายประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยง (2) การสุมตรวจคุณภาพอากาศ และ  
(3) การสุมตรวจคุณภาพน้ํา  เพื่อศึกษาขนาดของ “ตนทุนทางสังคม” และประเมินคาทางเศรษฐศาสตร
ของ “ตนทุนทางสังคม” เนื่องจากชาวบานในชุมชนรองเรียนมายังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพราะเชื่อวา 
ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญเกิดจากโรงงานกอมลพิษ จึงเกิดผลกระทบภายนอก (externalities) ครัวเรือน
ไดจัดลําดับความสําคัญของปญหามลพิษที่ชุมชนกําลังเผชิญอยู  ไดใหอันดับของปญหาที่สําคัญมากสุด 
คือ ปญหาอากาศเสียเพราะปนเปอนสารพิษ ชาวบานในบริเวณดังกลาวตองทนสูดดมอากาศที่มีกล่ิน
คลายกลิ่นสี  หรือกล่ินทินเนอร ซ่ึงปลอยออกจากปลองระบายอากาศของโรงงานฯ สวนปญหาน้ําเสีย 
เปนปญหาที่ไดรับการรองเรียนมีความสําคัญเปนอันดับสองรองลงมาจากปญหามลพิษทางอากาศ  

ผล Lab จากการตรวจสุขภาพประชาชนกลุมตัวอยาง พบวา ประชาชนไดรับสัมผัสสารเบนซีน 
โทลูอีน ไซลีน และสไตรีน แมจะพบในปริมาณที่คอนขางต่ํา ยังไมเปนอันตรายตอรางกายก็ตาม  
สวนผลการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะหการทํางานของตับและไตนั้น พบวา การทํางานของไตของกลุม
ประชาชนตัวอยางอยูในระดับที่ต่ํากวาปกติเล็กนอย ซ่ึงในขณะที่โครงการวิจัยฯ เขาไปพบกลุมตัวอยาง
ที่แพทยผูเชี่ยวชาญสรุปวา ขอคนพบเกี่ยวกับการทํางานของไตนั้น ไมมีนัยสําคัญ และยังไมเปนอันตราย 

สวนผล Lab จากการสุมตรวจคุณภาพอากาศและน้ําในพื้นที่เสี่ยงที่ใชเปนกรณีศึกษา  
โดยผูเชี่ยวชาญในทีมวิจัยรวมกับพนักงานบริษัทฯ เก็บตัวอยางอากาศและน้ําจากบริเวณร้ัวโรงงาน  
แลวนําไปตรวจในหองปฏิบัติการนั้น พบวา คุณภาพอากาศมีปญหาเพราะพบปริมาณสารโทลูอีน 
(Toluene) เอธิลเบนซีน (Ethyl Benzene) และไซลีน (Xylene) ที่แตกตางระหวางวันทําการและวันหยุด
ทําการของโรงงานตัวอยางที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต สวนผลการสุมตรวจคุณภาพน้ํานั้น สรุปไดวา 
โครงการศึกษาฯ นี้ ตรวจไมพบสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) กลุม BTEX ในน้ําทิ้งและน้ําผิวดินในทุก
ตัวอยาง 

บทที่ 5 เปนบทที่อธิบายประเด็นสําคัญหลายประเด็นคือ การคํานวณตนทุนการผลิตรถยนตนั่ง 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต การคํานวณคา DRC และอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ซ่ึงพบวา 
เมื่อนําตนทุนทางสังคม 4 รายการ มารวมกับคา DRC ไดคา Green DRC ของกลุมโรงงานยานยนตที่เมื่อ
หารดวยอัตราแลกเปลี่ยนเงา (Shadow Exchange Rate ; SER) ที่ต่ํากวา 1 ซ่ึงบงชี้วา  อุตสาหกรรมยานยนต
ในประเทศไทย  ยังคงใหผลประโยชนตอเศรษฐกิจไทยที่คุมคา เพราะตนทุนทางสังคมมีมูลคาไมมากนัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเพิ่มที่เกิดจากรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต ตลอดจน
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มูลคาเพิ่มของชิ้นสวนทั้งที่ใชในประเทศไทยและสงออกไปจําหนายในตางประเทศ  ทําใหประเทศไทย
ทํารายไดจากการสงออกปละมหาศาล พบวา ปการผลิต พ.ศ. 2548 สัดสวนของมูลคาทางสังคมขั้นต่ํา
คิดเปนรอยละ 0.8 ของมูลคาเพิ่มที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

บทที่ 6 เปนการสรุปผลการศึกษา และการนําเสนอแนวทางการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ซ่ึงสรุป
โดยสังเขปวา  แมโรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต จะมีการลงทุนในระบบบําบัดของเสีย  
มีมูลคามหาศาล ก็ยังคงมีมลพิษในรูปของสาร VOCs ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงโรงงานไดใชอากาศ
เปนที่รองรับการปลอยสาร VOCs ออกทิ้งผานทอระบายอากาศเสียออกสูบรรยากาศรอบโรงงาน ในแง
มลพิษทางน้ํา โรงงานไดระบายน้ําทิ้งหลังจากผานระบบบําบัดของโรงงานแลว ลงสูระบบบําบัดของ
นิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งดําเนินการอยู  สุดทายไดระบายลงสูลําคลอง แมน้ํา ซ่ึงเปนแหลงรองรับ
มลพิษโดยธรรมชาติ  สวนที่เปนของเสียอันตราย  (Solid Waste ; Hazardous Waste) จําเปนตองนําไป
ฝงกลบ โรงงานไดใชบริการของบริษัทเอกชนรับจางฝงกลบลงในหลุมฝงกลบ นับวันปริมาณของเสีย
อันตรายเหลานี้จะเพิ่มขึ้น  ถาไมนําแนวคิดเปาหมาย Zero Landfill มาใช ปญหาการจัดการจะยุงยาก 
เพราะตองหาพื้นที่ใหม ตองการหลุมฝงกลบแหงใหม และชาวบานในชุมชนประทวง ตอตาน  

นอกจากนั้น ในบทนี้ยังนําเสนอผลจากการจัดเวทีระดมสมอง (เวทียอย 3 คร้ัง) และการประชุม
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ของภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูแทน
จากภาคีที่เกี่ยวของ จากหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ควบคุมกฎ กติกา หรือ
รักษากฎหมาย ผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งอะไหลและชิ้นสวน ผูแทนสมาคม ชมรม  
หรือองคกรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนในพื้นที่
ที่ลงทําการศึกษา พบวา แนวทางที่จะชวยลดผลกระทบมี 3 แนวทางหลักคือ (1) การสงเสริม  
(2) การกํากับควบคุม และ (3) การวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมีทั้งมาตรการระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 
 
 

    มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
                  มีนาคม 2551 
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คณะที่ปรึกษาฯ ขอกราบขอบพระคุณ คุณสันติ บางออ (อดีตประธานคณะกรรมการกํากับ
โครงการฯ) รศช.จุฑามาศ  บาระมีชัย  ประธานคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการฯ  และ
คณะกรรมการกํากับฯ ทุกทานที่ใหโอกาสแกคณะที่ปรึกษาฯ  ทํางานนี้ ขอขอบพระคุณบริษัท
ผูประกอบการยานยนต รถจักรยานยนต และผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย ที่ไดใหความอนุเคราะหดาน
ขอมูลและความรวมมือในการใหคณะที่ปรึกษาฯ เขาเยี่ยมชมกิจการทั้งที่เปนสายพานการผลิต ระบบ
บําบัดการจัดการของเสียภายในโรงงาน การบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในรอบป ตลอดจนการ 
ตอบขอซักถาม จํานวนรวมทั้งสิ้น 18 โรงงาน 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถาบันยานยนต (คุณวัลลภ เตียศิริ) ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหแก 
ทีมคณะที่ปรึกษาฯ ตลอดเวลา 15 เดือน ที่โครงการวิจัยฯนี้ ไดเร่ิมดําเนินการศึกษาจวบจนถึงวาระสุดทาย 
จนจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอย ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการทํางาน ใหความ
อนุเคราะหในการประสานระหวางบริษัทโรงงานฯ กับทีมคณะที่ปรึกษาฯ จนสามารถเขาเยี่ยมดูงานของโรงงานฯ 
อีกทั้งไดใหความ อนุเคราะหเขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการฯ ทุกครั้งไมเคยขาด แมจะมีภารกิจอื่น  ๆ
ของสถาบันยานยนตที่รัดตัวมากก็ตาม ผูอํานวยการฯ ไดกรุณาสละเวลามาชวยเหลือใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
ใหตลอดเวลา และขอบคุณเจาหนาที่สถาบันยานยนต  (คุณรัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล) ที่ไดสละเวลารวมเดินทาง 
เขาเยี่ยมชมโรงงานตั้งแตตน จนสิ้นสุดการดูงาน ขอบพระคุณ อดีตนายกสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย  
(คุณยงเกียรติ กิตะพาณิชย) ที่ใหคําแนะนํา และชวยเหลือประสานงานการเขาเยี่ยมโรงงานฯ อํานวย
ความสะดวกจนภารกิจสําเร็จลงไประดับหนึ่ง 

ขอขอบพระคุณ ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ที่กรุณาใหคําแนะนํา เปนกําลังใจในการศึกษาโครงการฯ  

ขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ไดอนุเคราะหอนุญาตให คุณปญญา วรเพชรายุทธ 
(ผูอํานวยการสวนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ) และคุณจุมพล ขุนออน (ฝายตรวจและบังคับการ 
กรมควบคุมมลพิษ) เปนที่ปรึกษาของโครงการฯ ในการเขาเยี่ยมชมโรงงานฯ รวมกับคณะที่ปรึกษาฯ ซ่ึงทั้ง
สองทาน ยังไดใหคําแนะนําที่ดี มีประโยชนตอการตัดสินใจเลือกพื้นที่เสี่ยงในการสํารวจภาคสนามเพื่อ
วิเคราะหหามูลคามลพิษที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานผูประกอบการยานยนตและชิ้นสวน 
และสละเวลาอานรายงานทุกฉบับ พรอมใหคําแนะนําการปรับปรุงแกไขรายงานจนเปนที่เรียบรอย ตลอดเวลา
นับรวม 12 เดือน 
 ขอขอบพระคุณ ดร. สถิตย ล่ิมพงศพันธุ (อดีตอธิบดีกรมศุลกากร) รองปลัดกระทรวงการคลัง และ
ขาราชการกรมศุลกากร ที่ใหความอนุเคราะหยิ่งดานขอมูล  
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 ทายที่สุด การศึกษาจะสําเร็จลุลวงโดยดีไมไดหากขาดบุคคลทั้งสองทาน คือ ผูอํานวยการสํานัก
วางแผนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (คุณลดาวัลย คําภา) ในฐานะ
ผูอํานวยการโครงการฯ และคุณสุรชัย คุมสิน ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับ
การศึกษาโครงการฯ ที่ไดใหคําชี้แนะ  ชวยเหลือดูแลทีมงานของคณะที่ปรึกษาฯใหสามารถทํางานได  
ชวยแกปญหา  วางแผนการจัดการ  บริหารงาน  จนปญหาลุลวงลงดวยดี   ซ่ึงคณะที่ปรึกษาฯ 
ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้   

อนึ่ง หากมีขอผิดพลาดในรายงานฉบับสมบูรณ คณะที่ปรึกษาฯ ขอนอมรับไวเพื่อเปนบทเรียน
ในโอกาสตอไป 

 
 
                                       มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอม 
                   มีนาคม 2551 
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ตาราง 2.17 การสงออกรถจักรยานยนตของไทยในป พ.ศ. 2547-2548 2-24 
ตาราง 2.18 ยอดการสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทยตั้งแต พ.ศ. 2546-2548 2-25 
ตาราง 2.19 ยอดการนําเขาชิ้นสวนยานยนตป พ.ศ. 2547-2548 2-26 
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ตาราง 3.3 การเปรียบเทียบน้ําหนัก และสัดสวนของวัสดุที่ใชผลิตรถยนต 1 คัน ระหวาง
บริษัทสัญชาติอเมริกัน กับบริษัทสัญชาติยุโรป 
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ตาราง 3.4 การประเมินผลกระทบของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน 
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ตาราง 3.5 ตนทุนของการบําบัด VOCs จากการพนสีดวยวิธีดูดซับดวยคารบอนของบริษัท
ผลิตรถยนตอเมริกัน 
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ตาราง 3.6 ตนทุนของการบําบัด VOCs จากการพนสีโดยการใช Regenerative Thermal 
Oxidation - RTO 
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ตาราง 3.7 การประเมินระดับความเปนพิษของสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ที่พบในการ
ผลิตรถยนตอเมริกันรุน 2006 

3-16 

ตาราง 3.8 ปริมาณ VOCs ที่เกิดจากการผลิตรถยนต 95% กําจัดไดดวยระบบบําบัดของ
โรงงานที่เหลืออีก 5% ใชวิธีดูดซับดวยคารบอน แลวปลอยออกสูบรรยากาศ
ภายนอกโรงงาน ป พ.ศ.2548 
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ตาราง 3.9 ปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดและปริมาณน้ําที่ผานการบําบัดที่ทิ้งลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ ป พ.ศ.2548 
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ตาราง 3.10 ปริมาณและปริมาตรของเสียที่ เกิดจากการผลิตหรือการประกอบรถยนต 
รถจักรยานยนตที่ตองใชพื้นที่ฝงกลบ ป พ.ศ.2548 
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ตาราง 3.11 การประมาณการตนทุนในการบําบัดสารอินทรียระเหยเร็ว ในกระบวนการผลติ
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต ป พ.ศ. 2548 

3-28 

ตาราง 3.12 ตนทุนในการบําบัดน้ําเสียของอุตสาหกรรมผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548 3-29 
ตาราง 3.13 คาบําบัดกากตะกอนสี ตอรถ 1 คัน ป พ.ศ. 2548 3-30 
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การประกอบยานยนต ป พ.ศ. 2548 
3-31 

ตาราง 3.15 ตนทุนในการกํ า จั ด  กากตะกอนสีและกากของ เสี ยที่ เ ปนของแข็ ง 
ของกระบวนการผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548   
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โรงงานตองวาจางเอกชนนําไปฝงกลบ ป พ.ศ.2548 

3-33 
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ตาราง 3.17 ตนทุนในการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต 
ป พ.ศ. 2548 
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ตาราง 3.18 สรุปชนิดและปริมาณมลพิษที่สําคัญ วิธีการจัดการ ตนทุนการจัดการ และ
ตนทุนเฉลี่ยในการจัดการของเสีย จําแนกตามประเภทโรงงานหรือลักษณะการ
ผลิต ป พ.ศ. 2548 

3-36 

ตาราง 4.1 กฎหมายหลักที่ใชควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต 4-3 
ตาราง 4.2 ขอมูลการรองเรียนสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนตและช้ินสวน  

ป พ.ศ. 2541-2549 
4-6 

ตาราง 4.3 โรงงาน และจํานวนครัวเรือนที่ทําการลงเก็บขอมูล 4-10 
ตาราง 4.4 สรุปผลการสุมตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม (อากาศ) รอบร้ัวโรงงานบริเวณที่ 1 :  

บานพื้นที่ 4 ไร ที่มีสมาชิก 20 คน ติดร้ัวโรงงาน 
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ตาราง 4.5 สรุปผลการสุมตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม (อากาศ) รอบร้ัวโรงงานบริเวณที่ 2 :  
บานริมคลองเลี้ยงปลา มีสมาชิก 3 คน หางรั้วโรงงาน 200-300 เมตร 

4-13 

ตาราง 4.6 ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ของตัวอยางอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางวันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

4-15 

ตาราง 4.7 ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ของตัวอยางอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางวันที่ 5 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

4-15 

ตาราง 4.8 ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็วของตัวอยางน้ําทิ้ง และตัวอยาง
น้ําผิวดิน ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

4-15 

ตาราง 4.9 คาอางอิงการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และสไตรีน 4-17 
ตาราง 4.10 ผลตรวจวิเคราะหเลือดและปสสาวะของประชาชนที่อาศัยอยูติดร้ัวโรงงาน 

จังหวัดสมุทรปราการ 
4-19 

ตาราง 4.11 พื้นที่ที่ทําการสํารวจเกบ็ขอมูล 4-32 
ตาราง 4.12 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 4-33 
ตาราง 4.13 การกระจายตัวของครัวเรือนตัวอยาง จากการตอบแบบสอบถามโดยการ 

วัดวิธี CVM 
4-36 

ตาราง 4.14 ลักษณะการแจกแจงขอมูล WTP จากการสํารวจภาคสนาม  600  ครัวเรือน 
ใน  6  จังหวัด ชวงระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2550 

4-37 
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ตาราง 4.15 การประมาณคาเฉลี่ยของ WTP และคามัธยฐานของ WTP 4-38 
ตาราง 4.16 จํานวนครัวเรือน แจกแจงตามพื้นที่ตั้งของโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม

กําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงและการประเมินจํานวนครัวเรือนที่ตอบวาปวยเพราะ
มลพิษจากโรงงาน 

4-41 

ตาราง 4.17 ประมาณการตนทุนทางสังคม 3 กรณี : ตนทุนการเจ็บปวยของสมาชิกใน
ครัวเรือน (HHHC) ตนทุนการปองกันความเสี่ยงจากมลพิษของครัวเรือน 
(HHPC) ตนทุนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ENVDC)  

4-42 

ตาราง 5.1 ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ย  จากการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล  
ป พ.ศ. 2548 

5-4 

ตาราง 5.2 ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ย  จากการผลิตรถบรรทุก
ขนาดเล็ก  1  ตัน ป พ.ศ. 2548 

5-5 

ตาราง 5.3 ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ย  จากการผลิตรถจักรยานยนต
ป พ.ศ. 2548 

5-6 

ตาราง 5.4 ผลการคํานวณคา DRC ที่รวมตนทุนผลกระทบภายนอก จําแนกรายโรงงาน 5-14 
ตาราง 5.5 มูลคาเพิ่มจากการผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตในไทย ป พ.ศ. 2548 5-17 
ตาราง 5.6 มูลคาเพิ่มจากการผลิตชิ้นสวนยานยนต ในป พ.ศ. 2548 5-18 
ตาราง 5.7 มูลคาเพิ่มการผลิตยานยนต และชิ้นสวนยานยนต ในป พ.ศ. 2548 5-19 
ตาราง 6.1 ตนทุนเฉลี่ย ตนทุนรวมในการจัดการมลพิษ และมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการ

ประกอบรถยนต รถจักรยานยนต ปการผลิต พ.ศ. 2548 
6-10 

ตาราง 6.2 ประมาณการตนทุนทางสังคม 3 กรณี: ตนทุนการเจ็บปวยของสมาชกิในครวัเรือน 
(HHHC) ตนทุนการปองกันความเสี่ยงจากมลพิษของครัวเรือน (HHPC) ตนทุน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC) 

6-11 

ตาราง 6.3 เปรียบเทียบตนทุนทางสังคมจากการผลิตรถยนต รถจักรยานยนตกับมูลคาเพิ่ม 
ป พ.ศ. 2548 

6-12 

ตาราง 6.4 ประมาณการการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสีย อันตรายที่ เปนของแข็ง 
สารอินทรียระเหยเร็ว และน้ําเสียที่ผานการบําบัดของอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต 

6-16 
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ตาราง 6.5 มาตรการที่นํ า เสนอและแนวทางการดํา เนินงานเพื่อลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 

6-24 

 



 xv 

สารบัญภาพ 
 

หนา 

ภาพที่ 1.1 โครงสรางรายงานฉบับสมบูรณ : รายงานหลัก และภาคผนวก 1-8 
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ภาพที่ 2.3 ปริมาณการผลิตรถยนต ตั้งแตป พ.ศ. 2537-2548 (ค.ศ. 1994-2005) 2-12 
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ภาพที่ 2.6 สวนแบงการตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 2-16 
ภาพที่ 2.7 สวนแบงการตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย ประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน

ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
2-17 

ภาพที่ 2.8 สวนแบงการตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย  ประเภทรถขับเคลื่อน  4 ลอ  
ในประเทศไทยป พ.ศ. 2548 

2-18 

ภาพที่ 2.9 ปริมาณการสงออกรถยนตของประเทศไทย  ตั้งแตป  พ .ศ .  2537-2548  
(ค.ศ. 1994-2005) 
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ภาพที่ 2.10 ปริมาณการผลิต ยอดขายภายในประเทศและการสงออกรถยนตในประเทศไทย
ตั้งแต ป พ.ศ. 2537-2548 
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ภาพที่ 2.11 ยอดขายรถจักรยานยนตภายในประ เทศ  ตั้ งแตป  พ .ศ .  2 5 3 5 -2 5 4 8  
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ภาพที่ 2.12 สวนแบงการตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 2-23 
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ภาพที่ 2.14 ยอดการสงออกชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 2-25 
ภาพที่ 2.15 ขั้นตอนการประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล 2-31 
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ภาพที่ 2.19 โครงสรางอุตสาหกรรมตามลักษณะของ Cluster และความเชื่อมโยงกับองคกร
หรือหนวยงานแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
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ภาพที่ 3.1 วงจรชีวิตของรถยนต และชนิดของมลพิษที่เกิดในวงจรชีวิตของรถยนต 3-3 
ภาพที่ 3.2 วิวัฒนาการ ทัศนะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมยานยนต 3-4 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1   หลักการและเหตุผล 

การประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับชวง  2  ปแรก  ของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา การพัฒนาในมิติเศรษฐกิจมีความยั่งยืนในระดับดี  ในขณะที่มิติ
สังคมยังคงตองปรับปรุง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติส่ิงแวดลอมยังคงนาเปนหวง  ผลการประเมินดังกลาว 
สะทอนใหเห็นวา  แมจะไดมีความคิดในเชิงบูรณาการถึงผลกระทบระหวางสาขาของการพัฒนาในการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศมาตั้งแตชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  8  
(พ.ศ. 2540-2544) แลวก็ตาม  แตในขั้นของการดําเนินการ ก็ยังเปนการพัฒนาแบบแยกสวน (Segmented 
Development)  ที่สงผลกระทบอยางมีปฏิสัมพันธ (Interaction Effect) จนเกิดความไมสมดุลระหวางสาขา
ของการพัฒนา ดังนั้น เพื่อใหทราบผลกระทบดังกลาว  พรอมทั้งไดแนวทางแกไขที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่เกื้อกูลกัน หรือตางใหประโยชนตอกัน (Win-Win Policy) 
อยางเปนรูปธรรม และนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  จึงจําเปนจะตองมีการศึกษาแบบบูรณาการ  

ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมนอกจากจะไดผลผลิตเปนสินคาออกมาแลว  ยังมี
ของเหลือใชที่เปนมลพิษซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  ทําใหเกิดความจําเปนตอง
ตามแกปญหามากกวาการปองกันปญหา  ทั้งๆ ที่ตนทุนหรือคาใชจายในการปองกันปญหา (Preventive 
Approaches) ต่ํากวาตนทุนผลกระทบภายนอก (Externality Cost) ประเทศไทยก็อยูในสถานการณ
เชนเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ  ที่ประสบปญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม  ที่ไดกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจตลอดจนการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยมองขามตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และตนทุนในการบําบัดหรือกําจัดของเสียหรือมลพิษที่เหลือจาก
กระบวนการผลิต  รวมทั้งตนทุนทางสังคม (Social Costs) ที่เกิดจากคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง 
จนมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนงานที่ทํางานอยูในโรงงานอุตสาหกรรม หรือของประชาชนใน
ชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบโรงงานนั้นๆ   มีเครื่องมือหลายประเภทที่สามารถนํามาใชศึกษาปญหานี้ได  
เพื่อใหทราบถึงความคุมคาในการใชทรัพยากร และตนทุนที่แทจริงในกระบวนการผลิต  ที่ไดรวมคา
บําบัด/กําจัดของเสีย และฟนฟูสุขภาพอนามัยเขาไวดวย เชน ในมิติเศรษฐศาสตร อาจนําแนวคิดเรื่อง
ตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ (Green Domestic Resource Cost ; Green DRC) มาประยุกตใช 
หรือในมิติวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อาจนําแนวคิดเรื่องการวิเคราะหตนทุนจากวงจรชีวิต (Life Cycle 
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Analysis ; LCA) ของผลิตภัณฑหรือสินคาอุตสาหกรรมมาประยุกตใช เปนตน อันจะนําไปสูการ
วิเคราะห  เพื่อหาแนวทางปองกันมิใหเกิดปญหาตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และเกิดการ
ประหยัดในการใชทรัพยากรและลดตนทุนในการบําบัด/กําจัดควบคูกันไป  นอกจากจะเปนการเพิม่ผลิต
ภาพ (Productivity) ใหกับอุตสาหกรรมนั้นๆ แลว  ยังชวยสงวนหรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดลอมที่ดีตอคุณภาพชีวิตไวใหยั่งยืนจนถึงชนรุนตอๆ ไปอีกดวย  

ที่ผานมาประเทศไทยไดมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  โดยกําหนด
ยุทธศาสตรใหประเทศเปนแหลงผลิตยานยนตที่สําคัญแหงเอเชีย (Detroit of Asia)  ซ่ึงจากผลของการ
พัฒนาในอดีตดังที่กลาวขางตน  ไดเกิดความจําเปนที่ตองมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาประเทศ 
ในการดําเนินการดังกลาว  ขอมูลตนทุนจะเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญในการสะทอนใหเห็นถึงความคุมคาใน
การใชทรัพยากร  และคาใชจายในการลดผลกระทบภายนอก (Externality)  ทั้งที่เกิดจากการบําบัด/
กําจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต  และที่ตองใชในการปองกันหรือฟนฟูสุขภาพอนามัยของ
คนงานและชุมชนโดยรอบ  ลวนเปนตัวกําหนดถึงขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 
(Competitiveness) ของอุตสาหกรรมนี้ทั้งสิ้น 

โครงการวิจัยฯ นี้  มุงสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคุมคาในการใชทรัพยากรและทําการ
วิเคราะหคาใชจายในการบําบัด/กําจัดของเสีย  รวมทั้งการประเมินมูลคาผลกระทบตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม  โดยนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศที่รวมตนทุน
ผลกระทบภายนอก หรือที่เรียกใหมวา Green DRC แลวนําผลการศึกษาเสนอตอที่ประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน  เพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของจะไดนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนตอไป 

ทั้งนี้ การศึกษาจะอยูในขอบเขตของผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต  ไมรวมผลกระทบที่จะเกิดจากการนําผลิตภัณฑออกไปใชงาน 
และไมรวมในสวนของผลกระทบจากการที่ผลิตภัณฑหมดอายุ (end of life) โดยไดกําหนดกลุมของ
ผลิตภัณฑที่จะศึกษาเปน  4  กลุมคือ  (1) รถยนตนั่งสวนบุคคล  (2) รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  
 (3) รถจักรยานยนต  และ (4) ช้ินสวน  เพื่อใหนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
สัมฤทธิ์ผลตอการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จากการศึกษา
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยในอนาคต  5  ปขางหนา  ไดมีการกําหนด
แผนการเพิ่มผลผลิตที่สอดคลองกับเปาหมายของประเทศที่ระบุวา  จะเพิ่มผลผลิตในกลุมอุตสาหกรรม
รถยนตนั่ง และรถบรรทุก (ไมรวมรถจักรยานยนต)ใหได  2  ลานคันตอป ในป ค.ศ. 2010  ควบคูไปกับ
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การปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน  ตลอดจนใหมีการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาและลดผลกระทบภายนอก อันเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หรืออาจกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ ใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
 เปนแบบอยางของการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 
1.2   วัตถุประสงคของโครงการ 

 โครงการศึกษาฯ นี้  มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 

(1)  เพื่อคํานวณหาตนทุนของการใชทรัพยากรภายในประเทศ (Green Domestic Resource Cost ;  
Green DRC) ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  ที่จะสะทอนใหเห็นถึงความคุมคาในการใช
ทรัพยากรเพื่อเปนปจจัยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และตนทุนอันเกิดจาก
การบริหารจัดการเพื่อบําบัด/กําจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต  รวมทั้งผลกระทบภายนอกอื่นๆ  

(2)  นําผลการศึกษามาจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคสวน ที่มีสวนไดเสียกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนที่ไดมาวิ เคราะห   เพื่อจัดทําแนวทางการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  ใหเกิดการพัฒนา
ที่เกื้อกูลกันระหวางมิติเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อนึ่ง เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหลัก  2  ประการขางตน จําเปนตองทําการ
ระบุรายการและประเมินคาทางเศรษฐกิจของผลกระทบภายนอก  ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวน  ที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของคนงาน ประชาชนในชุมชนบริเวณ
โดยรอบที่ตั้งของโรงงานใหชัดเจนตามกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  สวนจะมีขอมูลสนับสนุนการ
คํานวณหรือไมนั้น  เปนรายละเอียดที่จะตองพิจารณาในขั้นการดําเนินการ 
 
1.3    เปาหมาย 

เมื่ อ ส้ินสุดโครงการศึกษาฯ  คณะที่ป รึกษาฯ  จะไดแนวทางการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  เพื่อนําไป
ปรับปรุงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ  และเปนมาตรการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยางคุมคา และมีการควบคุมผลกระทบที่จะมี
ตอส่ิงแวดลอม  
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1.4   ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาของโครงการฯ ตาม TOR ในสัญญามี 4 ประการ ดังนี้ 

(1)   ศึกษาสํารวจเพื่อประเมินสถานการณกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต และ
ช้ินสวนในประเทศไทยในภาพรวมและในแหลงผลิตที่สําคัญ 

(2)   ศึกษาสํารวจเพื่อประเมินความคุมคาของการใชทรัพยากรภายในประเทศที่แทจริงของ
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน การเกิดผลกระทบภายนอก (Externality) และ
วิเคราะหผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ 

(3)  จัดใหมีกระบวนการระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวิเคราะห ใหขอมูล และขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชน
ตอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหยั่งยืน 

(4)   เสนอแนะแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา อันเปนการรักษาศักยภาพในการแขงขัน และลดผลกระทบ
ภายนอกในกระบวนการผลิต ทั้งตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งตอสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและประชาชนโดยรอบโรงงานฯ ใหเหลือนอยที่สุด  

อยางไรก็ดี การศึกษาโครงการฯ ไดกําหนดขอบเขตการวิเคราะหเพิ่มเติมไว  2  ประการสําคัญ 
ดังนี้ 

 (1)  กลุมเปาหมายในการศึกษาเปนรถยนต ซ่ึงโดยปกติ วงการธุรกิจจะหมายถึงรถยนตและ
รถบรรทุก ในงานวิจัยนี้ จะใชคําวา “รถยนต” ในความหมายที่แคบกวา กลาวคือ รถยนตจะหมายถึง
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน เทานั้น เพราะมีสวนแบงตลาดสูงกวารอยละ 80   
ของทั้งอุตสาหกรรมรถยนต นอกจากนี้ การศึกษายังรวมถึงรถจักรยานยนต ขนาด 150 cc  และ 250 cc  
ซ่ึงเปนรถขนาดเล็ก รวมทั้งชิ้นสวน สําหรับประเทศไทยแลว รถจักรยานยนตมีบทบาทมากตอ
อุตสาหกรรมยานยนต  เปนที่นิยมกวางขวางมาก เพราะมีความคลองตัวสูงกวารถยนตมาก  ราคายอมเยา 
ผูบริโภคที่มีระดับรายไดนอยก็สามารถซื้อมาใชได ทั้งเพื่อนําไปใชงาน ประกอบอาชีพรับจางทดแทน
พาหนะเดินทางทั้งในเมืองหลวงและเมืองใหญ  ที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งหรือเมืองในภูมิภาค นับวา 
รถจักรยานยนตมีความสําคัญมากตอวิถีชีวิตคนไทย  อีกทั้งเปนที่นิยมของผูบริโภคในบางประเทศที่
นําเขารถจักรยานยนตจากประเทศไทย  

 (2)  ศึกษาเฉพาะผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดในขั้นตอนการผลิต
เทานั้น  ไมรวมมลพิษที่เกิดจากการใชงานรถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวน  ตลอดจนผลกระทบ
ภายนอกที่เกิดในขั้นที่ผลิตภัณฑหมดอายุลง (end of life) ทั้งนี้เพราะถาจะแบงวงจรชีวิตของรถ  
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(Life Cycle Analysis ; LCA) ไมวาจะเปนรถยนต รถจักรยานยนตทุกประเภท ทุกรุน จะมี  3  ชวง  ที่
เหมือนกัน คือ  (1)  ชวงของการผลิต  (2)  ชวงของการใชงาน  และ (3) ชวงที่ส้ินสุดการใชงาน  ซ่ึง
ตองการการจัดการนําซากไปแยกสวน  เพื่อนําบางสวนกลับมาใชใหม บางสวนตองทําลายทิ้ง ฯลฯ จะ
พบวา มีการศึกษาการเกิดมลพิษชวงที่  2  ไวบางในตางประเทศ   เพราะแรงกดดันดานมลพิษบนทอง
ถนนที่ทําใหมีผลเสียตอสุขภาพ คุณภาพอากาศที่เลวลง  ทําใหในตางประเทศ (เชน สหรัฐอเมริกา สวน
ประเทศในยุโรป เชน อังกฤษ)  มี R&D เพื่อลดมลพิษในชวงที่สอง  สวนชวงที่สามนั้น ตางประเทศมี
การศึกษาไวบาง  สวนประเทศไทยการศึกษาดานการเกิดมลพิษในชวงที่สาม ซ่ึงเปนชวงที่ส้ินสุดการใช
งานของรถนั้น ยังไมปรากฏวา มีการศึกษาดานนี้อยางเปนทางการ  
 
1.5   วิธีการศึกษา 

โครงการศึกษานี้ทําการสํารวจตนทุนทางสังคม (Social Cost) ซ่ึงมีลักษณะเปนตนทุนแฝง 
(Intangible Cost) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  โดยเนนเฉพาะในขั้นตอนของการ
ผลิตผลิตภัณฑ (รถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวน) ทั้งที่เปนตนทุนดานสิ่งแวดลอมและตนทุน
สุขภาพ  ดวยการนําแนวคิดการคํานวณคา Green DRC ที่มีการประเมินผลกระทบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาประยุกตใช  เพื่อนํามาวิเคราะห และจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมดังกลาว ใหเกิดความเกื้อกูลกันระหวาง
เปาหมายทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสามารถตอบโจทยการศึกษาจึงไดกําหนดใหมีวิธีการศึกษา  7  สวน ดังนี้ 

(1) เขาเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานกลุมเปาหมาย และรับฟงการบรรยายสรุปผลการ
ดําเนินงานของกิจการในชวงป พ.ศ. 2548-2549  ตลอดจนขอขอมูลดานการผลิต ปริมาณ และมูลคา
สงออก-นําเขาของสินคาและวัตถุดิบ ป พ.ศ. 2548-2549  

(2) เขาเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบบําบัดของเสีย  ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
กลุมเปาหมาย  ตลอดจนขอขอมูลการลงทุนในระบบบําบัดของเสีย และคาใชจายในการบริหารจัดการ
ในรอบป พ.ศ. 2548-2549  ทั้งที่เปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ เชน มาตรฐาน ISO 14000 และ
มาตรการอื่นๆ (แรงกดดันจากประเทศผูนําเขาผลิตภัณฑ เชน ประเทศกลุม EU ฯลฯ) รวมทั้งรับทราบ
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการทางธุรกิจ ขอเสนอแนะ และความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

นอกจากนั้น ยังทําการสืบคนขอมูลเพิ่มเติมดานปริมาณ มูลคา ชนิดของชิ้นสวน วัตถุดิบที่นําเขา
จากตางประเทศ และที่ใชจากในประเทศ  เพื่อใชในการผลิตของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต และ
รถจักรยานยนต โดยใชฐานขอมูลในป พ.ศ. 2548  เพื่อนํามาวิเคราะหหาตนทุนการใชทรัพยากร
ภายในประเทศ (DRC)  ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะไดนํามาวิเคราะหหามูลคาเพิ่ม (Value Added) ที่ไดรับจากการ
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ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตตอไป  ทั้งนี้ไดจําแนกรายชนิดของผลิตภัณฑ (รถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต และชิ้นสวนบางรายการ) นอกจากนี้ ยังไดศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง
ขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา  โดยพิจารณาจากโครงสรางอัตราภาษีทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศคูคาที่สําคัญสําหรับการนําเขารถยนตสําเร็จรูป (Complete Knock Down ; 
CKD) และการนําเขาชิ้นสวนเพื่อนํามาประกอบภายในประเทศไทย (Completely Built Up ; CBU) 

(3) การดําเนินการสํารวจภาคสนามเพื่อหาขอมูลตนทุนทางสังคมในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบภายนอก  จากกระบวนการในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต  ซ่ึงมีกิจกรรมยอย  4  สวน 
ดวยกันคือ 

(3.1) การกําหนดหลักเกณฑในการระบุ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงกอนออกสํารวจครัวเรือน
จํานวน  600  ตัวอยาง  ไดใช  5  เกณฑ  เพื่อกล่ันกรองจนสามารถระบุขอบเขต ที่ตั้งของพื้นที่เสี่ยง แลว
ใชเทคนิคการสมมติเหตุการณเพื่อใหประเมินคา (Contingent Valuation Method ; CVM) ในการสํารวจ 

(3.2) สํารวจชุมชนโดยรอบที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนต และผลิตชิ้นสวนยานยนต 
เพื่อศึกษา   2   แบบจําลอง เปรียบเทียบกัน คือ 

(3.2.1) Preventive Cost Model ของครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อปองกัน หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพของชุมชน 

(3.2.2) Willingness to Pay (WTP) เพื่อวิเคราะหหาขนาดของความยินดีจะจาย  โดย
ใชเทคนิค CVM 

(3.3) การสํารวจผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมบริเวณโดยรอบที่ตั้งของโรงงาน
กลุมเปาหมาย  ในสวนนี้ไดสุมตัวอยางคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ําที่ผานระบบบําบัดของโรงงาน
กอนระบายทิ้งออกจากโรงงานฯ 

(3.4) การตรวจสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนที่ตั้งบานเรือนโดยรอบโรงงาน ที่ระบุเปน
พื้นที่เสี่ยง โดยใชเกณฑ 3 เกณฑ คือ  

(3.4.1) ตองเปนผูอาศัยอยูประจําในบานเรือนนั้น ไมมีการเดินทางเขา-ออก จาก
พื้นที่ในรายวัน เชน นักเรียน ครู ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่เสี่ยง  แมจะไดรับผลกระทบจากมลพิษแตก็
ไมนับเปนกลุมเปาหมาย  เพราะระบุช้ีชัดไดยากในเรื่องการสัมผัสมลพิษเนื่องจากสารที่กอมลพิษจะเปน
ตัวเดียวกับสารที่พบในสถานีบริการน้ํามัน (เชน สาร BTEX) นักเรียน ครู อาจสัมผัสสาร BTEX ขณะ
เดินทางบนทองถนนก็ได  ไมจําเปนวาจะเปนผลจากการสัมผัสมลพิษจากโรงงานเทานั้น 

(3.4.2) ตองไมเปนผูสูบบุหร่ี ดื่มสุรา อยางนอยเปนเวลา 1 เดือน กอนตรวจสุขภาพ
คร้ังนี้ 

(3.4.3) ตองเปนผูที่อาศัยอยูในบานเรือนที่มีระยะหางไมเกิน  200  เมตร  ที่มีโอกาส
สัมผัสมลพิษที่ปลอยออกจากโรงงาน 
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(4)  คํานวณหาตนทุนทางสังคมโดยรวม  4  รายการคือ  (1)  ตนทุนการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต  เปนภาระที่โรงงานไดรับผิดชอบไปบางสวนแลว  แตโดยธรรมชาติของ
เทคโนโลยีการผลิตยังคงมีของเสียอันตรายที่ตองระบายออกจากโรงงานลงสูส่ิงแวดลอม เพราะไม
สามารถบําบัดไดหมด ในที่นี้พบมลพิษ  3  ชนิดที่ออกมาปนเปอนสิ่งแวดลอมมีแนวโนมที่จะกอ
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต คือ  ก. มลพิษทางอากาศในรูปของสารอินทรียระเหยเร็ว (Volatile Organic 
Compounds ; VOCs)  ข.  มลพิษทางน้ํา  ซ่ึงมีโลหะหนักปนเปอน  และ  ค.  มลพิษที่เปนของแข็งที่เปน
อันตราย (Solid Waste) ที่ตองทําการฝงกลบ ซึ่งในรายงานบทที่ 3 จะเรียกตนทุนรายการนี้วา  Total 
Treatment Cost ; TTC  (2) ตนทุนคารักษาพยาบาลเพราะเจ็บปวยของประชาชนในชุมชน (Household 
Health Cost ; HHHC)  (3) ตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษของครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง (Household 
Preventive Cost ; HHPC) และ (4) ตนทุนสิ่งแวดลอมที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประเมินคาใหโดยใช
เทคนิค CVM (Environmental damage Cost; ENVDC) 

(5)  ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑที่ เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ  ตลอดจนมาตรฐานที่ตลาดผูนําเขาในตางประเทศกําหนดเพิ่มเติมขึ้น เชน 
ขอกําหนด ISO 14001 

(6)  จัดประชุมเวทียอย  3  เวที  เพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็น need และ wants จากภาคสวน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  3  กลุมคือ 

(6.1) กลุมคนงานและภาคประชาสังคม 
(6.2) กลุมโรงงานผูประกอบการยานยนตและชิ้นสวน (Supply Chain) 
(6.3) หนวยงานรัฐในพื้นที่ตั้งโรงงานฯ และหนวยงานรัฐที่เปนผูกําหนดนโยบายและ

สถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรภาคธุรกิจ 

 นําผลที่ไดจาก 3 เวที มาสังเคราะห เตรียม (ราง) แนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมระดมความ
คิดเห็นทุกภาคสวนในเวทีใหญ  100  คน 

(7) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเวทีใหญ (100 คน) เพื่อนําเสนอผลการศึกษา และนําเสนอ 
(ราง) แนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และนําเสนอมาตรการสงเสริม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตอยางยั่งยืน หลังจากนั้นใหนําผลจากที่ประชุมมาบรรจุในบทที่  6  
ซ่ึงเปนบทสุดทายของรายงานหลัก 
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ภาพที่ 1.1  โครงสรางรายงานฉบับสมบูรณ : รายงานหลัก และภาคผนวก 

ภาคผนวกบทที่ 2 
สวนท่ี 1  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
สวนท่ี 2   ผลการเยี่ยมชมและขอมูลโรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต  
สวนท่ี 3   ผลการเยี่ยมชมและขอมูลโรงงานผลิต ประกอบชิ้นสวนยานยนต 
สวนท่ี 4   ขอมูลคาใชจายในการจัดการมลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงงานยานยนต 
                และชิ้นสวน 

ภาคผนวกบทท่ี 3 
สวนท่ี 1 ขอมูลกากของเสียซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเก็บรวบรวม (จําแนกรายโรงงาน) 
สวนท่ี 2 กรณีตัวอยางของโครงการดานการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผูผลิตรถยนต 

ภาคผนวกบทที่ 5 
สวนท่ี 1 ผลการคํานวณคา DRC เมื่อรวมตนทุนทางสังคม จําแนกรายโรงงานตามรหัส  
สวนท่ี 2 ผลการคํานวณคา DRC เมื่อรวมตนทุนบําบัดของเสียโดยโรงงาน  
              จําแนกรายโรงงานตามรหัส 
สวนท่ี 3 งบกําไรขาดทุนจําแนกตามบริษัท 
สวนท่ี 4 ผลการคํานวณราคาเงาของปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ ป 2548 
สวนท่ี 5 มูลคาเพิ่มที่เกิดจากการผลิตรถยนต และรถจักรยานยนต 
 สวนท่ี 6 สถิติสงออกสินคารายพิกัด ป 2548 
สวนท่ี 7 มูลคาสงออกผลิตภัณฑยานยนต และชิ้นสวน ป 2548 จําแนกรายบริษัท 
สวนท่ี 8 มูลคานําเขาผลิตภัณฑยานยนต และชิ้นสวน ป 2548 จําแนกรายบริษัท 
 

รายงานหลัก 

บทท่ี 1 
บทนํา 

บทท่ี 5 
ตนทุนการผลิต การใชทรัพยากรในประเทศ 
และมูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและ

ชิ้นสวนยานยนต 
 

บทท่ี 4 
สถานภาพมลพิษบริเวณรอบโรงงานและการ
ประเมินมูลคาผลกระทบภายนอกจากมลพิษ 

 

บทท่ี 3 
มลพิษและตนทุนการจัดการมลพิษในโรงงาน 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
และปริมาณมลพิษที่ปลอยสูสิ่งแวดลอม 

บทท่ี 2 
อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน 

บทท่ี 6  
แนวทางการลดมลพิษและผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวน 

ภาคผนวกบทที่ 4 
สวนท่ี 1  มาตรฐาน ISO 14000, ขอกําหนด ISO 14001 : 1996 และ ISO/CD 14001:2004 
สวนท่ี 2-4  การสํารวจพื้นที่เสี่ยง คร้ังที่ 1, 2 และ 3 
สวนท่ี 5  ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
               ภาพกิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งและน้ําผิวดินในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ 
               ภาพกิจกรรมการตรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวกบทที่ 6 
สวนท่ี 1  กิจกรรมการจัดประชุมระดมสมองผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
สวนท่ี 2  กิจกรรมการสัมมนาระดมความคิดเห็น เร่ือง แนวทางการลดผลกระทบตอ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
สวนท่ี 3  แผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต (สถาบันยานยนต) 
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บทท่ี 2 :  อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน  

เปนการนําเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน  ซ่ึงไดจากการสืบคนสิ่ง
ตีพิมพเผยแพรทั้งที่เปนเอกสารและเว็บไซต (Website) ที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 หัวขอใหญ  คือ 

1)  การจําแนกสวนประกอบของรถยนต  1  คัน  
2) ลักษณะการดําเนินการของอตุสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน 
3) กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน 

อีกทั้งบางสวนของรายงานฯ บทนี้ เขียนวิเคราะห และแสดงผลจากการเก็บขอมูลจากโรงงาน  
คณะที่ปรึกษาฯ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต  โดยจําแนก
เปนรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน และรถจักรยานยนต  ซ่ึงมีกระบวนการผลิตและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ดี มีประสิทธิภาพ  ภายใตแนวคิด Best Practice โดยไดรับความอนุเคราะหความ
รวมมือจากตัวแทนโรงงานผูประกอบรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตนั และรถจกัรยานยนต  ซ่ึงเลอืกจาก
บริษัทที่มีสวนแบงการตลาดสูงรวมกัน ไมต่ํากวารอยละ  80   ในการลงเก็บขอมูลและเขาเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ  สวนการพิจารณาชิ้นสวน ซ่ึงมีจํานวนมากกวาหมื่นรายการ  หากนํามาประกอบเขาเปน
ช้ินสวนหลักจะรวมเปนกวา  1,000  รายการ  ซ่ึงดวยขอจํากัดดานขอมูล และดานเวลาในการศึกษา  ไม
สามารถศึกษาทุกรายการได  จําเปนตองเลือกเฉพาะรายการที่สําคัญ ที่มีหลักฐานบงชี้วา ในขั้นตอนการ
ผลิตจะกอมลพิษขึ้น  โดยคณะที่ปรึกษาฯ ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันยานยนต สมาคมผูผลิต
ช้ินสวนยานยนตไทย บริษัทผูประกอบรถยนต รถจักรยานยนต โรงงานผูประกอบการผลิตใหเขาเยี่ยมชม 
รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2549  และศึกษาระบบบําบัดของ
เสียของโรงงาน รวมทั้งสิ้น  18  โรงงาน คือ โรงงานประกอบรถยนต  10  โรงงาน  และโรงงานผลิต
ช้ินสวนยานยนต  8  โรงงาน 

บทท่ี 3 :  มลพิษและตนทุนการจัดการมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
และปริมาณมลพิษท่ีปลอยสูสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาในบทที่  3  นี้ แบงเปน  2  สวน คือ 

สวนที่ 1 นําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงจากการสํารวจเอกสารสถานการณมลพิษและการจัดการ
มลพิษ  ในกระบวนการผลิตรถยนตจากตางประเทศและในประเทศไทย 

สวนที่ 2  นําเสนอปริมาณมลพิษและการจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตรถยนต  
ตนทุนในการจัดการมลพิษชนิดตางๆ ปริมาณมลพิษที่ปลอยลงสิ่งแวดลอมในการผลิตรถยนตใน
ประเทศไทย 
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บทท่ี 4 :  สถานะภาพมลพิษบริเวณรอบโรงงานและการประเมินมูลคาผลกระทบภายนอก 
จากมลพิษ 

การศึกษาในสวนนี้ เปนการสํารวจสถานการณของการกําจัดของเสียที่เหลือใช วาจะสงผลกระทบตอ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรวมหรือไมอยางไร   โดยการสํารวจเก็บขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
โรงงานผูผลิต  และสัมภาษณผูชํานาญการในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน ซ่ึงผูชํานาญการได
ช้ีใหเห็นวาอาจมีปญหามลพิษที่สงผลกระทบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมภายนอกโรงงาน  หากจัดการ
ในขั้นตอนการผลิตไมถูกตองตามหลักวิชาการ  ไมวาจะเปนปญหามลพิษทางน้ํา ปญหามลพิษทางอากาศและ
เสียง และปญหาจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช  [หมายเหตุ :  การควบคุมดูแลปญหามลพิษที่เกิดขึ้นเหลานี้  
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ  อาทิ  การใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)  จนถึงกระบวนการ
ขั้นตอนสุดทายที่จะทําการบําบัดหรือกําจัดของเสียที่เกิดขึ้น (End of Pipe Technology)  อันเปนขั้นตอนที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับมาตรการทางกฎหมาย  ที่ภาครัฐนํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการคุมครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอม] 

นอกจากนั้น บทที่  4  นี้ยังไดบรรจุผลของการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือนในชุมชนพื้นที่
เสี่ยงใกลเคียงที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต 
และช้ินสวนยานยนต  ใน  6  จังหวัด  จํานวน  600  ครัวเรือน  เพื่อประเมินมูลคามลพิษที่สืบเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และศึกษาพฤติกรรมการปองกันความเสี่ยงของครัวเรือนในชุมชน
ดังกลาว  ตลอดจนผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนโดยรอบโรงงาน  ทั้งคุณภาพของอากาศ 
คุณภาพน้ําที่ผานระบบบําบัดของโรงงานที่ปลอยออกจากทอระบายน้ําทิ้งสูส่ิงแวดลอม  และผลการตรวจ
สุขภาพสมาชิกในครัวเรือนที่ตั้งบานเรือนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งดําเนินการอยู 

บทท่ี 5 :  ตนทุนการผลิต การใชทรัพยากรในประเทศ และมูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนต 
และชิ้นสวนยานยนต 

บทที่  5  มีวัตถุประสงคหลัก  เพื่อแสดงผลการคํานวณตนทุนการผลิตในโรงงานประกอบรถยนต 
รถจักรยานยนต และโรงงานผูผลิตชิ้นสวนในระดับ Supply chain เฉพาะที่เปน Tier ที่ 1 และเก็บรวบรวม
ขอมูลนําไปคํานวณราคาเงา (Shadow Price)  ซ่ึงเปนราคาที่สะทอนใหเห็นถึงมูลคาที่แทจริงของปจจัยการ
ผลิตตางๆ  (การคํานวณคาราคาเงาของวัตถุดิบ ราคาเงาของปจจัยแรงงาน ราคาเงาของปจจัยทุน ของ Tradable 
Input และ Non-Tradable Input อ่ืนๆ ) ที่ใชในการผลิตรถยนต และชิ้นสวนยานยนต   เพื่อใหทราบถึงความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคาชนิดนั้น  และไดคํานวณมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนตและชิ้นสวนที่ประเทศไทยไดรับในป พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ไดคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงา  
(Shadow Exchange Rate ; SER)  ซ่ึงเปนตัวแปรที่สําคัญในการคํานวณคา Domestic Resource Cost ; DRC 
(อานรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่ 5 และขอมูลสนับสนุนในภาคผนวกบทที่  5  สวนที่  1) 
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บทท่ี 6 :   แนวทางการลดมลพิษและผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

เนื้อหาในบทที่  6  นี้ มี  2  สวนคือ  (1)  สรุปผลการศึกษาทั้งโครงการ  (2)  การนําเสนอแนว
ทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  ที่ได
จากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวนที่มีสวนไดเสียในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้  ทั้งจาก  3  เวที
ยอย และเวทีใหญ  100  คน  เพื่อนําผลการสังเคราะหไปปรับปรุงแนวทาง มาตรการในการพัฒนาและ
สงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาที่ยั่งยืน  อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันในตลาดโลกทามกลางกระแสโลกาภิวัตนซ่ึงผูบริโภครถยนตในตางประเทศ  คํานึงถึง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
1.6   ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง 

1.6.1    ผลผลิต :   เมื่อเสร็จสิ้นโครงการศึกษา  ไดรายงานฉบับสมบูรณของโครงการที่
ประกอบดวยขอมูลการผลิต และชนิด ปริมาณมลสาร (Pollutant) จากกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนในประเทศไทย เพื่อแสดงใหเห็นตนทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ที่สามารถนํามาเปรียบเทียบใหเห็นความคุมคาในการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต
และ ช้ินสวนของประเทศ   พรอมทั้ งขอ เสนอแนะที่สามารถนํ าไปสู การลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศ  ปรับปรุงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคู
ไปดวย โดยมีแนวทางและวิธีการอยางเปนขั้นตอนที่เปนรูปธรรม 

1.6.2    ผลลัพธ :  ในระยะยาว หากดําเนินการไดตาม ขอ 1.6.1 นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต 
จะมีการขยายตัวแลว  ยังมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมี
นโยบายสนับสนุนในเชิงบูรณาการ ระหวางการมุงบรรลุเปาหมายทางดานเศรษฐกิจควบคูไปกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สามารถใชกรณีศึกษานี้ เปนตนแบบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่นๆ  ที่มีแนวโนมของกระบวนการผลิตที่กอมลพิษ ทําลายคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
ของคนงาน และของชุมชนโดยรอบ 
 
1.7   นิยามศัพท และขอตกลงเบื้องตน 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ขอนําคําศัพทหลายๆ  คําที่จําเปนตองใชในรายงานมาอธิบาย
ไวกอนจะเขาสูรายละเอียดของเนื้อหาบทที่  2  ถึง บทที่  6 
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1.7.1   ตนทุนทางสังคม (Social Cost) 

 การศึกษานี้ไดนิยามคําวา  “ตนทุนทางสังคม”  ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนไวในกรอบใหญ  ซ่ึงการที่จะสามารถทําไดครบถวนตองมีขอมูลตัวเลขที่สมบูรณ รวมทั้งสิ้น  6  
รายการ คือ (ดูภาพที่ 1.2)  

(1) ตนทุนการฝงกลบและบําบัดของเสียอันตรายภายในโรงงาน (Total Treatment 
Cost ; TTC) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  ซ่ึงโรงงาน ผูประกอบการ ไดใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรองรับดูดซับไว จากการประเมิน พบวา มีมลพิษ  3  ชนิดคือ  
(1) สารอินทรียระเหยเร็ว VOCs ที่ปลอยออกปลายปลองระบายอากาศ (emission) ของโรงงาน  
(2) น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดของโรงงานระบาย (Discharge) ออกสูปลายทอเขาไปยังระบบบําบัดกลาง
ของนิคมฯ หรือแหลงธรรมชาติ ทั้งนี้ แลวแตตําแหนงที่ตั้งของโรงงานวาอยูในหรือนอกนิคม
อุตสาหกรรม  และ  (3)  ของเสียอันตรายที่เปนของแข็งที่ตองการพื้นที่ฝงกลบ  โดยตนทุนสวนนี้ มอง
อีกนัยหนึ่งเปนตนทุนสังคมที่ประเทศไทยไดยอมแลกแลวกับรายไดจากการที่อุตสาหกรรมนี้ทําใหแก
ไทยในแตละป  ในรูปของมูลคาจากการสงออกรถยนต รถจักรยานยนต ช้ินสวน  ตลอดจนมูลคาเพิ่ม 
(Value Added)  ของผลผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวนที่จําหนายภายในประเทศ 

(2) สวนที่ทางการรัฐรับภาระคาใชจายในการปองกันสังคมสวนรวม (Defensive 
Expenditure หรือบางทีเรียก Collective-Defensive Cost ) รายการนี้ถือเปนตนทุนเพื่อปองกันมลพิษ 
และการจัดการใหไดมาตรฐานสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ เปนตนทุนที่เปนคาใชจายในการปองกันมลพิษ
และเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม (Public Pollution Treatment Cost ; PPTC)  ในแตละจังหวัดโดยมีที่มา
ของเงิน  2  แหลง คือ  (1) งบสวนกลางที่ลงไปดําเนินการใหทองถ่ินและสวนภูมิภาค เชน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (2) งบรายไดที่สวนทองถ่ิน เชน 
อบจ. เทศบาล อบต. จัดหาไดเอง ไดแก เงินภาษีตาง ๆ ที่จัดเก็บได  เงินที่อยูในรูปของเงินที่สวนกลาง
จัดสรรงบประมาณใหแกสวนทองถ่ินตาม พ.ร.บ.  กระจายอํานาจ  ซ่ึงจะรวม  “เปนกอนใหญ”  
(ขอสังเกต : คาใชจายสวนนี้ ไมมีการระบุแยกสวนเปนงบเจาะจงเฉพาะ  เพื่อการปองกันมลพิษ จัดการ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนต) 

(3) ตนทุนสุขภาพของคนงาน คารักษาพยาบาล (Labor Health Cost ; LHC) ในสวนนี้
เปนการพิจารณาผลกระทบการทํางานในโรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต และโรงงานผลิต/
ประกอบชิ้นสวนยานยนต  โดยเฉพาะในสวนที่เปนขั้นตอนที่เสี่ยงตอการกอมลพิษ  มีผลตอสุขภาพ 
เชน คนงานทํางานในหองพนสี อบสี เคลือบสี ชุบโลหะ (โครเมี่ยม ตะกั่ว ฯลฯ) หลอมโลหะ  ขั้นตอน
ของการผลิตแบตเตอรี่ที่เปนการทําแผนบวก แผนลบ (paste) เกิดไอกรด  และขั้นการปลอยกระแส
ไฟตรงไหลผานแผนบวก แผนลบในถังบรรจุกรดกํามะถันเจือจาง ลางใหหมดกรดแลวอบใหแหง  กอน
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นําไปประกอบเปนหมอแบตเตอรี่สําเร็จรูป  หรือการผลิตยางรถยนต  ซ่ึงจะมีสารอินทรียระเหยเร็ว 
VOCs และสารมลพิษทางอากาศที่เปนสารอันตราย (Hazardous Air Pollutant ; HAP) หรือการปมขึ้น
รูปที่เกิดมลพิษทางเสียงเกินคามาตรฐาน  อาจเปนอันตรายตอสุขภาพคนงาน 

 อนึ่ง ตนทุนสวนนี้ ทางโรงงานจะรับภาระโดยจัดใหมีการเบิกจายคารักษาพยาบาล
เมื่อมีการเจ็บปวย ฝายการเงิน-บัญชีจะมีขอมูลการเบิกจายดังกลาว ของคนงานพนักงานทุกคน หากแต
ในทางปฏิบัติมีจุดออนในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล และคณะที่ปรึกษาฯ ไมไดรับขอมูลตัวเลขมาใชใน
การศึกษาได เพราะพนักงานของโรงงานไดเบิกใหสมาชิกในครอบครัวตามสิทธิ์ดวย ฉะนั้น ตัวเลขยอด
รวมจะสูงเกินความเปนจริง ประกอบกับคารักษาพยาบาลที่เบิกจายไมไดเปนคารักษาพยาบาลที่เกิดจาก
การไดรับสารพิษจากการทํางาน แตอาจเจ็บปวยเพราะปญหาสุขภาพที่เกิดจากพื้นฐานดานสุขภาพ 
(health stock) เชน คนงานบางคนมาจากครอบครัวที่มีโรคประจําตัวผานทาง genetic เชน โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน ฯลฯ ซ่ึงไมเกี่ยวของกับการทํางาน และที่สําคัญคือ โรงงานผูประกอบการไมอนุญาตให
คณะที่ปรึกษาฯ ใชขอมูลในสวนนี้แมจะมีการบันทึกไวที่แผนกบัญชีของบริษัทก็ตาม 

(4) ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน (Household Health Cost ; HHHC) ที่ตั้งบานเรือนใน
พื้นที่เสี่ยงโดยรอบโรงงาน  ซ่ึงเปนเรื่องละเอียดออนมาก ตองการพิสูจนเชิงระบาดวิทยา และความ
ชัดเจน 

(5) ตนทุนการปองกันมลพิษของปจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนยอย (Household 
Preventive Cost ; HHPC) ที่ตั้งบานเรือนในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบโรงงาน  ซ่ึงอาจเปนคาใชจายซื้อน้ําดื่ม 
เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ 

(6) ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Environmental 
Damage Cost ; ENVDC)  เปนมูลคาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษตอคุณภาพชีวิตผูคนในชุมชน  
ปญหาสิ่งแวดลอมถูกทําลาย บางครอบครัวยายออกไปอยูที่อ่ืน ปดบานทิ้งราง 

  โดยสรุปโครงการฯ นี้ สามารถทําได  4  รายการ คือ  (1)  (4)  (5)  และ (6)  สวนรายการที่ (2) 
และ (3) ไมสามารถดําเนินการได  เพราะนอกจากปญหาขอมูลไมพอเพียงแลว  ยังมีปญหาการพิสูจน
ปจจัยเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับมลพิษจากโรงงานประกอบยานยนตและผลิตชิ้นสวน  และปญหาการเขาไมถึง
คนงานที่ทํางานในโรงงานประกอบยานยนตและชิ้นสวน ดังที่ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพื่อประเมินขนาดตนทุนทางสังคมไวในบทที่ 4 

  1.7.2   สารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) 

 องคการอนามัยโลก (The World Health Organization ; WHO) นิยามความหมายของ
สารอินทรียระเหยเร็ว (Volatile Organic Compounds ; VOCs) วาเปนสารประกอบอินทรียที่มีคารบอน
และไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก  ซ่ึงมีจุดเดือดอยูในชวง  50-260  องศาเซลเซียส (ไมนับรวมสาร
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ในกลุมยาฆาแมลง) ในสภาวะอุณหภูมิปกติ สาร VOCs  จะอยูในรูปของกาซหรือไอ  สารประกอบที่จัด
อยูในกลุม VOCs ไดแก สารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน (เชน Hexane เปนตน)  สารประกอบ 
อะโรมาติกไฮโดรคารบอน (เชน Benzene, Toluene และ Xylene เปนตน)  และสารประกอบในกลุม 
Oxygenated Compounds (เชน Acetone และสารในกลุม Ketone เปนตน)  สารประกอบ VOCs ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปมีกล่ิน และเปนองคประกอบของการเกิดกาซโอโซน  โดยที่สารประกอบ 
บางประเภทจัดเปนสารมลพิษทางอากาศที่เปนสารอันตราย (Hazardous Air Pollutant)  ซ่ึงมีพิษตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  ระดับความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยูกับชนิดของสาร VOCs  ระดับ
ความเขมขนและระยะเวลาที่ไดรับสัมผัส (Exposure Time)  สาร VOCs  บางกลุมจัดอยูในประเภทของ
สารกอมะเร็ง (Carcinogenic Substances) 

ในที่นี้ โครงการวิจัยฉบับนี้ จะกําหนดขอบเขต ชนิดของสาร VOCs ที่สํารวจพบในขั้นตอนการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต และการผลิตรถยนต โดยอางอิงจาก USEPA, 2006 ซ่ึงมี 14 รายการ (ดูภาพ 3.5 
ในบทที่ 3) เพราะการตรวจ Lab ของสาร VOCs แตละชนิดมีคาใชจายสูงมาก 

 1.7.3   ตนทุนผลกระทบภายนอก (Externality Cost) 

   ตนทุนผลกระทบภายนอกเปนมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการผลิต การประกอบรถยนต 
รถจักรยานยนต และชิ้นสวน  ซ่ึงมีผูไดรับผลกระทบ  โดยโรงงานผูกอไมไดมีการจายเงินชดเชยให 
ความเสียหายอาจอยูในรูปของ  (1)  คาเสียโอกาสที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ําในการ
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน  หรือในการใชแหลงน้ําเปนปจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพบาง
อาชีพ เชน เพื่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ฯลฯ  (2)   ความเสียหายที่เกิดแกชีวิตผูคนในชุมชนและสุขภาพอนามัย  
เพราะไดรับสัมผัสมลพิษที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ เชน สารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ที่ปนมากับ
อากาศ จากหองพนสี อบสี ฯลฯ หรือมลพิษทางเสียงที่สูงเกินกวา  80  เดซิเบลเอ  ที่คิดจากการใช
เครื่องจักรขนาดใหญ ทํางานกับวัตถุดิบที่เปนเหล็ก เชน การปมขึ้นรูป การตัดแผนเหล็ก การเจาะเหล็ก 
ฯลฯ  ตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพรถยนต รถจักรยานยนต  ที่ประกอบเปนรถสําเร็จรูป  เพื่อดูการ
ทํางานของเครื่องยนต ระบบไฟ ระบบเบรค ฯลฯ  

 อนึ่ง ตนทุนผลกระทบภายนอกนี้ อาจจะเรียกอีกชื่อวา  “ตนทุนทางสังคม”  ก็ได ซ่ึงไดอธิบาย
ไวในหัวขอ 1.7.1 แลว เพราะเปนประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 

 1.7.4   วัฏจักรวงจรชีวิต (Life Cycle Analysis ; LCA) ของรถยนต และรถจักรยานยนต 

 วัฎจักรวงจรชีวิต (LCA) ของรถยนต และรถจักรยานยนต หมายถึง ในตลอดชวงชีวิตของ
รถยนต  1  คัน รถจักรยานยนต  1  คัน นั้น จะแบงไดเปน  3  ชวงใหญๆ  คือ (1) ชวงการผลิต ซ่ึงคิด
ตั้งแตขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิตชนิดตางๆ มาใชในการผลิตรถ  1   คัน ออกมา (2)  ชวงของ
การใชงาน  เพื่อประโยชนทุกดานตามแตลักษณะของรถ เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนตเพื่อการ
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พาณิชย รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ ฯลฯ  และ  (3)   ชวงหมดอายุลงของรถ ตอง
นําไปกําจัดโดยการฝงกลบ  หรือทําการแยกสวนเพื่อนําไปใชใหม ใชซํ้าไดอีก  

การศึกษาผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต  ในโครงการวิจัยฯ นี้ จะทําเฉพาะชวงแรก  ซ่ึงเปนการผลิต การประกอบรถยนต รถจักรยานยนต 
เทานั้น  ไมรวมผลกระทบจากการใชรถยนต รถจักรยานยนต และไมรวมชวงผลิตภัณฑหมดอายุ เพราะ
ขอจํากัดดานงบประมาณ ขอมูล และระยะเวลาซึ่งกําหนดใหเพียง 7 เดือน ตาม TOR 

 อนึ่ง เพื่อใหเห็นภาพใหญของกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้  ขอนําเสนอภาพที่ 
1.2   ซ่ึงเปนการแสดงความเชื่อมโยงงานแตละสวนเขาดวยกัน  โดยเมื่อเขาสูเนื้อหาบทที่ 6  จะนําภาพนี้
มาขยายผลดวยการระบุผลการศึกษาไวแตละสวน  กรณีที่ไมสามารถทําไดก็จะระบุไวดวย เพื่อ
ประโยชนตอการศึกษาในอนาคต 
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การจัดการมลพิษตางๆ 
ที่กอใหเกิดผลกระทบ

ภายนอก 

แนวคิดการแปลงราคาตลาดเปนราคา

เศรษฐกิจ Standard Conversion 
Factor, traded cost non-traded cost 

ผลผลิต, รถยนต, ชิ้นสวน ตนทุนการผลิต 
และการจัดการมลพิษ ณ ราคาตลาด  

(ประเมินจากตนทุนทางบัญชี) 

ตนทุนการผลิตและตนทุนการจัดการมลพิษ  
ณ ราคาทางเศรษฐกิจ ไมรวมผลกระทบภายนอก 

สาร VOCs 
ฝุนละออง  
น้ําเสีย 
ของเสียที่เปนของแข็ง 
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เสียงทดสอบเครื่องยนต 

แนวคิดการคํานวณคา 
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2. ตนทุนเพื่อปองกันมลพิษและการจัดการใหได  
   มาตรฐานสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ (PPTC) 
 

3. ตนทุนสุขภาพของคนงาน คารักษาพยาบาล (LHC) 
 

4. ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน (HHHC) 
 

5. ตนทุนปองกันมลพิษของปจเจกบุคคล และ    
   หนวยครัวเรือนยอย (HHPC) 
 

6. ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม (ENVDC) 
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รวมมูลคาผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ (EC) 

 1. ตนทุนการฝงกลบและบําบัดของเสียอันตรายภายในโรงงาน (TTC) 
 

มูลคาผลกระทบ

ภายนอก (EC) บาท/ป 

ปรับคาทางบัญชีเปน

คาทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แนวคิดมูลคาเพิ่ม ณ ราคาตลาด 
ที่ไมรวมผลกระทบภายนอก 

ภาพที ่1.2  แนวคิด วิธีการประเมินตนทุนการผลิตและตนทุนผลกระทบภายนอก ตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

DC  = Domestic Resource Cost (บาท/ป) ; j = ชนิดของยานยนต 
TR  = มูลคาผลผลิตที่เปนเงินตราตางประเทศ (US$)  
Σ FC  = ตนทุนในการผลิตสวนที่นําเขาจากตางประเทศหรือที่สงออกได  (US$/ป) 
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บทที่ 2  
อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน 

 
 โครงการศึกษานี้  ไดกําหนดชนิดของยานยนตและชิ้นสวน  4  กลุม คือ 

1. รถยนตนั่งสวนบุคคล ขนาด 1,500 – 2,000 cc 
2. รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ขนาด 2,500 - 3,000 cc    
3. รถจักรยานยนต ขนาด 150 cc และ 250 cc 
4. ช้ินสวน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต 

 

 โดยทั่วไปเมื่อ กลาวถึง  “รถยนต” จะหมายถึง รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
และรถยนตเพื่อการพาณิชย  ดังที่ไดปรากฏในเอกสารสิ่งพิมพของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย  
และเครือขาย (The Thai Auto-Parts Manufacturers Association, et al. Thailand Automotive Industry: 
Directory 2006-2007.)  ซ่ึงไดนําเสนอสถิติขอมูลรถทั้งสามประเภท ดังกลาวขางตน เรียกภายใตช่ือ  
“รถยนต”  โดยไมรวมรถจักรยานยนต  เหตุผลในการเลือกตัวอยางยานยนตที่สามารถเปนตัวแทนของ
ยานยนตแตละกลุม  ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นโครงสรางการผลิตและตนทุนการผลิต  เนื่องจาก
ตัวแทนของอุตสาหกรรมยานยนตเหลานี้  มียอดการผลิต การจําหนายและการสงออกสูงกวารอยละ  80  
ของทั้งหมด (ดูจากตาราง  2.1  ถึง ตาราง  2.3 )  ในขณะที่ ตัวอยางของชิ้นสวนหรืออะไหลยานยนต   
จะเลือกจากชิ้นสวนและอะไหล  ที่ขั้นตอนการผลิตมีแนวโนมจะกอใหเกิดของเหลือ และของเสียที่เปน
อันตราย (Hazardous Waste)  โดยศึกษาจากโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี 
สามารถเปนตัวอยางใหกับผูประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ ตอไป  อีกทั้งยังไดประโยชนในแงการกําหนดยุทธศาสตร  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
ซ่ึงเปนที่วิตกกังวลวา  จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ใหยกเลิกการใช
วัตถุดิบภายในทองถ่ิน (Local content)  นาจะมีผลสวนหนึ่ง คือ ไดทําลายผูประกอบการที่เปน Supply Chain 
ของคนไทยบางสวนไป (จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ผูบริหารระดับสูงของโรงงานประกอบ
รถยนตชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2549) 
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ตาราง 2.1 สัดสวนของการผลิต จําแนกตามประเภทรถยนต 

สถิติการผลิตป พ.ศ. 2548 %  สัดสวนของรถทุกประเภท 
รถบรรทุกขนาดเล็ก  1 ตัน 
รถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถยนตเพื่อการพาณิชย 

73 
25 
2 

รวม 100 
 

 
ตาราง 2.2  สัดสวนของ การจําหนาย จําแนกตามประเภทรถยนต 

สถิติการจําหนาย ป พ.ศ. 2548 %  สัดสวนของรถทุกประเภท 
ตลาดรถบรรทุกขนาดเล็ก  1 ตัน 
ตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคล 
ตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย  
(ไมรวมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน) 

67 
27 
6 

รวม 100 
 
ตาราง 2.3  สัดสวนของการผลิตรถยนต จําแนกตามขนาดเครื่องยนต 

สถิติการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล ป พ.ศ. 2548 %  สัดสวนของรถทุกประเภท 
1,200 – 1,500 cc 
1,501 – 1,800 cc 
1,801 – 2,000 cc 
2,001 – 2,400 cc 
2,401 – 3,000 cc 
มากกวา 3,000 cc 

51 
29 
8 

9.9 
2 

0.1 
รวม 100 

หมายเหตุ:  ตาราง 2.1 ถึงตาราง 2.3 นี้ ประมวลผลขอมูลมาจาก The Thai Auto-Parts Manufacturers Association,  
                   et al. Thailand Automotive Industry : Directory 2006-2007.  โดยคํานวณรวมขอมูลจากหลายตาราง 

 
 
 
 

88 % 
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 จากตาราง  2.1  ถึงตาราง  2.3  จะเห็นไดวา รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  มียอดการผลิตและยอด
จําหนายสูง  เนื่องจากมีความนิยมมากในชวงระยะ  2–3  ปที่ผานมา  เพราะเปนรถที่ราคาไมสูง  
แตสามารถใชงานไดเอนกประสงค  สามารถใชขนสิ่งของสัมภาระได มีความแข็งแรง ทนทาน มีความประหยัด  
เนื่องจากใชน้ํามันดีเซล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันไดมีการออกแบบใหรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน   
มีพื้นที่กวางขวาง มีความสะดวกสบายภายในหองโดยสาร  ซ่ึงแทบจะไมแตกตางจากรถยนตนั่งสวนบุคคล  
จึงเปนเหตุใหผูบริโภคนิยมรถชนิดนี้ เปนอยางมาก  นอกจากนี้ การที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น 
อยางตอเนื่อง  ถือเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคหันมานิยมรถเอนกประสงคที่มากประโยชนใชสอย 
เมื่อเทียบกับราคาเชื้อเพลิงที่ตองจายไป สําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน แลว  ผูบริโภคบางสวนที่ 
ยังนิยมรถยนตนั่งสวนบุคคล  จึงเปลี่ยนมาเลือกใชรถที่มีขนาดของเครื่องยนตไมใหญมากนัก  รวมทั้ง 
มีรูปรางและขนาดตัวรถที่เล็ก กะทัดรัด สามารถเดินทางไดสะดวกแมในสถานที่ที่มีการจราจรคับคั่ง 
และสามารถหาที่จอดรถไดงายกวา 
 รถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเครื่องยนตไมเกิน  2,000  ซีซี.  มียอดการผลิตและจําหนายสูงกวา
รถที่มีขนาดเครื่องยนตใหญ  โดยในป พ.ศ. 2548  มีสัดสวนการผลิต คิดเปนรอยละ  88  ของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลทั้งหมด (ตาราง  2.3)  ที่เปนเชนนี้เพราะ ลักษณะของรถยนตประเภทนี้สอดคลองกับสภาพ
ของสังคมที่เปลี่ยนไปเปนสังคมเมือง  ซ่ึงคนเมืองนิยมเลือกที่พักอาศัยขนาดไมใหญนัก  แตเดินทางได
สะดวก เชน อาคารชุด คอนโดมิเนียม เปนตน ประกอบกับรถประเภทนี้ มีราคาไมสูง จึงเหมาะกับ
รายไดของชนชั้นกลาง  ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ดวยเหตุนี้  คณะที่ปรึกษาฯ จึงเห็นวา 
รถยนต  2  ประเภทนี้เหมาะสมใชเปนกรณีศึกษา 
 
2.1   สวนประกอบของรถยนต และการจัดประเภทของชิน้สวนยานยนต 

  เนื่องจากโครงสรางทางเทคนิคของรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  
ไมแตกตางกันมากนัก  จึงขอกลาวถึงประเด็นนี้ไปพรอม ๆ  กัน  ดังตอไปนี้ 

 รถยนตประกอบขึ้นจากชิ้นสวนประเภทตางๆ ทั้งชิ้นสวนเพื่อใชในการประกอบยานยนต
สําเร็จรูป (Original Equipment Manufacturer ; OEM)  และชิ้นสวนอะไหลสําหรับการทดแทน 
(Replacement Equipment Manufacturer ; REM)  ดังนี้  (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 1997.  
141-144. พบอางในขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับรถยนตนั่ง, 2547) 

1) สวนประกอบในกลุมของระบบตัวถังรถยนต เชน ช้ินสวนตัวถัง (body parts) 
สวนประกอบในกลุมของกันชน (bumper set) เปนตน 

2) สวนประกอบในกลุมของระบบเครื่องยนต ระบบสงกําลัง และระบบขับเคลื่อน เชน 
ช้ินสวนเครื่องยนต (engine part)  สวนประกอบในเครื่องยนต (engine component part) 
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ระบบไอเสีย (exhaust emission system)  ระบบเชื้อเพลิง (fuel system)  ระบบถายทอด
กําลัง (clutch system) ระบบสงกําลัง (transmission system) เปนตน 

3) สวนประกอบในกลุมของระบบชวงลาง และระบบการบังคับเล้ียว เชน ลอและยาง (wheels 
and tries) ระบบกันสะเทือน (suspension system) ชุดคันบังคับเลี้ยว (steering wheel set)  
เปนตน 

4) สวนประกอบในกลุมของระบบอุปกรณความปลอดภัยและระบบอํานวยความสะดวก เชน 
ระบบหามลอ (brake system) อุปกรณตกแตงภายใน (interior trims) ชุดอุปกรณเพิ่มความ
สวยงาม  (upholstery set) กระจกตางๆ (Grass set)  มาตรวัด แผงหนาปดตางๆ  (instrument 
dashboard) อุปกรณอํานวยความสะดวกและอุปกรณเสริมอื่นๆ (comfortable equipment 
and other option) เปนตน 

5) สวนประกอบในกลุมของระบบไฟฟาของรถยนต เชน อุปกรณไฟฟาตางๆ (electrical 
accessories)  ชุดสายไฟ (electrical cord)  ระบบไฟสัญญาณ (lighting system) เปนตน 

 ในสวนของโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตนั้น  คณะที่ปรึกษาฯ ไดเขาเยี่ยมชมทั้งหมด  5  โรงงาน 
อนึ่ง สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย  ไดจัดประเภทชิ้นสวน แบงออกเปน  16  กลุม  ซ่ึงเลือกจาก
บริษัทที่ไดลงทะเบียนในเว็บไซตของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย  ซ่ึงมี  702  บริษัท  โดยใน  16  กลุมนี้  
จะสามารถจัดแบงชิ้นสวนเปน  2  ประเภท คือ  
 (1) ช้ินสวนหลักของยานยนต  12  กลุม ไดแก   Engine Components, Engine Peripheral 
Components, Electrical System, Fuel System, Cooling System, Exhaust System, Transmission 
System, Brake System, Suspension System, Steering System, Bodywork และ Mirror & Safety Glass  
โดยมีบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนในกลุมนี้  425  บริษัท  ช้ินสวนประเภท Bodywork , Engine Components 
และ Electrical System   จะมีบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนประเภทนี้มากที่สุดตามลําดับ คือ  59  บริษัท  58  บริษัท 
และ  54  บริษัท  ตามลําดับ  

(2)   ช้ินสวนและอุตสาหกรรมสวนประกอบอื่นๆ ของยานยนต  4  กลุม ไดแก Accessories, 
others, Supporting Industries และ Trader มีบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนในกลุมนี้  277  บริษัท  โดยช้ินสวน
ประเภท Supporting Industries, others และ Trader จะมีบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนประเภทนี้มากที่สุด 
ตามลําดับ  

 ถาจําแนกชิ้นสวนทั้ง  16  กลุมขางตน  ตามพื้นที่จังหวัดที่ตั้งดําเนินการ จะพบวา กรุงเทพฯ  
มีบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนมากที่สุด  รวมทั้งสิ้นถึง  299  บริษัท (รอยละ  43  จากทั้งหมด 702 บริษัท) รองลงมา 
คือ สมุทรปราการ  163  บริษัท (รอยละ 23)  และชลบุรี  67  บริษัท (รอยละ 10) ซ่ึงจะเห็นไดวา กรุงเทพฯ  
มีสัดสวนของการเปนที่ตั้งสําคัญของทุกบริษัทชิ้นสวนทุกประเภท  ยกเวนชิ้นสวนประเภท Electrical 
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System และ Cooling System  จะตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด และช้ินสวนประเภท Steering 
System  จะตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด  ดังแสดงในภาพที่ 2.1  และตาราง 2.4 
 นอกจากนี้ การพิจารณาที่ตั้งวาเปนบริษัทที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบ
อุตสาหกรรมหรือไม  พบวา  มีบริษัทที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมและในเขตประกอบอุตสาหกรรม 
160 บริษัท (รอยละ 23)  และนอกนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตประกอบอุตสาหกรรม 542 บริษัท 
(รอยละ 77) ดังแสดงในภาพที่ 2.2 และตาราง 2.5 เหตุผลที่ควรใหความสนใจประเด็นนี้ เพราะสิทธิ
พิ เศษจากการตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะแตกตางจากนอกนิคมอุตสาหกรรม  เปนตน  
(ดูรายละเอียดอธิบายไวในบทที่  4)   
 

กรงุเทพฯ 43%

ชลบรุ ี10%

ปทมุธานี 5%

สมุทรปราการ

 23%

ระยอง 5%

สมุทรสาคร 4%

ฉะเชงิเทรา 3%
อยุธยา 3%

อ่ืนๆ 5%

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  สัดสวนของบริษทัผลิตชิ้นสวนยานยนตจําแนกตามจังหวัด 
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ตาราง 2.4  ประเภทชิ้นสวนยานยนตและจํานวนบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตจําแนกตามจังหวัดที่ตั้งดําเนินการ

ลําดับที่ ประเภทชิ้นสวนยานยนต รวม (บริษัท) กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา อยุธยา อื่นๆ* 
1 สวนประกอบเครื่องยนต 58 22 12 13 2 1 2 2 2 2 

2 สวนประกอบภายนอกเครื่องยนต 38 14 8 7 1 1 3 1 2 1 

3 ระบบไฟฟา 54 18 21 3 3 3 1 2 1 2 

4 ระบบเชื้อเพลิง 17 7 4 3  3    0 

5 ระบบหลอเย็น 17 4 7 1  1 1  1 2 

6 ระบบไอเสีย 16 7 4  2 1    2 

7 ระบบสงกําลัง 50 16 11 7 2 5 2 2 1 4 

8 ระบบหามลอ 40 15 6 2 3 5 2  3 4 

9 ระบบชวงลาง 39 17 12 4  1 1  1 3 

10 ระบบบังคับเลี้ยว 23 5 3 6  3  4 1 1 

11 งานตัวถัง 59 22 20 1 7 1 2 2 2 2 

12 กระจกสอง และกระจกนิรภัย 14 4 4 2 2  1 1  0 

13 อุปกรณตกแตง 55 30 8 2 3 5 3 1 1 2 

14 อื่นๆ 72 24 22 10 1 1 4 5 2 3 

15 อุตสาหกรรมสนับสนุน 88 45 16 5 7 3 5 2 1 4 

16 ผูจัดจําหนาย 62 49 5 1 4  1  1 1 

รวม (บริษัท) 702 299 163 67 37 34 28 22 19 33 

รอยละ 100% 43% 23% 9% 5% 5% 4% 3% 3% 5% 

หมายเหตุ:  * อื่นๆ ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี นครนายก อางทอง สิงหบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และสงขลา 
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ตาราง 2.5  บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ตั้งอยูในและนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรม 

ที่ตั้ง 

ลําดับ ประเภทชิน้สวนยานยนต 
ทั้งหมด 
(บริษัท) 

ในนิคม
อุตสาหกรรม
และในเขต
ประกอบ

อุตสาหกรรม 

รอยละ 

นอกนิคม
อุตสาหกรรม
และนอกเขต
ประกอบ

อุตสาหกรรม 

รอยละ 

1 สวนประกอบเครื่องยนต 58 19 32.76 39 67.24 

2 สวนประกอบภายนอก
เครื่องยนต 38 13 34.21 25 65.79 

3 ระบบไฟฟา 54 15 27.78 39 72.22 
4 ระบบเชื้อเพลิง 17 6 35.29 11 64.71 
5 ระบบหลอเยน็ 17 4 23.53 13 76.47 
6 ระบบไอเสีย 16 1 6.25 15 93.75 
7 ระบบสงกําลัง 50 15 30.00 35 70.00 
8 ระบบหามลอ 40 10 25.00 30 75.00 
9 ระบบชวงลาง 39 7 17.95 32 82.05 
10 ระบบบังคับเลี้ยว 23 11 47.83 12 52.17 
11 งานตัวถัง 59 8 13.56 51 86.44 
12 กระจกสอง และกระจกนิรภยั 14 3 21.43 11 78.57 
13 อุปกรณตกแตง 55 12 21.82 43 78.18 
14 อ่ืนๆ 72 22 30.56 50 69.44 
15 อุตสาหกรรมสนับสนุน 88 13 14.77 75 85.23 
16 ผูจัดจําหนาย 62 1 1.61 61 98.39 
 รวม  702 160 22.79 542 77.21 

ท่ีมา: สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พ.ศ. 2549 
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ท่ีมา: ปรับปรุงจาก สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พ.ศ. 2549 

ภาพท่ี 2.2    สัดสวนระหวางบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมและในเขต
ประกอบอุตสาหกรรม กับบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและ
นอกเขตประกอบอุตสาหกรรม 

 
2.2   ลักษณะการดําเนินการของอตุสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน 

 ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในประเทศไทย สามารถแยกตามหลักสากล
เปน 2  ประเภทใหญ คือ 

1) รถยนตและชิน้สวนรถยนต 
2) รถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

 นอกจากนี้ ช้ินสวนยานยนตยังสามารถแบงแยกไดอีก 2 ประเภท คือ 

1) ช้ินสวนยานยนตประเภทที่ใชในการประกอบรถยนต  
(Original Equipment Manufacturing ; OEM) 

2)     ช้ินสวนยานยนตประเภทอะไหลรถยนตและชิน้สวนรถยนต  
     (Replacement Equipment Manufacturing ; REM) 

 

 

23 %

77 % 

ในนิคมอุตสาหกรรมและ 

ในเขตประกอบ 
อุตสาหกรรม 

นอกนิคมอุตสาหกรรมและ

นอกเขตประกอบ 
อุตสาหกรรม 
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 2.2.1 อุตสาหกรรมรถยนต 

 อุตสาหกรรมรถยนตที่ดําเนินการอยูในประเทศไทย  มีผูประกอบรถยนตรายใหญของโลก 
ที่แบงเปนคายรถยนตคายใหญเพียงไมกี่กลุม เชน GM Group Ford Group Toyota Group และ Daimler 
Chrysler Group เปนตน  และบริษัทรถยนตยี่หออ่ืนๆ เชน Honda Volvo และ BMW เปนตน  มาสราง
ฐานการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก  ถาพิจารณาจากแนวคิดเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมแลว 
กลาวไดวา อุตสาหกรรมยานยนตเปนตลาดผูขายนอยราย คือ พฤติกรรมการขายการตลาดจะเปนแบบ 
oligopoly ใชทฤษฎีเกมเปนหลักในการดําเนินกลยุทธเพื่อแขงขันกับบริษัทคูแขง  

ตาราง 2.6  คายรถยนตยักษใหญ จําแนกรายชื่อบริษัทขามชาติ (MNCs)   

กลุม GM  กลุม Daimler 
Chrysler  กลุม Ford  กลุมToyota  กลุมอื่น ไมมีกลุม 

Isuzu, 
Suzuki, 
Holden, Fiat, 
Chevrolet, 
Subaru, 
Saab, Alfa 
Romeo 

M – Benz, 
Chrysler, MMC, 
KIA, Hyundai, 
Freightliner 

Ford, Mazda, 
Jaguar,  
Volvo cars 

Toyota, 
Lexus, 
Daihatsu, 
Land Rover 

VW Group : 
Audi, SEAT, 
Skoda 
Renault Group: 
Renault, Nissan 
PSA Group: 
Peugeot,Citroen 

Honda, 
BMW, 
Porche, 
Proton, etc. 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก “โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต พ.ศ. 2545 – 2549,               
         สถาบันยานยนต, 2545. 
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ตาราง 2.7 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของผูประกอบรถยนต  4  กลุม 

กลุม  ลักษณะการดําเนินธุรกิจ กลุม Brand ที่เขาขายแตละลักษณะ 

กลุมที่  1  Assembler      

  Distributor  Dealer    

  CKD Importer      

  Spare Parts      

 กลุมที่ 1 นี้ ผูประกอบรถยนตทําหนาที่เปนผูนําเขา CKD และผูจัดจําหนายสงใหตัวแทนจําหนายตลอดจนนําเขาและขายอะไหลเองดวย 

TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA 

กลุมที่  2  Importer  Distributor  Dealer  

  Assembler  Spare parts    

 กลุมที่ 2 นี้ ผูประกอบรถยนตทําหนาที่ประกอบและนําเขา CBU และ CKD เทานั้นโดยรับจางประกอบสงใหผูจัดจําหนายและผูจัดจําหนายขายอะไหล 

VOLVO, BENZ, HINO, 

BMW, PEUGEOT,ISUZU (pick-up) 

กลุมที่  3  Assembler  Importer  Dealer  

    Distributor    

    Spare Parts    

 กลุมที่ 3 นี้ ผูประกอบรถยนตทําหนาที่รับจางประกอบอยางเดียวสงใหผูจัดจําหนายโดยผูจัดจําหนายทําหนาที่นําเขา CBU CKD และขาย Spare Parts ดวย 

 

DAIHATSU, HOLDEN , CHRYSLER, BENZ 

FORD(pick-up), MAZDA, NISSAN(GIG T), 

SUZUKI, TOYOTA(DYNA), ISUZU (truck) 

กลุมที่  4  Importer      
  Distributor      
  Spare parts      
 กลุมที่ 4 นี้ เปนบริษัทผูนําเขารถยนตและผูจัดจําหนายรถยนต รวมทั้งนําเขาและจําหนาย Spare Parts 

CITROEN, VOLKSWAGEN, FORD, FIAT 

LANCIA FORD (EUROPE), OPEL HYUNDAI, 

LOTUS, FERRARI, LAND ROVER, AUSTIN, 

SUBARU ROLLS ROYCE BENTLY PORSCE, 

ALFA ROMEO, VOLVO (truck & bus) etc. 

ที่มา: ปรับจากเอกสาร สถาบันยานยนต, “โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต พ.ศ. 2545 – 2549” ป พ.ศ. 2545.  
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 อยางไรก็ตาม ในดานการผลิต ผูผลิตรถยนตแตละคาย มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เพื่อสราง
ความเขมแข็งในระบบการผลิต สงเสริมจุดเดน และแกไขจุดดอยรวมกันอยูตลอดเวลา  ในบางครั้ง
รวมกันผลิต บางครั้งรวมกันลงทุนเฉพาะในบางขั้นตอน เชน รวมกันออกแบบตัวถัง โดยวาจางให
โรงงานผูมีศักยภาพเปนผูผลิต แลวนํามาติด Brand ของโรงงาน หรือรวมกันออกแบบและผลิต
เครื่องยนต   เพื่อนํามาใชในการประกอบเปนรถยนต  รถบรรทุก  เปนตน   ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็ง  เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

  2.2.1.1 การผลิตรถยนตนัง่สวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตนั  

   สถิติการผลิตรถยนตในประเทศไทย ในอดีตชวงป พ.ศ. 2537-2539 จะพบวา ปริมาณ
การผลิตรถยนตเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด  และลดลงในป พ.ศ. 2540 เมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
และไดสงผลกระทบตอเนื่อง (Lag Effect) ในป พ.ศ. 2541  โดยลดปริมาณการผลิตลงต่ําที่สุดจาก  
559,428  คัน ในป พ.ศ. 2539  เปน 158,130  คัน ในป พ.ศ. 2541 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป พ.ศ. 2542  
เปนตนมา  ปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศไทยไดเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด (แสดงในภาพที่  2.3) 
   สําหรับปริมาณการผลิตรถยนตในชวง ป พ.ศ. 2547-2548 พบวา ในป พ.ศ. 2548 
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนตรวม  1,125,316  คัน (แสดงในตาราง  2.8)  เมื่อเปรียบเทียบกับป 
พ.ศ. 2547  ซ่ึงผลิตได  928,081  คัน  มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  21.25  แบงเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน  277,603  คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน จํานวน  822,867  คัน และรถยนตเพื่อการพาณิชย  
(ไมรวมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน) จํานวน  24,846  คัน  โดยประเภทรถยนตที่มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นสูงมากถึง รอยละ  37.62  (224,953  คัน)  
จึงทําใหยอดรวมทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น  ทั้งๆ ที่การผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตเพื่อการพาณิชย 
มีอัตราการผลิตลดลง  คือ รถยนตนั่งสวนบุคคลลดลงรอยละ  8.79  (26,742  คัน) รถยนตเพื่อการพาณิชย 
(ไมรวมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน) ลดลงรอยละ  3.76  (972  คัน)  
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ปริมาณการผลิตรถยนต
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ภาพที่ 2.3 ปริมาณการผลิตรถยนต ตั้งแตป พ.ศ. 2537-2548 (ค.ศ. 1994-2005) 

 
ตาราง 2.8  ยอดผลิตรถยนตในประเทศไทยป พ.ศ. 2547 – 2548 

หนวย : คัน 

ประเภทรถยนต 
ป  

พ.ศ. 2547 
ป  

พ.ศ. 2548 
% การเปลี่ยนแปลง 
ป พ.ศ. 2547 - 2548 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 304,349 277,603 -8.79 

รถยนตเพื่อการพาณิชย 
(ไมรวมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1ตัน) 

25,818 24,846 -3.76 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 597,914 822,867 37.62 

รวม 928,081 1,125,316 21.25 

หมายเหตุ : 1. ในป พ.ศ. 2533 - 2538 ยอดรถยนตนั่งตรวจการณ ไมไดแยกออกจากรถยนตเพื่อการพาณิชย 
 2. รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ไดรวมทั้งรถ Double Cab และ รถยนตนั่งอเนกประสงค (PPV) ไวในที่นี้ดวย 
                    3. ป พ.ศ. 2547- 2548 (ม.ค. – ธ.ค.) รถยนตนั่งตรวจการณ (OPV) ไดรวมในรถยนตนั่งสวนบุคคลตามการ

เก็บภาษีสรรพสามิต 
                    4. รถยนตเพื่อการพาณิชย ไดแก รถVan Micro Bus รถโดยสารประจําทาง และ รถบรรทกุขนาดมากกวา 1 ตัน 

ขนาดมากกวา 5 ตัน ขนาด 5-10 ตัน และ ขนาด 10 ตันขึ้นไป 
ท่ีมา : สถาบันยานยนต 
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  2.2.1.2   การจําหนายรถยนตภายในประเทศ  

 การจําหนายรถยนตภายในประเทศไทย ตั้งแต ป พ.ศ. 2537-2539  มียอดการจําหนาย
เพิ่มขึ้นโดยตลอด  ซ่ึงยอดการจําหนายไดลดปริมาณลงในป พ.ศ. 2540  จากการเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ และลดลงต่ําที่สุดในป พ.ศ. 2541 เหลือเพียง  144,134  คัน  (ภาพที่ 2.4) แตอยางไรก็ตาม ในป 
พ.ศ. 2542 เปนตนมา การจําหนายรถยนตภายในประเทศไดเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด  ซ่ึงเมื่อดูสัดสวน
การจําหนายรถยนตระหวางรถยนตนั่งสวนบุคคล (Personal Car ; P-Car) และรถยนตเพื่อการพาณิชย 
(Commercial Car ; C-Car) จะพบวา รถยนตเพื่อการพาณิชยไดมีสัดสวนขยายตัวอยางมาก  โดยเฉพาะ
รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน 

 เมื่อพิจารณาการจําหนายรถยนตภายในประเทศชวงป พ.ศ. 2547-2548  พบวา ในป 
พ.ศ. 2548  มีปริมาณการจําหนายรถยนตรวม 703,405  คัน  ซ่ึงคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12.36  
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2547  โดยรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  มีอัตราเติบโตถึงรอยละ 27.31 รองลงมาเปน
รถยนตเพื่อการพาณิชย (ไมรวมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน)  มีอัตราการเติบโตรอยละ 11.37 ในขณะที่
รถยนตนั่งสวนบุคคล มีอัตราการเติบโตลดลงเกือบรอยละ 10  (ตาราง 2.9)  โดยยี่หอที่สามารถจําหนาย
ไดเปนอันดับ 1  คือ โตโยตา จําหนายไดจํานวน  277,955   คัน มีสวนแบงการตลาดเกือบรอยละ 40   
อันดับ 2 ไดแก อีซูซุ  มียอดจําหนายทั้งสิ้น  176,718  คัน  มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25   และ
อันดับ 3 ไดแก ฮอนดา  มียอดจําหนาย  58,515  คัน  มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ  8 (ตาราง 
2.10  และภาพที่ 2.5)  
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ตาราง  2.9  ยอดขายรถยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 - 2548 

    หนวย : คัน 

ประเภทรถยนต ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 % การเปลี่ยนแปลง 
ป พ.ศ. 2547 – 2548 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 209,110 188,211 -9.99 
รถยนตเพื่อการพาณิชย 
(ไมรวมรถบรรทุกขนาด 1 ตนั) 36,038 40,136 11.37 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 368,911 469,657 27.31 
รถอ่ืนๆ 11,967 5,401 -54.87 

รวม 626,026 703,405 12.36 
หมายเหตุ: 1.    ป พ.ศ. 2547-2548 รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ไดรวมรถยนตนั่งอเนกประสงค (PPV) 

2.    รถยนตเพื่อการพาณิชย ไดแก รถ Van Micro Bus, รถโดยสารประจําทาง และรถบรรทุกขนาด
มากกวา 1 ตัน 5 ตัน 5-10  ตัน และ 10 ตันขึ้นไป 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 

0 

ภาพที่ 2.4  ยอดขายรถยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2537 – 2548 (ค.ศ. 1994-2005) 
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ตาราง 2.10  สวนแบงการตลาดรถยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 

อันดับ บริษัท  จํานวน (คัน)  อัตราสวน (%) 
1 โตโยตา                 277,955  39.52 
2 อีซูซุ                 179,718  25.12 
3 ฮอนดา                   58,515  8.32 
4 มิตซูบิชิ                   47,419  6.74 
5 นิสสัน                   40,602  5.77 
6 เชฟโรเลต                   33,939  4.82 
7 ฟอรด                   23,449  3.34 
8 อ่ืนๆ                   44,808  6.37 
  รวม                 706,405           100.00  

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
 

 
ท่ีมา: ตาราง  2.10 

 
ภาพที่ 2.5  สวนแบงการตลาดรถยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
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1)  ตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคล  มียอดขายทั้งสิ้น  188,211 คัน  มีอัตราการ
เติบโตเมื่อเทียบกับ ป พ.ศ. 2547  ลดลงประมาณรอยละ 10 

ตาราง 2.11 สวนแบงการตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 

อันดับ รถยนตนั่งสวนบุคคล จํานวน (คัน) อัตราสวน (%) 
1 โตโยตา        90,298           47.98  
2 ฮอนดา        57,121           30.35  
3 เชฟโรเลต          8,347             4.43  
4 มิตซูบิชิ          8,136             4.32  
5 นิสสัน          6,684             3.55  
6 มาสดา          5,085             2.71  
7 อ่ืนๆ        12,540             6.66  

  รวม      188,211         100.00  

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
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ท่ีมา: ตาราง  2.11 
 

ภาพที่ 2.6  สวนแบงการตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
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2) ตลาดรถยนตเพื่อการพาณชิย สามารถแยกประเภทยอย ไดดังนี ้

- ตลาดรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  เปนสวนหนึ่งของรถยนตเพื่อการ
พาณิชย  และถือเปนประเภทรถที่มีตลาดใหญที่สุดของไทย ในป พ.ศ. 2548 มียอดขายทั้งสิ้น  469,657  คัน  
ซ่ึงมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2547  เพิ่มขึ้น รอยละ 27.31 (100,746  คัน) 

- ตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย (ไมรวมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน) 
ไดแก รถบรรทุกขนาดตางๆ ประกอบดวย รถบรรทุกนอยกวา 1 ตัน รถบรรทุกขนาด 1.5  ตัน รถบรรทุก
ขนาด  2-4  ตัน  และรถบรรทุกขนาดใหญ  และรถโดยสาร ในป พ.ศ. 2548  มียอดขายจํานวน  40,136   คัน  
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2547 แลว  มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.37  คือ เพิ่มขึ้น 4,098  คัน 

ตาราง 2.12  สวนแบงการตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย ประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน 
                    ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 

อันดับ รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน จํานวน (คัน) อัตราสวน (%) 
1 โตโยตา        177,627       37.82  
2 อีซูซ ุ        165,582       35.26  
3 มิตซูบิชิ          37,024         7.88  
4 นิสสัน          31,517         6.71  
5 เชฟโรเลต          25,592         5.45  
6 ฟอรด          19,572         4.17  
7 มาสดา          12,743         2.71  

 รวม        469,657      100.00  

ที่มา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
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ท่ีมา: ตาราง  2.12 

ภาพที่ 2.7  สวนแบงการตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย ประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
        ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
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-  ตลาดรถอื่นๆ  ในป พ.ศ. 2548  ตลาดรถขับเคลื่อน  4  ลอ มียอดขาย
ทั้งสิ้น  5,401  คัน  เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2547  ที่มียอดขาย  11,967  คัน  ลดลง  6,566  คัน  มีอัตราการเติบโต
ลดลงรอยละ  54.87 

ตาราง 2.13  สวนแบงการตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย ประเภทรถขับเคลื่อน  4  ลอในประเทศไทย  
      ป พ.ศ. 2548 

อันดับ รถขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน (คัน) อัตราสวน (%) 
1 ฟอรด                    1,659               30.72  
2 ฮอนดา                    1,394               25.81  
3 มาสดา                       842               15.59  
4 ซูซูกิ                       515                9.54  
5 แลนดโรเวอร                       308                5.70  
6 นิสสัน                       293                5.42  
7 อ่ืนๆ                       390                7.22  

 รวม                    5,401             100.00  

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
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 ท่ีมา: ตาราง  2.13 
 

ภาพที่ 2.8  สวนแบงการตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชย ประเภทรถขับเคลื่อน 4 ลอ 
                                    ในประเทศไทยป พ.ศ. 2548 
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2.2.1.3   การสงออกรถยนต  

 การสงออกรถยนตของประเทศไทย ตั้งแต ป พ.ศ. 2538-2548  ไดมีจํานวนการสงออก
เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก  โดยในป พ.ศ. 2538  ประเทศไทยมีการสงออกเพียง  8,800  คัน เมื่อเทียบกับการ
สงออกรถยนตในป พ.ศ. 2548  ที่มีการสงออกรถยนตจํานวน  440,717  คัน และเมื่อเปรียบเทียบปรมิาณ
การสงออกในชวงป พ.ศ. 2547-2548  พบวา  มีการสงออกเพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2547  รอยละ 32.72 
(108,664  คัน) 

 สําหรับมูลคาการสงออกรถยนตในป พ.ศ. 2548  มีทั้งสิ้น 203,038 ลานบาท  มูลคาเพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. 2547 รอยละ  36.05  (53,805  ลานบาท) รถยนตประเภทที่มีการสงออกมากที่สุด ไดแก 
รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน รองลงมาคือ รถยนตนั่งสวนบุคคล ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก ออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร ฟลิปปนส นิวซีแลนด กรีซ สหรัฐอาหรับฯ และสเปน เปนตน 
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ภาพที่ 2.9 ปริมาณการสงออกรถยนตของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2537-2548 (ค.ศ. 1994-2005) 
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ยอดขายภายในประเทศ

                            ป 2005
ปริมาณการผลิต            =  1,125,316 คัน 
ยอดขายภายในประเทศ =    703,405 คัน 
สงออก                           =    440,717 คัน    

ปริมาณการผลิต 

สงออก

ตาราง 2.14   การสงออกรถยนตของไทยป พ.ศ. 2547-2548 

 ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 
% การเปลี่ยนแปลง 
ป พ.ศ. 2547 - 2548 

จํานวน (คัน) 332,053 440,717 32.72 
มูลคา (ลานบาท) 149,233 203,078 36.05 
%การเปลี่ยนแปลง (คัน) 41.27 32.72  
%การเปลี่ยนแปลง(มูลคา) 8.01 36.05  

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
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ภาพที่ 2.10  ปริมาณการผลิต ยอดขายภายในประเทศและการสงออกรถยนตในประเทศไทย 
                 ตั้งแต ป พ.ศ. 2537-2548 
 

 2.2.1.4   การนําเขารถยนต 

 ในป พ.ศ. 2548  การนําเขารถยนตมีมูลคาการนําเขาทั้งสิ้น  24,472   ลานบาท  มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547  รอยละ 25.30 โดยรถยนตที่มีการนําเขามากที่สุด ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล 
คิดเปนมูลคา  13,466.50  ลานบาท  ลดลงจากป พ.ศ. 2547  ซ่ึงมีมูลคา  15,012   ลานบาท  ลดลงมารอยละ  
10.30 
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 2.2.2 ลักษณะการดําเนินการของอตุสาหกรรมรถจักรยานยนต 

2.2.2.1   การผลิตรถจักรยานยนต 

 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในป พ.ศ. 2548 (ม.ค.-ธ.ค.)  รวมทั้งรถจักรยานยนต
สําเร็จรูป (Completely Built Up ; CBU และ Complete Knock Down ; CKD) มีจํานวนทั้งสิ้น  
3,533,706  คัน  ซ่ึงเปนปริมาณการผลิตเฉพาะ CBU จํานวน  2,358,510  คัน  ปริมาณการผลิตรวม 
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2547  มีการผลิตรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น รอยละ 23.24 (666,411  คัน) 

ตาราง 2.15  ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในป พ.ศ. 2547 – 2548 
 

รายการ 
ป พ.ศ. 2547 

(คัน) 
ป พ.ศ. 2548 

(คัน) 
% การเปลี่ยนแปลง 
ป พ.ศ. 2547 - 2548 

ปริมาณการผลิตรวม 2,867,295  3,533,706 23.24 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
 

2.2.2.2 การจําหนายรถจักรยานยนต 

   การจําหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2537  จะเห็นไดวา
ตลาดรถจักรยานยนตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  และปริมาณการจําหนายเริ่มลดลงในป พ.ศ. 2538 เปนตนมา  
และลดลงต่ําที่สุดในป พ.ศ. 2541  จาก  1,464,970  คัน  ในป พ.ศ. 2537 เหลือเพียง  526,845  คัน   
ในป พ.ศ. 2541  อยางไรก็ตามหลังจากป พ.ศ. 2541  การจําหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศได 
เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด (ภาพที่  2.11 )  
   สําหรับตลาดรถจักรยานยนตภายในประเทศ ป พ.ศ. 2548 (ม.ค.-ธ.ค.)  มียอดขายรวม
ทั้งสิ้น  2,112,426  คัน  มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นรอยละ  4.22   
ที่มียอดขายจํานวน  2,026,841  คัน 
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ยอดขายรถจักรยานยนตภายในประเทศ
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ภาพที่ 2.11  ยอดขายรถจักรยานยนตภายในประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2548 (ค.ศ. 1992-2005) 

 
ตาราง 2.16 สวนแบงการตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 

ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงการตลาด (%) 
ฮอนดา 1,407,733 69.71 
ยามาฮา 394,164 14.07 
ซูซุกิ 195,689 12.54 
ไทเกอร 67,055 2.09 
คาวาซาก ิ 27,973 1.23 
เจอารด ี 12,018 0.58 
ยี่หออ่ืน ๆ 7,794 0.08 
รวม 2,112,426 100.00 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
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ท่ีมา: ตาราง 2.16 
  

ภาพที่ 2.12  สวนแบงการตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
  

 2.2.2.3 การสงออกรถจักรยานยนต 

   ประเทศไทยเริ่มมีการสงออกรถจักรยานยนต ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา ซ่ึงปริมาณ
การสงออกในชวงป พ.ศ. 2538-2542  มีความผันผวน แตอยางไรก็ตาม การสงออกมีแนวโนมสูงขึ้น 
ในป พ.ศ. 2542 เปนตนมา ในป พ.ศ. 2548 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการสงออกรถจักรยานยนตชนิด CBU 
และ CKD จํานวนทั้งสิ้น  1,337,586  คัน  โดยคิดเปนมูลคา  34,926.77  ลานบาท  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบั
ป พ.ศ. 2547  จะเห็นไดวาประเทศไทยมีการสงออกเปนจํานวนคันเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  60.91  (506,299  คัน)  
มีมูลคาเพิ่มขึ้น  5,467.33  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  18.56  ประเทศที่เปนตลาดสงออกสําคัญ 
ของรถจักรยานยนตจากประเทศไทย ไดแก อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม กรีซ และ พมา เปนตน 
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ภาพที่ 2.13 ยอดการสงออกรถจักรยานยนต ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2548 (ค.ศ. 1992-2005) 

 

ตาราง 2.17  การสงออกรถจักรยานยนตของไทยในป พ.ศ. 2547-2548 

ป พ.ศ. 2548 
การสงออกรถจักรยานยนต ป พ.ศ. 2547 

CBU CKD 
% การเปลี่ยนแปลง 
ป พ.ศ. 2547 - 2548 

CBU& CKD (คัน) 831,287 147,964 1 ,189,622 60.91 
CBU& CKD (ลานบาท) 2 9,459.44 34,926.77 18.56 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
 

 2.2.3 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 
 ในอดีต ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตเปนผูประกอบการรายยอย  แตตอมาผูประกอบการยานยนต
ระดับโลกไดมีการยายฐานการผลิตเขามาในประเทศไทย  ผูประกอบการเหลานั้นไดนําโครงสราง 
Supply Chain ของตนเขามาใชในประเทศไทยดวย  ซ่ึงอาจเขามาในลักษณะบริษัทตางชาติ และ 
ในลักษณะรวมลงทุนกับบริษัทที่เปนสัญชาติไทย  โดยถายทอดเทคโนโลยีบางอยางให หรือเขามา
บริหารกิจการก็ตาม  เพื่อสนับสนุนการผลิตใหแกโรงงานประกอบรถยนตของแตละคายที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทยหรือภูมิภาคนั้นๆ  เนื่องจากโรงงานประกอบรถยนตตองการลดขั้นตอนการประกอบลง 
ใหนอยที่สุด  โดยวางกลยุทธ Global Platform หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใหมี Platform หรือ Line การผลิต
แบบเดียวกันทั่วโลก  และใชช้ินสวนยานยนตรวมกันใหไดมากที่สุดเพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด
และชวยลดตนทุน  ทั้งที่เปนตนทุนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) และตนทุนในการผลติ  โดยการ
จัดหาชิ้นสวนจากนโยบาย Global Sourcing คือ การคัดเลือก การสั่งซื้อช้ินสวนยานยนตจากผูผลิต  
ที่สามารถผลิตชิ้นสวนยานยนตราคาถูกที่สุด และคุณภาพดีที่สุด  
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 2.2.3.1  การสงออกชิ้นสวนยานยนต 

 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการสงออกชิ้นสวนยานยนตเปนมูลคาทั้งสิ้น  91,221.54  ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2547 รอยละ  72.71 (52,817  ลานบาท) ช้ินสวนยานยนตที่มีการสงออกมากที่สุด คือ 
OEM Parts มีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น  76,790.96  ลานบาท รองลงมาคือ เครื่องยนต (Engine) มูลคา  
7,903.79  ลานบาท และ Spare parts มีมูลคาการสงออก  4,100.47  ลานบาท  

ตาราง 2.18  ยอดการสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทยตั้งแต พ.ศ. 2546-2548 

รายการ 
 พ.ศ. 2546 
(ลานบาท) 

 พ.ศ. 2547 
(ลานบาท) 

 พ.ศ. 2548 
(ลานบาท) 

สัดสวนเฉพาะป  
พ.ศ. 2548 

%การเปลี่ยนแปลง 
ป พ.ศ. 2547 - 2548 

Engine 5,376.36 4,316.07 7,903.79 9 83.12 
Spare parts 2,152.55 2,909.44 4,100.47 4 40.94 
Jig & Die 312.44 797.48 683.42 1 -14.30 
OEM parts 27,554.80 43,873.39 76,790.96 84 75.03 
Others 604.07 920.73 1,742.90 2 89.30 

รวม 36,000.22 52,817.11 91,221.54 100 72.71 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 
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ท่ีมา: ตาราง 2.18 

ภาพที่ 2.14  ยอดการสงออกชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
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  2.2.3.2  การนําเขาชิน้สวนยานยนต 

  ในป พ.ศ. 2548  ประเทศไทยไดมีการนําเขาชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน
รถจักรยานยนตเปนมูลคา  256,904.3  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547  ซ่ึงมีมูลคา  239,914.8  ลานบาท  
ดังแสดงในตาราง  2.19  เพิ่มขึ้นรอยละ  7  ตอป  การนําเขาชิ้นสวนรถจักรยานยนตมีมูลคา  6,036.30  ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547  คิดเปนรอยละ 21.3  สวนประกอบและอุปกรณรถยนตมีมูลคา  129,319  ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547   คิดเปนรอยละ  7.2  สวนประกอบและอุปกรณรวมทั้งโครงรถและตัวถัง มูลคา  
121,549  ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2547  คิดเปนรอยละ 6.4  

ตาราง 2.19  ยอดการนําเขาชิน้สวนยานยนตป พ.ศ. 2547-2548 

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 
รายการ ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
ปริมาณ

(ตัน) 
มูลคา 

(ลานบาท) 

อัตราขยายตวั 
(รอยละ) 

ป พ.ศ. 2547 - 2548 

1. สวนประกอบและอุปกรณ  
รถยนต 

- 120,667.8 - 129,319.0 7.2 

2. สวนประกอบและอุปกรณ
รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 

- 114,268.7 - 121,549.0 6.4 

3. สวนประกอบและอุปกรณ  
รถจักรยานยนต 

- 4,978.3 - 6,036.3 21.3 

รวม - 239,914.8 - 256,904.3 7.1 

ท่ีมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
 

ตาราง 2.20 สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน ป พ.ศ. 2548 

การผลิต ยอดขายภายในประเทศ ยอดการสงออก 
ป พ.ศ. 2548 จํานวน 

(คัน) 
มูลคา  

(ลานบาท) 
จํานวน 
(คัน) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

รถยนตทุกประเภท 1,125,316 n.a. 703,261 n.a. 440,717 203,038 

รถจักรยานยนต 3,533,706 n.a. 2,112,426 n.a. 1,337,586 34,926.77 

ช้ินสวนยานยนต n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 91,221.54 

หมายเหตุ: n.a. หมายถึงไมมขีอมูล 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากขอมูลของสถาบันยานยนต พ.ศ. 2549 และสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พ.ศ. 2549 
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2.3 กระบวนการผลิตยานยนต  
2.3.1  กระบวนการผลิตรถยนต  

 กระบวนการผลิตรถยนต (เสนีย พันโยธา, 2545) ในปจจุบันเปนการผลิตโดยเนนการประกอบ
ช้ินสวนหลักๆ เขาดวยกัน เชน สวนตางๆ ของตัวถังรถยนต เครื่องยนต ชวงลาง ระบบบงัคบั และระบบไฟ 
เปนตน เนื่องจากโรงงานประกอบรถยนต ตองการลดขั้นตอนการผลิตลงใหนอยที่สุด เพื่อชวยในการ
ลดตนทุนการผลิตนั่นเอง โรงงานประกอบชิ้นสวนยานยนต (Assembly Plant) จึงมีการนําเทคโนโลยี
การประกอบชิ้นสวนรถยนตมาใช เชน  

 ระบบ Doorless Assembly ที่แยกขั้นตอนการประกอบประตูออกมาโดยเฉพาะ  
เพื่อความสะดวกในการประกอบและติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ภายในรถยนต 

 ระบบ Wide Slat Conveyor ที่เพิ่มพื้นที่ใหกวางเปนพิเศษ ทําใหพนักงานประกอบ
ช้ินสวนสามารถยืนและเคลื่อนที่ไปพรอมกับตัวรถได 

 ระบบ Synchronized Wagon Dolly อุปกรณวางเครื่องมือและชิ้นสวน ซ่ึงจะเคลื่อนที่
ไปพรอมกับตัวรถ ทําใหพนักงานสามารถประกอบชิ้นสวนไดอยางรวดเร็วโดยไมตองเสียเวลา 
เดินยอนกลับไปหยิบชิ้นสวนใหมทุกครั้ง  

 ระบบ Overhead Conveyor สายพานลําเลียงที่สามารถปรับระดับความสูงใหเหมาะสม
กับผูทํางานตามหลักสรีระศาสตร ชวยใหประกอบชวงลางไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ระบบ Foolproof Device อุปกรณปองกันการผิดพลาดในการประกอบชิ้นสวน 
โดยสามารถสั่งใหเครื่องหยุดการผลิตทันที ในกรณีที่ตรวจพบขอผิดพลาดของชิ้นงาน 

กระบวนการผลิตรถยนต (Automotive Manufacturing Process) 
จะตองประกอบดวยไลน (Line) การผลิตตางๆ  ดังนี้ 
1.  การออกแบบ การสรางแมพิมพ (Mold Die) และไลนการปมขึ้นรูปชิ้นสวนตัวถัง  

(Body Assembly Press Line)   
 ในไลนนี้ถือเปนขั้นเริ่มแรกของการผลิตที่ตองมีการออกแบบสรางแมพิมพ แลวทําการปม
ช้ินสวนตัวถัง  คือ เปนการนําเอาแผนเหล็กที่ใชสําหรับผลิตชิ้นสวนตัวถังที่ผานการตัดใหไดขนาด 
ตามที่ตองการแลวนําเอามาเขาเครื่องปมขึ้นรูป ซ่ึงจะมีหลายเครื่อง มีหลายขนาด สําหรับชิน้งานขนาดใหญ 
หรือเล็ก แตกตางกันตามชนิดของชิ้นงาน เชน สวนของหลังคา และกระบะจะเปนชิ้นสวนขนาดใหญ 
ซ่ึงรถหนึ่งคันอาจมีชิ้นสวนของตัวถังรวมกันนับเปนหมื่นชิ้น  เพื่อเปนการรองรับการกระแทกเวลาที่
เกิดการชนนั่นเอง ระบบปมชิ้นสวนโดยอัตโนมัติจะมีสายพานการทํางานตอเนื่อง และมีแขนกล  
(Iron Hand) จับชิ้นงานที่เอียงออกมาวางบนสายพานลําเลียง ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต 
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อปอนเขาสูไลนการเชื่อมจุดตัวถังตอไป  
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 กระบวนการปมขึ้นรูปนี้ จะมีการทําความสะอาดแผนเหล็กที่ถูกชโลมดวยน้ํามัน หรือน้ํายา
กันสนิม ซ่ึงมีน้ําเสียเกิดขึ้น เปนน้ําที่ผานการลางทําความสะอาดชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีของเสียประเภท
เศษเหล็กที่เหลือจากการขึ้นรูปชิ้นงาน ซ่ึงสามารถนําไปรีไซเคิลได 

2.  ไลนการเชื่อมตัวถัง (Body Welding Line) และไลนการตกแตงตัวถัง (Body Metal Line) 
 คือ การนําเอาชิ้นสวนของตัวถัง เชน แผนลางดานหนา พื้นดานลาง พื้นใตคอนโซล  
บังโคลนหนา ตัวถัง พื้นดานหลังของหองโดยสาร ตัวถังดานขวา และตัวถังดานซาย เปนตน  
มาประกอบเขาดวยกันเปนหองเครื่อง เปนตัวรถทั้งคัน การเชื่อมนี้ จะใชแรงงานคนเชื่อมในบางจุดกอน 
โดยจะใชการเชื่อม MIG หรือการเชื่อมแผนโลหะดวยความรอนจนเกิดการหลอมละลาย โดยไมตองใช
แรงบีบ อาจเปนการเชื่อมดวยกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซีอะเซทิลีน หลังจากนั้นจะใชหุนยนต
ทําหนาที่เชื่อม เพื่อความรวดเร็วและไดมาตรฐานที่เทากันตอไป การเชื่อมนี้จะมีอุปกรณจับยึดชิ้นงาน 
เพื่อความสะดวกในการเชื่อม เรียกวา จิ๊ก (jig) 
 ในกระบวนการเชื่อมตัวถังนี้ อาจมีของเสียประเภทเศษเหล็ก เศษชิ้นงานที่ไดจากการ
ตกแตงหรือเก็บรายละเอียดเกิดขึ้น ซ่ึงของเสียเหลานี้สามารถนําไปขายหรือรีไซเคิล เพื่อนํากลับมา 
ใชใหมได สวนของเสียอ่ืนๆจะมีในสวนของมลพิษทางเสียง 
 จากกระบวนการขางตนแนวเชื่อมบางแนวอาจไมสวยงาม  ดังนั้น จึงตองทําการตกแตง
แนวเชื่อมใหเกิดความสวยงาม โดยการเจียร ขัดแตง ติดตั้ง ช้ินสวนยอยทั้งหมดประกอบประตู ทั้ง 2 ดาน 
ประกอบฝากระโปรงดานหนาและดานหลัง ปรับแตง เคาะ เจียร ทําการตรวจสอบ ถาพบสิ่งบกพรอง  ก็จะ
ทําการแกไข ทําการตรวจสอบอีกครั้ง ทําความสะอาด (โดยการใชผาเช็ด) และเลื่อนตัวถังไปตาม Dolly 
เพื่อเตรียมตัวเขาสูกระบวนการทําสี ตอไป 
 ในกระบวนการตกแตงตัวถังนี้ จะมีของเสียที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับกระบวนการเชื่อมตัวถัง 
คือ อาจมีของเสียประเภทเศษเหล็ก เศษชิ้นงานที่ไดจากการตกแตง ซ่ึงสามารถนําไปขายได 

3.  ไลนการพนสี (Paint Line) 
 หลังจากตกแตงตัวถังเรียบรอยแลวก็จะนําตัวถังมาทําความสะอาด (ดวยเบนซินขาวและทินเนอร) 
โดยการลาง นําตัวถังเขาในหองสี ใชน้ํายาลางทางเคมีประมาณ 2 ถึง 3 คร้ัง แลวแตโรงงานผลิต   
ลางน้ําเปลาเพื่อเตรียมพื้นผิว เคลือบฟอสเฟต ลางน้ําเปลาอีก 2 ถึง 3 คร้ัง แลวนําไปลางดวยน้ําบริสุทธิ์  
ตั้งคาการนําทางไฟฟา ผานบอเคลือบ ED-System (Electro Deposition System)  ซ่ึงเปนการจุมสีเคลือบสี
พื้นตัวถังรถยนต จะมีขั้นตอนในการจุมสีโดยใชหลักการเหนี่ยวนําไฟฟา ทําใหเนื้อสีจะเขาเคลือบตัวถัง
รถยนตทุกซอกทุกมุมอยางสม่ําเสมอ สามารถปองกันสนิมไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชน้ําลางสี บอฉีดน้ํา 
ลางดวยน้ําบริสุทธิ์ อบสี ED 
 ตอจากนั้น จะนําตัวถังรถไปติดเทปใตทอง พน PVC ใตทองรถ ทําความสะอาดละอองของ 
PVC หลังการพน จากนั้นทําการขัดแหง ซีลตะเข็บตัวถัง อบซีลตะเข็บและ PVC ที่พนไว ทําความ
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สะอาดผิว (โดยใชเบนซินขาวและทินเนอร) ทําความสะอาดดวยน้ํายาวานิช พนสีจริง รอใหสี Set ตัว 
อบสีจริง ตรวจสอบ และถามีปญหาจะทําการแกไข ถาไมมีปญหาจะทําการพนแวค 
 ในการพนสีจริง (Top Paint) จะใชระบบการพนดวยอุปกรณที่มีการควบคุมการทํางานดวย
ระบบคอมพิวเตอร ติดตั้งภายในหองระบบปดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุนละออง  
โดยสามารถที่จะตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณ ทําใหการพนสีมีประสิทธิภาพ ไดตําแหนงที่ถูกตอง 
ตอเนื่อง รวดเร็วและไดคุณภาพสูงสุด 
 กระบวนการนี้มีของเสียเกิดขึ้นจํานวนมาก สวนใหญเปนน้ําเสีย และอากาศเสีย น้ําเสีย 
ที่เกิดขึ้นมาจากขั้นตอนตางๆ  เชน การทําความสะอาด การเคลือบผิว การพนสีจริง  ซ่ึงถูกปนเปอนดวย
ตัวทําละลายหลายชนิด  รวมทั้งกากตะกอนสีดวย เปนตน สวนอากาศเสียเกิดจาก กล่ินของตัวทําละลายตาง  ๆ
รวมทั้งละอองสี ซ่ึงอยูในรูปสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs)  เมื่อสัมผัสกับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง  
จะเกิดอาการแพ คัน แสบ และระคายเคือง หากสูดไอระเหยเขาสูรางกาย สารเหลานี้จะไหลเวียนอยูใน
กระแสเลือด จะทําใหปวดศีรษะ โลหิตจาง อักเสบ หรือหมดสติได หากสะสมในรางกายเปนเวลานาน 
จะทําใหอวัยวะในรางกายผิดปกติ เชน ตับ และไต เปนตน 

4.  ไลนการประกอบเครื่องยนต (Engine Assembly Line)  
 ในสวนของไลนการประกอบเครื่องยนตนี้ จะถูกแยกออกมาจากกระบวนการประกอบหลัก 
ซ่ึงอาจมีอยูเพียงบางโรงงานที่ทําการประกอบเครื่องยนตเอง ในขณะที่บางโรงงานใชวิธีจางบริษัทผลิต
เครื่องยนต หรือนําเขาเครื่องยนตจากผูผลิตในตางประเทศ แลวเพียงแคนํามาประกอบในโรงงานประกอบ
รถยนต ทําใหผูผลิตสามารถลดตนทุนการผลิตลงได เพราะขั้นตอนในการผลิตลดลง ซ่ึงเครื่องยนต 
ที่ประกอบเสร็จเรียบรอยแลว จะถูกนําไปประกอบในไลนประกอบโครงรางรถยนต  (Chassis Line) 
 ในไลนการประกอบเครื่องยนตนี้ พนักงานจะยืนประจําตําแหนงการประกอบที่ตนเองไดรับ
มอบหมาย ซ่ึงจะนําเอาชุด Roller Conveyor มาใชทั้งไลนการประกอบ โดยเริ่มตนตั้งแตจุดเริ่มตนของการ
ประกอบมาจนถึงจุดสุดทายของการประกอบ ซ่ึงการใชชุด Roller Conveyor นี้ จะชวยทําใหการประกอบ
เครื่องยนต เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และชวยลดเวลาในการประกอบเครื่องยนตไดอยางมาก  

5.  ไลนการตกแตงภายใน (Trim Line) หรือ Frame Assembly Line 
 หลังจากที่ทําสีตัวถังเสร็จเรียบรอยแลว ประตูรถยนตจะถูกแยกออก เพื่อนําไปตกแตง
ตางหาก และเพื่อใหการตกแตงภายในหองโดยสารเปนไปดวยความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งไมให
เกิดรอยขูดขีดบนบานประตู เรียกวาระบบ Doorless Assembly  
 ในการประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล (Passenger Car) (ดูภาพที่ 2.17) ขั้นตอนการตกแตง
ภายใน เปนการประกอบและติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ภายในรถยนตและหองโดยสาร เชน การเดินสายไฟภายใน
รถยนต การประกอบชุดหลังคาดานใน (การบุหลังคา) การยึดแผงหนาปด การติดตั้งพวงมาลัย การประกอบ
ชุดเครื่องปรับอากาศ  การประกอบเบาะหนาและเบาะหลัง และการประกอบกระจกหนาและกระจกหลัง  
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โดยที่ชวงลาง และเครื่องยนตจะถูกประกอบขึ้นภายหลัง เครื่องยนตที่นํามาประกอบนี้ จะมีกระบวนการ
ผลิตตางหาก เรียกวาไลนการผลิตเครื่องยนต ซ่ึงผูผลิตบางรายจะซื้อเครื่องจากผูผลิตเครื่องยนตรายอื่น  
หรือรวมลงทุนกับผูผลิตรถยนตในคายเดียวกัน หรือจางใหบริษัทอื่นเปนผูผลิตให เปนตน  
 สวนในการประกอบรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน (Pick up Truck) (ดูภาพที่ 2.16) มีความ
แตกตางจากรถยนตนั่งสวนบุคคล เนื่องจากหองโดยสารหลังการตกแตงในขั้นตอนนี้ จะถูกนําไป
ประกอบ โดยวางลงไปบนชวงลางของรถที่ถูกติดตั้งเครื่องยนตแลว ซ่ึงชวงลางนี้จะถูกประกอบขึ้น
ในไลนการประกอบโครงชวงลางรถยนต (Chassis line) เพราะรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน เปนรถที่
ออกแบบมาเพื่อการใชงานบรรทุก ส่ิงของ สัมภาระ ซ่ึงตองรับน้ําหนักมากกวารถยนตนั่งสวนบุคคล  
จึงตองมีชวงลางที่มีความแข็งแรงกวา 
 ตอจากนั้น จะเปนการประกอบประตูกลับเขาสูตัวถังรถ จะเปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการนี้  โดยในการประกอบชุดบานประตูหนาและบานประตูหลังนั้น จะนําเอาบานประตูหนาและ
บานประตูหลังมาวางบนจุดรองรับ (Support) บนชุด Chain Conveyor ซ่ึงจะถูกขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาที่พนักงานแตละคนจะยืนประจําอยูที่ตําแหนงของตนเอง และจะทําการประกอบ ณ จุดนั้นๆ 
 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการนี้ มีไมมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนของการนําชิ้นสวนตางๆ 
เขามาประกอบกัน มีเพียงชิ้นงานเสีย ที่เกิดจากการผิดพลาดในการประกอบ และของเหลวสําหรับเติม
เพื่อใหรถสามารถใชงานได เชน น้ํามันเบรก น้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย น้ําหลอเย็น น้ํายาประเภทตางๆ 
เปนตน แมของเหลวเหลานี้ อาจมีการหก ตกหลนที่เกิดจากอุบัติเหตุ แตมีไมมาก เนื่องจากโรงงาน
ประกอบรถยนตสวนใหญ มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี 

6.  ไลนการประกอบโครงชวงลางรถยนตที่เปนรถบรรทุก (Chassis Line) : ไมมีขั้นตอนนี้
ในการผลิตรถยนต 
 กระบวนการผลิตนี้ จะมีเฉพาะในรถบรรทุก และรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โดยประกอบ
หรือติดตั้งชิ้นสวนระบบหลักๆ ของรถยนต เชน ระบบสงกําลัง ระบบชวงลางหนาและหลัง ระบบเบรก 
รวมทั้งการติดตั้งเครื่องยนต เพลา และแกนลอรถยนตดวย เปนตน โดยประกอบถังน้ํามัน ทอน้ํามัน  
กันชน โชคอัพ ประกอบสายออนเบรกหนาและเบรกหลัง ยกเครื่องยนตวางลงในหองเครื่อง ใสปกนกและ
ยาง เดินสายไฟในตัวถังสวนที่ยังเหลือและสายไฟเครื่องยนต ติดตั้งหมอลมเบรก และนําเครื่องยนต 
มาติดตั้ง (ดูภาพที่ 2.1 และ 2.16 เปรียบเทียบกัน) 

7.  ไลนสุดทายของการทดสอบและการแกไขทางแมคคานิค (Final Line) และไลนการ
ปรับแตงครั้งสุดทายเกี่ยวกับสีและระดับประตู (Touch Up Line) 
 หลังจากที่ไดผานไลนโครงรถแลว จะตองทําการทดสอบ เชน การตรวจเช็คเครื่องทําความเย็น 
ปรับตั้งศูนยลอ ปรับตั้งไฟหนา การตรวจเช็คปริมาณน้ํายาแอร ทดสอบความเร็วของรถดวยเครื่องมือทดสอบ 
ตรวจสอบชวงลาง การทดสอบระบบเบรกดวยเครื่องมือทดสอบ เปนตน หลังจากนั้นจะทําการแกไขทางดาน
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แมคคานิค เชน การนํารถเขาสนามทดสอบ  การปรับปรุงแกไขหากเกิดปญหา ตรวจสอบระบบตาง  ๆทุกระบบ 
การปรับปรุงแกไขหากเกิดปญหา ตรวจสอบครั้งสุดทายทางแมคคานิค ทดสอบการรั่วดวยน้ํา และแกไขการรั่ว
ของน้ําหากเกิดปญหา เปนตน หลังจากนั้นจะทดสอบการรั่วของน้ําอีกครั้งหนึ่ง 
 หลังจากที่ไดผาน Final Line มาแลว จะทําการตรวจระดับประตูและฝากระโปรงหนาและหลัง 
แกไขหากเกิดปญหา ตรวจสอบทั่วไปครั้งที่ 1 ปรับปรุงแกไขหากเกิดปญหา ตรวจสอบทั่วไปครั้งที่ 2 
เคาะซอมสี (ถามีขอบกพรองเกิดขึ้น) ติดสติ๊กเกอร ติดแผนรองใตประตู (ที่วางติดกับพื้นรถ) ตรวจสอบ
รอยขีดขวน (แกไขถามีขอบกพรองเกิดขึ้น) ปดไลน Touch Up และนํารถยนตออกไปจอดที่ลานจอดรถ
ของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.honda.co.th/automobile/ (ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550) 
 

ภาพที่ 2.15  ขัน้ตอนการประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล 
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การผลิตตัวถัง  การผลิตชวงลางรถยนต  การผลิตเครื่องยนต 

     

 

การปมขึ้นรปูชิ้นสวนตัวถัง 

 

  

โครงชวงลางรถยนต 

  

หลอขึ้นรูปชิน้สวน
เคร่ืองยนต 

     

การเชื่อม และตกแตงตัวถงั  ประกอบถังน้ํามัน เพลา 
และระบบกันสะเทือน 

 ประกอบเครื่องยนต 

     

การพนส ี  นําเครื่องยนตมาประกอบ   

     

การตกแตงภายใน  นําตัวถงัท่ีตกแตงแลวและ
กระบะทายเขามาประกอบ 

  

     

  ประกอบลอ   

     

  ทดสอบ   

 
ท่ีมา : จากการเยี่ยมชมโรงงาน 

 
ภาพที่ 2.16  ขัน้ตอนการประกอบรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน (Pick up Truck) 
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การผลิตตัวถัง  การผลิตเครื่องยนต 

    

การออกแบบ สรางแมพิมพ
การปมขึ้นรปูชิ้นสวนตัวถัง 

  
หลอขึ้นรูปชิน้สวน

เคร่ืองยนต 

    

การเชื่อม และตกแตงตัวถงั   
 

ประกอบเครื่องยนต 

    

การพนส ี    

    

นําเครื่องยนตมาประกอบ    

    

การตกแตงภายใน    

    

ประกอบถังน้ํามัน เพลา ลอ
และระบบกันสะเทือน 

   

    

ทดสอบ และแกไข 

ทางแมคคานิค 
   

 
ท่ีมา : จากการเยี่ยมชมโรงงาน 
 

ภาพที่ 2.17  ขัน้ตอนการประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล (Passenger Car) 
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 2.3.2  กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต  
กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดจัดทําขอมูลขึ้นมาภายใต

โครงการพัฒนาดัชนีส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย (มีนาคม, 
2544) ซ่ึงสามารถแบงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตได ดังนี้ 

2.3.2.1  วัตถุดบิหลัก 
 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนต สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1)  เหล็ก (Ferrous Metals) ไดแก เหล็กแผน เหล็กหลอ เหล็กเหนียว เปนตน 
ประกอบดวยเหล็กที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตหลายชนิดดวยกัน คือ 

• เหล็กแผนรีดรอน (hot rolled) ใชผลิตเฟรม และชิ้นสวนของระบบรองรับ 
และคานของตวัถังรถยนต 

• เหล็กแผนรีดเย็น (cold rolled) ใชทําชิ้นสวนตัวถังรถยนต ทั่วๆไป 
• เหล็กแผนความแข็งแรงสูง (high steel plates : HSS) ผลิตจากโลหะผสม

หลายชนิด ใชผลิตชิ้นสวนที่ตองการความแข็งแรงเปนพเิศษ 
• เหล็กแผนกันสนิม ใชผลิตชิ้นสวนที่มักถูกความชื้น มีโอกาสผุกรอน 

ไดงายกวาสวนอื่น   
2)  โลหะอื่น ที่ไมใชเหล็ก (Non-Ferrous Metals) ไดแก อลูมิเนียม ทองแดง ตะกัว่ 

สังกะสี เปนตน 
3)  อโลหะ (Non-Metals) ไดแก พลาสติก สารหลอล่ืน ยาง แกว และอื่น  ๆเปนตน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โลหะที่เปนเหล็กเปนวัตถุดิบที่ใชมากที่สุดในการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต  คิดเปนรอยละ 70.2 รองลงมาคือ อโลหะรอยละ 21.1 และโลหะที่ไมใชเหล็ก รอยละ 8.7  
โดยสามารถแสดง สัดสวนของวัตถุดิบดังกลาวไดดังภาพที่ 2.18 
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เหล็ก
70%

โลหะที่ไมใชเหล็ก
9%

อโลหะ
21%

เหล็ก โลหะที่ไมใชเหล็ก อโลหะ

 
ท่ีมา : U.S. Environmental Protection Agency, 1995 

ภาพที่ 2.18   วัตถุดิบที่ใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

2.3.2.2  ประเภทและขั้นตอนของการผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 ถาใชเกณฑของประเภทวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนต สามารถจําแนก 
ออกไดเปน 5 ประเภทการผลิต คือ การผลิตชิ้นสวนที่เปนเหล็กและโลหะอื่นๆ ช้ินสวนพลาสติก 
ช้ินสวนยาง ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนอื่นๆ    

1)  การผลิตชิ้นสวนท่ีเปนเหล็กและโลหะอื่นๆ  
 จะแบงเปน ช้ินสวนโลหะหลอ(Casting Metal Parts) ซ่ึงมีทั้งแบบเทหลอ (Gravity 
Casting ) และแบบฉีด(Pressure Die Casting) ช้ินสวนปมขึ้นรูป(Press and sheet Metal Parts) ช้ินสวน
โลหะตีขึ้นรูป  (Forging Parts) ช้ินสวนโลหะฉีด  (Metal Injection Parts) และชิ้นสวนที่ผานกรรมวิธี
ผลิตอื่นๆ เชน การมวนขึ้นรูป การตีเกลียวโลหะ  (Twisting) การดัด/พับ (Bending) การมวนและเชื่อม  
(Rolling/Welding) การชุบแข็ง (Hardening) เปนตน (ดูตาราง 2.21) 
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ตาราง 2.21  กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เปนเหล็กและโลหะอืน่ๆ 

ประเภทการผลิต วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ 
1.   ช้ินสวนโลหะหลอ 
(Casting Metal Parts) 

โดยนําโลหะหลอมเหลวเทลงในแบบ หรือกระสวนที่ทําเสร็จแลว 
เมื่อโลหะแข็งตัวจึงนําช้ินงานนั้นออกไปตกแตงดวยเครื่องมือกล 
(Machining) 

จานเบรค เพลา ชุดพวงมาลัย  
ลออลูมิเนียม 

     1.1  การเทหลอ 
(Gravity Casting ) 

เปนการหลอแบบเทโลหะหลอมเหลว ลงไปในแบบ ซึ่งการหลอ
แบบนี้จะไดช้ินงานที่มีคุณภาพไมสม่ําเสมอ 

 

     1.2  การหลอแบบฉีด  
(Pressure Die Casting) 

การหลอแบบนี้ใชวิธีการอัดน้ําโลหะดวยความดันสูง ระหวาง 20-
300 กิโลปาสคาล (1 ปาสคาล เทากับ 1 นิวตันตอตารางเมตร) การ
หลอแบบนี้จะไดช้ินงานที่มีเนื้อโลหะแนนละเอียด 

 

2.  ช้ินสวนปมขึ้นรูป 
(Press and sheet Metal 
Parts) 

ปมโลหะใหเปนรูปรางโดยอาศัยแมพิมพ (Die) เริ่มจากการสราง
แบบจําลอง (Pattern) เพื่อหลอทําแมพิมพ  จากนั้นก็นําแมพิมพไป
ตกแตงใหมีรูปรางและขนาดตามความตองการดวยเครื่องมือกล แลว
นําโลหะมาปมกับแมพิมพ   

ช้ินสวนตัวถัง ถังน้ํามัน  
หมอน้ํา  หมอกรองอากาศ 
ทอไอเสีย กะทะลอ ฝาครอบ
ลอ วงลอจักรยานยนต 

3. ช้ินสวนโลหะตีขึ้นรูป  
(Forging Parts) 

นําช้ินสวนโลหะที่เตรียมไวตามขนาดของชิ้นงานไปเผาจนรอนแลว
นําไปวางบนแมพิมพตัวลาง (Under Die) แลวเลื่อนแมพิมพ 
ตัวบน(Under Die) ลงทาตีช้ินงานใหกลายเปนรูปรางที่ตองการ   

เกียร และเฟองตางๆ 

4.  ช้ินสวนโลหะฉีด   
(Metal Injection Parts) 

ฉีดโลหะหลอมเหลวเขาไปในแบบ  ขณะที่การหลอจะใชแบบเท  
ซึ่งการฉีดจะทําใหเนื้อโลหะเขาไปไดทั่วถึงกวาการหลอ เมื่อโลหะ
แข็งตัวแลวจึงถอดแบบออก แลวนําไปตกแตงดวยเครื่องมือกล 

ลู ก สู บ  แ ห ว น ลู ก สู บ  
ฝาครอบลอ ฝาบังโซราวลิ้น 

5. ช้ินสวนที่ผานกรรมวิธีผลิตอื่นๆ 
     5.1  การมวนขึ้นรูป  เปนการนําโลหะมามวนใหไดรูปตามตองการ ใชกับผลิตภัณฑที่เปน

สปริงตางๆ 
สปริงวาลว คอยสสปริงหนาหลัง 

     5.2  การตีเกลียวโลหะ  
(Twisting) 

เปนการดึงโลหะแลวทําเปนเกลียว สายคันเรง สายคลัทซ 

     5.3  การดัด/พับ
(Bending) 

โดยดึง ดัด พับ ใหไดรูปตามตองการ ทอน้ํามัน ทอเบรค เหล็กกันโครง 

     5.4  การมวนและเชื่อม  
(Rolling/Welding) 

เปนการทําใหโลหะเกิดการโคงงอตามรูปแบบที่ตองการ ทอไอเสีย 

     5.5  การชุบแข็ง 
(Hardening) 

ใชสําหรับผลิตภัณฑรองรับแรงกระแทกตางๆ แหนบสปริง (Leaf Spring) 
เหล็กกันโครง 
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2) การผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
 การผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภทพลาสติก มีกรรมวิธีในการผลิตโดยการนําเม็ด
พลาสติกมาผสมกับสี แลวหลอมละลายในเครื่องฉีดพลาสติก  แลวอัดสวนผสมของพลาสติกเขาสูแมพิมพ 
พลาสติกที่ใชกับรถยนตมีหลายชนิดดวยกัน คือ เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) สามารถทําใหออนตัว
ไดโดยใหความรอน และจะสามารถคืนตัวไดเมื่อไดรับความเย็น มีลักษณะคลายขี้ผ้ึงเทียนไข ไดแก  
อะคริโลไนตริล บูทาดีน สไตรีน โคโพลิเมอร (ABS) โพลีโพรพิลีน (PP) เปนตน และเทอรโมเซตติง 
(Thermosetting) ถูกผลิตขึ้นทางเคมี ไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได และสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ไดแก 
โพลียูรีเทน (PUR) อีพอกซี และโพลีเอสเตอร เปนตน ช้ินสวนที่ผลิตจากพลาสติก ไดแก กันชน ใบพัด  
ถังน้ํา คอนโซล กลองฟวสแผงหนาปทม คันเรง โคมไฟหนา-หลัง เปนตน 

3) การผลิตชิ้นสวนยาง 
การผลิตชิ้นสวนยางจะมกีรรมวิธีแตกตางกันไป แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ช้ินสวนยางที่ใชทั่วไป  เชน ทอยางหมอน้ํา เปนตน จะผลิตโดยนําสวนผสม
ของยางกับสารเคมีมาเปา (Extruding) เปนทอยาวแลวถักดายหุมจากนั้นเปายางหุมอีกชั้น แลวตัดยาง
นําไปใสแบบเพื่อทําการอบใหไดรูปรางตามตองการ ช้ินสวนยางประเภทขึ้นรูป เชน ยางแทนเครื่อง  
ยางกันโคลน ยางกันกระแทก เปนตน จะมีกรรมวิธีที่งายกวา 

2. ช้ินสวนยางประเภทยางรถยนต จะทําการผลิตลวดขอบยาง (Bead) และนํา
เสนใยมาฉาบและตัดโครงเปนชิ้นผาใบ (Tread) ดวยเครื่องขึ้นรูป การผลิตชิ้นสวนยางสวนสําคัญจะอยู
ที่สวนผสมของยางกับสารเคมี ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาในการอบ เพื่อใหไดยางรถยนต 
ที่มีคุณภาพดี ใชงานไดยาวนาน 

4) การผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สวนใหญจะเปนการนําเขาชิ้นสวนสําคัญจาก
ตางประเทศ เชน แกนหัวเทียน ฉนวนกันความรอน เปนตน เพื่อนํามาประกอบกับชิ้นสวนในประเทศ  เชน 
ช้ินสวนพลาสติก  ช้ินสวนโลหะ  ปะเก็นแหวน  เปนตน แลวนําไปประกอบกับชุดสายไฟ 

5) การผลิตชิ้นสวนอื่นๆ 
 ช้ินสวนรถยนตที่ทําจากวัสดุประเภทอื่นๆ  เชน ชุดประเก็น ไสกรอง  กระจกนิรภัย  และ
ชุดตกแตงภายใน เปนตน มีกรรมวิธีที่แตกตางกัน ตามชนิดของวัสดุที่ใช เชน  ชุดปะเก็นตองนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศ แลวนํามาตัดตามแบบ อัดแนน  และเขาขอบ  สวนไสกรอง จะนํากระดาษกรอง 
หรือวัสดุสังเคราะหมาตัดและขึ้นรูปแลวประกอบชิ้นสวนยอยอ่ืนๆ  เปนตน 
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2.4  อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในภาพรวม 
  อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในชวงที่ผานมา ผูผลิตมุงเนนผลิตเพื่อปอนอุตสาหกรรมยานยนต
ภายในประเทศเปนหลัก สวนหนึ่งเปนผลมาจากมาตรการสนับสนุนของรัฐที่มีการบังคับใหใชช้ินสวนยานยนต
ภายในประเทศเปนสัดสวนที่สูง ผนวกกับการเติบโตของตลาดรถยนตในประเทศที่มีอัตราสูงอยางตอเนื่อง 
แตหลังจากเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ตลาดรถยนตในประเทศหดตัวอยางรุนแรง ความ
ตองการใชสวนประกอบและอุปกรณรถยนตก็ลดลงตามไปดวย ทําใหผูผลิตชิ้นสวนหันมาหาตลาดเพื่อการ
ทดแทนและตลาดสงออกมาขึ้น แตเนื่องจากขาดพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง ทําให
สวนประกอบ อุปกรณและชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตไดไมมีคุณภาพตามมาตรฐานและยังไมเปนที่ยอมรับของ
ตลาด รวมถึงการยกเลิกมาตรการการบังคับใชช้ินสวนยานยนตในประเทศ (Local Content Requirement) ในป 
พ.ศ. 2543 ทําใหโรงงานประกอบรถยนตภายในประเทศสามารถเลือกซื้อช้ินสวนที่มีคุณภาพไดจากทั่วโลก 
(Global Sourcing Strategy) ซ่ึงทําใหตนทุนการผลิตรถยนตต่ําลง อยางไรก็ตามเนื่องจากในปเดียวกันกับที่ได
ยกเลิกการบังคับใชช้ินสวน รัฐบาลก็ไดปรับเพิ่มภาษีนําเขาสวนประกอบและอุปกรณรถยนตขึ้นมาดวย  เพื่อ
ปกปองผูประกอบการที่ยังไมพรอมกับการปรับเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางเต็มที่ 
  ดังนั้น แรงกดดันจากการแขงขันของชิ้นสวนยานยนต จากตางประเทศจึงยังไมเขมขนมากนัก  
แตทั้งนี้ในชวงระยะเวลาที่ผานมาผูผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนตของไทยก็จําเปนตองหามาตรการ
ปรับลดตนทุนการผลิต หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อความอยูรอดของตนเอง เนื่องจากแรงกดดัน
จากการเปดเสรีผนวกกับการหดตัวของตลาดยานยนตและชิ้นสวนยานยนตภายในประเทศ และปญหาทางการ
เงินของผูประกอบการทําใหมีผูประกอบการยุบเลิกกิจการไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีผูผลิตสวนประกอบ
และอุปกรณรถยนตตางชาติเขามาลงทุน หรือรวมทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นในป พ.ศ. 2544 ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง และผูผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนตยังอยูในภาวะยากลําบาก ผูผลิต
สวนประกอบและอุปกรณรถยนตที่เปนผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังไดรับผลกระทบจาก
ภาวะการแขงขันที่ยังคงรุนแรง รวมถึงความตองการใชสวนประกอบและอุปกรณรถยนตในตลาดเพื่อการทดแทน
ซ่ึงเปนตลาดใหญถึง 2 ใน 3 ยังคอนขางทรงตัว แตผูผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนตที่ปอนใหกับ
บริษัทประกอบรถยนตยังไมไดรับผลกระทบมากนักเนื่องจากยังไดรับคําสั่งซื้อจากบริษัทประกอบรถยนต  
โดยผูผลิตรถยนตหลายรายมีการจัดซื้อสวนประกอบและอุปกรณรถยนตในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขามากขึ้น 
  อยางไรก็ตาม การที่ยังมีบริษัทตางชาติเขามาลงทุนผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนตใน
ประเทศไทยจํานวนมากในปจจุบัน โดยตั้งฐานการผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนตในประเทศ
ไทย  เพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนตในประเทศ  โดยตั้งเปาที่จะใหไทยเปนศูนยกลางผลิต
สวนประกอบและอุปกรณรถยนตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ทําใหผูผลิตชิ้นสวนสัญชาติไทยประสบ
ภาวะการแขงขันมากขึ้น ขณะที่การนําเขาสวนประกอบและอุปกรณรถยนตยังคงมีการขยายตัวตามการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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ท่ีมา : สถาบันยานยนต (2548) เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 
 
ภาพที่ 2.19  โครงสรางอุตสาหกรรมตามลักษณะของ Cluster และความเชื่อมโยงกับองคกร 
 หรือหนวยงานแวดลอมที่เกีย่วของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
 

  จากภาพที่ 2.19 แสดงใหเห็นถึงกลุมที่อยูในอุตสาหกรรมการผลิต ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
คือ ตั้งแตผูจัดหาวัตถุดิบสงใหแกผูผลิตชิ้นสวนระดับ 2nd/3rd Tier 1st Tier  จนถึงผูผลิต OEMs ซ่ึงมีทั้งที่
ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ และตางประเทศ โดยนอกสายการผลิตจะมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการผลิต ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตและชิ้นสวนยานยนตอ่ืนดวย อาทิ Equipment 
Suppliers หรือกลุม Supporting Industries กลุมธุรกิจการเงินการธนาคาร กลุมสถาบันการศึกษา  
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและการวิจัย และกลุมสมาคมและสถาบันเฉพาะทาง โดยมีภาครัฐมีบทบาท
ในการวางนโยบายในการพัฒนาและออกกฎระเบียบ ในแตละกลุมที่กลาวมาที่อยูใน Cluster  ของ
อุตสาหกรรมยานยนต ดังกลาว 
 

มหาวิทยาลัย / ศูนยวิจัย / ศูนย
ฝกอบรม 

สมาคม และสถาบนั 

 
2nd 3rd 

Tier วัตถุดิบ 1st Tier OEMs 

ตลาดASEAN  

ตลาดในประเทศ 

อื่นๆ 

บริการหลังการขาย 

ผูผลิตชิ้นสวน และอะไหล บริการดานการเงิน / ประกันภัย 

หนวยงานภาครัฐกาํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ 
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2.5 กรณีศึกษาแบตเตอรี่ 
     แบตเตอรี่เปนระบบของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ความรอน หรือพลังงานแมเหล็กไฟฟาใหเปน
พลังงานไฟฟา แบตเตอรี่เครื่องแรกไดประดิษฐขึ้นใน ค.ศ.1800 โดย อะเดรสซานโดรโวลตา โวลตา 
ไดแรงบันดาลใจจากการสังเกตและคนควาเกี่ยวกับไฟฟาและโลหะ โวลตาไดพบวา ถานําโลหะ 2 ชนิด
ที่ไมเหมือนกันนี้สัมผัสกันจะทําใหเกิดความตางศักยไฟฟา นอกจากนั้น ถาจัดวางชุดของโลหะที่ 
ไมเหมือนกันใหอยูในแนวสลับกัน ความตางศักย(หรือแรงเคลื่อนไฟฟา) ระหวางปลายขั้วทั้ง 2  
จะเทากับความตางศักยระหวางโลหะ 1 คู การคนพบครั้งสําคัญของโวลตานั้น คือการใสสารละลายของ
น้ํากรดและน้ําเกลือเขาไประหวางธาตุ 2 ธาตุ ความตางศักยจะเกิดขึ้นที่ปลายของขั้วโลหะ จากขอสังเกต
มูลฐานอันสําคัญนี้ โวลตาไดประดิษฐแบตเตอรี่เครื่องแรกขึ้น ประกอบดวย สังกะสี และทองแดง 
วางสลับกันเปนคูๆ โดยวางใหเปนแถวหรือเปนชั้น คั่นดวยแผนกระดาษที่ผานการชุบดวยสารละลาย
ของเกลือธรรมดา ภายใตสภาวะเหลานี้ ความตางศักยทั้งหมดก็คือ ผลรวมของความตางศักยในจํานวนคู
ของแผนสังกะสีและทองแดงทั้งหมดที่ใชทําแบตเตอรี่ 

ตอมา โวลตาไดปรับปรุงแบตเตอรี่ใหดียิ่งขึ้น โดยการแยกเปนเซลลไฟฟาแตละหนวยแยกจากกัน 
แตละเซลลประกอบดวยภาชนะซึ่งเปนแกวบรรจุดวยสารละลายไอออนประเภทเกลือหรือกรดกํามะถัน
อยางเจือจาง ภายในเซลลโลหะ 2 ชนิดซึ่งไมเหมือนกัน เรียกวา ขั้วไฟฟา แชอยูในกรดนัน้ดวย โลหะนีม้ี
ลักษณะเปนแผนทองแดง 1 แผน และสังกะสี 1 แผน การตอขั้วไฟฟาทั้งสองชนิดนี้อาจเปนอนุกรมหรือ
ขนานแบบการตอวงจรไฟฟา คําวาแบตเตอรี่จึงใชสําหรับเพื่อเรียกเซลลไฟฟาตั้งแต 2 เซลล 
หรือมากกวานั้น โดยการนํามาตอดังที่ไดกลาวมาแลว สารละลายนี้ทําหนาที่เปนตัวนําไฟฟา เมื่อใช
ไฟฟาตอจากขั้วไฟฟา ทั้งสองออกมานอกเซลล ไอออนของเกลือหรือกรดกํามะถันจะแยกตัวออกจากกัน
เปนไอออนขั้วบวกและลบ ทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลออกสูวงจรภายนอก 

ในการผลิตแบตเตอรี่จะใชสารประกอบของตะกั่วในรูปที่เปนผง สวนแบตเตอรี่ที่ใชในรถยนต
จะใชตะกั่วและตะกั่ว (II) ออกไซดเปนขั้วโดยใหจุมขั้วในกรดกํามะถันที่แบตเตอรี่รถยนตทํางาน ตะกัว่
และตะกั่ว (II) ออกไซดจะทําปฏิกิริยากับกรดกํามะถันเกิด lead sulfate (PbSO4) ขึ้นมาเมื่ออัดแบตเตอรี่ใหม 
ตะกั่วซัลเฟตก็จะเปลี่ยนมาเปนตะกั่ว และตะกั่ว (II) ออกไซดอีกครั้งหนึ่ง ตะกั่วที่ใชเปนขั้วไฟฟาใน
แบตเตอรี่นั้น จะมีพลวงผสมอยูดวยประมาณ 9 % ปจจุบันทั้งพลวงและตะกั่วยังคงมีบทบาทสําคัญ 
ในการทําขั้วแบตเตอรี่อยู 

นอกจากนี้ ยังมีโลหะแมงกานีส (MnO2) ใชเปนสวนประกอบในการทําถานไฟฉายดวย โดยจะทํา
เปนกอนขนาดยอม เรานิยมเรียกวา ถานไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ไฟฉาย 
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 2.5.1  ขั้นตอนการผลิตของแบตเตอรี่  
 โดยทั่ว ๆ ไปโรงงานทําแบตเตอรี่จะมีขั้นตอนการผลิตที่สําคัญดังนี ้

1. การผลิตเปลือกหมอ (Container) เปลือกหมอที่ทําดวยยางหรือเปลือกดําผลิตขึ้นโดย
ใชยางพารา คารบอน กํามะถัน ยางสังเคราะห และสารเคมีอ่ืนๆ อีกหลายชนิด นํามาผสมกันในเครื่อง
ผสมยาง แลวรีดออกมาเปนยางแผน นําไปใสในแบบพิมพของเครื่องอัดเปลือกหมอ ยางที่อยูในแบบ
พิมพจะถูกอัดตัวดวยระบบไฮโดรลิค และใชความรอนในการทําใหยางแผนประสานตัวเปนเปลือกหมอ
ตามแบบพิมพ นํามาตกแตงใหเรียบรอย และทดสอบความแข็งแรงของเนื้อยางและความเปน
ฉนวนไฟฟา 

2. การหลอช้ินสวนตางๆภายในแบตเตอรี่ที่เปนตะกั่ว ช้ินสวนตางๆภายในแบตเตอรี่ 
ที่เปนตะกั่ว ไดแก แผนโครงกริดขั้วสะพานและอื่นๆ การหลอแผนโครงตะกั่ว (Grid) โดยนําแผนตะกั่ว
ผสมมาหลอมละลาย แลวเทตะกั่วเหลวลงในแบบหลอกริด นําแผนกริดออกจากแบบหลอ ตกแตง
ช้ินงานใหเรียบรอย  การหลอขั้วสะพานและสวนอื่นๆ นั้นอาจใชเศษชิ้นสวนตะกัว่ทีต่ดัทิง้มาจากแผนกรดิ
หรือใชโลหะตะกั่วผสมมาหลอมละลายและเทลงในแบบของชิ้นสวนที่ตองการหลอ จากนั้นนํามาตัด
และตกแตงเชนเดียวกับการหลอแผนกริด 

3. การทําแผนบวกและลบ โดยการนําผงตะกั่วออกไซดมาผสมกับกรดซัลฟูริคเจือจาง
ซ่ึงจะไดสารผสมที่มีลักษณะคลายแปงขนๆ เรียกวา เพสท (paste) ซ่ึงมี 2 ชนิดคือ เพสทบวกและเพสท
ลบ ซ่ึงแตกตางกันคือ เพสทบวกมีสวนผสมของคารบอนแบล็ค สวนเพสทลบจะมีสวนผสมของ
แบเรียมซัลเฟต สารลิกนิน และสารเคมีอ่ืน ๆ หลังจากผสมเพสทแลว จะละเลงเพสทลงบนแผน
โครงกริด แลวอบดวยความรอนเพื่อใหแหง 

4. การทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟาแกแผนบวกและแผนลบ โดยแผนกริดที่ผาน
การอบแลวทั้งสองชนิด นํามาเรียงสลับในถังซึ่งบรรจุกรดกํามะถันเจือจาง แลวปลอยกระแสไฟตรง
ไหลผานใชเวลาประมาณ 20 ช่ัวโมง แผนบวกจะไดรับการเติมออกซิเจนกลายเปน “ตะกั่วออกไซด”  
มีสีน้ําตาลไหม สวนแผนลบจะเกิดการลดออกซิเจนกลายเปน “ตะกั่วพรุน” มีสีเทา ลางแผนบวกและ
แผนลบใหหมดกรดแลวอบใหแหง 

5. การประกอบหมอแบตเตอรี่ โดยการนําเอาแผนบวกและลบมาเรียงสลับกัน และสอด
แผนฉนวนกั้นระหวางแผนทั้งสองชนิด จํานวนแผนบวกและลบขึ้นอยูกับขนาดความจุที่ตองการ แผนลบ
จะอยูที่ปลายทั้งสองเซลแลวประกอบลงในเปลือกหมอ ปดฝาหมอ ประสานสะพานระหวางเซลลให
ขั้วบวกของเซลลหนึ่งตอเขากับขั้วลบของอีกเซลลหนึ่ง และทําขั้วใชงานขั้วบวก ขั้วลบเปนแบตเตอรี่
สําเร็จรูป 
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  2.5.2  มลพิษจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี ่ 
 น้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมทําแบตเตอรี่จะปนเปอนดวยสารตะกั่ว แมวาในอดีตมีความ
เปนไปไดที่จะแยกตะกั่วออกจากน้ําเสียแตไมมีความเปนไปไดที่จะนําตะกั่วนั้นนํากลบัไปใชใหม แตใน
ปจจุบันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พัฒนาวิธีที่จะนําตะกั่วกลับไปใชใหมได ซ่ึงจะตองประสานกับ
บริษัทผูผลิตสารเคมีในการกําหนดขั้นตอนใหสัมพันธกัน เพื่อใหตะกั่วมีการตกตะกอนอยูกนถังเมื่ออยู
ในสภาพเปนกลาง น้ําเสียที่ยังมีตะกั่วเหลือจะผานตัวกรองทราย น้ําเสียที่ยังมีตะกั่วเหลืออยูจะถูกกวน
ดวยอากาศเพื่อใหเปนสารแขวนลอย กอนปมเขาตัวบีบอัดตะกอนเพื่อแยกน้ําออก ตะกอนที่แหงจะถูก
สงเขาเตาหลอมตะกั่วเพื่อนําไปใชใหม การใชกระบวนการแยกตะกั่วนี้ในสหรัฐอเมริกา มีการประมาณวา
ตะกั่ว 125,000 ปอนด มีการนํากลับมาใชใหมในแตละป 

ตะกั่วเปนธาตุโลหะที่มีสีเทาเปนเงาออกสีฟา มีน้ําหนักอะตอม 207.19 มีเลขอะตอม 82  
จุดหลอมเหลว 327.4 องศาเซลเซียส ความถวงจําเพาะ 11.34   อาการพิษของตะกั่วอาจแสดงใหเห็นดังนี้ 

1) ระบบทางเดินอาหาร ผูปวยจะเบื่ออาหาร คล่ืนไส ทองผูก ปวดทองแบบโคลิค 
2) ระบบประสาทสวนปลาย ผูปวยจะออนแรง กลามเนื้อแขนขาออนเพลีย ไมมีแรง 

ปวดตามขอมือ เทาหอย อาจเปนอัมพาตได 
3) อาการทางสมอง มักพบในเด็กที่ไดรับตะกั่วในปริมาณที่สูงเชน การกินหรือสูดไอ

ละอองของตะกั่ว จะเกิดอาการนอนไมหลับ ฝนราย อารมณฉุนเฉียว ไวตอการถูกกระตุนมากกวาปกติ 
สติคุมดีคุมราย ชักหมดสติ 

4) ระบบเลือด จะเกิดโรคโลหิตจาง ซีด ออนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลือง ตรวจพบการ
สะสมในรางกายไดโดยการพบ Lead line ซ่ึงเปนเสนทึบสีดําน้ําเงินเขมหรือน้ําตาลที่ใตแนวฟน
ประมาณ 1–2 มิลลิเมตร ขอบชัดโดยพบ Lead line หรือ Burtons line  

  2.5.3  การปองกันสารพิษจากตะกั่ว 
1) ผูปวยที่พึ่งไดรับตะกั่วปริมาณมากเขาสูกระเพาะอาหาร ควรรักษาโดยใหทิงเจอร 

เบลดอนนา บรรเทาอาการปวดทอง หรือใหอะโทนฟนขจัดการดูดซึมของตะกั่วใหนอยลง โดย
รับประทานอาหารประเภทนม ผักและเกลือแรแคลเซียม  

2) การกําจัดตะกั่วโดยการใหกินแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อเรงการขับถายอุจจาระ ถาปวดทองมาก
ควรฉีดแคลเซียมกลูโคเนต 10 ซีซี เขาเสนเลือดดําชาๆ  

3) กรณีชักอาจให Diazepam จะไดผลดี  
4) การรักษาเฉพาะคือ การใหยาขับตะกั่วออกจากรางกาย ยาที่ใชในปจจุบันมีอยู 3 ชนิดคือ 

4.1) CaNa 2 EDTA (Calcium disidium edetate) โดยใหขนาด 50 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมตอ 24 ช่ัวโมง ฉีดเขาเสนเลือดดํา 
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4.2) ให Dimercaporl (BAL) โดยให 215 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทุก 4 ช่ัวโมง  
โดยฉีดเขากลามเนื้อ 

4.3) ให D–penicillamine ในขนาด 25 – 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวันโดยทานกอนอาหาร  

2.6 กรณีศึกษายางรถยนต 

 2.6.1  ขั้นตอนการผลิตยางรถยนต 
1)  การผสม การผลิตยางรถยนตเร่ิมตนดวยการนํายางดิบ และสวนผสมตางๆ ผสมกันเขา

ไป จนกระทั่งถึงความรอนที่กําหนด ยางที่ผสมแลวจะถูกนํามาปลอยลงเครื่องบด ซ่ึงจะบดยางที่ผสม
แลวออกเปนแผนๆ และตัดออกเปนชิ้นยางยาว ปลอยข้ึนไปบนสายพานเพื่อใหเย็นลง 

2)  การรีดยาง ยางที่ผสมเสร็จ สําหรับใชเปนสวนนอก และสวนกลาง จะถูกสงไปยังที่บด 
เพื่อใหรอนแลวสงตอไปที่เครื่องรีด ในเครื่องรีดจะมีเกลียวหมุน ซ่ึงจะผลักดันยางใหผานออกมาตามรูป
ที่ตองการ และยางที่รีดแลวจะถูกทําใหเย็นลง กอนที่จะตัดเปนชิ้นตามตองการ 

3)  การเคลือบยางลงบนผาใบไนลอนหรือโพลีเอสเตอร เสนไนลอนหรือโพลีเอสเตอรที่
ใชเปนโครงชั้นในเปนเสนใยทางวิทยาศาสตร เสนใย จะผานเขาไปในลูกกลิ้งของเครื่องอัดยาง และ
เครื่องอัดยางก็จะอัดยางลงบนเสนใยทั้งสองหนา จํานวนของยางที่จะอัดลงบนเสนใยนี้ จะตองมีการ
ควบคุม เพราะมีผลตออายุการใชงานของยาง 

4)  การตัดผาใบ เมื่อผาใบผานจากแผนกเคลือบยาง ก็จะถูกสงมายังแผนกตัด เพื่อตัด
ออกเปนชิ้นตามขนาดที่ตองการ ช้ินไนลอนที่ตัดแลวจะถูกสงตอไปกับผาใบ สําหรับหุมเพื่อสงไป
ประกอบเปนโครงชั้นในของยางรถ 

5)  การทําขอบยาง ขอบยางเปนสวนสําคัญที่สุด เพราะถาขอบยางเกิดเสียหาย ก็อาจเกิด
ความเสียหาย ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช จะตองดี และตองประกอบอยางดีที่สุด เสนลวดที่ทําขอบยางเปนเสน
ลวดที่มีความเหนียวแนนเปนพิเศษ และถูกฉาบไวดวยทองแดง นํามาพันวงลอที่มีเสนผาศูนยกลางที่
กําหนด จนครบจํานวนรอบที่ตองการ แลวหุมดวยผาใบฉาบยางอีกทีหนึ่ง เพื่อเพิ่มความทนทานใหแก
ขอบยาง และติดสนิทดีกับโครงชั้นใน 

6)  การสรางยางรถ ยางรถจะถูกประกอบขึ้นบนแบบที่หุบได ช้ินไนลอนหรือโพลีเอสเตอรจะ
ถูกวางทับกันเปนชั้นๆ บนแบบ และจะพันกับขอบลวด หลังจากนั้นยางชั้นนอก และสวนกลางก็จะ
ประกอบเขามา เมื่อทํายางเสร็จแลว ก็จะหุบแบบเพื่อเอายางดิบออกจากแบบ ยางดิบนี้จะมีรูปรางเหมือนถัง
ที่ไมมีฝาบนและลาง แลวยางดิบนี้จะถูกตรวจน้ําหนัก หรือซอมกอนที่จะทําใหสุก 

7)  การอบยางรถใหสุก ยางรถดิบจะถูกใสลงในแมพิมพ เมื่อแมพิมพปดยางรถดิบ ก็จะไดรับ
แรงอัดจนมีรูปรางเหมือนยางรถที่เราเห็นกัน ความรอนจากไอน้ําในแมพิมพ จะทําใหเนื้อยางไหลจนเต็มแบบ 
และความรอนก็จะทําใหเคมีภัณฑตาง  ๆที่ผสมกันอยูเดิมรวมตัวกันเขาเปนสิ่งเดียวกัน 
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 2.6.2  มลพิษจากโรงงานผลิตยางรถยนต 
-  VOCs และ Hazardous Air Pollutant (HAP) มาจากกระบวนการผลิตที่ใชความรอน 

การผสมยาง การรีดยาง การใช solvent และจากการทําลายเศษยางเกา 
-  สารเคมีที่ใสเปนสวนประกอบในการผสมยาง มีการหก หลน ร่ัวไหล หรือฟุงกระจาย 
-  Oil & grease ที่หกหลนในขั้นตอนการรีดยาง การเคลือบยางลงบนผาใบ 
-  น้ําเสีย จากกระบวนการ cooling  
-  เศษชิ้นยางในขั้นตอนการตัด การสราง การตกแตงยาง 
-  ประเด็นสิ่งแวดลอมหลักคือการทําลายเศษยางเกา ในป 2544 มีการประมาณวา

สหรัฐอเมริกาผลิตยางเกา 300 ลานเสน ประมาณรอยละ 80 มีการนําไป Recycle Reuse หรือ Recover  
เศษยางเกามีผลกับสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือการเกิดควันดําเมื่อมีการเผา การเปนแหลงเพาะพันธุแมลง 
เชน ยุง เมื่อมีน้ําขังในยาง และปริมาตรใหญฝงกลบลําบากและกินพื้นที่ 
 2.6.3  การปองกันมลพิษ 
  United States Environmental Protection Agency (USEPA) National Emission Standards for 
Hazardous Air Pollutants (NESHAP) กําหนดใหลดปริมาณ HAP ที่ใชในการทําละลาย (solvents) และ
การทําใหติดกัน (cements) ลงรอยละ 99 ในโรงงานผลิตยางรถยนต ขอแนะนําเบื้องตนคือการยกเลิก
หรือใชสารอื่นทดแทน เชน การใช organic solvent-base การใช silicone และ water-base ในการฉีดพน
ยางดิบ 
 ในสหรัฐอเมริกา ป 2544 ประมาณรอยละ 78 ของยางเกาที่เกิดขึ้นปละ 281 ลานเสน นําไปใช
ในทางสรางสรรค คือ 115 ลานเสน ใชเปนเชื้อเพลิงหรือทดแทนเชื้อเพลิงที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม  
21 ลานเสน นําไปใชในยางพื้นฐาน 12 ลานเสน ผสมในยางแอสฟสตเพื่อทําพื้นผิวถนน 40 ลานเสน 
ใชในงานวิศวกรรมโยธา 8 ลานเสน ใชในอุตสาหกรรมที่ทําผลิตภัณฑใหม 22 ลานเสน ใชในประเภทอืน่ๆ 
นอกจากนี้ยางรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก ประมาณ 33 ลานเสน มีการนําไปขายและ
กลับมาใชใหมในแตละป  
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สรุป 

 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีองคประกอบที่ใหญมาก มีการเชื่อมโยงไปขางหลัง 
(backward linkage) ที่ซับซอน มีการแบงผลิตภัณฑเปน 2 ประเภทคือ (1) ช้ินสวนเพื่อประกอบขึ้นเปน
รถยนต OEM (Original Equipment Manufacturer) และ(2) ช้ินสวนอะไหลทดแทน REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) โรงงานสัญชาติตางประเทศ 16 บริษัทยักษใหญ (รวม 18 โรงงาน) เขามาตั้ง
ดําเนินการในไทยเพื่อทําการประกอบรถยนต (หมายถึง รถยนตนั่ง รถบรรทุก) และทําการผลิต
รถจักรยานยนต โดยตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดปริมณฑล ประมาณรอยละ 23  
ของโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบอุตสาหกรรม อีกรอยละ 77 
ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม/นอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมรถยนตที่ดําเนินการอยูในประเทศไทย มีผูประกอบรถยนตรายใหญของโลก 
ที่แบงเปนคายรถยนตคายใหญเพียงไมกี่กลุม เชน GM Group Ford Group Toyota Group และ Daimler 
Chrysler Group เปนตน  และบริษัทรถยนตยี่หอ (Brand) อ่ืนๆ เชน Honda Volvo และ BMW เปนตน 
มาสรางฐานการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก 
 ในดานการผลิต ผูผลิตรถยนตแตละคาย มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความเขมแข็งใน
ระบบการผลิต สงเสริมจุดเดน และแกไขจุดดอยรวมกันอยูตลอดเวลา ในบางครั้งก็รวมกันผลิต บางครั้ง
ก็รวมกันลงทุนเฉพาะในบางขั้นตอน เชน รวมกันออกแบบตัวถัง โดยวาจางใหโรงงานที่มีศักยภาพเปน
ผูผลิต แลวนํามาติด Brand ของโรงงาน หรือ รวมกันออกแบบและผลิตเครื่องยนต เพื่อนํามาใชในการ
ประกอบเปนรถยนต รถบรรทุก เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มี
ความเขมแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
 ชวง พ.ศ. 2537-2539 ปริมาณการผลิตรถยนตเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด แลวลดลงในป พ.ศ. 2540  
ตามวิกฤติเศรษฐกิจไทย ตอมาภายหลังเศรษฐกิจไทยฟนตัว พบวา ในป พ.ศ. 2547-2548 ปริมาณการ
ผลิตมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 21.25 ทําใหในป 2548 สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 1 ลานคันตอป 
 ในแงการสงออกรถยนต (รถยนตนั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน) ชวง พ.ศ. 2538-2548 ขยายตัวทุกป 
โดยในป พ.ศ. 2547-2548 เพิ่มเปนรอยละ 33 (จํานวน 108,664 คัน) ตลาดสงออกสําคัญคือ ออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร ฟลิปปนส นิวซีแลนด กรีซ สหรัฐอาหรับ และสเปน เฉพาะป พ.ศ. 2548 
มี สัดสวนสงออกรอยละ  39  จํ าหน ายในประเทศรอยละ  61  ของยอดผลผลิตรถยนตทั้ งป  
สวนรถจักรยานยนต ป พ.ศ. 2548 ผลิตไดทั้งหมด 3,533,706 คัน เพิ่มจากป พ.ศ. 2547 รอยละ 23  
ไทยสงออกรถจักรยานยนต  รอยละ  61 ในป  พ .ศ .  2547 ตลาดสงออกสําคัญคือ  อินโดนี เซีย 
สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม กรีซ พมา ฯลฯ 
 
 



                          รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

        

หนา  2 - 46 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
ประสานพงษ หาเรือนชีพ. (2548). งานสีและตัวถังรถยนต. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญ่ีปุน),  

กรุงเทพฯ. 
รัชนี วีระวัฒนยิ่งยง. (2539). ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย.  

วิทยานิพนธ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ. 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน. วารสารสงเสริมการลงทุน (หลายฉบับ). 
สถาบันยานยนต. (2548ก). โครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน สาขายานยนต (Competitive Benchmarking) และชิ้นสวนยาน
ยนต. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, กรุงเทพ ฯ. 

____________. (2548ข). โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต. รายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ เสนอตอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอตุสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 

____________. (มปพ.ค) จารึกประวัติศาสตรอุตสาหกรรมยานยนตไทย. เอกสารที่ระลึกในงานลานคัน
ยานยนตไทยสูเวทีโลก พ.ศ. 2548, มทพ. 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2544ก). โครงการพัฒนาดัชนีส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไทย, กรุงเทพฯ. 

__________________ . (2547ข). ขอกําหนดฉลากเขียว สําหรับรถยนตนั่ง. กรุงเทพฯ. 
__________________. (2541ค). กรณีศึกษาเทคโนโลยีสะอาด. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมจังหวัด

สมุทรปราการโดยการมีสวนรวมของประชาชน, กรุงเทพฯ. 
เสนีย พันโยธา. (2545). การผลิตยานยนต.  ศูนยสงเสริมอาชีวะ, กรุงเทพฯ. 
อนุภาพ ถิรลาภ และคณะ. (2537). แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต ภายหลังขอตกลงการคา

ระหวางประเทศของ แกตต และอาฟตา. รายงานเสนอตอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 

อําพล ซ่ือตรง และชาญชัย ทองประสิทธิ์. (2543). ทฤษฎีเครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต. ศูนยสงเสริม
วิชาการ, กรุงเทพฯ. 

 



                          รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

        

หนา  2 - 47 

ภาษาอังกฤษ 
American Automobile Manufacturers Association. (1992). Automotive Industries, - from AAMA 

Motor Vehicle Facts. 
European Environment Agency. (2005). Review of the 2015 -Target on Reuse, Recovery, and 

Recycling of ELV’s. Stakeholder Working Group. 
The Thai Auto-Parts Manufacturers Association, et al.. (no date). Thailand Automotive Industry: 

Directory 2006-2007.   
Trakul Chatdarong. (1975). Comparative Advantage in the Industrial in Thailand : A Domestic 

Resource Cost Study.  Master Thesis, Faculty of Economics, Thammasat University, Bangkok. 
Toyota “Environmental Report 2005”. 
USEPA/310-R-95-009., EPA Office of Compliance Sector, Notebook. (2005). Profile of the Motor 

Vehicle Assembly Industry.  September 1995.  
USEPA, (1993). Toxics Release Inventory Database.  
USEPA, (2006). Toxics Release Inventory Database. 
 
Website 
www.tapma.or.th  
www.isothai.com 
www.thaiauto.or.th 
www.toyota/environment/th/a_hone/asp 
www.fourin.com 
www.ieat.go.th 
www.diw.go.th 
www.industry.go.th 
www.fti.or.th 
www.oie.go.th 
www.epa.gov 
http://airnow.gov 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 



                                  รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

           

 
หนา  3-1 

   
   

บทที่ 3 
มลพิษและตนทนุการจดัการมลพิษ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
และปริมาณมลพิษที่ปลอยสูสิง่แวดลอม 

 
 เนื้อหาในบทที่ 3 ประกอบดวย  

(1)   การรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับมลพิษและการจัดการมลพิษที่ไดจากการสํารวจเอกสารและ
งานวิจัยในอดีต ที่ไดศึกษากระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  

(2)   การรายงานผลการศึกษาการจัดการมลพิษ และตนทุนของผูประกอบการในการจัดการ
มลพิษชนิดตาง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน ตลอดจนปริมาณมลพิษที่ปลอยสู
ส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตในประเทศไทย โดยใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจโรงงาน
ผูประกอบการในชวงเดือนตุลาคม 2549 - พฤษภาคม 2550 โดยมีการจําแนกขอมูลการจัดการมลพิษ
ตามกระบวนการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต  ตนทุนใน
การจัดการมลพิษ ในป พ.ศ. 2548 
 
3.1   มลพิษ  การจัดการมลพิษ  และตนทุนการจัดการมลพิษ  จากกระบวนการผลิตรถยนต 

ในตางประเทศ  และในประเทศไทย  

  3.1.1   การใชทรัพยากร และปจจัยการผลิตในกระบวนการผลติ  

  กระบวนการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวนยานยนต มีการใชทรัพยากร
หลายประเภท จําแนกรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 1)   เหล็ก และวัตถุดิบอ่ืนๆ 

 เหล็กเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตชิ้นสวนยานยนต ขึ้นอยูกับชนิดของชิ้นสวนยานยนต
ที่ตองการผลิต หากเปนสวนของรถยนตที่ตองการความแข็งแรง คงทนในการใชงาน ก็อาจใชวัตถุดิบ
ประเภทเหล็ก หรืออาจใชอลูมิเนียมในกรณีที่ช้ินสวนนั้นไมควรขึ้นสนิม เปนตน สวนใหญจะนําเขาจาก
ตางประเทศ 
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  2)   น้ํา 

แหลงน้ําที่ใชสําหรับกระบวนการผลิตไดมาจากน้ําบาดาล และน้ําประปา โดยใชน้ํา 
ทั้งในกระบวนการผลิตหลัก  กระบวนการผลิตรอง และการทําผลิตภัณฑขั้นสุดทาย ซ่ึงสวนใหญจะใช
สําหรับการหลอเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องจักร ช้ินงาน และใชสําหรับการทําความสะอาดทั่วไป 
โดยการใชน้ําจะมีปริมาณมากในกระบวนการผลิตรอง เชน การชุบเคลือบดวยไฟฟา การพนสี เปนตน 
ซ่ึงน้ําสวนหนึ่งสามารถผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหมได 

 3)   พลังงาน 

พลังงานที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต สวนใหญม ี 2 ประเภท กลาวคือ 

(1)  พลังงานไฟฟา ใชสําหรับการเดินเครื่องจักร เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน จะใชเครื่องจักรขนาดใหญ บางขั้นตอนอาจใชเครื่องจักรแทนการใชพนักงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดความเสี่ยงในการทํางาน โดยพลังงานไฟฟานั้นเกิดจากน้ํามัน ซ่ึงเปน
วัตถุดิบในการผลิตไฟฟาที่ตองนําเขาจากตางประเทศ  

(2)  พลังงานความรอน โดยจะใชพลังงานจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ ไดแก 
น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใหความรอนกับวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหลัก 
เชน การหลอ การตีขึ้นรูป กระบวนการพนสี เปนตน ซ่ึงปจจุบันโรงงานประกอบรถยนตหลายแหง  
มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนจากการใชน้ํามัน มาเปนการใชกาซธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพลังงานเหลานี้
สามารถผลิตหรือหาไดภายในประเทศ 

 4)   สารเคมี   

การใชสารเคมีขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ  สวนใหญจะใชเปนสวนผสมในการ
ปรับเปลี่ยนสมบัติของวัตถุดิบหลัก หรือช้ินงานใหมีลักษณะตามที่ตองการ เชน การพนสี การหลอ  
การเคลือบผิว  การชุบเคลือบดวยไฟฟา การทําความสะอาดชิ้นงาน และใชเปนสารหลอล่ืน หรือหลอเย็น 
ซ่ึงสารเคมีที่ใช ไดแก  กรด/ดาง  น้ํามันชุบ สี น้ํามันเครื่อง น้ํายาหลอเย็น ตัวทําละลาย ซ่ึงบางชนิด
จัดเปนสารอันตราย เชน ทินเนอร ไตรคลอโรเอทธิลลีน โทลูลีน ไซลีน เปนตน 

  3.1.2    ชนิดและปริมาณของเสียจากการผลิต  

มี  3  แนวคิด ที่ใชเปนแนวทางในการระบุชนิดและประเมินของเสียที่เกิดจากการผลิต
ยานยนต ซ่ึงไดแก 
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1)    แนวคิดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 

วงจรชีวิตของยานยนตไมว าจะ เปนรถยนตนั่ งสวนบุคคล  รถบรรทุก  และ
รถจักรยานยนต มีความคลายคลึงกัน แบงไดเปน 3 สวนใหญๆ กลาวคือ ชวงการผลิต (Production 
Stage) ชวงการใช (Use Stage) และชวงผลิตภัณฑหมดอายุ (End-of-Life Stage) ดังแสดงในภาพที่ 3.1 

 

 
   

ท่ีมา: A. Funazaki, K. Taneda, K. Tahara, and A. Inaba, “Automobile Life Cycle Assessment Issues at 
End-of-life and Recycling”, JSAE Review, 24 (2003), 381-386. 

 

ภาพที่ 3.1 วงจรชีวิตของรถยนต และชนดิของมลพิษที่เกดิในวงจรชีวติของรถยนต 
  

ชวงการผลิต มลพิษอาจจะเกิดไดจากกระบวนการสําคัญ เชน การขุดและสกัดแร 
มาเพื่อผลิตโลหะที่จะใชทําตัวถังและเครื่องยนต มลพิษที่เกิดขึ้นไดแก กาซคารบอนไดออกไซด 
ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน สวนของเศษวัสดุอาจจะมีการนําไปหมุนเวียนใชใหมได 

ชวงการใชงาน มลพิษสวนใหญจะมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงกลุมไฮโดรคารบอนตางๆ 
อะไหลที่เสียจะนําไปซอมหรือปรับปรุงใหม ในชวงผลิตภัณฑหมดอายุ รถยนตจะถูกถอดเปนสวนๆ 
ตัดและแยกไปใชงาน สวนที่ใชไมไดจะนําไปฝงกลบ มลพิษในชวงนี้หลักๆ จะเปนกาซพวก
คารบอนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน ช้ินสวนตางๆ และโลหะจากซากจะมีการนําไป
หมุนเวียนใชใหมไดอีก 
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2)    แนวคิดการบําบัดและการจัดการมลพิษเพื่อเปาหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน 

นอกจากการนําแนวคิดวัฎจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑมาใชในการประเมินปริมาณ 
ของเสียที่เกิดจากการผลิตและใชรถยนตแลว ไดมีแนวคิดใหมในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเปนแนวคิด
ที่ศึกษาลักษณะและปริมาณมลพิษที่บําบัด จากการบําบัดที่ปลายทอ มีการปองกันของเสียเหลือใชไมใหเกิด 
หรือถาจะเกิดก็ควรเกิดใหนอยที่สุด จากนั้นก็มีการใชเทคนิคของการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมโดยมีการ
คิดคาดการณเร่ืองผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกอนที่จะเริ่มทําการผลิต และทายที่สุดคือ เร่ืองของการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่จะมีการนําปจจัยหลายๆ ดานเขามาคิดในการวางแผน รวมทั้งการพัฒนาที่เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกันไป (ภาพที่ 3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา:  International Technology Research Institute, “Environmental Benign Manufacturing”, World Technology  
          Division. 2001. 

 

ภาพที่ 3.2 วิวฒันาการ ทัศนะเกีย่วกับสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมยานยนต 
 

3)    แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุท่ีใชในการผลิตรถยนตเพื่อลดมลพิษ ความสัมพันธ 
สวนประกอบรถยนต การใชพลังงานในการผลิต และการใชงานกับมลพิษท่ีเกิดขึ้น 

ยานยนต 1 คัน มีมวลรวม 1,532 กิโลกรัมตอคัน โดยรอยละ 64 เปนโลหะเหล็ก  
มีสวนที่เปนโลหะไมใชเหล็ก (non-ferrousmetal) รอยละ 9 พลาสติก รอยละ 9 ของไหล รอยละ 5  
และเปนสารอื่นๆ อีกรอยละ 13 (ตาราง 3.1) องคประกอบของมวลสารตอรถยนต 1 คัน จะเกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิต ลักษณะมลพิษที่เกิดในการผลิต การใชและการทําลายซากเมื่อหมดอายุการใชงาน 

Auto Industry - - Evolving View of the Environment 
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พิจารณาตาราง 3.2 ซ่ึงอธิบายการใชพลังงานตลอดอายุของรถยนต กลาวคือ 
ยานพาหนะมีการใชพลังงานเปนจํานวนมากในชวงของการใชงานจริงเมื่อเทียบกับชวงของการผลิต 
(83% จากชวงการใชงานเทียบกับ 15% ของปริมาณพลังงานที่ใชในชวงของการผลิต) นอกจากนี้ 
องคประกอบสวนใหญที่เปนรถยนตก็มาจากกลุมแรเหล็กเปนหลักทําใหมีน้ําหนักมาก อยางไรก็ดี 
แนวโนมปจจุบันมีการนําโลหะที่มีน้ําหนักเบา และพลาสติกเขาไปใชมากขึ้น ทําใหมีน้ําหนักที่เบาขึ้น 

ตาราง 3.1  องคประกอบโดยน้ําหนกัในรถยนต 1 คัน และการใชพลังงานตลอดอายุการใชงานของยานยนต 

วัสดุที่เปนสวนประกอบ องคประกอบโดยน้ําหนัก (รอยละ) 
1. โลหะเหล็ก 
2. โลหะที่ไมใชเหล็ก 
3. พลาสติกชนิดตางๆ 
4. ของไหล (Fluids) 
5. อ่ืนๆ 

64 
9 
9 
5 
13 

รวม (รอยละ) 100 
รวมน้ําหนักมวลรวมตอรถ 1 คัน (กิโลกรัม/คัน) 1,532 

ท่ีมา :  International Technology Research Institute, “Environmental Benign Manufacturing”,  
 World Technology Division. 2001. 
 
ตาราง 3.2  อัตราการใชพลังงานตลอดอายขุองยานยนต 1 คัน 

ชวงอายุของยานยนต อัตราการใชพลังงาน (รอยละ) 
1. การผลิตยานยนต 
2. การใชงาน 
3. เมื่อส้ินอายุการใชงาน 
4. รวม (รอยละ) 

15 
83 
2 

100 
ปริมาณพลังงานที่ใช (เมกะจนู/คัน) 1,000 

ท่ีมา :  International Technology Research Institute, “Environmental Benign Manufacturing”,  
 World Technology Division. 2001. 
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การเปรียบเทียบสัดสวนของวัสดุตางๆ ในการประกอบรถยนต 1 คัน ในระหวาง 
ป พ.ศ. 2537 และที่ผูประกอบการคาดการณในอนาคต พบวา ในป พ.ศ. 2537 สวนประกอบของ
ช้ินสวนยานยนตที่ใชในการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต ประกอบดวย  เหล็ก  คิดเปนรอยละ  70  
ของน้ําหนักรถ 1 คัน พลาสติก แกว ยาง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 20 อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว และ
สังกะสี คิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 10 จะเห็นวา มีการใชเหล็กเปนวัตถุดิบมากที่สุด 
ในอุตสาหกรรมรถยนตภายใตเทคโนโลยี ป พ.ศ. 2537 (ตาราง 3.3) 

สาเหตุของราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ทําใหโรงงานผลิตรถยนตพยายามออกแบบและคนหา
วัสดุทดแทนเพื่อลดน้ําหนักของรถยนต ประกอบกับแรงกดดันดานตลาดผูซ้ือ ทําใหผูประกอบการ
พยายามออกแบบรถยนตที่ประหยัดการใชวัสดุเพื่อลดน้ําหนักของรถยนต รวมทั้งมาตรการดานการลดขยะ 
โดยการนําวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (Recycle) มาเปนสวนประกอบใหมากขึ้น  

เหล็กยังเปนองคประกอบสําคัญของเครื่องยนตและสวนของตัวถังเพื่อความแข็งแรง
และความปลอดภัย เทคโนโลยีสมัยใหมไดมีการปรับปรุงใหอยูในรูปของโลหะผสม ซ่ึงมีน้ําหนักเบา 
ขณะเดียวกันยังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นดวย ไดมีการคาดคะเนวาในป พ.ศ. 2558 สัดสวนโลหะประเภทเหล็ก
จะลดลงเหลือรอยละ 60 สัดสวนของอลูมิเนียมจะเพิ่มเปนรอยละ 15 และสัดสวนการใชพลาสติก 
จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.17 (ตาราง 3.3)  
 
 
 
 
 



                                  รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

           

 
หนา  3-7 

   
   

ตาราง 3.3  การเปรียบเทียบน้ําหนัก และสัดสวนของวัสดุที่ใชผลิตรถยนต 1 คัน ระหวางบริษัทสัญชาติอเมริกัน กับบริษัทสัญชาติยุโรป 

หนวยน้ําหนัก: ปอนด/รถ 1 คัน 

ขอมูลจากบริษัทสัญชาติอเมริกัน ขอมูลจากบริษัทสัญชาติยุโรป 

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548 คาดคะเน ป พ.ศ. 2553 คาดคะเน ป พ.ศ. 2558 องคประกอบ 

น้ําหนัก รอยละ น้ําหนัก รอยละ น้ําหนัก  รอยละ น้ําหนัก รอยละ น้ําหนัก รอยละ น้ําหนัก รอยละ 

เหล็กและเหล็กกลา    1,011.53          78.58        973.88       75.61  1,674.00 73.16 1,531.00 69.12 1,360.00 64.67 1,199.00 60.04 

อลูมิเนียม         62.14            4.83          82.56         6.41  164 7.17 218 9.84 266 12.65 307 15.37 

ทองแดง         19.96  1.55          19.05         1.48  39 1.7 42 1.9 48 2.28 56 2.8 

ตะกั่ว  na   na   na   na  17 0.74 17 0.77 18 0.86 20 1 

นิเกิล  na   na   na   na   na   na   na   na   na   na  1 0.05 

แม็กนีเซียม  na   na   na   na  6 0.26 8 0.36 10 0.48 13 0.65 

แพล็ตตินั่ม  na   na   na   na  5 0.22 5 0.23 6 0.29 8 0.4 

พลาสติก         93.67  7.28        111.36         8.65  194 8.48 200 9.03 201 9.56 203 10.17 

กระจก         39.46  3.07          40.37         3.13  77 3.37 77 3.48 77 3.66 77 3.86 

ยาง         60.56  4.70          60.78         4.72  112 4.9 117 5.28 117 5.56 113 5.66 

รวม   1,287.32  100.00    1,288.00     100.00  2,288.00 100 2,215.00 100 2,103.00 100 1,997.00 100 

หมายเหตุ : น้ําหนัก 1 ปอนด เทียบเทา 0.524 กิโลกรัม 
   na  =  ไมมีขอมูลรายงาน 
ที่มา :  ปรับปรุงจาก  US. EPA, “Profile of the Motor Vehicle Assembly Industry, 2005.” และ European Environment Agency, Stakeholder Working Group, “Review of the 2015 Target on Reuse, Recovery,  
            and Recycling of ELV’s, 2005.” 
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  3.1.3   การเกิดของเสียในกระบวนการผลิต  

เมื่อพิจารณาเฉพาะการผลิต ขั้นตอนการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษตางๆ มี  3  ขั้นตอน 
ไดแก (1) การเตรียมการกอนการผลิต  (2) กระบวนการผลิตหลัก กระบวนการผลิตรอง และ (3) การผลิต
ผลิตภัณฑขั้นสุดทาย ของเสียในกระบวนการผลิตใน  3  ขั้นตอน มีดังนี้ 

1)    การเตรียมการกอนการผลิต 

 (1)  การหลอโลหะ ทําใหเกิดฝุนอันเกิดจากการทําแมแบบดวยทรายแลวนํามาเผา
ดวยความรอนสูงเกือบ 1,000 องศาเซลเซียส รวมทั้งเกิดแกสที่ปนเปอนตะกั่ว แคดเมี่ยม และซัลเฟอรไดออกไซด 
ทําใหกลายเปนมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังมีน้ําเสียปนเปอนฝุนหรือตะกอนของโลหะ รวมทั้งน้ําเสีย
ปนเปอนตะกั่ว และแคดเมียมที่มาจากเหล็ก 

(2)  การตัดแตงรูปราง ขยะของแข็งจําพวกเศษโลหะ และเศษน้ํามันตางๆ ที่มาจาก
เครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ที่ใชในกระบวนการนี้ รวมทั้งน้ํามันที่ใชหลอล่ืนและเคลือบโลหะ ซ่ึงมี
การปนเปอนโลหะหนักจําพวกแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว  

(3)  การเคลือบโลหะ  ของเสียเหลือใชที่เปนอันตรายเกิดขึ้นมากในกระบวนการ
เคลือบผิวโลหะหนักตางๆ เชน แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ปรอท นิกเกิล รวมทั้งไซยาไนด 
เปนตน ปนเปอนไปกับสิ่งแวดลอม 

2)    กระบวนการผลิตหลัก กระบวนการผลิตรอง 

(1)  การประกอบรถยนต สวนมากของเสียเหลือใชที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ 
จะเปนพวกขยะของแข็งที่ไมเปนอันตราย และสามารถนํามา Reuse หรือรีไซเคิลเขากระบวนการผลิต
ใหมได 

(2)  การพนสีและการเคลือบขั้นสุดทาย เปนขั้นตอนที่มีโอกาสทําใหเกิดขยะ
อันตรายและเกิดของเสียเหลือใชมากที่สุด ไดแก มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย และขยะของแข็ง (Solid Waste) 
เปนตน สามารถพบในขั้นตอนนี้ VOCs ที่มาจากการพนสี (รวมถึงการเก็บกกัส ีการผสมส ีและการทาํสใีหแหง) 
นอกจากนี้ ยังประกอบดวยตัวทําละลายอินทรียที่ใชในสี ซ่ึงประกอบดวย เบนซีน 2-Pranone 4-methyl-
2-pentanone butyl ester acetic acid solvent, naphtha, ethyl, benzene hydro treated heavy naphtha 
มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย และของแข็ง มาจากกระบวนการพนสีซ่ึงสามารถแพรกระจายไปใน
ส่ิงแวดลอมไดงาย กระบวนการทําสีใหแหง โดยสีสามารถระเหยและฟุงกระจายไปในบรรยากาศ  
กระบวนการการทําความสะอาดตัวรถ และบริเวณพนสี ทําใหสีปนเปอนไปกับน้ําเสีย และกระบวนการ
ทิ้งสี  ไมวาจะเปนการตั้งสีที่ไมใชทิ้งไว การใชภาชนะเพื่อบรรจุสี การพนสีรถที่มากเกินไป ลวนทําใหสี
ปนเปอนไปกับสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ซ่ึงจะถูกปนเปอนดวยโลหะหนัก ตัวทําละลายอินทรียที่มาจากสีดวย  
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ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  แบงไดเปน 
5 ประเภท คือ 

(1)  น้ําเสีย (Waste Water) 
น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตสวนใหญมาจากตัวทําละลายจากกระบวนการ

ชุบพนสี การลางทําความสะอาดชิ้นงาน/เครื่องจักร การหลอเย็น ซ่ึงน้ําเสียเหลานี้จะมีสารเคมี กรด/ดาง 
และโลหะหนักเจือปนอยูดวย หากโรงงานไมมีการจัดการที่เหมาะสม อาจกอใหเกิดผลกระทบ 
อยางรุนแรงตอส่ิงแวดลอม 

(2)  อากาศเสีย (Air Emission) 
เนื่องจากมีการใชสารเคมี เชน กรด ดาง น้ํามัน และตัวทําละลายหลายชนิด  

ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  เชน ในกระบวนการพนสี  หลอ  การเคลือบผิว การชุบเคลือบผิว
ดวยไฟฟาสารเคมี ซ่ึงสารเหลานี้กอใหเกิดไอระเหย ที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน 
นอกจากนี้ ในการตกแตงผิวช้ินงานดวยเครื่องมือกลตางๆ  ยังกอใหเกิดฝุนโลหะในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
อีกดวย 

(3)  กากของเสีย (Solid Waste : General Waste) 
กากของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
• กากของเสียทั่วไป ไดแก ขยะเปยก เศษอาหาร ขยะแหง  กระดาษสํานักงาน  

เศษไมพาเลท  เปนตน 
• กากของเสียจากการผลิต ซ่ึงเกิดจากการกระเด็น ตกหลนของเศษโลหะ และ

ช้ินงานที่ไมไดคุณภาพ (Reject/Rework) จากกระบวนการผลิต   
(4)  ของเสียอันตราย (Solid Waste : Hazardous Waste) 
ของเสียอันตราย คือ  กากของเสียที่จะกอใหเกิดอันตราย  หรือมีแนวโนมที่จะ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน ซ่ึงของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน เกิดจากกระบวนการผลิตและการบําบัดของเสีย โดยเฉพาะของเสียจากกระบวนการพนสีที่
ปนเปอนดวยตัวทําละลาย โลหะหนัก และสารพิษอื่นๆ ไดแก วัสดุดูดซับ วัสดุปนเปอน ฝุนสี กากสี 
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย สารเคมีที่หมดอายุ และน้ํามันเครื่องที่ใชแลว  เปนตน 

(5)  มลพิษทางเสียง   
เนื่องจากกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต มีการใชเครื่องจักรขนาดใหญ และ

วัตถุดิบหลักที่ใช คือ เหล็ก  จึงกอใหเกิดเสียงดังในบริเวณที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการตัด การเจาะ และ
การปมขึ้นรูป  เฉลี่ยเกินกวา 80 เดซิเบล เอ ซ่ึงเปนระดับที่อันตรายตอสุขภาพพนักงาน หากไดรับมลพิษ
ทางเสียงเปนเวลานาน  
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3)   การทําผลิตภัณฑขั้นสุดทาย ไดแก การเติมน้ํามันเครื่อง น้ํามัน และการทดสอบ
ยานยนต ซ่ึงจะมีเสียงดังจากการทดสอบระบบเบรก คันเรง ฯลฯ 
 

วัตถุดบินาํเขา (input) ขั้นตอน/กระบวนการผลติ ผลได (output) ท่ีกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (media) 

 

น้ํามัน(ขนสง) ไฟฟา วตัถุดบิ 
ลม Packing  

อุปกรณสํานักงาน 

 
การเตรียมกอนการผลิต 

มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางเสียง 

กากของเสีย 

 
น้ํามัน(ผลิต) ไฟฟา น้ํา  
น้ําหลอเยน็ สารเคมี ลม 

Tooling LPG/CNG  
อุปกรณส้ินเปลือง 

 
 

กระบวนการผลิตหลัก 

 
มลพิษทางอากาศ 

     มลพิษทางน้ํา   กากของเสีย 
ของเสียอันตราย 

มลพิษทางเสียง 

 
น้ํามัน(ผลิต) ไฟฟา น้ํา สารเคมี 

ลม สี/ตัวทําละลาย  
กาซชนิดตางๆ 

 

 
 

กระบวนการผลิตรอง 

 
มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางน้ํา   กากของเสีย 
ของเสียอันตราย 

มลพิษทางเสียง 

 
น้ํามัน(ขนสง) ไฟฟา  
น้ํา  น้ําหลอเยน็  
น้ํามันหลอล่ืน 

Packing 

 
การทําผลิตภณัฑ 

ขั้นสุดทาย 

 
มลพิษทางอากาศ 
กากของเสีย 

ของเสียอันตราย 

มลพิษทางเสียง 

 
น้ํามัน(ขนสง) ไฟฟา  
น้ํามันเครื่อง(รถ) 

 

 
การสงมอบใหลูกคา 

 
มลพิษทางอากาศ 
กากของเสีย 

มลพิษทางเสียง 
 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย, พ.ศ. 2544 
 

ภาพที่ 3.3  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มาจากการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
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ตาราง 3.4  การประเมินผลกระทบของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

กระบวนการผลิต 

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม 
การ

เตรียมการ
กอนการผลิต 

กระบวนการ
ผลิตหลัก 

กระบวนการ
ผลิตรอง 

การทํา
ผลิตภัณฑ 
ขั้นสุดทาย 

การสงมอบ
ผลิตภัณฑ
ใหลูกคา 

วัตถุดิบ     
น้ํา     

 
การใชทรัพยากร 

พลังงาน      
น้ํา      
อากาศ      

การปลอยของเสียสู 
(media) 

ดิน     
การเกิดของเสียอันตราย  

 

กากของเสีย 
 

 
 

เสียง     
กลิ่น 

 

    ผลกระทบอื่นๆ 
ความรอน      

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล. (2547). สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 

หมายเหตุ :   
 

 
 

เมื่อพิจารณาจากกระบวนการผลิตยานยนตที่ไดแบงเปน (1) การเตรียมการกอนการ
ผลิต  (2) กระบวนการผลิตหลักและรอง   (3) การทําผลิตภัณฑขั้นสุดทาย   โดยมีของเสียจาก
กระบวนการผลิตทั้ง  5  ประเภท จะเห็นไดวากระบวนการผลิตหลัก และกระบวนการผลิตรอง จะได
ของเสียทั้ง  5  ประเภท โดยที่กระบวนการผลิตรองนั้นมีโอกาสเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด 
ซ่ึงมาจาก  (1)  กระบวนการพนสีและการเคลือบ  (2)  การหลอโลหะ กระบวนการนี้ทําใหเกิดของเสีย
อันตราย อากาศเสีย และน้ําเสียเปนจํานวนมากในประเทศไทย  การผลิตรถยนตมีมลพิษชนิดตางๆ
เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต แตไมมีการรายงานปริมาณมลพิษที่เกิดจากการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนตและชิ้นสวน สําหรับตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดมีการรายงานปริมาณการปลดปลอย
สารเคมีจากภายในโรงงานและออกสูภายนอกโรงงาน (Toxic Release Inventory System  : TRI) 
ตลอดจนปริมาณสารเคมีที่ใช และของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต 
 

 หมายถึง ไมมีผลกระทบ 

 หมายถึง มีผลกระทบ 

 หมายถึง มีผลกระทบมาก 
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  3.1.4   ตนทุนการบาํบัดและกําจัดของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 

การศึกษานี้ ไดประเมินตนทุนในการกําจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต 
ในสวนของการบําบัดของเสียที่เหลือจากการพนสี ซ่ึงเปนแหลงมลพิษที่สําคัญที่สุด ตนทุนการบําบัด 
VOCs จากการพนสี ดวยวิธีดูดซับดวยคารบอนในโรงงานผลิตรถยนตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมี
ตนทุนประมาณ 1.6 US$ ตอ VOCs กิโลกรัม (ตาราง 3.5 และ ตาราง 3.6) การผลิตรถยนตอเมริกันจะมี
สาร VOCs เกิดขึ้น 2 กิโลกรัมตอคัน (USEPA 2006) ดังนั้นตนทุนบําบัดสาร VOCs เสียคาใชจาย 3.2 
US$ ตอคัน บริษัทผลิตรถยนตอเมริกัน มีการลงทุนในการติดตั้งระบบบําบัดของเสีย พรอมกับการสราง
โรงงานผลิตรถยนต โดยมีการประมาณความสามารถในการบําบัดสอดคลองกับการขยายตัวของกําลัง
การผลิตที่คาดวาจะมีขึ้นในอนาคต 

กฎหมายสิ่งแวดลอมในสหรัฐอเมริกา กําหนดใหมีการรายงานปริมาณการกอกําเนิด
ของเสียจากอุตสาหกรรมทุกชนิดในรูปของ TRI (Toxic Release Inventory System) ซ่ึงจะมีรายละเอียด
ในเชิงปริมาณของการปลอยสารเคมีจากภายในโรงงานและออกสูภายนอกโรงงาน ตัวอยางเชน ปริมาณ
ของสารเคมีประเภทสาร VOCs ที่ถูกปลอยออกมาจากอุตสาหกรรมรถยนตในป พ.ศ. 2536  (ภาพที่ 3.4) 
เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2549 (ภาพที่ 3.5) พบวา ตลอดชวงเวลา 15 ปที่ผานมา ของเหลือใชที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต  เปนประเภทเดียวกับในป พ.ศ. 2536   แตมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกประเภท  
สารประเภท VOCs ดังกลาวเกี่ยวของกับกระบวนการทําความสะอาด ลางไขมันผิวโลหะ ตลอดจน 
การเคลือบผิวและพนสี โดยหลายชนิดเปนองคประกอบของกาวและตัวสีโดยตรง เชน อะซีโตน  เปนตน 
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ตาราง 3.5  ตนทุนของการบําบัด VOCs จากการพนสีดวยวิธีดูดซับดวยคารบอนของบริษัทผลิตรถยนต 
                  อเมริกัน 

รายการใชจาย จํานวนเงิน (US$) 

1. ตนทุนการใชปจจัยทุน  
     1.1 การติดตั้งระบบปม 21,000 
     1.2 การติดตั้งระบบดูดซับดวยคารบอน 181,000 
     1.3 การติดตั้งระบบ carbon regeneration  1,925,000 
     1.4 ปริมาณคารบอน (150,000 ปอนด ตนทุนบําบัด $0.85/ปอนด) 128,000 
     1.5 ตนทุนการกอสราง 925,000 
                ตนทุนการติดตั้งระบบบําบัดทั้งระบบ 3,180,000 
2. ตนทุนการดําเนินการบําบัดรายป  
     2.1 คาแรงงาน (36,000 คน-ช่ัวโมง คาจาง $15 /คน-ช่ัวโมง) 540,000 
     2.2 คาบํารุงรักษา (5%ของ ตนทุนการใชปจจัยทุน ดังแสดงในรายการที่ 1 ขางตน) 159,000 
     2.3 คาไฟฟา (824,000 กิโลวัตต อัตราคาไฟฟา $0.05/กิโลวัตต) 41,200 
     2.4 คาน้ํารอน (13,680,000 ปอนด อัตราคาน้ํารอน $4/1,000ปอนด) 54,700 
     2.5 คาน้ํามัน (1,430,000 therms * อัตรา $0.40/1,000 แกลลอน)  840,000 
     2.6 คาน้ํา (20,800,000 แกลลอน อัตรา $0.40/1,000 แกลลอน) 8,300 
     2.7 คาผลิตคารบอน (829,000 ปอนด อัตรา $0.85/ปอนด) 704,700 
     2.8 คาภาษี คาประกันภัย คาบริหารจัดการ (4%ของ ตนทุนการใชปจจัยทุน ดังแสดง

ในรายการที่ 1 ขางตน) 
127,200 

     2.9 อัตราการคืนทุน (16.3% : 10% ตลอด 10 ป) 518,300 
                 ตนทุนดําเนินการบําบัดสาร VOCs โดยรวม 2,993,400 
Product Recovery Credit 0 
                 ตนทุนดําเนินการบําบัดสุทธิ (US$)    (1) 2,993,400 
น้ําหนักของเสียที่บําบัดได (Waste Treated) (กิโลกรัมตอป)  (2) 155,490,000 
น้ําหนักสารอินทรียระเหยเร็ว(VOCs) ที่บําบัดได  (กิโลกรัมตอป)  (3) 1,865,880 
     ตนทุนการบําบัดตอหนวย  (US$/กิโลกรัมของของเสียที่บําบัดได)  (1)/(2) 0.019 
     ตนทุนการบําบัดตอหนวย  (US$/กิโลกรัมของสารระเหยเร็วที่บําบัดได) (1)/(3) 1.60 

หมายเหตุ:   คาธรรมเนียมการกอสราง (10%) รายจายจิปาถะ (15%) ตนทุนทางวิศวกรรม (15%)   
    ตนทุนการเริ่มตน (1%) 
  * 1 therm เทากับ 100,000 BTU 

ท่ีมา: USEPA, Toxics Release Inventory Database, 2006. 
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ตาราง 3.6  ตนทุนของการบําบัด VOCs จากการพนสีโดยการใช Regenerative Thermal Oxidation - RTO 

รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (US$) 
1. คาทุนอุปกรณ (สมมติใหอัตราการไหลของ VOCs  = 1,000 ลูกบาศกฟุตตอนาที  
    ที่ความเขมขนของสารโทลูอีน = 300 ppm) 

37,000 

2. คาใชจายรายปโดยทางตรง 11,250 
    2.1 คาใชจายผูปฎิบัติงาน ($4/ชม. x 0.5 ชม./กะ x 1,000 กะ/ป) 2,000 
    2.2 คาใชจายผูควบคุม (15% ของคาใชจายผูปฎิบัติงาน) 300 
    2.3 คาใชจายผูซอมบํารุง (110% ของคาใชจายผูปฎิบัติงาน) 2,200 
    2.4 คาไฟฟา  ($3.05/ลูกบาศกฟุตของกาซ) 3,050 
    2.5 คาเชื้อเพลิง ($3.66/ลูกบาศกฟุตของกาซ) 3,660 
3.  คาใชจายรายปโดยทางออม 7,511 
    3.1  คาภาษี คาประกันภัย คาบริหารจัดการ (4%ของคาทุนอุปกรณ ซึ่งเทากับ 37,000 US$) 1,480 
    3.2  คาเสื่อมราคา (ใช 10% ตลอด 10 ป) 6,031 
4.  คาใชจายรายปรวม (รายการที่ 2 + รายการที่ 3) 18,721 
5.  ปริมาณโทลูอีนที่เกิดตอป  
     (คิดที่ 300 ppm และ 365 วัน x 24 x 60 นาทีการทํางาน ) 

11,037 kg/ป 

6.  ตนทุนการบําบัด ($ ตอ 1 กิโลกรัม) (รายการที่ 4 / รายการที่ 5)  $ 1.69 / kg 

ท่ีมา:  กรมควบคุมมลพิษ การจัดทําเกณฑการคํานวณคาปรับในการบําบัดมลพิษ, 2006. 

 
จึงสรุปวา ในการผลิตยานยนตของคายรถยนตอเมริกันในป พ.ศ. 2549 มีการปลอย 

Styrene ออกมาในปริมาณที่สูงมากกวา Xylene เนื่องจาก Styrene มีการใชกันเปนอยางมากในการผลิต
พลาสติกพวก Polystyrene โฟม ยางสังเคราะห (SBR) ที่ใชเปนองคประกอบดานในและดานนอกของ
รถยนต  Styrene โดยสวนใหญจะอยูในรูปของไอระเหย 
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ท่ีมา : USEPA, Toxics Release Inventory Database, 1993. 

   

ภาพที่ 3.4  ปริมาณสาร VOCs ตาง ๆ ที่เกดิจากการผลิตยานยนตในสหรัฐอเมริกาป พ.ศ. 2536 
 
  ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพ 

จากการทดลองของ USEPA ไดมีการประเมินผลกระทบของสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) 
ที่มีอัตราการทําลายสุขภาพ ในแงสมบัติของ Styrene นั้น พบวาเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เปนพิษตอ
ระบบประสาท โดยทําใหเหนื่อยลา ออนเพลีย และเปนสาเหตุของมะเร็งปอดในสัตวทดลอง ระดับ
ผลกระทบตอสุขภาพของสารตางๆ ไดนําเสนอไวในตาราง 3.7 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของ 
สาร VOCs 

ปริมาณที่ปลอยสูบรรยากาศ  
(ลานปอนด/ป) 

ปริมาณ (ลานปอนด) 

0 1 2 3 4 5 
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ท่ีมา:  USEPA, Toxics Release Inventory Database, 2006.     ปริมาณ (ลานปอนด) 

ภาพที่ 3.5  ปริมาณสาร VOCs  ตางๆ ที่เกิดจากการผลิตยานยนตในสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2549 

 
 

ตาราง 3.7  การประเมินระดบัความเปนพษิของสารอินทรียระเหยเรว็ (VOCs) ที่พบในการผลิตรถยนต 
       อเมริกันรุน 2006 

ปโตรเคมี อัตราการทําลายสุขภาพ อัตรา 
Methyl Lsobutyl Ketone 2 3 
Methyl Ethyl Ketone  1 3 
ไซลีน 2 3 
โทลูอีน 2 3 
สไตรลีน 2 3 
   

ชีวเคมี อัตราการทําลายสุขภาพ อัตรา 
น้ํามันถั่วเหลือง 0 1 
น้ํามันมะพราว 0 1 
Grain-derived alcohol 0 0 
น้ํามัน 0 1 
Terpene (pinene) 1 0 

 
อัตราการทําลายสุขภาพ 
0 = ไมอันตราย 
1 = อันตรายเล็กนอย 
2 = คอนขางอันตราย 
3 = อันตราย 
4 = อันตรายมาก 

อัตรา 
0 = ไมอันตราย 
1 = อันตรายเล็กนอย 
2 = คอนขางอันตราย 
3 = อันตราย 
4 = อันตรายมาก 

 

ท่ีมา: USEPA, Toxics Release Inventory Database, 2006. 
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3.1.5   มาตรฐานและการควบคุมมลพิษทางน้ํา และทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ยานยนต 
เนื่องจากน้ําเสียจากกระบวนการผลิตนั้นมีอยู 2 รูปแบบ คือ (1) น้ําเสียที่ปลอยออกจาก

โรงงานเปนครั้งคราวตามรอบการผลิต เชน การพักลางเครื่องจักร หรือการทําความสะอาดอุปกรณ 
ในการผลิต เชน ถังพนสีรถยนต ซ่ึงการลางทําความสะอาดจะมีการปลอยสารเคมีหรือน้ํายาทิ้ง 
เปนจํานวนมาก รวมทั้งน้ําเสียจากมานน้ํา โดยเปนสารเคมีที่มีความเขมขนสูง มีพิษตอส่ิงแวดลอม
คอนขางมาก และ (2) น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ปลอยออกจากโรงงานอยางตอเนื่อง  เปนน้ําเสีย 
ที่เกิดขึ้นตามสายการผลิต นอกจากมีความเขมขนนอยกวาแบบแรก แลวยังมีพิษตอส่ิงแวดลอมต่ํากวา
แบบแรกดวย 

ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตรถยนตนั้น มีหลายขั้นตอนที่จําเปนตองใชสารเคมี
อันตรายเขามาใช โดยปกติสารเคมีเหลานี้จะปนเปอนอยูในน้ํา เชน การพนสี การเคลือบผิวโลหะ ฉะนัน้
ในการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึงจําเปนที่จะตองมีการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิต
เหลานั้นกอนปลอยสูสภาพแวดลอม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและประชาชนในชุมชนที่
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู 

หนวยสีจะเปนหนวยงานที่มีการใชน้ําในกระบวนการตางๆ มากที่สุด ถือเปน
แหลงที่มาของน้ําเสียของโรงงานถึงรอยละ 89 ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด เชน มาจากกระบวนการ
เคลือบผิวโลหะ ชุบสีกันสนิม ขัดน้ํา พนสีรองพื้น และพนสีจริง (ดูภาพที่ 3.6)  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
และมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
โดยกฎระเบียบของภาครัฐ ที่ควบคุมและปองกันไมใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมละเลยการ
ควบคุม  และจัดการกระบวนการผลิต  ไมใหกระบวนการผลิตของโรงงานสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ทั้งทางน้ําและทางอากาศ ทั้งนี้ มาตรฐานที่เขามาเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต 
ที่มีกระบวนการผลิตเกี่ยวของกับขั้นตอนที่จําเปนตองใชน้ํา เชน การขัดสี เคลือบสี จึงจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ไดวางไว มิใหน้ําทิ้งจากโรงงานมีการปนเปอนสารเคมีมีพิษมากเกินมาตรฐานที่
กําหนดไว ซ่ึงจะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตของคนที่พักอาศัยอยูโดยรอบ
โรงงานนั้น สําหรับโรงงานที่ประกอบการยานยนตและผลิตชิ้นสวนนั้น จําเปนจะตองระมัดระวังการ
ปนเปอนของสารเคมีที่ปลอยลงในน้ําที่มาจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต เชน  
กลุมสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และโลหะหนักจากกระบวนการผลิต  
เชน ทองแดง โครเมียม แมงกานีส นิกเกิล สังกะสี เปนตนโดยที่จะมีคามาตรฐานควบคุม รวมทั้งวิธีการ
ตรวจวัดที่เห็นชอบในการตรวจสอบมลพิษนั้น 
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ในประเทศไทย  นอกจากมาตรฐานในการควบคุมมลพิษจากน้ําทิ้งแลว  ยังไดมี
ประกาศเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการ
ปนเปอนของสารมลพิษในอากาศ ในกรณีของสาร VOCs นั้น มีเพียงชนิดเดียว คือ ไซลีน ที่ทางการได
กําหนดคามาตรฐานกอนปลอยออกจากโรงงาน ทั้งนี้ยังมีกลุมสาร VOCs อีกหลายชนิดที่ปจจุบันยังไมมี
การกําหนดคามาตรฐานกอนปลอยออกจากโรงงาน สวนโลหะหนักมีการกําหนดคามาตรฐานไมให
ปนเปอนไปยังอากาศ เชน ทองแดง กรดกํามะถัน เปนตน 

 

 
 
ท่ีมา:   งามพร พัฒนพิรุฬหกิจ. (2536, กุมภาพันธ-มีนาคม).  การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตรถยนต.   
 วารสารเทคโนโลยี.  19(107): 36 

หมายเหตุ:            แสดงขั้นตอนที่เกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต และขั้นตอนที่เกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต 
 

ภาพที่ 3.6  กระบวนการผลิตรถยนต 
 
 
 
 

ชิ้นสวนในประเทศ 

ชิ้นสวนตางประเทศ 

หนวยปมตัวถัง 

หนวยประกอบตัวถัง 

หนวยสี 

หนวยประกอบอุปกรณ 

หนวยตรวจสอบคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ 

หนวย 
 
 
 
จัด 
 
 
 
สงชิ้น 
 
 
 
สวน 

เคลือบผิวโลหะ 

ชุบสีกันสนิม 

ยารอยตอตะเข็บ 

ขัดน้ํา 

พนสีรองพื้น 

พนสีจริง 

ปรับผิวเหล็ก 

เคลือบฟลมสงักะส ี

ลางไขมัน 
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3.1.6   โครงการที่เก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต 
ท่ีสามารถนําไปเปนแบบอยางในการลดปริมาณมลพิษและของเสียในสิ่งแวดลอม 
ในปจจุบัน ผูบริหารโรงงานประกอบรถยนตหลายบริษัท มีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ

อยูบนพื้นฐานการอยูรวมกันในสังคมหรือชุมชนอยางเปนสุข ส่ิงสําคัญที่จะทําใหแนวคิดดังกลาว
สัมฤทธิ์ผล คือ ลดการกอผลกระทบภายนอกที่เปนลบแกสังคม หรือชุมชนนั้นๆ หรือในความหมาย
เดียวกันคือ การลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมนั่นเอง 

ผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมที่มาจากการดําเนินกิจการของโรงงานประกอบ
รถยนต มีหลายรูปแบบดวยกัน ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ดวยเหตุนี้ วิธีการหรือนโยบายในการลด
ผลกระทบดังกลาวก็แตกตางกันไปตามวิสัยทัศน และการใหความสําคัญของแตละปญหา ตัวอยางเชน  

 (1) โครงการจัดการสินคาคงคลังระบบ Milk Run เมื่อผูประกอบการเห็นวา โรงงาน
สามารถลดคาใชจายในการขนสงชิ้นสวน หรืออุปกรณที่จะนํามาเปนวัตถุดิบดวยการพัฒนาระบบการ
ขนสงชิ้นสวน อุปกรณ และวัตถุดิบแบบใหมขึ้นมา เชน ระบบ Milk Run เปนตน ซ่ึงผลการปรับปรุง
วิธีการบริหารจัดการชิ้นสวน วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานทําใหลดกิจกรรมการใชรถขนสงชิ้นสวน 
บนทองถนน อันจะเปนปญหาของการกอกําเนิดกาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนนอกไซด
บนทองถนน รวมทั้งเปนการชวยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงอีกดวย  

 (2) โครงการฉลากเขียว สําหรับรถยนต การนําแนวคิดการใชวัสดุที่สามารถนําไป 
รีไซเคิลไดในปริมาณที่มากขึ้น ของเสียที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เปนพิษและไมเปนพิษ มีทั้งนํากลับมาใชใหมได 
และไมสามารถนํากลับมาใชใหมได บริษัทฯ จะรวมกับหนวยงานของรัฐบาล หรือองคกรอิสระ  
เพื่อดําเนินการผลิตรถยนตรุนตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ ในกระบวนการผลิตมีการลด
ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะของเสียที่เปนพิษ และเปนการนําของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใชใหม 
ใหมากที่สุด รวมทั้งวัสดุที่นํามาผลิตรถยนตรุนดังกลาวนั้น ตองสามารถนํากลับไปใชใหมได เมื่อ
รถยนตคันนั้นหมดอายุลง (End of Life time) ในปจจุบันมีรถยนตดังกลาวนี้วิ่งอยูบนทองถนนแลว ดังที่
ดําเนินการใน “โครงการฉลากเขียว” ที่พัฒนาโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2544) เนื่องจากโครงการนี้
ยังเปนเพียงมาตรการทางเลือก (Option Criterion) ซ่ึงโรงงานจะนําไปปฏิบัติหรือไมก็ได จึงทําใหใน
ปจจุบันโครงการนี้อาจยังไมเปนที่สนใจในกลุมโรงงานหรือกิจการประกอบรถยนต 

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาฯ ไดรับการบอกเลาจากโรงงานที่อนุญาตใหคณะที่ปรึกษาฯ  
เขาเยี่ยมชมสายการผลิตวา การผลิตรถยนตฉลากเขียวจะทําใหทางโรงงานมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  
(แตมากนอยเพียงใดไมปรากฏชัดเจน)  และผูบริโภคในประเทศไทยก็ไมเห็นคุณคาหรือความสําคัญ
ของการอนุรักษส่ิงแวดลอมเทาที่ควร ภาครัฐควรที่จะใหการสนับสนุนเพื่อจูงใจใหกลุมโรงงานผู
ประกอบรถยนตเห็นวา โครงการนี้เปนโครงการที่สําคัญ คุมคาที่จะดําเนินการตามโครงการ เพื่อเปน
แบบอยางใหกับธุรกิจเอกชนอื่น และเปนการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดเห็นถึงความสําคัญของ
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โครงการที่อนุรักษหรือใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น (กรุณาอานรายละเอียดของโครงการ
เหลานี้ไดใน ภาคผนวกบทที่ 3  สวนที่ 2  กรณีตัวอยางของโครงการดานการลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของผูผลิตรถยนต) 

3.2 การจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตรถยนต ตนทุนในการจัดการมลพิษ และปริมาณ
มลพิษท่ีปลอยสูสิ่งแวดลอมจากการผลิตรถยนตในประเทศไทย ท่ีพบในการศึกษานี้ 

3.2.1   การจัดการมลพิษจากการผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548 
โรงงานประกอบรถยนตทุกโรงงานยึดหลักการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมใน

โรงงาน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดลอมนอกโรงงาน มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 
พระราชบัญญัติแรงงาน และพระราชบัญญัติสาธารณสุขเปนแนวทาง นอกจากนี้แลว โรงงานผูผลิต
รถยนต และรถจักรยานยนตทุกราย ไดมีการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน และการจัดการมลพิษที่จะ
ปลอยออกนอกโรงงานโดยอาศัยมาตรฐาน ISO 14001 

ในการปองกันและจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตในขั้นตอนการพนสี  ซ่ึงประกอบดวย น้ําเสียที่ประกอบดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ  
ที่ใชลางคราบน้ํามัน ฝุนละอองจากผิวโลหะ เศษสีตางๆ ที่ติดและปนเปอนอยูในน้ําที่ใชเปนมานน้ํา 
ทําความสะอาดละอองสีและสาร VOCs มลพิษเหลวที่จะถูกสงไปบําบัด เพื่อรีดตะกอนออกจากน้ําเสีย
โดยอาศัยมานน้ํา และ กําจัด VOCs โดยวิธีการเผาของเสียที่ไดจากการบําบัดมลพิษ จะเปนกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่เปนของแข็ง และ VOCs ที่เผาไหมไมหมด การจัดการของเสียเหลานี้มีการดําเนินการ
ดังนี้ 

1)   กากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการจัดการและการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการพนสี  

เชน กากตะกอนสี (Paint sludge) ถาหากใชเปนเชื้อเพลิงได บริษัทผูผลิตไดจัดจางบริษัทเอกชนขนสง
ไปเปนเชื้อเพลิงในโรงปูน สวนที่ใชเปนเชื้อเพลิงไมได บริษัทผูผลิตไดวาจางบริษัทเอกชนกําจัดโดยวิธี
ฝงกลบ โดยทางบริษัทผูผลิตรถยนตไดมีมาตรการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความแนใจวา 
ผูรับจางไดมีการจัดการขนสงนําไปกําจัดตามหลักวิชา เพื่อไมใหกากของเสียปนเปอนตอส่ิงแวดลอม 
และเกิดความเสียหายแกบริษัทผูผลิตรถยนต 

บริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจรับจางขนยายกากของเสียจะตองมีหองทดสอบที่ไดมาตรฐาน  
มีการจัดการขนถายกากของเสียออกจากโรงงาน เพื่อใหโรงงานผูผลิตรถยนต และรถจักรยานยนต  
มีปริมาณกากของเสียอันตรายที่ เก็บกัก และระยะเวลาเก็บกักใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหผูกอกําเนิด
ของเสียอันตรายขนาดใหญ (1,000 กิโลกรัม/เดือนขึ้นไป) เก็บกักของเสียอันตรายไวไดไมเกิน 90 วัน 
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และผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดกลาง (มากกวา 100 แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม/เดือน) เก็บกักของ
เสียอันตรายไวไดไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ดี บางครั้งบริษัทไมสามารถหาบริษัทเอกชนที่รับจางมา
ขนสงกากของเสียอันตรายในเวลาดังกลาวได และราคาคาขนสงที่ตองชําระก็สูงมากจนไมมีเหตุผล  
ในบางสถานการณ โรงงานผูผลิตรถยนตไมสามารถอยูในภาวะที่จะเรียกรองมาตรฐานบริการกําจัดของ
เสียจากอุตสาหกรรมไดอยางเต็มที่ เชน ป พ.ศ. 2549 บริษัทที่รับบําบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีอยู 3 
บริษัท ไดแก (1) บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (2) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต 
เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และ (3) บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆวา บริษัท GENCO  บริษัทที่ 1 และ 2  ไมสามารถประกอบธุรกิจได 
เนื่องจากศาลสั่งใหระงับการดําเนินการชั่วคราว  ดังนั้น จะเหลือแตบริษัท GENCO เพียงรายเดียว ทําให 
GENCO กลายเปนผูผูกขาดทั้งในการกําหนดเวลาและปริมาณในการขนสงกากของเสียอันตรายของ
โรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ สงผลใหผูผลิตรถยนตบางรายประสบปญหาจากการเก็บกักของเสีย
อุตสาหกรรมเกินกวาปริมาณที่กฎหมายกําหนด  และตองจัดหาสถานที่เก็บกักใหพอเพียงกับปริมาณ
กากของเสียที่ตกคาง  ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ ทําใหโรงงานตองยอมรับเงื่อนไขและราคาตามที่ผูขนสงกาก
ของเสียอุตสาหกรรมไปกําจัดไดเสนอราคาคาจางไว 

จะเห็นวาในสถานการณที่มีผูใหบริการกําจัดของเสียจํานวนนอยราย จะกอใหเกิดการ
ขาดแคลนบริการของผูรับกากของเสียอันตรายไปกําจัด ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมตองเก็บกักของเสีย
อุตสาหกรรมไวในโรงงานมากเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด  ประกอบกับสถานที่เก็บกักของโรงงาน
ไมไดออกแบบไวใหเก็บกักของเสียอุตสาหกรรมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  ดังนั้น กากของเสียอันตราย 
ที่ตกคางในโรงงานอาจสรางปญหาในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมแกโรงงาน และเกิดความเสี่ยงที่จะ
ทําใหของเสียอุตสาหกรรมกอปญหาตอส่ิงแวดลอมในโรงงานและนอกโรงงานได  

ปญหาดังกลาวที่ไดนําไปสูแนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เชน กําหนดใหมี
ผูประกอบธุรกิจขนสงของเสียอุตสาหกรรมทั้งอันตราย (Hazardous solid waste) และที่ไมเปนอันตราย 
(Non-Hazardous solid waste) ใหแบงเขตธุรกิจขนยายและกําจัดของเสีย รัฐมีมาตรการที่ สนับสนุนใหเกิด
การตอรองระหวางโรงงานผูผลิต ผูประกอบธุรกิจขนสง และผูกําจัดของเสียอุตสาหกรรม  มกีารตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของผูขนสงและกําจัดของเสีย  รัฐควรมีมาตรการที่ลดความเสี่ยงจากการที่กากของเสีย
อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตอาจปนเปอนและสะสมอยูในดิน น้ําใตดิน และสิ่งแวดลอม  
นอกจากนี้แลว กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ควรมีสวนสําคัญในการกําหนดจํานวน
ผูประกอบการขนสงกากของเสียอุตสาหกรรม  ใหมีมากเพียงพอที่จะกอใหเกิดการแขงขันในการรับจาง
บริการขนสงและกําจัดของเสียอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทผูผลิตรถยนต 
สามารถขนสงของเสียอุตสาหกรรมออกจากโรงงานไดในเวลา ปริมาณ และราคาคาบริการที่เหมาะสม   
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มีการขนสงตามเสนทางที่จะทําใหผูใชบริการบําบัดเกิดความมั่นใจวากากของเสียอุตสาหกรรมที่ 
ขนออกไปกําจัด/บําบัดไดเดินทางถึงที่หมาย และไดรับการกําจัด/บําบัดถูกตองตามหลักวิชา  

ดังนั้น ในระยะยาวรัฐจะตองสนับสนุนใหมีจํานวนผูประกอบการการขนสง บําบัด และ
การกําจัดของเสียอุตสาหกรรมมากเพียงพอกับการขยายตวัของปริมาณของเสีย และในขณะเดียวกันจะตอง
มีการออกแบบมาตรการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการขนสงและการกําจัดกากของเสีย มีการดําเนิน
ธุรกิจไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการขนสงและการกําจัดของเสียอุตสาหกรรม พรอมทั้งจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปริมาณของเสียและวิธีการบําบัด  สถานที่บําบัดควรเปนศูนยความรูที่
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สาธารณชนสามารถเขาเยี่ยมชมตรวจสอบวิธีการขนสงและการกําจัด  
การบําบัดของเสียอุตสาหกรรมได 

2)   การบําบัดมลพิษท่ีเปนกาซและการดูดซับโดยสภาพแวดลอม 
โรงงานประกอบรถยนตในประเทศไทย พบวา กระบวนการผลิตในสวนของการพนสี

มีการใชสารตัวทําละลาย (Solvent) ซ่ึงเปนกระบวนการที่เปนตนเหตุใหเกิดมลพิษประเภท VOCs 
มากกวากระบวนการผลิตอื่น สารที่ใชเปนตัวทําละลายของสี ไดแก ทินเนอร สารในกลุม BTEX หรือ 
Benzene (เบนซีน) Toluene (โทลูอีน) Ethyl benzene (เอทิล เบนซีน) และ Xylene (ไซลีน) 

การบําบัด VOCs จากขั้นตอนการพนสีในไทยมี 2 วิธี ไดแก (1) วิธี Regenerative 
Thermal Oxidation – RTO (หรือโดยการเผา) แมจะมีคาใชจายในการลงทุนสูงมาก แตไมยุงยากในการ
บํารุงรักษา (2) วิธีบําบัด VOCs จากการพนสี โดยวิธีดูดซับดวยคารบอน ซ่ึงมีความยุงยาก และ 
เสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสูงกวา เนื่องจากเมื่อใชไประยะหนึ่ง คารบอนที่ใชในการดูดซับ VOCs 
จะเกิดการอิ่มตัว จําเปนตองมีการเปลี่ยน Filter อยูเสมอ จะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาเกิดขึ้น และเปน
ภาระแกโรงงาน 

โรงงานประกอบรถยนต และรถจักรยานยนตในประเทศไทยใชการบําบัดไอของ 
ตัวทําละลายที่เกิดจากการพนสีนั้นในปจจุบัน มีการใชระบบ RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) 
ในทางทฤษฎีการเผาใหตัวทําละลายสลายตัวไปเปนคารบอนไดออกไซดและน้ําสามารถเผาไดเพียงรอยละ 
95 เทานั้น สวนอีกรอยละ 5 ไดปลอยเขาสูบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม 

กาซที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบรถยนต ไดแก กาซที่อยูในกลุมสารอินทรียระเหยเร็ว 
(Volatile Organic Compounds : VOCs) ซ่ึงจะเปนน้ํายาทําความสะอาดหรือตัวทําละลาย  ในกระบวนการ 
ลางทําความสะอาดโลหะ (วัสดุที่เปน non-ferrous) การพนสีรถยนต 

กาซที่เกิดขึ้นเปนสวนที่เหลือหลังจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย และการจัดการ VOCs 
โดยผานมานน้ํา สารเหลานี้จะถูกนําไปเผาหรือผานถานกรองเพื่อดูดซับ การเผา VOCs จะเผาไหมโดย
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (สําหรับโรงงานที่มีทอกาซผาน) โรงงานที่ไมมีทอกาซผานจะใช
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เชื้อเพลิงอื่นๆ วิธีการเผากําจัดสาร VOCs ไดประมาณรอยละ 95 สวนที่เหลือรอยละ 5 และกาซอื่นๆ  
ที่เกิดจากการเผาไหมถูกปลอยเขาสูบรรยากาศโดยปลองระบายกาซ 

การกําจัด VOCs โดยวิธีเผา เปนการกําจัดที่มีตนทุนหรือคาใชจายในการลงทุนใน
ระบบเตาเผาและมีคาใชจายทางดานเชื้อเพลิง ซ่ึงเหลานี้เปนคาใชจาย เปนตนทุนในการจัดการมลพิษที่
สําคัญของโรงงานประกอบรถยนต กาซที่เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงและการเผาไหม VOCs 
ตลอดจน VOCs ที่เผาไหมไมหมดจะถูกปลอยเขาสูสภาพแวดลอมใหสภาพแวดลอมดูดซับมลพิษ
เหลานั้น ผลจากการเยี่ยมชมสายการผลิต และการเขารับฟงการบรรยายผลการดําเนินงาน ทําให 
คณะที่ปรึกษาฯ นําขอมูลมาประมวลผลตอจนสามารถประเมินปริมาณ VOCs สวนที่เผาไหมไมหมด  
ปการผลิต พ.ศ. 2548 ของทั้งอุตสาหกรรม มีประมาณ 431 ตัน ดังแสดงในตาราง 3.8 
 

ตาราง 3.8   ปริมาณ VOCs ที่เกิดจากการผลิตรถยนต 95% กําจัดไดดวยระบบบําบัดของโรงงาน ที่เหลืออีก 5% ใชวิธี 
                   ดูดซับดวยคารบอน แลวปลอยออกสูบรรยากาศภายนอกโรงงาน ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 
ที่ผลิต 

จํานวน 
ยานยนต 

ที่ผลิต 2548 
(คัน) 

(1) 

ขนาดพื้นที่ผิว
ยานยนต 

(ตรม./คัน) 
 

(2) 

ปริมาณสาร 
VOCs ที่เกิด 
จากการพนสี 
(กรัม/ตรม.) 

(3) 

ปริมาณ 
สาร VOCs  
ตอคันเฉลีย่ 
(กก./คัน) 

(4)=[(2)x(3)]/1000 

ปริมาณ 
สาร VOCs  

เกิดจากการผลิต 
 (ตัน) 

(5)=[ (1)x(4) ]/1000 

ปริมาณ 
สาร VOCs  
ที่บําบัดได 

 
(6)=0.95x(5) 

ปริมาณสาร 
VOCs ที่ปลอย
สูสิ่งแวดลอม  

(ตัน/ป) 
(7)=(6)-(5) 

1.รถยนตนั่งสวน
บุคคล 

277,603 100 52-55 5.35 1,485 1,410 75 

2.รถบรรทุกขนาด
เล็ก 1 ตัน 

822,867 140 52-55 7.49 6,163 5,855 308 

3.รถจักรยานยนต 3,533,706 5 52-55 0.2675 945 897 48 

รวม 8,593 8,162 431 

ท่ีมา:   การคํานวณโดยขอมูลขนาดพื้นที่ผิวรถยนต และปริมาณสาร VOCs ที่เกิดจากการพนสีรถยนตที่ไดเขาเยี่ยมชม 
กิจการของโรงงานผลิตยานยนตในเดือนตุลาคม 2549 – พฤษภาคม 2550 

 

3)   การใชทรัพยากรและสภาพแวดลอมบําบัดน้ําเสีย 

น้ําเปนทรัพยากรในประเทศที่โรงงานประกอบรถยนตใชในกระบวนการผลิตรถยนต 
โดยเฉพาะในกระบวนการล างทําความสะอาดผิวโลหะ  ตัวถังรถยนต  และชิ้นสวนอุปกรณ 
กอนกระบวนการพนสี การใชน้ํา การลดสาร VOCs และฝุนละอองสีโดยมานน้ํา การผลิตรถยนตนั่งสวน
บุคคล 1 คัน มีการใชน้ําโดยเฉลี่ย 2.6 ลูกบาศกเมตร และสําหรับการผลิตรถบรรทุกเล็กขนาด 1 ตันใชน้ํา 
3.0 ลูกบาศกเมตรตอคัน รถจักรยานยนต 0.3 ลูกบาศกเมตรตอคัน ซ่ึงประเมินจากยอดการผลิตรถยนต และ
รถจักรยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตใชน้ําประมาณ 4.26 ลานลูกบาศกเมตร น้ําเหลานี้จะเปน 
น้ําเสียที่เกิดจากการผลิต และจะถูกบําบัดเพื่อลดมลพิษที่แขวนลอย และสารเคมีที่ละลายอยูในน้ํา 



             รายงานหลกั  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 

หนา 3 - 24 

มลพิษทางน้ําหรือน้ําเสีย (Waste water) ในโรงงานมี 2 ประเภท ไดแก (1) น้ําเสียที่เกิด
จากการบริโภคของมนุษย หองน้ํา น้ําลางโรงอาหาร การทําความสะอาด และ (2) น้ําเสียที่เกิดจาก
กระบวนการลางทําความสะอาดตัวถังรถยนต ช้ินสวนอุปกรณ หองพนสี (มานน้ํา) น้ําเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตจะถูกบําบัดโดยใชสารเคมี  การทําใหตกตะกอนตามหลักวิชา น้ําเสียที่ผานการบําบัดจะ
ถูกตรวจสอบมาตรฐานกอนปลอยออกนอกโรงงาน   

ถาหากโรงงานประกอบรถยนตและชิ้นสวนอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม น้ําเสียจาก
โรงงานหลังจากผานการบําบัดในระดับหนึ่งแลว  จะถูกปลอยเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคม
อุตสาหกรรม  โรงงานจะตองเสียคาใชจายในการบําบัดในสวนของนิคมอุตสาหกรรมอีก ตามชนิดและ
ปริมาณการปนเปอนในน้ําเสียจากโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจะคิดคาบริการตามอัตราที่ไดกําหนดไว  
ถาโรงงานบําบัดน้ํากอนปลอยใหโรงบําบัดน้ําเสียระบบรวมของนิคมอุตสาหกรรมมีคุณภาพน้ําดี  
โรงงานก็จะเสียคาใชจายในการใชบริการลดลง  ในกรณีนี้น้ําเสียจากทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจะ
ถูกบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม โดยไมสามารถแยกไดวาเปนน้ําเสียจาก
โรงงานประกอบรถยนต หรือโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต หากจะตรวจสอบคุณภาพของน้ําเสียจาก
โรงงานโดยตรง  จะตองตรวจสอบที่ทอน้ําเสียที่ไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม  
น้ําเสียที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอาจถูกนํากลับไปใชใหมได
บางสวน และที่เหลือจะปลอยลงสูส่ิงแวดลอม 

ในกรณีที่โรงงานประกอบรถยนตตั้งอยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมไดแก โรงงานที่ 5  
และโรงงานที่ 3 การบําบัดน้ําเสียจะข้ึนอยูกับระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน  น้ําเสียที่ผานกระบวนการ
บําบัดจะถูกนํามาใชใหมบางสวน และที่เหลือถูกปลอยลงสูส่ิงแวดลอม คูคลอง หากน้ําทิ้งไมอยูใน
คุณภาพที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดในปริมาณมาก อาจเปนเพราะคุณภาพของน้ําทิ้งหลังผานการบําบัด
ของโรงงานยังไมดีพอ  มีมลพิษเจือปนไมเหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิตของโรงงาน โรงงาน
ที่มีการเวียนน้ําทิ้งบางสวนกลับมาใชใหมและตั้งอยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ไดแก โรงงานที่ 3 

ในป พ.ศ. 2548 น้ําเสียที่ผานการบําบัดและทิ้งออกมาจากโรงงานภายหลังผาน
กระบวนการบําบัดแลวมีประมาณ 3.40 ลานลูกบาศกเมตรตอป (ตาราง 3.9) แมวาจะอยูในมาตรฐานที่
รัฐกําหนดสําหรับโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม (ที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย) ก็ยังถือวาเปนการใช
ธรรมชาติดูดซับและบําบัดน้ําใหมีคุณภาพดีขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติ   ซ่ึงเสมือนวาโรงงาน
สามารถลดคาใชจายในการบําบัดน้ําใหไดมาตรฐานที่จะนํามาใชประโยชนใหมในโรงงาน ซ่ึงจะมคีาสงู
เมื่อเทียบกับการซื้อน้ําประปามาใชในโรงงาน ณ ราคา 16.5 บาทตอลูกบาศกเมตร ตนทุนดังกลาวที่
โรงงานประหยัดไดนี้เมื่อพิจารณาในอีกดานหนึ่ง คือ ตนทุนการใชส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตไดใชไปในการ
ผลิต 
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ดังนั้น ถาหากโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเปาใหมีการนํากลับมาใชใหมในโรงงานได 
100% คาใชจายในการรีไซเคิลน้ํา ใหไดน้ําไปใชได 100% ก็คือ ตนทุนในการใชส่ิงแวดลอมบําบัด 
น้ําเสียจากโรงงานที่ผานมาตรฐานการทิ้งน้ําเสียเขาสูแหลงน้ําสาธารณะ 
 

ตาราง 3.9  ปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดและปริมาณน้ําที่ผานการบําบัดที่ทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ป พ.ศ. 2548 

 ชนิดของยานยนต 

จํานวน 
ยานยนต 
ที่ผลิต 

 
(1) 

อัตราปริมาณ 
น้ําที่ใช  

(ลบ.ม./คัน 
 

(2) 

ปริมาณน้ํา 
ทั้งหมดที่ใช 
(ลบ.ม./ป) 

 

 (3)=(1)×(2) 

ปริมาณน้ํา 
ที่นํากลับมาใชใหม 

(ลบ.ม./ป) 
 

(4)=0.20(3) 

น้ําผานการบําบัด 
ปลอยออก 
นอกโรงงาน  
(ลบ.ม./ป) 
(5)=(3)-(4) 

1.รถยนตนั่งสวนบุคคล 277,603 2.6 721,767.80 144,353.56 577,414.24 
2.รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 822,867 3 2,468,601 493,720.20 1,1974,880.80 
3.รถจักรยานยนต 3,533,706 0.3 1,060,111 212,022.20 848,088.80 

รวม 4,250,479.80 850,095.96 3,400,383.84 

ท่ีมา: จากการคํานวณโดยใชตัวเลขปริมาณการใชน้ําในการผลิตยานยนต 1 คัน ซึ่งไดจากการเยี่ยมชมโรงงานผูผลิตยานยนต 
  

4)    การใชท่ีดินและที่วาง (Space) ในการฝงกลบกากของเสียจากการผลิตยานยนต 

ที่ดิน ที่วาง ที่ใชเปนสถานที่ฝงกลบขยะ เปนทรัพยากรอยางหนึ่งที่จะตองใชในการ 
ฝงกลบของเสียที่ไมสามารถกําจัดโดยวิธีอ่ืน  ซ่ึงการฝงกลบกากของเสียจากอุตสาหกรรมยานยนต  
กากของเสียที่เกิดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย และของเสียตางๆ ที่ไมสามารถกําจัดไดโดยการเผา
เพื่อใหไดพลังงานก็จะถูกนําไปฝงกลบ  การฝงกลบตองใชปริมาตรที่เปนพื้นที่ดินหรือเปนหลุมฝงกลบ
เฉพาะ จากยอดการผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548 ปริมาณของเสียที่ตองใชพื้นที่ฝงกลบมีจํานวน 40,899 ตัน 
คิดเปนปริมาตร (Space) ที่ตองการใชฝงกลบทั้งสิ้น 24,503 ลูกบาศกเมตร หรือ คิดเปนปริมาตรในมิติ
ที่ดินขนาดกวาง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2.45 เมตร หรือใชที่ดินขนาดพื้นที่ 6.25 ไร ลึก 2.45 เมตร
ตอป 
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ตาราง  3.10  ปริมาณและปริมาตรของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือการประกอบรถยนต รถจักรยานยนตที่ตองใชพ้ืนที่ 
                     ฝงกลบ ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 

ปริมาณของเสีย 
ที่ถูกฝงกลบ  
กก./คัน 

(1) 

จํานวนยานยนต 
ที่ผลิต (คัน)  
ป พ.ศ. 2548 

(2) 

ปริมาณของเสีย 
(ตัน/ป) 

 
(3) 

ปริมาตร 
(ลบ.เมตร/ป) 

 
(4) 

1.รถยนตนั่งสวนบุคคล 20 277,603 5,552 3,331 
2.รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 30 822,867 24,686 14,812 
3.รถจักรยานยนต 3 3,533,706 10,601 6,360 

รวม 53 4,634,176 40,839 24,503 

หมายเหตุ:  ปริมาตร = น้ําหนัก (ตัน) x (ความหนาแนน (ลบ.ม./ตัน)-1) ใชความหนาแนนที่ 600 kg/m3 
     เมื่อคํานวณหาปริมาตรไดจะสามารถคํานวณหาขนาดของบอที่ฝงกลบได 
ท่ีมา:  (1) จากการสอบถามโรงงานผูผลิต ผูประกอบการ  เดือนธันวาคม 2549 

 

ขนาดของของเสียอันตรายท่ีใชฝงกลบจะบงชี้วา พื้นที่ที่ใชในการฝงกลบของเสีย
อันตรายที่เกิดจากกระบวนการบําบัดของเสียของโรงงานมีจํานวนเทาใด  ฉะนั้นที่ดินสวนนั้นตองถือ
เปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งซึ่งสามารถประเมินเปนตนทุนในการใชทรัพยากร เพราะเปนสวนที่ไม
สามารถทําการเพาะปลูกหรือทําการเกษตร ไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัย หรือใชประโยชนอ่ืนๆไดอีก 
เมื่อคิดเปนคาเสียโอกาสหรือคาเชาจะเกิดตนทุนขึ้นแกสังคม ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใชที่ดินในการ 
ฝงกลบ บริษัทผูผลิตควรมีนโยบาย Zero Landfill เปนเปาหมายในการลดกากของเสียที่เกิดจากการผลิต 

3.2.2   ตนทุนในการจัดการมลพิษของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  ป พ.ศ. 2548 

3.2.2.1 คาใชจายในการจัดการมลพิษจากการผลิตยานยนต 

การประเมินคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการมลพิษของการผลิตรถยนตแตละ
ประเภท ประเมินไดจาก  (1)  คาใชจายในการจัดการสาร VOCs ใหอยูในระดับที่เหมาะสม   
(2)  คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการลางชิ้นสวนอุปกรณ กอนที่จะนําตัวถังรถยนต
ผานกระบวนการพนสีและเคลือบสี  และ (3)  คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมอื่นๆ  
ในการลดมลพิษ 
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1) ตนทุนเฉล่ียในการจัดการมลพิษ 

(1.1)    คาใชจายเฉล่ียตอคันในการจัดการสาร VOCs 
เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐานสาร VOCs ที่

ปลอยออกจากปลองระบายกาซโรงงานประกอบรถยนต ซ่ึงในการปฏิบัติจริง โรงงานฯ มีวิธีการลด
ปริมาณสาร VOCs โดยใชวิธีใหปลอยกาซที่มีสาร VOCs ผสมอยู ซ่ึงจับตัวเปนตะกอนขนเหนียวมาก
ไหลผานมานน้ํา และการเผา VOCs ใหไดประมาณรอยละ 95 สวนที่เหลือรอยละ 5 ปลอยเขาสู
บรรยากาศ 

ตนทุนในการจัดการ VOCs ประกอบดวยตนทุนผันแปร ไดแก  คาแรงงาน  
คาพลังงาน คาน้ํา และคาใชจายอื่นๆ และตนทุนคงที่ ไดแก คาเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ
ส่ิงกอสรางของระบบบําบัด และคาเสียโอกาสของเงินทุนที่ใชไปในการกอสราง ติดตั้งระบบบําบัดสาร 
VOCs  เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการสอบถามวิศวกรสิ่งแวดลอมประจําโรงงานมีลักษณะกระจัดกระจาย 
ในการศึกษานี้จะใชวิธีการประเมินตนทุนทางวิศวกรรม (Engineering Cost Estimation) เพื่อประเมิน
คาใชจาย โดยใชขอมูลเทาที่หาไดจากการสอบถามโรงงานประกอบการ และโรงงานผูผลิตในประเทศไทย
ผนวกเขากับตนทุนที่ไดมีการประเมินโดย USEPA เมื่อป พ.ศ. 2548 โดยมีการปรับราคาและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ผลที่ไดออกมา สรุปไดวา ในการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 1 คัน จะกอใหเกิด
สาร VOCs ในอัตรา 52 กรัม ถึง 55  กรัม ตอตารางเมตร รถยนตหนึ่งคันมีพื้นที่ทั้งดานนอกและดานใน
โดยประมาณ  100 ตารางเมตร  ปริมาณสาร VOCs ที่เกิดขึ้นประมาณ 5.35 กิโลกรัมตอคัน  มีตนทุนใน
การบําบัดดวยการดูดซับดวยคารบอน (ดูตาราง 3.5 จะมีตนทุนบําบัด 1.60 เหรียญสหรัฐ ตอ 1 กิโลกรัม VOCs) 
จะประมาณ 346 บาทตอคัน สําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ถาสมมติใหมีพื้นที่ 140 ตารางเมตรตอคัน 
ปริมาณสาร VOCs ที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีประมาณ 7.49 กิโลกรัมตอคัน  ซ่ึงจะเสียคาใชจาย 
ในการบําบัด 484 บาทตอคัน รถจักรยานยนตและช้ินสวนที่พนสี มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ตารางเมตรตอคัน 
ปริมาณสาร VOCs ที่เกิดขึ้นประมาณ 0.2675 กิโลกรัมตอคัน ตนทุนในการบําบัดจะประมาณ 17.28 บาทตอคัน 
(รายละเอียดและขอสมมติในการประเมินไดแสดงไวใน ตาราง 3.11) 
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ตาราง 3.11  การประมาณการตนทุนในการบําบัดสารอินทรียระเหยเรว็ ในกระบวนการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต  
      ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 

จํานวนทั้งหมดที่
ผลิต/ประกอบ 

 
(1) 

VOCs ตอ 
กิโลกรัม ตอคัน 

 
(2) 

ปริมาณ VOCs 
ทั้งหมด 

= กิโลกรัม/ป 
(3)=(1)*(2) 

ตนทุนในการ 
เผา VOCs  

(เหรียญสหรัฐ/กก.)* 
(4) 

อัตราแลกเปลี่ยน 
ป 2548  

(บาท/1$US) 
(5) 

ตนทุนเฉลี่ยในการ
บําบัด VOCs 

(บาท/คัน) 
(6)=(3)*(4)*(5)/(1) 

ตนทุนทั้งหมด  
(ลานบาท) 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 277,603 5.35 1,485,176 1.6 40.3642 345.5 95.92 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 822,867 7.49 6,163,274 1.6 40.3642 483.73 398.05 

รถจักรยานยนต 3,533,706 0.2675 945,266 1.6 40.3642 17.28 61.05 

รวมทั้งสิ้น 8,593,716  555.02 

หมายเหต:ุ * วธิีการบําบดั VOCs ในที่นีใ้ชการดูดซับดวยคารบอน ซึ่งมตีนทุนการบําบัด 1.60 เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัมของ VOCs (ดูตวัเลขในตาราง 3.5 ในบทนี้)
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(1.2)   คาใชจายในการบําบดัน้ําเสียท่ีเกิดจากการผลิตรถยนต 
น้ําเสียที่เกิดในโรงงานผลิตยานยนต มี 2 ประเภท ไดแก น้ําเสียที่เกิดขึ้นจาก

หองน้ําภายในโรงงาน โรงอาหารซึ่งใชระบบบําบัดชีวภาพ และน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
รถยนตใชระบบบําบัดเคมี คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิต สวนใหญเปนคาซื้อ
สารเคมี คาพลังงานไฟฟาในการเดินระบบบําบัดฯ  และคาเสื่อมราคา 

ในการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 1 คัน มีคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย 163.60 บาทตอคัน 
ในการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน สมมติใหมีคาใชจายเทากันกับคาใชจายของรถยนตนั่งสวนบุคคล 
คือ 163.60 บาทตอคัน และรถจักรยานยนต 4.80 บาทตอคัน ฉะนั้น อุตสาหกรรมยานยนตทั้ง 3 ประเภท
คาใชจายในการจัดการน้ําเสีย ในป พ.ศ. 2548 มีคา 197.03 ลานบาท จําแนกเปนคาใชจายรถยนตนั่งสวนบุคคล 
45.42 ลานบาทตอป รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 134.65 ลานบาทตอป และรถจักรยานยนต 16.96 ลานบาทตอป 
(ตาราง 3.12) 

ตาราง 3.12  ตนทุนในการบาํบัดน้ําเสียของอุตสาหกรรมผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 

ปริมาณน้ําที่ใช 
ในการผลิต 
ลบ.ม./คัน 

(1) 

ตนทุนบําบัด 
บาท/คัน 

 
(2) 

จํานวนรถที่
ผลิต 

ในป 2548 
(3) 

คาใชจายในการ 
บําบัดน้ําเสีย 
ลานบาท/ป 

(4) = (2)*(3)/1,000,000 
รถยนตนั่งสวนบุคคล 2.60 163.60 277,603 45.42 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 3.00 163.60 822,867 134.65 
รถจักรยานยนต 0.15-0.30 4.80 3,553,706 16.96 

รวมทั้งสิ้น 197.03 

ท่ีมา: คาใชจายในการบําบัดประเมินจากขอมูลที่ไดจากโรงงานผูประกอบการในชวงการเยี่ยมชม
โรงงาน เดือนตุลาคม 2549. 

 

(1.3)   คาบาํบดักากตะกอนสีจากการบําบัดน้ําเสียตอรถ 1 คัน  
โรงงานผูประกอบรถยนต รถจักรยานยนต จะวาจางบริษัทที่รับจัดการขนสง

กากตะกอนสีไปทําลาย ดวยวิธีการเผาโดยโรงงานปูนซีเมนต  เสียคาใชจายในอัตรา  2,000  บาทตอตัน 
ดังนั้น คาใชจายในการจัดการกากตะกอนสีตอคันในการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล  1  คัน จะมีตนทุน
ในการบําบัด  0.4806  บาทตอคัน สําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน จะเสียคาใชจายในการบําบัด 
0.4806 บาทตอคัน รถจักรยานยนต ตนทุนในการบําบัดจะประมาณ  0.0720  บาทตอคัน  รายละเอียด
และขอสมมติในการประเมินไดแสดงไวใน ตาราง  3.13 
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ตาราง 3.13  คาบําบัดกากตะกอนสี ตอรถ 1 คัน ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 
ปริมาณกากตะกอนส ี

กิโลกรัมตอคัน 
คาบําบัด คาบําบัดกากตะกอนส ี

บาทตอคัน 3/ 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 0.2403 1/ 2 บาท/ก.ก. 0.4806 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 0.2403 2/ 2 บาท/ก.ก. 0.4806 
รถจักรยานยนต 0.0360 2 บาท/ก.ก. 0.0720 
ท่ีมา: 1/  คํานวณจากปริมาณ กากตะกอนสีใน 1 เดือน/จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลทั้งหมด 
  2/  คํานวณจากปริมาณ กากตะกอนสีใน 1 เดือน/จํานวนรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตันทั้งหมด สมมุติใหมีปริมาณ   
         เทากับรถยนตนั่งสวนบุคคล 

3/  อัตราคาจางในการบําบัดกากตะกอนสีไดจากการสอบถามวิศวกรประจําโรงงานประกอบรถยนต  
 เดือนตุลาคม 2549 

 

(1.4)   คาใชจายในการบําบดักากของเสียท่ีเปนของแขง็ท่ีไมสามารถเผาไดตอง 
วาจางเอกชนนําไปฝงกลบ 

ในการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล มีปริมาณกากของเสียอ่ืนที่ไมใชกากตะกอนสี
ที่เปนของแข็งเกิดขึ้น เชน เศษเหล็ก เศษโลหะ ฯลฯ โดยเฉล่ีย  20 กิโลกรัมตอคัน เสียคาใชจายในการ
บําบัด 140 บาทตอคัน การผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน มีปริมาณการผลิตกากของเสียที่เปนของแข็ง  
30 กิโลกรัมตอคัน เสียคาใชจายในการบําบัด 210 บาทตอคัน สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต มีปริมาณ
การผลิตกากของเสียที่เปนของแข็ง 3 กิโลกรัมตอคัน เสียคาใชจายในการบําบัด 21 บาทตอคัน (ดูตาราง3.14) 

(1.5)    คาใชจายในการบาํบดัน้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ ในการลดมลพิษ 
นอกเหนือจากคาใชจายขางตน ฝายบัญชีของโรงงานตางๆ ใหขอมูลวา 

ในความเปนจริงไมสามารถแยกคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในสวนที่นอกเหนือจากกิจกรรม
การผลิต เชน น้ําทิ้งที่ออกจากโรงอาหาร น้ําเสียจากสุขภัณฑ แตน้ําเสียสวนนี้จะถูกแยกออกไปบําบัด
ดวยวิธีการที่แตกตางจากบอซ่ึงรองรับน้ําเสียจากกระบวนการผลิตโดยตรง  ซ่ึงในหลายๆ โรงงานไดมี
การนําน้ําจากหองครัว หองอาหารหรือหองสุขภัณฑที่ผานการบําบัดแลวนํากลับมาใชใหมเพื่อรดสนามหญา 
รดตนไม หรือนําเขาสูระบบสุขภัณฑ 

ฉะนั้น ในโครงการศึกษาวิจัยฯ นี้ จึงไมไดนําคาใชจายในรายการ (1.5) นี้  
มาคิดคํานวณรวมอยูในคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย 
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ตาราง 3.14  ประมาณการคาการแยกของเสียที่เปนของแข็งในกระบวนการผลิต การประกอบยานยนต ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 

จํานวนรถที่ผลิต
หรือประกอบ 

(คัน) 
 
 

(1) 

ปริมาณกาก
ตะกอนสี  
(กก./คัน) 

 
 

(2) 

กากของเสีย
ชนิดอื่น ไมรวม

ตะกอนสี  
(กก./คัน) 

 
(3) 

ปริมาณทั้งหมด
ของเสียที่เปน
ของแข็ง 
(กก./คัน) 

 
(4) = (2)+(3) 

ตนทุนในการแยก
ของเสียที่เปน
ของแข็งออก  

(ดอลลารสหรัฐ/กก.) 
 

(5) 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ป 2548  

(บาท/ดอลลารสหรัฐ) 
 
 

(6) 

ตนทุนเฉลี่ยในการ
แยกของเสียที่เปน
ของแข็งออก 

(บาท/คัน) 
 

(7) = (4)x(5)x(6) 

การประมาณคา
ตนทุน ในการ
แยกของเสียที่
เปนของแข็ง  
(ลานบาท) 

(8) = (7)x(1) 
รถยนตนั่งสวนบุคคล 277,603 0.2403 20 20.2403 0.019 40.3642 15.523 4.31 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 822,867 0.2403 30 30.2403 0.019 40.3642 23.19 19.08 
รถจักรยานยนต 1/ 3,533,706 0.0360 3 3.0360 0.019 40.3642 2.33 8.23 

รวม                                         31.62 

หมายเหตุ :  1/  กากตะกอนสีจากกระบวนการผลิตรถจักรยานยนต สมมุติใหมีคา เปน 3/20 ของกากตะกอนสีที่เกิดจากรถยนตนั่งสวนบุคคล
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ตาราง 3.15 ตนทุนในการกาํจัด กากตะกอนสีและกากของเสียที่เปนของแข็งของกระบวนการผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548   

ชนิดของยานยนต 

จํานวนรถที่
ผลิตหรือ
ประกอบ 

(คัน) 
 
 
 
 

 
(1) 

ตนทุนเฉลี่ยใน
การวาจางบริษัท
ขนกากตะกอนสี
ไปกําจัดนอก
โรงงาน 

(บาท/กก.) 
 
 
 

(2) 

ปริมาณกาก
ตะกอนสี 
(กก./คัน) 

 
 
 
 
 
 

(3) 

ตนทุนในการ
วาจางบริษัทขน
กากตะกอนสี
ไปกําจัดนอก
โรงงาน 

(บาท/คัน) 
 
 
 

(4)=(2)x(3) 

ตนทุนทั้งหมดใน
อุตสาหกรรมยานยนต
ในการกําจัดกาก

ตะกอนสี 
(ลานบาท/ป) 

 
 
 
 

(5)=(1)x(4)/1,000,000 

ตนทุนเฉลี่ยในการ
ขนกากของเสียที่
เปนของแข็ง

ประเภทอื่น (ที่มิใช
กากตะกอนสี) ไป

กําจัดที่ 
หลุมฝงกลบ 
(บาท/กก.) 

 
(6) 

ปริมาณกาก
ของเสียที่

เปนของแข็ง
ประเภทอื่น 
(กก./คัน) 

 
 
 
 

(7) 

ตนทุนในการ
วาจางบริษัท 
เอกชนขนกาก
ตะกอนสีไป
กําจัดที่ 

หลุมฝงกลบ  
(บาท/คัน) 

 
 

(8)=(6)x(7) 

ตนทุนทั้งหมด
ของอุตสาหกรรม
ยานยนตในการ
กําจัดกากของเสีย
ที่เปนของแข็ง 
(ลานบาท/ป) 

 
 
 

(9)=(1)x(8) 

ตนทุนทั้งหมด
ของอุตสาหกรรม
ในการกําจัดกาก
ตะกอนสีกับการ
กําจัดกากของเสีย
ที่เปนของแข็ง 
(ลานบาท/ป) 

 
 

(10)=(5)+(9) 
รถยนตนั่งสวนบุคคล 277,603 2 0.2403 0.4806 0.1334 7 20 140 38.86 38.99 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 822,867 2 0.2403 0.4806 0.3955 7 30 210 172.80 173.26 
รถจักรยานยนต 3,553,706 2 0.0360 0.0720 0.2544 7 3 21 74.21 74.46 

รวม 0.7833 รวม 285.87 286.71 

ที่มา : จากการคํานวณโดยนักวิจัยของโครงการฯ 
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ตาราง 3.16   ปริมาณกากของเสียอันตรายที่เปนของแข็ง ที่ไมสามารถเผาไดเองภายในโรงงานตองวาจาง
เอกชนนําไปฝงกลบ ป พ.ศ. 2548 

ประเภทรถยนต ปริมาณของเสียที่ผลิตตอคัน   
กก./คัน 1/ 

คาจางฝงกลบ 
บาท/ตัน 2/ 

คาจางฝงกลบขยะ 
บาท/คัน 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 20 7,000 140 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 30 7,000 210 

ท่ีมา:  1/  คํานวณจากปริมาณ solid waste ที่โรงงานผลิตไดตอเดือน/จํานวนรถยนตที่ผลิตไดในรอบ 1 
เดือนโดยจําแนกประเภทของรถยนต 

                 2/  อัตราคาจางในการบริการกําจัดขยะ สอบถามจากผูผลิต 
 

2) ตนทุนโดยรวมในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตรถยนต  
ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  คาใชจายในการจัดการมลพิษที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ (1) คาใชจายในการจัดการมลพิษที่ เกิดขึ้น 
ในโรงงาน (2) คาใชจายในการจัดการกากของเสียที่ไดจากกระบวนการจัดการมลพิษ ทั้งสวนที่เปน 
กากของเสียอันตรายและสวนที่เปนกากของเสียที่เปนของแข็ง ที่โรงงานไมสามารถกําจัดเองภายใน
โรงงานได และไมสามารถนําไปรีไซเคิลได  

ในงานศึกษานี้ ไดทําการประเมินคาใชจายในการจัดการมลพิษ พบวา  ตาราง 3.17 
รถยนตนั่งสวนบุคคลมีคาใชจายในการจัดการมลพิษ 665.09 บาทตอคัน สวนรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
มีตนทุนในการจัดการมลพิษ  881.03  บาทตอคัน รถจักรยานยนต มีตนทุนดังกลาวเพยีง  45.48  บาทตอคนั 
คาใชจายในการจัดการมลพิษรถยนตและรถจักรยานยนตประกอบดวย คาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย 
คาใชจายที่เกิดจากการกําจัด VOCs และกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการบําบัดมลพิษภายในโรงงาน 
คาใชจายในการจัดการมลพิษสวนใหญเปนคาวาจางบริษัทเอกชนใหเขามาขนกากของเสียอันตราย 
ไปกําจัดภายนอกโรงงาน   

เมื่อพิจารณาในภาพรวมถึงคาใชจายในการบําบัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตโดยอางอิงตัวเลขการผลิตในป พ.ศ. 2548 พบวา คาใชจายในการบําบัดมลพิษจากการผลิตมีทั้งสิ้น  
1,070.31  ลานบาท  เปนสวนของการผลิตรถยนต  184.63  ลานบาท รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  724.97  ลานบาท 
และรถจักรยานยนต  160.71  ลานบาท  คาใชจายในสวนที่เปนตนทุนในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ผูผลิตและเปนตัวเลขที่ประเมินในลักษณะต่ํากวาคาที่เปนจริง  ตนทุนดังกลาวนี้เปนตนทุนขั้นต่ําที่จะ
เกิดขึ้นแกส่ิงแวดลอมตามแนวคิด Preventive Cost (ตาราง  3.17) 
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ตาราง 3.17  ตนทุนในการจดัการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต ป พ.ศ. 2548 

ชนิดของยานยนต 

จํานวน
รถที่ผลิต
หรือ

ประกอบ
(คัน) 

 
(1) 

การประมาณ
คา ตนทุนใน
การจัดการ

VOCs  
(ลานบาท/ป) 

 
(2) 

การประมาณคา
ตนทุนทั้งหมด ใน
การแยกกากของ
เสียที่เปนของแข็ง    

(ลานบาท/ป) 
 

(3) 

ตนทุนทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมฯใน
การกําจัดกาก
ตะกอนสี  

(ลานบาท/ป) 
 

(4) 

ตนทุนทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมในการ
กําจัดกากของเสียที่
เปนของแข็งอื่นที่
มิใชกากตะกอนสี      

(ลานบาท/ป) 
(5) 

การประมาณคา
ตนทุนของ

อุตสาหกรรมในการ
จัดการของเสีย        
(ลานบาท/ป) 

 
(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

ตนทุนบําบัด 
น้ําเสีย 

(ลานบาท/ป) 
 
 
 

(7) 

ตนทุนรวมใน
การจัดการ 
ของเสีย 

 (ลานบาท/ป) 
 
 

(8) = (6)+(7) 

ตนทุนเฉลี่ยใน
การจัดการ 
ของเสีย    

(บาท/คัน) 
 
 

(9)=(8)/(1) 
รถยนตนั่งสวนบุคคล 277,603 95.91 4.31 0.1334 38.86 139.21 45.42 184.63 665.09 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 822,867 398.05 19.08 0.3955 172.80 590.32 134.65 724.97 881.03 
รถจักรยานยนต 3,533,706 61.05 8.23 0.2544 74.21 143.75 16.96 160.71 45.481/ 

ตนทุนรวม(ลานบาท) 555.01 31.62 0.7833 285.87 873.28 197.03 1,070.31 - 
รอยละของทั้งหมด 63.55 3.62 0.09 32.74 100 -  - 

ปริมาณกาซ VOCs ที่เหลือเพราะเผาไหมไมหมด มีประมาณ 431 ตัน (คํานวณจากประสิทธิภาพในการเผา) 
น้ําใชในกระบวนการลางทําความสะอาดผิวโลหะฯ ใชลดสาร VOCs ฝุนละอองสีโดยผานมานน้ํา ในปการผลิต 2548 โดยรวม 4.26 ลานลูกบาศกเมตร 
ปริมาณของเสียที่ตองใชพื้นที่ฝงกลบจากยอดการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต ปการผลิต 2548 ปริมาณ 40,899 ตัน คิดเปนปริมาตร 24,503 ลูกบาศกเมตร เชน ตองการ Space ที่วางฝงกลบ  
กวาง 100 เมตร x ยาว 100 เมตร x ลึก 2.45 เมตร หรือเทากับพื้นที่ 6.25 ไร ลึก 2.45 เมตร 

หมายเหตุ:       1/ ผลการประเมิน 45.48 บาท/คันนี้ไดจากคาประมาณโดยสมมุติคาพารามิเตอรตนทุนในการบําบัดสาร VOCs บางตัว จากการศึกษาของ USEPA (2003)   
    อยางไรก็ดี ในชวงที่คณะที่ปรึกษา ฯ เขาเยี่ยมชมโรงงานผูประกอบจักรยานยนต ไดรับขอมูลบางสวนมาคํานวณตนทุนเฉลี่ยในการจัดการของเสีย ประมาณ 125 บาท/คัน  

ที่มา: จากการคํานวณในตาราง 3.11, 3.12, 3.14 และ 3.15
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  3.2.2.2   ตนทุนในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต  

การผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต  มีทั้งสวนที่ผลิตเพื่อขายใหแกโรงงานผูผลิตยานยนต
ผลิตเพื่อเปนอะไหลขายในประเทศ  และเปนการผลิตเพื่อการสงออก  ช้ินสวนที่จําหนายใหแก
ผูประกอบการรถยนต ผลิตโดยผูผลิตชิ้นสวนในขั้น 1st tier  ผูประกอบรถยนตมักจะเขาไปดูแลในเรื่อง
การจัดการการผลิต และการผลิตที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชนเดียวกับการผลิตชิ้นสวน
ยานยนตเพื่อการสงออก  โดยมาตรฐานผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศคูคา  ช้ินสวน และอะไหล
เหลานี้จะตองเปนชิ้นสวนที่ไดมาตรฐานและมีกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมมลพิษและไมสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม  ซ่ึงก็จะไดจากการผลิตของโรงงานที่ได ISO 14001 หรือเปนโรงงานที่ไดรับการ
ตรวจสอบจากผูนําเขาชิ้นสวนเรียบรอยแลว   การผลิตชิ้นสวนยานยนตที่กอใหเกิดปญหา  มักเกิดจาก
อุตสาหกรรมซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับ 2nd tier,  3rd tier  และ tier ลางๆ ลงไป 

โครงการวิจัยฯ นี้  ไมไดประเมินตนทุนบําบัดของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานชิ้นสวน อะไหลรถยนต รถจักรยานยนต แยกออกมาจากตนทุนการผลิตชิ้นสวนและ
อะไหล  เนื่องจากแตละผูผลิตมีการผลิตในลักษณะหลากหลายผลิตภัณฑ และไมสามารถเขาถึงขอมูล
ในการบําบัดจัดการของเสียตามลักษณะการจัดการของผูผลิต  บางสวนไดรวมอยูในมูลคาของวัตถุดิบ
ในการผลิตรถยนต   ซ่ึงก็คือมูลคาของชิ้นสวนอะไหลที่ขายไปใหโรงงานประกอบรถยนต 
รถจักรยานยนต ฉะนั้น ตนทุนการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต จะรวมเอาตนทุน
สวนนี้ไวแลว โดยอยูในรายการคาวัสดุขั้นกลาง (Intermediate Goods)  

3.2.2.3 สรุปตนทุนในการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

จากการประเมินตนทุนในการจัดการมลพิษของผูประกอบการผลิตรถยนตนั่ง 
สวนบุคคล รถบรรทุดขนาด  1  ตัน  และรถจักรยานยนต  ทั้งในรูปคาเฉลี่ยนรายคันและเปนตัวเลขรวม
ของทั้งอุตสาหกรรม  ผนวกกับตนทุนในการจัดการมลพิษในโรงงานผลิตชิ้นสวน  ซึ่งไมสามารถ
ประเมินไดนั้น  ตนทุนในการจัดการมลพิษในกิจกรรมตางๆ ไดนําเสนอจําแนกตามชนิดและปริมาณ
มลพิษ วิธีการจัดการโรงงาน และลักษณะการผลิต  สรุปไวในตาราง  3.18  ดังนี้ 
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ตาราง 3.18  สรุปชนิดและปริมาณมลพิษที่สําคัญ วิธีการจัดการ ตนทุนการจัดการ และตนทุนเฉลี่ยในการจัดการของเสีย จําแนกตามประเภทโรงงานหรือลักษณะการผลิต ป พ.ศ. 2548 

ประเภทโรงงาน 
หรือลักษณะการผลิต 

ประเภทและปริมาณมลพิษ 
ที่สําคัญ 

วิธีการจัดการ ตนทุนการจัดการ ตนทุนเฉลี่ยในการ
จัดการของเสีย  

ประกอบรถยนตนั่ง
สวนบุคคล 

• กากตะกอนสี  
• สารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) 5.35 
กก./คัน 

• กากของเสียที่ตองจางฝง 20 กก./คัน 
 
• น้ําเสีย เฉลี่ย 2.6 ลบ.ม./คัน 

• ไทยยังไม กําหนดมาตรฐานสาร 
VOCs ที่ปลอยออกจากปลองระบาย
กาซของโรงงาน 

• บางโรงงานใชวิธีดักจับ VOCs ดวย
มานน้ํา หรือจับดวยไสกรอง (Filter) 
บางโรงงานเผา VOCs ดวย RTO 

• บําบัดน้ํ า เสี ยดวยระบบเคมีและ
ชีวภาพ 

• คาบําบัดกากตะกอนสี 0.4806 บาท/คัน 
• ใชเทคนิค Regenerative Thermal Oxidation (RTO) ซึ่งเปน

การเผาVOCs เสียคาใชจายประมาณ 345.50 บาท/คัน 
• คาแยกของเสียอันตรายที่เปนของแข็ง 15.52 บาท/คัน 
• คาบําบัดกากของเสียที่เปนของแข็งที่ไมสามารถเผาเองใน

โรงงานตองจางบริษัทเอกชนฝงกลบ 140 บาท/คัน 

665.09 บาท/คัน* 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบรถบรรทุก
ขนาดเล็ก 1 ตัน 

• กากตะกอนสี  
• สารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) 7.49 
กก./คัน 

• กากของเสียที่ตองจางฝง 30 กก./คัน 
 
• น้ําเสีย เฉลี่ย 3.0 ลบ.ม./คัน 

• ไทยยังไม กําหนดมาตรฐานสาร 
VOCs ที่ปลอยออกจากปลองระบาย
กาซของโรงงาน 

• บางโรงงานใชวิธีดักจับ VOCs ดวย
มานน้ําหรือจับดวยไสกรอง (Filter) 
บางโรงงานเผา VOCs ดวย RTO 

• บําบัดน้ํ า เสี ยดวยระบบเคมีและ
ชีวภาพ 

• คาบําบัดกากตะกอนสี 0.4806 บาท/คัน 
• คาบําบัด VOCs 4843.73บาท/คัน 
• คาแยกของเสียที่เปนของแข็ง 23.19 บาท/คัน 
• คาบําบัดกากของเสียที่เปนของแข็งที่ไมสามารถเผาเองได
ในโรงงานตองจางบริษัทเอกชนฝงกลบ 210 บาท/คัน 

881.03 บาท/คัน* 
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ตาราง 3.18  (ตอ) 

ประเภทโรงงาน 
หรือลักษณะการผลิต 

ประเภทและปริมาณมลพิษ 
ที่สําคัญ 

วิธีการจัดการ ตนทุนการจัดการ ตนทุนเฉลี่ยในการ
จัดการของเสีย  

ประกอบ
รถจักรยานยนต 

• กากตะกอนสี  
• สารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs)  
     0.2675 กก./คัน 
• กากของเสียที่ตองจางฝง 3 กก../คนั 
 
 
• น้ําเสีย เฉลี่ย 3.0 ลบ.ม./คัน 

• ไทยยังไม กําหนดมาตรฐานสาร 
VOCs ที่ปลอยออกจากปลองระบาย
กาซของโรงงาน 

• บางโรงงานใชวิธีดักจับ VOCs ดวย
มานน้ํา หรือจับดวยไสกรอง (Filter) 
บางโรงงานเผา VOCs ดวย RTO 

• บําบัดน้ํ า เสี ยดวยระบบเคมีและ
ชีวภาพ 

• คาบําบัดกากตะกอนสี 0.072 บาท/คัน 
• คาบําบัด VOCs 17.28 บาท/คัน 
• คาแยกของเสียที่เปนของแข็ง 2.33 บาท/คัน 
• คาบําบัดกากของเสียที่เปนของแข็งที่ไมสามารถเผาเองได

ในโรงงาน ตองจางบริษัทเอกชนฝงกลบ 21 บาท/คัน 

45.48 บาท/คัน* 
 
 
*ไมรวมคาเสื่อมราคา
ครุภัณฑ 
 

ผลิตชิ้นสวนประเภท
เหล็ก 

• น้ํามันไฮดรอลิคที่ใชแลว 
• ถุงมือ ผาที่เปอนน้ํามัน  
• กากตะกอนน้ํามัน  
• แกนลวดเชื่อม น้ํายาหลอเย็น 
• ภาชนะเปอนน้ํามัน 

• รีไซเคิล 
• ทําเชื้อเพลิงผสม 
• ทําเชื้อเพลิงผสม หรือฝงกลบ 
• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 

ไดรับขอมูลแตเปนคาใชจายรวม (joint cost)ในการบริหารจัดการระบบ
บําบัดของเสียอันตราย ซึ่งไมสามารถจําแนกรายการยอยที่จะนําไปสูการ
คํานวณหาตนทุนในการจัดการรายสินคาในโรงงานผูผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตได ทั้งนี้เพราะโรงงานเหลานี้มักทําการผลิตสินคาหลายรายการ ซึ่ง
มีขนาดของชิ้นงานที่แตกตางกัน เชน ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก มูลคานอย 
ไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ มูลคามาก เปนตน 

ไมสามารถคํานวณได 
 

ผลิตชิ้นสวนประเภท
ที่มีกระบวนการพนสี 
 
 
 
 

• การลางชิ้นงาน  
• กากฟอสเฟต 
• กากตะกอนสี  
• กากตะกอนจากระบบบําบัดทางเคมี  
• ทินเนอรใชแลว  
• กระปองสี กระปองสเปรย 

• บําบัดทางเคมี 
• ฝงกลบ 
• ทําเชื้อเพลิงผสม หรือฝงกลบ 
• ฝงกลบ 
• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) 
 
 

ไมสามารถคํานวณได 
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ตาราง 3.18  (ตอ) 

ประเภทโรงงาน 
หรือลักษณะการผลิต 

ประเภทและปริมาณมลพิษ 
ที่สําคัญ 

วิธีการจัดการ ตนทุนการจัดการ ตนทุนเฉลี่ยในการ
จัดการของเสีย  

ผลิตชิ้นสวนประเภท
ที่มีกระบวนการ
เคลือบขั้นสุดทาย 

• VOCs (เบนซีน 2-Pranone 4-
methyl-2-pentanone butyl ester 
acetic acid solvent naphtha ethyl, 
benzene hydro treated heavy 
naphtha) 

• ใชระบบกําจัดแบบเปยก เชน มานน้ํา 
หรือแบบแหง เชน Filter หรือการเผา 
(RTO) 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ผลิตชิ้นสวน
พลาสติก 

• เศษพลาสติก 
•  ถุงใสเม็ดพลาสติก 
• ทินเนอรใชแลว  
• เศษกลองกระดาษแข็ง  
• กระดาษลูกฟูก 

• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ผลิตชิ้นสวนยางและ
ยางรถยนต 
 

• ฝุนยาง 
• เศษยาง 
• น้ําเสียจากระบบหลอเย็น (Coolant) 

• รีไซเคิล 
• รีไซเคิล 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ผลิตแบตเตอรี่
สําหรับรถยนต 

• กรดซัลฟูริค 
• ไอตะกั่ว 

• ระบบกําจัดแบบเปยก 
• ระบบกําจัดแบบแหง 
 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ผลิตแอรสําหรับ
รถยนต 

• น้ําเสียจากระบบ 80-100 ลบ.ม./วัน 
 

 

• บําบัดทางเคมี 44 บาท/ลบ.ม. ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 
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ตาราง 3.18  (ตอ) 

ประเภทโรงงาน 
หรือลักษณะการผลิต 

ประเภทและปริมาณมลพิษ 
ที่สําคัญ 

วิธีการจัดการ ตนทุนการจัดการ ตนทุนเฉลี่ยในการ
จัดการของเสีย  

ผลิตชิ้นสวนประเภท
หลอโลหะ 

• ฝุนจากการทําแมแบบดวยทรายถูก
เผาดวยความรอนสูง เกือบ 1,000 
องศาเซลเซียส 

• ทรายหลอแบบใชแลว (ทรายดํา) 
• แกสที่ปนเปอนตะกั่ว  แคดเมียม 

ซัลเฟอรไดออกไซค 
• น้ําเสียปนเปอนฝุน ตะกอนของโลหะ 

ตะกั่ว แคดเมียมที่มาจากเหล็ก 

• ฝงกลบ 
 
 
 
• ระบบกําจัดแบบเปยก 
 
• ระบบบําบัดทางเคมี 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ผลิตชิ้นสวนที่มีการ
ตัดแตงรูปราง  

• เศษโลหะ  
• เศษน้ํ ามันที่ ใชหลอ ลื่น  และใช

เคลือบโลหะ  เกิดการปนเปอน
แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว  

• รีไซเคิล 
• เผา 

ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ผลิตชิ้นสวนที่เปน
การชุบ/เคลือบโลหะ 

• ของเสียเหลือใชที่เปนอันตรายจาก
การเคลือบผิวโลหะ อยูในรูปของ
โลหะหนัก เชน แคดเมียม โครเมียม 
ทองแด ง  ตะกั่ ว  ปรอท  นิ เ กิ ล 
ไซยาไนด 

• ฝงกลบอยางปลอดภัย ไมสามารถคํานวณไดเพราะมีปญหาคาใชจายรวม (joint cost) ไมสามารถคํานวณได 

ที่มา : จากการเยี่ยมชมโรงงานและสัมภาษณเชิงลึกวิศวกรโรงงาน 
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3.3   สรุป 

 จากการทบทวนเอกสารการสํารวจ การสัมภาษณ และการไดเยี่ยมชมโรงงานประกอบยานยนต
และชิ้นสวน  คณะวิจัยพบวามลพิษสําคัญจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ แบงไดเปน  5 ประเภทหลักๆ คือ  
(1)  น้ําเสีย  (2)  อากาศเสีย  (3)  กากของเสียที่เปนของแข็ง  (4)  ของเสียอันตราย  และ  (5)  มลพิษทางเสียง  
แตในโครงการวิจัยฯ นี้  มีรายละเอียดขอมูลที่ศึกษาไดถึงตนทุนการบําบัดมลพิษ  3  ชนิดเทานั้น คือ   
(1)  (2)  และ  (3) 
 ในสวนของน้ําเสียจากการผลิตยานยนต กระบวนการหลักที่ทําใหเกิดคือการลางถังที่ปนเปอน
ตัวทําละลาย สี น้ํามันเคลือบชิ้นงานเครื่องจักร ตลอดจนน้ําที่ใชในการหลอเย็น อากาศเสียใน
อุตสาหกรรมนี้ เกิดจากการใชกรด เบส น้ํามัน และตัวทําละลายจํานวนมาก  ซ่ึงสารเหลานี้ ไดแก ไซลีน 
โทลูอีน เบนซีน  สามารถระเหยและเปนอันตรายตอสุขภาพได  กากของเสียที่เปนของแข็งแบงไดเปน
กากของเสียที่มาจากกิจกรรมทั่วไป และกากของเสียที่มาจากการผลิต เชน เศษโลหะตางๆ และอื่นๆ   
กากในสวนนี้ของโรงงานรถยนตสวนมากสามารถขายไดแทบทั้งสิ้น ยกเวนเศษอาหาร ของเสียอันตราย 
คือ กากของเสียที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจะประกอบไปดวยตัวทําละลาย โลหะหนัก 
กากสี ตะกอนกากสีจากระบบบําบัดน้ําเสีย สารเคมีหมดอายุ น้ํามันเครื่องใชแลว  ในสวนนี้ของเสีย
อันตรายจะถูกสงใหกับบริษัทรับกําจัดของเสียที่จะทําการสงไปเผาหรือฝงกลบอยางปลอดภัยตอไป  
 การจัดการมลพิษชนิดตางๆ เหลานี้ในปจจุบัน พบวา โรงงานไดมีกรรมวิธีและตนทุนในการ
จัดการดังตอไปนี้  ดานทรัพยากรน้ํา ในปการผลิต พ.ศ. 2548 อัตราการใชน้ําในการผลิตเปนดังนี้  2.6    
ลูกบาศกเมตรตอคัน ของรถยนตนั่งสวนบุคคล 3 ลูกบาศกเมตรตอคัน สําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
และ 0.30 ลูกบาศกเมตรตอคัน สําหรับรถจักรยานยนต ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2548 มีการระบายน้ําทิ้ง
ออกมาจากโรงงานทั้งสิ้นราว 4.26 ลานลูกบาศกเมตร ตนทุนในการบําบัดทั้งสิ้นประมาณ 197.03 ลานบาทตอป  
ระบบการบําบัดประกอบดวยระบบทางเคมีเพื่อกําจัดสารพิษออกกอนเขาสูระบบชีวภาพในลําดับตอไป 
 ในสวนของกากของเสียที่เปนอันตรายที่ตองกําจัดโดยการฝงกลบพบวา ในป พ.ศ. 2548  
มีปริมาณของเสียรวมทั้งหมดถึง  40,839  ตัน หรือคิดเปนปริมาตรไดถึง  24,503  ลูกบาศกเมตร ซ่ึงหาก
จะมีการฝงกลบจะตองใชพื้นที่กวาง  100  เมตร ยาว  100  เมตร หรือประมาณ  6.25  ไรที่มีความลึก  
2.45  เมตร  ในการฝงกลบทุกป   การจัดการของเสียอันตรายสวนใหญจะรวมถึงกากตะกอนสีที่จะถกูสง
ใหกับบริษัทรับจัดการที่จะทําการสงไปเผาหรือหลุมฝงกลบอยางปลอดภัยตอไป  ตนทุนในการจัดการ
ของเสียที่เปนของแข็งทั้งหมดจะรวมตนทุนในการจัดการกากตะกอนสีและของเสียอันตรายอื่นๆ และ
ตนทุนในการแยกประเภท  โดยมีมูลคาในป พ.ศ. 2548  รวมทั้งสิ้น  285.87  ลานบาท 
 ในสวนของมลพิษทางอากาศจะเนนที่การกําจัดสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) โดยวิธีที่ใชมัก
เปนระบบ RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) ควบคูไปกับการจับโดยใชมานน้ํา พบวาการปลอย
ออกของสาร VOCs  มีดังนี้ 5.35  7.49  และ 0.27  กิโลกรัมตอคัน  สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล 
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รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  และรถจักรยานยนต ตามลําดับ พบวา ปริมาณ VOCs ที่จะตองถูกกําจัด
ประมาณ   8.593   ลานกิโลกรัมตอป  คิดเปนตนทุนประมาณ  555  ลานบาท  อยางไรก็ดี ยังมีปริมาณ 
VOCs อีกรอยละ  5  หรือประมาณ  431  ตัน  ที่เหลือออกมาสูบรรยากาศนอกโรงงานตามสภาพของ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ไมครบรอยเปอรเซ็นตของ RTO ที่ใชกันอยูในป พ.ศ. 2548  นี้ 
 ตนทุนเฉลี่ยในการจัดการของเสียจากการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก  1 ตัน 
และรถจักรยานยนตมีคาประมาณ  665.09   881.03  และ 45.48  บาทตอคัน โดยคิดที่ปริมาณการผลิตที่  
277,603   คัน   822,867   คัน  และ   3,533,706   คัน  ของรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1  ตัน 
และรถจักรยานยนต ในป พ.ศ. 2548  ตามลําดับ 
 โดยรวม พบวา โรงงานประกอบรถยนตสวนใหญมีการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด 
ดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล  บางแหงอาจจะมีความเขมงวดมากกวาดวยซํ้า  ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจาก
กฎเกณฑของผูนําเขายานยนตและชิ้นสวน อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาปริมาณมลพิษตางๆ และกากของเสยี
อุตสาหกรรม  เชน ปริมาณสาร VOCs จํานวน  431  ตันตอป หรือพื้นที่หลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม 
จะเห็นวาทุกปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของไทยจะตองใชเปนที่รองรับ เปนที่ฝงกลบเพื่อ
กําจัดกากอุตสาหกรรมเหลานี้ ดังนั้น  จึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงผลกระทบจากปริมาณมลพิษสะสมตางๆ 
ที่มีตอส่ิงแวดลอมในระยะยาว และควรมีการกําหนดแนวทางแกไขใหสอดคลองกับสถานะการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ตลอดจนปริมาณการผลิตรถยนตที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
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เอกสารแนบทายบทที่ 3 

แบบสอบถาม 

ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน  

ภายใตมาตรฐาน ISO 14000 
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แบบสอบถาม 
ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงานภายใตมาตรฐาน ISO 14000 

 เพื่อใหคณะที่ปรึกษาฯ สามารถระบุชนิด และประเมินปริมาณของเสียอันตรายทุกชนิดที่เกิด
จากกระบวนการผลิตในโรงงานประกอบ/ผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และ
รถจักรยานยนต ตลอดจนชิ้นสวนบางรายการ คณะที่ปรึกษาฯ จึงพัฒนาแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นมาใช
ในการสํารวจภาคสนามเพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการบันทึกรวบรวมขอมูลโดยมอบไวใหกับ
วิศวกรของโรงงาน ฝายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เพื่อบันทึกขอมูล แลวสงกลับมายังคณะที่
ปรึกษาฯ 

 
โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศกึษาอุตสาหกรรมยานยนต 
 

 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบําบัดของเสีย รวมท้ังตนทุน และคาใชจายในกระบวนการดานสิง่แวดลอม 

ของโรงงานยานยนต ภายใตแนวทางมาตรฐาน ISO 14000 
 

[หมายเหตุ: คณะวิจัยฯ ขอความอนุเคราะหขอมูล เปนขอมูลของป พ.ศ. 2548 หรือ ขอมูลลาสุด 1 รอบป] 
A. น้ําเสีย 

1) ระบบน้ําเสีย  
- ชนิดระบบมีอะไรบาง ไวบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตอะไรบาง (หากเนื้อที่ไมพอโปรดตอในกระดาษ
ดานหลังหรือแผนอื่นได) 
 ......................................................................................................................................................................... 
- ขนาดความจุ (ลูกบาศกเมตร) 
 ......................................................................................................................................................................... 
- อัตราน้ําเขาระบบ (ลูกบาศกเมตรตอวัน) 
 ......................................................................................................................................................................... 
- มีถังตกตะกอนขนาด (ลูกบาศกเมตร) 
 ......................................................................................................................................................................... 
- มีการจัดการกับตะกอนโดย 
 ......................................................................................................................................................................... 
- ปริมาณตะกอนที่เกิดตอวัน (ลูกบาศกเมตรตอวัน) 
 ......................................................................................................................................................................... 
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2) มูลคาระบบน้ําเสีย 
- คากอสรางระบบ (หากเปนไปได กรุณาจําแนกเปนรายป) 

1 ............................................................. 
2 ............................................................. 

3) คาใชจายในการดําเนินการตอเดือน 
- คาน้ํา .......................................................บาท 
- คาไฟ.......................................................บาท 
- คาแรง .....................................................บาท ใชคนงานจํานวน ..........................................คน 
- คาสารเคมี ...............................................บาท 

B. อากาศเสีย 
1) ชนิดระบบบําบัดอากาศ 

1 ........................................มีความจุ ............................................ อัตราการบําบัด .......................................... 
2 ........................................มีความจุ ............................................ อัตราการบําบัด .......................................... 
3 ........................................มีความจุ ............................................  อัตราการบําบัด ......................................... 

2) มูลคาระบบบําบัดอากาศ 
- คากอสรางระบบ (หากเปนไปได กรุณาจําแนกเปนรายป) 

1 ............................................................. 
2 ............................................................. 

3) คาใชจายในการดําเนินการตอเดือน 
- คาน้ํา .......................................................บาท 
- คาไฟ.......................................................  บาท 
- คาแรง .....................................................บาท ใชคนงานจํานวน ..........................................คน 
- คาสารเคมี ...............................................  

C. ขยะท่ีเกิดขึ้น 
ปริมาณขยะที่เกิด..........ตัน/วันโดยแบงเปนขยะอันตรายกี่ตันตอวันและขยะไมอันตรายกี่ตันตอวัน 
1) กําจัดโดยการเผา   เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................................................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 

2) กําจัดโดยการฝง  เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .........................................................................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
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3) กําจัดโดยการรีไซเคิลเปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน...................................................................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 
โดยบริษัท .............................................................เปนคาใชจายทั้งหมดตอเดือน .......................................บาท 

D. ทรัพยากรที่ใชในการผลิต (นอกเหนือจากการบําบัดน้ําเสีย, อากาศเสีย) 
1. ปริมาณน้ําที่ใช ................................................ /เดือน ................................................ /วัน  

ประเภทของน้ํา    ประปา .................... ..............บาท    
                             บาดาล .................... ..............บาท 

2. คาน้ํา .....................................................บาท/ เดือน ............................................บาท/วัน 
3. ปริมาณไฟฟา ........................................ /เดือน .................................................... /วัน  
4. คาไฟ .....................................................บาท/เดือน .............................................บาท/วัน 

E. คาใชจายโดยประมาณในการกําจัดมลพิษตอคันรถ  ...................................................................................บาท 
F. ขอเสนอแนะที่มีตอภาครัฐฯ หรือขอเสนอเชิงนโยบาย 

1. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 4  
สถานภาพมลพิษบริเวณรอบโรงงานและ 

การประเมินมูลคาผลกระทบภายนอกจากมลพิษ  
 

 จากบทที่  3  แมโรงงานฯ จะมีการจัดการมลพิษที่ออกมาจากกระบวนการผลิต แตก็ยังมีมลพิษ 
5  ชนิด  ที่ถูกปลอยเขาสูส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดแก  (1)  น้ําเสียที่ระบายลงสูระบบบําบัดกลางของนิคม
อุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู หรือที่ระบายลงสูสภาพแวดลอมกรณีที่โรงงานตั้งอยูนอกนิคม
อุตสาหกรรม  โดยในป พ.ศ. 2548  มีประมาณ  4.26  ลานลูกบาศกเมตร  (2)  อากาศเสีย โดยคิดในรูป
ของปริมาณกาซ VOCs เผาไหมไมหมดที่ถูกระบายออกปลายปลองโรงงานเขาสูบรรยากาศโดยรอบ
โรงงาน จากการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต ในปการผลิต พ.ศ. 2548 มีประมาณ  431  ตัน   
(3)  ปริมาณกากของเสียอันตรายที่เปนของแข็ง (Solid Waste) ที่ตองใชพื้นที่ฝงกลบ รวมทั้งอุตสาหกรรมฯ   
มีประมาณ   40,899   ตัน คิดเปนปริมาตร  24,503  ลูกบาศกเมตร  ซ่ึงตองการพื้นที่ฝงกลบขนาด  6.25  ไร   
ลึก  2.45  เมตรตอป  (4)  มลพิษทางเสียง  และ (5) ของเสียทั่วไปที่เปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว (General Waste)  
[หมายเหตุ : ในงานวิจัยนี้ไมไดศึกษารายการที่ (4) และรายการที่ (5)] ในบางพื้นที่มลพิษเหลานี้ไดกอเหตุ
เดือดรอนรําคาญแกชุมชน เกิดเรื่องรองทุกข ฉะนั้น จึงจําเปนตองทําการประเมินสถานภาพมลพิษรอบ
โรงงาน และผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยในพื้นที่รอบโรงงาน  ซ่ึงผลการศึกษาไดนําเสนอไวในหัวขอ  4.1  
ถึงหัวขอ  4.4   มีสาระดังตอไปนี้ 
 
4.1    กฎหมายที่มีผลตอการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรมยานยนต 

ปริมาณมลพิษที่ผูผลิตปลอยออกนอกโรงงานมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับมาตรการและการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษตางๆ ซ่ึงมีอยางนอย  5  ฉบับ  อันไดแก 

(1) พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ใชควบคุมมลพิษทุกประเภทที่ปลอยออกจากโรงงานที่ตั้งในนิคม
อุตสาหกรรม และตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 

(2) พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใชควบคุมมลพิษประเภท
มลพิษทางน้ํา และสารเจือปนในมลพิษทางอากาศ ที่ปลอยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม และตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 

(3) พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชควบคุมมลพิษลักษณะเชนเดียวกันกับ พรบ.โรงงาน 
พ.ศ. 2535 ดังอธิบายในรายการที่ (1) ขางตน 
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(4) พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใชควบคุมเฉพาะโรงงานที่ตั้งใน
นิคมอุตสาหกรรมใชควบคุมประเภทมลพิษทางน้ํา และสารเจือปนในมลพิษทางอากาศ 
และสิ่งปฏิกูลและวัตถุที่ไมใชแลว (โดยไมมีการควบคุมมลพิษทางเสียง) 

(5) พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชควบคุมในสวนที่เปนมลพิษทางอากาศ ทั้งที่เปน
สารเจือปน และเสียงที่ปลอยออกจากโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม และตั้งอยูนอก
นิคมอุตสาหกรรม 

 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคมุและในการจัดการสารอินทรียระเหยเร็ว VOCs 

 สารอินทรียระเหยเร็วในสวนที่กําจัดไมหมดเปนมลพิษที่โรงงานปลอยออกนอกโรงงาน  มีขอ
กฎหมายที่ใชกํากับควบคุมปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากใหความสําคัญกับสารมลพิษประเภทสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ในเบื้องตน 
อาจพิจารณาได 2 ลักษณะดังนี้ 

 1)   มลพิษสารอินทรียระเหยเร็วภายในโรงงาน 

  มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ที่กําหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจางใชบังคับ ซ่ึง
มีกําหนดมาตรฐานปริมาณสารเคมีหรือสารมลพิษในสถานประกอบการไวมากมายหลายชนิด รวมถึง
ปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ที่สําคัญ อาทิ ไซลีน เบนซีน โทลูอีน เปนตน 
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ตาราง 4.1  กฎหมายหลกัที่ใชควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต  

ในนิคมอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ 

 
ที่ตั้งโรงงาน 

กฎหมาย 
มลพิษทางน้ํา 

สารเจือปน เสียง 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ 

ไมใชแลว 
มลพิษทางน้ํา 

สารเจือปน เสียง 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่

ไมใชแลว 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 

 
(1) 

       

พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
(1) 

 - -   - - 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  

(2) 
  

(2) 
  

(2) 
  

(2) 
  

(2) 
  

(2) 
  

(2) 
  

(2) 
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 

  -  - - - - 

พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 

- (3)  - - (3)  - 

หมายเหตุ: (1) เฉพาะโรงงานที่ระบายน้ําเสีย/น้ําทิ้งออกนอกนิคมอุตสาหกรรมโดยไมผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 
(2) เปนกฎหมายที่ควบคุมมลพิษในเรื่องของเหตุรําคาญ 
(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
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 2)   มลพิษสารอินทรียระเหยเร็วและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีปลอยท้ิงจากโรงงาน 

  (1)   มาตรฐานสารมลพิษทางอากาศ 
  อาจกลาวไดวา สวนใหญกฎหมายที่ใชบังคับไมไดใหความสําคัญกับสารอินทรียระเหยเร็ว 
(VOCs) มากนัก มีเพียงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่  31  ตุลาคม  2549  ที่ไดกําหนดคามาตรฐานของไซลีน
โดยเฉพาะไวเทานั้น 

  (2)   มาตรฐานสารมลพิษทางน้ํา 
  เชนเดียวกับมาตรฐานสารมลพิษทางอากาศ มาตรฐานสารมลพิษทางน้ําก็ไมได
กําหนดคาปริมาณของสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ในน้ําเสีย/น้ําทิ้งที่ยินยอมใหระบายออกสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกสถานประกอบการแตอยางใด  แตจะมีประกาศของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่  45/2541  เร่ือง หลักเกณฑทั่วไปในการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2541  เทานั้น  ที่มีขอกําหนดหามระบายสารตัวทํา
ละลาย (Solvent) ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางหรือลงสูแหลงน้ําสาธารณะเทานั้น 

  (3)   สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
  การกํากับดูแลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ไมวาจะเปนของเสียทั่วไปหรือของเสีย
อันตรายที่เกิดจากโรงงานผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2548  ซ่ึงก็มีขอกําหนดหรือ
กฎเกณฑที่ใชบังคับอยางรอบคอบรัดกุมไมวาจะเปนการจําแนกแยกแยะของเสีย การขนสง และการกําจัด 
  ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา มีเพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป 
หรือมาตรฐานที่ควบคุมมลพิษภายนอกโรงงานที่ไดกําหนดมาตรฐานของสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) 
ไวอยางชัดเจน ไดแก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เร่ืองกําหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่  9  กันยายน  2547  และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 20 (พ.ศ. 2543)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2543  เทานั้น 

จากขอมูลที่คณะที่ปรึกษาไดเขาเยี่ยมชมสายการผลิต พบวา ผูประกอบการตระหนักถึง
มลพิษตางๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตดังกลาว  ผูประกอบการมีมาตรการในการควบคุมมลพิษและ
ดูแลแกปญหามลพิษเหลานี้หลายรูปแบบ  ตั้งแตการใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ไป
จนกระทั่งถึงกระบวนการหรือขั้นตอนสุดทายที่จะทําการบําบัดหรือกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลัง
หมดอายุการใชงานแลว (End of Pipe Technology)  การจัดการมลพิษของผูประกอบการทุกรายอยูใน
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กรอบของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายแมบท  กฎหมายที่ใชในการควบคุมการปลอยของ
เสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต 

ผูประกอบการบางรายโดยเฉพาะผูประกอบการที่มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะบรรษัท
ขามชาติ   ไดมีการจัดการมลพิษที่เกิดจากการประกอบรถยนตและรถจักรยานยนตตามนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ทางบริษัทแมกําหนด  โดยมีมาตรฐานในการจัดการเขมงวดกวาที่ระบุไวใน
กฎหมายไทย  อยางไรก็ดี การจัดการมลพิษของผูประกอบการบางครั้งยังมีปญหาที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และประชาชน  ทั้งในสวนที่เกิดขึ้นจากโรงงานและการรับจางขนสง
กากของเสียไปกําจัด  ซ่ึงไดศึกษาและนําเสนอไวในหัวขอ  4.2  ถึงหัวขอ  4.4 
 
4.2 มลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรอบโรงงานยานยนตและชิ้นสวน 

ผลกระทบของมลพิษที่เกิดนอกโรงงานสามารถจําแนกตามแนวทางในทางปฏิบัติ ซ่ึง
นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมไดจําแนกลักษณะความเสียหายตอส่ิงแวดลอมออกเปน  4  ประเภท ตาม
ส่ือกลาง คือ 

(1) ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับเสียง 
(2) ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับน้ํา 
(3) ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับอากาศ 
(4) ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับดินและที่ดิน 

 เนื่องจากในโครงการวิจัยฯ นี้ ตองการทําการตรวจสอบผลกระทบภายนอกที่มีความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ไมวาจะตั้งอยูในหรือนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมหรือตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  จากการศึกษาโดยออกพื้นที่สํารวจตรวจ
สุขภาพรางกายประชาชนที่จะมีโอกาสไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม  สามารถแยกแยะตาม
ประเภทของสื่อกลางได ดังนี้ 

(1)  ผานทางเสียง ซ่ึงผลจากการสํารวจที่ไดจากผูอยูอาศัยติดบริเวณโรงงานที่ตั้งในเขต 
การนิคมอุตสาหกรรม  ที่เลาใหฟงวา มีเสียงดังบาง แตไมถึงขนาดรําคาญจนทนไมได 

(2) ผานทางน้ํา เชน ในพื้นที่บริเวณใกลเคียงที่ตั้งโรงงานที่  16  มีเร่ืองราวรองทุกขตอ อบต.  
จากชาวบานวา น้ําในคลองเนาสีย ปลาตาย ในบางชวงเวลาของ ป พ.ศ. 2548-2549 (ขอมูลจากการออก
สํารวจพื้นที่ วันที่  2  และ  5  มีนาคม พ.ศ. 2550)  

(3) ผานทางอากาศ  ชาวบานไดแจงเหตุเดือดรอนรําคาญเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากโรงงานตอ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  ซ่ึงบางพื้นที่ก็ไดมีเจาหนาที่ทางการรัฐ เขาไปตรวจสอบปญหา เชน 
โรงเรียนใกลโรงงานที่  8  แตบางพื้นที่ไมปรากฏวามีหนวยงานใดไดเขาไปดูแล และมีปญหามลพิษทาง
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อากาศที่ไมเคยไดรับการแกไขปญหาเลย  จนชาวบานบางหลังคาเรือนทะยอยกันออกไปหาที่อยูใหม   
ทิ้งบานรางไว  (ขอมูลจากการออกสํารวจพื้นที่เบื้องตนของคณะที่ปรึกษา วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2550)  

(4) ผานทางดินและที่ดิน  ซ่ึงไดรับการปนเปอนเพราะมลพิษ  ทั้งจําพวกของแข็ง เชน กากของเสีย
อันตราย  หรือของเหลวจําพวกสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs)  

4.2.1 ลักษณะผลกระทบภายนอกจากมลพิษและการรองเรียนของประชาชน 

  นอกจากจะประเมินผลกระทบภายนอกตอส่ิงแวดลอมตามประเภทของสื่อกลางแลว 
การประเมินผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษสวนหนึ่ง  สามารถประเมินไดจากลักษณะและจํานวน
การรองเรียน ที่ชุมชนและประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณรอบโรงงานรองเรียนถึงความเดือดรอนจากมลพิษ
ตางๆ ที่ทางโรงงานปลอยเขาสูส่ิงแวดลอม  ในการศึกษาไดทําการประมวลผลจัดทําขอมูลเร่ืองราวรอง
ทุกขที่ชาวบานหรือชุมชนไดรับความเดือดรอนจากเหตุรําคาญ  ที่โรงงานประกอบหรือโรงงานผลิต
ช้ินสวนยานยนตถูกกลาวหาวาเปนผูกอเหตุ   โดยไดมีการรองเรียนเขามายังกรมควบคุมมลพิษในชวงป 
พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2549  พบวา จํานวนเรื่องที่มีการรองเรียนมีทั้งสิ้น  29  เร่ือง ประกอบดวย เร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับผูผลิตรถจักรยานยนต 1 ราย ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  28  ราย  ไมปรากฎวามีการ
รองเรียนเกี่ยวกับมลพิษจากผูผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ ที่มีโรงงานอยูในเขตกรุงเทพฯ 
ปทุมธานี สมุทรปราการ  ปญหามลพิษที่เปนเหตุของการรองเรียน ไดแก กล่ินเหม็น (สีทินเนอรและ
สาร VOCs) ฝุนละออง เสียงดังรบกวน  สวนปญหาที่ไดรับการรองเรียน 1-2 คร้ัง ในรอบป พ.ศ. 2541-
2549 ไดแก ปญหาน้ําเสีย การสั่นสะเทือน และขยะ (ตาราง 4.2)   

ตาราง 4.2  ขอมูลการรองเรียนสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนตและชิ้นสวน ป พ.ศ. 2541-2549 

ป พ.ศ. 

  2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549* รวม 
1. จํานวนสถานประกอบการที่ถูก 
    รองเรียน 

3 1 - 2 - 4 4 11 4 29 

2. ประเภทกิจการที่ถูกรองเรียน           

      ผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนต 1        1 2 

      ผลิตช้ินสวนและประกอบ 
      รถจักรยานยนต 

1       2 3 6 

      ผลิตช้ินสวนรถยนต 1   2  2 1 3  9 

      ผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต      2  1  3 

      ประกอบชิ้นสวนรถยนต  1        1 
      ผลิตช้ินสวนและประกอบ 
      รถยนต 

       1  1 
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ตาราง 4.2 (ตอ) 

ป พ.ศ.  
 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549* รวม 

      ผลิตช้ินสวนพิเศษหรือ 
      อุปกรณสําหรับรถยนต 

      1 1  2 

      ตกแตงรถยนต       1   1 
      รับซื้ออะไหลรถยนตเกา        1  1 
      โรงอะไหลรถยนต        1  1 
      ทําไฟเบอรรถยนต        1  1 
      ผลิตและซอมรถยนต       1   1 
3. ท่ีต้ังที่เกิดปญหา  (ตัวเลขในวงเล็บหลังรายชื่อจังหวัดแสดงจํานวนโรงงานที่ถูกรองเรียน)  
      กรุงเทพมหานคร   1 1  1  2 2 5 1 13 
      ปทุมธานี                1 -  -  - 1 1 1 4 
      สมุทรสาคร            - -  -  - 1 2 1 4 
      สมุทรปราการ        1 -  -  2 - 1 1 5 
      นครปฐม                - -  -  - - 1 - 1 

      ชลบุรี                     - -  -  - - 1 - 1 

      อยุธยา                    - -  1  - - - - 1 
4. ปญหามลพิษ1⎦             
      เสียงดัง เสียงรบกวน 1 -  -  - 1 4 1 7 
      สั่นสะเทือน  -  -  - 1 1 - 2 
      กลิ่นเหม็น  
    (สีและทินเนอร  VOCs) 

2 1  2  4 4 8 2 23 

      ไอระเหย  -  -  - - 1 - 1 
      น้ําเสีย 1 -  -  - - - - 2 
      เขมาควัน  -  -  1 2 5 2 10 
      ขยะ 1 -  -  - - - - 1 
      ฝุนละออง 1 1  1  - 2 5 2 12 

หมายเหตุ : *   หมายถึงสถิติในป 2549 นับรวมถึงเดือน กันยายน 2549 
1⎦  จํานวนเรื่องรองเรียนเมื่อพิจารณาจากปญหามลพิษ ในหัวขอ 4 นั้น จะมีจํานวนรวมเกิน 29 เรื่อง 

       เพราะปญหาที่รองเรียนแตละครั้งอาจจะมีหลายปญหา 

     2⎦  ยังมีหนวยงานอื่น ๆ ที่รับเรื่องรองทุกขชาวบานและชุมชน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  
           องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล ฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ   
           ฉะนั้น ขอมูลสถิติที่นํามาแสดงนี้ จึงเปนเพียงบางสวนของสถิติ  ยังไมใชจํานวนรวมทั้งหมด 

ท่ีมา : ประมวลผลขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 



                             รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                 ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอตุสาหกรรมยานยนต 

          

 
หนา  4 - 8 

กรุงเทพ 
299 บริษัท 

สมุทรปราการ 
163 บริษัท 

ชลบุร ี
163 บริษัท 

ปทุมธานี 
37 บริษัท 

ระยอง 
34 บริษัท 

สมุทรสาคร 
28 บริษัท 

ฉะเชิงเทรา 
22 บริษัท 

อยุธยา 
19 บริษัท 

จังหวัดอื่น ๆ  
33 บริษัท 

ภาพที่ 4.1  ที่ตัง้ของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 
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กรุงเทพ 
(8,13) 

สมุทรสาคร 
(3,4) 

อยุธยา 
(1,1) 

นครปฐม 
(1,1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  ในวงเล็บใตช่ือจังหวดัตัวเลขแรกแสดง จํานวนโรงงานหรือสถานประกอบการที่ถูก 
                   รองเรียนจากชมุชน ตัวเลขทีส่อง แสดงจํานวนครวัเรือนของการรองเรียน  
 
 ภาพที่ 4.2   ที่ตั้งของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ที่มีขอมูลการรองเรียนสถานประกอบ 
                                 กิจการเกี่ยวกับชิ้นสวนยานยนต 
 

4.2.2  ปริมาณมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน 

  ในสวนนี้ปนการนําเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม  เกี่ยวกับปริมาณมลพิษประเภท
ตางๆ รอบโรงงานและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เพื่อช้ีใหเห็นสถานะภาพของมลพิษและความเสียหาย
ที่มลพิษอาจกอใหเกิดผลกระทบภายนอก 

1)    แนวคิดและวิธีการศึกษา 

คณะวิจัยฯ ไดลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณกลุมประชาชนที่อาศัยโดยรอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต 
จํานวน  7  แหง ตามเกณฑทั้งหาที่อธิบายไวแลวในหัวขอ  1)  ดังนี้ 
 

สมุทรปราการ 
(5,5) 

ชลบุรี 
(1,1) 

ปทุมธานี 
(3,4) 
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ตาราง 4.3 โรงงาน และจํานวนครัวเรือนที่ทาํการลงเก็บขอมูล 

Code พื้นที่รอบโรงงาน จํานวนครัวเรือน ปญหามลพิษสําคัญ 
1. โรงงาน 8   113 มลพิษทางอากาศ 
2. โรงงาน 20 59 มลพิษทางอากาศ 
3. โรงงาน 7   97 มลพิษทางอากาศ 
4. โรงงาน 5   52 มลพิษทางเสียง, กล่ิน 
5. โรงงาน 4   90 มลพิษทางอากาศ 
6. นิคมอุตสาหกรรม กลุมโรงงาน 19   123 มลพิษทางอากาศ, น้ํา 
7. โรงงาน 16  66 มลพิษทางอากาศ, น้ํา 

รวม 600  

ท่ีมา: จากการสํารวจ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 
 

  จากขอมูลการสัมภาษณที่คณะวิจัยฯ ไดรับ พบวา มีกลุมประชาชนบางแหงแจงวา
ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต โดยผลกระทบที่ไดรับแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะของการประกอบกิจการและลักษณะของพื้นที่ อาทิเชน  

- มลพิษทางอากาศและเสียง ไดแก กล่ินเหม็นรบกวนจากการพนสี เสียงดังจากการ
ทดลองเครื่องยนต ฝุนละอองและเขมาควันจากการเผาทําลายขยะมูลฝอย เปนตน 

- มลพิษทางน้ํา ไดแก การปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะที่ทําใหไมสามารถใช
อุปโภคบริโภคตามปกติ น้ําเสียมีกล่ินรบกวนหรือมีสีเปนที่พึงรังเกียจ เปนตน 

  ทั้งนี้ กลุมประชาชนที่ถูกสัมภาษณไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทิ้งกากของเสียหรือ
สารอันตรายจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนตแตอยางใด 

  จากขอมูลความเดือดรอนอันเนื่องมาจากมลพิษดานตางๆ ที่คณะวิจัยฯ ไดรับการบอกเลา
จากประชาชนที่อยู ใกล เคียงกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต  คณะวิจัยฯ  เห็นวา  
กลุมประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่ตั้งของโรงงานที่  16  ซ่ึงประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ไดรับผลกระทบหลายดาน  เนื่องจากกลุมประชาชนอาศัยอยูใกลกับโรงงานมาก  ตั้งแตร้ัวติดกับพื้นที่ของ
โรงงานเปนตนไป  ประกอบกับโรงงานและกลุมชุมชนตั้งอยูติดกันกับแหลงน้ําสาธารณะ  อาจทําใหกลุม
ประชาชนไดรับผลกระทบจากมลพิษที่ปลอยออกจากโรงงานไดโดยงาย  ไมวาจะเปนกลิ่นเหม็น
รบกวน เขมาควันและฝุนละอองจากการเผาไหม  ปญหาน้ําเสียที่ปลอยทิ้งลงสูคลอง เปนตน  แตกตางจาก
ประชาชนในพื้นที่อ่ืนที่จะไดรับผลกระทบเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น  ดวยเหตุนี้จึงเห็นวานาจะมีการสุม
สํารวจตรวจสอบปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม (มลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ํา) ในพื้นที่ดังกลาว และ
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เนื่องจากสารประกอบอินทรียระเหยเร็ว (Volatile organic compounds ; VOCs)  เปนสารมลพิษที่พบไดใน
อุตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะเปนสวนประกอบของตัวทําละลาย (Solvent) ในสีที่ใชฉีดพนชิ้นงาน  
สารตัวหลักไดแกสารในกลุม BTEX (Benzene Toluene Ethylbenzene และ Xylene)  และจัดวาเปนสาร 
ในกลุมเสี่ยงที่อาจจะเปนสารกอมะเร็ง ดังนั้น การตรวจสอบจะเลือกวิเคราะหสารกลุมดังกลาวในตัวอยาง
อากาศและตัวอยางน้ํา  ซ่ึงการตรวจสอบครั้งนี้อาจเปนการศึกษาเบื้องตนถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต  

   2)   วิธีการสุมเก็บตัวอยาง 

(1)   การตรวจสอบตัวอยางอากาศในชุมชน 

สุมเก็บตัวอยางอากาศในชุมชนที่อยูใกลเคียงโรงงานที่  16  จํานวน  2  แหง คือ 
บริเวณที่อยูติดกับโรงงาน และบริเวณที่หางออกไปจากโรงงานที่ไดรับการรองเรียนกลิ่นเหม็น โดยจะเก็บ
ตัวอยางอากาศอยางตอเนื่องตลอด  24  ช่ัวโมง ในวันที่โรงงานมีการประกอบกิจการ (2  ตัวอยาง) และเก็บ
ตัวอยางอากาศอยางตอเนื่องตลอด  24  ช่ัวโมง ในวันที่ไมมีการประกอบกิจการเพื่อใชเปรียบเทียบ  
(1  ตัวอยาง) เนื่องจากที่ตั้งของโรงงานอยูติดถนนซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากไอเสียรถยนตที่มีสารกลุม 
BTEX เชนกัน  

(2 )  การตรวจสอบตัวอยางน้ํา 

สุมเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานที่ 16 ปลอยลงสูคลอง จํานวน 3 ตัวอยาง  
(จากการลงพื้นที่ พบวา มีน้ําเสียจากโรงงานที่ 16  ปลอยลงสูคลองประมาณ 3 จุด) และตัวอยางน้ํา 
ในคลองจํานวน 2 ตัวอยาง ในระยะที่ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวความยาวของโรงงานตลอดคลอง 
เนื่องจากไดรับขอมูลจากประชาชนวาทิศทางการไหลของน้ําในคลองไมแนนอนขึ้นกับการขึ้น-ลงของ
น้ําทะเล 

อนึ่ง การที่จะระบุถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนตดังกลาวไดอยางแนชัด  จําเปนตองศึกษาใหรอบดาน อาทิ เชน ระยะเวลาที่ศึกษา
เพราะอาจไดรับผลกระทบจากฤดูกาลที่เปลี่ยนไป  มลพิษทางอากาศในฤดูหนาวจะรุนแรงกวาฤดูรอน  
ตัวอยางที่เก็บตรวจสอบก็จะตองมีความครอบคลุมลักษณะหรือวัฏจักรของการผลิต เปนตน แตดวย
ขอจํากัดของระยะเวลาและงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้  จึงทําใหไมสามารถศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมไดในรายละเอียด  ดังนั้น ผลการตรวจสอบจึงอาจมีขอจํากัดในการแปลผลไปบาง  
แตอยางไรก็ตาม อาจจะสามารถใชผลการตรวจสอบนี้เปนขอมูลเพื่อเฝาระวังสอดสอง  หรือเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไดตอไป
ในอนาคต 
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ตาราง 4.4   สรุปผลการสุมตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม (อากาศ) รอบร้ัวโรงงาน 
      บริเวณที่ 1 :  บานพื้นที่ 4 ไร ที่มีสมาชิก 20 คน ติดร้ัวโรงงาน 

พารามิเตอร หนวยวัด วิธีการวิเคราะห ผลการตรวจ 
เงื่อนไขการเก็บตัวอยาง:   3-4  มิถุนายน 2550 4-5  มิถุนายน 2550 
Benzene ppm NIOSH method 15001   
08.00-16.00 น.   <0.001 <0.001 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 
Toluene ppm NIOSH method 15001   
08.00-16.00 น.   <0.001 <0.064 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 
Ethyl Benzene ppm NIOSH method 15001 <0.001  
08.00-16.00 น.   <0.001 <0.065 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 
Xylene ppm NIOSH method 15001   
08.00-16.00 น.   <0.001 <0.068 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 

ท่ีมา:   ผลจากบริษัท UAE 
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ตาราง 4.5  สรุปผลการสุมตรวจคุณภาพสิง่แวดลอม (อากาศ) รอบร้ัวโรงงาน 
     บริเวณที่ 2 :  บานริมคลองเลี้ยงปลา มีสมาชิก 3 คน หางรั้วโรงงาน 200-300 เมตร 

พารามิเตอร หนวยวัด วิธีการวิเคราะห ผลการตรวจ 
เงื่อนไขการเก็บตัวอยาง:   3-4  มิถุนายน 2550 4-5  มิถุนายน 2550 

Benzene ppm NIOSH method 15001   

08.00-16.00 น.   <0.001 <0.001 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 

Toluene ppm NIOSH method 15001   

08.00-16.00 น.   <0.001 <0.001 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 

Ethyl Benzene ppm NIOSH method 15001 <0.001  

08.00-16.00 น.   <0.001 <0.001 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 

Xylene ppm NIOSH method 15001   

08.00-16.00 น.   <0.001 <0.001 
16.00-00.00 น.   <0.001 <0.001 
00.00-08.00 น.   <0.001 <0.001 

ท่ีมา:   ผลจากบริษัท UAE  
 

3) ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็วในตัวอยางอากาศ ตัวอยางน้ําท้ิง  
และตัวอยางน้ําผิวดินบริเวณรอบโรงงาน 

คณะวิจัยฯ ไดสุมเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบโรงงานแหงหนึ่งที่ไดรับการ
รองเรียนจากประชาชนจํานวนมากวามีกล่ินเหม็นรบกวนจากกลิ่นสีของขั้นตอนการพนสีหรืออบสี  
และระบายน้ําเสียที่มีกล่ินเหม็นลักษณะดังกลาวเชนกัน  เพื่อตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว 
(VOCs) ที่คาดวานาจะเปนเหตุแหงการรองเรียน  ซ่ึงการตรวจสอบครั้งนี้เปนการสํารวจผลกระทบใน
เบื้องตนเทานั้น และไดเลือกวิเคราะหสารกลุม BTEX ไดแก เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene)  
เอธิลเบนซีน (Ethyl Benzene) และ ไซลีน (Xylene) มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
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(1)   ตัวอยางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  สุมเก็บตัวอยางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณร้ัวโรงงานหางประมาณ 15 เมตร 
และบริเวณหางจากรั้วโรงงานออกไปประมาณ  200  เมตร การเก็บตัวอยางอากาศจะสูบเก็บอากาศดวย
หลอดเก็บตัวอยางเปนเวลาตอเนื่องกันทุก  8  ช่ัวโมง ครอบคลุมวันทําการ และวันหยุดทําการของ
โรงงาน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็วที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ 
 ผลการตรวจสอบในเบื้องตนพบวา มีปริมาณสารโทลูอีน (Toluene) เอธิลเบนซีน 
(Ethyl Benzene) และไซลีน (Xylene) ที่แตกตางกันระหวางวันทําการ และวันหยุดทําการของโรงงาน
ในตัวอยางที่เก็บจากบริเวณรั้วโรงงาน  รายละเอียดปรากฏตาม ตาราง 4.6 และตาราง 4.7 กลาวคือ  
ในการเก็บตัวอยางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไประหวางเวลา  08.00-16.00  น.  ของวันทําการ  
ตรวจพบปริมาณสารโทลูอีน (Toluene) เอธิลเบนซีน (Ethyl Benzene) และไซลีน (Xylene) สูงกวา
ชวงเวลาเดียวกันของวันหยุดทําการของโรงงาน 

 (2)   ตัวอยางน้ําท้ิง และน้ําผิวดิน 
  สุมเก็บตัวอยางน้ําทิ้งที่ระบายออกจากที่ตั้งโรงงาน จํานวน 3 ตัวอยาง (3 จุด) และเก็บ
ตัวอยางน้ําผิวดินซึ่งเปนคลองที่รองรับน้ําทิ้งจากโรงงาน จํานวน 2 ตัวอยาง (2 จุด) เพื่อวิเคราะหหาปริมาณ
สารอินทรียระเหยเร็วที่อาจปนเปอนมากับน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานและลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

ผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาไมสามารถตรวจพบสารอินทรียระเหยงาย 
(VOCs) กลุม BTEX ไดแก เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) เอธิลเบนซีน (Ethyl Benzene) และ ไซลีน 
(Xylene) ในน้ําทิ้งและน้ําผิวดินในทุกตัวอยาง รายละเอียดปรากฏตาม ตาราง 4.8 
  ทั้งนี้ การตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ในตัวอยางสิ่งแวดลอม
ดังกลาวขางตน  เปนเพียงการสุมสํารวจเพื่อใหทราบขอมูลเปรียบเทียบในเบื้องตนเทานั้น  คงไมอาจ
สรุปผลการตรวจสอบไดโดยชัดแจงวาโรงงานกอใหเกิดผลกระทบดานมลพิษสิ่งแวดลอมตอประชาชน
หรือไม เพียงใด  แตอาจเปนขอมูลสําหรับใชประกอบการตัดสินใจที่จะศึกษาผลกระทบมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานประกอบรถยนตหรือช้ินสวนยานยนตในเชิงลึกตอไป 
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ตาราง 4.6  ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ของตัวอยางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
                  ระหวางวันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

ปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) (สวนในลานสวน) 
บริเวณรั้วโรงงาน หางรั้วโรงงานประมาณ 200 เมตร 

 
สารอินทรีย 

ระเหยเร็ว (VOCs) 
 

เวลา 
08.00-16.00 น. 

เวลา 
16.00-00.00 น. 

เวลา 
00.00-08.00 น. 

เวลา 
08.00-16.00 น. 

เวลา 
16.00-00.00 น. 

เวลา 
00.00-08.00 น. 

Benzene < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Toluene < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Ethyl Benzene < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Xylene < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

ท่ีมา: ผลจากการตรวจในหองทดลองจากตัวอยางที่สุม 
 

ตาราง 4.7  ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ของตัวอยางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
                  ระหวางวันที่ 5 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

ปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) (สวนในลานสวน) 
บริเวณรั้วโรงงาน หางรั้วโรงงานประมาณ 200 เมตร 

 
สารอินทรีย 

ระเหยเร็ว (VOCs) 
 

เวลา 
08.00-16.00 น. 

เวลา 
16.00-00.00 น. 

เวลา 
00.00-08.00 น. 

เวลา 
08.00-16.00 น. 

เวลา 
16.00-00.00 น. 

เวลา 
00.00-08.00 น. 

Benzene < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Toluene 0.064 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Ethyl Benzene 0.065 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Xylene 0.068 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

ท่ีมา: ผลจากการตรวจในหองทดลองจากตัวอยางที่สุม 
 

ตาราง 4.8  ผลการตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยเร็วของตัวอยางน้ําทิ้ง และตัวอยางน้ําผิวดิน  
                  ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

ปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) (มิลลิกรัมตอลิตร) 
น้ําทิ้ง น้ําผิวดิน (คลอง) 

 
สารอินทรียระเหยเร็ว 

(VOCs) ตัวอยางที่ 1  ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 
Benzene ND ND ND ND ND 
Toluene ND ND ND ND ND 
Ethyl Benzene ND ND ND ND ND 
Xylene ND ND ND ND ND 

หมายเหตุ: ND หมายถึง ตรวจไมพบ (Non-detectable)  

ท่ีมา: ผลจากการตรวจในหองทดลองจากตัวอยางที่สุม 
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4)    กิจกรรมการตรวจสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนท่ีเลือกเปนกลุมเปาหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  การตรวจสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนพื้นทีเ่สี่ยง 
 

(1 )   การเก็บตัวอยางเลือดและปสสาวะ 

คณะวิจัยฯ  ซ่ึงเปนแพทยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย พรอมทีมงานฯ เขาพื้นที่เสี่ยง
ที่เปนพื้นที่เดียวกันกับหัวขอที่ 4.2.2  ที่ไดรับเลือกเปนกรณีศึกษาในการตรวจตัวอยางอากาศและน้ํา 
ในชุมชน  ที่เชื่อวาไดรับมลพิษจากโรงงานที่ตั้งอยูในบริเวณดังกลาว  ในการนี้แพทยไดทําการตรวจ
รางกายแบบออก OPD จํานวน  8  ครัวเรือน จํานวน  20  คน ที่มีเงื่อนไขดานสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง 
ที่เหมาะสม คือ ตองไมเปนผูสูบบุหร่ี ตองอาศัยอยูประจําในพื้นที่ และยินดีใหความรวมมือในการตรวจแลป็ 
ที่ตองมีการเจาะเลือดและเก็บตัวอยางปสสาวะ เพื่อคนหาระดับของสาร BTEX  4  ตัวในรางกาย คือ 
เบนซีน ทูโลอีน  เอทิลเบนซีน และไซลีน  

(2)   ผลการวิเคราะหเลือดและปสสาวะสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนที่อาศัย 
อยูติดรั้วโรงงานในพื้นท่ีเสี่ยง 

ประชาชนซึ่งอาศัยอยูรอบโรงงานไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยในชวงเชา 
(09.00-11.00 น.) และเก็บตัวอยางเลือดและปสสาวะของประชาชนเหลานี้เพื่อนําไปวิเคราะหการทํางาน
ของตับและไต โดยวัดระดับเอ็นไซม  Alanine Aminotransferase (ALT) Aspartate Aminotransferase 
(AST) Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) และ Creatinin ตลอดจนประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจาก
การรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และสไตรีน โดยศึกษาเมตาโบไลทของสารดังกลาวในปสสาวะ
ตามมาตรฐานของ ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienist) ดังแสดงใน
ตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9  คาอางอิงการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และสไตรีน 

ชนิดของสารพิษที่รับสัมผัส เมตะโบไลทในปสสาวะ คาอางอิง 
Benzene trans, trans-Muconic acid 500 μg/g creatinine 
Toluene Hippuric acid <1.7 g/g creatinine 
Xylene Phenylglycolic acid (PGA) <0.1 g/g creatinine 
Styrene Methyl hippuric acid <1.5 g/g creatinine 

 
จากการสุมตัวอยางประชาชนที่ทําการศึกษาจํานวน 20 คน ไดแก เพศหญิง 13 คน 

เพศชาย  7  คน อายุระหวาง  7 – 69  ป  พบวา ประชาชนไดรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และ 
สไตรีน แตปริมาณที่ตรวจพบคอนขางต่ํา (ดังแสดงไวในตาราง 4.7)  ทั้งนี้เนื่องจากมีการเก็บตัวอยาง
ปสสาวะในชวงเชา หลังจากประชาชนไดรับสัมผัสสารพิษประมาณ  1-2  ช่ัวโมง   ซ่ึงโดยปกติแลว 
ตองทําการเก็บตัวอยางปสสาวะหลังจากไดรับสัมผัสสารพิษมาแลว  8  ช่ัวโมง  อยางไรก็ตามพบวา  
มีการรับสัมผัสสารโทลูอีนสูงกวาปกติ  1.8  และ  5.8  เทาในเพศหญิง  2  คนซึ่งอาศัยอยูในบาน
ตลอดเวลา โดยบานอยูติดร้ัวโรงงาน  ในขณะที่ผูที่อาศัยไกลออกไปจากโรงงานนั้นจะมีการรับสัมผัส
สารโทลูอีนในปริมาณที่ต่ํากวา  และเมตะโบไลตของสารโทลูอีน คือ กรดฮิปปูริค มีระดับความเขมขน
ที่ต่ํากวาคาอางอิงคือ 1.7 g/g creatinine สําหรับการรับสัมผัสสารพิษอื่นๆ ไดแก สารเบนซีน ไซลีน 
และสไตรีน นั้น พบวา การรับสัมผัสนั้นไมเปนอันตรายตอรางกาย 

การศึกษานี้ไดเก็บตัวอยางเลือด  เพื่อวิเคราะหดูการทํางานของตับและไตของผูที่
อาศัยรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสัมผัสสารพิษที่ปลดปลอยมาจากโรงงานวามีความปลอดภัยเพียงไร  
ผลการตรวจวิเคราะหระดับครีเอตินีน (creatinine) ในเลือด พบวา การทํางานของไตในประชาชนสวนใหญ
อยูในระดับที่ต่ํากวาปกติเล็กนอย  ซ่ึงไมมีนัยสําคัญและไมเปนอันตรายตอไต   ผลการตรวจวิเคราะหระดับ
เอ็นไซมอะลานีน อะมิโนทรานสเฟอเรส (Alanine Aminotransferase ; ALT) และแอสพารเตท อะมิโน
ทรานสเฟอเรส (Aspartate Aminotransferase ; AST) พบวา การทํางานของตับอยูในสภาพปกติ  ไมมีความ
ผิดปกติของตับ อนึ่ง ผลการตรวจวิเคราะหเอ็นไซมอัลคาไลน ฟอสฟาเตส (Alkaline Phosphatase ; ALP) 
พบวา บางคนมีปญหาเรื่องตับอักเสบซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ โรคกระดูก โรคธัยรอยด  
เปนตน  ซ่ึงตองซักถามประวัติและตรวจรางกายอยางละเอียด จึงจะทราบสาเหตุที่แทจริง 

จากการตรวจสุขภาพของแพทยในเด็กชาย  3  คน อายุ 10 ป  11 ป และ 13 ป และ
เด็กหญิง  1  คน อายุ  15  ป  พบวา มีความผิดปกติของตับอักเสบ  ซ่ึงไมนาจะมีผลมาจากการรับสัมผัส
สารพิษ  สันนิษฐานวาอาจมีการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบมาจากอาหารหรือน้ําที่รับประทานที่โรงเรียน  
ซ่ึงอาจมีการปนเปอนเชื้อไวรัสตับอักเสบจากภาชนะที่ใชรวมกัน เชน จาน ชอน-ซอม แกวน้ํา 
รับประทานอาหารจานเดียวกัน หรือดื่มน้ําถวยเดียวกัน  
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นอกจากนี้ผลการตรวจวิเคราะหเอ็นไซมแกมมา-กลูตามีล ทรานสเฟอเรส 
(Gamma-Glutamyl Transferase ; GGT) นั้น พบวา มีคาสูงในตัวอยางหมายเลข 1  3  6 และ 14  ซ่ึงเปน
เพศชาย  2  คน เพศหญิง  2  คน (ดังแสดงไวในตาราง 4.10)  โดยระดับเอ็นไซมบงบอกวามีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนโรคกระดูก ตับอักเสบ ตับออนอักเสบ หรือตั้งครรภในเพศหญิง  ซ่ึงตอง
มีการตรวจรางกายอยางละเอียด จึงจะทราบสาเหตุและวินิจฉัยโรคไดถูกตอง 

 4.2.3 ขอสรุปเก่ียวกับมลพิษรอบโรงงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   จากสํารวจของคณะวิจัยบริเวณรอบโรงงานประกอบรถยนตและผลิตชิ้นสวนยานยนต 
และสถิติการรองเรียน  แสดงใหเห็นวา ภายใตกฎหมายทั้ง  5  ฉบับ  ที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษใน
โรงงานและนอกโรงงาน  มลพิษตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตรถยนตและช้ินสวนยานยนตมีโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบภายนอกโรงงานตอส่ิงแวดลอม และชุมชนที่อาศัยรอบโรงงาน  ผลกระทบของมลพิษ
รอบโรงงานจะมีมากนอยเพียงใดจะตองมีการประเมินทั้งในรูปความสุขความพอใจของคน (utility) 
และประเมินในรูปมูลคาที่เปนตัวเงิน 

   เนื่องจากมลพิษและผลกระทบของมลพิษตอส่ิงแวดลอมและมนุษย  ไมผานกลไกของ
ระบบตลาด ดังนั้น ถาหากจะประเมินคาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษ  จําเปนตองมีวิธีการ
ประเมินโดยไมใชระบบตลาด (Non-market valuation technique)  ซ่ึงมีแนวคิดและเทคนิคตางๆ ที่ใช
ประเมินดังจะกลาวไวในหัวขอที่  4.3 

   มูลคาผลกระทบภายนอกที่มีตอส่ิงแวดลอมและมนุษยภายนอกโรงงาน  ถือเปนสวนหนึง่
ของตนทุนในการผลิตรถยนตและชิ้นสวนยานยนตที่สังคมตองแบกรับภาระ 
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ตาราง 4.10   ผลตรวจวิเคราะหเลือดและปสสาวะของประชาชนที่อาศัยอยูติดรั้วโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

คาอางอิง 500 1.7 100 1.5 71 - 115 15 – 37 30 – 65 50 – 136 15 - 85 

ลําดับ เพศ อายุ  
(ป) 

t,t-Muconic acid 
(μg/g creatinine) 

Hippuric acid 
(g/g creatinine) 

PGA 
(mg/g creatinine) 

Methyl Hippuric 
(g/g creatinine) 

CRE 
(μmol/L) 

AST 
(U/L) 

ALT 
(U/L) 

ALP 
(U/L) 

GGT 
(U/L) 

1 หญิง 55 80 0.42 0 0 82 20 48 117 127 
2 หญิง 64 120 9.88 0 0 71 13 33 62 29 
3 ชาย 48 100 1.36 0 0 70 14 34 161 94 
4 หญิง 33 160 0.11 0 0 64 15 37 83 33 
5 หญิง 57 110 3.09 0 0.13 45 14 29 111 30 
6 หญิง 51 120 0.00 0 0 58 26 58 128 99 
7 ชาย 11 420 1.33 0 0.10 46 22 30 197 17 
8 ชาย 7 510 1.28 45 0.11      
9 ชาย 13 60 0.80 92 0.14 39 16 29 273 21 
10 หญิง 12 110 0.34 12 0.13      
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ตาราง 4.10  (ตอ) 

คาอางอิง 500 1.7 100 1.5 71 - 115 15 – 37 30 – 65 50 – 136 15 - 85 
ลําดับ เพศ อายุ  

(ป) 
t,t-Muconic acid 
(μg/g creatinine) 

Hippuric acid 
(g/g creatinine) 

PGA 
(mg/g creatinine) 

Methyl Hippuric 
(g/g creatinine) 

CRE 
(μmol/L) 

AST 
(U/L) 

ALT 
(U/L) 

ALP 
(U/L) 

GGT 
(U/L) 

11 หญิง  90 0.25 102 0      
12 ชาย 10 170 0.08 8 0 42 25 30 250 18 

13 หญิง 18 0 0.42 0 0 54 15 29 89 21 
14 ชาย 57 70 0.55 8 0 73 40 32 122 125 
15 หญิง 15 90 0.19 92 0 69 13 37 153 35 
16 หญิง 69 0 0.18 0 0 70 22 40 89 32 

17 หญิง 48 60 0.19 43 0.35 92 20 39 89 33 
18 ชาย 50 100 0.59 67 0.12 109 22 37 93 47 
19 หญิง 59 0 0.48 14 0 93 17 35 116 36 

20 หญิง 40 110 0.10 30  55 28 36 165 41 

ที่มา : ผลจากการตรวจในหองทดลอง จากตัวอยางที่สุม  
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4.3 มูลคาผลกระทบจากมลพิษนอกโรงงานผลติยานยนตและชิ้นสวน 

4.3.1 แนวคิดในการประเมินคาผลกระทบภายนอก 

1)   การประเมินคาผลกระทบภายนอกการประเมินคาความสูญเสียเชิงเศรษฐกจิท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของมลพิษตอทรัพยากรมนุษย : สํารวจแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของและ 
องคความรูดานทฤษฎี 

(1)   แนวคิดการเรียกคาสินไหมทดแทน กรณีท่ีเกิดความเสียหายจากมลพิษตอ
ทรัพยากรมนุษย 

การเรียกคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินที่สืบเนื่อง
จากสิ่งแวดลอมเปนพิษนั้น  ยังไมมีเกณฑและแนวทางปฏิบัติ นับเปนเรื่องใหมมากสําหรับประเทศไทย  
ทั้ง ๆ ที่ในอดีตมาไดมีเร่ืองราวรองทุกขมากมาย เปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง แตดวยเหตุที่มีปญหายุงยาก
ในการพิสูจนในชั้นศาล ทําใหคดีฟองรองหลาย ๆ คดีตกไป มีเร่ืองรองทุกขจํานวนหนึ่งที่ไมมีโอกาส
แมแตจะนําคดีผานกระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรม  เพราะเจาทุกขไมมีกําลังเงิน ไมมีชองทางที่จะ
พึ่งพากระบวนการของศาลยุติธรรม  ประเทศไทยยังไมมีนักวิชาการที่มีประสบการณตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ฉะนั้น งานวิจัยโครงการวิจัยฉบับนี้จึงนับเปนชิ้นแรกที่ไดศึกษาและจัดเตรียมขึ้นดวยวัตถุประสงคที่จะ
ใชเปนกรณีศึกษา  เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนแนวทาง และบรรทัดฐานของการเรียกคาสินไหมทดแทน  
กรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับชีวิต และทรัพยสินที่สืบเนื่องมาจากปญหามลพิษ 

 การพิสูจนวาบุคคลมีความผิดจริง 

ความรับผิดชอบของบุคคลตามกฎหมายนั้น อาจจะแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ  
คือ ความรับผิดชอบทางอาญา และความรับผิดชอบทางแพง 

ความรับผิดชอบทางอาญา   อาจกลาวโดยสรุปวา ความรับผิดชอบทางอาญา 
หมายถึง  การที่กฎหมายกําหนดหามมิใหบุคคลใด ๆ กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  เมื่อมีบุคคลกระทําการ 
อันเปนการฝาฝนขอหามของกฎหมาย   บุคคลนั้นจะตองรับผิดทางอาญา  หรือหมายถึง การที่กฎหมาย
กําหนดใหบุคคลใด ๆ กระทําการอยางใดอยางหนึ่งแลว ปรากฏวา  บุคคลนั้นไมกระทําการตามที่กฎหมาย
กําหนด บุคคลนั้นก็จะตองรับผิดทางอาญาเชนเดียวกับกรณีแรก  โดยปกติบุคคลจะมีความผิดทางอาญา
ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา  แตก็มีขอยกเวนคือ ในบางกรณีกฎหมายจะกําหนดใหบุคคลตองรับผิดทางอาญา  
ถึงแมวาจะไดกระทําโดยประมาทหรือไดกระทําโดยไมเจตนาก็ตาม ตัวอยาง เชน บุคคลจะมีความผิดฐาน
ประมาทไดตอเมื่อไดกระทําไปโดยเจตนาเทานั้น  แตบุคคลอาจจะมีความผิดฐานฆาคนตายได  ทั้งที่เปนกรณี
การฆาคนโดยเจตนา การฆาคนโดยไมเจตนา และการทําใหคนตายโดยประมาท  เปนตน 
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ความรับผิดชอบทางแพง  อาจจะกลาวโดยสรุปวา ความผิดทางแพง  หมายถึง 
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตองรับผิดชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน หรือตองกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง  อันเปนการชําระหนี้ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ความรับผิดทางแพงนั้น อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากเหตุหลายเหตุ เชน เกิดจากการทําละเมิด หรือเกิดจากการจัดการงานนอกคําสั่ง เปนตน 

การทําความเสียหายตอส่ิงแวดลอม จะมีผลกอใหเกิดความรับผิดประการใดบาง 
การกระทําความเสียหายตอส่ิงแวดลอมนั้น  อาจจะกอใหเกิดความรับผิดทางอาญาหรือทางแพงเพียงประการ
เดียว  แตบางครั้งการทําความเสียหายตอส่ิงแวดลอมนั้น  อาจจะกอใหเกิดความรับผิดทั้งทางแพงและอาญา
ควบคูกันไป 

วัตถุประสงคในการดําเนินการทางแพงและอาญานั้นแตกตางกัน กลาวคือ 
การดําเนินการทางอาญานั้นจะมุงหมายที่ลงโทษบุคคลที่ทําความเสียหายตอส่ิงแวดลอม  แตการ
ดําเนินการทางแพงมุงหมายที่จะใหสิทธิแกบุคคลที่ไดรับความเสียหายสามารถฟองรองคดี  เพื่อเรียก 
คาสินไหมทดแทนได 

การเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอส่ิงแวดลอมในประเทศพัฒนานั้น 
สวนมากจะมีบทกฎหมายเฉพาะอยางกําหนดไวโดยชัดแจง  เพราะความเสียหายทางดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในประเทศเหลานั้น  จะมีผลกระทบกระเทือนตอประชาชนอยางรายแรง  แตการเรียกคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายดังกลาวมักจะอาศัยบทกฎหมายทั่วๆ ไป 

สําหรับในประเทศไทย ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคาสินไหมทดแทน 
เพื่อความเสียหายตอส่ิงแวดลอมบัญญัติไวโดยตรง การเรียกคาสินไหมเพื่อความเสียหายนี้จึงตองอาศัย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดดําเนินการแทน อยางไรก็ดี ตัวอยางเกี่ยวกับการเรียก
คาสินไหมทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้นมีจํากัด  จึงจําเปนตองยกกรณีตัวอยางของ 
คําพิพากษาศาลฎีกาเพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคาสินไหมทดแทน ฉะนั้น 
ในการศึกษาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  จึงจําเปนจะตองศึกษา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดดวย  การจะเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับ แนวคิดของการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนนี้ จําเปนตองทําความเขาใจ  3  ประเด็นตอไปนี้กอน คือ 

1. ทฤษฎีวาดวยสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม : ทรัพยากรสิ่งแวดลอม จําแนก
ออกไดตามลักษณะความเปนเจาของไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมของมหาชนซึ่งทุกคนมีสิทธิและ
สามารถใชรวมกัน เชน อากาศ น้ํา ทะเล เปนตน และทรัพยากรสิ่งแวดลอมของเอกชนซึ่งประชาชน 
บางพวกบางเหลาเทานั้นที่มีสิทธิจะใชได เชน สวนสาธารณะที่มีการไปพักผอนหยอนใจโดยเรียกเก็บ
คาบริการ 

2. ทฤษฎีวาดวยความสัมพันธระหวางเหตุและผล :  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียก 
คาสินไหมทดแทน จําแนกออกเปน  2  ทฤษฎีที่สําคัญ คือ ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมกับทฤษฎีวาดวย
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ความสัมพันธระหวางเหตุและผล และทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีวาดวยความรับผิดเด็ดขาด  ทฤษฎีวาดวย
ความสัมพันธระหวางเหตุและผล ถือหลักวา ผูกระทําจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะแตผลที่
ตามปกติอันควรจะเกิดจากการกระทําของผูนั้น ไมรวมถึงผลที่ไมอาจคาดหมายไดวาจะเกิดความเสียหาย
ตอเนื่อง 

3. ทฤษฎีวาดวยความรับผิดเด็ดขาด:  ทฤษฎีวาดวยความรับผิดเด็ดขาด  
ถือหลักวาถาไมมีการกระทําแลวความเสียหายยอมไมเกิดขึ้น ดังนั้น ถามีการกระทําผิดเกิดขึ้น ผูกระทํา
จึงตองรับผิดในผลเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการกระทําของตนซึ่งรวมถึงความเสียหายตอเนื่องดวย 

อยางไรก็ด ี จากที่กลาวมาทั้งหมด  อาจจะสรุปไดดังนี ้
1) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไมมีกําหนดไวอยางชัดแจง  

การจะตัดสินใหบุคคลใดซึ่งกอความเสียหาย  ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงและพฤติการณของเรื่องแตละเรื่องเปนกรณีๆ ไป 

2) ปจจุบันความเสียหายเกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนโดยเฉพาะความเสียหายเกิดจากเสียงรบกวน น้ําเสีย อากาศเสีย และความเสียหายเกี่ยวกับดิน
และท่ีดินนั้น บุคคลที่เปนตนเหตุของความเสียหายดังกลาวจะตองรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวเฉพาะ และ/หรือจะตองรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยอยางใดอยางหนึ่ง หรือควบคูกันไปแลวแตกรณี 

3) อํานาจฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทางอาญานั้น พนักงานอัยการและ
ผูเสียหายเทานั้นที่มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล สวนอํานาจฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทางแพงนั้น
อยูภายใตบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา  55 

4) กองทุนทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หมายถึง เงินทุนที่มีไว
สําหรับใชจายเปนคาทดแทนแกประชาชนทั่วไป  ซ่ึงไดรับความเดือดรอน เสียหายตอชีวิต รางกาย 
อนามัยหรือทรัพยสิน อันเปนผลจากการที่ส่ิงแวดลอมเกิดเปนพิษขึ้น  รวมตลอดจนถึงเพื่อใชสําหรับ
เปนคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสียหายดวย 

(2)   การประเมินคาความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ : ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 
ในปจจุบัน ณ ป พ.ศ.2548 นี้ ประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑในการคิดหาตัวเลข  

เพื่อชวยผูที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ  ฉะนั้น จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาแนวทางดังกลาว  
เพื่อชวยเหลือผูเดือดรอน โดยทฤษฎีนั้นจะมี 2 แนวทาง คือ (1) ใชหลักตนทุนการเจ็บปวย (Cost of illness) 
เปนคาขอบลาง (lower bound) ของคาความยินดีจะรับเงินชดเชย (compensating) ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
และ (2) ใชหลักทุนมนุษย (human capital approach) ซ่ึงประยุกตคาความนาจะเปนที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น 
แลวผูไดรับผลกระทบจากมลพิษอาจจะตาย พิการ หรือเสื่อมประสิทธิภาพ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
เปนเรื่องที่นาสนใจมากและมีโอกาสที่จะไดรับการโตแยงไดเสมอ เวลาที่มีงานเขียน งานศึกษาทํานองนี้ขึ้นมา  
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อยางไรก็ดี  ควรจะทําความเขาใจประเด็นหลักๆ กอนที่จะเขาสูรายละเอียดใน
หัวขอถัดไป ซ่ึงจะเปนการประเมินคาเปนตัวเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษ 

อนึ่ง โรคหรือปญหาสาธารณสุขหนึ่ง ๆ  มีผลตอคนและปริมาณแรงงานของคนได 3 
ทางใหญๆ คือ ตาย พิการ และเสื่อมประสิทธิภาพ 

ความตาย  
 ความตายจะสงผลกระทบโดยทางตรงในรูปการสูญเสียจํานวนคนทํางาน หรือ

ปริมาณของแรงงาน ความสูญเสียนี้ คือ ชวงเวลาหรือจํานวนปที่เขาจะทํางานตอไดถาไมมาดวนตาย
เสียกอน จํานวนปการทํางานที่สูญเสียไปนี้ คือ ผลตางระหวางอายุที่ตายกับอายุขัยเฉลี่ย หรือป
เกษียณอายุ (สุดแลวแตอันใดมากอน) นั่นเอง  มูลคาการสูญเสียก็คือมูลคาปจจุบันของผลผลิต หรือ
รายไดที่ผูตายนาจะสามารถทําไดในชวงเวลานี้ ถาเขาไมตาย 

พิการ  
ความพิการจะสงผลกระทบในรูปแบบการสูญเสียเวลาทํางาน (work-time-loss) 

ตัวอยางรูปธรรม เชน คนปวยตองขาดงาน เด็กที่สุขภาพไมดีตองขาดโรงเรียน ฯลฯ ความพิการนี้อาจมี
ลักษณะชั่วคราวและถาวร หรือระยะสั้นและระยะยาว ความพิการชั่วคราว  ซ่ึงมักมีระยะสั้นทําใหขาด
งานชั่วคราว  แตความพิการระยะยาวโดยเฉพาะที่เปนการพิการถาวรดวย  มักจะทํางานไมไดตลอดไป 
หรือถาทํางานไดก็จะทํางานไดไมเต็มที่  กรณีเชนนี้จะไปคาบเกี่ยวกับการเสื่อมประสิทธิภาพ 

เสื่อมประสิทธิภาพ  
การเสื่อมประสิทธิภาพ หมายถึง ผูนั้นไดสูญเสียประสิทธิภาพการทํางานไป 

เนื่องจากความเจ็บปวย ตัวอยางรูปธรรม เชน คนไขมาลาเรีย แมในขณะวางเวนจากการจับไขจะยัง
ทํางานได  แตประสิทธิภาพการทํางานก็ลดถอยลง  คนงานที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอมักทํางาน
ไดผลนอยกวาที่ควรจะเปน นอกจากนั้น การเสื่อมประสิทธิภาพอาจแสดงออกในรูปการตัดสินใจ 
(เกี่ยวกับการทํางาน) ที่เชื่องชาหรือผิดพลาด ทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางาน (work performance) 
ในทางปฏิบัติ ผลการเสื่อมประสิทธิภาพการทํางานอันเนื่องมาจากโรคใดโรคหนึ่ง ตองเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตมาตรฐานที่คนงานซึ่งไมไดเปนโรคนั้นๆ สามารถผลิตไดในคาบเวลาและงานชนิดเดียวกัน 
ในทางปฏิบัติเกณฑเปรียบเทียบที่เคยใชกันมี อาทิเชน 

1) เปรียบเทียบผลผลิตของคนงาน ในชวงกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม
ควบคุมโรคนั้นๆ 

2)  เปรียบเทียบอัตราคาจางรายชิ้นผลผลิต (piece-rate) ของคนงานที่เปนโรคกับ
คนงานที่ไมเปนโรค 
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3) เปรียบเทียบระดับคาจางคนงานในเขตที่มีการระบาดของโรคสูง กับในเขตที่
ปลอดจากโรคนั้นๆ 

4) การวัดพลังงานในการทํางาน (work energy) ของคนที่ปวยเทียบกับคนปกติ 
โดยใชวิธีการทางหองทดลอง 

ขั้นตอนการประมาณตนทุนทางเศรษฐกิจของการปองกันอันตราย ความสูญเสีย
จากการเจ็บปวย  

ผลของการปองกันอันตราย ความสูญเสียจากการเจ็บปวยตอการหลีกเลี่ยงจาก
ความตาย  การลดความพิการ และการลดความเสื่อมประสิทธิภาพในการทํางาน  ตองประมาณคา
ออกมาเปนหนวยการทํางานเต็มเวลา เชน คน-ป (man-years) คน-เดือน (man-months) และ คน-วัน 
(man-days) เปนตน  การประมาณคาจํานวนคนที่ทํางานเต็มเวลาที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการสงวน
ชีวิตตองคํานึงถึงอัตราการเขารวมแรงงาน อายุขัยการทํางาน (work–life table) และภาวะการมีงานทํา 
ซ่ึงอาจแตกตางไปในแตละประเทศ แตละทองถ่ิน  โดยปกติสําหรับผูที่วางงานไมไดอยูในวัยทํางาน
หรือไมไดทํางาน  ชีวิตของเขาที่สงวนไวไดไมถูกนํามาประมาณคาเวลาการทํางาน อยางไรก็ตาม มี
ขอยกเวนในกรณีของเด็ก กลาวคือ ถาเรากําลังประมาณมูลคาทุนมนุษย  ชีวิตของเด็กที่สงวนไวไดใน
ปจจุบันอาจจะชวยเพิ่มมูลคาทุนมนุษยในอนาคต เมื่อเด็กเติบโตถึงวัยทํางานได ดังนั้น ชวงเวลาที่เด็กจะ
ทํางานไดในอนาคต จึงตองนํามาคิดคํานวณดวย 

การขาดงานเนื่องจากความพิการ และประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลง  เปนเรื่องที่
ยุงยากพอสมควรที่จะประมาณออกมาเปนหนวยเวลาแรงงาน  เพราะมีทั้งปจจัยทางสังคม ปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพของงานที่ทํา และทัศนคติตอความเจ็บปวยตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ อีกมากที่มีอิทธิพลกําหนดวา  เมื่อ
เจ็บปวยบุคคลจะขาดงานหรือไม  ถาตัดสินใจไมขาดงานแลวการทํางานจะมีประสิทธิภาพนอยลง
เพียงใด ความแตกตางระหวางบุคคล   ระหวางกลุมประชากรตางๆ ในการตัดสินใจเรื่องนี้  นาจะมีมาก
พอสมควร ซ่ึงยากที่จะคํานึงถึงไดหมดในการประมาณเวลาการทํางานเฉลี่ยที่ตองสูญเสียไป 

ผูวิจัยฯ จะตองตีคาของเวลาการทํางานที่ลดลงอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย  ให
ออกมาในรูปของตัวเงิน ซ่ึงไดแก มูลคาผลผลิตที่ไดลดลงจากแรงงานนั่นเอง การวัดมูลคาผลผลิตที่
ลดลงทําไดโดยการนํารายไดจากคาจางและเงินเดือนในคาบเวลาหนึ่งๆ (เชน รายไดตอปเปนตน) คูณ
ดวยเวลาการทํางานที่ลดลง ซ่ึงวัดดวยหนวยเวลาเดียวกันกับรายได เชน คนหนึ่งคนทํางานเต็มเวลาตลอดทั้ง
ปเปนเวลานานหลายๆ ป (full-time man-year) มูลคาผลผลิตที่ลดลงวัดออกมาในรูปกระแสรายได (stream of 
earnings) นี้ อาจนํามาหาคาเฉลี่ยรายป เพื่อแสดงมูลคาปจจุบันที่บงชี้มูลคาทุนมนุษย ที่ลดลง ดังที่กลาวมา 

การประเมินความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรค หรือความเจ็บปวย ตามแนวทางทุน
มนุษยนั้น มุงเนนไปที่ผลผลิตของแรงงานของผูปวยเปนสําคัญ  หนวยการวิเคราะห คือ บุคคล การเนน
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การวิเคราะหระดับบุคคล และผลผลิตของแรงงานเฉพาะบุคคลไดถูกวิพากษวิจารณวา  ไมสอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริงในสังคมของประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะสังคมชนบท (Rosenfield, 1984)  แนวคิด
ใหมนี้ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาจากความพยายามประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคเมืองรอน (tropical 
diseases) เชน มาลาเรีย โรคเทาชาง ฯลฯ เสนอวา การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา  ซ่ึงมีความ
หมายถึงการทํางานของบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนนั้น  เปนการตัดสินใจรวมกันในครัวเรือน 
โดยคํานึงถึงสวัสดิการหรือความเปนอยูของครอบครัว  ในสภาพเชนนี้การเจ็บปวยของสมาชิกคนหนึ่ง
อาจไมไดหมายถึงจํานวนแรงงาน และปริมาณผลผลิตอาจไมไดลดลงเสมอไป  เพราะครอบครัวได
ตัดสินใจใหมีการทดแทน  แรงงานหรือทํางานแทนกันในระหวางสมาชิก เชน แมซ่ึงเดิมทีไมไดออกไป
ทํางานในนา อาจจะตองออกไปทํานาเมื่อพอปวย  เชนนี้แลวผลผลิตขาวอาจไมลดลงเลย เปนตน ซ่ึง
หมายความวา การประเมินโดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริงของการทดแทนแรงงานจะทําใหเกิดปญหาการ
ประเมินสูงเกินไป อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา มิไดเกิดความสูญเสียใดๆ ตอครอบครัวอันเปนผล
มาจากการเจ็บปวยของบิดา ในการทดแทนแรงงานของบิดามารดา  อาจจะตองละจากกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจ หรือกิจกรรมที่ไมเปนเชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ซ่ึงเคยทําอยู (เชน ดูแลลูกที่ยังเล็กอยู เปนตน) ดังนั้น 
ครอบครัวของผูปวยอาจไดรับผลเสีย  อันเนื่องมาจากการปวยของสมาชิก แตผลเสียนี้ไมจําเปนตองเกิด
ขึ้นกับผลผลิตของแรงงานของสมาชิกผูปวยนั้นๆ เสมอไป  

แนวคิดดังกลาวนี้ โดยสรุปแลวมีใจความสําคัญที่เสนอใหทําการประเมินความ
สูญเสียจากความเจ็บปวยภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎีการจัดสรรเวลาระดับครอบครัว กลาวอีกนัย
หนึ่ง  การประมาณความสูญเสียจากความเจ็บปวย  ดวยวิธีการแบบทุนมนุษยซ่ึงสนใจเฉพาะผลผลิต
ของแรงงานระดับบุคคลเปนการประเมินที่ไมถูกตองและไมตรงจุด  เพราะมีสมมติฐานไมถูกตอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานกับการใชเวลาวาง (work-leisure) ของบุคคลและครอบครัว 

อนึ่งในประเทศตะวันตกที่มีการใชแนวคิดเหลานี้  ไดเกิดขอวิพากษวิจารณหลัก
ความยินดีที่จะจาย (willingness to pay approach) หรือความพึงพอใจที่จะเลือก (revealed preference) 
นั้น  วาไดใหความสําคัญอยางมากตอการประเมินของผูบริโภค  ซ่ึงสอดคลองตามหลักอธิปไตยของ
ผูบริโภค (consumer sovereignty) สวนการวิเคราะหก็มีพื้นฐานผูกพันกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวัสดิการ
เปนอันมาก  แมแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่จะเลือก  จะมีความสมเหตุสมผลในทางทฤษฎีการ
ประเมินคาของการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ  แตในทางปฏิบัติ นักเศรษฐศาสตรที่เชื่อตามแนวคิดนี้  ก็ยัง
เผชิญกับปญหาการหาวิธีการวัดความพึงพอใจที่จะเลือกที่เหมาะสมและยอมรับทั่วไปได  ในที่นี้จะ
กลาวถึงวิธีการบางวิธีที่ใชกันอยูโดยสังเขป คือ 
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1. ประเมินคาชดเชย (compensation valuation)  วิธีนี้พยายามตีมูลคาที่บุคคลยอม
จายเพื่อลดความเสี่ยงจากความตาย โดยเทียบเคียงกับเงินชดเชยที่คนงานไดรับจากการทํางานที่เสี่ยง
อันตรายตอชีวิต (hazardous job) วิธีนี้ยังมีจุดออน เพราะวัดไดแคเพียงประโยชนสวนบุคคล มิไดนับ
รวมประโยชนที่ครอบครัวและผูอ่ืน ตลอดจนประโยชนที่สังคมจะไดรับ นอกจากนั้น อาจเปนไปไดวา 
ผูที่ทํางานเสี่ยงชีวิตเปนคนที่กลัวการเสี่ยงชีวิตนอยกวาคนปกติทั่วไป คาชีวิตที่ตีราคาดวยวิธีนี้ จึงอาจ 
ต่ํากวาความเปนจริง 

2. วิธีการประเมินจากแบบสอบถาม  วิธีนี้พยายามหาคาความยินดีที่จะจายโดย
สอบถามบุคคลในสถานการณสมมุติ  ซ่ึงมีนัยเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงภัยชีวิต และมูลคาเงินที่บุคคล
ยอมจายเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอย ไมเชื่อถือวิธีการ
แบบสอบถามนี้  โดยใหเหตุผลวา ส่ิงที่คนเราปฏิบัติจริงๆ ไมจําเปนตองเหมือนสิ่งที่พูดออกมา (วาจะทํา) 
อนึ่ง แมจะยังมีปญหาการยอมรับ แตวิธีการประเมินจากแบบสอบถามนี้  ปจจุบันไดรับความสนใจจาก
นักเศรษฐศาสตรมากขึ้น  

3. วิธีการประเมินมูลคาจากนัยของการหลีกเลี่ยง (Implied valuation)   วิธีการนี้
เปนการหาคาของการหลีกเลี่ยงความตาย หลีกเลี่ยงความเจ็บปวย  ดวยการถามผูบริหารงานสาธารณสุข 
ตลอดจนนักการเมืองและผูบริหารอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขนั้นๆ  วาประโยชนจากการลดการ
ตาย ความเจ็บปวย  อันเนื่องมาจากโครงการสาธารณสุขควรมีมูลคาเทาไร  นักเศรษฐศาสตรที่ใชวิธีการ
นี้ใหเหตุผลวา ในทางปฏิบัติ ผูบริหารและนักวิชาชีพเหลานี้  ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
อยูแลว เพราะฉะนั้น การใหคนเหลานี้ประเมินผลไดเสียเอง  ก็จะเปนเงื่อนไขใหพวกเขาตองตรวจสอบ
การตัดสินใจของตนอยางเปนระบบมากขึ้น อยางไรก็ตาม วิธีการนี้มักมีปญหาความไมสอดคลองของ
มูลคาผลได  ที่ผูบริหารแตละคนประเมินกันออกมา 

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวา วิธีการตางๆ ไมวาจะเปนแนวทางทุนมนุษย 
หรือหลักความยินดีที่จะจาย   ตางมีปญหาเกี่ยวกับความถูกตองในการตีคาเปนตัวเงินใหกับชีวิต ความตาย 
ความเจ็บปวยดวยกันทั้งนั้น   ดอรฟแมน (Dorfman, 1998) กลาววา  “… ในสถานการณความ 
ไมแนนอนและปญหาความนาเชื่อถือไดของวิธีการที่มีอยูนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือ ละเวนความพยายาม
ที่จะตีคาความตาย ความเจ็บปวยเสียดีกวา …”  
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4.3.2 แนวคิดประเมินผลกระทบภายนอกจากตนทุนทางสังคม 

  ในทางเศรษฐศาสตรตนทุนการผลิตรถยนตและชิ้นสวนยานยนต  ควรเปนตนทุน 
ที่รวมมูลคาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษตางๆ ที่ผูผลิตไดกอใหเกิดขึ้นและปลอยออกนอก
โรงงาน  ออกสูสภาพสิ่งแวดลอม และเกิดผลกระทบตอมนุษย  การที่ผูผลิตปลอยมลพิษออกนอก
โรงงานก็เพื่อลดตนทุนในการจัดการและบําบัดมลพิษ  แตในขณะเดียวกันมลพิษดังกลาวก็ทําใหเกิด
ปญหาตอส่ิงแวดลอมและมนุษย 
  การประเมินมูลคาผลกระทบภายนอกเพื่อนําไปประเมินตนทุนทางสังคม (Social cost)  
ในการผลิตรถยนตและชิ้นสวน  ซ่ึงมีความสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นวา  การผลิตรถยนตและชิ้นสวนมี
ตนทุนที่แทจริงเทาใด  มีสัดสวนของตนทุนที่ผูผลิตจายรอยละเทาใด  สวนที่สังคมจะตองรับภาระมีคา
เทาใด 
  การประเมินมูลคาผลกระทบภายนอกจากมลพิษ  ประเมินไดจากคาใชจายตางๆ  6  
องคประกอบ ไดแก 

แนวคิดการประเมินตนทุนทางสังคม 
1)    สวนที่เกี่ยวของกับโรงงาน  ซ่ึงโดยปกติ  ถาโรงงานมีกระบวนการจัดการดีพอ 

ของเสียที่เปนอันตรายนาจะออกมาสูภายนอกโรงงานต่ําที่สุด หรือไมมีเลย (zero waste)  ทางโรงงาน
ตองมีการลงทุนสรางระบบบําบัด และมีคาใชจายในการบริหารจัดการใหระบบทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  นักเศรษฐศาสตรเชื่อวา  การปฏิบัติไดตามมาตรฐานการจัดการมลพิษ (comply)  ตนทุน
ที่โรงงานรับภาระ  นาจะต่ํากวาตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น  เนื่องจากไดรับผลกระทบจากมลพิษที่เกิด
จากการละเมิด หรือ การแอบปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอม โดยไมบําบัดใหมลพิษอยูในระดับที่ต่ํา  ซ่ึงมี
ความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตมนุษย  แตอยางไรก็ดี ในอดีต คนงานที่ทํางานในโรงงาน
ก็มีความเสี่ยงจากการทํางานที่จะสัมผัสสารพิษ  ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน 
ดังนั้นควรมีการประเมินตนทุนสวนนี้ไวดวย ฉะนั้น ในสวนที่  1  จะมี  2  รายการตอไปนี้   

(1.1)   ตนทุนการฝงกลบและบําบัดของเสียอันตรายภายในโรงงาน  (Total 
Treatment Cost ; TTC) ที่ไดจากกระบวนการผลิตสินคาที่โรงงานอุตสาหกรรมตองรับผิดชอบเพื่อให
ไดมาตรฐานการปลอยมลพิษสูสภาพแวดลอม  

(1.2)   ตนทุนสุขภาพ (Cost of Illness) ของคนงานที่ไดรับการตรวจสุขภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ และอาจพบวา คนงานบางสวน มีโอกาสไดสัมผัส หรือปนเปอนสารเคมี
อันตราย ตลอดจนไดรับมลพิษในขณะทํางาน เชน หองพนสี ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต  

ถาการจัดการไมดีพอ ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนใกลเคียง  
ดังอธิบายในสวนที่ 2  
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2)    สวนที่เปนผลกระทบภายนอกโรงงาน  ซ่ึงมี  2  สวนยอย คือ 
(2.1)   ตนทุนสุขภาพ (Household Health Cost ; HHHC) ของสมาชิกในครัวเรือน

ที่ตั้งบานเรือนในบริเวณใกลเคียงโรงงานที่กอมลพิษ จําพวกกากของเสียอุตสาหกรรม 
(2.2)  ตนทุนการปองกันมลพิษ (Household Preventive Cost ; HHPC) หรือ

หลีกเลี่ยงมลพิษ (Averting Cost : AC) ของปจเจกบุคคล และหนวยครัวเรือนยอย 
3)   สวนที่ทางการรัฐรับภาระคาใชจายในการปองกันสังคมสวนรวม (Defensive 

Expenditure หรือบางทีเรียก Collective-Defensive Cost) เชน คาจัดการกําจัดขยะที่เทศบาล หรือ 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  ตองรับภาระแตละเดือน แตละป ฯลฯ 

4)   ตนทุนการเสื่อมคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Environmental 
Damage Cost ; ENVDC)  เปนมูลคาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษตอคุณภาพชีวิตผูคนในชุมชน  
ปญหาสิ่งแวดลอมถูกทําลาย บางครอบครัวยายออกไปอยูที่อ่ืน ปดบานทิ้งราง 

งานวิจัยโครงการ ฯ นี้ สามารถทําไดบางสวนที่มีขอมูลเอื้อ คือ มูลคาผลกระทบ
ภายนอกที่ประเมินจาก รายการที่ 1.1  รายการที่  2.1  รายการที่  2.2 และรายการที่ 4  

(1) ตนทุนการฝงกลบและบําบัดของเสียอันตรายภายในโรงงาน  
(Total Treatment Cost ; TTC) 

(2) ตนทุนสุขภาพของสมาชิกครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง (Household Health Cost ; HHHC) 
(3) ตนทุนการปองกันมลพิษ หรือตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษของครัวเรือนใน

พื้นที่เสี่ยง (Household Preventive Cost ; HHPC) 
(4) ตนทุนการเสื่อมคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
       (Environmental Damage Cost ; ENVDC) 

 4.3.3 มูลคาผลกระทบภายนอก 

   4.3.3.1 วิธีการศึกษา 
การเตรียมงานภาคสนามกอนลงสํารวจขอมูล  ดวยแบบสอบถามสัมภาษณครัวเรือน

ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูในชุมชนพื้นที่เสี่ยงตอการสัมผัสมลพิษจากโรงงาน 

1)   การระบุพื้นท่ีเสี่ยง  
 คณะวิจัยฯ ใชขอมูลจากตาราง 4.2  Mapping  กับขอมูลที่ไดเยี่ยมชมโรงงานประกอบ

รถยนต โรงงานประกอบ/ผลิตชิ้นสวนยานยนต  เพื่อเตรียมการสํารวจพื้นที่เสี่ยงที่อยูรอบๆ หรือ
ใกลเคียงที่ตั้งของโรงงาน  เพื่อศึกษาผลกระทบภายนอกที่อาจเกิดจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ยานยนต และชิ้นสวน โดยดําเนินการกิจกรรม ดังนี้  (1)  สํารวจ CVM หาขนาดของมูลคาความยินดีที่
จะจายของครัวเรือนในชุมชนพื้นที่เสี่ยง  เพื่อลดมลพิษที่เชื่อวาเกิดจากโรงงานประกอบยานยนต/
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โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต หรือโรงงานประกอบชิ้นสวนยานยนต จํานวน  600  ครัวเรือน และ  
(2)  ศึกษาขนาดของคาใชจายในการปองกันมลพิษของครัวเรือนที่ตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่เสี่ยง โดยใช
กลุมครัวเรือนกลุมเดียวกับกลุมแรก ในหัวขอ  (1)  ดังรายละเอียดที่จะกลาวในหัวขอตอไป 

เนื่องจากการพิสูจนวา  “เสี่ยง”  เปนเรื่องสําคัญที่ตองมีความนาเชื่อถือทางวิชาการได
ระดับหนึ่ง  มิฉะนั้น ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดจากพื้นที่จะไมมีประโยชนในแงของการกําหนดนโยบาย 
ทั้งนี้เพราะ แหลงที่มาของมลพิษที่พบในโรงงานผลิตหรือประกอบรถยนต/ช้ินสวนอะไหลรถยนตนั้น 
อาจจะมาจากแหลงอื่นดวย เชน เบนซีน นอกจากพบในโรงงานประกอบรถยนตแลว  อาจพบจากอูซอม
รถยนต หรือสถานีเติมน้ํามัน ฉะนั้น ถาโรงงานรถยนต/ช้ินสวนอะไหลตั้งอยูโดยลําพังและอยูนอกพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม  พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม  ก็ตองพิจารณาแหลงมลพิษอื่นเพิ่มเติมดวย 

ดังนั้นงานวิจัยนี้  จึงกําหนดเกณฑในการเลือกพื้นที่จากโรงงานที่เขาเยี่ยมชมที่ปรากฎ
ในตาราง  4.10  และ  4.19  ตลอดจนขอมูลโรงงานจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนเจาของพื้นที่
ที่โรงงานตั้งดําเนินการอยู มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑที่ 1   พิจารณาจากเรื่องรองเรียนในอดีต (กรมควบคุมมลพิษป พ.ศ. 2541 – 2549) 
ซ่ึงทําใหไดโรงงานที่  7  โรงงานที่  8  และโรงงานที่  16 

อนึ่งเนื่องจากขอเท็จจริง  ชุมชนที่ประสบปญหาเดือนรอนรําคาญ ไมไดรองเรียนมายัง
กรมควบคุมมลพิษเพียงอยางเดียว  ชุมชนยังไดรองเรียนไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  แตหลังจากที่
คณะวิจัยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวา ยังอยูในระหวางการ
พัฒนาการจัดเก็บขอมูล คณะที่ปรึกษาฯยังไมไดรับความชวยเหลือดานสถิติ ขอมูล  ที่ตองการนํามาชวย
ประกอบการตัดสินใจเลือกพื้นที่ แตเพื่อความครบถวนสมบูรณของขอมูล  จึงจําเปนตองใชเกณฑที่ 2  
และ 3  เขารวมพิจารณาเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน  

เกณฑที่ 2   พิจารณาจากตําแหนงที่ตั้งโดยลําพัง ในพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมและ
หรือนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ทําใหไดโรงงานที่ 3 โรงงานที่ 4  และโรงงานที่ 5  ซ่ึงผลิต
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  สวนโรงงานผูประกอบหรือผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ที่ตั้งนอกนิคมอุตสาหกรรมและหรือนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม  และมีแนวโนมกอมลพิษ
ปริมาณมาก มีผลกระทบรายแรงไดเลือกโรงงานที่  16  โรงงานที่  15  

เกณฑที่ 3    พิจารณาจากบริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนพื้นที่ตั้งของคลัสเตอร
ยานยนต ซ่ึงคณะที่ปรึกษาฯไดเลือก 4 นิคมอุตสาหกรรม คือ นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในจังหวัด
สมุทรปราการ อยุธยา ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี สวนนิคมอุตสาหกรรมกลุมโรงงาน 19 แมจะไมมีการ
ตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง แตคณะที่ปรึกษาฯไดเลือกเปนพื้นที่เสี่ยงดวย เพราะมีโรงงานประกอบยานยนต 
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และโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต  28  โรงงานตั้งดําเนินการอยูจากขอมูลกรมควบคุมมลพิษ  ที่ไดเขา
ไปตรวจคุณภาพน้ําในนิคม ฯ เหลานี้ พบวา ผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งมีคามลพิษเกินมาตรฐาน   

เกณฑที่ 4   การตรวจสอบขอมูลในพื้นที่โดยการติดตอหนวยงานทองถ่ินในชุมชน 
เชน อบต. อบจ. หรือเทศบาล  เพื่อรับฟงขอรองเรียน หรือปญหาที่เกิดขึ้นจากมลพิษจากโรงงาน ใน
พื้นที่ที่คาดวาจะมีปญหา  ผลจากการเขาติดตอกับหนวยงานในทองถ่ินนอกจากทําใหไดรับความสะดวก
เพิ่มขึ้นในการลงพื้นที่จริง  แลวยังทําใหเขาถึงขอมูลเร่ืองราวรองทุกขเพิ่มเติมจาก  4  อบต. ที่ตั้งอยูใน
พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม กลุมโรงงานที่  19 

เกณฑที่ 5   กําหนดพื้นที่ในการเขาเก็บขอมูลโดยคําถึงถึงระยะหางจากแหลงกําเนิด
มลพิษเปนสําคัญ  จะดําเนินการเก็บขอมูลที่ใชรัศมีระยะทางหางจากจุดศูนยกลางเปนชวงๆ  โดยเริ่มตน
ที่ระยะหางจากโรงงาน  100  เมตร (เนื่องจาก กฏหมายตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  กําหนดให
โรงงานจําพวกที่  3   สวนใหญตองตั้งอยูหางจากโรงเรียนและโรงพยาบาล มากกวา  100  เมตร)  โดย
ขีดเปนรัศมีวงกลมใชตําแหนงที่ตั้งของโรงงานเปนศูนยกลางออกไปเรื่อยๆ จนถึงไมเกิน  1,000  เมตร 
ทั้งนี้แลวแตชนิดของมลพิษ กลาวคือ  

(1) มลพิษทางเสียง ในพื้นที่ ระยะหาง จากโรงงาน  100  ถึง  300  เมตร 
(2) มลพิษทางน้ํา ในพื้นที่ ระยะหาง จากโรงงาน   100  เมตร ถึง  700  เมตร 
(3)  มลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ ระยะหาง จากโรงงาน  100  เมตรถึง  1,000  เมตร  

ซ่ึงการกําหนดรัศมีระยะหางจากโรงงานแหลงกําเนิดมลพิษของพื้นที่ เสี่ยงนั้น  
ยังจําเปนตองคํานึงถึงขอเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหลงที่มาของมลพิษ  จากโรงงานที่ปลอยมลพิษอยู
หลายโรงงานในพื้นที่เดียวกัน  ทําใหแยกแยะปญหาที่เกิดขึ้นวามาจากโรงงานใดไดยาก 

อยางไรก็ดี ยังมีพื้นที่เสี่ยงรอบๆ โรงงานผลิต/ประกอบชิ้นสวนยานยนตที่มีแนวโนม
กอมลพิษปริมาณมากและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เชน โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานยางรถยนต 
โรงงานชุบโลหะประเภทโครเมียม อลูมิเนียม โรงงานปมพิมพตัวถัง กระโปรงหนา กระโปรงหลังของ
รถยนต กับรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน ฯลฯ 

2)  ระบุจํานวนครัวเรือนตัวอยางที่ไดรับเลือกเปนตัวแทน 

 เนื่องจากเทคนิค CVM ตองการตัวอยางขนาดใหญกวาการวิจัยภาคสนามปกติ  เพื่อลด
ความแปรปรวนของขอมูลลง งานวิจัยนี้ กําหนดไววา จะสํารวจครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง ฉะนั้นเพื่อใหมี
การกระจายตัวอยางครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนเรื่องรองเรียนในแตละ
พื้นที่ตัวอยาง  ตาราง 4.10  จึงเปนผลจากการกระจายครัวเรือนเพื่อการสํารวจภาคสนาม 600 ครัวเรือน 
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ตาราง 4.11  พื้นที่ที่ทําการสํารวจเก็บขอมลู 

จํานวนตัวอยางครัวเรือนในการลงพื้นที ่
พื้นที ่(จังหวดั) 

ครัวเรือน รอยละ 
สมุทรปราการ   200 33.3 
กรุงเทพมหานคร  100 16.7 
ปทุมธานี  100 16.7 
ชลบุรี 100 16.7 
สมุทรสาคร 50 8.3 
อยุธยา 50 8.3 
รวม 600 100 

 
4.3.3.2 ผลการประเมินมูลคาผลกระทบภายนอกเปนตัวเงิน 

กรณีศึกษาครัวเรือนในบริเวณพื้นที่เสี่ยง  เพื่อประเมินมูลคาผลกระทบภายนอกซึ่งเปน
ตนทุนทางสังคมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนต  6  จังหวัด (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี 
สมุทรสาคร ชลบุรี อยุธยา) โดยการสัมภาษณดวยแบบสอบถามตัวแทนสมาชิกของครัวเรือนในพื้นที่
เสี่ยงที่ไดใชในการวิเคราะหตนทุนทางสังคม รวม  600  ครัวเรือน  ไดกระจายตัวอยูในจังหวัดตางๆ   
ดังแสดงไวแลวในตาราง 4.11  ผลการประมวลขอมูลแสดงไดดังตาราง 4.12 
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ตาราง 4.12  ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

เพศชาย                                222 37.0 
เพศ  

เพศหญิง                              378 63.0 

โสด                                                        117 19.5 

แตงงานแลว                         462 77.0 สถานภาพ 

หยา/หมาย/แยกกันอยู           21 3.5 

ตํ่ากวา 21 ป 22 3.7 

21 - 30 ป 117 19.5 

31 - 40 ป 170 28.3 

41 - 50 ป 142 23.7 

51 - 60 ป 81 13.5 

อายุ 

 

61 ปขึ้นไป 68 11.3 
ตํ่ากวาประถมศึกษา              28 4.7 
ประถมศึกษาตอนตน 150 25.0 

ประถมศึกษาตอนปลาย 109 18.2 

มัธยมศึกษาตอนตน 80 13.3 

มัธยมศึกษาปลาย / ปวช. 133 22.2 
อนุปริญญา / ปวส. 43 7.2 

ปริญญาตรี / เทียบเทา 51 8.5 

ระดับการศึกษา 

สูงกวาปริญญาตรี 6 1.0 
นักเรียน / นักศึกษา 14 2.3 

ขาราชการ 27 4.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 0.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 121 20.2 

คาขาย 255 42.5 

แมบาน 74 12.4 

ไมไดทํางาน / เกษียณ 16 2.6 

อาชีพ  
 

อื่น ๆ 90 15.0 
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ตาราง 4.12 (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
นอยกวา  5,000  บาท 297 49.5 

5,001 - 10,000  บาท 171 28.5 

10,001 - 15,000  บาท 69 11.5 

15,001 - 20,000  บาท 23 3.8 

20,001 - 25,000  บาท 11 1.8 

25,001 - 30,000 บาท 10 1.7 

30,001 – 35,000 บาท 3 0.5 

35,001 – 40,000 บาท 7 1.2 

40,001 – 45,000 บาท 3 0.5 

45,001 – 50,000 บาท 2 0.3 

50,001 – 55,000 บาท 1 0.2 

รายไดสุทธิ 
(ตอเดือน) 

 

มากกวา 55,001 บาท  3 0.5 

ตนเอง 380 63.3 

คูสมรส 115 19.1 

บิดา / มารดา 34 5.7 

บุตร 51 8.5 

รายไดหลักของครอบครัว 

อื่น ๆ 20 3.4 

บานตนเอง 341 56.8 
บานเชา 221 36.8 

ลักษณะ 
ที่อยูอาศัย 

 อื่น ๆ 38 6.4 
ตองการ 336 56.0 ความตองการมีสวนรวม

ในการประชุม ไมตองการ 264 44.0 
มีอาการเจ็บปวยในรอบปที่ผานมา 314 52.3 การเจ็บปวย 

 ไมมีอาการเจ็บปวยในรอบปที่ผานมา 286 47.7 
การเจ็บปวยเปนผลจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

121 20.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเจ็บปวย 

 การเจ็บปวยไมไดเปนผลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือ ไมมีอาการเจ็บปวย 

479 79.8 
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ตาราง 4.12 (ตอ)    

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
ตองการ 488 81.3 ความตองการ 

ตรวจสุขภาพ ไมตองการ 112 18.7 
ไดรับมลพิษทางน้ํา 81 13.5 การไดรับมลพิษ 

ทางน้ํา ไมไดรับมลพิษทางน้ํา 519 86.5 
ไดรับมลพิษทางอากาศ 254 42.3 การไดรับมลพิษ 

ทางอากาศ ไมไดรับมลพิษทางอากาศ 346 57.7 
ไดรับมลพิษทางเสียง 58 9.7 การไดรับมลพิษ 

ทางเสียง  ไมไดรับมลพิษทางเสียง 542 90.3 
ไดรับมลพิษจากของเสียอันตราย 0 0 การไดรับมลพิษจากของ

เสียอันตราย ไมไดรับมลพิษจากของเสียอันตราย 0 0 

 
กลุมตัวอยางจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่เสี่ยงในดานเพศ พบวา เปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย โดยมีสัดสวนของเพศหญิงตอชาย เปน 2 : 1 ชวงอายุที่มีสัดสวนมากที่สุดอยูระหวาง  
31 – 40  ป คิดเปนรอยละ  28.6  สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง  สวนใหญแตงงานแลว คิดเปนรอยละ  
77  ระดับการศึกษา  สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน (ประถมศึกษาปที่ 4)  คิดเปน
รอยละ  25  ดานอาชีพ  สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 32.5  จากขอมูลรายไดสุทธิของ
ครัวเรือนตอเดือน  สวนใหญมีรายไดสุทธิต่ํากวา  5,000  บาทตอเดือน (รอยละ 49.5)  ลักษณะที่อยูอาศัย 
สวนใหญเปนบานของตนเอง (รอยละ  56.8) 

ดานการไดรับมลพิษที่เชื่อวามาจากโรงงานฯ นั้น ครัวเรือนเปาหมายไดจัดอันดับให
ปญหาที่รายแรงสําคัญที่สุด คือ ปญหามลพิษทางน้ํา  รองลงมา คือ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง   
สวนมลพิษจากขยะและของเสียจากโรงงาน  เปนอันดับสุดทาย  ในแงของมลพิษทางน้ํา  คณะวิจัยฯ ไดทํา
การสอบถามถึงปญหามลพิษทางน้ําในชุมชนพื้นที่เสี่ยง พบวา มีกลุมตัวอยางไดรับปญหามลพิษทางน้ํา 
เชน น้ําผิวดินมีกล่ินเหม็น  มีการปนเปอนสารพิษที่ปลอยออกมากับน้ําทิ้งจากโรงงาน คิดเปนรอยละ  81.3  
การไดรับมลพิษทางอากาศ เชน กล่ินเหม็น เขมาควัน จากการเผาของโรงงาน คิดเปนรอยละ 57.7   
การไดรับมลพิษทางเสียง  คิดเปนรอยละ  90.3  ทั้งนี้ไมมีกลุมตัวอยางไดรับปญหามลพิษจากกากของเสีย
อันตราย  จากการเก็บขอมูลไดสอบถามถึงปญหาสุขภาพในรอบปที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
รอยละ  52.3  มีอาการเจ็บปวยเกิดขึ้นในรอบป  โดยกลุมตัวอยางรอยละ  20.2   คิดวาอาการเจ็บปวยนั้น  
เปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ  เมื่อสอบถามถึงความตองการในการเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะในการดําเนินโครงการเพื่อลดมลพิษ พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ  56   
มีความตองการในการเขารวมประชุม 
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ตาราง  4.13  การกระจายตวัของครัวเรือนตัวอยาง จากการตอบแบบสอบถามโดยการวัดวิธี CVM  

มูลคา Bid แรก   YY (%) YN (%) NY (%) NN (%) รวม (ตาม Bid) 

100  บาท 
(154 ตัวอยาง) 

78  
(50.6 %) 

51  
(33.1 %) 

12 
(7.8 %) 

13 
(8.5 %) 

100 

400  บาท 
(151 ตัวอยาง) 

21  
(13.9%) 

49  
(32.4 %) 

27  
(17.9 %) 

54 
(35.8 %) 

100 

1,000 บาท 
(148 ตัวอยาง) 

10 
(6.7 %) 

30 
(20.3 %) 

40  
(27 %) 

68 
(46 %) 

100 

1,500 บาท 
(147 ตัวอยาง) 

4  
(2.7 %) 

34  
(23.1 %) 

18 
(12.2 %) 

91 
(62 %) 

100 

รวมผูตอบทั้งหมด 
(600 ตัวอยาง) 

113 
(18.8 %) 

164  
(27.3 %) 

  97  
(16.2 %) 

226 
(37.7 %) 

100 

  
1)   ตนทุนในการปองกัน หลีกเล่ียงมลพิษของครัวเรือนในพื้นท่ีเสี่ยง (HHPC) 

คาใชจายในการปองกันหลีกเลี่ยงมลพิษ จําแนกตามชนิดของมลพิษ 
(1) มีการซื้อเครื่องกรองน้ํา (4 ใน 600 ครัวเรือน) 
(2) มีการซื้อเครื่องปรับอากาศปองกันกลิ่นมลพิษเขาบาน (9 ใน 600 ครัวเรือน) 
(3) เสียคาใชจายในการซื้อน้ําดื่ม   57  ครัวเรือน จากคาเฉลี่ยคาใชจายในการ

ปองกันการหลีกเลี่ยงมลพิษทางน้ําเปน  55.60  บาทตอครัวเรือนตอเดือน  
จึงสามารถคํานวณคาใชจายในการปองกันหลีกเลี่ยงมลพิษทางน้ําตอครัวเรือน
ตอปเปน  667.20  บาท (คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  6  จังหวัด)  

2)   ตนทุนสุขภาพของครัวเรือนในพื้นท่ีเสี่ยง (HHHC) 

มีผูที่มีอาการเจ็บปวยในรอบปที่ผานมา  314  ครัวเรือน ไมมีอาการเจ็บปวย  286  
ครัวเรือน ปรากฏการณเจ็บปวยที่เชื่อวา  มีผลมาจากการไดรับมลพิษจากโรงงานชิ้นสวนยานยนต  ซ่ึงผู
ที่มีอาการเจ็บปวยมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล  1,700  บาทตอครัวเรือนตอป 

เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายในการรักษาพยาบาล ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดทําการ
สํารวจทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2547 นั้น  โดยพิจารณาแยกเฉพาะขอมูลใน 6 จังหวัด ที่สอดคลองกับพื้นที่
ศึกษาของโครงการฯนี้ พบวา คาเฉลี่ยเปนเงิน 270 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงเปนการประเมินอยางหยาบ  
แตถาคิดเฉพาะครัวเรือนที่ไปพบแพทยและนอนเตียงจริง เกิดคาใชจายจริงเฉลี่ย  1,950  บาทตอครัวเรือนตอป  
(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทายบทที่ 4 ตาราง A และ B) 
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3)   ตนทุนการเสื่อมคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC) 

ตนทุนสวนนี้ทํามาจากการสัมภาษณขอมูลจากครัวเรือน  600  ชุด  ถามคําถามโดย
สมมติเหตุการณใหประเมินคาดวยเทคนิค CVM (Contingent Valuation Method) โดยใหผูตอบสกัด
มูลคาตนทุนจิตใจที่เกิดจากความเครียด ความกังวลใจ  เพราะกลัวจะสัมผัสมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ  
มีผลเสียตอสุขภาพ ฉะนั้น จะลดความเครียดความกลัวลงไดหากรัฐบาลมีโครงการบําบัดมลพิษ  จากผล
การวิ่งสมการดวยคอมพิวเตอร (เอกสารแนบทายบทที่  4)  นํามาเลือกลักษณะการแจกแจงทางสถิติของ
ขอมูล WTP (คาต่ําสุด คาสูงสุด) ไดเปน Lognormal ที่ใหคา MLE สูงสุด ดังปรากฏในตาราง 4.13   
นําคาพารามิเตอร μ และ σ  มาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคามัธยฐาน ของ WTP ไดดังแสดงในตาราง 4.14 

ตาราง 4.14  ลักษณะการแจกแจงขอมูล WTP จากการสํารวจภาคสนาม  600  ครัวเรือนใน  6  จังหวัด  
   ชวงระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2550 

ลักษณะการแจกแจง 
(Distribution) 

คา MLE ที่คํานวณไดจาก
แบบจําลองที่ไมมีตัวแปร 

(LnL0) 

คา MLE ที่คํานวณไดจาก
แบบจําลองที่มีตัวแปร 

(LnL) 
1.Lognormal -457.6822782 -439.4875219 
2.Weibull -458.9202789 -442.3571663 
3.Loglogistic -463.5154201 -443.2083929 

ท่ีมา:  ผลการคํานวณจากคอมพิวเตอร ดูในเอกสารแนบทายบทที่ 4 
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ตาราง 4.15  การประมาณคาเฉลี่ยของ WTP และคามัธยฐานของ WTP 

คาสถิติ / คาคํานวณได 
ผลการประมาณคาภายใตการ
แจกแจงแบบLognormal 

คาประมาณของ Max Log-Likelihood จากแบบจําลองการแจกแจง 
Lognormal ที่ไมมีตัวแปร Characteristic X (LnLo) 

-457.6822782 

คาประมาณของ Max Log-likelihood จากแบบจําลองการแจกแจง 
Lognormal ที่มีตัวแปร Characteristic X (LnL) 

-439.4875219 

คา Intercept  (μ ) 6.57393514 
คา Scale (σ ) 0.95391216 
คาเฉลี่ยของ WTP (บาท/ครัวเรือน)1 1,128.80 
คามัธยฐานของ WTP (บาท/ครัวเรือน)2 716.20 
Pseudo R2 (%) 4 

หมายเหตุ: ในการแจกแจงแบบ Lognormal คํานวณคาตาง ๆ โดยใชสูตรตอไปนี้ 
(1)  Mean WTP   =  exp )5.0( 2σμ +  
(2)  Median WTP  =  e μ  

(3)  Pseudo R2 = 1- 
0ln

ln
L
L  = 1 – 

2457.682278-
9439.487521-   x 100 %  =  3.97 % หรือ 4% 

  

จะไดคา MLE ของการกระจายตัวของคาต่ําและคาสูงของความยินดีจะจาย WTP แบบ  
LNORMAL WEIBULL และ LLOGISTIC เปน -457.6822782  -458.9202789  และ  
-463.5154201 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาขอมูลในการสํารวจ ของโครงการนี้มีรูปแบบที่เปน Lognormal 
จึงคํานวณหา Mean  และ Median จากการกระจายตัวแบบ  Lognormal จากสูตร (Renu Sukharomana, 1998) 
ไดดังตอไปนี้ 
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 Mean WTP  =  exp( )5.0 2σμ +  
 Median WTP =  e μ  

 2PseudoR  =  1-
0ln

ln
L
L  

 เมื่อ      μ (intercept)   =         6.57393514 
 และ     σ (scale)   =         0.95391216 
 จะได     Mean   WTP = 2.71828(6.57393514)+ 0.5(0.95391216)^2) 

      = 1,128.793  บาท (หรือโดยประมาณ 1,130 บาท/ป/ครัวเรือน) 

        Median  WTP  = 2.718286.57393514 
      = 716.1794 บาท (หรือโดยประมาณ 716 บาท/ป/ครัวเรือน) 

 จากคาเฉลี่ยของคา WTP  จํานวน  1,130  บาทตอครัวเรือนตอป  จะเห็นวาประชาชนที่
ไดรับผลกระทบตางก็แสดงความยินดีที่จะจาย (WTP)  เพื่อแสดงถึงมูลคาที่สะทอนตนทุนสิ่งแวดลอมที่
เกิดมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษจากของเสียอันตราย  ที่ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงใหคาออกมา  และเมื่อวิเคราะหปจจัยที่กําหนดขนาดของ WTP  โดยการเพิ่มตัวแปรของสมการ  
LIFEREG  และประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 5  ตัว1  คือ  

(1) การไดรับผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา*  (2)  ความตองการมีสวนรวมในการประชุม2⎦  (3)  การ

เจ็บปวย 3⎦  (4)  เพศ1⎦   และ (5) รายได  ซ่ึงอยูในรูปของ ลอการิธึม (Logalithm) 2⎦  จะสามารถสราง
แบบจําลองของ WTP ได  จากปจจัยดังกลาว คือ (1) การไดรับผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา  (2)  ความ
ตองการมีสวนรวมในการประชุม  (3)  การเจ็บปวย  (4)  เพศ  (5) รายได  ไดเปนสมการดังตอไปนี้ 

WTP  =   5.15330718 +  0.47082539 (WATER) + 0.2469508 (JOIN) + 0.1845072 (SICK) 
               (0.577359)               (0.158787)                           (0.139112)                        (0.111)                     

  -0.3818866 (SEX) + 0.35231365 (LINCOME)  
           (0.115866)                  (0.148468)                 

 โดยคาในวงเล็บแสดง คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) หรือที่แสดงใน print 
out computer เรียกดวยช่ือยอวา Std Err สวนเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่แสดงไวขางหลัง หมายถึง มลพิษ
อ่ืนๆ (มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และ มลพิษจากของเสียอันตราย) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงถูก 
Drop ไป 

                                                 
1   ขึ้นอยูกับระดับนยัสําคัญทางสถิติ กลาวคือ 

1⎦  มีระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

2⎦  มีระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3⎦  มีระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
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 จากแบบจําลองจะพบวา การเปลี่ยนแปลงของ WTP จะมีทิศทางเดียวกับการไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา ความตองการมีสวนรวมในการประชุม รายไดสุทธิของครัวเรือน แตมี 
ทิศทางตรงขามกับเพศและอายุ  ซ่ึงสอดคลองกับหลักความเปนจริง คือ ผูที่ไดรับผลกระทบทางน้ํา และ
ผูที่ตองการมีสวนรวมในการประชุม  จะมีความตองการในการปองกันตนเองจากปญหามลพิษมากกวา 
และมีความยินดีที่จะจายเพื่อลดมลพิษมาก  ผูมีรายไดมากยินดีที่จะจายมาก สวนผูชายท่ีชอบเสี่ยงและ
ใหความสําคัญตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนอย  มีความยินดีที่จะจายนอยลง 

 สวนผลการวิ่งสมการในแบบจําลองที่ 2 (Two-Stage Heckman Model) นั้น เนื่องจาก
กลุมตัวอยางที่ตอบวามีการใชจายเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษมีนอยเกินไป จึงไมสามารถประมาณคา
สัมประสิทธิ์ได อยางไรก็ดี คอมพิวเตอรไดใหคาเฉลี่ยของคาใชจายในการปองกันมลพิษ 667.20 บาท
ตอปตอครัวเรือน  ซ่ึงเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย WTP แลว(1,130  บาทตอปตอครัวเรือน)  คิดเปนรอยละ 
60 ของคาเฉลี่ย WTP  เหตุผลที่ใชอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันความเสี่ยง
กับความยินดีจะจายภายใตสถานการณจําลอง คือ พฤติกรรมการปองกันความเสี่ยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  
ซ่ึงในประเทศตะวันตกไดพบความสัมพันธวา คาเฉลี่ย WTP จะเปนสองเทาของคาเฉลี่ยของตนทุนการ
เจ็บปวย (Sukharomana, 1998.) 

4.3.3.3   ประชากรที่ใชในการวิจัยกับการขยายผลกรณีศึกษาเปนระดับมหภาค 

ครัวเรือนที่อาศัยอยูในบริเวณโดยรอบของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เปนโรงงาน
ประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน รถจักรยานยนต ตลอดจนโรงงานผลิต หรือ
ประกอบชิ้นสวน/อะไหล ตั้งอยู  ฉะนั้น งานวิจัยนี้นอกจาก จะใชขอมูลการรองเรียนสถานประกอบการ
เกี่ยวกับชิ้นสวนยานยนตเปนฐานในการสืบคนพื้นที่  เพื่อกําหนดบริเวณที่ใชเปนพื้นที่ศึกษา แลวยัง
อาศัยการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)พิจารณาจาก สถิติ
การเจ็บปวยของสถานบริการพยาบาล (สาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัย) ประชาชนที่อาศัยอยูดั้งเดิม
ที่ตั้งบานเรือนในพื้นที่รอบโรงงาน (ดังที่ไดอธิบายรายละเอียดไวแลวในบทที่ 3) และใชโปรแกรมแผนที่
ภาพถายดาวเทียม (Point Asia)  ชวยในการกําหนดรัศมี เพื่อใหไดอาณาเขตพื้นที่ของประชากรที่ใชใน
การศึกษาทั้งหมด  10  พื้นที่เสี่ยง 
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ตาราง 4.16   จํานวนครัวเรือน แจกแจงตามพื้นที่ต้ังของโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมที่กําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงและการ  
                      ประเมินจํานวนครัวเรือนที่ตอบวาปวยเพราะมลพิษจากโรงงาน 

พ้ืนที่ 

จํานวน 
ครัวเรือนทั้งหมด 

 
(1) 

จํานวน 
ครัวเรือน
ตัวอยาง 

(2) 

รอยละของ 
ครัวเรือนทั้งหมด 

 
(3)=(2)/(1)*100 

จํานวนครัวเรือน 
ที่ตอบวาปวย 

 
(4) 

จํานวนครัวเรือน
ที่ปวยคิดจาก

ครัวเรือนทั้งหมด 
(5)=100*(4)/(3) 

1. พ้ืนที่รอบโรงงาน 8 8,179 113 1.38 71 5,145 

2. พ้ืนที่รอบโรงงาน  20 2,146 59  2.74 26 949 

3. พ้ืนที่รอบโรงงาน  7 7,040 97 1.37 75 5,475 

4. พ้ืนที่รอบโรงงาน  5  7,703 52 0.67 18 2,687 

6. พ้ืนที่รอบโรงงาน  4* 1,305 90 6.89 42 610 

7. พ้ืนที่รอบโรงงาน  16 4,067 66 1.62 31 1,914 

8. พ้ืนที่รอบนิคมฯ  19  

    8.1  พ้ืนที่ยอย 1 3,237 

 

 

1.52 

 

 

51     8.2  พ้ืนที่ยอย 2 

    8.3  พ้ืนที่ยอย 3 

    8.4  พ้ืนที่ยอย 4 

3,200 

695 

957 

 

 

123 

(ครัวเรือนรวม 8,089) 

 

 

3,355 

รวม (หนวย :ครัวเรือน) 38,529 600  314 20,135 

หมายเหตุ: ไดตัดพื้นที่ที่ 5 ซึ่งอยูรอบโรงงานที่ 3 ออกเนื่องจากมีโรงงานสีและโรงงานปลากระปอง อยูติดรั้วโรงงาน 
    ทําใหไมสามารถจําแนกผลกระทบภายนอกออกจากกันได 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2550). (ออนไลน). 
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ตาราง 4.17  ประมาณการตนทุนทางสังคม 3 กรณี : ตนทุนการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน (HHHC) ตนทุนการ 
                   ปองกันความเสี่ยงจากมลพิษของครัวเรือน (HHPC) ตนทุนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   สิ่งแวดลอม (ENVDC)  

รายการ/ประเด็น HHHC HHPC ENVDC 
ตนทุนรวม 

(บาท) 
ตนทุน/ป/ครัวเรือน (บาท) 1,700 667.201 1,130 3,497.20 
จํานวนครัวเรือน (ในพื้นที่เสี่ยง) 20,135 3,6602 38,529  
ตนทุนทางสังคม (บาท) 34,229,500 2,441,952 43,537,770 80,209,222 
ตนทุนทางสังคมตอหนึ่งพื้นที่เสี่ยง3 (บาท) 4,889,929 348,850 6,219,682 11,458,461 

หมายเหตุ:  1   จากการคํานวณจะเห็นไดวา ความยินดีจะจายมีคาประมาณเปน 2 เทาของตนทุนการปองกันความเสี่ยงจากมลพิษของครัวเรือน 
2   คํานวณจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยคณะที่ปรึกษาฯ ในชวง มีนาคม-เมษายน 2550 พบวา 57 ครัวเรือน จาก 600 ครัวเรือน 

ตัวอยางทั้งหมด ตอบวา ไดเสียคาใชจายเพื่อการหลีกเลี่ยง ปองกันมลพิษ ดังนั้น จํานวนครัวเรือนที่คาดวาจะมีพฤติกรรม 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากมลพิษคํานวณไดจาก 57/600*38,529 = 3,660 ครัวเรือน  

3  นําคาตนทุนทางสังคม 80,209,222 หารดวย 7 พื้นที่เสี่ยง 
 

ท่ีมา: จากการคํานวณและขอมูลในหัวขอ 4.3.3.2 ขอยอย 3) 

  
 ตาราง 4.17  เกิดจากการนําขอมูล ในตาราง 4.15  ซ่ึงเปนการประเมินจํานวนครัวเรือนที่ตอบวา 
นาจะมีสาเหตุเชื่อมโยงกับมลพิษที่โรงงานประกอบรถยนต โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต กอผลกระทบ
ภายนอกขึ้น ฉะนั้น เมื่อรวมตนทุนทั้งสามรายการขางตน พบวา ในแตละพื้นที่เสี่ยง มีจํานวนโรงงาน
อยางนอย  1  โรงงาน ที่กอปญหามลพิษ และชุมชนรองเรียนผาน อบต. เทศบาล กรมควบคุมมลพิษ 
ฯลฯ นําคาตนทุนทางสังคมรวมตอหนึ่งพื้นที่เสี่ยงจํานวน  11,458,460.28  บาทตอป  ตลอดจนตนทุน
ยอยแตละรายการในตาราง 4.17  นี้ ไปคํานวณตนทุนทางสังคมในการผลิตรถยนตคา DRC ในบทที่  5  
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4.4 สรุป 

 การประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนตไมวาจะเปนโรงงานประกอบชิ้นสวน หรือ
โรงงานทําชิ้นสวนยานยนต กอใหเกิดมลพิษที่สําคัญ  3  ประเภท ไดแก  (1)  มลพิษทางน้ํา (น้ําเสียจาก
การลางชิ้นสวน และจากระบบกําจัดกลิ่นแบบเปยก)  (2)  มลพิษทางอากาศ  (กล่ินเหม็นจากการฉีดพนสี) 
และเสียง (การปม การเจาะเหล็ก การทดสอบเครื่องยนต ฯลฯ) และ  (3)  มูลฝอยและของเสียอันตราย 
(กากตะกอนสี และสารทําละลาย)  ซ่ึงปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ใชกํากับดูแลมลพิษดังกลาวกอนที่
จะปลอยออกสู ส่ิงแวดลอม   รวมถึงการคุมครองสุขภาพอนามัยของคนงานในโรงงาน  อาทิ 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนตน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว  
กลับพบวา กฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติตางๆ เหลานั้น  อาจจะยังไมครอบคลุมไปถึง
มลพิษทางอากาศบางชนิดที่สําคัญอันเกิดจากขั้นตอนการฉีดพนสีช้ินงาน ไดแก กล่ินของสีที่ทําใหเกิด
การรบกวนแกประชาชนที่อาศัยใกลเคียงกับโรงงาน ซ่ึงก็คือ สารกลุมที่ใชเปนตัวทําละลายหรือ
สารอินทรียระเหยเร็ว (Volatile Organic Compounds)  หรือมักเรียกกันวา VOCs เชน เบนซีน โทลูอีน 
เปนตน (มีเพียงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2549  เทานั้น ที่กําหนดมาตรฐานสารไซลีนไว) ดังนั้น 
การควบคุมปญหากลิ่นเหม็นรบกวนนี้ก็อาจตองพิจารณาใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ในหมวด  5  วาดวยเร่ืองเหตุรําคาญเปนสําคัญ  โดยเปนเรื่องที่เจาพนักงานตองอาศัยดุลยพินิจในการ
ดําเนินการ หรือตัดสินใจวากลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตนั้น  ถึงขนาดที่จะเปนเหตุใหเกิดการรบกวน
หรือเดือดรอนรําคาญในการดํารงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนหรือไม 

 การสํารวจพื้นที่เสี่ยงของคณะวิจัย ที่ดําเนินการตรวจสอบสภาพโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม
ยานยนต  ไดผลที่คอนขางจะสอดคลองกันกับมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน กลาวคือ 
ปญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฉีดพนสีช้ินงาน  เปนปญหาหลักที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนที่
อาศัยใกลเคียง  ซ่ึงกฎหมายที่มีอยูยังไมไดกําหนดมาตรฐานไวอยางครอบคลุม  ประกอบกับการบําบัด
กล่ินเปนเรื่องที่คอนขางยากและอาจตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อที่จะไดประสิทธิภาพสูงสุด เชน  
การเผาดวยระบบ RTO (Regenerative Thermal Oxidizer)  ซ่ึงเปนการลงทุนที่สูงมาก และมีการดูแล
บํารุงรักษายาก  ผูประกอบการจึงอาจยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองเลือกใชวิธีการกําจัดกลิ่นดวยระบบ
ดังกลาว  ในขณะที่การสุมสํารวจสุขภาพของประชาชนในเบื้องตนก็พบขอมูลที่นาสนใจวา ประชาชน
บางรายที่อาศัยใกลเคียงโรงงานมีการรับสัมผัสสารโทลูอีนสูงกวาปกติ  เมื่อเทียบกับประชาชนที่อาศัย
อยูหางจากโรงงานออกไป  และในการเก็บตัวอยางอากาศ พบวา ในวันที่โรงงานมีการประกอบกิจการ 
จะมีปริมาณสารอินทรียระเหยเร็วบางชนิดสูงกวาในวันที่หยุดประกอบกิจการ อยางไรก็ตาม การศึกษา
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คร้ังนี้ เปนการศึกษาเบื้องตนเทานั้น  คงไมเปนการเหมาะสมถาจะสรุปอยางชัดแจงวาโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนดานสุขภาพ  เพราะยังมีปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของหลายประการ  ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการศึกษาในรายละเอียดตอไป 

 ในสวนของการประเมินมูลคามลพิษทางน้ําและทางอากาศนั้น ไดใชกลุมตัวอยางครัวเรือนใน
พื้นที่เสี่ยง  6  จังหวัด จํานวน  600  ครัวเรือน  เพื่อตอบคําถามในแบบสอบถามดวยเทคนิค CVM ภายใต
สถานการณสมมุติเพื่อลดความเสี่ยงตอการสัมผัสมลพิษเกี่ยวกับความยินดีจะจายเพื่อลดตนทุนทางจติใจ
ที่เกิดจากความเครียด ความกลัว  ไดรูปแบบของการแจกแจงความนาจะเปนของคาความยินดีจะจายเปน
แบบปกติ (lognormal distribution)  ที่อยูในรูปลอการิทึม  นําคาพารามิเตอร (σ  และ μ ) มาคํานวณคา
ความยินดีจะจายเพื่อลดตนทุนจิตใจในรูปคาเฉลี่ยเปนเงิน  1,130  บาทตอครัวเรือนตอป และในรูปคามัธยฐาน
คิดเปนเงินประมาณ  716  บาทตอครัวเรือนตอป  มูลคาเฉลี่ยนี้นํามาประเมินหาตนทุนทางสังคมตอพื้นที่เสี่ยง
ได 6,219,682  บาทตอป ในอีกนัยหนึ่ง ตนทุนสวนนี้เปนตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดจากมลพิษจากโรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต (ENVDC) 

 นอกจากตนทุนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC) แลว 
การศึกษายังไดประเมินและคํานวณตนทุนการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน (HHHC) ในพื้นที่เสี่ยง
ได  1,700  บาทตอปตอครัวเรือน  และตนทุนการปองกันความเสี่ยงจากมลพิษ (HHPC) เปนเงิน
ประมาณ  667  บาทตอปตอครัวเรือ 

 ตัวเลขเหลานี้นํามารวมกันจะไดเปนเงินประมาณ  3,497  หรือ  3,500  บาทตอปตอครัวเรือน
คูณดวยจํานวนครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง (20,135 ครัวเรือน) ไดมูลคาตนทุนทางสังคมทั้งหมดเปน 80.209  ลานบาท  
ในป พ.ศ. 2548  หรือประมาณ  11.458  ลานบาทตอพื้นที่เสี่ยง 

ขอสังเกตจากการประเมินผลกระทบจากมลพิษ 

นอกจากตนทุนการจัดการของเสียและมลพิษในโรงงานแลว  ของเสียและมลพิษยังอาจ
กอใหเกิดตนทุนผลกระทบภายนอก  ซ่ึงโดยหลักการแลวจะมี  3  สวนดวยกันคือ (1) ตนทุนสุขภาพของ
คนงานทํางานในโรงงานเหลานี้  ซ่ึงอาจมีโอกาส ความเสี่ยงที่จะไดรับสัมผัสขณะทํางาน  แตดวยเหตุที่
โรงงานไมไดอนุญาตใหทําการสํารวจสุขภาพคนงาน  และไมอนุญาตใหใชขอมูลการเบิกสวัสดิการ 
คารักษาพยาบาลที่คนงานเบิกจริง  ขอมูลสวนนี้จะมีปญหาในทางปฏิบัติหากจะนํามาใช  เพราะไม
สามารถแยกรายการเบิกเงินกอนนี้ในสวนที่เปนคูครอง บุตร บิดา-มารดา ที่มีขีดจํากัดตามสิทธิและ
ระเบียบขอบังคับที่ทางโรงงานระบุไว (ฝายบุคคล และการเงินเปนหนวยดูแลฯ การเบิกจาย) (2)  ตนทุน
สุขภาพของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงที่โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตตั้งดําเนินการอยู  สามารถทําไดใน
โครงการนี้ ที่เรียกวา ตนทุนสุขภาพ HHHC โดยประมาณเฉลี่ย 1 ,700  บาทตอครัวเรือนตอป และ  
(3) ตนทุนการเสื่อมคาของทรัพยากรที่เกิดจากมลพิษของโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต  ในสวนนี้ 
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ไมชัดเจนเพราะโรงงานชิ้นสวนที่เลือกศึกษานั้น ตั้งดําเนินการอยูในพื้นที่เดียวกับโรงงานอื่นๆ  
ไมสามารถแยกผลกระทบสวนนี้ได  จึงไมไดศึกษาซึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง และดวยเหตุผลปญหา 
ไมสามารถจําแนกรายการตนทุนบางสวนที่เปนตนทุนรวม  (joint costs) ที่เกิดจากการผลิตสินคาหลายชนิด  
เมื่อโรงงานใหขอมูลตนทุนการจัดการระบบบําบัดของเสียอันตรายเปนยอดรวม  จึงยังไมสามารถ
ประมาณการคาตนทุนการจัดการมลพิษตอหนวยของผลิตภัณฑ  

ในทางปฏิบัติ หากจะมีการศึกษาในสวนนี้ขยายออกไปอีกในอนาคต  ควรมีมาตรการสําหรับ
โรงงานใน 2 ประเด็น ตอไปนี้  (1)  การอนุญาตใหคณะที่ปรึกษาฯ เขาทําการสํารวจน้ําใตดินที่อาจ
ปนเปอนมลพิษโดยตรงจากโรงงาน  หรือ สํารวจคุณภาพดินในบริเวณโรงงาน และคุณภาพอากาศที่
ระบายออกโดยตรงจากปลายปลองโรงงานเอง  เพื่อนําไปประเมินหาคาตนทุนการบําบัดของเสีย
อันตรายสําหรับแตละรายการสินคา และ  (2)  ขอใหโรงงานเปดเผยขอมูลยอดการผลิต ยอดการจําหนาย 
มูลคาขาย รายรับ ฯลฯ ของแตละผลิตภัณฑของโรงงาน  เพื่อนํามาหาคาสัดสวนของตนทุนการจัดการ
บําบัดของเสียอันตราย  ที่นําไปสูการประเมินตนทุนการจัดการบําบัดมลพิษตอหนวยสินคาตอไป 
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เอกสารแนบทายบทที่ 4 
 
สวนที่ 1 การสังเคราะหกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมายแมบท ที่เกี่ยวของกับการปลอย 

ของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
สวนที่ 2 ตารางแนบทาย A คาใชจายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 6 จังหวัด ป 2547  

โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (จํานวนกลุมเปาหมาย) 
สวนที่ 3 ตารางแนบทาย B การสํารวจคาใชจายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 6 จังหวัด 

ป 2547 โดยสํานักงาน สถิติแหงชาติ (จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ไดจายเงินจริง) 
สวนที่ 4 ผลการวิ่งสมการดวยคอมพิวเตอร เพื่อประมาณคา μ และ σ  
สวนที่ 5 แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง  มลพิษจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
สวนที่ 6 แบบสัมภาษณการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
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เอกสารแนบทายบทที่ 4  สวนที่ 1 
 

การสังเคราะหกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมายแมบท ที่เกี่ยวของกับการปลอยของเสีย
ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
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การสังเคราะหกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมายแมบท ท่ีเก่ียวของกับการปลอยของเสีย 

ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 

จากการวิเคราะหตัวบทกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายแมบทแลว พบวามี 5 ฉบับที่
เกี่ยวของดังนี้  

(1)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
(2)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
(3)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
(4)  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  
(5)  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลําดับรองอีกจํานวนมาก ไมวาจะเปนกฎ ประกาศ หรือระเบียบดานการ

ควบคุมมลพิษที่กําหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซ่ึงสัมพันธอยางใกลชิดกับการควบคุม
มลพิษที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยมนุษยภายในและภายนอกโรงงาน โดยสามารถจําแนก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมมลพิษได  ดังนี้ 

1.  การควบคุมมลพิษจําแนกตามสถานที่ตั้งของโรงงาน 
สถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมอาจแบงออกได 2 ลักษณะไดแก โรงงานอุตสาหกรรมที่

ตั้งอยูเปนเอกเทศในพื้นที่ทั่วๆไป และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มี
ลักษณะคลายกัน ซ่ึงเมื่อกลาวถึง “นิคมอุตสาหกรรม” แลว เปนคําที่โดยทั่วไป มักใชเรียกสถานที่ซ่ึง
เปนที่ตั้งของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือหลายประเภทรวมกัน หรือสถานที่ที่จัดไว
ใหโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ใชประกอบกิจการรวมกัน แตเมื่อพิจารณาถอยคําในทางกฎหมาย
ประกอบดวยแลว อาจจะจําแนกกลุมกิจการดังกลาวได 3  กลุม ซ่ึงแตละกลุมคือสถานที่สําหรับให
โรงงานประเภทตางๆ ใชประกอบกิจการรวมกัน กลาวคือ มีการจัดสรรพื้นที่จํานวนหนึ่ง โดยมีการวาง
แผนการใชที่ดิน จัดระบบสาธารณูปโภคหรือระบบสาธารณูปการรวมกัน เชน ระบบประปา ระบบ
บําบัดน้ําเสีย เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบกิจการภายในเขตพื้นที่นั้น ซ่ึงจะเกิดผลดี
ตอการสงเสริมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และจะเปนการสะดวกตอการปองกัน 
ควบคุมดูแล และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังอาจไดรับสิทธิประโยชนอยางอื่นจากสวน
ราชการที่เกี่ยวของอีกดวย ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปนกลุมไดดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 : นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาหกรรม 

เปนเขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจการอื่นที่เปนประโยชน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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พ.ศ. 2522 เขตพื้นที่ดังกลาวนี้ จะมีช่ือเรียกโดยขึ้นตนดวยคําวา “นิคมอุตสาหกรรม...” เชน นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เปนตน 

กลุมท่ี 2 : เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
เปนเขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เขตพื้นที่ดังกลาวนี้ มักจะมีช่ือเรียกโดยขึ้นตนดวยคําวา “เขตประกอบการอุตสาหกรรม...” 
เชน เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนดวังนอย เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยซูซูกิ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไทยซัมมิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมสินรัตนสตีล เปนตน 

กลุมท่ี 3 : กิจการหรือโครงการอื่นท่ีมีลักษณะคลายขอ 1 และ 2 
เปนเขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมนอกเหนือจากขอ 1 และ 2 เขต

พื้นที่เหลานี้มักจะมีช่ือเรียกแตกตางกันไป อาทิ ชุมชนอุตสาหกรรม...  สวนอุตสาหกรรม... เปนตน ซ่ึงบาง
แหงอาจจะไปขอรับการสนับสนุนจัดตั้งเปนชุมชนอุตสาหกรรมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายชุมชนอุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 

สําหรับสิทธปิระโยชนที่โรงงานจะไดรับจากการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรม แลวแตกรณี  (โรงงานกลุมที่ 3 ที่มิไดขอรับการ
สนับสนุนจัดตั้งเปนชุมชนอุตสาหกรรมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายชุมชนอุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 จะไมไดรับสิทธิพิเศษจาก
ทางราชการแตอยางใด  จะมีสิทธิและหนาที่ เชนเดียวกับโรงงานทั่วไปที่ไมไดตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรม) อาจสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้ 

1. สิทธิประโยชนของโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม 
  1.1 สิทธิประโยชนจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
    (1) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานและ After sale service เชน 
ระบบประปา ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง การกําจัดขยะทั่วไป ถนน และไฟฟา เปนตน 
    (2) ไดรับอนุญาตใหถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นักลงทุนตางชาติมีสิทธิ์ในการ
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมไดรอยละ 100 
    (3) One Stop Service Center (OSS) ซ่ึงเปน 
   - ศูนย Permit, Licensing, Privilege สามารถอนุญาต อนุมัติ ดําเนินการตางๆ 
ในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ ใชที่ดินและประกอบกิจการ รวมถึงการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ และการ
อนุญาตกอสรางอาคาร เปนตน 
   - ศูนยอนุญาตผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  อาทิ  การประกาศเขตนิคม
อุตสาหกรรม การอนุญาตผังแมบท เปนตน 
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   - ศูนย Linkage หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดข้ันตอนและอํานวยความสะดวก
แกผูประกอบการ  เชน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (BOI) กรมศุลกากร  
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงพาณิชย ธนาคาร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
    (4) ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ ผูชํานาญการ คูสมรส และ
บุคคลในอุปการะเขามาอยูในราชอาณาจักร 
    (5) ไดรับอนุญาตใหทํางานเฉพาะตําแหนง สําหรับชางฝมือ และผูชํานาญการ 
    (6) อนุญาตใหสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักร 
    (7) ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขา สําหรับเครื่องจักร อุปกรณ รวมทั้งสวนประกอบ 
    (8) ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขา สําหรับของที่ใชในการผลิตสินคา 
    (9) ไดรับยกเวนภาษีอากรขาออก สําหรับผลิตภัณฑที่สงออก 
    (10) สําหรับของที่ เปนเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใช รวมทั้ง
สวนประกอบของสิ่งดังกลาวที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคาหรือการคาเพื่อสงออก แลวแตกรณี และ
ของที่ใชในการสราง ประกอบหรือติดตั้งเปนโรงงานหรืออาคารในเขตอุตสาหกรรมสงออก มีสิทธิ
ไดรับยกเวน/คืนคาภาษีอากร 
  1.2  สิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อาทิเชน 
    (1) กิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ ซ่ึงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป  เปนตน 
    (2) สิทธิประโยชนการลงทุนแยกตามเขต ซ่ึงแบงออกเปน 3 เขต จะไดรับสิทธิ
ประโยชนในดานการลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวนอากรขาเขา
สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับการผลิต แตกตางกันไปตามเขตที่ตั้ง  เปนตน 
    (3) สิทธิประโยชนสงเสริมการโยกยายสถานประกอบกิจการ เปนสิทธิประโยชน
ที่ผูประกอบการไดรับประโยชนจากการยายจากเขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง อาทิเชน ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน เปนตน 
    (4) สิทธิประโยชนตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการใหสิทธิและประโยชนดานภาษี
อากรมีประสิทธิภาพและการตรวจสอบไดวาการใชสิทธิและประโยชนความถูกตอง สอดคลองกับเงื่อนไข
การใหสงเสริมอยางแทจริง และเปนการกําหนดใหผูไดรับการสงเสริมจะตองรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการใหสํานักงานตรวจสอบกอนที่จะอนุญาตใหใชสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรในปนั้น  
  1.3  สิทธิประโยชนจากกระทรวงอุตสาหกรรม (กอ.) 
    โรงงาน ผูประกอบการไดรับการยกเวนไมตองแจงประกอบกิจการโรงงานสําหรับ
โรงงานจําพวกที่ 2 และไมตองขออนุญาตใหประกอบกิจการสําหรับโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี 
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2. สิทธิประโยชนของโรงงานที่ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  เปนสิทธิประโยชนที่ผูประกอบกิจการจะไดรับจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก 
  (1) ไดรับการยกเวนไมตองแจงประกอบกิจการโรงงานสําหรับโรงงานจําพวกที่ 2 และไม
ตองขออนุญาตใหประกอบกิจการสําหรับโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี 

 (2) กระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนให 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามขอ 1 เปนเขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคาเสรีที่ปลอด
ภาระทางภาษีอากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
  (3) กระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
สนับสนุนใหผูประกอบการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนดานการยกเวนภาษีอากร เครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินได 

3.  สิทธิประโยชนของโรงงานที่ตั้งอยูในเขตชุมชนอุตสาหกรรม 
  สิทธิประโยชนของโรงงานที่ตั้งอยูในเขตชุมชนอุตสาหกรรมเปนสิทธิประโยชนที่ 
ผูประกอบกิจการจะไดรับจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก การอํานวย
ความสะดวกในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหแกโรงงานที่อยูในเขตชุมชนอุตสาหกรรม
เปนกรณีเรงดวน และการประกอบกิจการโรงงานในเขตชุมชนอุตสาหกรรม ที่กอเพียงเหตุเดือดรอน
รําคาญ ที่ไมถึงเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม จะไดรับการผอนผันจากหลักเกณฑ
ตาง ๆ เพื่อใหไดรับใบอนุญาตโดยอนุโลม  
       จะเห็นไดวา วัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการที่
มีลักษณะคลายกันก็คือ ความสะดวกตอการปองกัน ควบคุมดูแล และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมนั้น 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจะจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางหรือระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม เพื่อใหบริการบําบัดน้ําเสียแกโรงงานตางๆ ที่อยูในนิคมอุตสาหกรรม โดยคิดคาใชจายในการ
บําบัดตามคาความสกปรกและปริมาณของน้ําเสียที่ผานเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ดังนั้น 
โรงงานจึงอาจไมจําเปนตองกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง หรือหากตองกอสรางก็เพียงเพื่อใช
บําบัดหรือปรับปรุงลักษณะน้ําเสียขั้นตน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของการนิคมฯ กอนผานเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางเทานั้น สวนโรงงานที่ตั้งอยูในกิจการที่มีลักษณะคลายกัน ไดแก เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรม หรือที่มีช่ือเรียกอยางอื่น เปนตน ก็อาจมีการจัดการน้ํา
เสียเชนเดียวกับการนิคมฯ แตแตกตางกันที่การบริหารจัดการจะเปนของเอกชนที่ทําหนาที่บริหาร
จัดการกิจการดังกลาว สําหรับการจัดการปญหาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น หากจัดเปนขยะมูล
ฝอยทั่วไป เชน มูลฝอยที่เกิดจากสํานักงาน บานพักอาศัย หรือโรงอาหาร การจัดการก็จะมีการนิคมฯ 
หรือผูที่ทําหนาที่บริหารกิจการฯ เปนผูดูแลแลวแตกรณี สวนปญหาการจัดการมลพิษทางอากาศนั้น 
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แตกตางจากมลพิษทางน้ํา ซ่ึงไมอาจที่จะจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียสวนกลางได ประกอบกับมลพิษ
ทางอากาศสามารถที่จะแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว ดังนั้น การควบคุมมลพิษทางอากาศจึงเปนเรื่อง
ที่โรงงานแตละแหงจะตองรับผิดชอบทําการบําบัดใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานเชนเดียวกับ
โรงงานทั่วไปที่ตั้งอยูภายนอกนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่มีลักษณะคลายกัน แตโรงงานที่ตั้งอยู
ภายในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม อาจจะถูกกํากับดูแลอยางเขมงวด
มากกวาจากขอกําหนดอัตราการปลอยมลสารทางอากาศจากปลองของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นอกเหนือไปจากขอกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจสรุปมาตรการทางกฎหมายไดอยาง
กวางๆ  ดังนี้ 

ก. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ใชบังคับกับโรงงานอุตสาหกรรม

โดยตรงไมวาโรงงานจะตั้งอยูภายในหรือภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่มีลักษณะคลายกัน 
ซ่ึงในปจจุบันมีโรงงานอยูทั้งสิ้น 107 ประเภท มีบทบัญญัติในการออกกฎหมายลําดับรองที่จะกําหนด
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึง
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อ
การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย  โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปน
หนวยงานกลางที่มีหนาที่รับผิดชอบ และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะใน
ทองที่ของตน 

ข. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  เปน

กฎหมายแมบทที่ใชในการคุมครองสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการและ
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมอยางรอบดาน ครอบคลุมการจัดการปญหามลพิษทุกรูปแบบ มีการนําเอา
หลักการใหมๆ มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม เชน หลักผูกอมลพิษตองจาย การจัดตั้งกองทุน
ส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  เปนตน   มีการตั้งองคกรที่ สําคัญไดแก 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งกําหนดใหเจาพนักงานที่เปนกลไกของรัฐในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ไดแก 
นายกรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด เจาพนักงานควบคุมมลพิษ และเจาพนักงานทองถ่ิน เปนตน 

มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษของกฎหมายฉบับนี้จะใชบังคับ
กับแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งหรือลง
สูแหล งน้ํ าสาธารณะ  ซ่ึ งจะประกาศเปนโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการ เปนประ เภทๆ 
ไปอยางเฉพาะเจาะจง  เชน การควบคุมมลพิษทางน้ํา เปนตน แมโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมจะ
ถูกควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามกฎหมายฉบับนี้ แตหากมีการระบายหรือสงน้ําเสียไปบําบัดที่ระบบ
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บําบัดน้ําเสียสวนกลางก็จะไมอยูภายใตบังคับ แตอาจจะไปบังคับใชกับน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่ปลอยทิ้งออก
จากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางแทน  

ค. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมปญหา

ดานสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ มีการกระจายอํานาจ
ในการบังคับใชกฎหมายสูองคกรในระดับทองถ่ินที่ถือวาเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยมีเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข เปนกลไกของรัฐในการกํากับดูแลเปนสําคัญ  
ซ่ึงมีบทบาทที่แบงแยกชัดเจน กลาวคือ ในการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายในระดับทองถ่ินจะ
มอบหมายใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญรบกวนแกประชาชน โดยมีเจาพนักงานสาธารณสุข ซ่ึงเปนเจาพนักงานสายวิชาการ
เปนผูใหคําชวยเหลือแนะนํา  

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ  
จะเห็นไดวาการควบคุมมลพิษดังกลาว จะเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินที่จะใชดุลยพินิจในการ
ดําเนินการในเรื่องของเหตุรําคาญเปนสําคัญ อาทิ หากการประกอบกิจการไมวาจะตั้งอยูภายในหรือภายนอก
นิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่มีลักษณะคลายกัน เปนสาเหตุใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแกประชาชน เปนตน  
เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบพบวา มีหรืออาจจะมีเหตุดังกลาวจริง ก็สามารถดําเนินการบังคับให
เปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ได โดยอาจมิจําเปนตองการการตรวจวัดคาปริมาณสารมลพิษทาง
วิทยาศาสตรก็ได ทั้งนี้ ในปจจุบันยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานสารมลพิษใดๆ จากโรงงานแตอยางใด 

ง. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 บทบัญญัติของ

กฎหมายฉบับนี้ จะใชบังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเทานั้น โดยมีการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีหนาที่บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงจะสามารถออกขอกําหนด 
ขอบังคับ หรือคําสั่ง ใหโรงงานถือปฏิบัติได เชน ขอกําหนดดานการระบายน้ําเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลาง การปลอยทิ้งอากาศออกจากปลอง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เปนตน 

จ. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่มุงคุมครองแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ ดังนั้น จึงสามารถใชบังคับกับโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ 
ทุกประเภทไมวาจะตั้งอยูภายในหรือภายนอกนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่มีลักษณะคลายกัน 
โดยเฉพาะสภาพแวดลอมหรือมลพิษทุกดานในสถานที่ทํางาน (Working area) 
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2.  การควบคุมมลพิษจําแนกตามลักษณะของมลพิษ 
2.1  มลพิษทางอากาศและเสียง 

  2.1.1  มลพิษภายนอกโรงงาน 
(1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538 จะกําหนดปรมิาณสารมลพษิใน
บรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 6 ชนิด ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด กาซโอโซน 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด ตะกั่ว และฝุนละออง (ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน และฝุนละออง 
ไมเกิน 10 ไมครอน) เปนตน ทั้งนี้ยังไมมีการกําหนดสารมลพิษจําพวก VOCs โดยตรง แตอาจมีสารมลพิษ
บางตัวที่อาจเกี่ยวของกับ VOCs โดยออม ไดแก กาซโอโซน เปนตน 

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 จะกําหนดระดับเสียงใน
ส่ิงแวดลอมโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงเฉลี่ย 

(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) 
เร่ือง คาระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2543 จะกําหนดคาระดับการรบกวน ซ่ึงจะเกี่ยวโยงไปถงึ
ระดับเสียงในสภาพสิ่งแวดลอมทั่วไปที่ถือไดวาเปนเสียงรบกวนตามกฎหมาย 

2.1.2  มลพิษภายในโรงงาน  
(1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เ ร่ือง มาตรการคุมครองความ

ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2546 โดยกําหนดมาตรฐานสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงานของคนงานในโรงงาน ไดแก 
ความรอน แสงสวาง และเสียง เปนตน 

(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดลอม (สารเคมี) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ซ่ึงมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับคาของสารเคมี
ภายในสถานประกอบการ มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปนตน ทั้งนี้มีการ
กําหนดมาตรฐานสารอินทรียระเหยเร็วที่สําคัญหลายชนิด อาทิ ไซลีน เบนซีน โทลูอีน เปนตน 

(3) กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง  
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2549 ซ่ึงมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับคาความรอน แสงสวาง และเสียง
ตามลักษณะงานที่ใชแรงงานภายในสถานประกอบการ  
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2.1.3  มลพิษท่ีปลอยท้ิงจากโรงงาน 
(1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ซ่ึงใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม 
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 

(2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 โดยกําหนดมาตรฐานของสาร 
เจือปนในอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานไว จํานวน 15 ชนิด ไดแก ฝุนละออง พลวง สารหนู ทองแดง 
ตะกั่ว ปรอท คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด กรดกํามะถัน ไฮโดรเจนซัลไฟด คารบอนมอนนอกไซด  
ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน ไซลีน* ครีซอล (*เปนสารจําพวก VOCs ในกลุม BTEX)  

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549  
จะเปนการกําหนดคาความทึบแสงของเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองของหมอไอน้ํา ซ่ึงไมไดระบุ
ปริมาณสารมลพิษอยางเฉพาะเจาะจง แตมีนัยที่เกี่ยวพันกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา
เปนสําคัญ 

(4)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาระดับเสียงรบกวน
และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 จะกําหนดคา
มาตรฐานระดับการรบกวนของเสียง คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และคาระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน 

(5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ลงวันที่ 13 ตุลาคม 
2548 จะเปนการกําหนดคาความทึบแสงของเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองของหมอไอน้ํา ซ่ึงไมไดระบุ
ปริมาณสารมลพิษอยางเฉพาะเจาะจง แตมีนัยที่เกี่ยวพันกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา
เปนสําคัญ 

(6) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 56/2541 เร่ือง การ
กําหนดอัตราการปลอยมลสารทางอากาศจากปลองของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2541 จะกําหนดมลสารที่เจือปนในอากาศเสียจากปลองของโรงงาน 4 ชนิดเทานั้น ไดแก 
ซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละออง ออกไซดของไนโตรเจน และคารบอนมอนนอกไซด (ซ่ึงไมมีสารจําพวก
สารอินทรียระเหยเร็ว) 
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2.2  มลพิษทางน้ํา 
2.2.1  มลพิษภายนอกโรงงาน 

(1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ .  2535  
เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จะกําหนดปริมาณสารมลพิษที่เจือปนในน้ําทะเล  
ตามลักษณะการใชประโยชน โดยมีปริมาณสารมลพิษหรือลักษณะของน้ําทะเล เชน โลหะหนัก  
สารกําจัดศัตรูพืช ออกซิเจนละลายน้ํา เปนตน แตยังไมรวมถึงสารอินทรียระเหยเร็ว 

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ .  2535  
เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน จะเปนการกําหนดลักษณะของน้ําผิวดิน หรือ
ปริมาณสารมลพิษในแหลงน้ําผิวดินตามลักษณะการใชประโยชน ครอบคลุมลักษณะทางกายภาพของน้ํา 
ปริมาณโลหะหนัก สารกําจัดศัตรูพืช โดยไมรวมถึงสารอินทรียระเหยเร็ว 

(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 จะเปนการกําหนดปริมาณสารมลพิษที่เจือปน
ในน้ําใตดิน ครอบคลุมไปถึงกลุมของสารอินทรียระเหยเร็วที่สําคัญจํานวน 15 ชนิด อาทิ เบนซีน  
โทลูอีน ไซลีน เปนตน 

2.2.2  มลพิษท่ีปลอยท้ิงจากโรงงาน 
(1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2539 เปนการกําหนดคามาตรฐานของสารมลพิษในน้ําทิ้งที่ยินยอมใหระบายออก 
ภายนอกจากโรงงาน ซ่ึงครอบคลุมลักษณะของน้ําทิ้งที่สําคัญ เชน บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) โลหะหนัก 
(Heavy Metal) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) เปนตน (ยังไมรวมไปถึงสารอินทรียระเหยเร็ว 
(Volatile Organic Compounds : VOCs) ที่เปนสารมลพิษที่สําคัญจากการผลิตรถยนต หรือ
รถจักรยานยนต) 

(2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2539) เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิ คมอุ ตสาหกรรม  ลงวั นที่  3  มกราคม  2 5 3 9  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เร่ือง กําหนดประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 จะเปนการกําหนดมาตรฐาน
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ลักษณะของน้ําเสีย/น้ําทิ้งที่สําคัญ เชน บีโอดี ซีโอดี โลหะหนัก น้ํามันและไขมัน เปนตน (ยังไมรวมถึง
สารอินทรียระเหยเร็ว ที่เปนสารมลพิษที่สําคัญจากการผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนต) 

(3) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  45/2541  
เร่ือง หลักเกณฑทั่วไปในการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2541 สวนใหญจะเปนการกําหนดลักษณะของน้ําทิ้งที่จะระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีขอกําหนดที่สําคัญคือหามระบายสารที่มีผลตอการบําบัดน้ําทิ้ง
ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางและแหลงน้ําสาธารณะ เชน สารตัวทําละลาย (Solvent) เปนตน 

 2.3  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
 (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 จะเปนการกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจําแนกแยกแยะ 
ของเสียอันตราย การครอบครองของเสียอันตราย การจัดการและการบําบัดของเสียอันตราย เปนตน  
ซ่ึงครอบคลุมถึงของเสียอันตรายอันเกิดจากกระบวนการผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนต เชน  
กากตะกอนของสีที่ใชพนชิ้นงาน กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

 (2) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 58/2544 เร่ือง การกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2544 จะเปนการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดการขยะทั่วไป และขยะอันตรายของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะอางอิง
กับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไมใชแลว แตในปจจุบันประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกลาวถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548  

 นอกจากที่กลาวไวในขอ 2.1–2.3 แลว ยังมีกฎหมายที่สําคัญอีกหนึ่งฉบับที่ใชควบคุม
มลพิษภายนอกโรงงาน ไดแก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)  
เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 จะเปนการกําหนดปริมาณสารมลพิษในดิน
ตามลักษณะใชประโยชนที่ดิน ครอบคลุมไปถึงกลุมของสารอินทรียระเหยเร็วที่สําคัญจํานวน 15 ชนิด 
อาทิ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน เปนตน 

3.  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนต ส่ิงของที่ 

ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ  
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบ
หรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย มีทั้งของเสียที่ไมเปนอันตราย (Non – Hazardous Waste) และของเสีย
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อันตราย (Hazardous Waste) ซ่ึงปจจุบันมีกฎหมายสําคัญที่บังคับใชกับการจัดการของเสีย ไดแก 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2548 โดยมีหลักการสําคัญที่ใชในการกํากับควบคุมและตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวอยางครบถวน เร่ิมตั้งแตกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ผูรวบรวมและขนสง 
จนกระทั่งถึงผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว มีผลบังคับใชกับโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งที่ตั้งอยูนอกเขตและในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนิคม
อุตสาหกรรม และโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2520 โดยที่ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ไดแก ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ที่ไมเปนของเสียอันตรายจากสํานักงาน บานพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร กระดาษ เศษอาหารและกากตะกอนไขมันจากโรงอาหาร ขวดน้ํา กระปอง
น้ําอัดลม เปนตน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ ไดแก กากกัมมันตรังสี 
มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และน้ําเสียที่สงไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางทอสง  
เปนตน อยางไรก็ตาม แมจะไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตนําออกนอกบริเวณโรงงานไปกําจัดตาม
กฎหมายโรงงาน แตโรงงานจะตองดําเนินการกําจัดวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

การกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนตนั้น ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2548 ไดกําหนดหลักเกณฑที่สําคัญใหโรงงานหรือผูกอกําเนิดของเสียอันตราย (Waste generator)  
ตองถือปฏิบัติไวหลายประการ เชน 

- ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน 
หากเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ ตองขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่ครอบครอง
ของเสียอันตรายใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสง 
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

- ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ 
หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และ
หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 และตองจัด
ฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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- ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล อัคคีภัยการ
ระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรือเหตุที่คาดไมถึง และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัย
และอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณโรงงาน และมีเสนทางหนีภัยไปยังที่ปลอดภัย 

- หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไป
เพื่อการจัดการดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

- ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายใหกับผูรวบรวมและขนสงหรือ 
ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเทานั้น ในกรณีที่จะใชบริการของผูอ่ืนในการจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ตองมีใบกํากับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง และ
ใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และตองรับผิดชอบตอภาระความรับผิด 
(Liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือ การลักลอบทิ้ง และการรับคืนเนื่องจาก 
ขอขัดแยงที่ไมเปนไปตามสัญญาการใหบริการ ระหวางผูกอกําเนิดและผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวจนกวาผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไมใชแลวนั้นไวในครอบครอง 

- ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่กําหนดภายในวันที่ 1 
มีนาคม ของปถัดไป 

- การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เขามาหรือออกนอกราชอาณาจักรตองปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และกฎหมายระหวางประเทศดวย 

- กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตราย หรือ ผูบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย แตงตั้งตัวแทนเพื่อ
เปนผูรวบรวมและขนสง จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดและ
ผูแตงตั้งตัวแทนตองรับภาระความรับผิด (Liability) รวมกับตัวแทนระหวางการดําเนินการขนสง 

นอกจากนี้ ประกาศฯ ฉบับดังกลาว ยังไดวางหลักเกณฑสําหรับควบคุมผูบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว(Waste Possessor) อยางครอบคลุมทุกขั้นตอน อาทิ  

- ผูประกอบกิจการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตองปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ตองรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและตองแจงเปนหนังสือ 
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ใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจการที่ไดรับอนุญาต ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ที่สามารถรับดําเนินการได พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

- ตองใชใบกํากับการขนสง และตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
เร่ือง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อมีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเขามา 
ในบริเวณโรงงาน ใหแจงขอมูลตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- ตองรับภาระความรับผิด (Liability) ตอส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เมื่อรับดําเนินการ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และไดลงลายมือช่ือในใบกํากับการขนสงแลว 

- ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวกอนการ
ดําเนินการบําบัดหรือกําจัด จากหองปฏิบัติการวิเคราะหของสถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะห
ของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และใหเก็บ
ขอมูลผลวิเคราะหไวอยางนอย 3 ป เพื่อการตรวจสอบ 

- ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ 
หรือส่ิงใดๆที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และ
หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 และตองจัด
ฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 - ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล อัคคีภัย  
การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือเหตุที่คาดไมถึง ตามที่กําหนด และตองมีอุปกรณ
รักษาความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินอยางเหมาะสมและเพียงพออยูภายในโรงงาน และมี
เสนทางหนีภัยออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย 
 - ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่กําหนด ภายในวันที่ 1 
มีนาคม ของปถัดไป 
 ปจจุบันการกําจัดของเสียอันตรายเปนการประกอบการธุรกิจที่แสวงผลกําไร จึงมีเอกชนลงทุน
ดําเนินการหลายราย ซ่ึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจําแนกประเภทโรงงานที่ใหบริการกําจัดของเสีย
อันตราย และของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายไว 2 กลุม มีรายละเอียด  ดังนี้ 

หมวดที่ 1 : โรงงานที่รับกําจัดของเสียดวยวิธีการเผา บําบัด ปรับเสถียร และฝงกลบ 
1.1 โรงงานที่กําจัดของเสียอันตรายและของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายดวยวิธีการเผา 

ในเตาเผาปูนซีเมนต 
1.2  โรงงานที่กําจัดของเสียอันตรายและของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายดวยวิธีการฝงกลบ 
1.3  โรงงานกําจัดของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายดวยวิธีการฝงกลบ 
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หมวดที่ 2 : โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย 
เมื่อพิจารณาการใชบริการการกําจัดของเสียอันตรายของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตหรือ

รถจักรยานยนตแลว พบวา ผูประกอบการสวนใหญใชบริการโรงงานที่กําจัดของเสียอันตรายดวยวธีิการ
เผาในเตาเผาปูนซีเมนต (ขอ 1.1) และกําจัดของเสียอันตรายดวยวิธีการฝงกลบ (ขอ 1.2) ซ่ึงจาก
ฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พบวา ในปจจุบันมีเอกชน จํานวน 8 ราย ไดรับการอนุญาตให
รับกําจัดของเสียอันตรายดวยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต ซ่ึงเปนโรงงานที่ปกติประกอบกิจการทํา
ปูนซีเมนตหรือปูนขาวในจังหวัดสระบุรี ลําปาง นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา และมีเอกชน 
จํานวน 3 ราย ไดรับการอนุญาตใหกําจัดของเสียอันตรายดวยวิธีการฝงกลบ ไดแก บริษัท บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) หรือเจนโก (GENCO) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต 
เทคโนโลยี (1999) จํากัด และบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) เทานั้น มีเพียงบริษัท GENCO 
เทานั้น ที่สามารถรับกําจัดของเสียอันตรายไดทุกประเภทอยางตอเนื่อง สวนบริษัทอื่นยังคงมีปญหา
เกี่ยวกับการรองเรียนจากประชาชนหรือการปนเปอนมลพิษตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนเหตุใหตองมีการหยุด
ประกอบกิจการชั่วคราว ไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

จากขอมูลของผูประกอบกิจการผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนต พบวามีปญหาหรืออุปสรรค 
บางประการในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจการของตน ไมวาจะเปนปญหา
ขอกําหนดของกฎหมายหรือปญหาอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูรับกําจัดของเสียอันตราย อาทิ ระยะเวลา
การครอบครองของเสียอันตรายที่กฎหมายกําหนดไว 90 วัน ที่อาจเปนระยะเวลาที่ส้ันเกินไป เนื่องจาก
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นบางชนิดมีปริมาณนอย ตองสะสมไวใหมีปริมาณที่มากพอเพื่อคุมคาในการสง
กําจัด แมวากฎหมายจะเปดชองใหสามารถครอบครองไดเกิน 90 วัน โดยตองไดรับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม แตก็อาจเปนการสรางภาระใหโรงงานที่จะตองดําเนินการขออนุญาต 
ทุกครั้ง ระยะเวลาการพิจารณาใหอนุญาตนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานของทางราชการ
เปนไปโดยลาชาและขาดการประชาสัมพันธอยางเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดและข้ันตอนในการ 
ใหอนุญาต ตลอดจนเอกชนที่รับกําจัดสารอันตรายดวยวิธีฝงกลบยังมีจํานวนนอยราย หรือบางชวงมี
เพียงรายเดียวที่สามารถใหบริการไดเทานั้น เปนตน 
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เอกสารแนบทายบทที่ 4  สวนที่ 2 
 

ตารางแนบทาย A 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 6 จังหวัด ป 2547 

โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  (จํานวนกลุมเปาหมาย) 
 
 

เอกสารแนบทายบทที่ 4  สวนที่ 3 
 

ตารางแนบทาย B 
การสํารวจคาใชจายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 6 จังหวัด ป 2547 
โดยสํานักงาน สถิติแหงชาติ (จํานวนผูตอบแบบสอบถามทีไ่ดจายเงินจริง) 
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ตารางแนบทาย A  คาใชจายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 6 จังหวัด ป 2547 

              โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  (จํานวนกลุมเปาหมาย) 
 
 

คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (จํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ) 

  
  

จํานวน 
(ครัวเรือน) 

คาใชจายทั่วไป* 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

ผูปวยนอก 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

ผูปวยใน 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

รวม 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

กรุงเทพ   2,061 57.08 313.87 145.17 516.11 
อยุธยา  322 22.39 40.59 16.93 79.91 
ปทุมธานี  462 62.04 226.14 70.12 358.30 
ชลบุรี   398 45.58 188.96 49.08 283.62 
สมุทรสาคร  338 39.82 40.81 6.84 87.48 
สมุทรปราการ  326 68.04 131.03 91.54 290.60 

คาเฉลี่ยโดยประมาณ 270.00 

หมายเหตุ  : *  คาใชจายทั่วไปในหมวดนี้หมายถึง การซื้อยารับประทานเองของครัวเรือน ซื้ออุปกรณ เชน สําลี 
                       ผาพันแผลจากรานขายยาเอกชนทั่วไป  
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ. Socio–Economic Survey, 2004. 
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ตารางแนบทาย B   การสํารวจคาใชจายในการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 6 จังหวัด ป 2547 

                                โดยสํานักงาน สถิติแหงชาติ   (จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ไดจายเงินจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ  : * คาใชจายทั่วไปในหมวดนี้หมายถึง การซื้อยารับประทานเองของครัวเรือน ซื้ออุปกรณ เชนสําลี ผาพันแผล จากรานขายยาเอกชนทั่วไป 
   ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ. Socio – Economic Survey, 2004 

 
 

 

คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (จํานวนคนที่จายจริง) 

คาใชจายทั่วไป* ผูปวยนอก ผูปวยใน   
  
  

จํานวน 
(ครัวเรือน) 

คาใชจาย 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

จํานวน 
(ครัวเรือน) 

คาใชจาย 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

จํานวน 
(ครัวเรือน) 

คาใชจาย 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

รวม 
(บาท/ครัวเรือน) 

กรุงเทพฯ  699 168.30 507 1275.90 165 1813.25 3257.45 
อยุธยา  108 66.75 51 256.27 22 247.82 570.84 
ปทุมธานี  232 123.55 146 715.59 44 736.23 1575.36 
ชลบุรี   179 101.34 98 767.41 26 751.35 1620.10 
สมุทรสาคร  184 73.15 37 372.84 3 771.00 1216.98 
สมุทรปราการ  198 112.02 68 628.16 11 2712.91 3453.09 

คาเฉลี่ยโดยประมาณ 1,950.00 
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เอกสารแนบทายบทที่ 4  สวนที่ 4 
 

ผลการวิ่งสมการดวยคอมพิวเตอร เพื่อประมาณคา μ และ σ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                 ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอตุสาหกรรมยานยนต 

           

 
หนา 4 - 68 

     

 
ผลการวิ่งสมการดวยคอมพวิเตอร เพื่อประมาณคา μ และ σ  

 

 
                                 The SAS System         
       Variable    N          Mean       Std Dev       Minimum       Maximum 
       --------------------------------------------------------------------- 
       LOWER     600   328.7500000   493.0850084             0       3000.00 
       UPPER     488   815.9836066   749.6204760    50.0000000       3000.00 
       WATER     600     0.1350000     0.3420087             0     1.0000000 
       AIR       600     0.4233333     0.4944995             0     1.0000000 
       NOISE     600     0.0966667     0.2957499             0     1.0000000 
       WASTE     600             0             0             0             0 
       JOIN      600     0.5600000     0.4968011             0     1.0000000 
       SICK      600     0.5233333     0.4998720             0     1.0000000 
       SICKFROM  600     0.2016667     0.4015794             0     1.0000000 
       CHECK     600     0.8133333     0.3899688             0     1.0000000 
       SEX       600     0.6300000     0.4832071             0     1.0000000 
       AGE       600    42.3550000    17.2810117    16.0000000   289.0000000 
       EDUCATE   600     8.5133333     4.5413870             0    20.0000000 
       LINCOME   600     3.7214121     0.3601733     3.3979400     4.9890046 
       MEMBER    600     4.3583333     2.4657786             0    23.0000000 
       DEK       600     1.4500000     1.5486005             0    10.0000000 
       --------------------------------------------------------------------- 
                                         The SAS System         
                                       Lifereg  Procedure 
 
     Data Set          =WORK.BIRD 
     Dependent Variable=Log(LOWER) 
     Dependent Variable=Log(UPPER) 
     Noncensored Values=     0  Right Censored Values=    112 
     Left Censored Values=   0  Interval Censored Values= 234 
     Observations with Zero or Negative Response= 254 
     Log Likelihood for LNORMAL -457.6822782 
 
           Variable  DF   Estimate  Std Err ChiSquare  Pr>Chi Label/Value 
           INTERCPT   1 6.57393514 0.059041  12397.58  0.0001 Intercept 
           SCALE      1 0.95391216 0.044507                   Normal scale 
parameter 
 
                                  Estimated Covariance Matrix 
                                              INTERCPT             SCALE 
                            INTERCPT          0.003486          0.000468 
                               SCALE          0.000468          0.001981 
 
     Data Set          =WORK.BIRD 
     Dependent Variable=Log(LOWER) 
     Dependent Variable=Log(UPPER) 
     Noncensored Values=     0  Right Censored Values=    112 
     Left Censored Values=   0  Interval Censored Values= 234 
     Observations with Zero or Negative Response= 254 
 
 
     Log Likelihood for LNORMAL -439.4875219 
                                       Lifereg  Procedure 
           Variable  DF   Estimate  Std Err ChiSquare  Pr>Chi Label/Value 
           INTERCPT   1 5.15330718 0.577359  79.66736  0.0001 Intercept 
           WATER      1 0.47082539 0.158787  8.791992  0.0030 
           JOIN       1  0.2469508 0.113816  4.707778  0.0300 
           SICK       1 0.18450722    0.111  2.763003  0.0965 
           SEX        1 -0.3818866 0.115866  10.86318  0.0010 
           LINCOME    1 0.35231365 0.148468  5.631109  0.0176 
           SCALE      1  0.8887553 0.041774                   Normal scale 
parameter 
 
 Data Set          =WORK.BIRD 
 Dependent Variable=Log(LOWER) 
 Dependent Variable=Log(UPPER) 
 Noncensored Values=     0  Right Censored Values=    112 
 Left Censored Values=   0  Interval Censored Values= 234 
 Observations with Zero or Negative Response= 254 
 
Log Likelihood for WEIBULL -458.9202789 
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                                       Lifereg  Procedure 
        Variable  DF   Estimate  Std Err ChiSquare  Pr>Chi Label/Value 
        INTERCPT   1 7.00505676 0.052286  17949.52  0.0001 Intercept 
        SCALE      1 0.76840182 0.038812                   Extreme value scale 
parameter 
                                  Estimated Covariance Matrix 
                                              INTERCPT             SCALE 
                            INTERCPT          0.002734         -0.000157 
                               SCALE         -0.000157          0.001506 
 
 Data Set          =WORK.BIRD 
 Dependent Variable=Log(LOWER) 
 Dependent Variable=Log(UPPER) 
 Noncensored Values=     0  Right Censored Values=    112 
 Left Censored Values=   0  Interval Censored Values= 234 
 Observations with Zero or Negative Response= 254 
Log Likelihood for WEIBULL -442.3571663 
 
        Variable  DF   Estimate  Std Err ChiSquare  Pr>Chi Label/Value 
        INTERCPT   1 5.36258032 0.565581  89.89971  0.0001 Intercept 
        WATER      1 0.41820248 0.143632  8.477503  0.0036 
        JOIN       1 0.17974501 0.102828  3.055581  0.0805 
        SICK       1 0.18539244 0.099825  3.449125  0.0633 
        SEX        1 -0.2785947 0.105265  7.004458  0.0081 
        LINCOME    1 0.40036105  0.14401  7.728864  0.0054 
        SCALE      1 0.72559139 0.036841                   Extreme value scale 
parameter 
 
 
    Data Set          =WORK.BIRD 
    Dependent Variable=Log(LOWER) 
    Dependent Variable=Log(UPPER) 
    Noncensored Values=     0  Right Censored Values=    112 
    Left Censored Values=   0  Interval Censored Values= 234 
    Observations with Zero or Negative Response= 254 
 
    Log Likelihood for LLOGISTC -463.5154201 
 
          Variable  DF   Estimate  Std Err ChiSquare  Pr>Chi Label/Value 
          INTERCPT   1 6.61013563 0.060659  11875.03  0.0001 Intercept 
          SCALE      1 0.56081316 0.029798                   Logistic scale 
parameter 
 
                                  Estimated Covariance Matrix 
                                              INTERCPT             SCALE 
                            INTERCPT          0.003679          0.000167 
                               SCALE          0.000167          0.000888 
 
    Data Set          =WORK.BIRD 
    Dependent Variable=Log(LOWER) 
    Dependent Variable=Log(UPPER) 
    Noncensored Values=     0  Right Censored Values=    112 
    Left Censored Values=   0  Interval Censored Values= 234 
    Observations with Zero or Negative Response= 254 
 
    Log Likelihood for LLOGISTC -443.2083929 
 
          Variable  DF   Estimate  Std Err ChiSquare  Pr>Chi Label/Value 
          INTERCPT   1 4.91125642 0.583877  70.75272  0.0001 Intercept 
          WATER      1 0.46578788 0.158006    8.6902  0.0032 
          JOIN       1  0.2938738  0.11678  6.332688  0.0119 
          SICK       1 0.21602595 0.112557  3.683544  0.0550 
          SEX        1 -0.3886471 0.116299  11.16762  0.0008 
          LINCOME    1 0.41286886 0.150581  7.517676  0.0061 
          SCALE      1 0.51415174 0.027702                   Logistic scale 
parameter 
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                                                   Cumulative  Cumulative 
                      LOWER   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        254      42.3         254       42.3 
                         50          1       0.2         255       42.5 
                        100         52       8.7         307       51.2 
                        200         97      16.2         404       67.3 
                        400         50       8.3         454       75.7 
                        500         32       5.3         486       81.0 
                        750         16       2.7         502       83.7 
                        800         22       3.7         524       87.3 
                       1000         32       5.3         556       92.7 
                       1500         32       5.3         588       98.0 
                       2000          9       1.5         597       99.5 
                       3000          3       0.5         600      100.0 
 
                                                   Cumulative  Cumulative 
                      UPPER   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                         50         22       4.5          22        4.5 
                        100          1       0.2          23        4.7 
                        200        112      23.0         135       27.7 
                        400         19       3.9         154       31.6 
                        500         75      15.4         229       46.9 
                        750         96      19.7         325       66.6 
                        800         50      10.2         375       76.8 
                       1000         32       6.6         407       83.4 
                       1500         17       3.5         424       86.9 
                       2000         32       6.6         456       93.4 
                       3000         32       6.6         488      100.0 
                                    Frequency Missing = 112 
 
                                                   Cumulative  Cumulative 
                      WATER   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        519      86.5         519       86.5 
                          1         81      13.5         600      100.0 
 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                       AIR   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                         0        346      57.7         346       57.7 
                         1        254      42.3         600      100.0 
 
                                                   Cumulative  Cumulative 
                      NOISE   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        542      90.3         542       90.3 
                          1         58       9.7         600      100.0 
 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                      WASTE   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        600     100.0         600      100.0 
 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                       JOIN   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        264      44.0         264       44.0 
                          1        336      56.0         600      100.0 
 
                                                   Cumulative  Cumulative 
                       SICK   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        286      47.7         286       47.7 
                          1        314      52.3         600      100.0 
 
                                                     Cumulative  Cumulative 
                     SICKFROM   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                            0        479      79.8         479       79.8 
                            1        121      20.2         600      100.0 
 
                                                   Cumulative  Cumulative 
                      CHECK   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          0        112      18.7         112       18.7 
                          1        488      81.3         600      100.0 
 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                       SEX   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                         0        222      37.0         222       37.0 
                         1        378      63.0         600      100.0 
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                                                  Cumulative  Cumulative 
                       AGE   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                        16          2       0.3           2        0.3 
                        17          4       0.7           6        1.0 
                        18          5       0.8          11        1.8 
                        19          5       0.8          16        2.7 
                        20          6       1.0          22        3.7 
                        21          6       1.0          28        4.7 
                        22          9       1.5          37        6.2 
                        23          9       1.5          46        7.7 
                        24         10       1.7          56        9.3 
                        25         19       3.2          75       12.5 
                        26          8       1.3          83       13.8 
                        27         12       2.0          95       15.8 
                        28         13       2.2         108       18.0 
                        29         11       1.8         119       19.8 
                        30         20       3.3         139       23.2 
                        31         12       2.0         151       25.2 
                        32         14       2.3         165       27.5 
                        33         18       3.0         183       30.5 
                        34         14       2.3         197       32.8 
                        35         20       3.3         217       36.2 
                        36         17       2.8         234       39.0 
                        37         13       2.2         247       41.2 
                        38         18       3.0         265       44.2 
                        39         12       2.0         277       46.2 
                        40         32       5.3         309       51.5 
                        41         11       1.8         320       53.3 
                        42         18       3.0         338       56.3 
                        43         21       3.5         359       59.8 
                        44         10       1.7         369       61.5 
                        45         11       1.8         380       63.3 
                        46         10       1.7         390       65.0 
                        47         12       2.0         402       67.0 
                        48         24       4.0         426       71.0 
                        49          4       0.7         430       71.7 
                        50         21       3.5         451       75.2 
                        51          5       0.8         456       76.0 
                        52         15       2.5         471       78.5 
                        53          8       1.3         479       79.8 
                        54          7       1.2         486       81.0 
                        55         10       1.7         496       82.7 
                        56         10       1.7         506       84.3 
                        57          5       0.8         511       85.2 
                        58          6       1.0         517       86.2 
                        59          7       1.2         524       87.3 
                        60          8       1.3         532       88.7 
                        61          6       1.0         538       89.7 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                       AGE   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                        62          5       0.8         543       90.5 
                        63          4       0.7         547       91.2 
                        64          2       0.3         549       91.5 
                        65          7       1.2         556       92.7 
 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                       AGE   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                        66          3       0.5         559       93.2 
                        67          5       0.8         564       94.0 
                        68          5       0.8         569       94.8 
                        69          4       0.7         573       95.5 
                        70          3       0.5         576       96.0 
                        71          2       0.3         578       96.3 
                        72          5       0.8         583       97.2 
                        73          1       0.2         584       97.3 
                        74          3       0.5         587       97.8 
                        75          1       0.2         588       98.0 
                        76          1       0.2         589       98.2 
                        77          4       0.7         593       98.8 
                        78          2       0.3         595       99.2 
                        79          2       0.3         597       99.5 
                        80          1       0.2         598       99.7 
                        83          1       0.2         599       99.8 
                       289          1       0.2         600      100.0 
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                                                    Cumulative  Cumulative 
                     EDUCATE   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                           0         28       4.7          28        4.7 
                           4        150      25.0         178       29.7 
                           6        109      18.2         287       47.8 
                           9         80      13.3         367       61.2 
                          12        133      22.2         500       83.3 
                          14         43       7.2         543       90.5 
                          16         51       8.5         594       99.0 
                          20          6       1.0         600      100.0 
                                                    Cumulative  Cumulative 
                      MEMBER   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                           0          1       0.2           1        0.2 
                           1         32       5.3          33        5.5 
                           2        103      17.2         136       22.7 
                           3         81      13.5         217       36.2 
                           4        153      25.5         370       61.7 
                           5         94      15.7         464       77.3 
                           6         63      10.5         527       87.8 
                           7         22       3.7         549       91.5 
                           8         15       2.5         564       94.0 
                           9          9       1.5         573       95.5 
                          10         15       2.5         588       98.0 
                          11          2       0.3         590       98.3 
                          12          4       0.7         594       99.0 
                                                    Cumulative  Cumulative 
                      MEMBER   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                          13          1       0.2         595       99.2 
                          14          2       0.3         597       99.5 
                          15          1       0.2         598       99.7 
                          20          1       0.2         599       99.8 
                          23          1       0.2         600      100.0 
 
                                                  Cumulative  Cumulative 
                       DEK   Frequency   Percent   Frequency    Percent 
                         0        212      35.3         212       35.3 
                         1        130      21.7         342       57.0 
                         2        141      23.5         483       80.5 
                         3         64      10.7         547       91.2 
                         4         26       4.3         573       95.5 
                         5         12       2.0         585       97.5 
                         6          8       1.3         593       98.8 
                         7          4       0.7         597       99.5 
                         8          2       0.3         599       99.8 
                          10          1       0.2          600       100.0 
 
ท่ีมา : ผลจากคอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง 600 ครัวเรือน 
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เอกสารแนบทายบทที่ 4  สวนที่ 5 

 

แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง  มลพิษจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ืองมลพิษจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 
คําชี้แจง ในการกรอกแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้ สรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินมูลคาตนทุนทางจิตใจที่เกิดจากความเครียด 
ความกลัว กังวลใจ ที่สืบเนื่องจากผลกระทบจากมลพิษจากอุตสาหกรรมยานยนตในพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรม 
โดยแบงออกเปน 6 สวน  คือ  
  1  มลพิษทางน้ํา 
 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําและการรับรูขอมูลขาวสารคุณภาพน้ํา  
  2  มลพิษทางอากาศ 
 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารคุณภาพอากาศ 
  3  มลพิษทางเสียง 
 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารปญหามลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  4  มลพิษจากกากของเสียอันตราย 
 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารปญหามลพิษจากกากของเสียอันตราย 
  5  คําถามเกี่ยวกับความยินดีจะจาย เพื่อลดมลพิษ (WTP) หรือความยินดีจะรับเงินชดเชย (WTAC)  
       และการวิเคราะหพฤติกรรมการหลีกเล่ียงความเสี่ยง 
  6  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  

 โดยขอมูลที่ไดจากการสอบถาม จะถูกเก็บเปนความลับ โดยขอมูลจะถูกนําเสนอตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ในลักษณะภาพรวม และผลการศึกษาจะไมสงผลกระทบตอผูใหสัมภาษณแตอยางใด จึงขอใหผูตอบ
แบบสอบถาม ตอบขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง เพื่อใหผลของการศึกษาตรงกับขอเท็จจริงมากที่สุด 
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ท่ีอยูผูตอบแบบสอบถาม   หมูบาน.......................  ตําบล ............................ อําเภอ............................... จังหวัด..........................      
(หมายเหต ุ: .ใหระบุตําแหนงที่ตั้งของบานนี้วาอยูหางไกลจากโรงงานยานยนตฯ เปนระยะทางเทาไหร............................เมตร)   

ขอใหทานผูตอบแบบสอบถามลําดับความสําคัญในปญหามลพิษที่ทานประสบอยู  (เรียงตามลําดับความสําคัญ 1 , 2 ,3 ,4) 

ถาไมมีปญหาในทางใด ใหปลอยวางไว 

         A มลพิษทางน้ํา            B มลพิษทางอากาศ                   สําหรับผูวิจัย      

               C มลพิษทางเสียง           D มลพิษจากกากของเสียอันตราย        …… 

 สวนที่  1   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคน้ําและการรับรูขอมูลขาวสารคุณภาพน้ํา 

1)  ที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานราชการอื่น ไดเขามาทําการสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพ                         
น้ําทิ้ง /น้ําผิวดินในบริเวณชุมชนของทาน หรือไม 
 0.  ไมทราบ  1.  เคย  หนวยงานใด .............................           2. ไมเคย                …… 
2)  ทานทราบหรือไมวาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง / น้ําผิวดิน ที่ออกมาเปนอยางไร 
 0.  ไมทราบ    1.  ทราบ (ระบุผล) ............................................         …… 
3)  น้ําที่ทานใชในการอุปโภคในครัวเรือน มาจากแหลงใด (น้ําสําหรับซักลาง / รดน้ํา ทําสวน ฯลฯ)  
     [ หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอใน คอลัมภที่ (2) ]   

คุณภาพน้ําในทัศนะของทาน 
โดยทําเครื่องหมาย  ( )   (5) 

ที่มาของแหลงน้ํา 
 

(1) 

ตอบ 
( ) 
(2) 

ปริมาณที่ใช
บริโภค/เดือน 

(3) 

คาใชจาย/เดือน 
ดูจาก Bill 

(4) ดี พอใช เลว ไมรู 
1.  น้ําประปา  (หนวยลบ.ม.)        
2.  น้ําฝน                 
3.  น้ําใตดิน / น้ําบาดาล          
4.  น้ําบอ/จากแมน้ํา/ คลอง        
5.  ซื้อมาในลักษณะขวด 5 ,20 ลิตร        
6.  อื่น ๆ (ระบุ) .....................          

4)  น้ําที่ทานใชในการบริโภคในครัวเรือน มาจากแหลงใด (น้ําดื่ม / น้ํากิน) [หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอใน คอลัมภที่ (2) ]   
คุณภาพน้ําในทัศนะของทาน 
โดยทําเครื่องหมาย  ( )   (5) 

ที่มาของแหลงน้ํา 
 

(1) 

ตอบ 
( ) 
(2) 

ปริมาณที่ใช
บริโภค/เดือน 

(3) 

คาใชจาย/เดือน 
ดูจาก Bill 

(4) ดี พอใช เลว ไมรู 
1.  น้ําประปา     (หนวยลบ.ม.)        
2.  น้ําฝน                       
3.  น้ําใตดิน / น้ําบาดาล         
4.  น้ําบอ/จากแมน้ํา/คลอง        
5.  ซื้อมาในลักษณะขวด 5 ,20 ลิตร        
6.  อื่น ๆ (ระบุ) .....................          

(หมายเหตุ : 1 ลบ.ม.= 1000 ลิตร,ปบจุน้ํา 20 ลิตร,โองขนาดเล็กจุน้ํา 100 ลิตร) 
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5) ในกรณีที่ทานใชน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ในรอบปที่ผานมา น้ําผิวดินที่ทานใช มีปญหามลพิษ
ในดานใดบางหรือไมอยางไร 
 0. ไมมี      1.  ถามีโปรดระบุประเภทและความรุนแรงของปญหา 
            (โดยทําเครื่องหมาย ) 

ระดับความรุนแรงของปญหา 

( ) 

ระดับความบอยคร้ัง 

( ) 

ทานแกปญหาอยางไร เสียคาใชจายเทาไร  
(บาทตอเดือน) 

ประเด็นปญหา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมมี ประจํา นานๆ
ครั้ง 

แลวแต
ฤดูกาล 

กลิ่นเหม็น        
สี รส ผิดปกติ        
ปนเปอน        
อื่นๆ ระบุ        

                      
            0. ไมไดดําเนินการแกไข       
             1.  ติดเครื่องกรองน้ํา 
             2.  ซื้อน้ําขวด 
             3.   ขุดบอน้ํา  
             4.   อื่น ๆ......................... 
 

    
                นอยกวา 500บ. 
                 501-1,000 บ. 
                 1,001-1,500 บ.  
                 1,501-2,000 บ 
                 มากกวา 2,000 
ระบุ ........................ บาท 
ขยายความ 
คาลงทุนครั้งแรก...... บาท 
คาบํารุงรักษา.............บาทตอเดือน 
คาน้ํา.........................บาทตอเดือน 
คาไฟฟา....................บาทตอเดือน 
คาไสกรอง/กระดาษกรองเครื่อง
กรองน้ํา.......... บาทตอเดือน 

 
6) ทานคิดวาปญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากโรงงานใด 
 0. เปนผลจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม  1.  เปนผลจากบางโรงงานทานทราบชื่อโรงงานหรือไม 
     ที่ต้ังอยูในพื้นที่ในชุมชนที่ทานตั้งบานเรือนอยู  (ระบุช่ือโรงงาน)............................................................... 
 

ขอมูลเกี่ยวกบัความยินดีจะจายเพื่อลดมลพิษทางน้ํา  (เทคนิค CVM) 
 กระบวนการชุบพนสีจะเปนขั้นตอนที่มีการใชน้ํา มากที่สุด และเปนแหลงกําจัดน้ําเสียของโรงงานถึงประมาณ 
 89 % ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด น้ําเสียเหลานี้มาจากกระบวนการเคลือบผิวโลหะ ชุบสีน้ํากันสนิม ขัดน้ํา พนสีรองพื้น และ 
พนสีจริง 
 ถาเราพิสูจนไดวาโรงงานทําใหน้ําเสียโรงงานก็ตองเปนผูรับผิดชอบในการบําบัดน้ําที่เสียใหดีดังเดิม (Polluter-Pay 
Principle) แตถาโรงงานไมใหความรวมมือ ยังมีการลักลอบแอบทิ้งทางการรัฐตองเสียคาใชจายในการควบคุม กํากับใหทุกอยาง
เปนไปดวยความเรียบรอยตองเสียคาใชจายสูง (Enforcement Cost) เพราะฉะนั้น ถาเปนประเทศยากจนรัฐฯ ก็ไมมีเงินเขามา
ใชจายในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว บางประเทศจึงอาศัยหลักผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficial-Pay Principle) โดยอาจ
ต้ังเปนกองทุนเพื่อระดมเงินจากชุมชน ที่ไดใชประโยชนจากแมน้ํา ลําคลอง โดยมีกฏระเบียบในการบริหารกองทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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สวนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารคุณภาพอากาศ 
7)  ที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานราชการอื่น ไดเขามาทําการสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ                        สําหรับผูวิจัย          
     ในบริเวณชุมชนของทาน หรือไม 
 0.  ไมทราบ  1.  เคย  หนวยงานใด .............................           2. ไมเคย                …… 
 
8)  ทานทราบหรือไมวาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ที่ออกมาเปนอยางไร 
 0.  ไมทราบ    1.  ทราบ (ระบุผล) ............................................         …… 
 
9) ทานคิดวา คุณภาพอากาศในชุมชนที่ทานอาศัยอยู  มีปญหามลพิษในดานใดบางหรือไมอยางไร 
 0. ไมมี    1.  ถามีโปรดระบุประเภทและความรุนแรงของปญหา 
          (โดยทําเครื่องหมาย ) 

ระดับความรุนแรงของปญหา 

( ) 

ระดับความบอยคร้ัง 

( ) 

ทานแกปญหาอยางไร เสียคาใชจายเทาไร 
(บาทตอเดือน) 

ประเด็นปญหา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมมี ประจํา นานๆ
ที 

แลวแต
ฤดูกาล 

กลิ่นเหม็น 
 

       

ปนเปอน 
(เขมา/ควัน) 

       

อื่น ๆ 
.................... 

       

     
              0.ไมไดดําเนินการแกไข  
              1. ติดเครื่องปรับอากาศ       
              2.ติดกระจกหนาตางกัน      

กลิ่นเขาบาน 
              3.ใชหนากาก/ผา กันกลิ่น 
              4.  อื่น ๆ......................... 

     
                นอยกวา 500บ. 
                 501-1,000 บ. 
                 1,001-1,500 บ.  
                 1,501-2,000 บ 
                 มากกวา 2,000 ระบุ
........................ ..บาท  
ขยายความ 
คาลงทุนคร้ังแรก...... บาท 
คาบํารุงรักษา...........บาทตอเดือน 
คาน้ํา......................บาทตอเดือน 
คาไฟฟา...................บาทตอเดือน 

 
10) ทานคิดวาปญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากโรงงานใด 
 0. เปนผลจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม  1.  เปนผลจากบางโรงงานทานทราบชื่อโรงงานหรือไม 
     ที่ต้ังอยูในพื้นที่ในชุมชนที่คุณตั้งบานเรือนอยู  (ระบุช่ือโรงงาน)............................................................... 

ขอมูลเกี่ยวกบัความยินดีจะจายเพื่อลดมลพิษทางอากาศ  (เทคนิค CVM) 
 จากกระบวนการผลิตรถยนต รถบรรทุก รถจักรยานยนต ตลอดจนชิ้นสวนอะไหล มีขั้นตอนหนึ่งที่กอมลพิษ ในสัดสวน
ที่มากที่สุดของคาใชจายในการจัดการมลพิษภายในโรงงาน คือ การพนสี ตัวถัง ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะพบวามีกากตะกอนสี
ที่ตองนําไปกําจัดใหถูกวิธีการ แตในทางปฏิบัติบอยครั้งที่โรงงานเพิกเฉย หรือละเลย ทําใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญไปถึงชุมชน
เพราะมีกลิ่นเหม็นมาจากโรงงานเปนระยะ ๆ เพราะอาจจะเกิดการเผาไหมที่โรงงานพยายามที่จะดําเนินการเองแตยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ บางครั้งชุมชนรองเรียนวามีกลิ่นสีผสมทินเนอร ออกมาจากโรงงาน ซึ่งโรงงานสวนใหญทํางานทั้งสองกะ (กะเชา 
และกะกลางคืน)  
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สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารปญหามลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
11)  ที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานราชการอื่น ไดเขามาทําการสํารวจ ตรวจสอบปญหา                        สําหรับผูวิจัย      
       มลพิษทางเสียง ในบริเวณชุมชนของทาน หรือไม 
 0.  ไมทราบ  1.  เคย  หนวยงานใด .............................           2. ไมเคย                …… 
 
12)  ทานทราบหรือไมวาผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ที่ออกมาเปนอยางไร 
 0.  ไมทราบ    1.  ทราบ (ระบุผล) ............................................         …… 
 
13) ทานคิดวา ในชุมชน ที่ทานอาศัยอยู  มีปญหามลพิษทางเสียงในดานใดบางหรือไมอยางไร 
 0. ไมมี    1.  ถามีโปรดระบุประเภทและความรุนแรงของปญหา 
          (โดยทําเครื่องหมาย ) 

ระดับความรุนแรงของปญหา 

( ) 

ระดับความบอยคร้ัง 

( ) 

ทานแกปญหาอยางไร เสียคาใชจายเทาไร 
(บาทตอเดือน) 

ประเด็นปญหา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมมี ประจํา นานๆ
ที 

แลวแต
ฤดูกาล 

เสียงดังจาก
กระบวนการ
ผลิต 

       

เสียงดังจาก
คนงานเลนกีฬา
หลังเลิกงาน 

       

อื่นๆ ระบุ.        

         
             0. ไมไดดําเนินการแกไข 
             1. ติดกระจกหนาตาง 
                 กันเสียงเขาบาน 
              2. ใชอุปกรณอุดหู  

    กันเสียง 
              3.อื่น ๆ....................... 

     
                 นอยกวา 500บ. 
                 501-1,000 บ. 
                 1,001-1,500 บ.  
                 1,501-2,000 บ 
                 มากกวา 2,000  
ระบุ........................ ..บาท 
ขยายความ 
คาลงทุนคร้ังแรก...... บาท 
คาบํารุงรักษา...........บาทตอเดือน 
 
 

 
14) ทานคิดวาปญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากโรงงานใด 
 0. เปนผลจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม  1.  เปนผลจากบางโรงงานทานทราบชื่อโรงงานหรือไม 
     ที่ต้ังอยูในพื้นที่ในชุมชนที่คุณตั้งบานเรือนอยู  (ระบุช่ือโรงงาน)............................................................... 
 

ขอมูลเกี่ยวกบัความยินดีจะจายเพื่อลดมลพิษทางเสียง  (เทคนิค CVM) 
 ดานมลพิษทางเสียง กรมควบคุมมลพิษได กําหนด คามาตรฐานระดับเสียง โดยกําหนดคาระดับเสียง
สูงสุด ใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยูหรืออาศัยอยู ใหไมเกิน 115 เดซิเบลเอ และ
กําหนด คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โดยใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอยางตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมงใด ๆ 
ใหไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานจะชวยควบคุมอันตรายตอการไดยิน เชน หูหนวกเฉียบพลัน 
จากการไดยินเสียงดังมาก ๆ หูหนวกชั่วคราวหรือหูหนวกถาวรอันเกิดจากการอยูในที่มีเสียงดังมาก เปนเวลานาน 
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สวนที่ 4   ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขอมลูขาวสารปญหามลพิษจากกากของเสียอันตราย 
15)  ที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานราชการอื่น ไดเขามาทําการสํารวจ ตรวจสอบ                          สําหรับผูวิจัย     

มลพิษจากกากของเสียอันตราย ในบริเวณชุมชนของทาน หรือไม 
 0.  ไมทราบ  1.  เคย  หนวยงานใด .............................           2. ไมเคย                …… 
16)  ทานทราบหรือไมวาผลการตรวจสอบมลพิษจากกากของเสียอันตราย ที่ออกมาเปนอยางไร 
 0.  ไมทราบ    1.  ทราบ (ระบุผล) ............................................         …… 
17) ทานคิดวา ในชุมชนที่ทานอาศัยอยู  มีปญหาจากกากของเสียอันตรายในดานใดบางหรือไม อยางไร 
 0. ไมมี    1.  ถามีโปรดระบุประเภทและความรุนแรงของปญหา 
            (โดยทําเครื่องหมาย ) 

ระดับความรุนแรงของปญหา 

( ) 

ระดับความบอยคร้ัง 

( ) 

ทานแกปญหาอยางไร เสียคาใชจายเทาไร 
(บาทตอเดือน) 

ประเด็นปญหา 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ไมมี ประจํา นานๆ

ที 
แลวแต
ฤดูกาล 

การลักลอบทิ้งกาก
ของเสียฯจากโรงงาน 

       

การลักลอบทิ้งกาก
ของเสียฯจากบ.รับ
กําจัดกากของเสียฯ 

       

การรั่วไหลของกาก
ของเสียฯ ระหวาง
ขนสง 

       

อื่นๆ ระบุ        

         
      0.ไมไดดําเนินการแกไข    
                
      1.  แจงไปยังหนวยงาน
..................................... 
       2.อื่น ๆ 
........... ......................... 
                  

     
                 นอยกวา 500บ. 
                 501-1,000 บ. 
                 1,001-1,500 บ.  
                 1,501-2,000 บ 
                 มากกวา 2,000 ระบุ
........................ ..บาท 
ขยายความ 
คาลงทุนครั้งแรก...... บาท 
คาบํารุงรักษา...........บาทตอเดือน 
คาน้ํา......................บาทตอเดือน 
คาไฟฟา...................บาทตอเดือน 
 

 
18) ทานคิดวาปญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากโรงงานใด 
 0. เปนผลจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม  1.  เปนผลจากบางโรงงานทานทราบชื่อโรงงานหรือไม 
     ที่ต้ังอยูในพื้นที่ในชุมชนที่คุณตั้งบานเรือนอยู  (ระบุช่ือโรงงาน)............................................................... 
 

ขอมูลเกี่ยวกบัความยินดีจะจายเพื่อลดมลพิษจากกากของเสียอันตราย  (เทคนิค CVM) 
 ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมักจะมีกากของเสียอันตรายเกิดขึ้น ซ่ึงนับเปนปญหาที่เพิ่มมากขึ้น
ในปจจุบัน อันเนื่องมาจากปริมาณของกากของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตที่ขยายตัวขึ้นตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรม แตกระบวนการในการจัดการยังมีปญหา ทั้งการทิ้งอยางไมถูกตองตามหลักวิธีของการจัดการของ
เสียอันตราย หรือการวาจางใหบริษัทเอกชนรับนําไปกําจัดอยางไมถูกตอง ตัวอยางเชน ปริมาณของเสียอันตรายท่ี
สงเขากําจัดที่ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม มีปริมาณที่นอยกวาปริมาณที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงการจัดการจําเปนที่
จะตองมีกระบวนการในการควบคุมและจัดการที่ดีเพื่อไมใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 
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200 บาท/ครัวเรือน/ป 50 บาท/ครัวเรือน/ป 

ยินดจีาย ยินดจีาย ไมยินดีจาย ไมยินดีจาย 

100 บาท/ครัวเรือน/ป 

ยินดจีาย ไมยินดีจาย 

มากที่สุด .............บาท นอยที่สุด .............บาท 

สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความยินดีจะจายเพื่อลดตนทุนทางจิตใจที่เกิดจากความเครียด ความกลัว 
กังวลใจ ท่ีสืบเนื่องมาจากมลพิษ (WTP) หรือความยินดีจะรับเงินชดเชย (WTAC) และการวิเคราะห
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามเพื่อหาคา WTP สาํหรับบําบัดมลพิษในภาพรวม  
คําถามในชวงตอไป จะถามในฐานะที่คุณเปนคนหนึ่งซึ่งมี บทบาทสําคัญที่จะผลักดันใหภาครัฐสามารถจัดตั้งกองทุน

เพื่อดําเนินโครงการลดมลพิษใหเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งโครงการดังกลาวจะชวยปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนมลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และ มลพิษจากกากของเสียอันตราย ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต เชน โครงการลด
มลพิษทางน้ําโดยการบําบัดน้ําผิวดินใหปราศจากมลพิษ เนื่องจากน้ําผิวดินที่เปนน้ําดิบที่มีประโยชนหลายดานตอชุมชน เชน ใชน้ํา
เปนน้ําดิบ ในการทําน้ําประปาของชุมชนซึ่งจําเปนตองเปนน้ําดิบที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย 

19)  ทานยินดีหรือไม ที่จะจายเงินเพื่อลดตนทุนจิตใจใหหายจากความเครียด กังวลใจ เพราะมีโครงการการลดมลพษิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คําถามตอไปจะเปนสวนสําคัญที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ ขอใหผูตอบแบบสอบถาม ใหความสนใจเปนพิเศษ 
และคํานึงถึงความเปนจริงถึงปญหาในปจจุบัน และขอจํากัดทางการเงินของทานดวย 

เงื่อนไขในการจายเงินเขากองทุนฯ 
1.จํานวนเงินที่คุณจะจายนั้นไมควรเกนิกวารายไดของคณุ 
2.เมื่อคุณตัดสินใจจายเงินเขากองทุนฯ จะทําใหคุณมีเงินเพื่อการใชจายในการซื้อสินคาและบริการอื่น ๆ ลดลง     
   จึงทําใหคุณควรไตรตรองอยางถี่ถวนกอนตัดสินใจ 
3.เงินที่คุณจายเขากองทุนฯ จะถูกนําไปใชในการบําบัดมลพิษ ซึ่งจะมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
4.มีการจัดตั้งหนวยงานและคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทุนฯ อยางเปนธรรม เทาเทียม และโปรงใสโดย 
   สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนฯ ไดตลอดเวลา 
5.สมมุติใหกองทุนฯ นี้มีอายุ 20 ปและเปดรับการระดมทุนตลอดเวลา 
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20)  จํานวนเงินดังกลาว คุณคิดวาสะดวกจายดวยวิธีใด          สําหรับผูวิจัย    
 0.  จายเปนเงินสด          3. ใหรวมอยูในบิลคาน้ําประปาที่ใชในใบเสร็จ     ……  
 1.  โอนเงินผานบัญชีธนาคาร         4.  อื่น ๆ (ระบุ) …………………….. 
 2.   หักจากเงินเดือน / โบนัส       
21)  หากมีการจัดตั้งโครงการขึ้นจริง ซึ่งตองอาศัยการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ ทานยินดีสละเวลา        …… 
       เขารวมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อนําความคิดเห็นของทาน ไปเปนแนวทางในการจัดทําโครงการในอนาคตหรือไม 
                 0.  ไมยินดีเขารวม 
       1.   ยินดีเขารวม โปรดระบุ ช่ือ........................................................................... 

       หมายเลขโทรศัพท............. ............................... 

การสอบถามทัศนคติของชุมชนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมยานยนต 
และวิเคราะหตนทุนสุขภาพของชุมชน 
 จากปญหาขางตน ชุมชนบางสวนไดแกไขปญหาดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งเปนภาระเพิ่มเติม จากการใชจายในชีวิตประจําวัน 
โรงงานผูกอมลพิษ ควรจะรับผิดชอบในคาใชจายสวนนี้ ถามวา ถามีทางเลือกใหกับคุณ จะเลือกทางใด โดยจัดลําดับความสําคัญ  
 ก. ใหโรงงานยายไปอยูที่อื่น โดยชุมชนชวยกันผลักดันและรวมกันลงขันเงินจํานวนหนึ่งเพื่อมอบแกโรงงาน(ติดสินบน) 
 ข. ใหโรงงานดําเนินการผลิตตอไปโดยโรงงานจายเงินชดเชยใหแกผูไดรับความเสียหาย ในสวนของครอบครัวคุณ   

    คุณยินดีรับเงินชดเชย……………………บาท 
 ค. ครอบครัวของคุณเคยคิด/กําลังคิดที่จะยายบานไปอยูที่อื่นเพราะทนมลพิษไมไหว 
 ง. ครอบครัวของคุณ คิดจะขายบานพรอมที่ดินไปอยูที่อื่น ราคาที่เสนอขาย..................................................บาท  
(ขอรายละเอียดจากการสัมภาษณเชิงลึก)……………………………………………………………………………………….. … 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
22) ในรอบปที่ผานมา คุณมีอาการเจ็บปวยอยางไรบาง            …… 

0.  ไมมีอาการเจ็บปวยใด ๆ    7.   หลง ๆ ลืม ๆ / ความจําไมคอยดี 
1.  เวียนศีรษะ     8.   บวมตามรางกาย 
2.  ปวดศีรษะ / ปวดทอง    9.   ชัก / หมดสติ 
3.  ปวด / ชา ตามรางกาย       10.  เปนโรคหวัด / โรคกระเพาะ   เรื้อรัง (รักษาไมหาย) 
4.  แนนหนาอก / หายใจไมออก   11.  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ   

     5.  เหนื่อยงาย / ไมมีแรง  / เซื่องซึม   12.  อื่น ๆ (ระบุ).............……......................................... 
6.  คลื่นไส / อาเจียน / หนามืด / เปนลม  

23) คุณคิดวาอาการเจ็บปวยนั้นเปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ หรือไม          …… 
 0. ไมไดเปนผลจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ 1.  เปนผลจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ 
24) เมื่อ เจ็บปวย คุณแกปญหาดวยวิธีใด             …… 

0.  รับการตรวจ/รักษาในโรงพยาบาล  3.   หองพยาบาล (กรณีที่เปนคนงานในโรงงาน) 
1.  รับการตรวจ/รักษาในคลีนิคเอกชน  4.   อื่น  ๆ ระบุ.............................................................. 
2.  ซื้อยาทานเอง  
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25)  ในชวง 1 ป คุณจายคารักษาดวยวิธีใด และคุณตองเสียคาใชจายในการเปนสมาชิกเทาไร  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  0.  จายคารักษาโดยกูยืมเงินจาก ....................    จํานวนเงิน ........................  บาท         อัตราดอกเบี้ยรอยละ ................
  1.  บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค     ใน 1 ปจาย…...…….ครั้ง    
  2.  ประกันสังคม                 เสียคาสมาชิก ......................บาท / เดือน   (คูณ) 12  =  …………บาท/ป 
  3.   การประกันสุขภาพ    เสียคาเบี้ยประกัน ................บาท /ป     
  4.  จายดวยเงินตนเอง    ..........................บาท/ครั้ง   ใน 1 ป จาย  .................... ครั้ง 
  5.  อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... 
26) หากมีการจัดใหมีการตรวจสุขภาพขึ้น ทานยินดีเขารวมในการตรวจสุขภาพหรือไม           …… 
               0.   ไมยินดีเขารวม     1.    ยินดีเขารวมการตรวจสุขภาพ 

สวนที่ 6  สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  
27)  เพศ      0.  ชาย        1.   หญิง          …… 
28)  อายุ .......……......ป                 …… 
29) สถานภาพการสมรส                
   0.  โสด       2.  หยา / หมาย / แยกกันอยู               
   1.  แตงงานแลว   .  3.  อื่น ๆ (ระบุ)..............................................       ……       
30) ระดับการศึกษา            
  0.  ตํ่ากวาประถมศึกษา    4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ป.ว.ช                       …… 
  1.  ประถมศึกษาตอนตน    5.  อนุปริญญาตรี / ป.ว.ส 
  2.  ประถมศึกษาตอนปลาย    6.  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
  3.  มัธยมศึกษาตอนตน     7.  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................. 
31)  ปจจุบันทานมีอาชีพ                
      0.  นักเรียน/นักศึกษา    4.  ธุรกิจสวนตัว                         …… 
 1.  ขาราชการ      5.  แมบาน  
  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    6.  ไมไดทํางาน/เกษียณ 
 3.  พนักงานบริษัทเอกชน    7.  อื่น ๆ (ระบุ) .......................................... 
32)  รายไดสุทธิ ในป  2549  ของครัวเรือน (หลังหักคาใชจายตอเดือนแลว)               

0.  ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน    11.   55,001 – 60,000 บาทตอเดือน                      …… 
  1.  5,001 – 10,000 บาทตอเดือน   12.   60,001 – 65,000 บาทตอเดือน 
 2.  10,001 – 15,000 บาทตอเดือน   13.   65,001 – 70,000 บาทตอเดือน 
 3.  15,001 – 20,000  บาทตอเดือน   14.   70,001 – 75,000 บาทตอเดือน 
 4.  20,001 – 25,000 บาทตอเดือน   15.   75,001 – 80,000 บาทตอเดือน 

5.   25,001 – 30,000 บาทตอเดือน    16.   80,001 – 85,000 บาทตอเดือน 
6.   30,001 – 35,000 บาทตอเดือน   17.   85,001 – 90,000 บาทตอเดือน 
7.   35,001 – 40,000 บาทตอเดือน   18.   90,001 – 95,000 บาทตอเดือน 
8.   40,001 – 45,000 บาทตอเดือน   19.   95,001 – 100,000 บาทตอเดือน 
9.   45,001 – 50,000 บาทตอเดือน   20.   มากกวา 100,001 บาทตอเดือน 
10.  50,001 – 55,000 บาทตอเดือน 
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   33) รายไดหลักของครอบครัวทานไดมาจากที่ใด 
    0.  ตนเอง      4.  พ่ี / นอง         …… 
    1.  คูสมรส     5.  ญาติ 
    2.  บิดา / มารดา     6.  อื่น ๆ (ระบุ) .............................................  
    3.  บุตร       
34)  ลักษณะที่อยูอาศัย             

0.  บานตนเอง      2.  เจาของ หองเชา/หอพัก       …… 
1.  บานเชา         3.  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................ 

35) จํานวนสมาชิกในครอบครัว (อยูนานกวา 6 เดือน) ……………….. คน          …… 
36) จํานวนผูอยูในความอุปการะของทานดานคาใชจาย (เชน ลูก หลาน บิดา มารดา) จํานวน …………คน       …… 
37)  ทานมีตําแหนงทางสังคมในชุมชนที่ทานอยูอาศัยหรือไม             
 0.  ไมมี            1. มี (ระบุ) ...............................................       …… 
38) ทานเปนสมาชิกของเครือขายองคกรอิสระ (NGO) หรือไม             
 0.  ไมมี            1. มี (ระบุ) ...................................................        …… 
39) ในครัวเรือนของทานมีสมาชิกทํางานอยูในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตหรือไม               
 0.  ไมมี            1. มี (ระบุจํานวนคน) ..............................      ……       
40) ถามีสมาชิกทํางานตามขอ 39) ในชวงป 2549 จนถึงปจจุบัน เขาเหลานี้มีปญหาเรื่องสุขภาพที่    
      เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการทํางานหรือไมอยางไร               
 0.  ไมมี            1. มี (ระบุอาการ) ....................................      ……        
             ............................................................... 
                            ............................................................... 

 
 
 

ขอขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถามที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ีไดจากทานจะมีประโยชนอยางมากในการดําเนนิการศึกษา 

เพื่อท่ีจะไดหามาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหามลพิษในปจจบุัน 
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เอกสารแนบทายบทที่ 4 สวนที่ 6 
 

แบบสัมภาษณการตรวจสขุภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
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แบบสัมภาษณการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 
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วันเสารท่ี 2 มิถุนายน 2550 
ก. ขอมูลทั่วไป 
     ชื่อผูสัมภาษณ .................................................................................   
     วันที่ ................................................................................................ 
1.  ชื่อผูรับการสัมภาษณ ......................................................................   NUMNER [   ] 
2.  บานเลขที่ ........................................................................................ 
3.  หมูที่ ................................................................................................   MOO [   ] 
4.  ตําบล ..............................................................................................   TAMBON [   ] 
5.  อําเภอ ..............................................................................................   DISTRICT [   ] 
6.  จังหวัด ............................................................................................   PROVINC [   ] 
7.  เพศ O  1. ชาย   
 O  2. หญิง        SEX [   ] 
8.  อายุ ........................ป       AGE [   ] 
9.  สถานที่เกิด อําเภอ  ............................      BIRTHDIS[   ] 
     จังหวัด ...............................................      BITYHPTO[  ] 
10. เชื้อชาติ        RACE [   ] 
     O  1. ไทยพื้นราบ  O  2. ไทยภูเขา 
     O  3. จีน  O  4. ลาว 
     O  5. พมา  O  6. อื่น ๆ (ระบุ) 
11. สถานภาพสมรส        MARITAL[   ] 
     O  1. โสด  O  2. คู 
     O  3.  หมาย  O  4. หยา/แยก 
12. ระดับการศึกษาสูงสุด       EDUCAT [   ] 
     O  1. ไมไดเรียน    O  4. มัธยมศึกษาหรือปวช. 
     O  2. ประถมศึกษาตอนตน (ป.1 – ป.4)  O  5. อนุปริญญาหรือเทียบเทา (ปวส.) 
     O  3. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6/ป.7 O  6. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
ข. ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมสุขภาพ 
1.  ทานทํางานในโรงงาน/บริษัทดังกลาวมานาน ...................... ป .....................เดือน  WDURATIO[   ] 
2.  ปกติทานทํางานในโรงงาน/บริษัทดังกลาวสัปดาหละ ...................................วัน  WEEKDAY[   ] 
3.  ปกติทานทํางานในโรงงาน/บริษัทดังกลาววันละ ..........................................ชั่วโมง  HOUR [   ] 
4.  หนาที่ความรับผิดชอบในโรงงานดังกลาวคือ ...........................................................  WDUTY [   ] 
5.  ขณะทํางานทานใสที่ปดจมูกหรือไม      MASK [   ] 
     O  1. ไมเคยใส (ขามไปตอบหมวด ค)   
     O  2. ใสบางครั้ง  
     O  3. ใสทุกคร้ัง 



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 
หนา 4 - 86 

6.  ประเภทของผาปดจมูกที่ใชสวนมาก      MASKTYPE[   ] 
     O  1. ผาขาวมา    O  3. ผาปดจมูกแบบหมอ 
     O  2. ผาเช็ดหนา    O  4. อื่น ๆ ระบุ ........................................... 
7.  สวนใหญทานคาดผาปดจมูกอยางไร      MASKPRAC[   ] 
     O  1. ปดเฉพาะปาก    O  3. ปดทั้งปากและจมูก 
     O  2. ปดเฉพาะจมูก   O  4. อื่น ๆ ระบุ ............................................ 
8.  สวนใหญทานคาดผาปดจมูกนานเพียงใด      MASKDUR[   ] 
     O  1. ตลอดเวลาการทํางาน   O  3. นอยกวาคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการทํางาน 
     O  2. มากกวาคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการทํางาน 
ค. ประวัติสุขภาพ 
1.  ทานมีโรคประจําตัวหรือไม       DISEASE [   ] 
     O  0. ไมมี    O  1. มี (ระบุไดมากกวา 1 โรค) ................... 
2.  ยาที่ใชอยูเปนประจํามีหรือไม       MEDUSE [   ] 
     O  0. ไมมี    O  1. มี (ระบุ) ...............................................      
3.  ในระยะ 6 เดือนที่ผานมาทานดื่มสุราหรือเบียรบอยเพียงใด    MEDUSE [   ] 
     O  0. ไมเคย    O  2. บางครั้ง (ระบุ) .............คร้ัง/เดือน 
     O  1. ทุกวัน 
4.  ปกติทานดื่มเครื่องดื่มชูกําลังในระหวางทํางานหรือไม     TONICUSE[   ] 
     O  0. ไมเคย    O  2. ทุกคร้ัง 
     O  1. บางครั้ง 
ง. การซักประวัติตามระบบ 
1.  ในระหวางเวลาทํางานทานมีอาการตอไปนี้หรือไม 
อาการ ทุกคร้ัง (2) บางครั้ง (1) ไมเคย (0)  
1.  แสบตา    EYEIRR[   ] 
2.  แสบจมูก    NOSEEIRR[   ] 
3.  แสบคอ    THRIRR[   ] 
4.  ไอ    COUGH[   ] 
5.  ผ่ืนแดงตามบริเวณรางกายที่สัมผัสสารเคมี    RASH[   ] 
6.  ปวดทอง    STMACH[   ] 
7.  ความจําแยลง    MEMO[   ] 
8.  ตัวเหลืองตาเหลือง    JUANDI[   ] 
9.  บวมตามรางกาย    EDEMA[   ] 
10. คลื่นไส    NAUSEA[   ] 
11. อาเจียน    VOMIT[   ] 
2.  ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา ทานมีอาการปวดศีรษะหรือไม    HACHE [   ] 
     O  0. ไมมี (ขามไปขอ 6)  O  1. มี 
3.  อาการปวดศีรษะดังกลาวเปนเฉพาะตอนทํางาน     WRH [   ] 
     O  0. ไมใช (ขามไปขอ 6)  O  1. บางครั้ง  O  2. ทุกคร้ัง 
4.  โดยทั่วไปอาการปวดศีรษะดังกลาวเปนหลังจากเขาทาํงานไดประมาณ ...................ชั่วโมง HACHH [   ] 
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5.  คําถามเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะ 
อาการปวดศีรษะทําให .... บอย ๆ (2) บางครั้ง (1) ไมเคย (0)  
1.  รูสึกเหมือนจะกลายเปนคนพิการ    HACHE1[   ] 
2.  ตองลดกิจวัตรประจําวันลง    HACHE2[   ] 
3.  รูสึกวาไมมีใครเขาใจผลกระทบของอาการปวด
ศีรษะที่มีตอชีวิต 

   HACHE3[   ] 

4.  ตองลดกิจกรรมนันทนาการ (เชนกีฬา งาน
อดิเรก) ลง 

   HACHE4[   ] 

5.  โมโหงาย    HACHE5[   ] 
6.  ไมสามารถควบคุมตนเองได    HACHE6[   ] 
7.  ไมกลาออกสังคม    HACHE7[   ] 
8.  ครอบครัวหรือเพื่อนหางเหิน    HACHE8[   ] 
9.  รูสึกวาหัวกําลังจะระเบิด    HACHE9[   ] 
10. มองโลกในแงราย    HACHE10[   ] 
11. กลัวการออกไปนอกบานเวลาที่อาการปวดศีรษะ    HACHE11[   ] 
12. รูสึกตนเองมีปมดอย    HACHE12[   ] 
13. รูสึกเหมือนถูกลงโทษ    HACHE13[   ] 
14. ความสัมพันธกบัครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนอยลง    HACHE14[   ] 
15. ตองหลีกเลี่ยงการอยูทามกลางคนมาก ๆ     HACHE15[   ] 
16. เชื่อวาคงจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดยากขึ้น    HACHE16[   ] 
17. ไมสามารถคิดคนงานได    HACHE17[   ] 
18. มีอาการตึงเครียดของกลามเนื้อ    HACHE18[   ] 
19. การรวมงานสังสรรคไมสนุก    HACHE19[   ] 
20. รูสึกรําคาญ    HACHE20[   ] 
21. ตองหลีกเลี่ยงการเดินทาง    HACHE21[   ] 
22. รูสึกสับสน    HACHE22[   ] 
23. รูสึกหงุดหงิด    HACHE23[   ] 
24. อานหนังสือไมได    HACHE24[   ] 
25. ขาดสมาธิ    HACHE25[   ] 
6.  ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา ทานมีอาการเวียนศีรษะหรือไม    DOZZY [   ] 
     O  0. ไมมี (สิ้นสุดการสัมภาษณ) O  1. มี 
7.  อาการเวียนศีรษะดังกลาวเปนเฉพาะตอนทํางาน     WRD [   ] 
     O  0.  ไมใช (สิ้นสุดการสัมภาษณ) O  1. บางครั้ง  O  2. ทุกคร้ัง 
8.  โดยทั่วไปอาการเวียนศีรษะดังกลาวเปนหลังจากเขาทาํงานไดประมาณ ........................ชั่วโมง DIZZYH [   ] 
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9.  คําถามเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะ 
ทาที่ทําใหอาการเวียนศีรษะเปนมากขึน้ ทุกคร้ัง (2) บางครั้ง (1) ไมเคย (0)  
1.  มองขึ้นขางบน    DIZZY1[   ] 
2.  เดินตามทางแคบ ๆ    DIZZY2[   ] 
3.  ทํากิจกรรมที่ตองใชแรงมาก    DIZZY3[   ] 
4.  หมุนศีรษะเร็ว ๆ     DIZZY4[   ] 
5.  พลิกตัวบนที่นอน    DIZZY5[   ] 
6.  เดินไปบนทางเทา    DIZZY6[   ] 
7.  กมศีรษะ    DIZZY7[   ] 
อาการเวียนศีรษะทาํให... บอย ๆ  (2) บางครั้ง (1) ไมเคย (0)  
8.  หงุดหงิด    DIZZY8[   ] 
9.  กลัวการออกจากบานคนเดียว    DIZZY9[   ] 
10. รูสึกอับอายเมื่อยูตอหนาคนอื่น    DIZZY10[   ] 
11. กลัววาคนอื่นเขาใจผิดวาแพยาหรือสารเคมี    DIZZY11[   ] 
12. กลัวการอยูบานคนเดียว    DIZZY12[   ] 
13. รูสึกเหมือทนคนไรสมรรถภาพ    DIZZY13[   ] 
14. ความสัมพันธกบัครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแยลง    DIZZY14[   ] 
15. ซึมเศรา     DIZZY15[   ] 
อาการเวียนศีรษะทาํใหกิจกรรมตอไปนี้ถูกจํากัดลง ทุกคร้ัง (2) บางครั้ง (1) ไมเคย (0)  
16. การเดินทาง    DIZZY16[   ] 
17. งานสังคม    DIZZY17[   ] 
18. การขึ้นที่สูง    DIZZY18[   ] 
อาการเวียนศีรษะทาํใหกิจกรรมตอไปนี้ทําไดลําบาก ทุกคร้ัง (2) บางครั้ง (1) ไมเคย (0)  
19. การนอนหรือลุกออกจากเตียง    DIZZY19[   ] 
20. การอานหนังสือ    DIZZY20[   ] 
21. งานที่ตองใชแรงมาก    DIZZY21[   ] 
22. การใชสมาธิ    DIZZY22[   ] 
23. การเดินไปมาคนเดียว    DIZZY23[   ] 
24. การเดินรอบบานในเวลากลางคืน    DIZZY24[   ] 
25. งานประจําที่ทํา    DIZZY25[   ] 
จ. ผลการตรวจรางกายตามระบบโดยแพทย 
1.  สุขภาพโดยทั่วไป        PGA [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
2.  ระบบผิวหนังและเล็บ       PSN [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
3.  ตา หู คอ จมูก        PEENT [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
4.  ชองปาก        POC [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
5.  ตอมน้ําเหลือง        PLN [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
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6.  ตอมธัยรอยด        PTG [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
7.  ระบบทางเดินหายใจ       PRT [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
8.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด       PCV [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
9.  ระบบกลามเนื้อและโครงราง       PMS [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
10.  ระบบทางเดินอาหาร       PGIT [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
11.  ระบบประสาท        PHN [   ] 
     O  0. ปกติ   O  1. ผิดปกติ (ระบุ) .......................................... 
ฉ. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
1.  Vital Signs 
     น้ําหนัก ............................................. กิโลกรัม     BM [   ] 
     สวนสูง ..............................................เซนติเมตร     HIGHT [   ] 
     หายใจ ...............................................คร้ัง/นาที     RR [   ] 
     ชีพจร ................................................คร้ัง/นาที     PULSE [   ] 
     ความดันโลหิต ..................................mmHg     SBP [   ] 
         DBP [   ] 
     Tidal Volume …………………………………… ลิตร    TV [   ] 
 
2.  UA 
     Suger …………………………………………………..    SUGER [   ] 
     Albumin ……………………………………………….    ALBUMIN[   ] 
     RBC/HPF………………………………………………    RBC [   ] 
     WBC/HPF……………………………………………...    WBC [   ] 
     Crystal………………………………………………….    CRYSTAL[   ] 
     Cast/LPF………………………………………………..    CAST [   ] 
 
3.  การวัดตัวอยางอากาศ 
     BENZENE……………………………………………..ppb    BENZENE[   ] 
     TOLUENE……………………………………………..ppb    TOLUENE[   ] 
     ETHYLBENZENE……………………………………..ppb    EBENZENE[   ] 
     m-XYLENE…………………………………………….ppb    MXYLENE[   ] 
     o-XYLENE……………………………………………..ppb    OXYLENE[   ] 
     p-XYLENE……………………………………………..ppb    PXYLENE[   ] 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
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บทที่ 5 
ตนทุนการผลิต การใชทรัพยากรในประเทศ  

และมูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
 

ในบทที่  5  จะเสนอผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวนสําคัญในการตอบคําถามของวัตถุประสงคของ
การศึกษาวา  อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาท
สําคัญตอการลงทุนภายในประเทศ  จะมีโครงสรางตนทุนการผลิต ตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ
มากนอยเพียงใด และมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตเพื่อการสงออกหรือไม  โดยใชแนวคิด
เร่ือง Green DRC เปนเครื่องมือในการคํานวณ  และมูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวน 

ผลการศึกษาแบงการนําเสนอออกเปน  3  สวน ไดแก  (1)  ตนทุนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  
(2)  ตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศในการผลิตรถยนต (DRC) และการรวมตนทุนทางสังคมเขาไป
ใน DRC ไดคาใหม เรียก Green DRC (3)  มูลคาเพิ่มจากการผลิตรถยนตและชิ้นสวนยานยนต   

5.1 ตนทุนการผลติยานยนตและชิ้นสวน 
 ตนทุนในการผลิตยานยนตและชิ้นสวน จําแนกเปนตนทุนของเอกชน (Private Cost) และตนทุนทาง
สังคม (Social Cost)  ตนทุนเอกชนเปนตนทุนที่ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนจายไปตามจริง ณ ราคาตลาด   
สวนตนทุนทางสังคมเปนตนทุนที่ใชราคาทางเศรษฐกิจ (Economics Price) หรือราคาเงา (Shadow Price)  
ของปจจัยการผลิตเปนราคาประเมิน นอกจากนี้แลว ตนทุนทางสังคมยังรวมถึงตนทุน หรือมูลคาของ
ผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตยานยนตและช้ินสวน  ตนทุนการผลิตที่เอกชนใชในการผลิต
ยานยนต เชน รถกระบะ  1  คัน รถจักรยานยนต  จึงไมสะทอนตนทุนหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ใชในการผลิต
รถยนต  ในขณะที่ตนทุนทางสังคมเปนตนทุนหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ใชในการผลิตยานยนต  1  คัน 
 ตนทุนการผลิตที่เอกชนจายในการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  เปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการ
ประเมินตนทุนทางสังคมในการผลิตยานยนตและช้ินสวน  ขอมูลตนทุนการผลิตและขอมูลที่เกี่ยวของใน
การคํานวณตนทุนตางๆ ไดมาจากการรวบรวมจากเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  ตลอดจนวิทยานิพนธและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต โดยนํามาประกอบกับขอมูลที่ไดรับจากโรงงานผูประกอบรถยนตและชิ้นสวน จาก
ขอมูลตางๆ  ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลดานตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ไดในระดับหนึ่ง  และ
เนื่องจากบางโรงงานที่ไดเลือกศึกษาในโครงการวิจัยนี้มีการผลิตรถยนตหลายรุน หลายแบบ (เชน รถยนต
นั่งสวนบุคคล รุน 1500 cc  2000 cc ฯลฯ  รถบรรทุกขนาดตางๆ  ทั้ง  1  ตัน  และ  1.5  ตัน เปนตน) และ
บางบริษัทยังผลิตชิ้นสวนตางๆ รวมดวย  จึงจําเปนตองกําจัดปญหาตนทุนที่ใชรวมกัน (joint cost) ออก
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เสียกอน โดยอาศัยขอมูลดานปริมาณการผลิตรถยนตแตละประเภทของแตละบริษัทมาแยกสัดสวนของ
ตนทุน และชนิดของปจจัยการผลิตตางๆ ที่ใชในการผลิตรถยนตในป พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลอง
ตรงกับสภาพการผลิตที่เปนจริง  อยางไรก็ดี มีผูผลิตบางรายผลิตรถยนตนั่งอยางเดียว หรือไมก็ผลิต
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน เพียงอยางเดียว หรือผลิตรถจักรยานยนตเพียงอยางเดียว  ทําใหการประเมิน
ตนทุนการผลิตทําไดชัดเจนขึ้น 

คณะวิจัยฯ ไดทําการคํานวณตนทุนการผลิตที่เปนภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมและคิดเปนคาเฉลี่ยตอคัน  
สําหรับการคํานวณตนทุนการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นสวน  ไมสามารถแยกพิจารณาใหทราบถึง
คาเฉลี่ยตอหนวยได  เนื่องจากแตละโรงงานผูผลิตชิ้นสวนไมไดผลิตสินคาเพียงรายการเดียว แตมี
หลากหลายรายการ  ซ่ึงมูลคาของสินคาและตนทุนในการผลิตแตละรายการมีความแตกตางกัน
คอนขางมากทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด วัสดุที่ใชในการผลิต ราคาขาย ดังนั้น ผลการศึกษาตนทุนจึงเสนอ 
ไดแตเพียงภาพรวมของทุกโรงงาน เทานั้น   

รายการตนทุนการผลิตชนิดตางๆ ในการผลิตยานยนตและชิ้นสวน มีดังนี้ 
1.  ตนทุนวัตถุดิบ  ประกอบดวย มูลคาของตนทุนวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ มูลคา

วัตถุดิบที่ซ้ือในประเทศที่ใชในการผลิตจริงในป พ.ศ. 2548 
2.  ตนทุนแรงงาน   ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง  คาลวงเวลา เงินโบนัส และเงินสวัสดิการ

ตาง ๆ ของลูกจางที่ทํางานในฝายผลิต (โรงงาน)  พนักงานในสํานักงาน กรรมการผูบริหาร และคาจางที่
ปรึกษาทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติ  

3.  ตนทุนสาธารณูปโภค  ประกอบดวย  คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาโทรศัพท ที่กิจการไดใช
ไปในการผลิตตลอดทั้งป พ.ศ. 2548 

4.  คาเสื่อมราคา  ประกอบดวย คาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของอาคาร โรงงาน ปจจัยทุนที่เปน
เครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งที่นําเขาจากตางประเทศ และที่ซ้ือภายในประเทศ นอกจากนี้  
ยังประกอบดวยคาเสื่อมราคาของทรัพยสินอื่นๆ ของบริษัทที่ใชในกิจการ ไมวาจะเปนเครื่องใช
สํานักงาน  อุปกรณสํานักงาน หรือยานพาหนะ เปนตน  

5.  คาเชื้อเพลิง  ประกอบดวย  เชื้อเพลิงที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน  น้ํามันเตา  และ น้ํามันดีเซล  เปนตน    

6.  รายจายอื่น  เปนรายจายที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ และการดําเนินการทางธุรกิจของ
บริษัท ซ่ึงประกอบดวย คาระวางขนสง คาเชา คานายหนาโฆษณา คารับรอง คาซอมแซม รายจายเพื่อการ
กุศลสาธารณะ คาดูแลจัดการ และคาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอ  1  ถึง  5  ที่กลาวมาขางตน 

ไดปรับตนทุนการผลิตของผูผลิตทั้ง  6  รายการขางตน เปนมูลคาทางเศรษฐกิจดวยตัวคูณปรับ
มาตรฐานของปจจัยการผลิตชนิดตางๆ (สวนรายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณตัวคูณปรับคามาตรฐาน 
(Standard Conversion Factor) ดูในภาคผนวกบทที่ 5 สวนที่ 1)  



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 
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ตนทุนการผลิตยานยนต    
ตนทุนการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตที่ยังไมรวมตนทุนผลกระทบของมลพิษตอ

ส่ิงแวดลอม มีดังนี้   
ตาราง  5.1  ถึง ตาราง  5.3  ไดนําเสนอตนทุนทางเศรษฐกิจเฉลี่ย รวมทั้งราคาเฉลี่ย กําไร และ

ปริมาณของรถยนตที่ผลิตไดในปการผลิต พ.ศ. 2548 โดยไดนําเสนอเปนคาเฉลี่ยเพื่อใหเห็นภาพรวม
ของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตจําแนกตามชนิดของรถในกลุมผูผลิตรถจักรยานยนต จํานวน 4 โรงงาน 
และกลุมผูผลิตรถยนต (รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน จํานวน 6 โรงงาน)   
ซ่ึงขอมูลทางดานตนทุนการผลิต รายรับ และกําไร จากการดําเนินการนี้  เปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไป
ประเมินตนทุนในการใชทรัพยากรในการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต  ตลอดจนมูลคาเพิ่มที่เกิดจาก
การผลิตรถยนต และรถจักรยานยนต   ซ่ึงไดนําเสนอไวในหัวขอ  5.2  และ  5.3  

(1)   รถยนตนั่งสวนบุคคล  ตนทุนหรือทรัพยากรที่ผูผลิตยานยนตใชในการผลิตรถยนตนั่งสวน
บุคคลเฉลี่ยทุกโรงงานมีคา 535,217 บาทตอคัน (ตาราง 5.1) ตนทุนการผลิตที่เปนตนทุนที่ไดรวม
คาใชจายในการจัดการของเสียและมลพิษตางๆ ของผูผลิต ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 665.09 บาทตอคัน ตนทุน
ดังกลาวรอยละ 70.66 เปนคาวัสดุ เปนคาวัสดุในประเทศรอยละ 52.48 และนําเขารอยละ 18.18 
สวนคาแรงงานมีเพียงรอยละ 2.21 คาสาธารณูปโภครอยละ 0.06 และคาเสื่อมราคาของทุนอุปกรณรอยละ 
1.36 คาเชื้อเพลิงรอยละ 0.19 คาใชจายอื่นๆ ที่ไมสามารถจําแนกไดและเปนคาใชจายในรายการอื่นที่
นอกเหนือจากที่กลาวแลวอีกรอยละ 25.51 ในการผลิตรถยนตนั่ง 1 คัน ใชวัตถุดิบทั้งสวนที่นําเขาจาก
ตางประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากรัฐไดยกเลิกมาตรการสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศ มูลคาวัตถุดิบที่
นําเขามีคา 92,090.74 บาทตอคัน ในขณะที่ใชวัสดุในประเทศ 265,869.63 บาทตอคัน วัสดุในประเทศ
เหลานี้เปนสวนที่ผลิตในประเทศ คือ เปนชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตในประเทศ  

(2)   รถบรรทุกขนาดเล็ก  ตนทุนการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โดยเฉลี่ยมีคา 545,627  บาทตอคัน 
(ตาราง 5.2) โดยมีสวนของตนทุนของโรงงานในการจัดการของเสียและมลพิษตาง  ๆในอัตรา 881.03  บาทตอคัน  
รอยละ  62.22  ของตนทุนการผลิตเปนคาวัสดุ  จําแนกเปนวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศรอยละ 15.47  
และในประเทศรอยละ  46.75  คาใชจายอื่นๆ มีองคประกอบรอยละ  31.01  คาแรงงานมีรอยละ 1.60  
คาพลังงานรอยละ  0.18  และคาเสื่อมราคาคิดเปนรอยละ  0.98 

(3)   รถจักรยานยนต  ตนทุนการผลิตรถจักรยานยนตขนาด  125  ซี.ซี. มีคา 27,263.83 บาทตอคัน 
(ตาราง 5.3) โดยมีตนทุนในการจัดการมลพิษ  45.48  บาทตอคัน  เปนคาวัสดุรอยละ  80.20  โดยมีสวน
ของวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ รอยละ  3.45  วัตถุดิบในประเทศรอยละ  76.75  จากผลการคํานวณ
ปริมาณการใชวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศและที่ซ้ือจากในประเทศ จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการผลิต
รถจักรยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบจากในประเทศมากกวาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนั่ง
สวนบุคคล คิดเปนรอยละ  24.27  และมากกวาอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คิดเปนรอยละ 30 ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะถูกนําไปใชเพื่อการคํานวณคาตนทุนการใชทรัพยากร
ภายในประเทศ ( DRC) ตอไป   

อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับคําวา “ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได” 
ขออธิบายวา กลุมคําดังกลาว หมายถึง รายการสินคาที่อยูในหมวดสินคาสงออก-นําเขา ดังเชน ชนิดของ
สินคา ในระบบ HS 10 หลัก 

ตาราง 5.1  ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ย  จากการผลิตรถยนตนั่งสวนบคุคลป พ.ศ. 2548 

รายการ ตนทุนเฉลี่ยตอคัน (บาท/คัน) รอยละ 

1.  ปจจัยการผลิตพื้นฐาน   
1.1  คาจางแรงงาน 11,853 2.21 
1.2  คาเสื่อมราคา 7,290 1.36 
1.3  คาสาธารณูปโภค 339 0.06 

2.  ปจจัยการผลิตท่ีสามารถนําไปคาระหวางประเทศได   
2.1  วัตถุดิบ   

-  ในประเทศ 280,878 52.48 
-   ตางประเทศ 97,290 18.18 

2.2  น้ํามันเชื้อเพลิง 1,023 0.19 
3.  ปจจัยการผลิตท่ีไมสามารถนําไปคาระหวางประเทศได 136,544 25.51 
4.  ตนทุนเฉลี่ย (บาท/คัน) 535,217 100.00 
5.  ราคาตอคัน 542,314  
6.  กําไรหรือผลตอบแทนตอทุนเฉลี่ยตอคัน 7,097  
7.  จํานวนรถทีผ่ลิตไดป พ.ศ. 2548 (คัน/ป) 277,603  
หมายเหตุ :  1. เปนตนทุนเฉลี่ยทุกโรงงานและเปนตนทุนการผลิตในเชิงเศรษฐกิจที่ไมไดรวมผลกระทบภายนอกจากมลพิษ 
                    2. ราคาเฉลี่ยตอคันประเมิน ณ ราคา เอฟ.โอ.บี 

3.  ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิตนี้ไดปรับคาเพื่อแสดงใหเห็นตนทุนที่แทจริงดวยราคาเงาที่ประเทศชาติ
ตองเสียไปเพื่อการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 

ท่ีมา : จากการคํานวณโดยใชขอมลูจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และกรมศุลกากร  
           กระทรวงการคลัง  รายการคํานวณปรากฏในภาคผนวกบทที่ 5 
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ตาราง 5.2  ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ย  จากการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  
                  ปพ.ศ. 2548 

รายการ 
ตนทุนเฉลี่ยตอคัน 

(บาท/คัน) 
รอยละ 

1.  ปจจัยการผลิตพื้นฐาน   
1.1  คาจางแรงงาน 8,705 1.60 
1.2  คาเสื่อมราคา 5,205 0.98 
1.3  คาสาธารณูปโภค 114 0.02 

2.  ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได   
2.1  วัตถุดิบ   

-  ในประเทศ 255,121 46.75 
-   ตางประเทศ 84,416 15.47 

2.2  น้ํามันเชื้อเพลิง 978 0.18 
3.  ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไปคาระหวางประเทศได 191,085 35.01 
4.  ตนทุนเฉลีย่ (บาท/คัน) 545,627 100.00 
5.  ราคาเฉลี่ยตอคัน 578,152  
6.  กําไรเฉลี่ยตอคัน 32,525  
7.  จํานวนรถที่ผลิตไดป พ.ศ. 2548 (คัน/ป) 822,867  
หมายเหตุ:   1. เปนตนทุนเฉลี่ยทุกโรงงานและเปนตนทุนการผลิตในเชิงเศรษฐกิจที่ไมไดรวมผลกระทบภายนอกจากมลพิษ 
                    2. ราคาเฉลี่ยตอคันประเมิน ณ ราคา เอฟ.โอ.บี. (F.O.B. Price) 

3.  ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิตนี้ไดปรับคาเพื่อแสดงใหเห็นตนทุนที่แทจริงดวยราคาเงาที่ประเทศชาติ
ตองเสียไปเพื่อการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 

ท่ีมา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และกรมศุลกากร  
          กระทรวงการคลัง  รายการคํานวณปรากฎภาคผนวกบทที่ 5 
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ตาราง 5.3  ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ย  จากการผลิตรถจักรยานยนตป พ.ศ. 2548 

รายการ 
ตนทุนเฉลี่ยตอคัน 

(บาท/คัน) 
รอยละ 

1.  ปจจัยการผลิตพื้นฐาน   
1.1  คาจางแรงงาน 760 2.79 
1.2  คาเสื่อมราคา 390 1.43 
1.3  คาสาธารณูปโภค 6 0.02 

2.  ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได   
2.1  วัตถุดิบ   

-  ในประเทศ 20,924 76.75 
-   ตางประเทศ 941 3.45 

2.2  น้ํามันเชื้อเพลิง 76 0.28 
3.  ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไปคาระหวางประเทศได 4,231 15.52 
4.  ตนทุนเฉลีย่ (บาท/คัน) 27,328 100.00 
5.  ราคาเฉลี่ยตอคัน 29,195  
6.  กําไรเฉลี่ยตอคัน 1,868  
7.  จํานวนรถที่ผลิตไดป พ.ศ. 2548 (คัน/ป) 3,533,706  

หมายเหตุ:  1. เปนตนทุนเฉลี่ยทุกโรงงานและเปนตนทุนการผลิตในเชิงเศรษฐกิจที่ไมไดรวมผลกระทบภายนอกจากมลพิษ 
                   2. ราคาเฉลี่ยตอคันประเมิน ณ ราคา เอฟ.โอ.บี 

3.  ตนทุนทางเศรษฐกิจการผลิตนี้ไดปรับคาเพื่อแสดงใหเห็นตนทุนที่แทจริงดวยราคาเงาที่ประเทศชาติ
ตองเสียไปเพื่อการผลิตรถจักรยานยนต 

ท่ีมา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และกรมศุลกากร  
          กระทรวงการคลัง  รายการคํานวณปรากฏในภาคผนวกบทที่ 5 

5.2   ตนทุนการใชทรัพยากรในประเทศเพื่อผลิตยานยนตใหไดเงินตราตางประเทศสุทธิ  1  หนวย 
(Domestic Resource Cost Coefficient: DRC)  

  ในสวนนี้เปนการนําเสนอตนทุนในการใชทรัพยากรในประเทศ  ในการผลติรถยนตนัง่สวนบคุคล 
รถกระบะ และรถจักรยานยนต  เพื่อขายหรือสงออกใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศสุทธิ 1 หนวย   
โดยการประเมินตนทุนจะมีทั้งในกรณีที่ไมมีการรวมมูลคาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากมลพิษ  จากการ
ผลิตรถยนตและจักรยานยนต (DRC) และในกรณีที่มีการรวมตนทุนผลกระทบภายนอกจากมลพิษจากการ
ผลิตรถยนต (Green DRC)  ผลการคํานวณคา DRC เปรียบเทียบกับคา Green DRC  ในการผลิตรถยนตนั่ง
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สวนบุคคล รถกระบะ และรถจักรยานยนต  มีการประเมินผลกระทบของมลพิษแบบตางๆ  ที่มีผลตอ
ตนทุนในการไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศของอุตสาหกรรม  ที่มีตออุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

นอกจากเปรียบเทียบคาตนทุนในการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของมลพิษแลว  การนําคา 
DRC และ Green DRC ไปเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงา (Shadow Exchange Rate ; SER)  จะทํา
ใหเห็นสถานภาพในการแขงขนัในการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตของไทย  ถาหากตนทุนการผลิต
ไดมีการนําตนทุนสิ่งแวดลอมเขามารวมไวเปนตนทุนทางสังคมในการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต 

 5.2.1   ขอมูลท่ีใชในการคํานวณคา DRC  

  5.2.1.1   ศึกษาขอมูลงบการเงิน ซ่ึงเปนขอมูลที่เผยแพรโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย  ผานทางเว็บไซต www.dbd.go.th  โดยไดนําขอมูลที่จําเปนตอการคํานวณคาตนทุน
การใชทรัพยากรภายในประเทศประเภทตางๆ  ตอไปนี้มาศึกษา กลาวคือ  

(1) รายไดจากการประกอบการ 
(2) ตนทุนที่ใชในการผลิตสินคา  
(3) กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบการ  
(4) ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

  5.2.1.2   คณะวิจัยฯ ไดขอความรวมมือไปยังกรมศุลกากร เพื่อขอคัดคนขอมูลทีจ่าํเปนตอ
การศึกษา ไดแก การนําเขา - สงออกของผูผลิต ผูจัดจําหนายที่ปรากฏตามใบขนสงสินคา แยกตามพิกัด
อัตราภาษี ในป พ.ศ. 2548  ซ่ึงเปนปที่ทําการศึกษา  ขอมูลที่ไดรับเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  

(1) มูลคาการนําเขารถยนตและชิ้นสวนตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. (C.I.F. Price ซ่ึงยอ
มาจาก Cost, Insurance and Freight หมายถงึ ราคาที่รวมคาสินคา คาประกันภัย และคาระวางเรือ) 

(2) มูลคาการสงออกรถยนตและชิ้นสวนตามราคา เอฟ.โอ.บี. (F.O.B. Price ซ่ึงยอ
มาจาก Free on Board หมายถึง ราคาที่สงมอบ ณ กาบเรือ)  

(3) อัตราอากรแยกตามชนิดของสินคาที่นําเขาและสงออก 
(4) ปริมาณสินคาที่นําเขาและสงออก และน้ําหนักของสินคาที่นําเขาและสงออก

ตามแตละรายการ   
(5) ขอมูลที่เกี่ยวของกับภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมยานยนต ไดแก มูลคาการ

สงออกรวม การนําเขารวม ภาษีที่จัดเก็บไดรวมจากการนําเขาและสงออก  
(6) ภาษีที่จัดเก็บจากการนําเขาและสงออก ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี

สรรพสามิต เปนตน 
  5.2.1.3   นําขอมูลปริมาณการผลิตรถยนตในป พ.ศ. 2548 เชน รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน 

รถยนตนั่งสวนบุคคล รถจักรยานยนต และอะไหลช้ินสวนตางๆ ของบริษัทผูผลิตแตละราย เปนตน  
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จากหนังสือ  “Thailand Automotive Industry Directory 2006-2007”  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต ไดแก 

(1) The Thai Auto-Parts Manufacturers Association 
(2) The Thai Automotive Industry Association 
(3) Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industry 
(4) Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industry 

 5.2.2   วิธีการคํานวณคา DRC 

   ในการคํานวณคาตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศในการผลิตยานยนต (DRC) 
ตองคํานวณหาคาราคาที่แทจริง (Shadow Price) หรือมูลคาทางสังคมของปจจัยการผลิตตางๆ โดยสินคา
ที่ทําการศึกษาในงานวิจัยนี้มีหวงโซอุปทาน (Supply Chain) หลายชนิด เชน ตัวถัง เครื่องยนตและ
สวนประกอบในหองเครื่อง แบตเตอรี่รถยนต เบาะนั่ง  รวมทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบ
และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ใชในรถยนต (แผงวงจรไฟฟาควบคุม อุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
ขับขี่ ฯลฯ) เปนตน ในการคํานวณราคาที่แทจริงนี้ ตองขจัดผลของภาษีที่เก็บจากการนําเขาวัตถุดิบและ
ปจจัยการผลิตตางๆ การคํานวณคา DRC มีขั้นตอน ดังนี้ 

5.2.2.1   ขั้นที่หนึ่ง นําขอมูลงบการเงินในป พ.ศ. 2548 สวนที่เปนตนทุนในการผลิต
เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ มาแบงเปน 2 สวน คือ  

(1) ตนทุนการผลิตที่ใชทรัพยากรภายในประเทศ 
(2) ตนทุนการผลิตที่ใชวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ 

ทั้งสองสวนนี้ คํานวณไดจากการนําขอมูลการนําเขาสินคาและหรือวัตถุดิบจาก 
กรมศุลกากร ซ่ึงจําแนกแตละรายการไวแลวมาหักออกจากตนทุนการซื้อวัตถุดิบรวมทั้งหมดที่ไดจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการคา คาที่ไดจึงเปนตนทุนวัตถุดิบที่ซ้ือจากภายในประเทศตามมูลคาสวนตางที่เกิดขึ้น 

5.2.2.2    ขั้นที่สอง  นําตนทุนแตละรายการและรายรับจากการประกอบการ ป พ.ศ. 2548 
มาคํานวณใหไดคาเฉลี่ยตอรถ 1 คัน โดยจําแนกตามประเภทของรถ เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต ตนทุนเฉลี่ยแตละโรงงานจะแตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกําลัง
การผลิตของโรงงาน หลังจากนั้น นําราคาหนาโรงงานเฉลี่ยตอคันมาหักออกดวยตนทุนเฉลี่ยตอคัน ทําให
ไดกําไรขั้นตน หรือผลตอบแทนแกทุนเฉลี่ยตอรถ 1 คัน 

5.2.2.3    ขั้นที่สาม   

(1)  นําขอมูลรายละเอียด โครงสรางตนทุนการผลิต และคาใชจายตางๆ มาจัด
ประเภทของสินคาแตละชนิดที่ตองศึกษา จําแนกตามรายการตอไปนี้ 
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(1.1) ปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน (Primary Factor) จะประกอบดวยคาจาง 
คาแรงงาน คาเสื่อมราคาทรัพยสิน  ดอกเบี้ยจาย และคาเชาที่ดิน 

(1.2) วัตถุดิบที่สามารถคาในตลาดโลกได (Tradable Input) ไดแก ตนทุน
ของวัตถุดิบ และอุปกรณตางๆที่ใชในการผลิต ซ่ึงสามารถซื้อขายระหวางประเทศได ซ่ึงประกอบดวย 
2 รายการตอไปนี้ 

(1.2.1) คาวัตถุดิบหรือช้ินสวนที่นําเขาจากตางประเทศ  เชน เหล็กแผน
สําหรับปมขึ้นรูปเปนกระโปรงหนาหรือกระโปรงหลังของรถยนต เครื่องยนตสําเร็จรูปที่ใชติดตั้งกับ 
ตัวรถไดทันที 

(1.2.2) ช้ินสวนที่ผลิตในประเทศ (กรณีที่เปน 1st Tier หรือ 2nd Tier) 
หรือรายการที่โรงงานประกอบรถยนตผลิตเองแลวสงออกไปขายยังตางประเทศ แตโรงงานประกอบ
รถยนตกลับนํามาใชเองภายในโรงงาน เชน น็อต สกรู ฯลฯ  
   อนึ่ง สินคาเหลานี้จะแสดงอยูในรายการสินคานําเขาและสงออกที่
ปรากฏอยูในวงการคาโลก 

(1.3) วัตถุดิบที่ไมสามารถคาในตลาดโลกได (Non-Tradable Input) ไดแก 
ตนทุนหรือคาใชจายในปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไปคาระหวางประเทศได เชน ที่ดิน แรงงานใน
ประเทศ น้ํา ไฟฟา คาเสื่อมราคาของเครื่องจักร เปนตน 

(2)  นําสัดสวนการใชปจจัยการผลิตที่ไดจากการสอบถามโรงงาน ทั้งที่เปน 
ปจจัยพื้นฐานวัตถุดิบที่สามารถคาไดในตลาดโลก  (Tradable) และที่คาไมไดในตลาดโลก (Non-
Tradable) มาแยกหามูลคาทางเศรษฐกิจของวัตถุดิบแตละรายการ พรอมทั้งแยกสวนปจจัยการผลิตที่ 
หาไดในประเทศและที่นําเขาจากตางประเทศ  

(3)   คํานวณหาตัวปรับคาแปรราคาเงา (Conversion Factor ; CF) ของวัตถุดิบ 
แตละรายการ  ทั้งที่เปนวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศและวัตถุดิบที่หาไดภายในประเทศ  รวมทั้ง
คํานวณหาตัวปรับมาตรฐานแปลงราคาตลาดใหเปนคาราคาเงา (Standard Conversion Factor ; SCF)  
เพื่อใชปรับมูลคา ณ ราคาตลาดของ Inputs ใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจหรือมูลคาทางสังคม  ซ่ึงได
นําเสนอไวในภาคผนวกบทที่ 5 สวนที่ 4 

(4)   นําคา CF ของปจจัยการผลิตที่คํานวณได ไปคูณกับมูลคา ณ ราคาตลาดของ
ปจจัยการผลิตเพื่อใหเกิดเปนมูลคาทางสังคมของปจจัยการผลิต โดยที่คา CF นั้นนําไปคูณกับปจจัยการ
ผลิตที่เปน Tradable และสําหรับคา SCF นําไปคูณกับปจจัยการผลิตที่เปน Non-Tradable ทั้งที่ใช
ภายในประเทศและที่ตองนําเขาจากตางประเทศ  

(5)   นํามูลคาทางสังคมของปจจัยที่ใชในการผลิตแลว ไปคํานวณตามสตูร DRC โดย 
นํามูลคาทางสังคมของปจจัยที่เปนปจจัยการผลิตพื้นฐานและที่ไมสามารถคาในตลาดโลกได ที่ใชภายใน
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การผลิตรวมอยูในดานเศษของสูตร DRC และสําหรับมูลคารถยนตประเมิน ณ ราคาดอลลารตอคัน  
หักดวยปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ (ดอลลารตอคัน) จะอยูในดานสวนของสูตร DRC 

(6)   สําหรับมูลคาขายของยานยนตและปจจัยการผลิตที่ใชคํานวณ  แมจะเปนราคา 
เอฟ.โอ.บี แตมีหนวยเปนบาท ดังนั้น จึงตองปรับยอดขายดังกลาวใหมีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ  ดวย
การนําคาอัตราแลกเปลี่ยนทางการ มาหาร สําหรับปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ ทั้งที่เปน 
Tradable และ Non-Tradableใหเปลี่ยนหนวยจากบาทเปนดอลลารสหรัฐ โดยหารดวยอัตราแลกเปลี่ยน
ทางการเชนเดียวกัน 

(7)   เมื่อทราบคา DRC ที่มีหนวยเปนบาทตอดอลลารสหรัฐแลว เปรียบเทียบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงา (shadow exchange rate ; SER)  ถาการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคลมีคา DRC ต่ํากวา
อัตราแลกเปลี่ยนเงา หมายความวา ตนทุนในการใชทรัพยากรในประเทศเพื่อใหไดมาซึ่งเงินตรา
ตางประเทศสุทธิ  1  หนวย มีคาต่ํากวาตนทุนการใชทรัพยากรโดยเฉลี่ยของสังคมในการไดมาซึ่งเงินตรา
ตางประเทศสุทธิ 1 หนวย 

สูตรที่ใชในการคํานวณคา DRC ที่ยังไมรวมตนทุนสุขภาพและสิ่งแวดลอม   
เขียนไดดังนี้ 

 DRCj = 
∑

∑
− jj FCTR

DC
          ………………… (1) 

โดยการคํานวณ DRC กําหนดให  

∑DC  = ตนทุนของปจจัยการผลิตภายในประเทศทั้งหมดทั้งที่ใชโดยตรง และ
โดยออมในการผลิตสินคา j เชน แรงงาน ที่ดิน และทุนอยูในรูปของ
เงินตราในประเทศ (บาท) 

∑FC  = ตนทุนของปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศทั้งหมดทั้งที่ใช 
โดยตรงและโดยออมในการผลิตสินคา j อยูในรูปของเงินตรา
ตางประเทศ (ดอลลารสหรัฐ)  

TR   =     มูลคาของสินคา ชนิด j  ณ ราคาตลาดโลก หรือ ณ ราคาชายแดนอยู 
ในรูปของเงินตราตางประเทศ (ดอลลารสหรัฐ) 

จากสูตร DRC ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนยอดรวมของตนทนุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป 
พ.ศ. 2548  ทั้งตนทุนของปจจัยการผลิตภายในประเทศ (หนวยเปนบาท)  ตนทุนการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ 
(หนวยเปนดอลลารสหรัฐ)  และสําหรับมูลคาของสินคาเปนขอมูลการสงออก ณ ราคาตลาดโลก ทั้งหมดประเมิน 
ณ ราคา ซี.ไอ.เอฟ. (C.I.F.) หรือ เอฟ.ไอ.บี. (F.I.B.) ซ่ึงมีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ  ดังนั้น คา DRC ที่คํานวณไดจึง
มีหนวยเปนบาทตอดอลลารสหรัฐ  เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง (Shadow Exchange Rate ; SER)  
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หากคา DRC ที่คํานวณไดมีคานอยกวาอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง   แสดงวาการผลิตสินคาชนิดนั้นมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  และมีศักยภาพในการแขงขันถาคา (DRC/RER) < 1 
เนื่องจากการศึกษานี้ การคํานวณคา Green DRC ไดคํานึงถึงตนทุนผลกระทบภายนอก 

(Externality Costs) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยของชุมชนที่ เกิดจาก
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ดังที่ไดกลาวไวแลววาในการคํานวณคา DRC  ยังไมมี
ผูใหความสนใจและนําตนทุนผลกระทบภายนอกมาคํานวณเปนตนทุนในการผลิตดวย  ทั้งนี้สวนใหญ
งานวิจัยที่ผานมามักจะสมมติใหผลกระทบภายนอกที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีคาเทากับศูนย   
แตงานวิจัยในโครงการฯ นี้ ไดนํามูลคาตนทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่เสี่ยงมารวมคํานวณดวย  โดยใชวิธีการประเมินคาตนทุนการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอาศัยเทคนิค CVM  ในการประเมินคาออกมาเปนตัวเงิน  
จึงเปลี่ยนแปลงจากสมการที่  (1)  เปนสมการที่  (2) โดยตัดตัว subscript  j  เพื่อไมใหรุงรัง 

Green DRC =    ∑
∑

−

+

FCTR
ECDC

  …………………… (2) 

โดยที่   EC   =   ตนทุนผลกระทบภายนอก หรือ Externality Cost หรือ Social Cost  

การวิเคราะหตนทุนที่เกิดจากมลพิษในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน ไดมาจากผลการพัฒนาแนวคิดการประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดจากมลพิษแยกเปน  
4 สวน  ตอไปนี้  

1)   TTC  =  ตนทุนคาบําบัดของเสียที่ไดจากกระบวนการผลิตยานยนต 
และชิ้นสวน ซ่ึงโรงงานไดรับภาระไปแลว 

2)   ENVDC  =  ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3)   HHHC =  ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน 

   4)   HHPC =  ตนทุนปองกนัมลพิษที่ปจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนเผชิญ 

(8)  หา Green DRC หรือคา DRC ที่รวมตนทุนสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
จากวิธีการคํานวณเพื่อหาคา DRC ของแตละอุตสาหกรรมขางตน ซ่ึงยังไมมีการ

นําตนทุนทางสังคมหรือผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นมารวมคํานวณดวยนั้น ในขั้นนี้ใหนําตนทุน
สุขภาพ ตนทุนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และที่ไดมีการปรับมูลคาตนทุนดังกลาวใหเหมาะสมและเทียบเปน
คาเฉลี่ยตอโรงงานมารวมเปนตนทุนภายในประเทศ ซ่ึงอยูดานเศษของสูตรการคํานวณ DRC แลวเทียบ
อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของคา DRC และความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบของประเทศวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร ในแตละประเภทอุตสาหกรรม 

ซ่ึงมูลคาความเสียหายจากมลพิษในแตละสวนไดประเมิน และนําเสนอไวแลวในบทที่  4 



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 
หนา 5 - 12 

 

 5..2.4    ผลการคํานวณตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศที่รวมตนทุนผลกระทบภายนอก  
  (Green  DRC) 

ตาราง 5.4  แสดงคา DRC ที่คํานวณได และคา DRC เมื่อเทียบกับ SER ของ
อุตสาหกรรมยานยนตทั้ง  3  ประเภท ไดแก การผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล การผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก  
1  ตัน และการผลิตรถจักรยานยนต  ซ่ึงไดคา DRC ณ ป พ.ศ. 2548  สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง 
ในป พ.ศ. 2548  ที่ใชเปรียบเทียบกับคา DRC มีคาเทากับ  40.82  บาทตอดอลลารสหรัฐ  

  คา DRC และ DRC/SER  ในตาราง 5.4  เปนคากอนรวมตนทุนผลกระทบภายนอก 
และคา Green DRC ที่รวมรายการตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต  ซ่ึงไดกําหนดไวในการศึกษานี้ จํานวน  6  รายการ คือ (1)  ตนทุนคาบําบัดของ
เสียที่ไดจากกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  ซ่ึงโรงงานเปนผูรับภาระ (TTC)  (2) ตนทุนการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC)  (3)  ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน(HHC)  
(4)  ตนทุนสุขภาพของคนงานทํางานในโรงงาน  (5)  ตนทุนที่เปนคาใชจายในการปองกันของสังคม
สวนรวม  และ  (6)  ตนทุนการปองกันมลพิษของปจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนยอย (HHPC)  แตจาก
การเขาเยี่ยมชมโรงงานพบประเด็นปญหาที่ทางคณะที่ปรึกษาฯ  ไมสามารถคํานวณหาตนทุนในรายการ
ที่ (4) และ (5) ได  เนื่องจาก คณะที่ปรึกษาฯ ไมไดรับอนุญาตใหเขาสัมภาษณและตรวจวัดสุขภาพ
คนงานภายในโรงงาน ดังนั้น ผลการคํานวณ DRC รวมผลกระทบภายนอก (Green DRC) จึงไมสมบูรณ
ตามที่ไดกําหนดไวในกรอบการศึกษา  จึงมีเพียงรายการที่ (1)  (2)  (3)  และ (6)  เทานั้น  โดยไดอาศัย
ขอมูลจากการสัมภาษณชาวบานที่อาศัยรอบพื้นที่โรงงานและการสัมภาษณครัวเรือน  ที่อาศัยในพื้นที่
เสี่ยงจํานวน  600  ตัวอยาง  ซ่ึงผลการคํานวณคา Green DRC ที่ไดจะมีความแตกตางกัน (ดูตาราง 5.4)  
สําหรับตนทุนที่  1  คือ ตนทุนคาบําบัดของเสียที่ไดจากกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  
ซ่ึงโรงงานเปนผูรับภาระ หรือใชตัวยอ TTC จากคอลัมน (1) = DRC +TTC ในตาราง 5.4  ซ่ึงโรงงาน
เปนผูรับผิดชอบ ไดแก คาใชจายจากการวาจางบริษัทเอกชนขนสงและกําจัดกากของเสียและกาก
ตะกอนสี  คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกนอกโรงงาน  และคาใชจายในการบําบัด
สารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs)  เปนตน  สําหรับรายละเอียดของตนทุนในสวนนี้แสดงไวแลวในบทที่  3  
สําหรับตนทุนที่ 2  ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือใชตัวยอ 
ENVDC  ผลการศึกษาไดนํามาใสไวในคอลัมน  (2) = (1) + ENVDC  และสําหรับตนทุนที่  3  ตนทุน
สุขภาพของครัวเรือน หรือใชตัวยอ  HHHC  ผลการศึกษาไดนํามาใสไวในคอลัมน (3) = (2) + HHHC  
และสําหรับตนทุนที่  4  ตนทุนการปองกันมลพิษของปจจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนยอย  หรือใชตัว
ยอ HHPC ผลการศึกษาไดนํามาใสไวในคอลัมน (4) = (3) + HHPC  ซ่ึงผลการคํานวณคา Green DRC 
สามารถแยกพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมได ดังนี้ 
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ตาราง 5.4  ผลการคํานวณคา DRC ที่รวมตนทุนผลกระทบภายนอก จําแนกรายโรงงาน 

โรงงาน 
DRC (1) = 

DRC+ TTC 
DRC/SER (2) = 

(1) + ENVDC 
DRC2/SER (3) = 

(2) + HHHC 
DRC3/SER (4) = 

(3) + HHPC 
DRC4/SER 

1. กลุมผูผลิต
รถยนตนั่ง 
สวนบุคคล 

 

      

 

  

 

  

 

    โรงงานที่ 1 0.9052 37.0089 0.9066 37.0497 0.9076 37.0817 0.9084 37.0840 0.9085 

    โรงงานที่ 2 0.9317 38.0953 0.9333 38.1475 0.9345 38.1885 0.9355 38.1915 0.9356 

    โรงงานที่ 3 0.8280 33.8681 0.8297 33.8729 0.8298 33.8767 0.8299 33.8770 0.8299 

    โรงงานที่ 4 0.9159 37.4278 0.9169 37.4316 0.9170 37.4346 0.9171 37.4348 0.9171 
2. กลุมผูผลิตรถ 
บรรทุกขนาดเล็ก  
1 ตัน            

    โรงงานที่ 1  0.9052 37.0273 0.9071 37.0330 0.9072 37.0375 0.9070 37.0379 0.9073 

    โรงงานที่ 2 0.8595 35.1701 0.8616 35.1748 0.8617 35.1786 0.8618 35.1788 0.8618 

    โรงงานที่ 3 0.8280 33.8914 0.8303 33.8937 0.8303 33.8955 0.8304 33.8956 0.8304 

    โรงงานที่ 5 0.9303 38.0213 0.9314 38.0231 0.9315 38.0245 0.9315 38.0246 0.9315 

    โรงงานที่ 6 1.2227 49.9948 1.2248 50.0002 1.2249 50.0044 1.2250 50.0048 1.2250 
3. กลุมผูผลิต
รถจักรยานยนต            

    โรงงานที่ 7 0.9158 37.3823 0.9158 37.3864 0.9159 37.3897 0.9160 37.3899 0.9160 

    โรงงานที่ 8 0.9551 38.9873 0.9551 39.0067 0.9556 39.0220 0.9560 39.0231 0.9560 

    โรงงานที่ 9 0.9981 40.7442 0.9981 40.7918 0.9993 40.8292 1.0002 40.8319 1.0003 

    โรงงานที่ 10 0.9114 37.2035 0.9114 37.2156 0.9117 37.2251 0.9119 37.2257 0.9119 
หมายเหตุ:  (1)   TTC  =   ตนทุนคาบําบัดของเสียที่ไดจากกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  

  ซึ่งโรงงานไดรับภาระไปแลว    
(2)   ENVDC  =  ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
(3)   HHHC  =  ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน 
(4)   HHPC  =  ตนทุนปองกันมลพิษของปจจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนยอย 

ท่ีมา: ตารางในภาคผนวกบทที่ 5 สวนที่ 3 
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5.2.4.1   อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 
ผลการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมรถยนตนั่งสวนบุคคล 

กรณีที่รวมตนทุนผลกระทบภายนอกทั้ง  4  รายการ ไวแลว  ของทั้งสี่โรงงานพบวามีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบทั้ง  4  โรงงาน  โดยมีคา Green  DRC อยูระหวาง  0.8280-0.9317  โดยโรงงานที่  3  
จะมีความไดเปรียบมากที่สุด รองลงมาคือโรงงานที่  1  โรงงานที่  4   และโรงงานที่ 2  ตามลําดับ  ทั้งนี้
เนื่องมาจากการพยายามหันมาใชวัตถุดิบที่ผลิตไดภายในประเทศทดแทนวัตถุดิบที่นําเขาจาก
ตางประเทศ  และการพยายามลดตนทุนดานคาใชจายการบริหารใหนอยลง  แมบางโรงงานจะมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตอยูไมมากนัก  เนื่องจากคาที่ไดเกือบเทากับ 1  แตยังคงแสดงถึง
กระบวนการผลิตที่มีความเหมาะสมในแงเศรษฐกิจ  อันนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศใหแกประเทศไทย
ไดเปนจํานวนมาก  และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกปจจัยการผลิตที่มีอยูในประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัย
แรงงานที่มีอยูเปนจํานวนมากในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต (รายละเอียดการคํานวณดูในภาคผนวก
บทที่  5  สวนที่  1) 

5.2.4.2   อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
ผลการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  

กรณีที่รวมตนทุนผลกระทบภายนอกทั้ง  4  รายการไวแลว  ของทั้งหาโรงงาน พบวา มีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ  4  โรงงาน  และไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ จํานวน 1 โรงงาน  โดยมีคา 
Green DRC อยูในชวงระหวาง  0.8280 ถึง 1.2227  โดยโรงงานที่  3  จะมีความไดเปรียบมากที่สุด 
รองลงมาคือโรงงานที่  2  โรงงานที่  1  และโรงงานที่  5  ตามลําดับ  สาเหตุที่ทําใหโรงานผูผลิตมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตามผลการศึกษานี้ พบวา โรงงานมีการใชปจจัยการผลิตภายในประเทศ  
ในสัดสวนที่มากกวาการนําเขาจากตางประเทศทั้งการใชแรงงานภายในประเทศจํานวนมาก  และมีการ
ใชวัตถุดิบที่ผลิตไดเอง  แตบางโรงงานที่มีความไดเปรียบนอยกวา  นาจะเกิดจากการนําเขาเครื่องจักร
ซ่ึงมีมูลคาสูงเพื่อใชในกระบวนการผลิต แตอยางไรก็ดี โรงงานยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
แมไมมากนัก  จากคา DRC  ที่คํานวณไดมีคาใกลเคียงกับ 1 และสําหรับโรงงานที่ 6 ซ่ึงไมมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตนั้น  สาเหตุเนื่องมาจากโรงงานมีการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ ในสัดสวนที่สูงกวาการใชวัตถุดิบภายในประเทศ เปนจํานวนมาก  (รายละเอียดการคํานวณ
ดูในภาคผนวกบทที่  5 ) 

5.2.4.3   อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

ผลการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต  
กรณีที่รวมตนทุนผลกระทบภายนอกทั้ง  4  รายการ ไวแลว ของทั้ง  4  โรงงาน พบวา มีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ 3 โรงงาน ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 1 โรงงาน โดยมีคา Green DRC อยู
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ในชวงระหวาง  0.9114 ถึง 0.9981  โดยโรงงานที่  10  จะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด  
รองลงมาคือโรงงานที่  7  โรงงานที่  8  ตามลําดับ สําหรับโรงงานที่  9   นั้น  ไมมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ จากการศึกษา พบวา โรงงานที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีการวาจางแรงงาน
ภายในประเทศ และมีการใชวัตถุดิบ   ปจจัยการผลิตที่ผลิตไดเองภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศ  โดยเฉพาะการนําเขาเครื่องจักรที่มีมูลคาสูงเพื่อใชในกระบวนการผลิต  แตทั้งนี้ 
โรงงานผูผลิตทั้งสี่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบไมมากนัก เมื่อพิจารณาจากคา DRC/SER ซ่ึง
ใกลเคียงกับ 1 (รายละเอียดการคํานวณดูในภาคผนวกบทที่  5) 

5.3   มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
มูลคาเพิ่ม (Value Added) ของการผลิตสินคานั้นมีความสําคัญในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร 

เนื่องจากเปนตัวบงชี้ผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจของมูลคาเพิ่มในรอบการผลิต 1 ป วัดไดจากรายรับหักดวย
มูลคาของปจจัยการผลิตหรือสินคาขั้นกลาง ที่ผูผลิตซื้อมาจากหนวยผลิตอื่น และที่นําเขามาจาก
ตางประเทศ มูลคาเพิ่มจะมีคาเทากับผลรวมของผลตอบแทนที่เกิดจากแรงงาน เจาของทุน และที่ดิน 
 เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกในแตละป  จะพบวา  อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนจัดเปน
อุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญตอประเทศไทย  เพราะมีมูลคาการสงออกเปนอันดับที่ 2 รองจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ดังนั้น การศึกษามูลคาเพิ่มจึงเปนตัวช้ีวัดถึงขีดความสามารถและศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมนี้วา  ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเติบโตและพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้ 
ในแตละปมากนอยเพียงใด 

5.3.1  มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมประกอบยานยนต   
การคํานวณมูลคาเพิ่มและตนทุนการผลิต มีแหลงที่มาของขอมูล  3  แหงดวยกัน คือ (1) ขอมูล

บางสวนที่ตองใช เชน ขอมูลมูลคาการนําเขา การสงออก ฯลฯ คณะที่ปรึกษาฯไดรับความอนุเคราะห
จากกรมศุลกากร (2) ขอมูลบางสวนตองสืบคนเพิ่มเติมจาก Internet เชน ขอมูลทางบัญชี ผลการ
ดําเนินการของผูประกอบการโรงงาน จาก website ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อ
วิเคราะหหามูลคาเพิ่ม  และตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่เกิดขึ้นในป  
พ.ศ. 2548  และการคํานวณคาตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ (Domestic Resource Cost ; DRC) 
ของอุตสาหกรรมนี้ และ (3) ขอมูลคาลงทุนในระบบบําบัดและคาใชจายในการจัดการระบบฯ ซ่ึงไดรับ
จากฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและฝายบัญชี-การเงินของโรงงาน 

มูลคาเพิ่มของกลุมยานยนตที่ไดศึกษานี้ไดนํามาใชประเมินมูลคาเพิ่มการผลิตยานยนต 
มี 3  ประเภท ไดแก 

ประเภทที่หนึ่ง คือ รถยนตนั่งสวนบุคคล ไดเลือกศึกษาจาก 4 โรงงานซึ่งมีสวนแบงตลาดรวมแลว 
   เกินกวารอยละ 80    คือโรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2   โรงงานที่ 3 และโรงงานที่ 4   
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ประเภทที่สอง  คือ รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ไดเลือกศึกษาจาก 5 โรงงาน คือ โรงงานที่ 1 
โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3 โรงงานที่ 5 และโรงงานที่ 6 (สําหรับโรงงานที่ 1 
โรงงานที่ 2 และโรงงานที่ 3 เปนโรงงานที่ผลิตทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคล และ
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน)   

ประเภทที่สาม คือ  รถจักรยานยนต ไดเลือกศึกษา จาก 4 โรงงาน คือ โรงงานที่ 7 โรงงานที่ 8  
   โรงงานที่ 9 และโรงงานที่ 10   

ผลการคํานวณมูลคาเพิ่มในป พ.ศ. 2548  ที่ไดนําเสนอไวในตาราง 5.5  แสดงใหเห็นวา  
กลุมผูผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกประเทศสูงสุดรวม  40,361  ลานบาท 
รองลงมาคือกลุมผูผลิตรถจักรยานยนต กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม รวม   15,334  ลานบาท  และอันดับที่สาม
คือ กลุมผูผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล กอใหเกิดมูลคาเพิ่มรวม  12,041  ลานบาท หากรวมมูลคาเพิ่มการ
ผลิตยานยนตในศึกษานี้รวม  10  โรงงาน แลว มูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตในป พ.ศ. 2548  มีทั้งสิ้น  
67,736  ลานบาท คิดเปนรอยละ  0.95  ของผลิตภัณฑประชาชาติภายในประเทศ ณ ราคาตลาด  
(GDP at market price) ในป พ.ศ.  2548 (ซ่ึง เทากับ 7.0877 ลานลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 1.75  
ของรายไดประชาชาติ ณ ราคาคงที่ซ่ึงเปน  3.851  ลานลานบาท  มูลคาเพิ่มที่คํานวณไดนี้เปนมูลคาเพิ่ม
ขั้นต่ําของอุตสาหกรรมผลิตยานยนตและเปนเพียงการศึกษาจากบางโรงงานของกลุมอุตสาหกรรม
ผูผลิตเทานั้น ยังมีผูผลิตอีกหลายรายที่สรางมูลคาเพิ่มจากการผลิตใหแกประเทศแตไมไดเลือกศึกษาใน
โครงการวิจัยนี้ 

ตาราง  5.5   มูลคาเพิ่มจากการผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตในไทย ป พ.ศ. 2548 

ประเภทของยานยนต มูลคาเพิ่ม/คัน (บาท/คัน)1/ จํานวนผลิตป 2548 มูลคารวม (บาท) 
1. รถจักรยานยนต 4,339.48 3,533,706.00 15,334,446,512.88 
2. รถนั่งสวนบุคคล 43,376.45 277,603.00 12,041,432,649.35 
3. รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 49,049.57 822,867.00 40,361,272,517.19 

รวมมูลคาเพิ่มจากการผลิตรถยนตในป 2548 67,737,151,679.42 

ท่ีมา: 1/  จากการคํานวณดังมรีายการคํานวณปรากฎในตารางผนวกบทที่  5  สวนที่ 6 
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5.3.2 มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

มูลคาเพิ่มที่เกิดจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตประเมินไดจากการนําอัตราสวนของ
มูลคาเพิ่มตอมูลคาผลผลิตชิ้นสวนยานยนต  คูณกับมูลคาของผลผลิตอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนที่ผลิตได
ในรอบป 

Vj = a0 (มูลคาชิ้นสวนที่ผลิต TRj) 
TRj = มูลคาวัตถุดิบในประเทศที่อุตสาหกรรมผลิตยานยนตใช (TR1) รวมกับมูลคา 

สงออกชิ้นสวนยานยนต (TR2) 

โดยที่คา a0 คือ อัตราสวนมูลคาเพิ่มตอมูลคาผลผลิตของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  จากการศึกษา
พบวา สัดสวนมูลคาเพิ่มตอมูลคาผลผลิตของโรงงานผูผลิตชิ้นสวนและอะไหล มีอยูในอัตรารอยละ  
11.51  ซ่ึงเมื่อนําอัตราสวนดังกลาวนี้ไปประเมินมูลคาเพิ่มที่ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจําหนายเปนวัตถุดิบ
ใหผูประกอบการ มีคา  4,379.5  ลานบาท  และมูลคาเพิ่มจากการผลิตเพื่อการสงออกอีก  24,408.3  ลานบาท  
รวมมูลคาเพิ่มจากการผลิตอะไหลทั้งสิ้น  68,201.84  ลานบาท (ตาราง 5.6) 

ตาราง  5.6   มูลคาเพิ่มจากการผลิตชิ้นสวนยานยนตในป พ.ศ. 2548 

มูลคาเพิ่มจากการใช 
ช้ินสวนยานยนตผลิต 

ในประเทศ 

มูลคาชิ้นสวน 
ที่ใชในประเทศ 

(บาท) 

อัตราสวนมูลคาเพิ่ม 
ช้ินสวนยานยนตตอมูลคา

ช้ินสวนยานยนต 

มูลคาเพิ่มชิ้นสวนยาน
ยนตที่ใชในประเทศ 

(บาท) 
1. กลุมจักรยานยนต 74,760,963,706.10 0.115 8,597,510,826.20 
2. รถยนตนั่งสวนบุคคล 74,631,193,195.40 0.115 8,582,587,217.47 
3. รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 231,420,731,581.00 0.115 26,613,384,131.82 
4. รวมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจเฉพาะชิ้นสวนยานยนตทีใ่ชโดยผูผลิตในประเทศ 43,793,482,175.49 
5. มูลคาการสงออกชิ้นสวน
ยานยนต 

212,246,626,835.00 0.115 24,408,362,086.03 

6. รวมมูลคาเพิ่มในการผลติชิ้นสวนยานยนตทั้งหมด (รายการ 4 + 5) 68,201,844,261.51 

ท่ีมา: 1.  คํานวณจากมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตในป 2548 และสัดสวนมูลคาเพิ่มในรายรับโดย 
              เฉลี่ยของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในป พ.ศ. 2548 
         2.  อัตราสวนมูลคาเพิ่มจากการผลิตชิ้นสวนตอมูลคาชิ้นสวนที่โรงงาน  11  ถึงโรงงาน  18  ผลิต 
             ไดในรอบปการผลิต พ.ศ. 2548 ดตูารางผนวกบทที่ 5 สวนที่ 6 

                                                        
1 ดูภาคผนวกบทที่ 5 สวนที่ 6 
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5.3.3 มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และ Green Value Added 
ปการผลิต พ.ศ. 2548 มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน มีทั้งสิ้น 135,939 ลานบาท  

โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตมีคาใกลเคียงกับมูลคาเพิ่มการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

ตาราง  5.7  มูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวน ในป  พ.ศ. 2548 

ที่มาของมูลคาเพิ่ม บาท 
1. มูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนต 67,737,151,679.42 
2. มูลคาเพิ่มจากการผลิตชิ้นสวนยานยนต 68,201,844,261.51 
3. รวมมูลคาเพิ่มทั้งหมด 135,938,995,940.93 

ท่ีมา: จากตาราง 5.5 และตาราง 5.6 

การวิเคราะหมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมประกอบรถยนตดังกลาวเปนการประเมินที่ยังไมได
คํานึงถึงมูลคาของผลกระทบภายนอก (Externality Costs) ที่เกิดจากการผลิตและประกอบรถยนตนั่ง
สวนบุคคล ซ่ึงในโครงการนี้จะทําการวัด และประเมินมูลคาเปนตัวเงิน อีก 4 รายการดวยกัน คือ  
(1) ตนทุนคาบําบัดของเสียที่ไดจากการกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวนซึ่งโรงงานไดรับภาระ  
(2) ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (3) ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน และ 
(4) ตนทุนการปองกันมลพิษของปจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนยอย  ซ่ึงถาหากนํามูลคาผลกระทบ
ภายนอกจํานวน  1,150.5  ลานบาท  ไปหักออกจากมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวน  
มูลคาที่ไดรับอาจเรียกไดวาเปน “Green Value Added”  ซ่ึงเปนมูลคาเพิ่มที่ไดหักผลกระทบมลพิษที่เกิด
จากการผลิตยานยนตและชิ้นสวนแลว  จึงเปนผลผลิตที่แทจริงที่สังคมไดรับจากการผลิตยานยนตและ
ช้ินสวน 
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5.4 สรุป 

 จากการเลือกศึกษาโรงงานผูผลิตยานยนตที่ถือเปนตัวแทนของอุตสาหกรรมจํานวน  10  โรงงาน  
และตัวแทนโรงงานผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจํานวน  8 โรงงาน  ซ่ึงโรงงานทั้งหมดนี้มียอดขายในตลาด 
เกินกวารอยละ 80  โดยเนนการศึกษาที่บงชี้ถึงศักยภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมคือ การศึกษาเรื่อง
มูลคาเพิ่ม พบวา อุตสาหกรรมผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาด  1  ตัน และรถจักรยานยนต 
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มเปนจํานวนมากเมื่อคํานวณจากมูลคาการผลิตทั้งหมด โดยในป  พ.ศ. 2548  
(จากการศึกษา  8  โรงงาน)  สรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นจํานวน  67,737  ลานบาท  ซ่ึงมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้น
ของแตละอุตสาหกรรมไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมประกอบ
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต อยูระหวางรอยละ 4.24-11.50  
ของมูลคายอดขายทั้งหมด  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาอุตสาหกรรมนี้ยังคงเปนอุตสาหกรรมหลัก นํารายไดเขา
ประเทศในแตละปนับแสนลานบาท โดยรถบรรทุก  1 ตัน สรางมูลคาเพิ่มมากที่สุด รองลงมาคือ
รถจักรยานยนต และรถยนตนั่งสวนบุคคล   สวนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ประมาณ  68,202  ลานบาท  รวมผลผลิตในรูปของมูลคาเพิ่มทั้งสิ้นประมาณ  135,939  ลานบาท  
เปนมูลคาเพิ่มสุทธิจากมูลคาผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวนประมาณ  
134,787.5  ลานบาท 

สําหรับการศึกษาตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ (Domestic Resource Cost ; DRC)   
ซ่ึงในงานศึกษาชิ้นนี้ มีความนาสนใจและแตกตางไปกวางานศึกษา DRC ที่ผานมา นั้นคือ การนําตนทุน
ผลกระทบภายนอก (Externality Costs) มารวมคํานวณดวยเพื่อหาขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศ   โดยผลการศึกษาทั้งอุตสาหกรรม  พบวา โรงงานสวนใหญมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบโดยมีคา DRC อยูระหวาง 0.8280 ถึง 0.9981  มีหนึ่งโรงงานไมสามารถแขงขันได มีคา 
DRC 1.2227 เนื่องจากโรงงานดังกลาวมีการใชปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศที่สูงกวาการใช
ปจจัยการผลิตที่ใชภายในประเทศ  เมื่อมีการนําตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจากการผลิตรถยนต
และรถจักรยานยนต ทั้งในดานที่สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตอสุขภาพของชุมชนที่
อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน และตนทุนที่เกิดจากการปองกันอันตรายและการหลีกเลี่ยงการไดรับ
มลพิษของชาวบาน  พบวา คา  Green DRC (คาDRCที่บวกรวมผลกระทบภายนอกไวแลว) มีคาเพิ่มขึ้น 
โดยมีคาอยูระหวาง  0.8299 – 0.9560  มีผูผลิตรถจักรยานยนต 1 ราย ที่ไมไดประโยชนเปรียบเทียบจาก
การผลิต เมื่อรวมตนทุนผลกระทบภายนอกเขารวมอยูในคา DRC สวนโรงงานที่ไมไดประโยชน
เปรียบเทียบจากการผลิตกอนที่ยังไมรวมคาผลกระทบภายนอก จะมีคา DRC สูงขึ้นเมื่อรวมตนทุน
ทางดานผลกระทบภายนอก  ความสามารถในการแขงขันของโรงงานทั้งสองนี้จะลดลง เมื่อคํานึงถึง
ตนทุนผลกระทบภายนอกเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่เกิดขึ้นในประเทศ  
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จากการประเมินคาตนทุนผลกระทบภายนอกที่จํากัด  และมีบางรายการที่ยังไมไดศึกษาให
ครบถวน เพราะการเขาถึงขอมูลที่เปนไปไดยากนั้น การรวมตนทุนผลกระทบภายนอกจากการผลิตยานยนต 
ซ่ึงเปนตนทุนที่เกิดขึ้นแกทรัพยากรสิ่งแวดลอมในประเทศไทย จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง
ถาหากคูแขงไมนําตนทุนผลกระทบภายนอกเขาไวในตนทุนการผลิต การที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันโดยใหสังคมแบกรับภาระตนทุนผลกระทบภายนอก เปนสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง 

 ดังนั้น หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  ควรใหความสนใจในภาคการ
ผลิตและภาคสังคมที่อาจไดรับผลกระทบ  ซ่ึงเปนกระแสโลกที่ทุกประเทศหันมาสนใจในเรื่องของ
ส่ิงแวดลอม  และผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตราบที่อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
ยังคงเติบโตไปไดอีกไกล  และการจะกาวขึ้นมาเปน Detroit of Asia ในป ค.ศ. 2010 นั้น จึงเปนไปไมได
ที่จะมองขามตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นดังกลาว และควรประสานใหเกิดความรวมมือและการ
สนับสนุนในทุกภาคสวน  
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เอกสารแนบทายบทที่ 5 
 
สวนท่ี 1 แนวคิดและวิธีการคํานวณหาตัวคูณปรับคาปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตยานยนตให

เปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 
สวนท่ี 2 ตารางแสดงตนทุนการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ยของเอกชนและสังคม จากการผลิต

รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต  ป 2548 
สวนท่ี 3 ผลการคํานวณคา DRC เมื่อรวมตนทุนทางสังคม จําแนกรายโรงงานตามรหัส  
สวนท่ี 4 ผลการคํานวณคา DRC เมื่อรวมตนทุนบําบัดของเสียโดยโรงงาน จําแนกรายโรงงาน

ตามรหัส  
สวนท่ี 5 องคประกอบในมูลคาการผลิตยานยนตและชิ้นสวน 
สวนท่ี 6 มูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวนจําแนกรายโรงงาน 
สวนท่ี 7 อัตราอากรขาเขาตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของรถยนตสวนบุคคล

รถบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน และรถจักรยานยนต 
สวนท่ี 8 ภาษีสรรพสามิตของรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดไมเกิน  1 ตัน  และ

รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
สวนท่ี 9 โครงสรางภาษีในอุตสาหกรรมประกอบรถยนตและผลิตชิ้นสวน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณศึีกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 
หนา 5-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 1 
 

แนวคิดและวิธีการคํานวณหาตัวคูณปรับคาปจจัยการผลิต 
ที่ใชในการผลิตยานยนตใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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แนวคิดและวิธีการคํานวณหาตัวคูณปรับคาปจจัยการผลิตท่ีใชในการผลิตยานยนต 

ใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 
  

ในการคํานวณตนทุนในการใชทรัพยากรในประเทศเพื่อการผลิตยานยนตและชิ้นสวน จะตองมี
การปรับคามูลคาของปจจัยการผลิตทั้งสวนที่เปนปจจัยพื้นฐาน ปจจัยที่ไมสามารถนําไปคาระหวาง
ประเทศได และปจจัยการผลิตที่นําไปคาระหวางประเทศได  ใหเปนราคาที่สะทอนใหเห็นถึงมูลคาที่
แทจริงของปจจัยการผลิตเหลานั้น  มูลคาที่แทจริงดังกลาวบางทีเรียกวา “มูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Price)”  
การที่จะตองปรับคาใหเปนคาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากราคาตลาดของปจจัยการผลิตอาจถูกบิดเบี้ยวไป
จากราคาในตลาดแขงขันสมบูรณ อันเนื่องมาจากภาษีอากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม การอุดหนุน
ของรัฐ การแทรกแซงของรัฐลักษณะตางๆ ตลอดจนอํานาจของผูผลิตและผูขายสินคา 
 การที่จะปรับมูลคาตลาดของปจจัยการผลิตและมูลคาผลผลิต ณ ราคาตลาด ใหเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  ในการศึกษานี้จะใชการปรับคาตามแนวการประเมินคาทางเศรษฐกิจจากราคาปจจัยการผลิต 
ผลผลิตที่สมมูลกับราคาชายแดน (Border Price Approach)  ซ่ึงเปนแนวคิดที่พัฒนาโดย Little Mirree 
และ Squire and Van de Tak 
 ในการประเมินคา ณ ราคาตลาดใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจจะเริ่มจากการแบงปจจัยการผลิต
ออกเปนสวนที่นําไปคาระหวางประเทศได (Tradable input) กับปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไปคา
ระหวางประเทศได (Non-tradable input)  
 มูลคาทางเศรษฐกิจของปจจัยการผลิตที่นําไปคาระหวางประเทศที่นําเขาและนํามาใช ณ ที่ตั้ง
ของโรงงาน จะถูกตีคาใหสมมูลกับราคา ณ ราคาในตลาดโลก ซ่ึงสมมติใหเปนราคาในตลาดแขงขัน 

 การประเมินคาทางเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
(1) ราคามูลคาทางเศรษฐกิจ = [ราคานําเขา (US$/หนวย) x อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (Official 

Exchange Rate: OER) (บาท/US$) + (สวนที่ไมสามารถนําไปคาระหวางประเทศได ณ ราคาตลาด เชน 
คาขนสง คาการตลาด)] x ตัวปรับมาตรฐานของปจจัยการผลิตj (Standard Conversion Factor: SCF) 

(2) มูลคาทางเศรษฐกิจของปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไปคาระหวางประเทศได ราคาหรือ
มูลคาทางเศรษฐกิจของปจจัย i  ประเมินจากมูลคา ณ ราคาในประเทศ x SCF ของปจจัยการผลิตแตละ
ชนิด 

 การประเมินตัวคูณปรับคา ณ ราคาตลาดใหเปนราคา/มูลคาทางเศรษฐกิจประกอบไปดวยตวัคณู
ปรับมาตรฐาน (Standard Conversion Factor: SCF) ของเศรษฐกิจโดยรวม และตัวคูณปรับมาตรฐาน
จําแนกรายชนิดของปจจัยการผลิต 
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 1)   ตัวคูณปรับมาตรฐาน (SCF) 

 SCF เปนตัวคูณปรับมาตรฐานที่เปนภาพรวมของประเทศ  เปนการรวมปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตที่นําไปคาระหวางประเทศทั้งหมด วาราคาตลาดบิดเบี้ยวไปจากราคาในตลาดโลกที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐทางดานภาษี 

 SCF =              อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (OER)  
   อัตราแลกเปลี่ยนเงา (Shadow Exchange Rate: SER) 

 ∴ 
SER
OERSCF =  

หรือ  
SCF
OERSER =  

โดยที่ SCF ในปใดปหนึ่ง เชน ปที่ t หาไดจากสูตร 

( ) ( )tttt

tt
t txxtmm

xmSCF
+++

+
=  

หรือ  SCFt   =   มูลคาทางเศรษฐกิจของการสงออกและการนําเขา 
     มูลคา ณ ราคาตลาดของการสงออกและการนําเขา 

โดยที่ mt = มูลคาการนําเขาสินคาของไทยในปที่ t 
 xt = มูลคาการสงออกสินคาของไทยในปที่ t 
 tmt = ภาษีที่เกิดจากการนําเขาในปที่ t 
 txt = มูลคาเงินอุดหนุนและภาษีที่เก็บจากการสงสินคาออกในปที่ t 
 

ตารางผนวก 5-1  แสดงผลการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงา และคา Standard Conversion Factor 
ป พ.ศ. 2548 โดยเฉลี่ยแลวคาของอัตราแลกเปลี่ยน พ.ศ. 2548 มีคาอยูที่ 40.3642 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
เมื่อนํามาคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงา (SER) 40.82 บาทตอดอลลารสหรัฐ ในป พ.ศ. 2548 สวนคา 
Standard Conversion Factor (SCF) 0.989 ในป พ.ศ. 2548 
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ตารางผนวก 5-1  อัตราแลกเปลี่ยนเงา และ Standard Conversion Factor (SCF) ป พ.ศ. 2548 

รายการ หนวย ป พ.ศ. 2548 
1. อัตราแลกเปลี่ยนทางการเฉลี่ย (OER) บาท: ดอลลารสหรัฐ 40.3642 
2. มูลคาการสงออกรวม (x) ลานบาท 4,439,311.00 
3. มูลคาการนําเขารวม (m) ลานบาท 4,754,637.00 
4. อากรขาเขารวม (Tm) ลานบาท 104,080.00 
5. อากรขาออกรวม (Tx) ลานบาท 278.18 
6. สัดสวนของอากรขาเขาตอมูลคานําเขาทั้งหมด (tm) รอยละ 0.02189 
7. สัดสวนของอากรขาออกตอมูลคานําเขาทั้งหมด (tx) รอยละ 6.27E-05 
8. อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (OER) ตออัตราแลกเปลี่ยนเงา (SER) บาท: ดอลลารสหรัฐ 1.011 
9. อัตราแลกเปลี่ยนเงา (SER) บาท: ดอลลารสหรัฐ 40.820 
10. Standard Conversion Factor (SCF)  0.989 

หมายเหตุ: สมมติใหความยืดหยุนของอุปทานสงออกและอุปสงคนําเขามีคาเทากับ 0 

 2)   ตัวคูณปรับคาปจจัยการผลิตท่ีคาใชระหวางประเทศ 
 เนื่องจากปจจัยการผลิตประเภทวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยานยนตที่นําเขาจากตางประเทศมี
หลากหลายชนิด  การปรับคาตลาดใหเปนคาทางเศรษฐกิจจะใชวิธี ดังนี้ 

 
OER
SERCFSCF jj ⋅=  

 
j

j tm
CF

+
=

1
1  

โดยที่ tmj = tb + tvat 

โดยที่ tm = อัตราภาษีนําเขาสุทธิ 
  = อัตราอากรขาเขา (tb) +อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (tvat) 
 j = ชนิดของปจจัยการผลิตที่นําเขา 
 SER = อัตราแลกเปลี่ยนเงา 
 OER = อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 

โดยที่ 03.1=
OER
SER  

มูลคาทางเศรษฐกิจหรือมูลคา ณ ราคาเงาของปจจัย j   =   SCFj x มูลคาราคาตลาดของปจจัยการผลิต j 

 SCFj ของปจจัยการผลิตตางไดมีการคํานวณแยกรายโรงงานผูผลิตยานยนต และไดนําเสนอไว
ในภาคผนวกบทที่ 5  สวนที่  4 
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ตารางผนวก 5.2  ตัวคูณปรับมาตรฐานราคาตลาดใหเปนคาทางเศรษฐกิจ 

รายการ ตัวคูณปรับมูลคาราคาตลาดใหเปน 
มูลคาทางเศรษฐกิจ (SCFj) 

ตัวคูณปรับมาตรฐานรวม 2548 = อัตราแลกเปลี่ยนเงา 
(SER)/อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (OER) 

0.989 

1.  ปจจัยการผลิตที่คาระหวางประเทศได ตารางผนวกบทที่ 5 สวนที่ 4 คา CFm 
2.  ปจจัยการผลิตที่คาระหวางประเทศไมได 0.989 
3.  คาเสื่อมราคา 0.989 
4.  สาธารณูปโภค 0.989 
5.  แรงงาน 1.000 
 
 3)   ปจจัยท่ีคาระหวางประเทศไมได คาเสื่อมราคาของทุน และสาธารณูปโภค 

 เนื่องจากองคประกอบของปจจัยสวนที่นําไปคาระหวางประเทศไมไดมีลักษณะหลากหลาย 
ดังนั้นในการศึกษานี้ไดใช SCF เปนตัวปรับคา ณ ราคาตลาด จึงเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 

4)   แรงงาน 

 แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนตและช้ินสวนเปนแรงงานที่มีทักษะ และตลาดแรงงานมี
ลักษณะแขงขัน ในการศึกษานี้ กําหนดใหคาจางแรงงานในสวนที่ผูประกอบการจายเปนคาจางที่
สะทอนใหเห็นถึงคาจางแรงงานในตลาดแขงขัน  คา SCF ของแรงงานใหมีคาเทากับ 1 คือ ประเมิน  
ณ มูลคาตลาด 
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เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 2 
 

ตารางแสดงตนทุนการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ยของเอกชนและสังคม 
จากการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต  ป 2548 
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ตาราง  ตนทนการผลต ราคา และกาไรเฉลยของเอกชนและสังคม จากการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล ป 2548

โรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3 โรงงานที่ 4 รวม รอยละ

เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม

1. ปจจัยพื้นฐาน

    1.1 คาจางแรงงาน 104,913,077.94           104,913,077.94              126,416,666.33                126,416,666.33                1,309,189,195.91             1,309,189,195.91             1,581,772,737.14          1,581,772,737.14             3,122,291,677.32             3,122,291,677.32             1.65               2.15               

    1.2 คาเสื่อมราคา 141,593,554.93           140,036,025.83              177,893,589.46                175,936,759.98                481,428,343.05                476,132,631.28                1,235,437,205.43          1,221,847,396.17             2,036,352,692.87             2,013,952,813.26             1.07               1.39               

    1.3 คาสาธารณูปโภค -                              -                                 2,581,792.97                    2,553,393.25                    31,825,978.18                  31,475,892.42                  55,529,822.37               54,918,994.32                  89,937,593.52                 88,948,279.99                 0.05               0.06               

2. ปจจัยที่สามารถคาระหวางประเทศได -                -                

    2.1 วตถดิบ -                -                

          - ในประเทศ 5,241,392,673.20        5,183,737,353.79           2,925,370,215.58             2,893,191,143.21             30,828,577,941.49           30,489,463,584.13           35,635,852,366.33        35,243,857,990.30           74,631,193,196.60           73,810,250,071.43           39.38             50.83             

          - นําเขา 3,335,028,985.00        330,060,209.68              13,602,186,424.00           891,793,063.03                50,949,290,836.00           12,741,079,215.56           32,539,024.00               11,601,733,211.00           67,919,045,269.00           25,564,665,699.27           35.83             17.61             

    2.2 น้ํามันเชอเพลง 250,960,423.24           26,626,700.14                132,337,028.00                9,513,020.79                    435,484,823.00                119,838,455.53                128,881,720.94             111,353,806.89                947,663,995.18                267,331,983.35                0.50               0.18               

3. ปจจัยที่ไมสามารถคาระหวางประเทศได 208,794,979.29           206,498,234.52              5,969,139,626.27             5,903,479,090.38             11,140,099,362.11           11,017,558,269.13           23,472,315,500.29        23,214,120,029.79           40,790,349,467.96           40,341,655,623.82           21.52             27.78             

4. ตนทนรวม 9,282,683,693.60        5,991,871,601.90           22,935,925,342.61           10,002,883,136.97           95,175,896,479.74           56,184,737,243.96           62,142,328,376.50        73,029,604,165.61           189,536,833,892.45         145,209,096,148.45         100.00           100.00           

5. ตนทนเฉลยตอคัน 523,081.87                      

6. จานวนรถที่ผลตได 277,603.00                      

7. รายได/รายรับ 6,511,582,225.85           5,710,509,227.58             64,594,227,605.39           77,908,970,364.42           142,503,197,969.81         

8. รายไดเฉลยตอคัน 513,334.50                      

9. กาไรเฉลยตอคัน (9,747.37)                         
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ตาราง  ตนทนการผลต ราคา และกําไรเฉลยของเอกชนและสังคม จากการผลตรถบรรทกขนาดเลก 1 ตัน ป 2548

โรงงานท 1 โรงงานท 6 โรงงานท 2 โรงงานท 3 โรงงานท 5 รวม เฉลย (%)

เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม เอกชน สังคม

1. ปจจัยพนฐาน

    1.1 คาจางแรงงาน 479,430,884.82                   749,430,884.82                   1,038,713,740.65                1,038,713,740.65                1,392,239,868.67               1,392,239,868.67         2,800,953,033.74          2,800,953,033.74             1,428,853,197.21          1,428,853,197.21          7,140,190,725.09               7,410,190,725.09               1.35          1.52          

    1.2 คาเสื่อมราคา 1,011,452,387.40                1,000,326,411.14                410,141,706.66                   405,630,147.89                   1,959,160,565.54               1,937,609,799.32         1,029,994,887.07          1,018,664,943.31             1,147,517,244.47          1,134,894,554.78          5,558,266,791.14               5,497,125,856.44               1.05          1.12          

    1.3 คาสาธารณปโภค -                                     -                                     -                                     -                                     28,433,554.03                    28,120,784.94              68,090,288.58               67,341,295.41                  11,845,938.74               11,715,633.41               108,369,781.35                  107,177,713.76                  0.02          0.02          

2. ปจจัยทสามารถคาระหวางประเทศได

    2.1 วตถดิบ

          - ในประเทศ 37,441,104,818.64              37,029,252,665.64              -                                     -                                     32,217,405,845.42             31,863,014,381.12       65,956,394,370.51        65,230,874,032.43           70,757,036,986.81        69,978,709,579.96        206,371,942,021.38           204,101,850,659.15           39.12        41.77        

          - นาเขา 3,335,028,985.00                2,357,726,514.10                16,658,466,086.00              14,122,164,221.93              13,602,186,424.00             9,826,873,559.93         50,949,290,836.00        27,262,309,216.34           16,915,688,808.00        13,629,444,201.67        101,460,661,139.00           67,198,517,713.98             19.23        13.75        

    2.2 นามนเชื้อเพลิง 250,960,423.24                   190,203,105.54                   -                                     -                                     132,337,028.00                  104,826,171.40            435,484,823.00             256,420,431.54                214,800,876.59             185,587,957.37             1,033,583,150.83               737,037,665.86                  0.20          0.15          

3. ปจจัยทไมสามารถคาระหวางประเทศได 1,491,495,713.86                1,475,089,261.01                56,606,920,400.64              55,984,244,276.23              65,738,754,316.73             65,015,628,019.25       23,833,755,428.12        23,571,584,118.41           58,176,881,284.15        57,536,935,590.02        205,847,807,143.50           203,583,481,264.92           39.02        41.66        

4. ตนทนรวม 44,009,473,212.96              42,802,028,842.25              74,714,241,933.95              71,550,752,386.70              115,070,517,602.39           110,168,312,584.64     145,073,963,667.02      120,208,147,071.18         148,652,624,335.97      143,906,140,714.42      527,520,820,752.29           488,635,381,599.20           100.00      100.00      

5. ตนทนเฉลยตอคัน 593,820.61                        

6. จํานวนรถทผลตได 822,867.00                        

7. รายได/รายรับ 46,514,513,966.15              60,550,699,815.26              62,890,430,889.42       138,196,525,252.83         152,078,467,429.81      460,230,637,353.47           

8. รายไดเฉลยตอคัน 559,301.37                        

9. กําไรเฉลยตอคัน (34,519.24)                         
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ตาราง  ตนทุนการผลิต ราคา และกําไรเฉลี่ยของเอกชนและสังคม จากการผลิตรถจักรยานยนต ป 2548

โรงงานที่ 7 โรงงานที่ 8 โรงงานที่ 9 โรงงานที่ 10 รวม รอยละ

เอกชน สังคม เอกชน สงคม เอกชน สงคม เอกชน สงคม เอกชน สงคม เอกชน สงคม

1. ปจจัยพนฐาน

    1.1 คาจางแรงงาน 1,392,290,885.14        1,392,290,885.14          376,934,713.97              376,934,713.97             259,970,586.24           259,970,586.24           655,921,787.22             655,921,787.22              2,685,117,972.57        2,685,117,972.57         2.40           2.78         

    1.2 คาเสื่อมราคา 626,561,502.71           619,669,326.18             206,824,977.47              204,549,902.72             214,194,400.97           214,194,400.97           342,886,436.98             339,114,686.17              1,390,467,318.13        1,377,528,316.04         1.24           1.43         

    1.3 คาสาธารณูปโภค 9,344,870.00               9,242,076.43                 -                                  -                                 5,064,472.68               5,008,763.48               7,509,839.09                 7,427,230.86                  21,919,181.77             21,678,070.77              0.02           0.02         

2. ปจจัยทสามารถคาระหวางประเทศได -             -           

    2.1 วตถุดิบ -             -           

          - ในประเทศ 46,096,888,700.89      45,589,822,925.18        9,346,766,802.76           9,243,952,367.93          3,754,815,845.97        3,713,512,871.66        15,562,492,355.70        15,391,304,939.79         74,760,963,705.32      73,938,593,104.56       66.74         76.57       

          - นาเขา 14,577,449,193.00      27,734,569.22               191,941,404.00              170,249,057.23             1,195,876,661.00        1,575,516,186.17        1,772,208,762.00          1,551,590,810.39           17,737,476,020.00      3,325,090,623.01         15.83         3.44         

    2.2 นามันเชอเพลิง 147,500,342.75           127,440,296.14             63,461,940.22                54,831,116.35               27,301,061.12             23,588,116.81             72,323,818.58               62,487,779.25                310,587,162.67           268,347,308.55            0.28           0.28         

3. ปจจัยทไมสามารถคาระหวางประเทศได 8,517,212,453.82        8,423,523,116.83          2,690,340,695.41           2,660,746,947.76          1,140,109,574.46        1,127,568,369.14        2,769,708,436.76          2,739,241,643.96           15,117,371,160.45      14,951,080,077.69       13.49         15.48       

4. ตนทุนรวม 71,367,247,948.31      56,189,723,195.12        12,876,270,533.83         12,711,264,105.96        6,597,332,602.44        6,919,359,294.47        21,183,051,436.33        20,747,088,877.64         112,023,902,520.91    96,567,435,473.19       100.00       100.00     

5. ตนทุนเฉลี่ยตอคัน

6. จานวนรถที่ผลิตได

7. รายได/รายรับ 60,737,537,776.09        13,166,361,002.09        6,872,862,718.62        22,391,477,743.62         

8. รายไดเฉลี่ยตอคัน

9. กําไรเฉลี่ยตอคัน
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ผลการคํานวณคา DRC เมื่อรวมตนทุนทางสังคม จําแนกรายโรงงานตามรหัส 
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC)  

กลุมที่1  โรงงานผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล โรงงานที่ 1   

 ปจจัยการผลิต                             มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน    104,913,077.94                                     - 

 1.2 คาเสื่อมราคา     140,036,025.83            - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค    -            - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ                  5,183,737,353.79               330,060,209.68  

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                 26,626,700.14 

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป                             206,498,234.5  
    คาระหวางประเทศได * 

รวม                              5,635,184,692.08                           356,686,909.82 

 

   DRC    =      
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

 

                   5,635,184,692.08 + 8,666,787.79 + (11,458,460.28) 

                               
36.40

85.225,582,511,6  -  
36.40

82.909,686,356  

    =   37.0840     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
0840.37  

   =    0.9085      
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่1  โรงงานผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล โรงงานที่ 2     

 ปจจัยการผลิต                            มูลคาทางสงัคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   118,778,591.93                                - 

 1.2 คาเสื่อมราคา      77,662,925.49                     - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                    3,281,030.18                 - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ              2,889,047,383.13                  891,793,063.03  

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                              10,936,767.27 

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป          1,441,465,926.53      
    คาระหวางประเทศได * 

รวม                         4,530,235,857.26                                902,729,830.30 

 

 DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

 

                4,530,235,857.26 + 7,765,590.84+ (11,458,460.28) 

                          
36.40

58.227,509,710,5  -  
36.40

30.830,729,902  

    =      38.1915   บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
1915.38  

   =   0.9356 
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่1 โรงงานผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล โรงงานที่ 3    

 ปจจัยการผลิต                            มูลคาทางสงัคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   1,309,189,195.91                                - 

 1.2 คาเสื่อมราคา       476,132,631.28                    - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                     31,475,892.42                 - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ              30,489,463,584.13              12,741,079,215.56  

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                             119,838,455.53      

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป  11,017,558,269.13      

    คาระหวางประเทศได * 

   รวม                          43,323,819,572.87                        12,860,917,671.09 

   

DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

 

            43,323,819,572.87 + 88,143,712.61 + (11,458,460.28) 

                        
36.40

39.605,227,594,64  -  
36.40

09.671,917,860,12  

    =    33.8770     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
8770.33  

   =  0.8299      
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่1  โรงงานผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล โรงงานที่ 4     

 ปจจัยการผลิต                             มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   1,581,772,737.14                                    - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    1,221,847,396.17           - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                     54,918,994.32           - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ                  35,243,857,990.30              11,601,733,211.00  

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                           111,353,806.89 

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป   23,214,120,029.79      
    คาระหวางประเทศได * 

รวม                             61,316,517,147.72                     11,713,087,017.89 

   

 DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(  

             61,316,517,147.72 + 70,188,942.97 + (11,458,460.28) 

                       
36.40

42.364,970,908,77  -  
36.40

89.017,087,713,11  

    =    37.4348    บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
4348.37  

   =  0.9171      
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 2  โรงงานผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โรงงานที่ 1   

 ปจจัยการผลิต                            มูลคาทางสงัคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน      749,430,884.82                                - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    1,000,326,411.14                    - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค              -                                             - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ             37,029,252,665.64                2,357,726,514.10  

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                             190,203,105.54     

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป          1,475,089,261.01      
    คาระหวางประเทศได * 

   รวม                         40,254,099,222.61                           2,547,929,619.64 

   

 DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

 

           40,254,099,222.61 + 82,143,712.61 + (11,458,460.28) 

                        
36.40

15.966,513,514,46  -  
36.40

64.619,929,547,2  

    =    37.0379     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
0379.37  

   =  0.9073     
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 2  โรงงานผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โรงงานที่  6     

 ปจจัยการผลิต                                 มูลคาทางสงัคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน            1,038,713,740.65                       - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    405,630,147.89                             - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                     -                                                  - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ                         -                                           14,112,164,221.93  

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง             -                         

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป           55,984,244,276.23  
    คาระหวางประเทศได *    

  รวม                        57,428,588,164.77                          14,112,164,221.93      

   

DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(  

              57,428,588,164.77 + 95,792,629.84 + (11,458,460.28) 

                       
36.40

26.815,699,550,60  -  
36.40

93.221,164,112,14  

          =    50.0047    บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
0047.50  

   =  1.2250    
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 2  โรงงานผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โรงงานที่  2   

 ปจจัยการผลิต                               มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน    911,911,247.89                                    - 

 1.2 คาเสื่อมราคา     685,505,696.69                         - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                 11,686,299.86                       - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ                30,847,293,130.17                     9,826,873,559.93       

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                             146,078,748.34     

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป            13,543,129,460.79 
    คาระหวางประเทศได *    

รวม                           45,999,525,835.40              9,972,952,308.27 

                             

   DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

 

           45,999,525,835.40 + 113,290,766.67 + (11,458,460.28) 

                       
36.40

42.889,430,890,62  -  
36.40

27.308,952,972,9  

    =    35.1788     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
1788.35  

   =  0.8618    
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 2  โรงงานผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โรงงานที่  3   

 ปจจัยการผลิต                             มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   2,800,953,033.74                                   - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    1,018,664,943.31                       - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                 67,341,295.41                                     - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ              65,230,874,032.43                        27,262,309,216.34 

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                         256,420,431.54     

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป  23,571,584,118.41 
    คาระหวางประเทศได * 

รวม                          92,689,417,423.30                        27,518,729,647.88 

   

 DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(  

            92,689,417,423.30 + 249,807,246.20+ (11,458,460.28) 

                      
36.40

83.252,525,196,138  -  
36.40

88.647,729,518,27  

    =    33.8956     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
8956.33  

   =  0.8304    
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 2  โรงงานผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน โรงงานที่  5   

 ปจจัยการผลิต                             มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   1,428,853,197.21                                   - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    1,134,894,554.78                       - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                  11,715,633.41                       - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ              69,978,709,579.96                        13,629,444,201.67 

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                             185,587,957.37    

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป          57,536,935,590.02  
    คาระหวางประเทศได * 

  รวม                                      130,091,108,555.38                      13,815,032,159.04 

   

 DRC    =             
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

 

           130,091,108,555.38 + 160,431,157.85 + (11,458,460.28) 

                        
36.40

81.429,467,078,152  -  
36.40

04.159,032,815,13  

    =    38.0246     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
0246.38  

   =  0.9315      
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถจกัรยานยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 3.  โรงงานผลิตรถจักรยานยนต  โรงงานที่ 7      

 ปจจัยการผลิต                              มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   1,392,290,885.14                                   - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    619,669,326.18                                     - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                 9,242,076.43                                     - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ             45,589,822,925.18                                27,734,569.22 

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                             127,440,296.14    

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป           8,423,523,116.83  
    คาระหวางประเทศได * 

  รวม                                       56,034,548,329.76                              155,174,865.36 

   

 DRC    =         
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

     

            56,034,548,329.76 + 78,086,340.24 + (11,458,460.28) 

                    
36.40

09.776,537,737,60  -  
36.40

36.865,174,155  

    =    37.3899     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
3899.37  

   =  0.9160      
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถจักรยานยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 3.  โรงงานผลิตรถจักรยานยนต   โรงงานที่ 8      

 ปจจัยการผลิต                              มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน   376,934,713.97                                      - 

 1.2 คาเสื่อมราคา    204,549,902.72                                     - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                       -                                                    - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ             9,243,952,367.93                                170,249,057.23 

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                               54,831,116.35    

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป                 2,660,746,947.76                                          
    คาระหวางประเทศได * 

  รวม                                    12,486,183,932.30                               225,080,173.58 

    

DRC    =          
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

    

              12,486,183,932.30 + 14,957,462.40+ (11,458,460.28)  

               
36.40

09.002,361,166,13  -  
36.40

58.173,080,225  

    =    39.0231     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
0231.39  

   =  0.9560     
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถจกัรยานยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 3.  โรงงานผลิตรถจักรยานยนต   โรงงานที่ 9      

 ปจจัยการผลิต                            มูลคาทางสงัคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน     259,970,586.24                                      - 

 1.2 คาเสื่อมราคา      214,194,400.97                                       - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                     5,008,763.48                                       - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ              3,713,512,871.66                            1,575,516,186.17 

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                                23,588,116.81    

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป           1,127,568,369.14  
    คาระหวางประเทศได * 

  รวม                          5,320,254,991.49                             1,599,104,302.98 

 

 DRC    =          
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(

    

             5,320,254,991.49 + 3,708,757.56 + (11,458,460.28) 

                   
36.40

62.718,862,872,6  -  
36.40

98.302,104,599,1  

    =    40.8319     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
8319.40  

   =  1.0003 
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ผลการคํานวณคา DRC โดยรวมตนทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิตรถจักรยานยนต (TTC, HHHC, ENVDC, HHPC) 

กลุมที่ 3.  โรงงานผลิตรถจักรยานยนต   โรงงานที่ 10     

 ปจจัยการผลิต                             มูลคาทางสังคม   (ลานบาท) 

          Domestic        Import 

1. ปจจัยการผลิตพื้นฐาน    

 1.1คาจางแรงงาน     655,921,787.22                                      - 

 1.2 คาเสื่อมราคา      339,114,686.17                                      - 

 1.3 คาสาธารณูปโภค                     7,427,230.86                                      - 

2. ปจจัยการผลิตที่สามารถนําไปคาระหวางประเทศได 

 2.1 วัตถุดิบ              15,391,304,939.79                          1,551,590,810.39 

 2.2 น้ํามันเชื้อเพลิง                               62,487,779.25    

3. ปจจัยการผลิตที่ไมสามารถนําไป             2,739,241,643.96  
    คาระหวางประเทศได * 

  รวม                            19,133,010,288.00                         1,614,078,589.64 

  

DRC    =          
∑

∑
−

++++

FCTR
HHPCHHHCENVDCTTCDC )()(     

           19,133,010,288.00 + 19,404,314.88 + (11,458,460.28) 

                      
36.40

62.743,477,391,22  -  
36.40

64.589,078,614,1  

    =    37.2257     บาท / ดอลลารสหรัฐ 

                =
SER
DRC  

82.40
2257.37  

   =   0.9119      

 



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณศึีกษาอุตสาหกรรมยานยนต 
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เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 4 
 

ผลการคํานวณคา DRC เมื่อรวมตนทุนบําบัดของเสียโดยโรงงาน 
จําแนกรายโรงงานตามรหัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ั



ั

รหัสโรงงาน DC FC TR TR/OER FC/OER DRC DRC/SER Total Treatment Cost

 treatment cost

1 5,635,184,692.08               356,686,909.82          6,511,582,225.85         161,337,517.98        8,837,634.04        37.0089          0.9066                    8,666,787.79             

4 61,316,517,147.72             11,713,087,017.89     77,908,970,364.42       1,930,351,099.22     290,215,238.30    37.4278          0.9169                    70,188,942.97            

2 4,530,235,857.26               902,729,830.30          5,710,509,227.58         141,489,326.75        22,366,943.27      38.0953          0.9333                    7,765,590.84             

3 43,323,819,572.87             12,860,917,671.09     64,594,227,605.39       1,600,451,625.51     318,655,046.36    33.8681          0.8297                    88,143,712.61            

1 40,254,099,222.61             2,547,929,619.64       46,514,513,966.15       1,152,490,435.24     63,130,069.86      37.0273          0.9071                    82,010,677.55            

6 57,428,588,164.77             14,112,164,221.93     60,550,699,815.26       1,500,265,109.40     349,657,190.83    49.9948          1.2248                    95,792,629.84            

2 45,999,525,835.40             9,972,952,308.27       62,890,430,889.42       1,558,236,642.45     247,099,908.53    35.1701          0.8616                    113,290,766.67          

3 92,689,417,423.30             27,518,729,647.88     138,196,525,252.83     3,424,096,264.94     681,831,755.40    33.8914          0.8303                    249,807,246.20          

5 130,091,108,555.38           13,815,032,159.04     152,078,467,429.81     3,768,049,242.56     342,295,147.65    38.0213          0.9314                    160,431,157.85          

7 56,034,548,329.76             155,174,865.36          60,737,537,776.09       1,504,894,394.85     3,844,768.72        37.3823          0.9158                    78,086,340.24            

8 12,486,183,932.30             225,080,173.58          13,166,361,002.09       326,223,017.89        5,576,813.02        38.9873          0.9551                    14,957,462.40            

9 5,320,253,991.49               1,599,104,302.98       6,872,862,718.62         170,288,967.26        39,621,018.41      40.7442          0.9981                    3,708,757.56             

10 19,133,010,288.00             1,614,078,589.64       22,391,477,743.62       554,793,799.40        39,992,036.41      37.2035          0.9114                    19,404,314.88            

หมายเหตุ :  Tatal Treatment Cost / คน 

1 รถยนตนั่งสวนบุคคล     = 665.09

2 รถบรรทุกขนาด 1 ตน  = 881.03

3 รถมอเตอรไซด     = 45.48
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 DC +  Total Treatment DC +ENVDC DC+ENVDC+HHHC DC+HHPC DRC2 DRC3 DRC4 DRC2/SER DRC3/SER DRC4/SER

Cost (= 6219681.43) (=4,889,928.57) (=348,850.28)

5,643,851,479.87               5,650,071,161.30             5,654,961,089.87          5,655,309,940.15          37.0497    37.0817       37.0840       0.9076         0.9084         0.9085         

61,386,706,090.69              61,392,925,772.12           61,397,815,700.69        61,398,164,550.97        37.4316    37.4346       37.4348       0.9170         0.9171         0.9171         

4,538,001,448.10               4,544,221,129.53             4,549,111,058.10          4,549,459,908.38          38.1475    38.1885       38.1915       0.9345         0.9355         0.9356         

43,411,963,285.48              43,418,182,966.91           43,423,072,895.48        43,423,421,745.76        33.8729    33.8767       33.8770       0.8298         0.8299         0.8299         

40,336,109,900.16              40,342,329,581.59           40,347,219,510.16        40,347,568,360.44        37.0330    37.0375       37.0379       0.9072         0.9073         0.9073         

57,524,380,794.61              57,530,600,476.04           57,535,490,404.61        57,535,839,254.89        50.0002    50.0044       50.0047       1.2249         1.2250         1.2250         

46,112,816,602.07              46,119,036,283.50           46,123,926,212.07        46,124,275,062.35        35.1748    35.1786       35.1788       0.8617         0.8618         0.8618         

92,939,224,669.50              92,945,444,350.93           92,950,334,279.50        92,950,683,129.78        33.8937    33.8955       33.8956       0.8303         0.8304         0.8304         

130,251,539,713.23            130,257,759,394.66         130,262,649,323.23      130,262,998,173.51      38.0231    38.0245       38.0246       0.9315         0.9315         0.9315         

56,112,634,670.00              56,118,854,351.43           56,123,744,280.00        56,124,093,130.28        37.3864    37.3897       37.3899       0.9159         0.9160         0.9160         

12,501,141,394.70              12,507,361,076.13           12,512,251,004.70        12,512,599,854.98        39.0067    39.0220       39.0231       0.9556         0.9560         0.9560         

5,323,962,749.05               5,330,182,430.48             5,335,072,359.05          5,335,421,209.33          40.7918    40.8292       40.8319       0.9993         1.0002         1.0003         

19,152,414,602.88              19,158,634,284.31           19,163,524,212.88        19,163,873,063.16        37.2156    37.2251       37.2257       0.9117         0.9119         0.9119         
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รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณศึีกษาอุตสาหกรรมยานยนต 
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เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 5 
 

องคประกอบในมูลคาการผลิตยานยนตและชิ้นสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณศึีกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 
หนา 5-50 

 
ตารางผนวก 5.7  องคประกอบในมูลคาการผลิตยานยนตและชิ้นสวน 

 

รอยละของทั้งหมด องคประกอบของตนทุนและ
มูลคาเพิ่มในการผลิตยานยนต รถจักรยานยนต รถยนตนั่ง 

สวนบุคคล 
รถบรรทุก 

ขนาดเล็ก 1 ตัน 
การผลิตช้ินสวน

ยานยนต 
- ตนทุนวัตถุดิบ 75.72 69.14 69.61 35.20 
- ตนทุนสาธารณูปโภค 0.02 0.06 0.02 0.12 
- ตนทุนเชื้อเพลิง พลังงาน 0.30 0.20 0.25 1.49 
- ตนทุนอื่น ๆ  14.85 26.36 23.02 51.69 

มูลคาเพิ่ม* 9.11 4.24 7.09 11.50 

หมายเหตุ: * ซึ่งเทากับสวนของเจาของปจจัยทุน แรงงาน และที่ดิน 

ท่ีมา:  การคํานวณ 
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เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 6 
 

มูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวนจําแนกรายโรงงาน 
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มูลคาเพิ่มจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวนจําแนกรายโรงงาน 

 
 
 

ตารางผนวก 5.8  มูลคาเพิ่มของการผลิตรถจักรยานยนต  

โรงงาน มูลคาเพิ่ม  
1.  โรงงานที่ 7  (บาท/คัน) 3.456.18 
2.  โรงงานที่ 8  (บาท/คัน) 2,657.05 
3.  โรงงานที่ 9  (บาท/คัน) 6,459.41 
4.  โรงงานที่ 10  (บาท/คัน) 4,785.27 
5.  เฉลี่ยตอโรงงาน (บาท/คัน) =(1)+(2)+(3)+(4)/4 4,339.48 
6.  ปริมาณรถจักรยานยนตที่ผลิตในป 2548 (คัน) 3,533,706 
7.  มูลคาเพิ่มรวม (บาท/ป) = (5) × (6) 15,334,446,512.8 

ท่ีมา: การคํานวณ 
 
 
 
ตารางผนวก 5.9  มูลคาเพิ่มการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล  

โรงงาน มูลคาเพิ่ม  
1.  โรงงานที่ 1  (บาท/คัน) 47,658.40 
2.  โรงงานที่ 2  (บาท/คัน) 40,594.81 
3.  โรงงานที่ 3  (บาท/คัน) 46,980.75 
4.  โรงงานที่ 4  (บาท/คัน) 38,271.84 
5.  เฉลี่ย (บาท/คัน) 43,376.45 
6.  ปริมาณรถที่ผลิตในป 2548 (คัน) 277,603 
7.  มูลคาเพิ่มรวม (บาท/ป) 12,041,432,649.30 

ท่ีมา: การคํานวณ 
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ตารางผนวก 5.10  มูลคาเพิ่มของการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  

โรงงาน มูลคาเพิ่ม 
1.  โรงงานที่ 1  (บาท/คัน) 47,658.40 
2.  โรงงานที่ 2  (บาท/คัน) 66,938.60 
3.  โรงงานที่ 3  (บาท/คัน) 46,980.75 
4.  โรงงานที่ 5  (บาท/คัน) 34,620.54 
5.  โรงงานที่ 6  (บาท/คัน) - 
6.  เฉลี่ย (บาท/คัน) 49,049.57 
7.  ปริมาณรถที่ผลิตในป 2548 822,867 
8.  มูลคาเพิ่มรวม (บาท/ป) 40,361,272,517.10 

ท่ีมา: การคํานวณ 

หมายเหตุ:  เครื่องหมาย – ที่ระบุไวสําหรับโรงงานที่ 6 หมายถึงโรงงานไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เพราะมี  
                   ตนทุนการดําเนินการและตนทุนการผลิตผลิตในป 2548 ที่สูงกวารายรับ 
 
 
 
ตารางผนวก 5.11  อัตราสวนมูลคาเพิ่มตอมูลคาเพิ่มของการผลิตช้ินสวนยานยนต  

โรงงานผลิตช้ินสวน มูลคาเพิ่ม  (บาท) รอยละมูลคาเพิ่มตอมูลคาช้ินสวนที่ผลิตได 

โรงงาน 11 357,354,109.41 10.69 

โรงงาน 12    -87,256,567.40 -6.99 

โรงงาน 13 208,385,985.45 12.95 

โรงงาน 14   676,088,271.51 34.75 

โรงงาน 15 651,557,952.43 1.96 

โรงงาน 16 1,665,601,372.77 21.79 

โรงงาน 17            2,754,670,671.09 15.19 

โรงงาน 18 810,302,619.14 18.70 

เฉล่ียตอโรงงาน                   879,588,051.80  11.50 

ท่ีมา: การคํานวณ 
 
 



รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 7 
 

อัตราอากรขาเขาตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากรของรถยนตสวนบุคคล 
รถบรรทกุขนาดไมเกิน 1 ตัน และรถจกัรยานยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวก 5.3 อัตราอากรขาเขาตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของรถยนตสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

 87.03 รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปน

หลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอน

และรถแขง

8703.1 - ยานยนตที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้ง

รถที่ใชในสนามกอลฟและยานยนตที่คลายกัน

8703.10.10 - - รถที่ใชในสนามกอลฟและรถกอลฟบักกี 200 - -

8703.10.90 - - อื่น ๆ 200 - -

- ยานยนตอื่น ๆ ที่มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน

ตรง ที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ

8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร

8703.21.10 - - - รถโก-คารต 200 - -

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน)

8703.21.21 - - - - ชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.21.29 - - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.21.30 - - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.21.90 - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.22 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตรแตไม

เกิน 1,500 ลูกบาศกเซนตเิมตร

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน)

8703.22.11 - - - - ชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.22.19 - - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.22.20 - - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.22.90 - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.23 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตรแตไม

เกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร

8703.23.10 - - - รถพยาบาล 30 - -

8703.23.20 - - - รถบรรทุกศพ 200 - -

8703.23.30 - - - รถขนสงบุคคลชนิดแวนสําหรับนักโทษ 200 - -

ที่มา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550
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ตารางผนวก 5.3  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ

8703.23.41 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.42 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.43 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.44 - - - - ความจุของกระบอกสบูเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ

8703.23.51 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.52 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.53 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.54 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

- - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ

8703.23.61 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.62 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.63 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.64 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

- - - อื่น ๆ

8703.23.91 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.92 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.93 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.23.94 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.24 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร

ที่มา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550
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ตารางผนวก 5.3  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

8703.24.10 - - - รถพยาบาล 30 - -

8703.24.20 - - - รถบรรทุกศพ 200 - -

8703.24.30 - - - รถขนสงบุคคลชนิดแวนสําหรับนักโทษ 200 - -

8703.24.40 - - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.24.50 - - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ 200 - -

8703.24.60 - - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.24.90 - - - อื่น ๆ 200 - -

- ยานยนตอื่น ๆ ที่มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุด

ระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)

8703.31 - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร

8703.31.10 - - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.31.20 - - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ 200 - -

8703.31.30 - - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.31.90 - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.32 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเมตร

8703.32.10 - - - รถพยาบาล 30 - -

8703.32.20 - - - รถบรรทุกศพ 200 - -

8703.32.30 - - - รถขนสงบุคคลชนิดแวนสําหรับนักโทษ 200 - -

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ

8703.32.41 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนตเิมตร 200 - -

8703.32.49 - - - - อื่น ๆ 200 - -

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ

8703.32.51 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.32.59 - - - - อื่น ๆ 200 - -

ที่มา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550
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ตารางผนวก 5.3  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

- - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ

8703.32.61 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.32.69 - - - - อื่น ๆ 200 - -

- - - อื่น ๆ

8703.32.91 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.32.99 - - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.33 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร

8703.33.10 - - - รถพยาบาล 30 - -

8703.33.20 - - - รถบรรทุกศพ 200 - -

8703.33.30 - - - รถขนสงบุคคลชนิดแวนสําหรับนักโทษ 200 - -

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ

8703.33.41 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.33.42 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

- - - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ

8703.33.51 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 3,000 ลกูบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.33.52 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.33.60 - - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.33.90 - - - อื่น ๆ 200 - -

8703.90 - อื่น ๆ

8703.90.10 - - รถพยาบาล 30 - -

8703.90.20 - - รถบรรทุกศพ 200 - -

8703.90.30 - - รถขนสงบุคคลชนิดแวนสําหรับนักโทษ 200 - -

- - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ

8703.90.41 - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.90.42 - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

ที่มา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550

หน้า 5-58

http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do


ตารางผนวก 5.3  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

8703.90.43 - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.90.44 - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

- - รถยนต (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอรต แตไม

รวมรถขนสงบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ

8703.90.51 - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.90.52 - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.90.53 - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไม

เกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.90.54 - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 200 - -

8703.90.60 - - ยานยนตอื่น ๆ ที่เปนชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ 200 - -

8703.90.90 - - อื่น ๆ 200 - -

ที่มา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550
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ตารางผนวก 5.4 อัตราอากรขาเขาตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของรถจักรยานยนต

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

 87.11 รถจักรยานยนต (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้ง

มอเตอรชวย (มีหรือไมมีรถพวงขาง) รวมทั้งรถพวงขาง

8711.1 - มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ

ของ กระบอกสูบไมเกิน 50 ลูกบาศกเซนติเมตร

- - ช้ินสวนครบชุดสมบูรณ

8711.10.11 - - - รถจักรยานยนต รวมถึงโมเพ็ด และมอเตอรสกูตเตอร 60 - -

8711.10.19 - - - อ่ืน ๆ 60 - -

- - อ่ืน ๆ

8711.10.91 - - - รถจักรยานยนต รวมถึงโมเพ็ด และมอเตอรสกูตเตอร 60 - -

8711.10.99 - - - อ่ืน ๆ 60 - -

8711.20 - มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ

ของ กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน 250 

ลูกบาศกเซนติเมตร

8711.20.10 - - รถจักรยานยนตแบบโมโตครอส 60 - -

- - อ่ืน ๆ ที่เปนช้ินสวนครบชุดสมบูรณ

- - - รถจักรยานยนต (มีหรือไมมีรถพวงขาง) รวมถึงมอเตอรส

กูตเตอร

8711.20.21

- - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 125 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.22 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 125 ลูกบาศกเซนติเมตร ไม

เกิน150 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.23 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศกเซนติเมตร ไม

เกิน 200 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.24 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 200 ลูกบาศกเซนติเมตร ไม

เกิน 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.30 - - - อ่ืน ๆ 60 - -

- - อ่ืน ๆ

- - - รถจักรยานยนต (มีหรือไมมีรถพวงขาง) รวมถึงมอเตอร 

สกูตเตอร

8711.20.41 - - - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 125 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

ท่ีมา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550
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ตารางผนวก 5.4  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

* อัตราอากร

ตามราคา

รอยละ

ตามสภาพ

หนวย

หนวยละ

บาท

8711.20.42 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 125 ลูกบาศกเซนติเมตร ไม

เกิน150 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.43 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศกเซนติเมตร ไม

เกิน 200 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.44 - - - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 200 ลูกบาศกเซนติเมตร ไม

เกิน 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 - -

8711.20.90 - - - อ่ืน ๆ 60 - -

8711.30 - มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ

ของ กระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน 500 

ลูกบาศกเซนติเมตร

8711.30.10 - - รถจักรยานยนตแบบโมโตครอส 60 - -

8711.30.20 - - ยานยนตสามลอขนาดเล็กที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 

356 ลูกบาศกเซ็นติเมตร และน้ําหนักบรรทุกไมเกิน 350 

กิโลกรัม 60 - -

8711.30.30 - - อ่ืน ๆ ที่เปนช้ินสวนครบชุดสมบูรณ 60 - -

8711.30.90 - - อ่ืน ๆ 60 - -

8711.40 - มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ

ของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน 800 

ลูกบาศกเซนติเมตร

8711.40.10 - - รถจักรยานยนตแบบโมโตครอส 60 - -

8711.40.20 - - อ่ืน ๆ ที่เปนช้ินสวนครบชุดสมบูรณ 60 - -

8711.40.90 - - อ่ืน ๆ 60 - -

8711.50 - มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ

ของ กระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศกเซนติเมตร

8711.50.20 - - ช้ินสวนครบชุดสมบูรณ 60 - -

8711.50.90 - - อ่ืน ๆ 60 - -

8711.90 - อ่ืน ๆ

8711.90.40 - - รถพวงขาง 60 - -

8711.90.50 - - อ่ืน ๆ ที่เปนช้ินสวนครบชุดสมบูรณ 60 - -

8711.90.90 - - อ่ืน ๆ 60 - -

ท่ีมา: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2550
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รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณศึีกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 
หนา 5-62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายบทที่ 5  สวนที่ 8 
 

ภาษีสรรพสามิตของรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทกุขนาดไมเกนิ 1 ตัน และรถจักรยานยนต 
ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ู า

ตารางผนวก 5.5  ภาษีสรรพสามิตของรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

ประเภทที่ รายการ

อัตราภาษี

ตามพระราชบัญญัติพิกัด ลดลงเหลือ/ยกเวน

สรรพสามิต พ.ศ. 2527

ตามมูลคา ตามปริมาณ ตามมลค ตามปริมาณ

(รอยละ) หนวย หนวยละ (รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) (บาท)

5. รถยนต

5.01 - รถยนตนั่ง

(1) รถยนตนั่ง

(1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศก

เซนติเมตรและมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)
50 - - 30 - -

(1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร แตไมเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร และมีกําลัง

เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - - 35 - -

(1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก

เซนติเมตร แตไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร และมีกําลัง

เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP) 50 - - 40 - -

(1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร หรือ มีกําลังเครื่องยนตเกิน 220 แรงมา (HP) 50 - - 50 - -

(2) รถยนตนั่งก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) 

ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ประกาศกําหนด

(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 20 - -

(2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 50 - -

(3) รถยนตนั่งที่มีกระบะ (DoubleCab) ซึ่งมีคุณลักษณะ

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด

(3.1 ) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 12 - -

(3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 50 - -

(4) รถยนตนั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังประกาศกําหนด ที่ผลิตจากรถยนตกระบะ

หรือแชสซีนสและกระจกบังลมหนา(Chassis With 

Windshield) ของรถยนตกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต

กระบะ

ท่ีมา: กรมสรรพสามิต, ธันวาคม 2550
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ู า

ือ น

ตารางผนวก 5.5  (ตอ)

ประเภทที่ รายการ

อัตราภาษี

ตามพระราชบัญญัติพิกัด ลดลงเหล /ยกเว

สรรพสามิต พ.ศ. 2527

ตามมูลคา ตามปริมาณ ตามมลค ตามปริมาณ

(รอยละ) หนวย หนวยละ (รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) (บาท)

(4.1)ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ

กําหนด

(4.1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 3 - -

(4.1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศกเซนติเมตร 50 - - 50 - -

(4..2) ที่ดัดแปลงโดยผูดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสีย

ภาษีตามมาตรา 144 เบญจ 50 - -

รถยนตนั่ง (1.1) ถึง 

(1.4) - -

05.02 รถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน

(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศก

เซนติเมตรและมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP) 50 - - 30 - -

(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร

แตไมเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตรและมีกําลังเครื่องยนตไม

เกิน 220 แรงมา (HP) 50 - - 35 - -

(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร

แตไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตรและมีกําลังเครื่องยนตไม

เกิน 220 แรงมา (HP) 50 - - 40 - -

(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร

หรือมีกําลังเครื่องยนตเกิน 220 แรงมา (HP) 50 - - 50 - -

05.01 และ รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน

05.02 (1) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ซึ่ง

ใชเปนรถพยาบาลของสวนราชการ โรงพยาบาลหรือ

องคการสาธารณกุศลตามหลักเกณฑเงื่อนไขและจํานวนที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 50 - - -ยกเวนภาษี- - -
(2) รถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน

ประเภทประหยัดพลังงาน

(2.1) แบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา (Hybrid 

Electric Vehicle)
(2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 10 - -

(2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 50 - -

ท่ีมา: กรมสรรพสามิต, ธันวาคม 2550
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ู า

ือ น

ตารางผนวก 5.5  (ตอ)

ประเภทที่ รายการ

อัตราภาษี

ตามพระราชบัญญัติพิกัด ลดลงเหล /ยกเว

สรรพสามิต พ.ศ. 2527

ตามมูลคา ตามปริมาณ ตามมลค ตามปริมาณ

(รอยละ) หนวย หนวยละ (รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) (บาท)

(2.2) แบบพลังงานไฟฟา (Electric Powered Vehicle) 50 - - 10 - -

(2.3) แบบเซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) 50 - - 10 - -

(3) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน 

ประเภทใชเช้ือเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไม

เกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด

(3.1) ที่ใชเช้ือเพลิงประเภทเอทานอล ไมนอยกวารอยละ 20 

เปนสวนผสมกับน้ํามันเช้ือเพลิงได

     (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร และมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา(HP) 50 - - 25 - -

     (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร แตไมเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร และมีกําลัง

เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา(HP) 50 - - 30 - -

     (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก

เซนติเมตร แตไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร และมีกําลัง

เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา(HP) 50 - - 35 - -

     (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก

เซนติเมตร หรือมีกําลังเครื่องยนตเกิน 220 แรงมา(HP) 50 - - 50 - -

(ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80) ลว 9 พ.ย. 50)

(3.2) ที่ใชเช้ือเพลิงประเภทกาซธรรมชาติได 50 - - 20 - -
(4) รถยนตนั่งสามลอ และรถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช

เครื่องยนตของจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 ลูกบาศก

เซนติเมตร

(4.1) รถยนตนั่งสามลอ 50 - - 5 - -

(4.2) รถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเคร่ืองยนตของรถจักรยา

ยนตขนาดไมเกิน 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 50 - - 5 - -

05.90
(1) รถยนตกระบะที่ออกแบบสําหรับใหมีน้ําหนักรถรวม

น้ําหนักบรรทุกไมเกิน 4,000 กิโลกรัม

(1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร

ท่ีมา: กรมสรรพสามิต, ธันวาคม 2550
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ตามมูลคา ตามปริมาณ ตามมลค ตามปริมาณ

(รอยละ) หนวย หนวยละ (รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) (บาท)

(1.1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 50 - - 3 - -

(1.1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกจาก (1.1.1) 50 - - 18 - -
(1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก

เซนติเมตร 50 - - 50 - -

(ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 72) ลว 27 ก.ค. 47)

update ภาษีรถยนต ณ วันที่ 8 กันยายน 2548

ท่ีมา: กรมสรรพสามิต, ธันวาคม 2550
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ู า

ตารางผนวก 5.6  ภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

ประเภท

รายการ

อัตราภาษี
ที่ ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี ลดลงเหลือ/ยกเวน

สรรพสามิต พ.ศ. 2527

ตามมูลคา ตามปริมาณ ตามมลค ตามปริมาณ

(รอยละ) หนวย หนวยละ (รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) (บาท)
8.90 (2) รถจักรยานยนต

(2.1) ชนิดเครื่องยนต 2 จังหวะ 30 - - 5 (ตั้งแตวันที่ 1 มราคม 

(2.2) ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ 30 - - 3 ตั้งแตวันออกประกาศ

(2.3) อ่ืนๆ 30 - - ยกเวนภาษี - -

(ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 62) ลว.6 ก.พ.44)

ท่ีมา: กรมสรรพสามิต, ธันวาคม 2550
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โครงสรางภาษีในอุตสาหกรรมประกอบรถยนตและผลติชิ้นสวน 
 

 จากการศึกษาการปรับโครงสรางภาษีรถยนตและช้ินสวนรถยนต ของนิพนธ พัวพงศกร  และ
คณะ (2549) พบวา โครงสรางภาษีนําเขาในอุตสาหกรรมยานยนตมีลักษณะขั้นบันได (Tariff Escalation 
Structure) โดยที่อัตราภาษีนําเขารถยนตสูงกวาอัตราภาษีช้ินสวน ลักษณะขั้นบันไดที่พบในกรณีภาษี
นําเขารถยนตกับภาษีนําเขาชิ้นสวนนั้น จะสูงกวาอัตราเปาหมายที่กระทรวงการคลังไดกําหนดไว  3  
อัตรา (คือ รอยละ 1 รอยละ 5 และรอยละ 10) (เอกสารขาวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 11/2546)  

 นอกจากนั้น ยังพบอีกวา อุตสาหกรรมรถยนตมีอัตราภาษีนําเขาสูงกวาอัตราภาษีเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมไทยตลอดในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา  ณ กุมภาพันธ 2549 อัตราภาษีนําเขาสําหรับรถยนต
สําเร็จรูป (Completely Built-up Vehicles หรือ CBU) อยูในชวงอัตรารอยละ 5-80 โดยรถยนตนั่งเปน
รายการที่ไดรับความคุมครองสูงสุด ในขณะที่ภาษีสําหรับรถยนตเชิงพาณิชย และรถกระบะเทากับรอย
ละ 40 และ  สวนรถแทรกเตอรมีภาษีนําเขารอยละ 5  ภาษีนําเขารถยนตประเภท Completed Knock 
Down คิดเปนรอยละ 20 และ 30 สําหรับรถกระบะและรถยนตนั่งสวนบุคคล ตามลําดับ อัตราภาษี
นําเขาดังกลาวถือวาอยูในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศ และเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆในภูมิภาค โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายในประเทศไทย ซ่ึงไดรับความ
คุมครองจากภาษีนําเขาเฉลี่ยเทากับรอยละ 11 เนื่องจากการจัดกลุมรถยนตเปนสินคาสําเร็จรูป  อัตรา
ภาษีนําเขาในปจจุบันจึงเปนอัตราที่ยังไมสอดคลองกับโครงสราง 3 อัตราตามที่กระทรวงการคลังได
กําหนดไว (คือ รอยละ 1, 5 และ 10)  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะมาเลเซีย 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  

 ประเทศไทยมภีาษีรถยนต CBU และรถยนต CKD ที่สูงที่สุดในภูมภิาค ดังรายละเอยีดในตาราง 
5.1 เชน กรณรีถยนตนั่ง มาเลเซียเปนประเทศที่มีอัตราภาษีนําเขารถยนต CBU สูงเปนอันดับสองรอง
จากประเทศไทยโดยมภีาษนีําเขาที่รอยละ 50 ในขณะที่รถยนต CKD ไมเสียภาษนีําเขา อนึ่ง แมอัตรา
ภาษีนําเขาต่ํากวาไทย แตมาเลเซียมีการบังคับใชมาตรการที่มิใชภาษีผานนโยบาย Approved Permits 
เพื่อกีดกันการนําเขารถยนตจากตางประเทศ และ พบวา ยังมีการเลือกปฏิบัติที่เอื้อตอกลุมผูผลิตรถยนต
ในมาเลเซียในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
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ตาราง 5.1   อัตราภาษีนําเขา (รอยละ) รถยนตสําเร็จรูปสําหรับประเทศผูผลิตรถยนตที่สําคัญในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต 2548 

ประเทศ อัตราภาษีและพิสัย รถแทรคเตอร รถบัส รถยนตนั่ง รถบรรทุก 
ไทย อัตราปกติ 5 40 58.1 36.5 

 พิสัย 5 40 10-80 5-40 
 อัตราตามกรอบ AFTA 3.85 5 4.85 4.9 
 พิสัย 0-5 5 0-5 0-5 

มาเลเซีย อัตราปกติ 7.3 16.9 34.4 24.9 
 พิสัย 0-30 0-30 0-50 0-50 
 อัตราตามกรอบ AFTA 2.57 10 8.45 9.84 
 พิสัย 0-5 0-20 0-20 0-20 

ฟลิปปนส อัตราปกติ 3.3 15.8 27.5 20.2 
 พิสัย 1-5 1-20 3-30 1-30 
 อัตราตามกรอบ AFTA 1.15 4.6 4.81 4.21 
 พิสัย 0-5 3-5 3-5 0-5 

อินโดนีเซีย อัตราปกติ 10 25.9 44.5 28.3 
 พิสัย 5-25 5-40 25-80 5-45 
 อัตราตามกรอบ AFTA 0.83 4 5 4.53 
 พิสัย 0-5 0-5 5 0-5 

ท่ีมา :  กระทรวงการคลังสําหรับอัตราภาษีของไทย และ ASEAN Secretariat Website สําหรับประเทศอื่นๆ (พบอางไว
ในนิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2549) 

หมายเหตุ :  อัตราปกติเปนอัตราภาษีตาม MFN ยกเวนเพียงประเทศไทยที่ใชอัตราจัดเก็บจริง ณ กุมภาพันธ 2549     
    ในขณะที่อัตราตามกรอบ  AFTA เปนอัตราที่ประเทศตางๆ มีพันธะตองดําเนินการตามภายใตขอตกลง 
     เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  

      * ภาษีรถยนต CKD เทากับ ศนูย   
 

กรณีของอินโดนีเซีย ภาษีนําเขารถยนต CBU จะสูงสุดที่อัตรารอยละ 80 แตเปนรายการรถยนต 
Sedan/Space Wagon (HS 8703.24.22.10) รถยนตนั่งสวนใหญ มีภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 45-50 กรณี
รถบรรทุก อัตราภาษีนําเขาของไทยต่ํากวามาเลเซียที่อยูที่รอยละ 50 ซ่ึงสูงกวาในกรณีของอินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส ที่เทากับรอยละ 20.2 และ 28.3 ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตซ่ึงจัดเปนสินคาสําเร็จรูป อัตราภาษีนําเขาภายหลัง
การปรับภาษีนําเขาเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 สวนใหญไดปรับเขาสูโครงสรางที่อัตรารอยละ 10 
เรียบรอยแลว มีเพียงไมกี่รายการเทานั้นที่ยังมีอัตราภาษีสูงถึงประมาณรอยละ 20-30  
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 กลาวสรุปวา ดานโครงสรางภาษีนั้น อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในประเทศไทย ยังคง
พบความแตกตางระหวางภาษีรถยนตและชิ้นสวนที่สูงมากถึง รอยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบาน อัตราภาษีนําเขาชิ้นสวนของไทยยังคงสูงอยู กลาวคือ อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยแบบไมถวงน้ําหนัก 
(un-weighted average) เทากับรอยละ 11.9 อยูในระดับใกลเคียงกับอัตราภาษีนําเขาของมาเลเซียที่อยูที่
รอยละ 13.1 แตสูงกวาในกรณีของอินโดนีเซียและฟลิปปนส ที่รอยละ 7.8 และ5.6 ตามลําดับ  
 

ตาราง 5.2  อัตราภาษีนําเขา (รอยละ) ช้ินสวนรถยนตของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน 2548 

 ประเทศ                 อัตรา คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด Coefficient of Variation 

ไทย   อัตราปกติ 
  อัตราตามกรอบ AFTA   

11.9 
4.1 

0.0 
0.0 

30.0 
5 

65.2 
64 

มาเลเซีย                  อัตราปกติ 
  อัตราตามกรอบ AFTA   

13.1 
3.4 

0.0 
0.0 

30.0 
5.0 

85.0 
63.4 

ฟลิปปนส  อัตราปกติ 
  อัตราตามกรอบ AFTA   

5.6 
2.9 

0.0 
0 

15.0 
5 

72.7 
72.6 

อินโดนีเซีย   อัตราปกติ 
  อัตราตามกรอบ AFTA   

7.8 
3.3 

0.0 
0.0 

20.0 
5.0 

67.5 
72.8 

ท่ีมา :  กระทรวงการคลังสําหรับอัตราภาษีของไทย และ ASEAN Secretariat Website สําหรับประเทศอื่นๆ (พบอาง
ในนิพนธ พัวพงศกร และคณะ, 2549) 

หมายเหตุ :  อัตราปกติเปนอัตราภาษีตาม MFN ยกเวนเพียงประเทศไทยที่ใชอัตราจัดเก็บจริง ณ กุมภาพันธ 2549  
    ในขณะที่อัตราตามกรอบ AFTA เปนอัตราที่ประเทศตางๆ มีพันธะตองดําเนินการตามภายใตขอตกลง 
     เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

 
สําหรับรายการชิ้นสวนที่ยังมีภาษีนําเขาสูงกวารอยละ 10 มีทั้งสิ้น 7 รายการ ประกอบไปดวย 

แชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตั้งสําหรับยานยนต (HS8706) หมอน้ํา (HS870891) สวนประกอบของคลัตช 
(HS870893) พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียรพวงมาลัย (HS870894) หมอพักทอไอเสียและ
ทอไอเสีย (HS870892) อุปกรณรถยนตอ่ืนๆ (HS870899)และ อุปกรณติดตั้งสําหรับตัวถังรถยนต 
(HS392630)  ใน 7 รายการดังกลาวยกเวนเพียงอุปกรณรถยนตอ่ืนๆ เปนรายการที่เปน Bulky parts และ
มักจะไมมีการคาขายระหวางประเทศ (Non-traded auto parts)  อัตราภาษีนําเขาในรายการดังกลาวสูงกวา
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน (ตาราง 5.3)  
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ตาราง 5.3 อัตราภาษีนําเขาของชิ้นสวนบางรายการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2548 
รายการ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

 1. แชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตั้งสําหรับยานยนต  
     (HS8706) 30 23 27 10 n.a. 
 2. หมอน้ํา (HS870891) 30 20 30 10 15 
 3. สวนประกอบของคลัตช (HS870893) 30 20 30 10 15 
 4. พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร   
     พวงมาลัย (HS870894) 30 8.3 30 10 15 
 5. หมอพักทอไอเสียและทอไอเสีย (HS870892) 30 20 30 10 15 
 6. อุปกรณรถยนตอื่นๆ (HS870899) 30 10.6 30 6.85 15 
 7. อุปกรณติดตั้งสําหรับตัวถังรถยนต (HS392630) 20 0 40 15 20 

ท่ีมา :   กระทรวงการคลังสําหรับอัตราภาษีของไทย และ ASEAN Secretariat Website สําหรับประเทศอื่นๆ  
(พบอางในนิพนธ พัวพงศกร และ คณะ, 2549) 

หมายเหตุ : อัตราภาษีที่ใชเปนอัตรา MFN ยกเวนเพียงประเทศไทยที่ใชอัตราจัดเก็บจริง (Applied Rate) 
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บทที่ 6 
แนวทางการลดมลพิษและผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผานมาเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง และ 
ยังขาดการวางแผนอยางรอบคอบ  ทั้งกระบวนการผลิตของภาคการผลิตตางๆ ก็มีสวนที่จะทําใหเกิดผล
กระทบตอปญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา  การพัฒนา 
ที่ผานมานั้นไมสมดุลและไมยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถนําไปสูการกําหนดแนวทางการแกไขใหเกิดการพัฒนาที่เกื้อกูลกัน
ใหประโยชนกัน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดรวมกับ 
มลูนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการศึกษาเรื่องแนวทางการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรม  ซ่ึงไดเลือกกรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ยานยนต เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว  และมีความสําคัญตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   

การศึกษาครั้งนี้เปนความพยายามอยางสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ที่จะริเร่ิมใหมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เกื้อกูลกันระหวางมิติ 3 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะใหเกิดบทเรียนรูรวมกัน และนําไปเปนแบบอยางหรือไป
ขยายผลในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือศึกษาวิจัยตอไป  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต  รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต  เพื่อใหเปนตัวอยางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สมดุลยระหวางมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอมตอไป  

วัตถุประสงคของโครงการ 

 โครงการศึกษาฯ นี้  มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 

(1)  เพื่อคํานวณหาตนทุนของการใชทรัพยากรภายในประเทศ (Green Domestic Resource Cost  ;  
Green DRC) ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  ที่จะสะทอนใหเห็นถึงความคุมคาในการใช
ทรัพยากรเพื่อเปนปจจัยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และตนทุนอันเกิดจาก
การบริหารจัดการเพื่อบําบัด/กําจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต  รวมทั้งผลกระทบภายนอกอื่นๆ  

(2)  นําผลการศึกษามาจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคสวน ที่มีสวนไดเสียกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนที่ไดมาวิ เคราะห   เพื่อจัดทําแนวทางการลดผลกระทบตอ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  ใหเกิดการพัฒนา
ที่เกื้อกูลกันระหวางมิติเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อนึ่ง เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหลัก  2  ประการขางตน จําเปนตองทําการ
ระบุรายการและประเมินคาทางเศรษฐกิจของผลกระทบภายนอก  ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน  ที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของคนงาน ประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบ
ที่ตั้งของโรงงานใหชัดเจนตามกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  สวนจะมีขอมูลสนับสนุนการคํานวณ
หรือไมนั้น  เปนรายละเอียดที่จะตองพิจารณาในขั้นการดําเนินการ 

เปาหมาย 

 เมื่อส้ินสุดโครงการศึกษาฯ  ไดแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจ และเปนมาตรการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยางคุมคา และมีการควบคุมผลกระทบที่จะมีตอส่ิงแวดลอม  

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาโครงการฯ ไดกําหนดขอบเขตการวิเคราะหไว  2  ประการสําคัญ ดังนี้ 

1. กลุมเปาหมายในการศึกษาเปนรถยนต ซ่ึงโดยปกติ ในวงการธุรกิจจะหมายถึงรถยนตและ
รถบรรทุก  โครงการวิจัยนี้ ใชคําวา “รถยนต”  ในความหมายที่แคบกวา กลาวคือ รถยนตจะหมายถึง 
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน เทานั้น เพราะมีสวนแบงตลาดสูงกวารอยละ 80  ของ
ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต นอกจากนี้ การศึกษายังรวมถึงรถจักรยานยนต ขนาด 150 cc  และ  250 cc   
ซึ่งเปนรถขนาดเล็ก รวมทั้งชิ้นสวนยานยนต  สําหรับประเทศไทยแลว รถจักรยานยนตมีบทบาทเปน
อยางมากตอประเทศไทย  เปนที่นิยมใชกวางขวางมาก เพราะมีความคลองตัวสูงกวารถยนตมาก ราคา
ยอมเยา ผูบริโภคที่มีระดับรายไดนอยก็สามารถซื้อมาใชได  ทั้งเพื่อนําไปใชงาน ประกอบอาชีพรับจาง
ทดแทนพาหนะเดินทางทั้งในเมืองหลวงและเมืองใหญที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งหรือเมืองในภูมิภาค  
นับวา รถจักรยานยนตมีความสําคัญมากตอวิถีชีวิตคนไทย  อีกทั้งเปนที่นิยมของผูบริโภคในบาง
ประเทศที่นําเขารถจักรยานยนตจากประเทศไทย  

2. ศึกษาเฉพาะผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดในขั้นตอนการผลิต
เทานั้น  ไมรวมมลพิษที่เกิดจากการใชงานรถยนต รถจักรยานยนต ช้ินสวน  ตลอดจนผลกระทบ
ภายนอกที่เกิดในขั้นที่ผลิตภัณฑหมดอายุลง (end of life)  ทั้งนี้เพราะ ถาจะแบงวงจรชีวิตของรถ  
(Life Cycle Analysis ; LCA) ไมวาจะเปนรถยนต  รถจักรยานยนตทุกประเภท ทุกรุน จะมี  3  ชวง  
ที่เหมือนกัน คือ  (1)  ชวงของการผลิต  (2)  ชวงของการใชงาน และ (3)  ชวงที่ส้ินสุดการใชงานรถ   
ซ่ึงตองการการจัดการนําซากไปแยกสวน  เพื่อนําบางสวนกลับไปใชใหม บางสวนตองทําลายทิ้ง ฯลฯ 
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จะพบวา มีการศึกษาการเกิดมลพิษชวงที่   2   ไวบางในตางประเทศ   เพราะแรงกดดันดานมลพิษบน
ทองถนนที่ทํ า ใหมี ผล เ สียตอ สุขภาพและคุณภาพอากาศที่ เ ลวลง   ทํ าให ในต างประ เทศ  
(เชน สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป เชน อังกฤษ) มี R&D เพื่อลดมลพิษในชวงที่สอง สวนชวงที่สามนั้น 
ตางประเทศมีการศึกษาไวบาง  สําหรับประเทศไทยการศึกษาดานการเกิดมลพิษในชวงที่สามของรถนั้น 
แมจะไดมีการกลาวถึงมาระยะหนึ่งแลว แตก็ยังไมปรากฏวา มีการศึกษาดานนี้อยางเปนทางการ   

 สวนขอบเขตการศึกษาของโครงการฯ (ตาม TOR ในสัญญา) มี 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ศึกษาสํารวจเพื่อประเมินสถานการณกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต และ
ช้ินสวนในประเทศไทยในภาพรวมและในแหลงผลิตที่สําคัญ 

(2) ศึกษาสํารวจเพื่อประเมินความคุมคาของการใชทรัพยากรภายในประเทศที่แทจริงของ
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  การเกิดผลกระทบภายนอก (Externality) และ
วิเคราะหผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ 

(3) จัดใหมีกระบวนการระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวิเคราะห ใหขอมูล และขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชน
ตอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหยั่งยืน 

(4) เสนอแนะแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา  อันเปนการรักษาศักยภาพในการแขงขันและลดผลกระทบ
ภายนอกในกระบวนการผลิต  ทั้งตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งตอสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและประชาชนโดยรอบโรงงานฯ ใหเหลือนอยที่สุด  

วิธีการศึกษา 

  โครงการศึกษานี้ทําการสํารวจตนทุนทางสังคม (Social Cost) ซ่ึงมีลักษณะเปนตนทุนแฝง 
(Intangible Cost) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  โดยเนนเฉพาะในขั้นตอนของการ
ผลิตผลิตภัณฑ (รถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวน) ทั้งที่เปนตนทุนดานสิ่งแวดลอมและตนทุน
สุขภาพ  ดวยการนําแนวคิดการคํานวณคา Green DRC ที่มีการประเมินผลกระทบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาประยุกตใช  เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมดังกลาว  ใหเกิดความเกื้อกูลกันระหวาง
เปาหมายทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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 เพื่อใหสามารถตอบโจทยการศึกษาจึงไดกําหนดใหมีวิธีการศึกษา  7  สวน ดังนี้ 
(1) เขาเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานกลุมเปาหมาย และรับฟงการบรรยายสรุปผลการ

ดําเนินงานของกิจการในชวงป พ.ศ. 2548-2549 ตลอดจนขอขอมูลดานการผลิต ปริมาณ และมูลคา
สงออก-นําเขาของสินคาและวัตถุดิบป พ.ศ. 2548-2549  

(2) เขาเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบบําบัดของเสีย ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
กลุมเปาหมาย  ตลอดจนขอขอมูลการลงทุนในระบบบําบัดของเสีย และคาใชจายในการบริหารจัดการ
ในรอบป พ.ศ. 2548-2549  ทั้งที่เปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ เชน มาตรฐาน ISO 14000 และ
มาตรการอื่นๆ 

(3) การดําเนินการสํารวจภาคสนามเพื่อหาขอมูลตนทุนทางสังคมในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบภายนอก  จากกระบวนการในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงมีวิธีการศึกษา 4 สวน 
ดวยกัน คือ 

(3.1) การกําหนดหลักเกณฑในการระบุ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงกอนออกสํารวจครัวเรือน
จํานวน  600  ตัวอยาง ไดใช  5  เกณฑ  เพื่อกล่ันกรองจนสามารถระบุขอบเขต ที่ตั้งของพื้นที่เสี่ยง แลว
ใชเทคนิค CVM ในการสํารวจ 

(3.2) สํารวจชุมชนโดยรอบที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนตและผลิตชิ้นสวนยานยนต  
เพื่อศึกษา   2   แบบจําลอง  เปรียบเทียบกัน คือ 

(3.2.1) Preventive Cost Model ของครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อปองกัน หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพของชุมชน 

(3.2.2) Willingness to Pay (WTP) กับ Willingness to Accept Compensation 
(WTAC)  เพื่อวิเคราะหหาขนาดของความยินดีจะจาย หรือลดความเสี่ยง  และความยินดีจะรับเงินชดเชย
ของครัวเรือนที่มีตอความเสี่ยงจากมลพิษ 

(3.3)  การสํารวจผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบที่ตั้งของโรงงาน
กลุมเปาหมาย  ในสวนนี้ไดสุมตัวอยางคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ําที่ผานระบบบําบัดของโรงงาน
กอนระบายทิ้งออกจากโรงงานฯ 

(3.4) การตรวจสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนที่ตั้งบานเรือนโดยรอบโรงงานที่ระบุเปน
พื้นที่เสี่ยง 
 (4)    คํานวณหาตนทุนทางสังคมโดยรวม  4  รายการคือ TTC  HHHC  HHHP  และ  ENVDC 
 (5)  ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑที่ เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ  ตลอดจนมาตรฐานที่ตลาดผูนําเขาในตางประเทศกําหนดเพิ่มเติมขึ้น เชน 
ขอกําหนด ISO 14001 
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(6)  จัดประชุมเวทียอย  3  เวที  เพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็น need และ wants จากภาคสวน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  3  กลุม คือ 

(6.1) กลุมคนงานและภาคประชาสังคม 
(6.2) กลุมโรงงานผูประกอบการยานยนตและชิ้นสวน (Supply Chain) 
(6.3) หนวยงานรัฐในพื้นที่ตั้งโรงงานฯ และหนวยงานรัฐที่เปนผูกําหนดนโยบาย และ

สถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรภาคธุรกิจ 

 นําผลที่ไดจาก   3  เวที  มาสังเคราะหเพื่อเตรียม (ราง) แนวทางการลดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
ระดมความคิดเห็นทุกภาคสวนในเวทีใหญ 100 คน 

(7) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเวทีใหญ (100  คน) เพื่อนําเสนอผลการศึกษา และนําเสนอ 
(ราง) แนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และนําเสนอมาตรการสงเสริม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตอยางยั่งยืน 
  

 สําหรับบทที่  6  นี้  ประกอบดวยเนื้อหา 2   สวน คือ สวนแรก  6.1  เปนการสรุปผลการศึกษา
ของโครงการฯ และสวนที่สอง  6.2  เปนแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  
 
6.1   สรุปผลการศึกษาของโครงการฯ 

 1) ความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย 

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็ว 
เติบโตอยางตอเนื่อง  อันเปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก   แมวา
อุตสาหกรรมนี้ จะเปนการประกอบรถยนต รถจักรยานยนต ที่ยังไมมีการคิด ออกแบบผลิตภัณฑใหมได
เองก็ตาม อัตราการเติบโตของปริมาณรถยนต ระหวางป พ.ศ. 2543-2548 โดยเฉลี่ยรอยละ  20  ตอป  
ในปการผลิต พ.ศ. 2548  มียอดรถยนตผลิตได  1,100,470  คัน  การผลิตที่ขยายตัวอยางตอเนื่องและ
รวดเร็วนี้   สงผลใหคาสัดสวนปริมาณการผลิตตอกําลังการผลิตเพิ่มสูงขี้น โดยป พ.ศ. 2545 คาสัดสวน
เปนประมาณรอยละ  55  ตอมาในป พ.ศ. 2548  คาสัดสวนเพิ่มเปนรอยละ  90  

 ชวงป พ.ศ. 2503 – 2528  เปนชวงที่อุตสาหกรรมยานยนตมีการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดใน
ประเทศ  และโรงงานฯ ไดรับผลประโยชนจากความคุมครองจากมาตรการภาษีนําเขา และไดรับการ
คุมครองจากมาตรการกีดกันหามนําเขารถยนต อยางไรก็ตาม ผลประโยชนจากการคุมครองที่สูง
ดังกลาว  ไดถูกแบงปนใหแกผูผลิตชิ้นสวน  เนื่องจากมีมาตรการการบังคับใชช้ินสวนภายในประเทศ 
ตอมาในป พ.ศ. 2530  เปนปแรกที่ผูประกอบการในไทยไดสงออกรถยนต (บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 
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(ประเทศไทย) จํากัด สงออกรถยนตนั่งสวนบุคคล รุนแชมป ไปแคนาดา) โดยท่ีการผลิตเพื่อสงออกได
เกิดขึ้นอยางจริงจังภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจไทย  ปริมาณการสงออกรถยนตเพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2540  
เปนตนมา  สัดสวนการสงออกตอปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากรอยละ  3  ในป พ.ศ. 2539  มาเปนสงออก
มากกวารอยละ  40  ในป พ.ศ. 2548 ฉะนั้น จึงถือไดวา อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรของประเทศ  ที่มีความสําคัญในแงที่เปนแหลงสรางรายไดจากการสงออกที่สําคัญเปน
อันดับสองของไทย  รองลงมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ในแงของมูลคาเพิ่ม (value added) ที่เกิด
ในอุตสาหกรรมนี้ในป พ.ศ. 2548 ประมาณการได  135,939  ลานบาท  จําแนกเปนกลุมรถยนตนั่ง 
รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน และรถจักรยานยนต รวม   67,737  ลานบาท  และกลุมชิ้นสวนคิดเปนเงิน  
68,202  ลานบาท 

 แตเนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต  มีการใชทรัพยากรทั้งที่เปนปจจัยการผลิตที่เปน
แรงงาน ทุน ที่ดิน ภายในประเทศแลว  ยังมีการใชทรัพยากรภายนอกประเทศโดยอยูในรูปของชิ้นสวน
ที่นําเขาจากตางประเทศ   หรือการเดินทางเขามายังประเทศไทยของผูเชี่ยวชาญ  เมื่อผลิตไดรถสําเร็จรูป
พรอมออกสูตลาดเพื่อจําหนายทั้งในประเทศไทยเองและสงออกจําหนายตางประเทศ ฉะนั้น เพื่อ
ประเมินตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศของการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต ช้ินสวนยานยนต 
คณะวิจัยฯ ไดเลือกวิธีการศึกษาดวย  “การคํานวณคาดัชนี DRC (Domestic Resource Cost)  ซ่ึงคํานึงถึง
ตนทุนทางสังคมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนตดวย (ดูกรอบการศึกษาในโครงการ ฯ ซ่ึงแสดงดวยภาพที่  
1.2  ในบทที่  1  

 2)   ของเสียจากกระบวนการผลติยานยนต  

การพนสี รวมถึงการเก็บกักสี การผสมสี การทําสีใหแหง และการเคลือบขั้นสุดทาย  เปน
ขั้นตอนที่มีโอกาสทําใหเกิดขยะอันตรายและเกิดของเสียเหลือใชมากที่สุด  ถาโรงงานยังใชสีที่มีทิน
เนอรเปนตัวทําละลาย (Thinner Base)  จะไดสารอินทรียระเหยเร็ว หรือ VOCs ออกมาเปนมลพิษทาง
อากาศ  มลพิษนี้ประกอบดวยตัวทําละลายอินทรียที่ใชในสี ซ่ึงประกอบดวย เบนซีน ทูโลอีน ไซลีน 
และเอทิลเบนซีน 

3) การจัดการมลพิษจากกระบวนการผลิต 

(1)  โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต รถจักรยานยนต มีการจัดการมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต  ซ่ึงนอกจากโรงงานจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับแลว ยังไดมีแรง
กดดันทางดานอุปสงค (Demand side) มาจากประเทศผูนําเขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมประเทศ EU ที่
ตองการรถที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีการใชงานที่มีการกอมลพิษนอยที่สุด 

(2)  ในประเทศไทยมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายแมบทอยูอยางนอย  5  
ฉบับ  ที่เกี่ยวของกับการปลอยของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต คือ พระราชบัญญัติ
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โรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลําดับรองอีก
จํานวนมาก  ไมวาจะเปนประกาศ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับดานการควบคุมมลพิษที่กําหนดรายละเอียด
หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ  

(3)  การจัดการมลพิษมีความแตกตางกันระหวางโรงงานที่ตั้งอยูเปนเอกเทศในพื้นที่
ทั่วๆไป และโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีลักษณะคลายกัน  ทั้งนี้เพราะในนิคม
อุตสาหกรรมมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางหรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม  เพื่อใหบริการบําบัดน้ําเสียแก
โรงงานตางๆ ที่อยูในนิคมอุตสาหกรรม  โดยคิดคาใชจายในการบําบัดตามคาความสกปรกและปริมาณ
ของน้ําเสียที่ผานเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ดังนั้น  โรงงานจึงไมจําเปนตองกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสียของตนเอง  หรือหากตองกอสรางก็เพียงเพื่อใชบําบัดหรือปรับปรุงลักษณะน้ําเสียขั้นตน   
สวนปญหาการจัดการมลพิษทางอากาศนั้น  ไมอาจที่จะจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียสวนกลางได  
ประกอบกับมลพิษทางอากาศสามารถที่จะแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว ดังนั้น การควบคุมมลพิษทาง
อากาศจึงเปนเรื่องที่โรงงานแตละโรงจะตองรับผิดชอบทําการบําบัด  ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
เชนเดียวกับโรงงานทั่วไปที่ตั้งอยูภายนอกนิคมอุตสาหกรรม  

 

มีขอสังเกตวา มีเพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป หรือมาตรฐาน
ที่ควบคุมมลพิษภายนอกโรงงานที่ไดกําหนดมาตรฐานของสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ไวอยาง
ชัดเจน ไดแก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่  9  กันยายน พ.ศ. 2547  และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ลงวันที่  31  สิงหาคม พ.ศ. 2543  เทานั้น 

การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอน
การพนสี  ซ่ึงประกอบดวย น้ําเสียที่ประกอบดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ ที่ใชลางคราบน้ํามัน ฝุนละออง
จากผิวโลหะ เศษสีตางๆ  ที่ติดและปนเปอนอยูในน้ําที่ใชเปนมานน้ําทําความสะอาดละอองสีและสาร 
VOCs  มลพิษเหลวที่จะถูกสงไปบําบัด เพื่อรีดตะกอนออกจากน้ําเสียโดยอาศัยมานน้ํา และกําจัด VOCs  
โดยวิธีการเผา (RTO) ของเสียที่ไดจากการบําบัดมลพิษ  จะเปนของเสียอันตรายที่เปนของแข็ง และ 
VOCs ที่เผาไหมไมหมด  ของเสียที่เหลือจากการบําบัดโดยโรงงานผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต  
จะถูกปลอยออกนอกโรงงานเพื่อการจัดการโดยผู รับบําบัดสารมลพิษ   โดยเฉพาะพวกกากสี  
กากตะกอนสี ผาเปอนน้ํามัน น้ํามัน และน้ําเสีย  สวนสารระเหยเร็วจะปลอยออกสูบรรยากาศรอบๆ 
โรงงาน 
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4) ปริมาณของเสียท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรองรับ 

(1)   การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดูดซับมลพิษท่ีเปนกาซ 

กาซที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบรถยนต ไดแก กาซที่อยูในกลุมสารอินทรียระเหย 
(Volatile Organic Compounds ; VOCs) ซ่ึงจะเปนน้ํายาทําความสะอาดหรือตัวทําละลายใน
กระบวนการลางทําความสะอาดโลหะ (วัสดุที่เปน non-ferrous) การพนสีรถยนต 

กาซที่เกิดขึ้นเปนสวนที่เหลือหลังจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย และการจัดการ VOCs โดย
ผานมานน้ํา  สารเหลานี้จะถูกนําไปเผาหรือผานถานกรองเพื่อดูดซับ  การเผากลุมสาร VOCs จะเผาไหม
โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงไดประมาณรอยละ  95   กลุมสาร VOCs สวนที่เหลือรอยละ  5  และ
กาซอื่นๆ ที่เกิดจากการเผาไหมถูกปลอยเขาสูบรรยากาศ โดยปลองระบายกาซ  ในปการผลิต พ.ศ. 2548  
มีประมาณ  431  ตัน 

(2)  การใชทรัพยากรและสภาพแวดลอมเพื่อดูดซับมลพิษและรองรับน้ําเสีย 

น้ําเปนทรัพยากรในประเทศที่โรงงานประกอบรถยนตใชในกระบวนการผลิตรถยนต 
โดยเฉพาะในกระบวนการลางทําความสะอาดผิวโลหะ ตัวถังรถยนตและชิ้นสวนอุปกรณกอนถึงขั้น
ของกระบวนการพนสี  มีการใชน้ําเพื่อลดสาร VOCs และฝุนละอองสีโดยมานน้ํา การผลิตรถยนตสวน
บุคคล  1  คัน  มีการใชน้ําโดยเฉลี่ย  2.6  ลูกบาศกเมตร  และสําหรับการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน 
ใชน้ํา  3.0  ลูกบาศกเมตรตอคัน  รถจักรยานยนต  0.3  ลูกบาศกเมตรตอคัน  ซ่ึงประเมินจากยอดการ
ผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต  อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตใชน้ําประมาณ  4.26  ลานลูกบาศกเมตร  
น้ําเหลานี้จะเปนน้ําเสียที่เกิดจากการผลิต  และจะไดรับการบําบัดเพื่อลดมลพิษที่แขวนลอย  และ
สารเคมีที่ละลายอยูในน้ํา กอนปลอยลงสูระบบบําบัดกลางของนิคมอุตสาหกรรมฯ  ที่โรงงานตั้ง
ดําเนินการอยู หรืออาจปลอยลงสูลํารางสาธารณะ ในกรณีที่โรงงานตั้งอยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

(3)  การใชท่ีดินและที่วาง (Space) ในการฝงกลบกากของเสียจากการผลิตยานยนต 

ที่ดิน ที่วาง ที่ใชเปนสถานที่ฝงกลบขยะ  เปนทรัพยากรอยางหนึ่งที่จะตองใชในการฝงกลบ
ของเสียที่ไมสามารถกําจัดโดยวิธีอ่ืน   ตองใชปริมาตรที่เปนพื้นที่ดินหรือเปนหลุมฝงกลบเฉพาะ   
จากยอดการผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548  ปริมาณของเสียที่ตองใชพื้นที่ฝงกลบมีจํานวน  40,899  ตัน   
คิดเปนปริมาตร (Space) ที่ตองการใชฝงกลบทั้งสิ้น  24,503  ลบ.ม. หรือคิดเปนปริมาตรในมิติ เชน 
ขนาด ที่ดิน ประมาณ  6.25  ไร (กวาง  100  เมตร  ยาว  100  เมตร) ลึก  2.45  เมตร 
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ผลการสุมตรวจคุณภาพอากาศและน้ําในพื้นที่เสี่ยงที่ใชเปนกรณีศึกษานั้น พบวา มีปริมาณสาร
โทลูอีน (Toluene) เอธิลเบนซีน (Ethyl Benzene) และไซลีน (Xylene) ที่แตกตางระหวางวันทําการและ
วันหยุดทําการของโรงงานในตัวอยางที่เก็บจากบริเวณรั้วโรงงาน  สวนผลการตรวจคุณภาพน้ํานั้น 
ไมพบสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) กลุม BTEX ในน้ําทิ้งและน้ําผิวดินในทุกตัวอยาง 

สวนผลการตรวจสุขภาพประชาชนกลุมตัวอยาง ที่อาศัยบริเวณรอบโรงงานที่ผลิตรถยนตและ
ช้ินสวนยานยนตที่มีประชาชนรองเรียน พบวา ประชาชนไดรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และ 
สไตรีน  แมจะพบในปริมาณที่คอนขางต่ําก็ตาม  ขณะที่โครงการศึกษาฯ ผลของสารที่เขาสูรางกาย 
ยังไมปรากฏชัดแจงวาเปนอันตรายตอรางกายอยางไรบาง  อาการที่พบ ไดแก ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ 
มีอาการคันตามผิวหนัง  สวนผลการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะหการทํางานของตับและไตนั้น พบวา  
การทํางานของไตของกลุมประชาชนตัวอยางอยูในระดับที่ต่ํากวาปกติเล็กนอย  ซ่ึงไมมีนัยสําคัญ 
และยังไมเปนอันตราย 

 5)  ตนทุนการจัดการมลพิษ (TTC) 

(1)  ตนทุนเฉล่ียตอคันในการจัดการมลพิษจําแนกตามชนิดของรถ  

ในการจัดการมลพิษดังที่กลาวในหัวขอที่ 3 นั้น เมื่อประเมินเปนมูลคา พบวา รถยนตนั่ง
สวนบุคคลมีตนทุนเฉลี่ยประมาณ  665.09  บาทตอคัน รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน  มีตนทุนเฉลี่ย
ประมาณ  881.03  บาทตอคัน  รถจักรยานยนต มีตนทุนดังกลาวเฉลี่ย  45.48  บาทตอคัน 

(2) ตนทุนรวมของอุตสาหกรรมในการจัดการมลพิษจําแนกตามชนิดของรถ 

อุตสาหกรรมรถยนตนั่ง มีตนทุนรวมในการจัดการมลพิษในป พ.ศ. 2548 ประมาณ 184.63  ลานบาท  
อุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  724.97  ลานบาท  อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต  160.712  ลานบาท 
รวมทั้งสามอุตสาหกรรม เปนเงิน  1,070.314  ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.7873  (ไมถึงรอยละ  1)  
ของมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมยานยนตทั้งหมด 
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ตาราง 6.1  ตนทุนเฉลี่ย ตนทุนรวมในการจัดการมลพิษ และมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการ ประกอบรถยนต รถจักรยานยนต 
                  ปการผลิต พ.ศ. 2548 

รายการ 
ตนทุนเฉลี่ย 
(บาท/คัน) 

ปริมาณผลผลิต 
(คัน) 

ตนทุนรวม 
(บาท) 

1. ตนทุนการจัดการของเสียอันตรายจําแนกตามชนิดของรถ    
   1.1 รถยนตนั่ง 665.09 277,603 184,630,979 
   1.2 รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 881.03 822,867 724,970,513 
   1.3 รถจักรยานยนต 45.48 3,533,706 160,712,949 
   รวมตนทุนที่โรงงานจัดการของเสียอันตราย (1.1+1.2+1.3)   1,070,314,441 
2. มูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมยานยนต    
   2.1 มูลคาเพิ่มจากการประกอบรถยนตและรถจักรยานยนต   67,737,151,679 
   2.2 มูลคาเพิ่มจากการผลิตช้ินสวน   68,201,844,262 
3. มูลคาเพิ่มทั้งหมด (รายการ 2.1 + รายการ 2.2)   135,938,995,941 
4. รอยละของตนทุนการจัดการของเสียอันตราย   0.7873 

หมายเหตุ:   ตนทุนทางสังคมที่ประเมินไดในรายการที่ เปนมูลคาขั้นต่ํา โดยใชแนวคิดในการจัดการของเสียอันตราย 
ภายในโรงงาน (Preventive Cost) ซึ่งเปนตนทุนในการกําจัดสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs)  ผนวกกับ
ตนทุนสุขภาพของชุมชน ตนทุนการปองกันความเสี่ยงจากมลพิษที่ครัวเรือนซึ่งอาศัยอยูในบริเวณรอบ
โรงงานผูผลิตช้ินสวน โรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต ตลอดจนมูลคาการเสื่อมคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ชุมชนประเมินใหดวยวิธี CVM โดยที่ยังไมไดรวมตนทุนสุขภาพ
ของคนงานทํางานในโรงงานประกอบและโรงงานผลิตช้ินสวน และตนทุนที่ทางการภาครัฐใชในการ
ปองกันสังคมจากมลพิษ เฉพาะในสวนที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

ท่ีมา:  ตาราง 3.17 และตาราง 5.6 
 

(3)  กรณีโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 

เนื่องจากชิ้นสวนยานยนตมีหลากหลายชนิด  การศึกษาไดเลือกโรงงานที่มีกระบวนการ
ผลิตมีแนวโนมกอใหเกิดของเสียอันตรายที่เปนมลพิษ ฉะนั้น โรงงานผลิตชิ้นสวนที่ใชเปนกรณีศึกษา 
ไดแก  (1) โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ซ่ึงมีไอตะกั่ว และกรดซัลฟูริค ออกมาจากกระบวนการผลิตที่อาจ
ปนเปอนคนงาน หรือปนเปอนสิ่งแวดลอม  (2) โรงงานผลิตยางรถยนต มีกระบวนการผลิตที่เกิดฝุนยาง
และเศษยาง และน้ําเสียจากระบบ Coolant  (3) โรงงานผลิตแอรสําหรับรถยนต เกิดน้ําเสียที่มีโลหะหนกั  
(4) โรงงานหลอ/ชุบโลหะ ประเภทโครเมียม อลูมีเนียม เกิดมลพิษที่มีโครเมียม 6  และอลูมิเนียม  
เปนอันตรายตอสุขภาพ  (5) โรงงานผลิตเสื้อสูบ  เกิดทรายดํา  และอุณหภูมิความรอนสูงมาก   
(6) โรงงานผลิตชิ้นสวนที่เปนหลังคารถ เบาะนั่งรถยนต แผงกั้นแดด  (7)  โรงงานผลิตชิ้นสวนที่ใชใน
หองเครื่องสวนหนาของรถ  และ  (8) โรงงานผลิตชิ้นสวนหลักประเภท OEM และ REM มีมลพิษจาก
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การผลิต คือ น้ําเสียที่มีไขมัน ควันและกล่ินจากกระบวนการกลึงชิ้นงานตลอดจนกากอุตสาหกรรม
ประเภทผงเจียร 

6)   ตนทุนทางสังคมที่เกิดจากมลพิษ ปการผลิต 2548 

ตนทุนทางสังคมที่เกิดจากมลพิษ มีองคประกอบ  3  รายการยอย  คิดในรูปของตนทุนเฉลี่ยแต
ละรายการไดดังนี้ (ดูตาราง 6.2  บรรทัดแรก) รวมเปนเงิน  3,497.20   บาทตอปตอครัวเรือน  คูณคานี้
ดวยจํานวนครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงที่ศึกษาเพื่อประเมินเปนมูลคาโดยรวม  80,209,222  บาทตอป  หรือ
เฉลี่ยตอพื้นที่ตั้งโรงงานที่กอปญหามลพิษและชุมชนรองเรียนผาน อบต. เทศบาล กรมควบคุมมลพิษ 
ประมาณ  11,458,461  บาทตอปตอโรงงาน  

ตาราง 6.2  ประมาณการตนทุนทางสังคม 3 กรณี : ตนทุนการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน (HHHC)   
                  ตนทุนการปองกนัความเสี่ยงจากมลพิษของครัวเรือน (HHPC) ตนทุนความเสื่อมโทรมของ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC)       

 หนวย : บาท 

รายการ/ประเด็น 
HHHC 

(1) 
HHPC 

(2) 
ENVDC 

(3) 
ตนทุนรวม  

(4)=(1)+(2)+(3) 
1.  ตนทุน/ป/ครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป) 1,700 667.201/ 1,130 3,497.20 
2.  จํานวนครัวเรือน (ในพื้นที่เสี่ยง 7 แหง) 20,135 3,6602/ 38,529  
3.  ตนทุนทางสังคม (บาท/ 7 พื้นที่เสี่ยง) 34,229,500 2,441,952 43,537,770 80,209,222 
4.  ตนทุนทางสังคมตอหนึ่งพื้นที่ เสี่ยง3/ 
(บาท/ป) 

4,889,929 348,850 6,219,682 11,458,461 

หมายเหตุ:  1/  จากการคํานวณจะเห็นไดวา ความยินดีจะจายมีคาประมาณเปน 2 เทาของตนทุนการปองกันความเสี่ยงจาก
มลพิษของครัวเรือน  

2/  คํานวณจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยคณะที่ปรึกษาฯ ในชวง มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2550  พบวา 57 
ครัวเรือน จาก 600 ครัวเรือน ตัวอยางทั้งหมด ตอบวา ไดเสียคาใชจายเพื่อการหลีกเลี่ยง ปองกันมลพิษ 
ดังนั้น จํานวนครัวเรือนที่คาดวาจะมีพฤติกรรม หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากมลพิษคํานวณไดจาก  
(57/600)*38,529 = 3,660 ครัวเรือน 

3/  นําคาตนทุนทางสังคม 80,209,222  หารดวย 7 พ้ืนที่เสี่ยง 

ท่ีมา: จากการคํานวณและตาราง 4.16 
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ตนทุนผลกระทบภายนอก หรือตนทุนทางสังคม  3  รายการขางตน คือ ตนทุนสุขภาพ (HHHC) 
ตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษ (HHPC) และตนทุนการเสื่อมคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ENVDC)  มารวมเขาในตนทุนผลกระทบโดยรวม TTC ในตาราง 6.1  นํามาเปรียบเทียบเปนรอยละ
ของมูลคาเพิ่ม ไดรอยละ  0.8464 

ตาราง 6.3  เปรียบเทียบตนทุนทางสังคมจากการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต กับมูลคาเพิ่มป พ.ศ. 2548 

รายการ มูลคาเปนเงิน (บาท) 
1.  ตนทุนการจัดการของเสีย1/ (TTC)    1,070,314,441 
2.  ตนทุนทางสังคม1/ (HHHC, HHPC, ENVDC) 80,209,222 
3.  ตนทุนรวมทางสังคม1/ (TTC, HHHC, HHPC, ENVDC)  1,150,523,663 
4.  มูลคาเพิ่มจากการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวน 135,938,995,941 

5.  รอยละของมูลคาเพิ่ม  =  [(3) /(4)] × 100 0.8464 

ท่ีมา:  1/  จากตาราง 3.17  และตาราง 4.17   
  

7) ตนทุนการผลติและขดีความสามารถในการแขงขนั เพื่อการผลติรถยนตและรถจักรยานยนต  
 ท่ีไดรวมตนทุนผลกระทบภายนอกจากมลพิษ 

คาดัชนี Green DRC บงชี้ขนาดการใชทรัพยากรภายในประเทศที่รวมตนทุนทางสังคมแลว
เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่แทจริง ผลการศึกษา พบวา 

(1)  การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนกอให เกิดมูลคาเพิ่ม  กลาวคือ
รถจักรยานยนตใหมูลคาเพิ่มสูงสุดคิดเปนรอยละ  9.11  ของราคารถหนึ่งคัน รองลงมาไดแก รถบรรทุก
ขนาดเล็ก  1  ตัน (รอยละ  7.09)  และรถยนตนั่งสวนบุคคล (รอยละ  4.24) 

(2)  วัตถุดิบหลักในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตมีทั้งที่ตองนําเขาจาก
ตางประเทศและเปนวัตถุดิบภายในประเทศ  ซ่ึงผูผลิตอาจไมใชผูนําเขาโดยตรง ผลจากการศึกษา
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน และรถจักรยานยนต ทั้ง  3  ประเภท  มีสัดสวนการใช
วัตถุดิบภายในประเทศที่แตกตางกัน กลาวคือ อุตสาหกรรมใดที่มีการใชวัตถุดิบภายในประเทศมากกวา
การนําเขาจากตางประเทศ คาดัชนี DRC ก็จะสูงมาก บางรายการ บางสินคาจะมีคามากกวา  1  อยางไรก็
ดี  ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตนั้น รถจักรยานยนตมีอัตราการใชวัตถุดิบภายในประเทศ
สูงสุดคิดเปนรอยละ 77.01 รองลงมาไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 47.57 และรถบรรทุก
ขนาดเล็ก  1  ตัน คิดเปนรอยละ 40.44 
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 (3)  คาดัชนี Green DRC เปนการนําตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวนที่รวมตนทุนทางสังคม  แลวเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่
แทจริง  ซ่ึงคาที่ไดนั้นยิ่งใกลคา  1  มากเทาไร  ยอมแสดงถึงขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศที่ลดลง  จากการศึกษาโครงการนี้ พบวา คา DRC กอนรวมตนทุนทางสังคมที่เกิดจาก
มลพิษ มีคาระหวาง  0.8280  ถึง  1.2223   โดยมีเพียง  1  โรงงานที่คา DRC เกิน  1.0 

อยางไรก็ดี เนื่องจากคา Green DRC ที่ปรับปรุงใหมโดยนําตนทุนทางสังคมทั้ง  4  รายการ คือ  

(1) ตนทุนในการจัดการของเสียอันตรายที่ผานระบบบําบัดของโรงงานกอนปลอยลงสู 
สภาพแวดลอม (TTC) 

(2) ตนทุนการรักษาพยาบาลของครัวเรือนที่เจ็บปวยและเชื่อวามีสาเหตุมาจากการตั้ง
บานเรือนอยูรอบๆใกลโรงงานประกอบชิ้นสวนหรือผลิตชิ้นสวน (HHHC) 

(3)  ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC)  
(4) ตนทุนคาใชจายของครัวเรือนเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษ (HHPC)  

โดยนําตนทุนทั้ง  4  รายการนี้ มาบวกเขากับคา Green DRC เดิม (ที่รวมตนทุนการบําบัด
ของเสียโดยโรงงานรับภาระไวแลว หรือ TTC) จะพบวา  คา Green DRC ใหม เปลี่ยนแปลงไมมากนัก  
เพราะตนทุนทางสังคมทั้ง  4  รายการ ขางตน  มีขนาดที่เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตยานยนต 
คา Green DRC ของโรงงานประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และ
รถจักรยานยนต มีคาตั้งแต  0.8299  ถึง 1.2250 โดยคา Green DRC ที่เกินกวา 1  นาจะสืบเนื่องมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว  มีการใชปจจัยการผลิตจากตางประเทศเปนสัดสวนที่สูงกวาการใชปจจัย
การผลิตภายในประเทศ (มี 1 โรงงานซึ่งผลิตทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  
ที่คํานวณคา Green DRC  เกิน 1.0) 

8) การประเมินสถานการณการเพิ่มขึ้นในปริมาณของเสียอันตรายภายใตเปาหมายการผลิต  
ปละ 2 ลานคัน ในป ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553) โดยไมมีการดําเนินการใดๆเพื่อลดมลพิษ  
ณ ฐานขอมูล ป พ.ศ. 2548 

ภายใตเปาหมายการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต  2  ลานคันตอป ในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  
เมื่อประเมินมูลคาตนทุนทางสังคมและการจัดการมลพิษจากโรงงาน ฯ แลว  โดยอาศัยฐานขอมูลที่มีอยู 
ภายใตเทคโนโลยีของระบบบําบัดของเสียอันตราย และอาศัยผลการคํานวณจากการศึกษาการผลิต 
ในป พ.ศ. 2548  ที่โครงการวิจัย ฯ นี้ทําการวิเคราะห พบวา แมโรงานประกอบรถยนตจะไดดาํเนนิการผลติ
ภายใตมาตรฐาน ISO 14000 และ/หรือมาตฐานอื่นๆที่สูงกวา  โรงงานฯ ก็ยังมีของเสียอันตรายที่ตองอาศัย
ธรรมชาติรองรับ  กอใหเกิดผลกระทบภายนอกที่ประเมินในรูปของมูลคาตนทุนทางสังคม  เมื่อพิจารณา
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รายชนิดของมลพิษที่เกิดขึ้น  ถาโรงงานประกอบรถยนตสามารถผลิตไดปละ  2  ลานคัน ในอีก  5  ปขางหนา 
คือ ป พ.ศ. 2553  ปริมาณมลพิษตางๆ ที่ตองการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรองรับมี ดังนี้ 

(1) ปริมาณสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ในป พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีการผลิตรถยนตกวา  1  ลานคัน 
เกิดขึ้นประมาณ  431  ตันตอป ฉะนั้น อีก  5  ปขางหนา คือ ป พ.ศ. 2553  หากผลิต  2  ลานคันตอป  
จะเกิดสาร VOCs  ออกมาประมาณ  2  เทา คือ  862  ตันตอป (ตาราง 6.4) 

(2) ปริมาณน้ําเสียที่ผานระบบบําบัดกอนปลอยลงสูส่ิงแวดลอมป พ.ศ. 2548  มีประมาณ  
4.26  ลานลูกบาศกเมตรตอป   หากประกอบรถยนต ปละ  2  ลานคัน  และสมมุติวา เกิดปริมาณน้ําเสียที่
ผานระบบบําบัดกอนปลอยลงสูส่ิงแวดลอม เปน  2  เทาดวย ฉะนั้น จะเกิดน้ําเสียประมาณ  8.52   
ลานลูกบาศกเมตรตอป (ตาราง 6.4) 

(3) การประกอบรถยนต ป พ.ศ. 2548  ตองการพื้นที่ฝงกลบกากของเสียที่เปนของแข็ง
จํานวน  40,899  ตันตอป  คิดเปนปริมาตร  24,503  ลูกบาศกเมตรตอป (เชนพื้นที่ กวาง 100 เมตร x ยาว 
100 เมตร x ลึก  2.45 เมตร) ฉะนั้น ในป พ.ศ. 2553  จะเกิดความตองการพื้นที่ฝงกลบเปน  2  เทา  ซ่ึงจะ
มีกากของเสียอันตรายที่เปนของแข็งที่ตองนําไปฝงกลบประมาณ  81,798  ตันตอป  คิดเปนปริมาตร  
49,006  ลูกบาศกเมตรตอป  (ตาราง 6.4) 

แตหากแนวโนมในอีก  5  ปขางหนา โรงงานฯ ใชเทคโนโลยีระบบบําบัดของเสียที่ลดของ
เสียอันตรายลงไดระดับหนึ่ง  เหตุการณสมมติดังกลาวขางตนจะเปลี่ยนแปลงไปดวย  แตดวยขอจํากัด
ดานขอมูล จึงไมสามารถประมาณการเปนอยางอื่นได 

 
6.2 สรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของเอกชนและรัฐในการลดมลพษิ 

6.2.1 สรุป 
 กลาวโดยสรุปดวยภาพที่ 6.1 ซ่ึงเปนผลจากการขยายดวยการนําขอมูลสําคัญที่ไดจากการศึกษา
ตลอดทั้งโครงการในชวง 12 เดือน มาบรรจุไว สวนใดที่ศึกษาไมไดเพราะไมมีขอมูล หรือไมไดรับ
อนุญาตใหเขาไปในพื้นที่เพื่อทําการสํารวจ ก็จะระบุไวดวย นั่นคือ ในสวนที่เปนตนทุนทางสังคมของ
การผลิตรถยนต รถจักรยานยนต ช้ินสวน อะไหล ซ่ึงอยูมุมบนขวาของภาพที่ 6.1 นี้ สามารถประเมิน 
ไดเพียง 4 รายการจาก 6 รายการ สวนชนิดและขนาดของมลพิษมีขอมูลที่สามารถใชประเมินหาคา
ดังกลาวเพียง 3 ชนิดคือ มลพิษทางอากาศ ในรูปของสาร VOCs 431 ตันตอป มลพิษทางน้ํา (น้ําเสีย) 
4.26 ลานลูกบาศกเมตร ของเสียอันตรายที่เปนของแข็งที่เกิดจากกากตะกอนสีอัดแทง 40,899 ตันตอป 
ซ่ึงคิดเปนปริมาตร 24,503 ลูกบาศกเมตร ตองการฝงกลบในดินเปนพื้นที่ 6.25 ไร ลึก 2.45 เมตร 
ในขณะที่ไมไดศึกษามลพิษประเภทฝุนละออง รังสี มลพิษทางเสียง เปนตน อนึ่ง วัตถุประสงคสําคัญ
ในการศึกษาโครงการนี้คือ การคํานวณคา DRC กอนและหลังปรับคาดวยตนทุนทางสังคมที่เกิดจาก
มลพิษนั้นสามารถทําไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อุตสาหกรรม 
การผลิตยานยนต 

เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีบําบัดมลพิษ 

พลังงาน 
น้ําประปา 

เครื่องมือ โรงงาน  
ทุน เครื่องจักร 

 

ที่ดิน 

ปจจัยการผลิต แรงงาน
ในประเทศ นําเขาจาก

ตางประเทศ 

ชิ้นสวนยานยนต 
นําเขาจากตางประเทศ 

อุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนยานยนตในประเทศ นโยบายมาตรการการพัฒนา

และสงเสริมอุตสาหกรรม 
การควบคุมมลพิษ 

ขยะอุตสาหกรรมจากการ

ผลิตรถยนตและชิ้นสวนฯ 

การจัดการมลพิษตางๆ 
ที่กอใหเกิดผลกระทบ

ภายนอก 

แนวคิดการแปลงราคาตลาดเปนราคา

เศรษฐกิจ Standard Conversion 
Factor, traded cost non-traded cost 

ผลผลิต, รถยนต, ชิ้นสวน ตนทุนการผลิต 
และการจัดการมลพิษ ณ ราคาตลาด  

(ประเมินจากตนทุนทางบัญชี) 

ตนทุนการผลิตและตนทุนการจัดการมลพิษ  
ณ ราคาทางเศรษฐกิจ ไมรวมผลกระทบภายนอก 

สาร VOCs (431 ตัน/ป) 
ฝุนละออง (ไมไดศึกษา) 
น้ําเสีย (4.26 ลาน ลบ.ม.) 
ของเสียที่เปนของแข็ง 
(40,899 ตัน/ป) 
รังสี (ไมไดศึกษา) 
เสียงทดสอบเครื่องยนต 
(ไมไดศึกษา) 

แนวคิดการคํานวณคา 

)( FCjTRj
DCj

DRC j Σ−
= ∑

 

2. ตนทุนเพื่อปองกันมลพิษและการจัดการใหได 
    มาตรฐานสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ  (ไมมีขอมูล) 
3. ตนทุนสุขภาพของคนงาน คารักษาพยาบาล 
    (ไมมีขอมูล) 
4. ตนทุนสุขภาพของครัวเรือน (HHHC)  
    1,700 บาท/ป/ครัวเรือน  
    หรือ 4,889,929 บาท/พื้นที่ 
5. ตนทุนปองกันมลพิษของปจเจกบุคคล และ    
    หนวยครัวเรือนยอย (HHPC)  
    667.20 บาท/ป/ครัวเรือน  
    หรือ 348,850 บาท/พื้นที่ 
6. ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม (ENVDC) 
   1,130 บาท/ป/ครัวเรือน  
   หรือ 6,219,682 บาท/พื้นที่    
หมายเหตุ รายการ 1+4+5+6 = 1,150,523,663.16 บาท/ป 

=
Σ−

= ∑
)(

0/
/

FCTR
DC

DRC
ECw

oECw
j    บาท/US$ 

ตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ ณ ราคา

แทจริงในการผลิตยานยนต oECwDRC /  
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⎛

Σ−

+
= ∑

FCTR
ECDC

DRC
ECw

ECw
0/

/  

รวมมูลคาผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ (EC) 

 1. ตนทุนการฝงกลบและบําบัดของเสียอันตรายภายในโรงงาน (TTC) 
     1,070,314,441.16 บาท/ป  

มูลคาผลกระทบ

ภายนอก (EC) บาท/ป 

ปรับคาทางบัญชีเปน

คาทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แนวคิดมูลคาเพิ่ม ณ ราคาตลาดที่ไมรวม
ผลกระทบภายนอก 135,938,995,941 บาท/ป 

ภาพที่ 6.1  สรุปภาพรวมผลการศึกษาตนทุนการผลิต ตนทุนผลกระทบภายนอก ตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต 

DC  = Domestic Resource Cost (บาท/ป) ; j = ชนิดของยานยนต 
TR  = มูลคาผลผลิตที่เปนเงินตราตางประเทศ (US$)  
Σ FC  = ตนทุนในการผลิตสวนที่นําเขาจากตางประเทศหรือที่สงออกได  (US$/ป) ผลการคํานวณอยูระหวาง 0.8299 ถึง 1.225 

ผลการคํานวณอยูระหวาง 0.8280 ถึง 1.2227 

รถยนตนั่ง รถบบรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ATC = 472,442.50 บาท/คัน 
รถจักรยานยนต ATC = 38,031.77 บาท/คัน 



                    รายงานหลัก  โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 6.4   ประมาณการการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสียอันตรายที่เปนของแข็ง สารอินทรียระเหยเร็ว และน้ําเสียที่ผานการบําบัดของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต 

ปริมาณมลพิษที่ปลอยลงสูสิ่งแวดลอม 

solid waste นําไปพื้นที่ฝงกลบ สาร VOCs น้ําเสียที่ผานการบําบัด 
ที่มาของ waste 

จํานวนรถ 
ป พ.ศ.2548 

 
(คัน) 

เปาหมาย
จํานวนรถ 
ป พ.ศ.2553 

(คัน) พ.ศ.
2548 
(ตัน) 

พ.ศ. 
2553 
(ตัน) 

อัตราเพิ่ม
เฉลี่ย/ป 

(%) 

พ.ศ. 
2548 
(ตัน) 

พ.ศ.
2553 
(ตัน) 

อัตราเพิ่ม
เฉลี่ย/ป 

(%) 

พ.ศ. 
2548 

(ลาน ลบ.ม.) 

พ.ศ. 
2553 

(ลาน ลบ.ม.) 

อัตราเพิ่ม
เฉลี่ย/ป 

 (%) 
1. รถยนตนั่ง 277,603           
2. รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 822,867           
   รวมรถยนต 1,100,470 2,000,000          
3.รถจักรยานยนต 3,533,706 n.a.          
    40,899    81,798  20      431       862  20     4.26     8.52  20 

หมายเหตุ: การประเมินนี้ ทําไดโดยไมรวม waste ที่เกิดจากการผลิตชิ้นสวนยานยนตซึ่งมี 16 กลุมผลิตภัณฑตามการจําแนกของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ป พ.ศ. 2547 
                  n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล 

ที่มา: 1. ปริมาณของเสียชนิดตางๆ ในป พ.ศ. 2548 ไดจากตาราง 3.10 
          2. การคํานวณโดยใช ปริมาณ waste ที่เกิดป พ.ศ. 2548 ที่ผานการบําบัด คูณ กับจํานวนรถยนตที่กําหนดเปนเปาของอุตสาหกรรมยานยนต ป พ.ศ. 2553 
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จากการประเมินการจัดการมลพิษและผลกระทบของมลพิษที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ  ซ่ึงมีผลกระทบคิดเปนมูลคารอยละ 1 ของมูลคาเพิ่มที่อุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน  ไมมีผลตอศักยภาพการแขงขันปริมาณของเสียสวนที่เหลือหลังการกําจัดทําในรูปของ 
กากของเสียอันตราย  และปริมาณสารอินทรียระเหยเร็วที่เหลือจากการบําบัดปลอยเขาสูบรรยากาศยังคง
มีอยู  ของเสียเหลานี้จะมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นเมื่อมีการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการตั้งเปาหมายให
มีการผลิตรถยนตในระดับ  2  ลานคันตอป  ในป พ.ศ. 2553 มีการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
ไดกอใหเกิดความตองการในชิ้นสวนและอะไหลเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการจัดการมลพิษของ
โรงงานผลิตรถยนต จักรยานยนต และผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  ทั้งในระดับ 1st tier 2nd tier และ 3rd tier 
สอดคลองกับการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  ทางคณะผูศึกษาไดสรุป
ประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน บทบาทของชุมชน องคการ
บริหารสวนทองถ่ินที่โรงงานตั้งอยู  ตลอดจนบทบาทของภาครัฐที่จะสงเสริมสนับสนุนใหเอกชนมีการ
จัดการมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ  ลดปริมาณมลพิษที่ปลอยสูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบตอมนุษยในพื้นที่ตั้งของโรงงาน   

6.2.2 บทบาทของโรงงานผูผลิตรถยนต 

โครงการศึกษานี้ แมจะมีขอจํากัดในการดําเนินการและการเขาถึงขอมูลทางเทคนิคบางประการ 
ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา  ยังมีมลพิษจากกระบวนการประกอบรถยนตและรถจักรยานยนต 
ตลอดจนการผลิตชิ้นสวนยานยนต  เหลือจากการบําบัด  ถึงแมโรงงานจะจัดการมลพิษตามกรอบของ
กฎหมายไทย และ/หรือไดทําการผลิตภายใตมาตรฐานสําคัญ เชน ISO 14000 ก็ยังมีมลพิษออกมาจาก
กระบวนการผลิตระดับหนึ่ง  โดยมลพิษที่เหลือจากการบําบัดจําเปนตองใชที่ดินเปนที่ฝงกลบกากของ
เสียอันตราย  โรงงานจําเปนตองใชอากาศเปนที่รองรับสารหรือกาซ VOCs  และโรงงานตองใชแหลงน้ํา
ผิวดินในการรองรับการระบายทิ้งน้ําเสียออกจากระบบบําบัดของโรงงาน 

โรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนสวนใหญไดพยายามลดขนาดของกากของเสียมลพษิ  
ที่ออกจากกระบวนการผลิตโดยตั้งเปาหมาย  “Zero Landfill”  โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่จะดําเนิน
กิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่แตกตางกัน  มีโรงงานบางรายไดดําเนินกิจกรรมการบําบัดกากของเสีย
ตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดไว  ในขณะที่บางโรงงานทําไดดีเกินกวามาตรฐานของทางราชการ  
ทั้งมีสวนที่เปนนโยบายของบรรษัทขามชาติซ่ึงเปนบริษัทแม และแรงกดดันจากเงื่อนไขมาตรฐานวัสดุ
ของประเทศผูนําเขารถยนต รถจักรยานยนต ตลอดจนชิ้นสวน 

ผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตควรนําวิสัยทัศนในการจัดการมลพิษ “Zero Landfill” เขามา
พิจารณาในการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตยานยนต
และชิ้นสวน  โดยจําแนกเปนแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวของกับ (1) Solid Waste  (2) Waste จําพวกที่
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เปนน้ํา น้ํามัน  (3)  กลุม Waste จําพวกฝุนละออง และสาร VOCs  (4)  มลพิษทางเสียง โดยมีการ
ดําเนินการทั้งในระดับผูผลิตรถยนตและผูผลิตชิ้นสวน 

ผูผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตมีคาใชจายในการจัดการมลพิษในโรงงาน แตไมไดมีการ
แยกรายการไวชัดเจนในระบบการลงบัญชี ดังนั้น คณะผูศึกษาเสนอใหบริษัทตางๆ แยกงบการเงิน
สําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมออกจากงบประชาสัมพันธใหชัดเจน  เพื่อที่จะไดทราบตนทุนในการ
จัดการมลพิษ (Total Treatment Cost ; TTC) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลดังกลาวซึ่งเกี่ยวของ
กับการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน  มาใชประกอบการตัดสินใจของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ เชน การนําตนทุนดังกลาวไปใชในการ
ออกแบบมาตรการจูงใจและมาตรการสนับสนุนการลงทุน โดยขอลดหยอนภาษีประจําปในปที่มีการ
ลงทุน กอสรางระบบบําบัดของเสีย  หรือในปที่มีการปรับปรุง ขยายอัตรากําลังการบําบัดของเสีย ฯลฯ  
หรือการพัฒนาใหเปนกองทุน Super Fund ที่มีการเรียกเก็บจากทุกโรงงานที่ขอบัตรสงเสริมการลงทุน 
ขอใบอนุญาตกอตั้งโรงงาน  จะตองชําระเงินเขากองทุนกอน  และหากในชวงที่ดําเนินการผลิตนั้นมีการ
ละเมิด แอบทิ้ง หรือกระทําการที่ผิดกฏระเบียบ ขอบังคับ สามารถตรวจสอบแหลงที่มาของมลพิษตางๆ ได 

ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนเตรียมการเพื่อตั้งรับการมาถึงของมาตรฐานยุโรป EU  ซ่ึงเปนผลมา
จากแรงกดดันของลูกคาผูใชรถยนต (demand side)  ที่ตระหนักถึงมลพิษที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   
และที่ไดรวมประเด็น end of life ของรถยนต เชน การนําวัสดุช้ินสวนยานยนต อะไหล มารีไซเคิล   
การพัฒนาเทคโนโลยีดานการใชสีพนตัวถังรถยนตชนิด Water Based แทน Thinner Based ทั้งนี้เพราะ 
ผลการศึกษาของโครงการฯ นี้ พบวา ในกระบวนการพนสี  เปนขั้นตอนที่กอมลพิษมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับขั้นตอนอื่นๆ  ทําใหเกิดตัวเลขที่นาสนใจบางตัวขึ้น กลาวคือ ในองคประกอบของตนทุนการบริหาร
จัดการระบบการบําบัด กําจัดของเสียที่เกิดจากการผลิตทุกๆ 100 บาท  จะคิดเปนตนทุนการจัดการ 
กากตะกอนสี การกําจัดสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ประมาณ   80  บาท  

ผูผลิตยานยนตควรมีการควบคุมคุณภาพการผลิต และการจัดการมลพิษชิ้นสวนยานยนต  ลงถึง 
2nd Tier และ 3rd Tier 

6.2.3 บทบาทของภาครัฐในการลดมลพิษจากการผลิตยานยนตและชิ้นสวน 

6.2.3.1 รัฐบาลสวนกลาง 

(1)  บทบาทของภาครัฐกับผูผลิตยานยนต 

(1.1) มลพิษที่สําคัญ ไดแก สาร VOCs ที่เกิดจากกระบวนการพนสี ที่
ร่ัวไหลเล็ดรอดและถูกปลอยออกจากโรงงาน และสวนที่เผาไหมไมหมดที่ปลอยสูบรรยากาศ  กอใหเกดิ
ปญหารองเรียนเรื่องกล่ินเปนบางครั้ง  และยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐเขา
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ไปวัดความเขมขน ณ ปากปลองโรงงานผูผลิต  ดังนั้น รัฐควรมีการออกกฎหมายและมาตรฐาน 
ตลอดจนกําหนดแนวทางและปรับปรุงมาตรการ  ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบและติดตามปริมาณ
สาร VOCs ไดอยางตอเนื่อง  โดยรวมมือกับทางโรงงานผูผลิต 

(1.2) รัฐมีมาตรการเพื่อใหผูประกอบการใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
ที่จะไดรับมลพิษจากการทํางานในสถานประกอบการควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
ในโรงงาน วิธีการปองกัน และลดความเสี่ยงในการรับสารพิษ 

(1.3) ภาครัฐควรใหมีการดําเนินการศึกษา สํารวจ ตรวจสอบขอมูล 
เกี่ยวกับปริมาณและชนิดของกากของเสียจากการผลิตรถยนต  รถบรรทุกขนาดเล็ก   1  ตัน 
รถจักรยานยนต  เพื่อใหมีฐานขอมูลในการทํา Life Cycle Assessment หรือที่เรียกยอๆ วา LCA   ซ่ึงเปน
การรวมลักษณะของของเสียและมลพิษเมื่อครบอายุการใชงานของรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก  1  ตัน 
จักรยานยนต  การประเมินมลพิษตามระบบ LCA  เกิดขึ้นนับตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนผลิตไปจนถึงขั้นตอน
ของการกําจัดซากรถยนตใชแลว ซากอะไหล ซากชิ้นสวน  ประเทศไทยไมเคยมีการดําเนินการในสวนนี้ 
มากอน  แตปจจุบันนี้เนื่องจากมีการยายฐานการผลิตรถยนตจากตางประเทศเขามาตั้งในประเทศไทย   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยตองรองรับมลพิษและ  “กากของเสีย”  ในปริมาณที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของตองเตรียมการในเรื่องนี้  

 (2) บทบาทของภาครัฐกับผูผลิตชิ้นสวนยานยนตขนาดกลาง 

รัฐควรมีการเสนอใหพัฒนาแนวทางหรือมาตรการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดยอม ที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต และมีการจัดการมลพิษที่อยูในเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด  มีการพัฒนาในการจัดการมลพิษดวยการพิจารณาแกไขอัตราอากรนําเขาวัตถุดิบ และมาตรการ
จูงใจโดยการยกเวนภาษีในสวนที่เปนเงินลงทุน  เพื่อการจัดการมลพิษจากกระบวนการผลิต 

เนื่องจากการไดมาซึ่งมาตรฐาน ISO ตางๆ ตองมีคาใชจายสูง ดังนั้น รัฐควรมี
แนวทางสงเสริมใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนที่เปน Supply chain ไดรับมาตรฐาน ISO ตางๆ ไปถึง Tier 
หลังๆ เชน Tier ที่  3  หรือ Tier ที่  4  และอื่นๆ  โดยอาจใหความชวยเหลือทางดานการเงินในการ
ปรับปรุงระบบ กระบวนการผลิตที่ลดมลพิษ 

รัฐควรมีมาตรการเพื่อใหมีการดําเนินการจัดหาและกําหนดพื้นที่ควบคุมการ
จัดการมลพิษของโรงงาน ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเฉพาะที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ  ทั้งนี้เพื่อให
งายตอการจัดการมลพิษอีกทั้งยังมีประโยชนตอผูประกอบการเอง  ในเรื่องของการจัดการขนสงโดยรัฐ
สามารถเขามาสนับสนุนในเรื่องของภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆ  ในกรณีที่ผูประกอบการไมสามารถยาย
เขามาอยูในพื้นที่ควบคุม  ใหมีการผลักดันในการกําหนดใหรายงานสิ่งแวดลอมทุก  3  เดือน หรือทุก 6  เดือน  
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รัฐออกแบบมาตรการจูงใจใหบริษัทโรงงานขนาดเล็ก (SME) โดยเฉพาะผูผลิต
ช้ินสวนยานยนต ยายหรือมีโรงงานใหมเขาไปตั้งดําเนินการในพื้นที่ หรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
อุดหนุนจากภาครัฐ (ดานคาเชาที่ดินราคาถูก รัฐบาลเปนผูลงทุนกอสรางระบบบําบัดของเสีย ฯลฯ) 

ในเรื่องของชิ้นสวนอะไหลเทียม/เลียนแบบ ที่ผลิตออกมาจากโรงงานชิ้นสวน  
ที่ไมไดจดทะเบียนการคากับกระทรวงพาณิชย หรือกระทรวงอุตสาหกรรม  จนไมสามารถควบคุมให
กระบวนการผลิตสินคามีมาตรฐาน  และควบคุมการจัดการมลพิษนั้น  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควร
จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการศึกษารายละเอียดตอไป  โดยใหดําเนินการแยกศึกษาที่เนนการ
วิเคราะหการลงทุนในระบบบําบัดของเสียอันตราย  เพื่อใหมีการจัดการที่ไดมาตรฐาน 

(3) บทบาทของภาครัฐกับบริษัทรับจางบําบัดของเสีย 

รัฐควรเขามามีบทบาทในสวนที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียโดย
บริษัทที่รัฐจางบําบัดของเสียอุตสาหกรรม  บทบาทของรัฐควรมีแนวทาง ดังนี้ 

(3.1) รัฐควรพิจารณาการจัดการมลพิษในลักษณะการฝงกลบของบริษัท
ที่รับจางขนสงกากของเสียและการฝงกลบ  โดยใหบริษัทมีการขยายขีดความสามารถในการฝง  
การทําลายสารพิษที่บริษัทรับจางขนสง และใหบริการจัดการสารพิษอยางเพียงพอกับการขยายตัวของ
ความตองการ 

(3.2) รัฐควรสงเสริมใหมีประสิทธิภาพดานการขนสงกากของเสีย และ
การจัดการกากของเสียออกจากโรงงานผลิตรถยนตโดยโรงงานผูผลิตรถยนต  ซ่ึงในสวนนี้ ให
ครอบคลมุถึงการใหบริการขนสงแก SME  ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตกลุมตางๆ   เนื่องจาก SME  มีที่ตั้งอยู
กระจายทําใหมีตนทุนในการขนสงสูง  เพื่อลดปริมาณสะสมของ solid waste ที่ตองการฝงกลบและที่ได
ฝงกลบไปแลว   

(3.3) รัฐควรที่จะสงเสริมใหมีการนํา solid waste เหลานั้น มารีไซเคิล 
เพื่อใหไดสารที่มีคาและนํากลับมาใชใหม ทั้งนี้ ควรเริ่มตนจากการศึกษาเก็บคาปริมาณ solid waste ที่มี
อยูในสถานที่ฝงกลบตางๆ  เพื่อเปนขอมูลใหเอกชนผูตองการลงทุน หรือผูไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ไดมีตัวเลขเกี่ยวกับชนิดของ solid waste และที่ตั้งของสถานที่ฝง
กลบของ solid waste ชนิดตางๆ  

(3.4) มีความเสี่ ยงที่ จะ เกิดผลกระทบภายนอกเชิ งลบ  ( negative 
externality) จากมลพิษในการขนสงของเสียอันตรายไปสถานที่บําบัด  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากปญหาการขาด
แคลนพาหนะขนสงกากของเสีย  และปญหาการตรวจสอบคุณภาพการบําบัดที่ครบวงจร  
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(3.5) ที่ผานมาขนาดหรือปริมาณของมลพิษที่เพิ่มขึ้นแตละปยังไมชัดเจน  
ทําใหบริษัทเอกชนที่รับจางขนสงกากของเสียและการกําจัดหรือบําบัดกากของเสีย  ไมสามารถวาง
แผนการลงทุนในธุรกิจดังกลาว  ดังนั้นรัฐควรมีมาตรการในการใหไดมาซึ่งสถิติขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ
มลพิษตางๆ ที่ผลิตโดยผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  ตลอดจนจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให
ผูเกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของเสียในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2.3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนกับโรงงานผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน 

มีแนวทางบางประการดังตอไปนี้  ที่จะทําใหชุมชนรอบโรงงานมีสวนรวมในการจัดการ
มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(1) การ audit ขอมูล ISO 14001 ควรกําหนดใหมีการ audit ขอมูลเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของชุมชน การลดปญหาผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externality) จากกระบวนการ
ผลิตที่อาจมีตอชุมชนโดยรอบโรงงาน 

(2) อบต. และชุมชนขอความรวมมือจากโรงงานในการมีการเปดเผยขอมูลการ
จัดการมลพิษใหสาธารณชนไดเห็นและรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการตรวจสอบจาก
สังคมอยางตอเนื่อง 

(3) เพิ่มศักยภาพของทองถ่ิน และหนวยงานสวนทองถ่ินใหสามารถตรวจสอบ
การกอมลพิษของโรงงานไดโดยตรง เชน ใหอํานาจ อบต.มีหนาที่ในการตรวจสอบ กํากับดูแล  รวมทั้ง
ตองมีการจัดสรรงบประมาณให และควรใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษาสิ่งแวดลอมขึ้นในชุมชน  เพื่อเปนการ
ปลูกฝงจิตสํานึก รวมทั้งมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม 

 6.2.4 รัฐกับยุทธศาสตรในการลดมลพิษโดยรวม 

ในสวนของรัฐซึ่งวางยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม  สมควรที่รัฐจะกําหนดใหมีหนวยงานกลาง
ประสานความรวมมือในการกําหนดยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ  เพื่อใหเกิดการทํางานประสานความรวมมือกับหนวยงาน  
กรม กอง ที่มีเจาหนาที่ผูชํานาญการดานเทคนิค เชน กรมควบคุมมลพิษ สถาบันยานยนตไทย เปนตน 
ทั้งนี้ เพราะการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนมิติที่ตองอาศัยสหวิทยาการรวมมือกันหลายศาสตรหลายมิติ 

รัฐควรจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ
มลพิษ และวิธีการจัดการที่เกิดในขั้นตอนการผลิต  โดยขอมูลเปนที่เปดเผยแกสาธารณะชนที่ตองการทราบ
และขอมูลมีการลื่นไหล  สนับสนุนในการมีสวนรวมของชุมชนและ อบต. ในการรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษในโรงงาน มีระบบในการ audit และการเขาถึงขอมูลในการจัดการมลพิษ 
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รัฐควรจัดใหมีหนวยงานที่มีสวนสําคัญในการกําหนดเทคโนโลยี การประกอบและการผลิต
ยานยนต การควบคุมมลพิษ หนวยงานนี้ควรจะเปนผูกําหนดกรอบในดานตางๆ ใหชัดเจน เชน  
การประสานความรวมมือกับ BOI ในการสงเสริมการลงทุน  ควรกําหนดใหมีการดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไปนี้  

(1) กําหนดกฏเกณฑการจัดการสิ่งแวดลอม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมใหชัดเจน เชน มีบทเฉพาะในการควบคุม การจัดการ สารอินทรียระเหยเร็ว 
(VOCs) ซ่ึงเปนของเสียอันตรายที่ออกมาจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนของการพนสีรถ เปนตน  
สารดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่กอมะเร็งในมนุษย 

(2) กําหนดวิธีการตรวจคุณภาพอากาศเริ่มตนดวยการจัดทํากฎหมาย เพื่อใชในการ
ประกอบการและจัดตั้งโรงงาน 

6.3 แนวทางและมาตรการในการลดมลพิษจากการผลิตรถยนตและชิ้นสวนในสิ่งแวดลอม 

จากบทบาทของผูผลิตและรัฐ สามารถนํามากําหนดเปนแนวทางและมาตรการตางๆ มาตรการ
ในการลดมลพิษจากการผลิตรถยนตและช้ินสวน  และการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
รองรับมลพิษ  มี  3  แนวทางหลัก ไดแก 

(1) มาตรการสงเสริม ประกอบดวย  

(1.1)    สงเสริมใหผูประกอบการลดปริมาณมลพิษจากกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง  
(1.1.1)   การสงเสริมการลงทุน โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการลดมลพิษ 
(1.1.2)  ปรับปรุงเทคโนโลยีและการจัดการมลพิษสําหรับโรงงานที่มีการ

ดําเนินการอยูแลว  
(1.2)   เสริมสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการ และ 1st tier กับ 2nd tier และ 3rd tier 

ในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

(2) มาตรการกํากับควบคุม 

(2.1)   มาตรการเพิ่มขีดความสามารถผูรับจางบําบัดและกําจัดของเสียใหสอดคลองกับ
ปริมาณและชนิดของมลพิษ รวมทั้งการกระจายตัวใหครอบคลุมผูกอมลพิษ 

(2.2)    มาตรการเสริมสรางศักยภาพการบังคับใชกฎหมาย 
(2.3)    สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 
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(3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R & D) 

(3.1)   วิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับ Tier และฐานขอมูล เพื่อใชในการจัดการเรื่อง
ส่ิงแวดลอม  

(3.2)   วิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับเกณฑการปลอยมลพิษ 
(3.3)   วิจัยและพัฒนา เพื่อนําแนวคิด Life Cycle Analysis (LCA) และมาตรฐานสากล มาใช

ในการกําหนดมาตรฐานดานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

 เหตุผล เปาหมาย แนวทางในการดําเนินการผลกระทบของมาตรการ หนวยงานที่ดําเนินการ
ตลอดจนลําดับความสําคัญของการดําเนินงานตามมาตรการ ไดนําเสนอไวในตาราง 6.5  ดังนี้ 
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ตาราง 6.5 มาตรการที่นําเสนอและแนวทางการดําเนนิงานเพื่อลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต                                                                                                                                          
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

1. มาตรการสงเสริม 
1.1 สงเสริมใหผูประกอบการ
ลดปริมาณมลพิษจาก
กระบวนการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดย 2 วิธี คือ : 
1.1.1 การสงเสริมการ
ลงทุน โดยใชเทคโนโลยี
และการจัดการลดมลพิษ 
1.1.2 ปรับปรุงเทคโนโลยี
และการจัดการมลพิษ
สําหรับโรงงานที่มีการ
ดําเนินการอยูแลว  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 แมวาผูประกอบการ
จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรการในการ
จัดการมลพิษ  แลว  แต
ยังคงตองมีมลพิษที่จะ
ปลอยสู สิ่งแวดลอมอยู 
นอกจากนี้โรงงานแตละ
โรงมี เปาหมายการลด
ปริมาณมลพิษที่แตกตาง
กันทํ าใหมีตนทุนและ
คาใชจายเหลื่อมล้ํากัน 
ฉ ะ นั้ น  เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด
แรงจูงใจกับผูประกอบการ
ในการที่จะลงทุนและ
จัดการมลพิษที่ปลอยสู
สิ่งแวดลอมใหลดลงอยาง
ตอเนื่องจึงเห็นสมควรให
มี ม า ต ร ก า ร จู ง ใ จ ใ ห
ผูประกอบการลดปริมาณ
มลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ใหผูประกอบการลด
ปริมาณมลพิษอยางนอย
รอยละ 10 ตอป (ขึ้นอยู
กับชนิดของมลพิษ) 

 
1.1 (1) ใหผูประกอบการ
กํ าหนดเป าหมายและ
กําหนดแผนงานในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ให บ ร ร ลุ
เปาหมาย 
 
1.1 (2) ใหหนวยงาน
พิจารณาทบทวนแนว
ทางการส ง เสริ มต าม
ขอบขายอํานาจหนาที่
ของตน อาทิเชน การลด
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
การลดภาษีรายไดนิติ
บุ ค ค ลฯ  ก า ร ลดภ าษี
โรงเรือน เปนตน (ตาม
ปริมาณมลพิษที่ลดได
และค า ใช จ า ย ในการ
บําบัดมลพิษ) 
 
 
 
 

  
3-5 

 
 
 

 
 

3-5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลดการปน 
เปอนมลพิษ
ในสิ่งแวด ลอม 

 
โรงงานเกิด
คาใชจายใน
ระบบบําบัด
แตจะได รับ
ก า รชด เ ช ย
จากภาครั ฐ
ใ น รู ป ข อ ง
คาธรรมเนียม 
การลดหยอน
ภาษี 

 
1.1 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวดั, 
การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย, 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน, 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 

 
1.1 โรงงานผู
ประกอบรถยนต 
และชิ้นสวน
ยานยนต, 
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคม
แหงชาต ิ

 
100 

 
 
 

 
 

95 

 
- 
 
 
 

 
 
5 

 
104 

 
 
 

 
 

96 

 
7 
 
 

 
 
 

10 

 
1.1 (1)   
-  ผูประกอบการมัก
ไมใหความรวมมือ 
แ ล ะ ไ ม มั่ น ใ จ ใ น
ฐานขอมูลผูประกอบการ 
 
1.1 (2) 
-  ไมมีขอมูลปริมาณ
สารพิษของแตละ
โ ร ง ง าน  โ ร ง ง าน
ไมใหความรวมมือ 
-  ผูกอมลพิษตอง
เปนผูจายคาใชจาย
ในการบําบัด 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 



       
 

หนา 6-25 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                                   
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

1.2 เสริมสรางความ
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
ผูประกอบการ และ 1st tier 
กับ 2nd tier และ 3rd tier 
ในการจัดการมลพิษที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต 
 
 
 
 

1.2 เนื่องจากการศึกษา
พบว า  ผูประกอบการ
และ 1st tier มีการจัดการ
มลพิษที่ดี แต 2ndtier และ 
3rd tier สวนใหญยังไมได
รับการสนับสนุนการ
จั ด ก า ร ม ล พิ ษ จ า ก
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด
โดยตรง  จึงจําเปนตอง
สร า ง เ ค รื อข า ย ค ว าม
รวมมือการจัดการมลพิษ
ระหวางผูประกอบการ 
ในหวงโซอุปทานระดับ
ตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ใหผูประกอบการ
และ1st tier เขาดําเนินการ
สนับสนุนชวยเหลือ 2nd 
tier และ 3rd tier ในการ
ลดแ ละข จั ด มลพิ ษ ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต 

1.2 ใหหนวยงานภาครัฐ
และสถาบัน เอกชนที่
เกี่ยวของเปนผูประสาน 
สนับสนุนดานการลงทุน
และฝกอบรม  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ด า น
มลพิษสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 3    -ปริมาณ
มลพิษที่เกิด
จาก 2nd tier 
และ 3rd tier 
ลดลง  
- ผูประ กอบ
การไดรับ
สินคาที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2nd tier และ
3rd tier  มี
ตนทุนการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น 

1.2 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวดั, 
สถาบันยานยนตแหง
ประเทศไทย, 
สมาคมผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนตไทย
กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม  
 
 
 
 

1.2 
ผูประกอบการ 
1st tier, 2nd 
tier, 3rd tier 

100 - 109 4 (1)  ขอมูล เกี่ ยวกับ
ก า รผลิ ตห รื อก า ร
จัดการมลพิษมักเปน
ความลับของโรงงาน 
เพราะตองแขงขันกัน 
(2)  1st tier ไมมี
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ดําเนินการ 
(3) ใหบริษัทใหญ
เปนผูลงทุนมากกวา
ภาครัฐ และรัฐจึงให
เครดิตกับบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 



       
 

หนา 6-26 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                                
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

2. มาตรการกํากับควบคุม 
2.1 มาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถผู รับจาง
บําบัดและกําจัดของเสีย
ใหสอดคลองกับปริมาณ
แล ะชนิ ด ข อ ง มลพิ ษ 
รวมทั้งการกระจายตัวให
ครอบคลุมผูกอมลพิษ 
 
 
 
 

 
2.1 ผูรับกําจัดมีจํานวน
นอยและกระจุกตัว จึงไม
สามารถใหบ ริการได
อยางครอบคลุมทั่วถึง ใน
เวลาและค าใชจ ายที่มี
ความเหมาะสม 

 
2.1 (1) ลดคาใชจายใน
การบําบัดของเสียของ
ผูประกอบการและผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนต 
 
2.1 (2)  ลดปริมาณของ
เสียที่ตกคางในโรงงาน
และปลอยสูสิ่งแวดลอม 

 
2.1 (1) ตั้งศูนยรวบรวม
แ ล ะ คั ด แ ย ก ข อ ง เ สี ย 
(transfer stations) 
 
 
2.1 (2)  พิจารณาเรื่อง
ขนาด จํานวนและสถาน
ที่ตั้งของผูรับบําบัดหรือ
กํ า จั ด ข อ ง เ สี ย ใ ห
สอดคลองกับชนิดและ
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ตามความเปนจริง 
 
2.1 (3) สงเสริมการนํา
ของเสียกลับมาใชใหม 
 
 
 

  
3 – 5 

 
 
 
 

3 – 5 
 
 
 
 
 
 
 

3 – 5 

  
- คาใช จาย
ของ
ผูประกอบการ
ในการบําบัด
และกําจดั
มลพิษลดลง 
- ปริมาณ
ของเสียที่จะ
ถูกฝงกลบ
ลดลง 
 

  
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, การ
นิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย, 
กรมควบคุมมลพิษ  
 

 
สถาบันยาน
ยนต, สมาคม
ผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทย, 
กระทรวง
อุตสาหกรรม, 
สภา
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย, สมาคม
อุตสาหกรรม
ยานยนตไทย, 
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
107 

 
 
 
 

105 
 
 
 
 
 
 
 

114 

 
5 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
2 .1  (1 )  กรมโรงงาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด มี
โ ค ร งก า รจั ดตั้ ง ศู น ย
กําจัดขยะในภูมิภาคแลว 
สวนในภาคเอกชนให
ค ว าม เห็ น ว า ในท า ง
ปฏิบั ติทําไดยาก  และ
เมื่อตั้งศูนย ศูนยมักอยู
ไกล 
2.1 (2)   
-  ในปจจุบันปริมาณ
โรงงานผูรับบําบัดหรือ
กําจัดมีเพียงพอแลวเมื่อ
เทียบกับจํานวนโรงงาน 
(จากกรมโรงงาน) 
-  ผู รับบําบัดมีปริมาณ
เพียงพอที่จะรับบําบัดอยู
แลว แตสิ่ งที่สํ าคัญคือ 
Waste ลดลง และสง
บําบัดไมถึง 50% 
-  ผูประกอบการระดับ
ลางมีประสิทธิภาพต่ํา
จะอยูไดลําบาก 
-  ขอเท็จจริง เกี่ ยวกับ
ชนิดและปริมาณของ
มลพิษยังมีปญหา 
2.1 (3) 
-  ขาดเทคโนโลยีและมี
ราคาแพง 
-  ขาดแนวคิดที่ถูกตอง 
-  เกี่ยวกับการสงเสริม
การรีไซเคิลใชเว็บไซต
เผยแพร 



       
 

หนา 6-27 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                             
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

2.2 มาตรการเสริมสราง
ศักยภาพการบังคับใช
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สวนราชการทั้ง
ร า ช ก า ร ส ว น ก ล า ง 
ราชการสวนภูมิภาค และ
ราชการสวนทองถิ่นที่มี
อํานาจหนาที่กํากับดูแล
สถานประกอบการมี
ทรัพยากร  (บุคคลและ
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อ ง ค
ความรู) ไมเพียงพอ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวน
สถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จัดสรรทรัพยากร 
(บุคลากร เครื่องมือ และ
อ ง ค ค ว า ม รู )  ใ ห
เหมาะสมกับปริมาณงาน
หรือสถานประกอบการ
ในพื้นที่ 

2.2 (1) จัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู ให เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 
 
2.2 (2) วางแผนจัดทํา
งบประมาณและวางแผน
กําลังคนใหสอดคลองกับ
ปริมาณงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 
2.2 (3)  สนับสนุนให
ชุมชนมีสวนรวมในการ
เฝาระวัง และแจงปญหา
ผลก ระทบมลพิ ษ ต อ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม
ใหหนวยงานรับผิดชอบ
ตอการบังคับใชกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 3   
 
 
 

3 - 5 

 การควบคุม
ปองกัน
ปญหามลพิษ
ไดอยาง
ทั่วถึง 
 
 
 
 

 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวดั, 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, กรมควบคุม
มลพิษ, สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด, 
สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาค, 
กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

กระทรวง
อุตสาหกรรม, 
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 
กระทรวง 
มหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

- 
 
 
 
- 
 

103 
 
 
 

105 

8 
 
 
 
6 

2.2 (1) 
-  ผูตอบไมเขาใจ ยัง
ตองการความชัดเจน
บางมาตรการ 
-  มาตรการนี้กวาง
เกินไป และเปนไป
ไดยากในทางปฏิบัติ 
-  ทําไดยาก 
 
2.2 (2) 
-  ผูตอบไมเขาใจ ยัง
ตองการความชัดเจน
บางมาตรการ 
-  มาตรการนี้กวาง
เกินไป และเปนไป
ไดยากในทางปฏิบัติ 
-  ทําไดยาก 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 



       
 

หนา 6-28 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                                
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

2.3 สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดลอม 

2.3 จากการศึกษาพบวา 
(1) ประชาชนที่อาศัยอยู
ใกลเคียงโรงงานไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษ
ของโรงงาน โดยที่มีการ
ร อ ง เ รี ย น ผ า น ส ว น
ราชการที่เกี่ยวของ  
(2) ประชาชนไมรูวิธี
ปองกันตนเอง และชนิด
ของมลพิษที่ไดรับ 
(3) ป ร ะ ช า ช น ไ ม ไ ด
รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ดําเนินการของภาครัฐที่
เ ข า ม า ดํ า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบโรงงาน และ
การจัดการปญหามลพิษ
ของผูประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 (1) เพิ่มบทบาทของ
อปท. ในการเปนหนวยงาน
พื้ นฐานที่ จะรวบรวม
ขอมูลและเผยแพรขอมูล
เกี่ ยวกั บการผลิ ตและ
มลพิษของโรงงานในพื้นที่
และการปองกันมลพิษที่
เกิดขึ้น 
 
2.3 (2)ใหสถานประกอบการ 
เขามามีสวนรวมกับอปท. 
และประชาชนในกิจกรรม
ที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งการกําหนด
นโยบายดาน CSR (Cooperate 

Social Responsibility) เนนการ
จัดการมลพิษสิ่งแวดลอม
เปนประเด็นหลัก 
 
2.3 (3) ราชการสวนภูมิภาค
เผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับชองทางในการ
รองเรียนปญหามลพิษ 

2.3 (1) อปท. จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดแผนกิจกรรมการ
มีสวนรวมในการดูแล
การจัดการสิ่งแวดลอม
และควบคู ไปกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
 
2.3 (2)ใหสถานประกอบการ 
จัดสงขอมูลการจัดการ
มลพิษภายในโรงงาน
ของตนให อปท. 
 
 
 
 

1 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การอยู
รวมกัน
ระหวาง
ประชาชน
และผูประ 
กอบการ
อยางยั่งยืน 

 - องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- สถานประกอบการ 

- องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
- โรงงาน 
- ชุมชน 
- สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวดั 
- สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวดั 
- สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวดั 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

2.3 (1) 
-  อปท. ยังไมมีศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดลอม เสนอให
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
มากกว าเปนผู ทํ า  ควรให
ภาครัฐเขามาชวยเหลือ “ตอง
ใหความรูความสามารถตอ 
อปท. กอนอันดับแรก” 
-  กังวลวาจะไมสามารถทํา
ได อย า งมีประสิทธิ ภ าพ 
เสนอใหใชกลไกอื่น เชน ตั้ง
เปนกรรมการรวมระหวาง
ชุ ม ช น กั บ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 
-  อปท. แสวงหาประโยชน
แ ล ะ ไ ม จ ริ ง ใ จ กั บ ก า ร
แกปญหา ไมไวใจ อปท. 
2.3 (2) 
-  ใหความรูแก อปท. และ
ชุมชนในการแปลความของ
ขอมูล 
-  ควรจัดสงขอมูลใหแก
หนวยงานสิ่งแวดลอมใน
จังหวัดดวย 
-  การบริหารจัดการ อปท. 
ยังไมโปรงใส ขาดบุคลากร
ที่มีความรูเฉพาะทาง 
-  ไมมั่นใจฐานขอมูลของ
ผูประกอบการ 
-  ไมเห็นดวย เพราะเปนการ
สงขอมูลใหหลายหนวยงาน
เกินไป เพราะเปนความลับ
ของบริษัท 
 
 
 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 



       
 

หนา 6-29 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                     
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

3. สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R & D) 
3.1 วิจัยเพื่อสรางองค
ความรูเกี่ยวกับ Tier และ
ฐานขอมูล เพื่อใชในการ
จัดการเรื่องสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1   2nd tier, 3rd tier,… มี
ลักษณะเปน SME ที่ตั้ง
อยูอยางกระจัดกระจาย
ไมมีการรวมกลุมกัน การ
จัดการของเสียเปนไปได
ยาก มีตนทุนการจัดการ
สูง หนวยงานของรัฐดูแล
ไดไมทั่ว ถึง  ทําให เกิด
มลพิษสิ่ งแวดลอมใน
ลักษณะตางๆ โดยที่ไมมี
ขอมูลรายละเอียด  ทั้ ง
ด านปญหาการจัดการ
มลพิษ ปริมาณมลพิษที่
เพียงพอ จึงสมควรที่จะมี
การรวบรวมองคความรู 
และขอมูลสถิติตางๆ เพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในดานการผลิตและการ
จัดการมลพิษ 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 . 1  ไ ด รั บ ข อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พื่ อ ก า ร
วางแผนจัดการปญหา
มลพิษจาก 2nd tier, 3rd 
tier  
หมายเหตุ : การแบงชนิด
ของชิ้นสวนยานยนต มี 2 
แนวทาง (ดูเอกสารแนบ)  
 
 
 
 
 

 
 
3.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
การจัดการ
มลพิษของ 
2nd tier และ 
3rd tier 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
และลด
ปริมาณ
มลพิษที่ออก
สูสิ่งแวดลอม
ในบรรยากาศ 
 

  
 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 
สถาบันยานยนต,  
กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, กรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม, 
การนิคม
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย 

 
 

100 

 
 
- 

 
 

101 

 
 
9 

 
 
- ไ ม มี ค ว า ม เ ห็ น
เพิ่มเติมในมาตรการนี้ 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 



       
 

หนา 6-30 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                        
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

3.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางองคความรูเกี่ยวกับ
เกณฑการปลอยมลพิษ 
 
 
 
 
 
 

3.2 จากการศึกษาพบวา 
มลพิษหลักที่เกิดจากการ
ประกอบรถยนต และ
ชิ้นสวน  ไดแก  มลพิษ
ท า ง อ า ก า ศ ที่ ม า จ า ก
ขั้นตอนการพนสี อบสี 
ซึ่งเปนสารอินทรียระเหย
งาย (VOCs) กอใหเกิด
ก ลิ่น เหม็นรบกวนแก
ป ระช าชนที่ อ า ศั ย อ ยู
ใกลเคียง โดยที่ยังไมมี
ม า ต ร ฐ า น ห รื อ มี
มาตรฐานแตยังไมมีการ
ครอบคลุมสารมลพิษ
ดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 (1) มีมาตรฐานการ
ระบายสาร VOCs ในรูป
ข อ ง ค ว า ม เ ข ม ข น 
(Concentration) และปริมาณ 
(Loading) ที่ระบายจาก
สถานประกอบการ 
 
 
3.2 (2) มีมาตรฐานสาร
VOCs ที่ยอมใหมีไดใน
บรรยากาศ 
 

3 . 2  ( 1 )  กรมโรงง าน
อุตสาหกรรมและกรม
ควบคุมมลพิษ  รวมกัน
กําหนดมาตรฐานสาร
ม ล พิ ษ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ตรวจวัด VOCs ที่ยอมให
ระบายจากโรงงาน 
 
3 . 2  ( 2 )  กรมควบคุ ม
มลพิษกําหนดมาตรฐาน
และวิธีการตรวจวัดสาร
มลพิษ VOCs ที่ยอมใหมี
ไดในบรรยากาศ 
 
 

1-3 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 
 

  ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม
จากสาร 
อินทรีย
ระเหยงาย
(VOCs) 
ลดลง 

 - กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- กรมควบคุมมลพิษ 

- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- กระทรวง
สาธารณสุข 
- สมาคม
อุตสาหกรรม
ยานยนตไทย 
และสมาคม
ผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทย 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

110 
 
 
 
 
 
 
 

110 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3 . 2  ( 1 )  ค ว ร ใ ห
ภ าค เอกชนมีส วน
รวมกําหนดมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
3 . 2  ( 2 )  ค ว ร ใ ห
ภ าค เอกชนมีส วน
รวมกําหนดมาตรฐาน 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 



       
 

หนา 6-31 

ตาราง 6.5 (ตอ)                                                                                                                                              
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ (ป) 

ผลกระทบ 
ความคิดเห็น

ผูเขารวม (รอยละ) มาตรการที่นําเสนอ ที่มาและเหตุผล เปาหมาย 
รายละเอียดและแนวทาง 

การดําเนนิงาน 
สั้น กลาง ยาว เชิงบวก เชิงลบ 

หนวยงานปฏบิัติ 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คะแนน
รวม 

ลําดับ
ที่* 

ขอสังเกต/ขอคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุม 

3.3 วิจัยและพัฒนาเพื่อนํา
แนวคิด Life Cycle Analysis 
(LCA) และมาตรฐานสากล 
ม า ใช ใ นก า รกํ า หนด
มาตรฐานดานมลพิษและ
การจัดการสิ่งแวดลอม 

3.3 การศึกษาพบวา
สํ าห รับสินค าที่ มี ก าร
สงออกไปตางประเทศ 
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
สิ่งแวดลอมจะเปนไป
ต า ม ข อ กํ า ห น ด ข อ ง
ต า งประ เทศ  เ ชน  ใน
ยุโรปจะใช End-of-Life 
for Vehicles, มาตรฐาน
การระบายสารมลพิษ 
มาตรฐานการระบายกาซ
คารบอนไดออกไซด
ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานระดับเสียงของ
ร ถ ขณ ะ วิ่ ง  ISO14001 
ISO 17025  เปนตน สวน
สินคาที่ขายในประเทศ 
ก า ร จั ด ก า รมลพิ ษ จ ะ
เปนไปตามกฎหมายไทย
ที่มีความเขมงวดนอยกวา 
หรือลาชากวามาตรฐาน
ของประเทศที่พัฒนาแลว 

3.3 กําหนด ปรับปรุง
มาตรฐานและการจัดการ
มลพิษสิ่ งแวดลอมใน
กระบวนการผลิตยาน
ยนตและชิ้นส วนยาน
ยนต ใหสอดคลองกับ
แนวคิด LCA และ
มาตรฐานสากล 

3.3 (1) ศึกษาสภาพปจจุบัน
ของการใชยานยนต แนว
ท า ง ก า ร นํ า ซ า ก ที่
ห ม ด อ า ยุ ก า ร ใ ช ง า น
กลับมาใชใหม  
  
 
 
3 . 3  ( 2 )  เ ส ริ ม ส ร า ง
เครือขายองคความรูที่
จํ า เปนในการกํ าหนด 
ปรับปรุงมาตรฐานและ
ก า ร จั ด ก า ร ม ล พิ ษ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น
กระบวนการผลิตยานยนต
และชิ้นสวนยานยนตให
สอดคลองกับมาตรฐาน 
สากล 
 
3.3 (3) ประชุมหารือกับ
ผูผลิตและผูนํา เขา เพื่อ
รวมมือและเตรียมการนํา
ซากที่หมดอายุการใช
งานกลับมาใชใหม 
 
 
 

 3-5 
 
 
 
 
 
 
 

3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-5 

   - สํานักงามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- สถาบันยานยนต 
- กรมการขนสงทางบก 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- สมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย 
- สมาคมผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนตไทย 

-  กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวง
คมนาคม 
- กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- สภา
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย 

98 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

2 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

105 
 
 
 
 
 
 
 

112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 

6 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

3.3 (1) 
-  ปฏิบัติไดยาก และ
ก า รนํ า กลั บม า ใช
ใหมอาจไดผลผลิต
ใหมที่ไมดีเทาที่ควร 
นาจะนํามาเปนตัว
ทดแทนในโรงงาน 
 
3.3 (2)  
- ไ ม มี ค ว า ม เ ห็ น
เพิ่มเติมในมาตรการนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 (3) 
-  อปท. มักกอปญหา 
ไมรวมมือจริง 
 
 

หมายเหตุ *   การจัดลําดบัความสําคัญ เปนการจดัตามความเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 40 คน จากผูเขารวมสัมมนา  76  คน 
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เอกสารแนบทายบทที่ 6 
 

ผลการจัดประชุมระดมสมองภาคสวนที่เกี่ยวของในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 
 

การนําเสนอแนวทาง มาตรการลดผลกระทบตอ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ผลการจัดประชุมระดมสมองภาคสวนท่ีเก่ียวของในการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

และการนําเสนอแนวทาง มาตรการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

การจัดประชุมระดมสมอง  3 เวทียอยเพื่อรับทราบปญหาที่พบ ความตองการความ
ชวยเหลือ (needs) และแนวทางแกไขปญหา สรุปไดวา (ดูภาคผนวกบทที่ 6 สวนที่ 1) 

1.   เวทีคนงานและภาคประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากโรงงานที่ตั้งในชุมชน (ซ่ึงสวนใหญ
เปนโรงงานตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ หรืออยูนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรืออยูในสวน
อุตสาหกรรม ฯลฯ ) โรงงานจึงกลายเปนสวนเดียวกันกับชุมชน ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเผชิญปญหา
เร่ืองรองเรียนจากชุมชนซ่ึงมีการเติบโตของเมืองและประชากร ทําใหรอบรั้วโรงงานมีบานเรือน หรือ
อาคารพาณิชย หอพัก หองเชา ฯลฯ  ฉะนั้น จากลักษณะการประกอบการของโรงงานอตุสาหกรรมยานยนต
หรือช้ินสวนนั้น ที่ไดกอใหเกิดปญหา 3 ลักษณะ คือ (1) ปญหามลพิษทางอากาศในรูปของสาร VOCs 
(2) ปญหามลพิษทางน้ําที่ปนเปอนโลหะหนักบางชนิด BOD ฯลฯ และ (3) ปญหามลพิษทางเสียงนั้น  
ทําใหชุมชนไดรับผลกระทบภายนอก ซ่ึงตองการใหโรงงาน ฯ ชวยเหลือ ไมเพิกเฉยตอปญหา  ใหมี
ความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility; CSR) มากขึ้น ตลอดจนเรียกรองให
หนวยงานราชการที่มีหนาที่โดยตรงตอการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเรื่องรองเรียน 
เหตุเดือดรอนรําคาญ ตองพัฒนาชองทางในการสื่อสารกลับมายังชุมชน แจงผลการตรวจสอบใหชุมชน
รับทราบ พรอมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนอยางถูกตองเพื่อลดปญหาผลกระทบตอสุขภาพ  สวนดาน
โรงงานฯ จําเปนตองทําการประชาสัมพันธ (PR) เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลเกี่ยวกับมลพิษ สารพิษ 
ผลกระทบภายนอกที่อาจมีไดจากระบวนการผลิต เปดโอกาสใหสังคม ชุมชน อบต.โดยรอบโรงงานเขา
มาตรวจสอบโรงงานพรอมกับทีมที่มา audit  ตามมาตรฐาน ISO14001  

2.  เวทีโรงงานประกอบการ ยานยนตและช้ินสวน supply chain เวทีนี้ นอกจากตัวแทน
โรงงานรถยนต รถจักรยานยนต และโรงงานชิ้นสวนยานยนต แลว ยังมีตัวแทนบริษัทรับจางขนของเสีย
อันตราย รับจางกําจัดมารวมประชุมดวย ผลสรุปคือ ประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤติดานความไมพอเพียง
ของบริการรับจางกําจัดของเสียอันตรายที่เปนของแข็งที่จําเปนตองนําไปฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ 
ถึงเวลาที่ตองเรงดําเนินการดานการเพิ่มขึ้นของบริษัทรับกําจัดฯ ที่ไดใบอนุญาตและมีธรรมาภิบาลใน
การดําเนินงาน อีกทั้งความตองการ การเรียกรองใหสวนราชการตั้งศูนยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับของเสีย
อันตราย เพื่อพัฒนาฐานขอมูลที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ ทั้งดานปริมาณ และชนิดของของเสียอันตราย
ในแตละป เพื่อใหประเทศชาติสามารถวางแผนการจัดหาบริการรับกําจัดของเสียอันตรายเหลานี้ไดอยาง
ถูกตองตอไป (หมายเหตุ: ปญหาขอมูลดานชนิดและปริมาณของของเสียอันตรายจากการประกอบการ
อุตสาหกรรมนั้น  ไมไดมีปญหาเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเทานั้น  หากแตใน
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อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีปญหาทํานองเดียวกันนี้ ซ่ึงนับเปนปญหาที่วิกฤติมากสําหรับประเทศชาติใน
อนาคต หากไมเร่ิมมีการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ) 

3.  เวทีหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ตั้งโรงงานผูประกอบการยานยนต และชิ้นสวน supply chain 
และหนวยงานรัฐที่ เปนผูกําหนดนโยบายและสถาบันที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรธุรกิจ  
(อบต. BOI  สมอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนสงทางบก สศค. การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย)  ผลสรุป คือ ที่ประชุมรับทราบปญหาสําคัญบางประการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ 
กอปญหาผลกระทบภายนอกจากกระบวนการผลิต  ไดแก (1) การตีความทางกฎหมายใหทรายดําที่ใช
เปนแมพิมพในการหลอโลหะใหเปนสารอันตราย  ไดกอใหเกิดภาระคาใชจายแกโรงงานผลิตชิ้นสวน 
(2) ปญหาโรงงานชิ้นสวนขนาดเล็ก (SME) มีทุนดําเนินการต่ํา การรับจางผลิตชิ้นสวนใหแกโรงงานใหญ 
หรือโรงงาน 1st tier โดยไมใหความสนใจตอการบําบัดของเสีย เนนแตการรับจางทําของสงใหทัน
กําหนดเวลา  ลดตนทุนใหต่ํา เพื่อใหสามารถแขงขันใหขายของได เทานั้นจึงมีแนวโนมสรางปญหา
ผลกระทบภายนอก เกิดความเสี่ยงดานสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ เปนภาระตอสังคม สวนขอเสนอที่ให
อบต. เจาของพื้นที่เขารวมกิจกรรม audit  ตามมาตรฐาน ISO 14001 นั้น แตเนื่องจาก อบต. ยังไมมี
ความรู ไมพรอมดานกําลังคน และเครื่องมือในการตรวจวัด  ฉะนั้น จึงตองเสนอใหหนวยงานราชการ 
ที่เกี่ยวของเรงดําเนินการเตรียมความพรอมกอน และเสนอใหประเทศชาติลงทุนทํา R&D การลดมลพิษ
จากการประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เตรียมทํายุทธศาสตรการมี Zero Landfill  
ในอนาคตอันใกล เปนตน 
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มาตรการที่นําเสนอและแนวทางการดําเนนิงานเพื่อลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมของการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต 

 
คณะที่ปรึกษาฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการฯ และเสนอแนวทาง

ในการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีการแสดงความเห็นจากที่ประชุม  
ซ่ึงองคประกอบผูเขารวมประชุมเปนดังแสดงในตาราง 6.6 และผลการดําเนินการระดมความคิดเห็นตอ
มาตรการ แนวทางที่คณะที่ปรึกษาฯ นําเสนอ โดยผูเขารวมประชุมไดตอบแบบสอบถามที่ 
คณะที่ปรึกษาฯ พัฒนาขึ้นมาใช สรุปไวในตาราง 6.5 

ตาราง 6.6 ผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นตอการนํามาตรการและเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 
       ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

สังกัดผูเขารวมประชุม จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 80 - 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 41 100 
1. เจาหนาที่ภาครัฐ (กรม กองที่เกี่ยวของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
     ยานยนตและชิ้นสวน) 

19 46.34 

2. นักวิชาการมหาวิทยาลัย 7 17.07 
3. ตัวแทนโรงงานผูประกอบรถยนต รถจักรยานยนต 2 4.88 
4. ตัวแทนโรงงานผูผลิตชิ้นสวน อะไหล 6 14.63 
5. ผูนํา/ผูแทนชุมชน 0 0.0 
6. องคการปกครองสวนทองถ่ิน 2 4.88 
7. บริษัทรับกําจัดกากของเสีย 3 7.32 
8. นิสิต นักศึกษา 2 4.88 

 รวม 41 100.00 
 สวนการประมวลผลการตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นตอแนวทาง มาตรการการลด
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนนั้น สรุปไดเปนตาราง 6.5 มีสาระสําคัญ คือ 

(1) คณะที่ปรึกษาฯ เสนอมาตรการ 3 มาตรการ คือ มาตรการสงเสริม มาตรการควบคุม 
กํากับ และการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

(2) มาตรการที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมมากที่สุดไดแก มาตรการที่ 2 คือ
มาตรการกํากับควบคุม โดยมีรายละเอียดของมาตรการ ในหัวขอ 2.1(3) การสงเสริมการนําของเสีย
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กลับมาใชใหม อันดับรองลงมาไดแก มาตรการที่ 3 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในหัวขอ 
3.3(3) ใหจัดประชุมหารือรวมกับผูผลิตและผูนําเขา (สินคายานยนต) เพื่อรวมมือและเตรียมการนําซาก
ที่หมดอายุการใชงานกลับมาใชใหม อันดับที่สาม ซ่ึงไดคะแนนเทากันใน 2 มาตรการยอย หัวขอยอย 
3.2(1) และ 3.2(2) คือ การเสนอใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษรวมกันกําหนด
มาตรฐานมลพิษและวิธีการตรวจวัด VOCs ที่ยอมใหระบายออกจากโรงงาน และอีกมาตรการหนึ่ง คือ 
ใหกรมควบคุมมลพิษกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดสารมลพิษ VOCs ที่ยอมใหมีไดใน
บรรยากาศ 

(3) นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเขารวมประชุม ดังนี้ 
  3.1  ผูกอมลพิษเปนผูจายและรับภาระคาใชจายในการบําบัดของเสียอันตราย 
  3.2  ใหบริษัทใหญเปนผูลงทุนดานฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ
มลพิษที่เกิดจากกระบวนผลิต แลวรัฐจึงใหการสนับสนุนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน อีกทั้งใหบริษัทใหญ
เปนแบบอยางของโรงงานขนาดเล็ก เปดโอกาสใหโรงงานขนาดเล็กเขาดูงานดวย 
  3.3  กรณีที่เสนอใหเพิ่มบทบาทของ อปท. ในการจัดกิจกรรมดูแลจัดการสิ่งแวดลอม
นั้น อปท. ยังไมมีศักยภาพดีพอ แสวงหาผลประโยชนในหนาที่ ไมโปรงใส ขาดความจริงใจในการ
แกไขปญหา ดังนั้น ภาครัฐควรเขามาชวยเหลือดําเนินการแทน หรือใหความรูแก อปท. กอนมอบ
อํานาจให อปท. เขามาจัดการดําเนินการดูแลสิ่งแวดลอม 
  3.4  ควรใหภาคเอกชนมีสวนรวมกับกรมควบคุมมลพิษในการกําหนดมาตรฐานและ
กําหนดวิธีการตรวจวัดสารมลพิษ (VOCs) ที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศ และที่ใหระบายออกจากโรงงาน 
 
 



จัดทำโดย
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