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 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินขนาดของตนทุนทางสังคมและนํามูลคาไปคํานวณ
คาตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศในการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศไทย ในที่นี้
ตนทุนทางสังคมประกอบดวย 4 สวนคือ ตนทุนบําบัดมลพิษภายในโรงงาน ตนทุนสุขภาพ ตนทุนการ
หลีกเลี่ยงมลพิษและตนทุนการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ไมนับรวมตนทุนสังคมในขั้นการใชงานรถยนตและขั้นการกําจัดซากรถยนตเมื่อส้ินสุดอายุการใชงาน 
อนึ่ง ผลิตภัณฑยานยนตที่ทําการศึกษาไดเลือกศึกษาเฉพาะรถยนต (ในที่นี้หมายถึงรถยนตนั่งขนาด 
1500-2000 cc และ รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตันขนาด 2500-3000 cc) รถจักรยานยนตขนาด 150 cc และ 
250 cc และชิ้นสวน ทั้งนี้เพราะกลุมรถยนตและรถจักรยานยนตดังกลาว มีสวนแบงตลาดมากกวา 
รอยละ 80 ของผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมยานยนต 
 การนําเสนอแบงออกเปน 7 สวนคือ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนและ
ผลประโยชนตอเศรษฐกิจไทยวัดในรูปของมูลคาเพิ่ม (2) วัฏจักรวงจรชีวิตของรถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต (3) การเกิดของเสียในกระบวนการผลิตรถยนต รถบรรทุก
ขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต และ ของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือการประกอบชิ้นสวนยานยนต  
(4) ตนทุนการบําบัดและกําจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต (5) การศึกษาตนทุนทางสังคม  
(6) การใชตนทุนทางสังคมคํานวณดัชนี Green DRC และ (7) สรุปและขอเสนอแนะ   

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และผลประโยชนตอเศรษฐกิจไทยวัดในรูปของ
มูลคาเพิ่ม 

 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนนับเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539-2540 เปนตนมา อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัว
รวดเร็วมาก และตอเนื่องมาตลอด ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2548 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป ในป 
พ.ศ. 2548 ยอดรถยนตที่ผลิตได 1,100,470 คัน ประมาณการมูลคาเพิ่มในปการผลิต 2548 ได 135,939 ลานบาท 
โดยมาจากรถยนตนั่ง และรถบรรทุกขนาด  1 ตัน รวมทั้งรถจักรยานยนต ประมาณ 67,737 ลานบาท 
และมาจากกลุมชิ้นสวนยานยนต 68,202 ลานบาท 
 ในชวง 25 ปแรกของการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ เปนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ไทยเริ่ม
สงออกคร้ังแรกในป พ.ศ. 2530 ปจจุบันกวารอยละ 50 ของรถยนตที่ผลิตในไทยสงไปจําหนายใน
ตางประเทศ  แมวาประเทศไทยจะเริ่มเกิดความไมมั่นคงทางการเมืองภายหลังการปฎิรูปการปกครอง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 อีกทั้งปญหาวิกฤติการณความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต ประกอบกบัการแขง็คา
ของเงินบาทไทยที่สงผลตอภาคการสงออกของไทย แตปจจัยทางลบเหลานี้ กลับมีผลกระทบตอ 
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ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนนอยมาก บริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทยยังคง
ยืนยันแผนการผลิตเดิมตามยุทธศาสตรที่ไดตัดสินใจเลือกแลวที่จะใชประเทศไทยเปนฐานการผลติเพือ่การ
สงออก อีกทั้งยังไดกําหนดเปาหมายการผลิตรถยนตนั่งและรถบรรทุกในป ค.ศ. 2010 ใหไดปละ 2 ลานคัน 
ไวตามเดิม (จากการสัมภาษณผูอํานวยการสถาบันยานยนต วันที่  22 มิถุนายน 2550  ภายหลังการประชุม
พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยฯ  ณ หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  
 ในอดีต ขอมูลเกี่ยวกับการกอกําเนิดของมลพิษและขนาดของมลพิษจากการผลิตรถยนต 
รถจักรยานยนต ออกสูภายนอกโรงงาน ไมเคยปรากฎออกสูสาธารณะ มีเพียงการรับรูภายในวงแคบ 
เชน เร่ืองราวรองทุกขที่ชุมชนแจง อบต. ในพื้นที่โดยตรง หรือแจงผานกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับ 
เหตุเดือดรอนรําคาญจากโรงงานผลิตชิ้นสวนทํามลพิษทางอากาศ ทางน้ํา และทางเสียง เปนตน 
 จึงเกิดประเด็นที่นาสนใจวา อุตสาหกรรมยานยนตในไทยซึ่งเปนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ที่มีบทบาทสําคัญเพราะเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเพื่อการสงออกที่สูงเปนอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส จะกอประโยชนในแงการสรางมูลคาเพิ่มแกประเทศไทยที่คุมคากับตนทุนทางสังคมที่โรงงาน
ขนาดใหญเขามาทําการผลิต มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมเปยที่รองรับของเสียที่เกิดเปน 
 by product  ใชทรัพยากรแรงงานที่มีอัตราคาจางต่ํากวาแรงงานในประเทศแม โดยไมไดมีการถายทอด
เทคโนโลยี แกทรัพยากรมนุษยของไทย ซ่ึงทําหนาที่เพียงแรงงานประกอบรถยนต ที่ไมแตกตางไปจาก
แรงงานกลุมที่ทํางานในโรงงานอิเล็กทรอนิกสซ่ึงยายฐานการผลิตจากประเทศแมผูเปนเจาของ know  how  
เขามาตั้งดําเนินการประกอบชิ้นสวนในประเทศไทย ที่เคยสรางปญหาสุขภาพคนงานที่นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในชวง พ.ศ. 2536-2538 มีเร่ืองราวคนงานเจ็บปวย นําคดีฟองเรียกคาเสียหาย และ
ขอรับเงินชดเชยจากนายจางเจาของโรงงานที่มีลักษณะการทํางานที่ เสี่ยงตอการสัมผัสมลพิษ  
เพื่อนคนงานเสียชีวิต 12 คนพรอมลูกเล็ก อายุ 3 เดือน จํานวน 2  คนเพราะไดมลพิษปนเปอนเขาสู
รางกายขณะตั้งครรภ (สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ, 2546 และ 2548)  
 ฉะนั้น การศึกษาจึงตองการวิเคราะหตนทุนทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
ในประเทศไทย  แลวนําคาดังกลาวไปใชคํานวณหาคาตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศ  
หรือที่เรียกวา Green Domestic Resource Cost (Green DRC) เพื่อดูความคุมคาในการใชทรัพยากรของ
ประเทศ 

2.   วัฏจักรวงจรชีวิตของรถยนตนัง่สวนบคุคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน  และรถจักรยานยนต 
วงจรชีวิตของยานยนตไมวาจะเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และ

รถจักรยานยนต มีความคลายคลึงกัน แบงเปน 3 ขั้นใหญๆ กลาวคือ ขั้นการผลิต (Production Stage)  
ขั้นการใชงาน (Use Stage) และขั้นผลิตภัณฑหมดอายุ (End-of-Life Stage) ดูภาพที่ 1 ประกอบ 
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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 1 วงจรชีวิตของรถยนตนั่ง รถบรรทุก 
 

ขั้นการผลิต  มลพิษอาจจะเกิดไดจากกระบวนการผลิตที่สําคัญ เชน การขุดและสกัดแรมาเพื่อ
ผลิตโลหะที่จะใชทําตัวถังและเครื่องยนต มลพิษที่เกิดขึ้นไดแก มลพิษทางอากาศ ไดแก สารอินทรีย
ระเหยเร็ว (VOCs) 1จําพวก เบนซีน ทูโลอีน สไตรีน เอธิลเบนซีน กาซคารบอนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด 
เปนตน มลพิษทางน้ําที่มีโลหะหนัก สารตัวทําละลายปนเปอน 

ขั้นการใชงาน  มลพิษสวนใหญจะมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงกลุมไฮโดรคารบอนตางๆ อะไหล
ที่เสียจะนําไปซอมหรือปรับปรุงใหม  

ขั้นผลิตภัณฑหมดอายุ รถยนตจะถูกถอดเปนสวนๆ ตัดและแยกไปใชงาน สวนที่ใชไมได 
จะนําไปฝงกลบ มลพิษสําคัญจะเปนกาซพวกคารบอนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน 
ช้ินสวนตางๆ และโลหะจากซากรถจะมีการนําไปหมุนเวียนใชใหมไดอีก 

3. การเกิดของเสียในกระบวนการผลิตรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต  และของเสีย 
ท่ีเกิดจากการผลิตหรือการประกอบชิ้นสวนยานยนต 

สามารถแบงประเภทของของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน ไดเปน 5 ประเภท คือ 

3.1 น้ําเสีย (Waste Water) สวนใหญมาจากตัวทําละลายจากกระบวนการชุบพนสี การลาง 
ทําความสะอาดชิ้นงาน และเครื่องจักร การหลอเย็น ซ่ึงน้ําเสียเหลานี้จะมีสารเคมี กรด/ดาง และโลหะหนัก
เจือปนอยูดวย หากโรงงานไมมีการจัดการที่เหมาะสม อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ส่ิงแวดลอม 
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3.2 อากาศเสีย (Air Pollution) เนื่องจากมีการใชสารเคมี เชน กรด ดาง น้ํามัน และตัวทําลาย
หลายชนิด ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เชน การพนสี หลอ เคลือบผิว ชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา
และสารเคมี ซ่ึงจะกอใหเกิดไอระเหยที่เรียกวา สารอินทรียระเหยเร็ว (Volatile Organic Compounds ; VOCs) 
ที่เปนอันตรายตอพนักงานและชุมชนที่อาศัยอยูติดร้ัวโรงงาน สวนการตกแตงผิวช้ินงานดวยเครื่องมือกลตาง  ๆ
กอใหเกิดฝุนโลหะในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานดวย 

3.3 กากของเสีย (Solid Waste: General Waste) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ กากของเสียทั่วไป 
ไดแก ขยะเปยก เศษอาหาร ขยะแหง กระดาษสํานักงาน เศษไมพาเลท เปนตน และกากของเสียจากการ
ผลิตซึ่งเกิดจากการกระเด็นตกหลนของเศษโลหะและชิ้นงานที่ไมไดคุณภาพจากกระบวนการผลิต 

3.4 ของเสียอันตราย (Solid Waste: Hazardous Waste) มลพิษสวนนี้หมายถึง กากของเสียที่เปน
ของแข็งที่กอใหเกิดอันตราย หรือมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของพนักงาน ซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการพนสี ปนเปอนดวยตัวทําละลาย โลหะหนัก และสารพิษอื่นๆ ไดแก วัสดุดูดซบั วสัดปุนเปอน 
ฝุนสี กากสี กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย สารเคมีที่หมดอายุ และน้ํามันเครื่องที่ใชแลว เปนตน 

3.5 มลพิษทางเสียง ในขั้นตอนที่มีการใชเครื่องจักรขนาดใหญ และวัตถุดิบหลักที่ใช คือ เหล็ก 
จึงกอใหเกิดเสียงดังในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการตัด การเจาะ และการปมขึ้นรูป เฉลี่ยเกินกวา 
80 เดซิเบล เอ ซ่ึงเปนระดับที่อันตรายตอสุขภาพพนักงาน หากไดรับมลพิษทางเสียงเปนเวลานาน  

กลาวโดยสรุปวา  การพนสี อบสี ที่รวมถึงการเก็บกักสี การผสมสี การทําสีใหแหง และการ
เคลือบขั้นสุดทาย จัดเปนขั้นตอนที่มีโอกาสทําใหเกิดขยะอันตรายและเกิดของเสียเหลือใชมากที่สุด  
ถาโรงงานยังใชสีที่มีทินเนอรเปนตัวทําละลาย (thinner base) จะไดสาร VOCs ออกมาเปนมลพิษทาง
อากาศ  

4. ตนทุนการบําบัดและกําจัดของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 

การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอน
การพนสี  ซ่ึงประกอบดวยน้ําเสียที่มีตัวทําละลายชนิดตางๆ ที่ใชลางคราบน้ํามัน ฝุนละอองจากผิวโลหะ 
เศษสีตางๆ ที่ติดและปนเปอนอยูในน้ําที่ใชเปนมานน้ําทําความสะอาดละอองสีและสาร VOCs ซ่ึงเปน
มลพิษเหลวที่จะถูกสงไปบําบัด เพื่อรีดตะกอนออกจากน้ําเสียโดยอาศัยมานน้ํา และ กําจัด VOCs โดย
วิธีการเผาของเสียที่ไดจากการบําบัดมลพิษ จะเปนกากของเสีย อุตสาหกรรมที่เปนของแข็ง และ VOCs 
ที่เผาไหมไมหมด การจัดการของเสียเหลานี้มีการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการจัดการและการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการพนสี เชน 
ตะกอนกากสี (paint sludge) ถาหากใชเปนเชื้อเพลิงได บริษัทผูผลิตรถยนต ช้ินสวน ไดจัดจางบริษัท
เอกชนขนสงไปเปนเชื้อเพลิงในโรงปูนซีเมนต สวนที่ใชเปนเชื้อเพลิงไมได บริษัทผูผลิตของเสีย
อันตรายจะวาจางบริษัทเอกชนรับจางขนแลวกําจัดโดยวิธีฝงกลบ โดยบริษัทผูผลิตรถยนตไดมีมาตรการ
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ติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความแนใจผูรับจางไดมีการจัดการขนสงนําไปกําจัดตามหลักวิชา เพื่อ
ไมใหกากของเสียปนเปอนตอส่ิงแวดลอม และเกิดความเสียหายแกบริษัทผูผลิตรถยนต  

บริษัทธุรกิจเอกชนรับจางขนยายกากของเสีย จะตองมีหองทดสอบที่ไดมาตรฐาน มีการจัดการ
ขนถายกากของเสียออกจากโรงงาน เพื่อใหโรงงานผูผลิตรถยนตและจักรยานยนตมีปริมาณกากของเสีย
อันตรายที่เก็บและระยะเวลาเก็บกักใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสาร
กํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ 
(1,000 กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป) และขนาดกลาง (มากกวา 100 แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัมตอเดือน)  
เก็บกักของเสียอันตรายไวไดไมเกินเกาสิบ และรอยแปดสิบวัน ตามลําดับ อยางไรก็ดี มีปญหาที่
บริษัทผูผลิตรถยนต ช้ินสวน ไมสามารถจัดหาบริษัทเอกชนที่รับจางมาขนสงกากของเสียอันตรายไดใน
เวลา และราคาที่พอเหมาะ 

ในบางสถานการณ โรงงานผูผลิตรถยนตไมสามารถอยูในภาวะที่จะเรียกรองมาตรฐานบริการ
กําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมไดอยางเต็มที่ เชน ป พ.ศ. 2549 บริษัทที่รับบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 
ที่มีอยู 3 บริษัท ไดแก (1) บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (2) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต 
เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และ (3) บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) หรือ GENCO  บริษัทที่ 1 และ 2  ไมสามารถประกอบธุรกิจได เนื่องจากศาลสั่งใหระงับการ
ดําเนินการชั่วคราว  ดังนั้นจะเหลือแตเพียงบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
รายเดียว ทําให GENCO กลายเปนผูผูกขาดในการกําหนดเวลาและปริมาณในการขนสงกากของเสีย
อันตรายของโรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ สงผลใหผูผลิตรถยนตบางรายประสบปญหาจากการเก็บกัก
ของเสียอุตสาหกรรมเกินกวาปริมาณที่กฎหมายกําหนด  และตองจัดหาสถานที่เก็บกักใหพอเพียงกับ
ปริมาณกากของเสียที่ตกคาง  ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ ทําใหโรงงานตองยอมรับเงื่อนไขและราคาตามที่ 
ผูขนสงกากของเสียอุตสาหกรรมไปกําจัดเสนอ 

จะเห็นวาในสถานการณที่มีผูใหบริการกําจัดของเสียนอย จะกอใหเกิดการขาดแคลนผูรับ 
กากของเสียอันตรายไปกําจัด ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมตองเก็บกักของเสียอุตสาหกรรมไวในโรงงาน
มากเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด  ประกอบกับสถานที่เก็บของโรงงานไมไดออกแบบไวใหเก็บกกัของ
เสียอุตสาหกรรมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  ดังนั้น กากของเสียอันตรายที่ตกคางในโรงงานอาจสราง
ปญหาในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมแกโรงงาน และเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหของเสียอุตสาหกรรม
กอปญหาตอส่ิงแวดลอมในโรงงานและนอกโรงงานได  

4.2 มลพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อบําบัดมลพิษและของเสียจากการ
ผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต 
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4.2.1 การบําบัดมลพิษที่เปนกาซและการดูดซับโดยสภาพแวดลอม : กาซที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการประกอบรถยนต ไดแก กาซที่อยูในกลุมสารอินทรียระเหย (VOCs) ซ่ึงจะเปนน้ํายา 
ทําความสะอาดหรือตัวทําละลาย ในกระบวนการลางทําความสะอาดโลหะ (วัสดุที่เปน non-ferrous) 
การพนสีรถยนต 

กาซที่เกิดขึ้นเปนสวนที่เหลือหลังจากขบวนการบําบัดน้ําเสีย และการจัดการ VOCs  
โดยผานมานน้ํา สารเหลานี้จะถูกนําไปเผาหรือผานถานกรองเพื่อดูดซับ การเผา VOCs จะเผาไหม 
โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (สําหรับโรงงานที่มีทอกาซผาน) โรงงานที่ไมมีทอกาซผานจะใช
เชื้อเพลิงอื่นๆ วิธีการเผากําจัดสาร VOCs ไดประมาณรอยละ 95 VOCs สวนที่เหลือรอยละ 5 และกาซ
อ่ืนๆ ที่เกิดจากการเผาไหมถูกปลอยเขาสูบรรยากาศโดยปลองระบายกาซของโรงงาน 

การกําจัด VOCs โดยวิธีเผา เปนการกําจัดที่มีตนทุนหรือคาใชจายในการลงทุนในระบบ
เตาเผาและมีคาใชจายทางดานเชื้อเพลิง ซ่ึงเหลานี้เปนคาใชจาย เปนตนทุนในการจัดการมลพิษที่สําคัญ
ของโรงงานประกอบรถยนต กาซที่เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงและการเผาไหม VOCs ตลอดจน 
VOCs ที่เผาไหมไมหมดจะถูกปลอยเขาสูสภาพแวดลอมใหสภาพแวดลอมดูดซับมลพิษเหลานั้น 
ปริมาณ VOCs สวนที่เผาไหมไมหมด ปการผลิต 2548 มีประมาณ 431 ตัน 

4.2.2  การใชทรัพยากรและสภาพแวดลอมบําบัดน้ําเสีย: น้ําเปนทรัพยากรในประเทศ 
ที่โรงงานประกอบรถยนตใชในกระบวนการผลิตรถยนต โดยเฉพาะในกระบวนการลางทําความสะอาด
ผิวโลหะ ตัวถังรถยนตและชิ้นสวนอุปกรณกอนกระบวนการพนสี การใชน้ํา การลดสาร VOC และ 
ฝุนละอองสีโดยมานน้ํา การผลิตรถยนตสวนบุคคล 1 คัน มีการใชน้ําโดยเฉลี่ย 2.6 ลูกบาศกเมตร  
และสําหรับการผลิตรถบรรทุกเล็กขนาด 1 ตันใชน้ํา 3.0 ลูกบาศกเมตรตอคัน รถจักรยานยนต  
0.3 ลูกบาศกเมตรตอคัน ซ่ึงประเมินจากยอดการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต
รถยนตใชน้ําประมาณ 4.26 ลานลูกบาศกเมตร น้ําเหลานี้จะเปนน้ําเสียที่เกิดจากการผลิต และจะไดรับ
การบําบัดเพื่อลดมลพิษที่แขวนลอย และสารเคมีที่ละลายอยูในน้ํา 

4.2.3 การใชที่ดินและที่วาง (Space) ในการฝงกลบกากของเสียจากการผลิตยานยนต  ที่ดิน 
ที่วาง ที่ใช เปนสถานที่ฝงกลบขยะ  เปนทรัพยากรอยางหนึ่งที่จะตองใชในการฝงกลบของเสีย 
ที่ไมสามารถกําจัดโดยวิธีอ่ืน  ซ่ึงการฝงกลบกากของเสียจากอุตสาหกรรมยานยนต กากของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และของเสียตางๆ ที่ไมสามารถกําจัดไดโดยการเผาเพื่อใหไดพลังงาน 
จะถูกนําไปฝงกลบ  การฝงกลบตองใชปริมาตรที่เปนพื้นที่ดินหรือเปนหลุมฝงกลบเฉพาะ จากยอด 
การผลิตยานยนต ป พ.ศ. 2548 ปริมาณของเสียที่ตองใชพื้นที่ฝงกลบมีจํานวน 40,899 ตัน คิดเปน
ปริมาตร (Space) ที่ตองการใชฝงกลบทั้งสิ้น 24,503 ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนปริมาตรในมิติ เชน 
ขนาด กวาง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2.45 เมตร 
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4.3 ตนทุนในการจัดการมลพิษ 
4.3.1 ตนทุนของเอกชนในการจัดการมลพิษ : การประเมินตนทุนในการจัดการมลพิษใน

การผลิตรถยนตแตละประเภท ประเมินจาก (1) คาใชจายในการจัดการสาร VOCs ใหอยูในระดับที่
เหมาะสม (2) คาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย ที่เกิดจากกระบวนการลางชิ้นสวนอุปกรณ กอนที่จะนํา
ตัวถังรถยนตผานกระบวนการพนสีและเคลือบสี (3) คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรม
อ่ืนๆ ในการลดมลพิษ 

4.3.2 คาใชจายในการจัดการ VOCs : ในการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล 1 คัน จะกอใหเกิด
สาร VOCs ในอัตรา 52 กรัม ถึง 55 กรัมตอตารางเมตร รถยนตหนึ่งคันมีพื้นที่ทั้งดานนอกและดานใน
ประมาณ 100 ตารางเมตรตอรถ 1 คัน ปริมาณสาร VOCs ที่เกิดขึ้นประมาณ 5.35 กิโลกรัมตอคัน 
มีตนทุนในการบําบัดจะประมาณ 346 บาทตอคัน สําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน ถาสมมติใหมีพื้นที่ 
140 ตารางเมตรตอคัน ปริมาณสาร VOCs ที่เกิดจากกระบวนการมีประมาณ 7.49 กิโลกรัมตอคัน  ซ่ึงจะ
เสียคาใชจายในการบําบัด 484 บาทตอคัน รถจักรยานยนตและชิ้นสวนที่พนสี มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ตารางเมตรตอคัน 
ปริมาณสาร VOCs ที่เกิดขึ้นประมาณ 0.2675 กิโลกรัมตอคัน ตนทุนในการบําบัดจะประมาณ 17.28 บาทตอคัน 

4.4 ตนทุนรวมในการจัดการมลพิษที่เกดิจากการผลิตรถยนต 
ผลการประเมินคาใชจายในการจัดการมลพิษดังแสดงในตารางที่ 1  พบวา รถยนตนั่งสวนบุคคล

มีคาใชจายในการจัดการมลพิษ 665.09 บาทตอคัน เมื่อพิจารณาลึกลงไปถึงรายละเอียดของคาใชจายที่
สามารถแยกสวนประกอบออกมา พบวา คาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย คาใชจายที่เกิดจากการกําจัด 
VOCs และกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการบําบัดมลพิษภายในโรงงาน สวนรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
มีตนทุนในการจัดการมลพิษ 881.03 บาทตอคัน รถจักรยานยนต มีตนทุนดังกลาวเพียง 45.48 บาทตอคัน 
ซ่ึงไมวาจะเปนกระบวนการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคล  รถบรรทุกขนาดเล็ก  1 ตัน  ตลอดจน
รถจักรยานยนต คาใชจายในการจัดการมลพิษสวนใหญเปนคาวาจางบริษัทเอกชนใหเขามาขนกากของเสีย
อันตรายไปกําจัดภายนอกโรงงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมคาใชจายในการบําบัดมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตโดยอางอิงตัวเลขการผลิตในป พ.ศ.2548 พบวา คาใชจายในการบําบัดมลพิษจากการ
ผลิตมีทั้งสิ้น 1,070.31 ลานบาท เปนสวนของการผลิตรถยนต 184.63 ลานบาท รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
724.97 ลานบาท และรถจักรยานยนต 160.71 ลานบาท คาใชจายในสวนที่เปนตนทุนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของผูผลิตและเปนตัวเลขที่ประเมินในลักษณะต่ํากวาคาที่เปนจริง ตนทุนดังกลาวนี้  
เมื่อพิจารณาในการประเมนิตามแนวคิดตนทุนหลีกเลี่ยงมลพิษ (Preventive Cost) แลว จะเปนตนทุนขั้นต่ํา
ที่จะเกิดขึ้นแกส่ิงแวดลอม  
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5. การศึกษาตนทุนทางสังคม  

5.1 การระบุพื้นที่เสี่ยงเพื่อใชเปนกรณีศึกษา 
เกณฑที่ 1  ใชขอมูลในอดีตจากการรองเรียน (กรมควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2541 – 2549) 

ผนวกกับการลงสํารวจพื้นที่ เพื่อสอบถาม อบต. เทศบาล แขวง  และ สัมภาษณ ชาวบาน ชุมชนเดิมที่
เคยตั้งบานเรือนอาศัยอยูในพื้นที่ กอนที่โรงงานจะเขามาตั้งดําเนินการ  จึงไดรายช่ือโรงงานผูประกอบ
รถยนตในจังหวั ดปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จํานวน  3 โรงงาน 

เกณฑที่ 2 พิจารณาตําแหนงที่ตั้งของโรงงานโดยลําพัง ในพื้นที่นอกนิคมและ/หรือ นอก
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ทําใหไดโรงงานสองโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ อยุธยา และชลบุรี 

เกณฑที่ 3  พิจารณาจากบริเวณรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนพื้นที่ตั้งกระจุกตัวของ 
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต จํานวน 28 โรงงาน ซ่ึงจากขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ที่ไดเขาไปตรวจ
คุณภาพน้ําในนิคมอุตสาหกรรม พบวา ผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งมีคามลพิษเกินมาตรฐาน   

เกณฑที่ 4  การตรวจสอบขอมูลในพื้นที่โดยการติดตอ หนวยงานทองถ่ินในชุมชน(อบต. 
อบจ. หรือเทศบาล)  เพื่อรับฟงขอรองเรียน ไดพื้นที่ 4 อบต. และ 1 เทศบาล บริเวณที่ 1 โรงงานตั้ง
ดําเนินการอยู  

เกณฑที่ 5  กําหนดพื้นที่ในการเขาเก็บขอมูลโดยคําถึงถึงระยะหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ
เปนสําคัญ ทั้งนี้แลวแตชนิดของมลพิษ กลาวคือ  

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

อนึ่ง การกําหนดรัศมีระยะหางจากโรงงานแหลงกําเนิดมลพิษของพื้นที่เสี่ยงนั้น ยังจําเปนตอง
คํานึงถึงขอเท็จจริงเพิ่มเติม เกี่ยวกับแหลงที่มาของมลพิษ จากโรงงานที่ปลอยมลพิษอยูหลายโรงงานใน
พื้นที่เดียวกัน ทําใหแยกแยะปญหาที่เกิดขึ้นวามาจากโรงงานใดไดยาก 
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ตารางที่ 1  ตนทุนในการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมยานยนต 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

เปนของแข็ง          
(ลานบาท/ป) 

(5) 

การประมาณคา
ตนทุนของ

อุตสาหกรรมในการ
จัดการของเสีย        
(ลานบาท/ป) 

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

ตนทุนบําบัด 
น้ําเสีย 

(ลานบาท/ป) 
 
 

(7) 

ตนทุนรวมทั้ง
สิ้นในการ

จัดการของเสีย 
 (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 61.06 8.23 0.2544 74.21 143.75 16.96 160.71 45.481/ 

ตนทุนรวม(ลานบาท) 555.02 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 :                 มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, “โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของการพัฒนาอุตสาหกรรม: 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต มิถุนายน 2550”  รายงานฉบับหลัก  ตารางที่ 3.17 เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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5.2 การระบุตนทุนทางสังคม อาจจําแนกได 6 สวนตอไปนี้ คือ   
A. สวนที่เกี่ยวของกับโรงงาน  ในสวน A นี้จะมี 2 รายการตอไปนี้   

A.1 ตนทุนคาบําบัดของเสียที่ไดจากกระบวนการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต 
(Total Treatment Cost ; TTC) ที่โรงงานอุตสาหกรรมตองรับผิดชอบเพื่อใหไดมาตรฐานการปลอย
มลพิษสูสภาพแวดลอม 

A.2 ตนทุนสุขภาพ (Cost of Illness) ของคนงานที่ไดรับการตรวจสุขภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ และอาจพบวา คนงานบางสวน มีโอกาสไดสัมผัส หรือปนเปอนสารเคมี
อันตราย ตลอดจนไดรับมลพิษในขณะทํางาน เชน หองพนสี ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต  

อนึ่ง  ถาโรงงานผูผลิต รถยนต รถจักรยานยนตหรือโรงงานผลิตชิ้นสวนจัดการไมดีพอ 
และทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนใกลเคียง  ดังอธิบายในสวน B  

B. สวนที่เปนผลกระทบภายนอกโรงงาน  ซ่ึงมี 2 สวนยอย คือ 
B.1 ตนทุนสุขภาพ (Household Health Cost ; HHHC) ของสมาชิกในครัวเรือน

ที่ตั้งบานเรือนในบริเวณใกลเคียงโรงงานที่กอมลพิษ จําพวกกากของเสียอุตสาหกรรม 
B.2   ตนทุนการปองกันมลพิษ (Household Preventive Cost ; HHPC) หรือ

หลีกเลี่ยงมลพิษ (Averting Cost ; AC) ของปจเจกบุคคลและหนวยครัวเรือนยอย 

C. สวนที่ทางการรัฐรับภาระ คาใชจายในการปองกันสังคมสวนรวม (Defensive Expenditure 
หรือบางทีเรียก Collective-Defensive Cost) เชน คาจัดการกําจัดขยะที่เทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) ตองรับภาระแตละเดือน แตละป ฯลฯ 

D.   ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงในทางเทคนิค
ประเมินไดยาก ตอมานักเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม ไดพัฒนาวิธีการประเมินตนทุนสวนนี้โดยการ
สอบถามจากความคิดเห็นและใหผูตอบสัมภาษณประเมินมูลคา (เทคนิคนี้กําลังเปนที่นิยมในประเทศ
ตะวันตก เพราะคาใชจายในการพัฒนาแบบสอบถาม และคาใชจายในการสํารวจภาคสนามไมสูง
เกินไปนัก) 

ซ่ึงงานวิจัยโครงการฯ นี้ สามารถทําไดบางสวนตามขอมูลที่สืบหารวบรวมได คือ 
รายการที่ A.1  B.1  B.2 และ D โดยที่ในสวนที่เปนตนทุนรายการ B.2 นอกจากสัมภาษณเชิงลึกกลุม
ครัวเรือนแลว นายแพทยซ่ึงเปนคณะที่ปรึกษาฯ ยังไดเขามาในชุมชนพรอมทีมงาน ทําการตรวจ
รางกายชาวบานสมาชิกครัวเรือนที่ตั้งบานเรือนในพื้นที่เสี่ยงใกลเคียงที่ตั้งโรงงานดวย ซ่ึงอาจเขียน
ใหเห็นกรอบการคํานวณตนทุนทางสังคมที่มีขอมูลเอื้ออํานวยเพียง 4 สวนเทานั้น ดังนี้  

(1)  ตนทุนการจัดการมลพิษภายในโรงงาน (TTC)  
(2) ตนทุนสุขภาพของสมาชิกครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง (HHHC) 
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(3) ตนทุนการปองกันมลพิษ หรือตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษของครัวเรือน (HHPC) 
(4) ตนทุนการเสื่อมคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC) 

5.3 กรณีศึกษาครัวเรือนในบริเวณพื้นที่เสี่ยง เพื่อประเมินมูลคาตนทุนทางสังคมที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมยานยนต  

จํานวนครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงที่ไดใชในการวิเคราะหตนทุนทางสังคม รวม 600 ครัวเรือน 
กระจายตัวอยูในจังหวัดตาง ๆ  6 จังหวัด (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี และอยุธยา) 

กลุมตัวอยางจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่เสี่ยง มีลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจ (Socio-Economic) 
โดยสรุปคือ ในดานเพศ พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สัดสวนของเพศหญิงตอชาย เปน 2 : 1 
ชวงอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป สวนใหญสมรสแลว ระดับการศึกษา สวนใหญ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนตน (ประถมศึกษาปที่ 4) ดานอาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รายไดสุทธิ
ของครัวเรือนตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท  ลักษณะที่อยูอาศัย สวนใหญเปนบานของตนเอง  

ดานการไดรับมลพิษที่เชื่อวา มาจากโรงงานฯ นั้น ครัวเรือนเปาหมายไดจัดอันดับใหปญหา 
ที่รายแรงสําคัญที่สุดคือ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา รองลงมาคือมลพิษทางเสียง สวนมลพิษจากขยะ
และของเสียจากโรงงาน เปนอันดับสุดทาย ในแงของมลพิษทางน้ํา คณะที่ปรึกษาฯ ไดทําการสอบถามถึง
ปญหามลพิษทางน้ําในชุมชนพื้นที่เสี่ยง พบวา มีกลุมตัวอยางไดรับผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา เชน  
น้ําผิวดิน มีกล่ินเหม็น มีการปนเปอนสารพิษที่ปลอยออกมากับน้ําทิ้งจากโรงงาน คิดเปนรอยละ 81.3  
การไดรับมลพิษทางอากาศ เชน กล่ินเหม็น เขมาควัน จากการเผาของโรงงาน คิดเปนรอยละ 57.7 การไดรับ
มลพิษทางเสียง คิดเปนรอยละ 90.3 ทั้งนี้ไมมีกลุมตัวอยางไดรับปญหามลพิษจากกากของเสียอันตราย  

จากการเก็บขอมูล ไดสอบถามถึงปญหาสุขภาพในรอบปที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
รอยละ 52.3 มีอาการเจ็บปวยเกิดขึ้นในรอบป โดยกลุมตัวอยางรอยละ 20.2 คิดวาอาการเจ็บปวยนั้น
เปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ เมื่อสอบถามถึงความตองการในการเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะในการดําเนินโครงการเพื่อลดมลพิษ พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 56 
มีความตองการในการเขารวมประชุม 

คาใชจายในการปองกันหลีกเลี่ยงมลพิษ จําแนกตามชนิดของมลพิษ 
(1) มีการซื้อเครื่องกรองน้ํา  
(2) มีการซื้อเครื่องปรับอากาศทําความเยน็ปองกันกลิ่นมลพษิเขาบาน  
(3) เสียคาใชจายในการซื้อน้าํดื่ม   

คาเฉลี่ยของคาใชจายในการปองการหลีกเลี่ยงมลพิษทางน้ําเปน  55.6 บาทตอครัวเรือนตอเดอืน 
สามารถคํานวณ คาใชจายในการปองกันหลีกเลี่ยงมลพิษทางน้ําตอครัวเรือนตอปเปน 667.20 บาท 

เมื่อจําแนกกลุมเปาหมาย 600 ครัวเรือน ออกมา จะพบวา มีผูที่มีอาการเจ็บปวยในรอบปที่
ผานมา  314  ครัวเรือน ไมมีอาการเจ็บปวย 286 ครัวเรือน โดยผูตอบเชื่อวาการเจ็บปวยมีผลมาจาก
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การไดรับมลพิษจากโรงงานชิ้นสวนยานยนต  ซ่ึงผูที่มีอาการเจ็บปวยมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล  
1,700 บาท ตอครัวเรือนตอป 

5.4 กรณีศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต 
 การสัมภาษณกลุมประชาชนที่อาศัยโดยรอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต จํานวน 7 แหง  
ตามเกณฑทั้งหาที่อธิบายไวแลวในหัวขอ 5.1 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 600 ครัวเรือน ที่ระบุปญหามลพิษ 
2 ชนิด ที่ชุมชนเผชิญ คือ   

• มลพิษทางอากาศและเสียง ไดแก กล่ินเหม็นรบกวนจากการพนสี เสียงดังจากการ
ทดลองเครื่องยนต ฝุนละอองและเขมาควันจากการเผาทําลายขยะมูลฝอย เปนตน 

• มลพิษทางน้ํา ไดแก การปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะที่ทําใหไมสามารถใช
อุปโภคบริโภคตามปกติ น้ําเสียมีกล่ินรบกวนหรือมีสีเปนที่พึงรังเกียจ เปนตน 

 

ตารางที่ 2  ประมาณการตนทุนทางสังคม 3 กรณี : ตนทุนการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน (HHHC)  
ตนทุนการปองกันความเสี่ยงจากมลพิษของครัวเรือน (HHPC)  ตนทุนความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ENVDC)                         

(หนวย :บาท) 

รายการ/ประเด็น HHHC HHPC ENVDC ตนทุนรวม  

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  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  

 
  พื้นที่ที่ไดรับเลือกเปนกรณีศึกษาในการตรวจตัวอยางอากาศและน้ํา เปนชุมชนที่ชาวบาน 
ที่อาศัยอยูนั้น เชื่อวาไดรับมลพิษจากโรงงานที่ตั้งอยูในบริเวณดังกลาว ในการนี้แพทยไดทําการตรวจ
รางกาย จํานวน 8 ครัวเรือน จํานวน 20 คน ที่มีเงื่อนไขดานสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม  
คือ ตองไมเปนผูสูบบุหร่ี ตองอาศัยอยูประจําในพื้นที่ และยินดีใหความรวมมือในการตรวจแล็ป ที่ตอง
มีการเจาะเลือดและเก็บตัวอยางปสสาวะ เพื่อคนหาระดับของสาร BTEX 4 ตัวในรางกาย คือ เบนซีน 
ทูโลอีน เอทิลเบนซีน และไซลีน ผลการตรวจในหองปฏิบัติการ (LAB) พบการปนเปอนมลพิษเขาสู
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รางกายกลุมตัวอยาง 5 คน แมจะพบในปริมาณที่คอนขางต่ําก็ตาม การสัมภาษณซักประวัติของแพทย 
ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย ขณะทําการตรวจรางกายชาวบานกลุมเปาหมาย พบวา มีอาการปวดศีรษะ 
วิงเวียนศีรษะ มีอาการคันตามผิวหนัง  

 ในแงผลการสุมตรวจคุณภาพอากาศและน้ําในพื้นที่เสี่ยงดังกลาวพบเฉพาะปญหามลพิษ 
ทางอากาศเพราะมีปริมาณสารทูโลอีน เอธิลเบนซีน และไซลีนในอากาศที่เก็บตัวอยางจากบริเวณ 
ร้ัวโรงงานในวันที่โรงงานทําการผลิตแตกตางจากในวันที่โรงงานหยุดทําการผลิตอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ สวนตรวจไมพบปญหามลพิษทางน้ํา 

6. การใชตนทุนทางสังคมคํานวณดัชนี Green DRC 

คาดัชนี Green DRC บงชี้ขนาดการใชทรัพยากรภายในประเทศที่รวมตนทุนทางสังคมแลว 
เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่แทจริง ผลการศึกษาพบวา 

6.1 วัตถุดิบหลักในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต มีทั้งที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
และเปนวัตถุดิบภายในประเทศ ซ่ึงผูผลิตอาจไมใชผูนําเขาโดยตรง ผลจากการศึกษารถทั้ง 3 ประเภท  
มีสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศที่แตกตางกัน กลาวคืออุตสาหกรรมใดที่มีการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศมากกวาการนําเขาจากตางประเทศ คาดัชนี Green DRC ก็จะสูงมาก บางรายการ  
บางสินคาจะมีคามากกวา 1 อยางไรก็ดี ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตนั้น รถจักรยานยนต 
มีอัตราการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูงสุดคิดเปนรอยละ 76.75 รองลงมาไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล 
คิดเปนรอยละ 52.48 และรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน คิดเปนรอยละ 46.75 

6.2 คาดัชนี Green DRC เปนการนําตนทุนการใชทรัพยากรภายในประเทศที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตยานยนตและช้ินสวนที่รวมตนทุนทางสังคม แลว เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่
แทจริง ซ่ึงคาที่ไดนั้นยิ่งใกลคา 1 มากเทาไร ยอมแสดงถึงขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศที่ลดลง   

อยางไรก็ดี เนื่องจากคา Green DRC ที่ปรับปรุงใหมโดยนําตนทุนทางสังคมทั้ง 4 รายการ คือ  
1. ตนทุนบําบัดของเสียและมลพิษที่โรงงานรับภาระ (TTC) โดยใชธรรมชาติเปนแหลงรองรบั (เชน น้าํเสยี 
อากาศเสีย กากตะกอนสีที่เปนของเสียอันตราย ที่ตองการฝงกลบในดินอยางถูกวิธี) 2. ตนทุนการ
รักษาพยาบาลของครัวเรือนที่เจ็บปวยและเชื่อวามีสาเหตุมาจากการตั้งบานเรือนอยูรอบๆใกลโรงงาน
ประกอบชิ้นสวนหรือผลิตชิ้นสวน (HHHC) 3. ตนทุนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (ENVDC) 4. ตนทุนคาใชจายของครัวเรือนเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษ (HHPC)  
มาบวกเขากับคา Green DRC เดิม (ที่รวมตนทุนการบําบัดของเสียโดยโรงงานรับภาระไวแลว หรือ TTC) 
จะพบวา คา Green DRC ใหม เปลี่ยนแปลงไมมากนัก ซ่ึงไมใชเร่ืองที่นาแปลกใจ เพราะตนทุน 
ทางสังคมทั้ง 4 รายการขางตน มีขนาดที่เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตของโรงงานซึ่งเปน
บริษัทตางชาติที่มีกําลังการผลิตขนาดใหญมาก คา Green DRC ของโรงงานประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล 
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รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต มีคาตั้งแต 0.8281 ถึง 1.2230 โดยคา Green DRC  
ที่เกินกวา 1 นาจะสืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมดังกลาว มีการใชปจจัยการผลิตจากตางประเทศ 
เปนสัดสวนที่สูงกวาการใชปจจัยการผลิตภายในประเทศ  

7. สรุปและขอเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการศึกษา   เนื่องจากการศึกษาฉบับนี้มี เงื่อนไข  และขอจํากัดดานขอมูล 
บางประการ ทําใหการนําขอคนพบจากการศึกษาจะตองกระทําอยางระมัดระวัง กลาวคือ 

7.1.1 การพิสูจนวามลพิษมีจริง จากกระบวนการประกอบรถยนต และรถจักรยานยนต 
ตลอดจนการผลิตชิ้นสวนยานยนต : แมโรงงานจะไดทําการผลิตภายใตมาตรฐานสําคัญ เชน ISO 14000 
แตก็ยังมีมลพิษออกมาจากกระบวนการผลิตระดับหนึ่ง โดยโรงงานจําเปนตองใชที่ดินเปนที่ฝงกลบ
กากของเสียอันตราย โรงงานจําเปนตองใชอากาศเปนที่รองรับสารหรือกาซ VOCs และโรงงานตอง
ใชแหลงน้ําผิวดินในการรองรับการระบายทิ้งน้ําเสียออกจากระบบบําบัดของโรงงาน 

7.1.2 การพิสูจนยังพบอีกวา มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากผลกระทบภายนอกเชิงลบ 
(negative externality) กลาวคือ มีปญหาการขนสงกากของเสียอันตรายไปบําบัดทั้งที่เปนปริมาณของ
กากของเสีย และปญหาการตรวจสอบที่ครบวงจร 

7.1.3 ปญหาแนวโนมที่ขนาดหรือปริมาณของมลพิษที่เพิ่มขึ้นแตละปยังไมชัดเจน ทําให
บริษัทเอกชนที่รับจางขนสงกากของเสียและการกําจัดหรือบําบัดกากของเสีย ไมสามารถประมาณการ
อุปสงคตอความตองการนํากากของเสียไปบําบัด ซ่ึงสงผลตอการวางแผนการลงทุนในธุรกิจดังกลาว 

7.1.4 อยางไรก็ดี เปนที่นายินดีที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สวนใหญ
ไดพยายามลดขนาดของกากของเสีย มลพิษที่ออกจากกระบวนการผลิตโดยตั้งเปาหมาย “Zero Waste” 
บาง หรือบางโรงงานเรียกเปาหมายทํานองเดียวกันนี้วา “Zero Landfill” โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่
จะดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่แตกตางกัน ฉะนั้น รัฐบาลโดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรและพันธกิจที่รองรับเปาหมายของฝายโรงงาน (นั่นคือ ภาครัฐควรกําหนด 
Mission ในการจัดการสิ่งแวดลอม) 

7.2 ขอเสนอแนะและแนวทางที่ไดจากการศึกษา  
ขอเสนอแนะและแนวทางในการลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต สรุปไดดังนี้ 
7.2.1 ใหบริษัทตาง  ๆ แยกงบการเงินสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมออกจากงบ

ประชาสัมพันธใหชัดเจน เพื่อที่จะไดทราบตนทุนในการจัดการมลพิษ (Total Treatment Cost ; TTC) 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลดังกลาวซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
มาใชประกอบการตัดสินใจของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อ
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การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ เชน การนําตนทุนดังกลาวไปขอลดหยอนภาษีประจําปในปที่มีการลงทุน 
กอสรางระบบบําบัดของเสีย หรือในปที่มีการปรับปรุง ขยายอัตรากําลังการบําบัดของเสีย ฯลฯ หรือ
การพัฒนาใหเปนกองทุน Super Fund ที่มีการเรียกเก็บจากทุกโรงงานที่ขอบัตรสงเสริมการลงทุน  
ขอใบอนุญาตกอตั้งโรงงาน จะตองชําระเงินเขากองทุนกอน และหากในชวงที่ดําเนินการผลิตนั้น 
มีการละเมิด แอบทิ้ง หรือกระทําการที่ผิดกฎระเบียบ ขอบังคับ จนเมื่อพิสูจนไดวาโรงงานฯ มีความผิดจริง
ก็ใหยึดเงินกอนนั้น เพื่อรวมเขาในกองทุนฯ  

7.2.2 ใหสงเสริมอุตสาหกรรมชิ้นสวน (Supply chain) ไดรับมาตรฐาน ISO ตางๆ ไปถึง 
Tier หลังๆ เชน Tier ที่ 3 หรือ 4 ฯลฯ โดยอาจใหความชวยเหลือทางดานการเงินในการปรบัปรงุระบบ 
กระบวนการผลิตที่ลดมลพิษ ซ่ึงในแงรายละเอียดนั้น คณะที่ปรึกษาฯ จะจัดประชุมระดมสมอง 
กลุมหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิต
ช้ินสวนยานยนตไทย สภาหอการคาไทย สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรม โรงงานผูประกอบการผูผลิต
ช้ินสวนยานยนต ฯลฯ 

7.2.3 ใหเตรียมการเพื่อตั้งรับการมาถึงของมาตรฐานยุโรป EU ฯลฯ ซ่ึงมาจากแรงกดดัน
ของลูกคาผูใชรถยนต (demand side) ตระหนักตอมลพิษ การจัดการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ที่รวม
ประเด็น end of life ของรถยนต เชน การนําวัสดุช้ินสวนยานยนต อะไหล มารีไซเคิลตางๆ การพัฒนา
เทคโนโลยีดานการใชสีพนตัวถังรถยนตชนิด water based แทนทินเนอร (thinner based) ทั้งนี้เพราะ 
ผลการศึกษาของโครงการฯ นี้ พบวา ในกระบวนการพนสี เปนขั้นตอนที่กอมลพิษมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับขั้นตอนอื่นๆ ทําใหเกิดตัวเลขที่นาสนใจบางตัวข้ึน กลาวคือ ในองคประกอบของตนทุนการบริหาร
จัดการระบบการบําบัด กําจัดของเสียที่เกิดจากการผลิตทุกๆ 100 บาท จะคิดเปนตนทุนการจัดการ 
กากตะกอนสี การกําจัดสารอินทรียระเหยเร็ว (VOCs) ประมาณ  80 บาท (คือ รอยละ 80) 

7.2.4 ใหเตรียมการดําเนินการจัดตั้งพื้นที่ควบคุมในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 
เพื่อใหงายตอการจัดการมลพิษ อีกทั้งยังมีประโยชนตอผูประกอบการเอง ในเรื่องของการจัดการ
ขนสงโดยรัฐสามารถเขามาสนับสนุนในเรื่องของภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูประกอบการที่ไมเขามาอยูในพื้นที่ควบคุม ก็สามารถดําเนินการโดยมีการผลักดันเรื่องสําคัญๆ  
เชน การรายงานสิ่งแวดลอมทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน 

7.2.5 ใหดําเนินการศึกษา สํารวจ ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ และชนิดของกากของ
เสียจากการผลิตรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต เพื่อใหมีการปรับปรุงขอมูลในการทํา  
Life Cycle Assessment หรือที่เรียกยอๆ วา LCA   ที่รวม end of life ของรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน 
จักรยานยนต นับตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนผลิตไปจนถึงขั้นตอนของการกําจัดซากรถยนตใชแลว ซากอะไหล 
ซากชิ้นสวน เพราะประเทศไทยไมเคยมีการดําเนินการในสวนนี้มากอน แตปจจุบันนี้ เนื่องจากมีการ 
ยายฐานการผลิตรถยนตจากตางประเทศเขามาตั้งในประเทศไทย ซ่ึงประเทศตองเผชิญกับมลพิษ และ 
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“กากของเสีย” จากอุตสาหกรรมดังกลาวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวของตองเตรียมการในเรื่องนี้ 

7.2.6 ใหมีหนวยงานที่มีสวนสําคัญในการกําหนดเทคโนโลยี การประกอบและการผลิต
ยานยนต การควบคุมมลพิษ หนวยงานที่ควรจะเปนผูกําหนดกรอบไดชัดเจน เชน ในการสงเสริมการ
ลงทุน ที่มีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปนี้ (โดยประสานความรวมมือกับ BOI) 

(1) กําหนดกฎเกณฑการจัดการสิ่งแวดลอม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมใหชัดเจน เชน มีบทเฉพาะในการควบคุม การจัดการ สารอินทรียระเหยเร็ว 
(VOCs) ซ่ึงเปนของเสียอันตรายที่ออกมาจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนของการพนสีรถ เปนตน 
สารดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่กอมะเร็งในมนุษย 

(2) วิธีการตรวจคุณภาพอากาศ จัดทํากฎหมาย เพื่อใชในการประกอบการจัดตั้ง
โรงงานโดย (1) บังคับใหมีการเปดเผยขอมูลในการจัดการมลพิษใหกับสาธารณชนเพื่อใหไดมาซึ่ง
การตรวจสอบจากสังคมอยางตอเนื่อง สามารถกระทําได และเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา (2) เพิ่มศักยภาพ
ของทองถ่ิน และหนวยงานสวนทองถ่ินใหสามารถตรวจสอบการกอมลพิษของโรงงานไดโดยตรง 
เชน ใหอํานาจ อบต.มีหนาที่ในการตรวจสอบ กํากับดูแล รวมทั้งตองมีการจัดสรรงบประมาณให  
และควรใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษาสิ่งแวดลอมขึ้นในชุมชน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึก รวมทั้งมีสวนรวม
ในการเฝาระวังปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม 

7.2.7 ใหพัฒนาแนวทางหรือมาตรการ เพื่ อช วย เหลือผูประกอบการรถยนต 
รถจักรยานยนต และชิ้นสวน ในประเด็นสําคัญๆ ตอไปนี้ 

(1) การพิจารณาแกไขอัตราอากรนําเขาวัตถุดิบสําหรับโรงงานผลิตยานยนต และชิ้นสวน 
(2) มาตรการจูงใจโดยการยกเวนภาษีในสวนที่เปนเงินลงทุนเพื่อการจัดการ

มลพิษจากกระบวนการผลิตยานยนต 
(3) มาตรการจูงใจใหบริษัทหรือโรงงานขนาดเล็ก (SME) ผูผลิตรถยนต 

รถจักรยานยนต ช้ินสวนยานยนต  ยายเขาไปตั้งดําเนินการในพื้นที่หรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
อุดหนุนจากภาครัฐ(ดานคาเชาที่ดินราคาถูก รัฐบาลเปนผูลงทุนกอสรางระบบบําบัดของเสียสําหรับ
โรงงานผลิตรถยนต รถจักรยานยนต ช้ินสวนยานยนต ฯลฯ) 

7.2.8 ใหสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในการ
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการมลพิษในโรงงานรถยนต จัดให มีระบบในการ audit และการเขาถึง
ขอมูลในการจัดการมลพิษจากโรงงานผลิตรถยนต รถจักรยานยนต ช้ินสวนยานยนต 

7.2.9 ในสวนของการ audit ขอมูล ISO 14001 ใหมีการ audit ขอมูลเกี่ยวกับการมสีวนรวม
ของชุมชน การลดปญหาผลกระทบภายนอกเชิงลบ (negative externality) จากกระบวนการผลิตที่อาจมี
ตอชุมชนโดยรอบโรงงานรถยนต จักรยานยนต ช้ินสวนยานยนต 
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7.2.10 ใหเพิ่มความเขมงวดในการติดตาม ตรวจสอบการจัดการมลพิษการฝงกลบของ
บริษัทที่รับจางขนสงกากของเสียและการฝงกลบ ความสามารถในการฝง การทําลายสารพิษที่บริษัท
รับจางขนสง และความพอเพียงในการใหบริการจัดการสารพิษ 

7.2.11 ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณมลพิษ 
และการจัดการที่เกิดในขั้นตอนการผลิตที่เปดเผยใหสาธารณชนทราบ มีการลื่นไหลของขอมูล 

7.2.12 ใหความรู ขอมูลแกคนงานในสถานประกอบการรถยนต รถจักรยานยนต และ
ช้ินสวนยานยนต โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน วิธีการปองกัน และลด
ความเสี่ยงในการรับสารพิษ 

7.2.13 การนําวิสัยทัศนในการจัดการมลพิษ “Zero Waste” เขามาพิจารณาในการ
กําหนดแนวทาง และมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวน 
โดยจําแนกเปนแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวของกับ (1) ของเสียอันตรายที่เปนของแข็ง (Solid Wastes) 
(2) Waste จําพวกที่เปนน้ํา น้ํามัน (3) กลุม Waste จําพวกฝุนละออง และสาร VOCs (4) มลพิษทางเสียง 
โดยมีการดําเนินการทั้งในระดับผูผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และชิ้นสวนยานยนต 
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เชิงอรรถ 
1 มลพิษนี้ประกอบดวยตวัทําละลายอินทรียที่ใชในสี ซ่ึงประกอบดวย เบนซิน 2-Pranone 4-methyl-

2-pentanone butyl ester acetic acid solvent naphtha ethyl benzene hydro treated heavy naphtha 
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Executive Summary 
Methods of Reducing the Impacts on Natural Resources and Environment for 

Industrial Development: A Case Study of Automotive Industry 

 

 The research study is aimed at assessing the magnitude of the social cost for 

estimating the cost of domestic resources used for manufacturing motor vehicles in 

Thailand. In here, the social cost comprises the total treatment cost, health cost, 

preventive cost, and environmental deterioration cost resulting from the production 

process, not including the social cost in the stage of use and disposal of the scrap end-of-

life motor vehicles. The studied motor vehicles include 1500-2000-cc automobiles, 1-ton 

2500-3000 cc trucks, and 150-250 motorcycles and their parts since they share over 80% 

of the total market values of the manufactures. 

 The study is composed of seven parts, namely (1) Overview of the motor vehicle 

and parts industry and its benefits to Thailand’s economy in the form of value added,  

(2) Life cycle of the motor vehicles, (3) Waste in the production or assemblage process, 

(4) The treatment and disposal cost of waste in the production process, (5) Study of social 

cost, (6) Use of the social cost for computing the Green DRC Indexes, and (7) Conclusion 

and recommendations. 

 

1. Overview of the Automotive and parts industry and its benefits to Thailand’s  

economy in the form of value added  

The motor vehicle and parts industry has played a crucial role in the Thai 

economy, especially since the economic crises in 1996, and has been rapidly and 

continually expanded. From 2000-2005, its growth averaged 20% per year. In 2005, there 

were 1,100,470 motor vehicles manufactured, of which the value added were 135,939 

million baht: personal automobiles and 1-ton trucks, 67,737 million baht; and their parts, 

68,202 million baht. 

The manufacturing, during the first 25 years, was for import substitution; 

Thailand’s motor vehicle export started in 1987. At present, over 50% of automobiles and 

trucks manufactured in the country are exported. It was found that some negative 

externalities, like the political instability after the political reform in September 2006, 

unrest crises in the three southernmost border provinces and fast-appreciating baht, have 
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had a small effect on the motor vehicle and parts manufacturing; the motor-vehicle 

manufacturers in Thailand still adopted the existing manufacturing plans, according to the 

national strategies for using Thailand as a production base for exporting the manufactures, 

and the goal indicating that from 2010, approximately two million personal automobiles 

and trucks will be manufactured each year.  

In the past, the data on the generation and magnitude of pollution generated in the 

production process were known in a limited circle, e.g. from complaints about air, water 

and noise pollution emitted from motor vehicle parts manufacturing factories, which were 

filed by affected communities to the Sub-district Administrative Organization or the 

Pollution Control Department.  

This leads to an interesting issue as to if the automotive industry in Thailand 

invested in by foreign direct investment (FDI), which has taken a significant role in the 

Thai economy because of bringing the highest revenue from export next to the electronics 

industry, will benefit Thailand in term of worthwhile value added in comparison with the 

social cost paid for the existence of large-scale factories exploiting natural resources and 

environment for receiving waste, a by-product occurring in the production process, and 

labors of lower wages than in the countries of the entrepreneurs. Thai human resources 

have not been transferred the technology; they have functioned merely as parts-

assemblage labors not different from labors in electronics factories, of which the 

production base has been shifted from foreign countries, parent countries possessing the 

know-how. Some of the factories in the Northern Industrial Estate in Lamphun Province 

caused health problems to their workers. From 1993-1996, some ill workers sued their 

employers for damages and compensations because of involving them in the risk of 

pollution exposure and causing the death of twelve workers and two 3-month babies due 

to the pollution contamination during their mother’s pregnancy (Suthawan Sathirathai et 

al, 2003 and 2006). 

Therefore, the social cost of the automotive industry development in Thailand was 

analyzed to find the Green Domestic Resource Cost (Green DRC) to see if it is worth 

exploiting the domestic resources on this matter. 
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2. Life cycle of the motor vehicles  

The life cycle of these three kinds of vehicles are similar: Production stage, use 

stage and end-of-life stage (See Figure 1). 

 
   

Source: 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. 

 

Figure 1 Life Cycle of Personal Automobiles and Trucks 

  

In the production stage, pollution may be generated during essential production 

processes such as excavation and extraction of minerals to produce metals for making 

bodies and motors, which includes air pollution, comprising volatile organic compounds 

(VOCs)1, e.g. benzene, toluene, styrene, ethyl benzene, carbon dioxide and sulfur dioxide 

and water pollution, comprising heavy metals and solvent contamination. 

 In the use stage, most pollution comes from burning of hydrocarbon fuel; broken 

parts will be fixed or modified. 

 As for the end-of-life stage, automobiles and trucks will be dissembled and 

sectioned for reuse. Unusable parts will be buried under the ground. The significant 

pollution in the stage is carbon dioxide, sulfur dioxide etc. Parts and metal from their 

scrap will be recycled. 
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3. Waste in the production or assemblage process  

Waste in the production process can be divided into 5 types: 

a. Wastewater, mostly from solvent use in the process of paint spraying or 

coating, washing works and machinery, and cooling, contains chemicals, acids/bases and 

heavy metals. Without proper management, the processes may have severely adverse 

affects on the environment. 

b. Air pollution – Different chemicals, e.g. acids, bases, oil and solvents involved 

in the paint spraying, casting, electric and chemical coating processes, produces VOCs, 

which are hazardous to workers and communities located adjacent to the factories. 

Mechanical surface finish or treatment also brings metal dust in the working areas as 

well. 

c. General solid wastes, e.g. wet waste, food waste, office papers, and residues of 

wooden pallets, and waste in the production process, i.e. metal residues and non-quality 

works. 

d. Hazardous solid wastes, which mostly occurs in the paint spraying process and 

result from the contamination with solvents, heavy metals, and other toxic substances, 

e.g. absorbent materials, contaminants, paint powder, paint sludge, sewage sludge, 

expired chemicals and used oils. 

e. Noise pollution – Loud noise is usually generated during the process in which 

large-scale machinery is operated mainly with ferrous materials, especially in the cutting, 

drilling, and pressing processes. It usually averages over 80 decibel A, which is high 

enough to affect human health in case of long exposure to it. 

In conclusion, paint spraying, baking, keeping, mixing, drying and coating 

processes will lead to hazardous wastes and residues the most. As for thinner-base paint, 

it will produce VOCs as air pollution. 

 

4. The treatment and disposal cost of waste in the production process  

The pollution in the paint spraying process comprises wastewater consisting of 

different kinds of solvents used for washing oil stain and dust on the metal surfaces, and 

paint residue sticking and contaminating with the water curtain used for cleaning the paint 

spray ; VOCs ; and solid wastes, which will be managed by following methods : 
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4.1 Wastes in the process of management and treatment of wastewater in the 

paint spraying process, e.g. paint sludge – Normally, motor vehicle and parts 

manufacturers hire private companies to transport the waste that can be used as fuel to 

cement factories and the waste that cannot be used as fuel to a landfill. Normally, the 

entrepreneurs have measures for monitoring and supervising their contractors’ 

performance of transporting the wastes for sanitary disposal to prevent environmental 

contamination and adverse effects on them. 

The private hazardous waste-transport companies must have standard laboratories 

and operate suitably so that the amount of hazardous waste remaining at the factories and 

the duration of its keeping will comply with the announcement of the Ministry of Industry 

concerning the hazardous waste manifest system, BE. 2547 (2004), stipulating that the 

duration for storing large-scale hazardous waste (from 1,000 kg/month) and medium-

scale hazardous waste (more than 100 but not over 1,000 kg/month) at each factory must 

not exceed 90 and 180 days respectively. However, it is found that most entrepreneurs 

cannot find a private hazardous waste-transport company that can manage this in time 

with a reasonable cost. 

At present, automobile and truck companies cannot fully request the standards from 

the private industrial waste-disposal companies. In 2006, there were only three relevant 

companies, namely (1) Better World Green Public Co., Ltd. (2) Professional Waste 

Technology (1999) Public Co., Ltd. and (3) General Environmental Conservation Public Co., Ltd. 

(GENCO). Since when the first and second ones terminated their business following the court 

order, GENCO has monopolized the business and determined the amount of hazardous waste 

to be transported and duration required for the operation. As a result, some automobile and 

truck manufacturers have possessed an excessive amount of industrial hazardous waste and 

have to provide  more areas for  storing it ; they have had no power of negotiation with and 

have to accept all the conditions and operation costs proposed by GENCO. 

As stated, a scarcity of private industrial waste-disposal companies has led to an 

excessive amount of industrial waste kept at the factories, of which the stores were not 

designed for keeping industrial waste. The remaining hazardous waste has led to 

problems of industrial waste management and risks of environmental problems in and 

outside the factories. 
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4.2 Pollution and use of natural resources and environment to treat pollution and 

waste in the motor vehicle manufacturing 

4.2.1 Treatment of gas pollution and aborption by environment – Gases 

generated during the vehicle assemblage process are of the VOCs group, which come 

from cleaner or solvents used in the washing process of non-ferrous metals and paint 

spraying process. 

Most gases yielded are the residue of the wastewater treatment and VOCs 

management through water curtain. They will be burned and passed activated carbon for 

the absorption. In the factories with pipelines, the VOCs will be burned by using natural 

gases as fuel, but, for those without pipelines, other kinds of fuel are used instead. The 

burning method can get rid of the VOCs by around 95% and the rest 5%, and other gases 

from the burning process will be emitted through the factory chimneys. 

Getting rid of VOCs by the burning methods requires an investment cost for 

furnace systems and fuel. Gases generated in the burning of fuel and VOCs and 

incompletely burned VOCs will be emitted and absorbed by environment. The amount of 

incompletely burned VOCs in the year 2005 equaled 431 tons. 

4.2.2 Use of natural resources and the environment for wastewater 

treatment –Water, domestic resources, is used by automobile and truck assemblage 

factories, especially for washing metal surfaces, bodies, and parts prior to paint spraying 

and for reducing the VOCs and paint dust through water curtain. The manufacturing of a 

personal automobile uses water of 2.6 m3; a 1-ton truck, 3.0 m3; and a motorcycle, 3.0 m3 

on average, estimated based on the total production of personal automobiles, trucks and 

motorcycles using water of around 4.26 million m3, which will become wastewater to be 

treated to reduce suspended pollution and dissolved chemicals. 

4.2.3 Land and space use for landfill of the industrial waste – Land and 

space functioning as landfills are another resources for disposing the waste that cannot be 

got rid of with other methods. Normally, waste in the automotive industry and in the 

wastewater treatment process and waste that cannot be burned for generating energy will 

be disposed of by landfill. On account of the total motor vehicle production of the year 2005, 

the total amount of wastes, which is accounted for 40,899 tons, required a landfill of 

24,503 m3 or 100x100x2.45 m. 
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4.3 Pollution management cost 

4.3.1 The pollution management cost in the private sector – The estimation 

of the pollution management cost of the manufacturing of each type of vehicles is based 

on (1) the cost of management of VOCs to reach acceptable levels, (2) the cost of 

treatment of wastewater in the process of washing parts prior to paint spraying and 

coating of bodies, and (3) the cost of treatment of wastewater generated in other pollution 

reduction-related activities. 

4.3.2 The VOCs management cost – The production of a personal 

automobile yields VOCs of 52-55 gm/m2. The estimated VOCs treatment cost for the 

production of an automobile with both internal and external space of around 100 m2, 

generating VOCs of around 5.35 kg, is 346 baht; a 1-ton truck covering around 140 m2, 

generating VOCs of around 7.49 kg, is 484 baht; and a motorcycle and its parts with paint 

spraying covering around 5 m2, generating VOCs of around 0.2675 kg, is 17.28 baht. 

4.4 Total cost of management of pollution in the production process of the motor vehicles 

The estimate of pollution management cost as shown in Table1 reveals that a 

personal automobile has pollution management cost of 665.09 baht. In detail, the cost of 

wastewater treatment and VOCs and waste disposal for a 1-ton truck is 881.03 baht but 

that for a motorcycle is only 45.48 baht. The pollution management cost is mostly related 

to hiring private companies to transport hazardous waste for disposal outside the 

factories. In reference to the figures presented in Table 1, in 2005, the total treatment cost 

for pollution generated in the production process was 1,070.31 million baht: personal 

automobiles, 184.63 million baht; 1-ton trucks, 1874.63 million baht; and motorcycles, 

160.91 million baht. The environmental management cost from the manufacturers was 

underestimated. If the calculation is based on the concept of preventive cost, this is just 

the minimum environmental cost.  
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5. Study of social cost  

5.1 Identifying risk areas for case study 

1st criterion: Use information in the past concerning the relevant complaints 

(Pollution Control Department, from 1998-2005) in conjunction with field surveys to 

inquire of the officers of Sub-district Administrative Organization, municipality offices 

and district offices and villagers of the communities originally situated in the areas before 

the establishment of the factories: The list of three motor vehicle assemblage factories in 

Pathum Thani, Sumut Prakan and Bangkok was acquired.  

2nd criterion: Consider the locations of the factories outside the industrial 

estates and/or industrial zones: The list of two factories in Samut Prakan, Ayutthaya and 

Chon Buri was obtained. 

3rd criterion: Consider the vicinity of an industrial estate where there were 28 

motor vehicle parts manufacturing factories. According to the Pollution Control 

Department, water pollution in the industrial estate exceeded the standard values. 

4th criterion: Check the data in the area by contacting local organizations in 

community (Sub-district Administrative Organizations, Provincial Administrative 

Organizations or municipality offices) to see the complaints: the criterion covers the list 

of four Sub-district Administrative Organizations and a municipality office in the area 

where the factories were located. 

5th criterion: Determine the areas for data collection with considering the 

distance from the pollution sources: 

(1) Noise pollution: In the areas located 100-300 m away from the factories   

(2) Water pollution: In the areas located 100-700 m away from the factories  

(3) Air pollution: In the areas located 100-1,000 m away from the factories  

With regard to determining the radius from the factories that are the pollution 

sources of risk areas, it is needed to consider additional facts about the actual pollution 

sources since there are many factories in the same area. 
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Table 1 Management Cost of Waste in the Production Process in the Automotive industry in 2005 

Types of motor vehicles 

Number of 
vehicles 

produced or 
assembled 

 
 
 

(1) 

Estimated 
VOCs 

management 
cost 

(million 
baht/year) 

 
(2) 

Estimated total  
solid-waste 

separation cost 
(million baht/year) 

 
 
 

(3) 

Total paint sludge  
disposal cost f the 

industry  
(million baht/year) 

 
 
 

(4) 

Total solid waste 
disposal cost of the 

industry  
(million baht/year) 

 
 
 

(5) 

Estimated waste 
disposal cost of the 

industry  
(million baht/year) 

 
 
 

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

Wastewater 
treatment cost 

(million baht/year) 
 
 
 
 

(7) 

Total waste 
management cost 

(million baht/year) 
 
 
 
 

(8) = (6)+(7) 

Average waste 
management cost 

(baht/vehicle) 
 
 
 
 

(9)=(8)/(1) 
Personal automobile  277,603 95.91 4.31 0.1334 38.86 139.21 45.42 184.63 665.09 
1-ton truck 822,867 398.05 19.08 0.3955 172.80 590.32 134.65 724.97 881.03 
Motorcycle 3,533,706 61.06 8.23 0.2544 74.21 143.75 16.96 160.71 45.481/ 
Total cost (million baht) 555.02 31.62 0.7833 285.87 873.28 197.03 1,070.31 - 
Percentage 63.55 3.62 0.09 32.74 100 -  - 
The VOCs remaining due to incomplete burning (estimated based on the burning efficiency) amounted to 431 tons. 
The water used for washing metal surfaces and reducing VOCs and paint dust through water curtain in 2005 amounted to 4.26 million m3. 
The waste requiring landfill estimated based on the total production in the vehicle industry in 2005 amounted to 40,899 tons, which is 24,503 m3. For examples, it needed a landfill of 100x100x2.45 m, which is 6.25 rai with a depth of 
2.45 m. 

Remark: 1/  The cost 45.48 baht/vehicle is an estimate from assuming the parameters of the treatment cost for some VOCs according to the study of USEPA (2003).  

However, during visiting a motorcycle assemblage factory, the consulting team received some data for calculating the average waste management cost, yielding 

125 baht/vehicle.  

Source:   Good Governance for Social Development and the Environment Institute Foundation, “Study on the Guidelines for the Mitigation of Industrial Development  

Impacts on Natural Resources and Environment: Case Study of the Automotive industry, June, 2007”. Main Report, Table 3.17, Proposed to the Office of the 

National Economic and Social Development Board (NESDB). 
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5.2 Identifying social cost, which involves the following six parts: 

A. Factories 

A.1 Total treatment cost (TTC), for which the factories must be 

responsible in order that what released during the production process reaches the standard 

levels.  

A.2 Illness cost of workers examined by health experts – It may be 

found that some workers contacted hazardous chemicals and pollution during working, 

e.g. in paint spraying rooms. 

If the manufacturers failed to provide efficient management, there would be 

adverse impacts on the environment and nearby communities as shown in Section B. 

B. Effects on the areas outside the factories 

B.1  Household health cost (HHHC) of households living in the vicinity 

of the factories that were the pollution sources, e.g. sources of industrial waste.  

B.2 Household preventive cost (HHPC) of individuals and households. 

C. Defensive expenditure, so called collective-defensive cost, e.g. solid 

waste disposal cost, which was burdened by municipality offices or Sub-district 

Administrative Organizations each month, year etc. 

D. Environmental deterioration cost (ENVDC), which is very difficult to be 

technically estimated – An environmental economist developed a method for assessing 

the cost through inquiring about the opinions of the informants and asking them to assess 

the cost (the technique is popularly used in western countries because the cost of 

preparing the questionnaires for field surveys is not much high). 

It is found that only Section A.1, B.1, B.2 and D have supportive data. As for B.2, 

apart from in-depth interviews, a doctor, a member of the consulting team, and other team 

members visited the households in risk communities adjacent to the factories to give them 

health examination. The framework for calculating the social cost, composed of four 

parts, is as follows: 

(1) Total treatment cost (TTC)  

(2) Household health cost (HHHC)  

(3) Household preventive cost (HHPC)  

(4) Environmental deterioration cost (ENVDC) 
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5.3 The Case Study of Households in Risk Areas to Assess Social Costs Caused 

by the Automotive Industry 

To analyze the social cost, 600 households living in risk areas were studied, which 

were located in six provinces, namely Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Samut 

Sakhon, Chon Buri and Phra Nakhon Si Ayutthaya. 

The field surveys on the socio-economic characteristics of the samples living in 

risk communities reveal that the ratio of female samples to male samples was 2:1, and 

almost all of them, either who got married or who held primary school education 

(Prathom 4), were merchants, and owned their present house with a monthly household 

income of lower than 5,000 baht. 

For the households, the top priority pollution believed to come from the factories 

was air and water pollution, followed by noise pollution, solid waste and other waste 

respectively. As for water pollution, some inquiries made by consulting team suggests 

that 81.3% of the samples were affected by water pollution, e.g. surface water having bad 

odor and contaminated by toxic substances from the factories’ discharge, 57.7% by air 

pollution, e.g. bad odor and soot from the burning process; and 90.3% by noise pollution. 

No samples indicated that they were affected by the pollution from hazardous waste. 

With regard to health problems, it was found that for the past one year, most 

samples (52.3%) had been ill and 20.2% thought that their illness resulted from the 

factories. It was also found that 56% of them wished to exchange ideas and attitudes 

toward the project implementation for pollution reduction.  

The HHPC includes:  

(1) Purchasing water filters 

(2) Purchasing air-conditioners to prevent the pollution odor from entering 

their houses  

(3) Purchasing packaged drinking water 

The HHPC for water pollution was 55.6 baht/household/month, accounting for 

667.20 baht/household/month. 

Among the 600 households, there were 314 households of which some members 

had been ill for the past one year and 286 households without. The informants believed 

that their illness resulted from the pollution emitted from the motor vehicle parts 

factories; each household’s health treatment cost was 1,700 baht per year. 
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5.4 Case study of environmental quality around the automotive industry 

The interviews with the 600 households according to the five criteria explained in 

Section 5.1 show that there were two kinds of pollution with which the communities were 

faced: 

• Air and noise pollution, e.g. odor from paint spraying, noise from engine 

testing, and dust and soot from solid waste burning.  

• Water pollution, e.g. wastewater discharged into public water bodies so that 

the water in the water bodies could not be consumed and had unfavorable odor or color. 

 

Table 2 Estimated Social Cost in Three Cases: Household Health Cost (HHHC), 

Household Preventive Cost (HHPC), and Environmental Deterioration Cost 

(ENVDC) (Unit: baht) 

List/Issue HHHC HHPC ENVDC Total cost 

Cost/year/household (baht) 1,700 667.201 1,130 3,497.20 

Number of households (in risk areas) 20,135 3,6602 38,529  

Social cost ( baht) 34,229,500 2,441,952 43,537,770 80,209,222 

Social cost per risk area3 4,889,929 348,850 6,219,682 11,458,461 

Remark: 1 The calculation suggests that their willingness to pay for the cost is two times higher than the HHPC. 
2 Calculated based on the data derived from a survey conducted by the consulting team from    

   March-April 2007, suggesting that out of 600 households, 57 households stated that they had  

   paid for averting and preventing the pollution. Therefore, the number of households having  

   pollution risk averting behavior is estimated to be 57/600* 38,529=3,660 households 
3 Divide the social cost of 80,209,222 (baht) by 7 (risk areas) 

 

The areas selected for measuring air and water samples were communities where 

the inhabitants believed that they received pollution from the factories nearby. In this 

respect, a doctor examined 20 samples (from eight households) with preferable health 

conditions and risk behavior: not smoking, living regularly in the areas, and consenting to 

give blood and urine samples for lab testing to find the levels of BTEX in their bodies, i.e. 

benzene, tuloene, ethyl benzene and xylene. The lab test results show that there were five 

samples contaminated with the pollution (but in a low extent). While a doctor, an 

occupation health expert, was examining the samples, he found that some of them had a 

headache and got dizzy and itchy on their skin. 
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The examination of the quality of random air and water samples in the risk areas 

revealed air pollution. It was found that the amount of tuloene, ethyl benzene and xylene 

in air samples collected from the factories’ fence areas on the production days was 

different from that on non-production days at a significant statistical level. No water 

pollution was found. 

 

6. Use of the social cost for computing the Green DRC Indexes 

The Green DRC indicates the amount of domestic resources use including social 

cost compared to the actual foreign currency exchange rates. The study results suggest 

that: 

6.1 Some main raw materials for the manufacturing in the automotive industry 

are imported and some are domestically available (the manufacturers may not be the 

importers). The study results suggest that the proportions of use of domestic raw materials 

among these three vehicles are different. That is, as for the industry using more domestic 

raw materials than imported raw materials, the Green DRC will be very high and for 

some products, it may be higher than ‘1’. In here, the highest rate of domestic resource 

use is found in the manufacturing of motorcycles, 77.01%, followed by personal 

automobiles, 47.57% and 1-ton trucks, 40.44 %. 

6.2 The Green DRC is the ratio between the cost of domestic resources used for 

the manufacturing of motor vehicles and their parts including social cost and the actual 

foreign currency exchange rates. The more it is near ‘1’, the less the capacity for 

competing with foreign countries in the business will be. 

 However, the Green DRC adjusted by combining the four items, namely 1) TTC 

by using natural water bodies as receiving points (e.g. wastewater, air pollution, and 

hazardous paint sludge, requiring sanitary landfill) 2) HHHC, for households that are ill, 

believing that their illness is caused by living around the parts assemblage or 

manufacturing factories 3) ENDC and 4) HHPC combined with the existing Green DRC 

(including TTC) does not change significantly.  This is not surprising since the social cost 

of the four items is very small in comparison with the production cost of the factories of 

overseas companies with a large-scale production capacity. The Green DRC of the 

assemblage factories for personal automobiles, 1-ton trucks, and motorcycles ranges from 
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0.8281-1.2230. The Green DRC of over ‘1’ might result from the fact that the industry 

uses more imported production factors than domestic production factors.  

 

7. Conclusion and recommendations 

7.1 Conclusion: As the research study has some conditions and limitation about 

data, the findings should be carefully considered. 

7.1.1 Proving that there is actually pollution generated in the vehicle 

assemblage and parts production process – Although the production process of the 

companies met significant standards like ISO 14000, some pollution was released to some 

extent. Consequently, the factories needed to dispose of their hazardous waste by landfill, 

use air to absorb the VOCs, and use surface water to absorb wastewater discharged from 

the wastewater treatment systems.  

7.1.2 It was also proved that there might be negative externalities. That is, 

there were problems concerning transporting hazardous waste to be treated in terms of 

their amount and full-cycle examination. 

7.1.3 The magnitude or amount of pollution increasing per year is not clear. 

Thus, the private companies dealing with waste transportation and disposal or treatment 

may not be able to estimate the demand for waste treatment, affecting the investment plan 

in the business. 

7.1.4 Nonetheless, it is fortunate that most motor vehicle and parts factories 

have tried to reduce the magnitude of waste and pollution in the production process with 

the goal of “Zero Waste” or “Zero Landfill” under which the operation periods of related 

activities are different. Therefore, government agencies concerned should formulate the 

relevant strategies and missions in accordance with the goal of the factories. 

7.2 Recommendations and practice guidelines from the study  

Recommendations and practice guidelines for mitigating natural resource and 

environmental impacts of the development of the automotive industry : 

7.2.1 Request the enterprises to separate their environmental management 

budget from public relations budget in order to know the total treatment cost so as to 

facilitate applying the data on environmental management within factories to the  

decisions of government agencies engaged in the industrial development policies and 

strategies on using the cost to request the tax reduction in the year in which there is 
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investment in the construction, improvement or expansion of the treatment capacity of 

waste treatment systems or on developing the Super Fund, stipulating that all factories 

requesting investment promotion certificates or factory establishment certificates must  

pay fees for the Fund and if they violate the rules and regulations during the production 

process, the fees will be expropriated and put into the Fund. 

7.2.2 Promote the parts industry (supply chain) to obtain the ISO standards 

and a higher level of tiers, e.g. 3rd or 4th tier through funding the industry for improving 

the production process systems for decreasing the pollution. In detail, the consulting team 

will organize a brainstorming session for overnment and private agencies, e.g. the 

Federation of Thai Industries, the Thai Chamber of Commerce, the Thai Industrial 

Standards Institute and automobile and truck parts assemblage enterprises. 

7.2.3 Make a preparation for the arrival of EU standards etc. resulting from 

the demand side, awareness of pollution, and environmental impact management 

including the issues of the end-of-life of automobiles and trucks, e.g. recycling materials 

or parts of motor vehicles, developing water-based paint spraying to replace thinner-based 

paint spraying technology since the research findings reveal that most pollution is 

generated in the paint spraying process. This leads to some interesting figures, that is, 

every 100 baht of the waste treatment or disposal cost, 80 baht will be used for getting rid 

of paint sludge and VOCs (80%). 

7.2.4 Prepare the establishment of the control areas for the motor vehicle 

part industry to facilitate pollution management and transportation management of the 

entrepreneurs, which can be supported by the government sector in terms of tax 

incentives and other privileges. If the entrepreneurs are not in the control areas, they can 

perform operations through pushing important issues, e.g. preparing an environment 

report for every 3 months and 6 months. 

7.2.5 Conduct studies and surveys and checking data on the amount and 

types of waste in the manufacturing of automobiles, 1-ton trucks and motorcycles so that 

there will be the improvement of data for life cycle assessment (LCA), including the end-

of-life of these motor vehicles from the production stage to the disposal stage. It was the 

tact that there was no such operation in Thailand until their production base had been 

moved into Thailand. Since then, Thailand has had encountered increasing pollution and 
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waste from the industry; therefore, the government agencies concerned should prepare the 

country for the matter. 

7.2.6 Designate an agency concerned to determine the technologies for 

motor vehicle assemblage and manufacturing and pollution control as well as an agency 

responsible for formulating a clear framework for, e.g. promoting the investment in 

relations to the following parts (requesting a cooperation from the BOI). 

(1) Determine the clear criteria for environmental management in 

industrial estates, e.g. roles in control and management of VOCs, which are hazardous 

waste emitted from the paint spraying process and are a major cause of cancer in humans. 

(2) Provide air quality examination methods and factory 

establishment laws by (1) requesting the enterprises to publicize the data on pollution 

management for social monitoring in a continual fashion and access to the data at any 

times (2) Building the capacity of local areas and agencies for monitoring the pollution 

generation in the factories directly, e.g. authorizing the Sub-district Administrative 

Organization in monitoring and supervision under the government’s funding and setting 

up environmental study centers in different communities to raise the awareness and 

participation in pollution surveillance  

7.2.7 Develop the guidelines or measures for helping the entrepreneurs 

through: 

(1) Revising the rates of raw materials import tax for motor vehicles and parts.  

(2) Introducing incentives through tax exemption for the investment 

cost of managing the pollution in the production process. 

(3) Providing the small-medium enterprises with incentives to 

encourage them to move to an industrial area or zone supported by the government sector 

(low rent of land with waste treatment systems invested in by the government sector). 

7.2.8 Promote the participation of local communities and Sub-district 

Administrative Organizations so that they know the information of pollution management 

in the factories and set the systems for auditing and accessing to the information of 

pollution management of the factories.    
7.2.9 Concerning ISO 14001, audit the information of community 

participation in mitigating negative externalities from the production process that may 

affect the communities surrounding the factories.    
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7.2.10 Increase the strictness of monitoring and supervision of the pollution 

management with landfill by the private waste transport and disposal companies and 

improve landfill and disposal capacity and their service sufficiency.  

7.2.11 Set up an agency to engage in the database of types, amount and 

management of pollution generated during the production process, which will be publicized 

with data flow.  

7.2.12 Educate workers in the enterprises about environmental management in 

the factories as well as the methods of preventing and reducing the exposure to toxic 

substances. 

7.2.13 Determine the vision for the “Zero Waste” pollution management  to 

formulate the guidelines and measures for managing pollution in the motor vehicle and 

part production process with regard to (1) solid waste, (2) liquid waste, (3) dust and 

VOCs, and (4) noise pollution at the level of manufacturers of motor vehicles and parts. 
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Footnote 
1The pollution consists of organic solvents in the paint, i.e. 2-Pranone 4-methyl-2-

pentanone butyl ester acetic acid solvent naphtha ethyl benzene hydro treated heavy 

naphtha. 
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