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บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาวิ เคราะห์ ความสอดคล้ อง พรบ.โรงงาน พ.ศ.
2535ของโรงงานขนาดใหญ่ในเขตบางกอกใหญ่ ในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหา และแนวทาง
การแก้ ไขปัญหา ซึ่งจากการจัดกลุ่มประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน การแบ่งตามรูปแบบ
ของกิจ การ และการแบ่ งตามขนาดของโรงงานแล้ ว ไม่ พบโอกาสของการเกิดปั ญ หาจากการ
ประกอบกิจการได้ อย่างชัดเจน ไม่เป็ นรูปแบบ จึงไม่อาจที่จะสรุปได้ ว่า โรงงานชนิดไหนหรือขนาด
ใด มีโอกาสก่อให้ เกิดปัญหาได้ มากกว่ากัน การขาดการจัดการด้ านกากของเสียจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ในกลุ่มของเสียไม่อันตรายแล้ ว ไม่พบว่าก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจาก
ของเสียส่วนใหญ่ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้ การขาดการจัดการของเสีย จากการประกอบ
กิจการโรงงาน ในกลุ่มของเสียอันตรายนั้น ผู้ประกอบกิจการยังประสบปัญหาในการดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย แม้ ว่าของเสียนั้น จะนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ แต่กต็ ิดขัดในข้ อกฎหมาย
จึงต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ ซึ่งเป็ นต้ นทุนที่ผ้ ูประกอบกิจการหลายรายไม่อยากจะเสีย
การจัดการในด้ านความปลอดภัยนั้น ก็ยังถือเป็ นปั ญหาที่ควรจจะได้ รับการเอาใจใส่ ตรวจสอบ
และแก้ ไข เพื่ อให้ การประกอบกิจการมีความปลอดภัย เป็ นประโยชน์ต่อตัวเจ้ าของกิจการเอง
พนักงาน รวมถึงชุนชนรอบข้ าง ซึ่งแม้ ว่าโรงงานจาพวกที่ 3 จะถือว่าเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ แต่กับ
โรงงานที่อยู่ในเขตบางกอกใหญ่แล้ ว ถือว่าเป็ นการประกอบกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ส่วน
ใหญ่สบื ทอดกิจการมาหลายสิบปี ทาให้ การปฏิบัติตามกฎหมายของ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่
สอดคล้ องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน

* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก

ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze the factory act B.E. 2535 (1992)
and to evaluate the industrial businesses in Bangkok-Yai district, Bangkok. In order to find
root causes of factory operational issues and learn how to solve these problems. The study
categorizes factories by manufacture types, owner sorts (juristic person or individual person)
and factory sizes, The result cannot show the consistency of factory operational issues among
the groups. In addition, the lack of effective non-hazardous industrial waste management
does not impact communities because most of non-hazardous waste can be reused and
recycled. In term of hazardous waste, entrepreneurs still confront with law impediments and
cost of waste disposal. Furthermore, the safety management must be focused and concentrated
on. In conclusion, most of the factory businesses in Bangkok-Yai district are small and
medium-sized enterprises which may find difficulty at making them to be in compliance law.

1. บทนา
ด้ วยภารกิจและอานาจหน้ าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องกากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร รวมถึงงานอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่วั ประเทศ
ซึ่งถือเป็ นภารกิจหลักที่สาคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
มีผลต่อเศรษฐกิจ การจ้ างงาน การพั ฒนาของประเทศ แล้ วก็ยังมีผลกระทบต่อชุ มชนโดยรอบ
โรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการแบ่ งโรงงาน ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 นั้น
แบ่ งโรงงานออกเป็ น 3 จาพวก 107 ประเภทการประกอบกิจการ โดยกาหนดตามขนาด และ
ความเดือดร้ อนที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้ องมีการสารวจและตรวจสอบโรงงานเพื่อไม่ให้ การ
ประกอบกิจการโรงงานนั้น ๆ สร้ างความเดือดร้ อนให้ กับชุ มชนโดยรอบ ทั้งเรื่องเสียงดัง กลิ่น
เหม็น ไอสารเคมี นา้ เสีย ความปลอดภัย และกรณีพิพาทอื่น ๆ ซึ่งจะเน้ นไปที่ความรั บผิดชอบ
โดยตรงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั่นก็คือโรงงานจาพวกที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ด้ วยเหตุท่กี ล่ าวในเบื้องต้ น สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงทาการศึกษาลั กษณะปั ญหาของการ
ประกอบกิจการ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อหาความสอดคล้ องกับ พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ซึ่งได้ มีผลบังคับใช้ มาแล้ วเกือบ 30 ปี กับการประกอบกิจการในปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาความสอดคล้ องของ พรบ.โรงงาน กับปัญหาของโรงงานขนาดใหญ่
2.2 เพื่อศึกษาวิธหี รือแนวทางการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 ข้ อมู ลการตรวจโรงงานจาพวกที่ 3 ใน เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ประจาปี
งบประมาณ 2561 และ 2562 ทั้งหมด 101 โรง

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในส่วนของมลพิษหรือความ
เดือดร้ อนอื่น ๆ ที่ต้องมีระบบบาบัดหรือมาตรการลดผลกระทบต่อประชาชนรอบโรงงาน
4.2 ใช้ เป็ นข้ อมูลในการเตรียมพร้ อมก่อนเข้ าตรวจสอบโรงงาน คาดการณ์ได้ ถึงจุ ดที่อาจจะ
เกิดปัญหาที่ต้องเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ
4.3 ได้ วิธกี ารแก้ ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงงานอื่น ๆ ในอนาคต

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 กฎหมายว่าด้วย โรงงาน
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน เรียกว่า พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535 ซึ่งได้ ประกาศใช้ และได้ ยกเลิก
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2512 พรบ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 และ พรบ. โรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุม กากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ตามชนิด และ
ขนาดของโรงงาน ซึ่งได้ นิยามคาว่า โรงงาน ไว้ ดังนี้
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้ เครื่ องจักรมีกาลั งรวม
ตั้งแต่ห้าแรงม้ าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้ าขึ้นไป หรือใช้ คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่กต็ าม สาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร
สภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
โดยกฎกระทรวง ได้ แบ่งโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งแบ่ งเป็ นประเภท โรงงานหลัก ทั้งหมด 107 ลาดับตามประเภทการประกอบ
กิจการ มีท้งั หมด 3 จาพวก ตามขนาดการประกอบกิจการหรือโอกาสก่อความเดือดร้ อนต่อชุมชน
โดยทั่วไปแล้ วจะแบ่งตามขนาดของกาลังแรงม้ าเครื่องจักร หรือบางประเภทจะแบ่งตามจานวน
คนงานร่ วมด้ วย เช่ น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ า ซึ่ งเครื่ องจั กรที่ใช้ ไม่ ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อ นต่ อ
ชุมชนมากนัก แต่โรงงานประเภทนี้อาจจะมีคนงานเป็ นจานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงในด้ านความ
ปลอดภัยของตัวพนักงานของโรงงานเอง และการประกอบกิจการบางประเภท อาจจะจัดให้ เป็ น
จาพวกที่ 1 ทุกขนาดของโรงงานก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ร้ านคาร์แคร์ (ล้ างรถ) โรงฟักไข่ หรือบาง
ประเภทอาจจะมีแต่จาพวกที่ 3 ก็ได้ เช่น อู่ซ่อมรถ ดังตัวอย่างใน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างของการแบ่งประเภทและจาพวกของโรงงาน
ป ร ะ เ ภ ท ลาดับ ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ ช นิ ด ข อ ง โ ร ง ง า น โ ร ง ง า น
โรงงานหลัก ที่
โรงงาน
จาพวกที่ 1 จาพวกที่ 2
047
47 โรงงานประกอบกิ จ การ
เกี่ยวกับ สบู่ เครื่ องสาอาง
หรื อ สิ่ ง ปรุ ง แต่ ง ร่ า งกาย
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งหรื อ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
04701
( 1 ) ก า ร ท า ส บู่ วั ส ดุ สังเคราะห์ สาหรับซักฟอก
แชมพู ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
โกนหนวด หรื อผลิตภัณฑ์
สาหรับชาระล้ างหรือขัดถู
04702

04703

(2) การท ากลี เ ซอรี น ดิ บ หรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จาก
น้า มั น พื ช หรื อ สั ต ว์ หรื อ
ไขมันสัตว์
(3) การท าเครื่ อ งส าอาง เครื่องจักร
หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
ไม่เกิน 20
แรงม้ า และ
คนงานไม่
เกิน 20 คน

โรงงาน
จาพวกที่ 3

โรงงานทุ ก
ขนาด

-

โรงงานทุ ก
ขนาด

เครื่องจักร
ไม่เกิน 50
แรงม้ า และ
คนงานไม่
เกิน 50 คน
และไม่จัด
อยู่ใน
จาพวกที่ 1

เครื่องจักร
เกิน 50
แรงม้ า หรือ
คนงานเกิน
50 คน

ดังตัวอย่าง การประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับสบู่ เครื่องสาอาง นั้น อยู่ใน ลาดับที่
47 ซึ่งยังมีการแบ่งลาดับย่อยลงไปอีก เรียกว่า วงเล็บ เช่น 47 (3) การทาเครื่องสาอาง นั้น มีการ
แบ่งขนาดของกิจการออกเป็ น 3 จาพวก ตามการใช้ กาลังแรงม้ าเครื่องจักร ดังนี้
โรงงานที่มีการใช้ กาลังแรงม้ าเครื่องจักร ไม่เกิน 20 แรงม้ า และคนงานไม่เกิน 20 คน
จัดอยู่ในโรงงานจาพวกที่ 1 สามารถประกอบกิจการได้ ทนั ที เนื่องจากเป็ นโรงงานขนาดเล็ก มีการ

ใช้ เครื่องจักรไม่มาก โอกาสที่จะก่อให้ เกิดปั ญหาต่า มีผลกระทบต่อชุมชนน้ อย เป็ นการประกอบ
กิจการโรงงานในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน
โรงงานที่มีการใช้ กาลังแรงม้ าเครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้ า และคนงานไม่เกิน 50 คน
จัดอยู่ในโรงงานจาพวกที่ 2 เนื่องจากมีโอกาสที่จะก่อให้ เกิดปั ญหา มีผลกระทบต่อชุมชน ต้ องมี
การแจ้ งการประกอบกิจการต่อหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นก่อน เรียกว่าแบบ รง.1 เมื่อหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบแล้ วว่าสามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ก็จะออกใบรับแจ้ งให้ เรียกว่าใบ รง.2
จึงจะสามารถดาเนินกิจการได้
โรงงานที่มีก ารใช้ ก าลั งแรงม้ า เครื่ อ งจั ก ร เกิน 50 แรงม้ า หรื อ คนงานเกิน 50 คน
รวมทั้ง ลาดับที่ 47 (1) และ 47 (2) จัดอยู่ในโรงงานจาพวกที่ 3 ทุกขนาด เนื่องจากมีโอกาสที่
จะก่อให้ เกิดปัญหา มีผลกระทบต่อชุมชนสูง จะต้ องยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เรียกว่าแบบ รง.3 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แล้ วแต่ว่า
โรงงานนั้นจะตั้งอยู่ ในพื้ นที่ใด เมื่อเจ้ าหน้ าที่พิจารณาการขออนุ ญาตแล้ ว จึงจะออกใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโรงงานให้ เรียกว่า รง.4 ซึ่งนอกจากการใช้ พรบ.โรงงาน ในการพิจารณาอนุญาต
แล้ วนั้น ยังต้ องใช้ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องมาพิจารณาประกอบด้ วยเช่น พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.
การผังเมือ ง และโรงงานในบางลาดับ จะต้ องใช้ พรบ.ส่งเสริ มและรั กษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ ตามชนิดหรือประเภทของการประกอบกิจการตามประกาศ ในการพิจารณาประกอบด้ วย
5.2 การตรวจกากับโรงงาน
ในการตรวจก ากับ โรงงาน จะดาเนิ น การให้ ผ้ ู ป ระกอบกิจการ ปฏิบั ติให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด
4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และหมวด 5
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้
1 การตรวจมลพิษทางนา้ ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนา้ ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุให้ มีระบบบาบัด
นา้ เสียให้ อยู่ ในค่าที่กาหนดก่อนระบายออกนอกโรงงาน โดยจะเป็ นโรงงานที่มีการใช้ นา้ ในการ
ประกอบกิจการ ส่วนใหญ่คือโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร ที่จะต้ องมีการเก็บตัวอย่างนา้ ทิ้งมา
วิ เ คราะห์ ทุก เดื อ นไม่ ให้ เ กิน ค่ า ที่ก าหนดไว้ ตามประกาศ ซึ่ งหากมี ค่ า ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
จะต้ องถูกดาเนินคดี และสั่งให้ ปรับปรุงแก้ ไข แล้ วเก็บตัวอย่างนา้ ทิ้งมาวิเคราะห์ใหม่
2 การตรวจมลพิ ษ ทางอากาศ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตาม ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่ าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๙ ที่ระบุให้ มีระบบบาบัดอากาศให้ อยู่ในค่าที่กาหนดก่อนระบายออกจากปล่อง โดยจะเป็ น
โรงงานที่มีการใช้ หม้ อนา้ ที่ใช้ เชื้อเพลิงนา้ มันเตา เชื้อเพลิงถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงชีวมวลในการเผา
ไหม้ ไม่ให้ เกินค่าที่กาหนดไว้ ตามประกาศ โดยปกติแล้ วจะมีการตรวจวัด อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครั้ง
ซึ่ งหากมีค่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน จะต้ องถูกดาเนินคดี และสั่งให้ ปรั บปรุงแก้ ไข แล้ วทาการ

ตรวจวัดใหม่ หรื อ ไอระเหยของสารเคมี กลิ่นเหม็น ต่างๆ ก็จะต้ องมีและใช้ งานระบบบ าบั ด
มลพิษอากาศตลอดเวลาปฏิบัติงาน เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน
3 การตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งกาหนดให้ โรงงานบางประเภทต้ องมีการตรวจวัดเสียงใน
พื้ นที่ปฏิบัติงานเป็ นประจาอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อป้ องกันอันตรายต่อตัวพนักงานเอง และ
ป้ องกันความเดือดร้ อนต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
4 การตรวจกากของเสีย ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกาหนดให้ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ต้ องขออนุ ญาตเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ ว เมื่อมีการเก็บกากของเสียไว้ ภายในโรงงานเกิน
90 วัน หรือ ต้ องขออนุ ญาตนาออกสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วก่อนที่จะทาการขนกากของเสีย
ของโรงงานออกไปใช้ ประโยชน์หรือกาจัด เพื่อป้ องกันการจัดการที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสม ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ เนื่องจากกากของเสียโรงงานนั้น มีท้งั ของเสียที่ไม่เป็ นอันตราย และของ
เสียที่เป็ นอันตราย ที่จาเป็ นต้ องมีการพิจารณา ถึงวิธกี ารเก็บหรือกาจัด รวมถึงปริมาณที่จะขอเก็บ
หรือกาจัดด้ วย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยไม่ให้ เกิดปัญหา สร้ างความเดือดร้ อนแก่ประชาชน
5 การตรวจความปลอดภัย ต้ องมีการดาเนินการตามที่โรงงานนั้น ๆ มีการใช้ งาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ก าหนด เช่ น หม้ อ น้า ระบบไฟฟ้ าและห้ อ งเย็น ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรเป็ นประจาทุกปี การใช้ กา๊ ซอุตสาหกรรม สารเคมี
สภาพแวดล้ อ มการทางาน กัมมัน ตรั งสี อัคคีภัย ต้ องมีการจั ดเก็บ และดาเนิ น การให้ มีความ
ปลอดภัย เป็ นไปตามที่ได้ รับอนุ ญาต มีการติดตั้งถังดับเพลิ ง อย่ างเพี ยงพอและอยู่ ในสภาพที่
พร้ อ มใช้ งาน และโรงงานที่มีความเสี่ ย งอั ค คี ภั ยในระดั บ ปานกลางและสู ง ตามท้ า ยประกาศ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อ ง การป้ องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จะต้ องมี
อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องจัดให้ คนงานได้ รับการฝึ กอบรมเรื่องการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นายสุทธิ ตันติพิสิฐกุล แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม กรณีศึกษา
โรงงานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ส่งเสริ มการพั ฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental Management System, EMS) สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้ นที่ลุ่มน้ํ าหลักตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้ นมา เพื่ อให้ สอดคล้ องกับแผนการบริ หารจัดการ
และพัฒนาลุ่มนา้ แบบบูรณาการร่ วมกับหน่ วยงานต่างๆ โดย ดาเนินการในพื้ นที่ลุ่ มนา้ หลั ก ที่มี
ปั ญ หามลพิ ษ เป็ นล าดั บ ต้ น และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงงาน อุ ต สาหกรรม
ประยุ กต์ใช้ ระบบการจั ดการสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ ลดมลพิ ษที่แหล่ งกาเนิ ด และ
สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตพร้ อมการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างเป็ นรูปธรรม และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้ อ มของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการบริ หารจั ดการ
อย่างเป็ นระบบ โดยเริ่มจากกระบวนการวางแผน วิเคราะห์กจิ กรรม และสาเหตุท่สี ่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ มีแนวทาง ที่ชัดเจนในการควบคุม ป้ องกัน และนาแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบแก้ ไข และการทบทวน โดยผู้บริหารของโรงงาน เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมให้ ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง

6. วิธีดาเนินงานวิจยั
6.1 การรวบรวมข้ อมูล
จากข้ อมูลที่มีท้งั หมด หากจะใช้ การแบ่งประเภทของโรงงาน ตาม พรบ. โรงงาน เพียง
อย่างเดียว ซึ่งมีถึง 107 ลาดับนั้น จะทาให้ ข้อมูลในโรงงานบางประเภท มีอยู่เพียง 1-2โรง ซึ่ง
อาจจะทาให้ ข้อมูลตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะนามาใช้ แจกแจงโอกาสของการเกิดปัญหาได้ จึงจาเป็ น
จะต้ องแบ่งกลุ่มของการประกอบกิจการ ที่มีความใกล้ เคียงกัน ตามหลักการ การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่ งเป็ นพวก (Stratified Random Sampling) เพื่ อให้ สามารถระบุถึงโอกาสของการเกิดปั ญหา
จากการประกอบกิ จ การในด้ า นต่ า ง ๆ ที่มี ใ นรู ป แบบเดี ย วกั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น การจั ด กลุ่ ม
อุตสาหกรรมประเภท อาหาร และ ยา ให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม ได้ 7กลุ่ม
คือ
1 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา
2 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง
3 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ และเฟอร์นิเจอร์
4 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลาสติกและยางพารา
5 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะและเครื่องใช้
6 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์และเครื่องจักร
7 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับของใช้ อ่นื ๆ
นอกจากนี้ยังมีการใช้ แบ่งกลุ่มของโรงงาน คือ
1 ข้ อมูลของผู้ประกอบกิจการ เป็ น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
2 กาลังแรงม้ าเครื่องจักรที่ใช้ ขนาดไม่ถึง 50แรงม้ า หรือ มากกว่า 50 แรงม้ า
ซึ่งเป็ นตัวแปรที่คาดว่ามีผลต่อโอกาสในการเกิดปั ญหาจากการประกอบกิจการโรงงาน
ได้ เมื่อ น ามาจาแนกตามข้ อ มู ลโดยใช้ หลั กการสถิติ จากการรวบรวบข้ อมู ลการตรวจโรงงาน
ได้ อตั ราส่วนการเกิดปัญหาได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงอัตราการเกิดปัญหาแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ไม่ผ่าน
กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
บุคคล
1 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับอาหาร
และยา
นิติบุคคล
2 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่มและ
เครื่องหนัง
3 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับไม้ และ
เฟอร์นิเจอร์
4 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับพลาสติก
และยางพารา

บุคคล
นิติบุคคล
บุคคล
นิติบุคคล
บุคคล
นิติบุคคล

บุคคล
5 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับโลหะและ
นิติบุคคล
เครื่องใช้
6 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับยานยนต์
และเครื่องจักร

บุคคล
นิติบุคคล
บุคคล

7 อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับของใช้ อ่นื นิติบุคคล

แรงม้ า
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50

จานวน ผ่าน กาก ความปลอดภัย ไม่ผ่าน
1
1 0
0
0%
0
1
3
3
0
4
5
0
0
6
2
1
10
0
7
11
6
0
6
6
4
7
9
2
3
1
3

0
1
3
3
0
3
5
0
0
4
2
1
9
0
7
11
6
0
5
4
2
7
6
2
2
1
3

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
3
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
33.3%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
16.7%
33.3%
50%
0%
33.3%
0%
33.3%
0%
0%

ไม่ผ่าน
กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ แรงม้ า
บุคคล
นิติบุคคล
รวมทุกกลุ่ม
ต่ากว่า 50
มากกว่า 50
รวมทั้งหมด

จานวน
47
54
43
58
101

ผ่าน กาก ความปลอดภัย
41 5
1
47 6
1
38 4
1
50 7
1
88 11
2

ไม่ผ่าน
12.8%
13%
11.6%
13.8%
12.9%

7. ผลการศึกษา
7.1 จากข้ อมูลการแบ่งกลุ่ม สรุปอัตราส่วนการเกิดปัญหาได้ ดังนี้
สรุปการเกิดปั ญหาในแต่ละกลุม่
กลุม่ 1
กลุม่ 2
กลุม่ 3
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กลุม่ 5
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กลุม่ 7
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ภาพที่ 1 แสดงภาพ กราฟข้ อมูลตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งจากข้ อมูลที่ศึกษามาแล้ ว ปัญหาของโรงงานส่วนใหญ่ เกิดจากปัญหาของการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้ าใจ และการเอาใจใส่ท่จี ะจัดการให้ เป็ นไป
อย่างถูกต้ อง ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกากอุตสาหกรรมที่มีความเป็ นอันตราย ซึ่งเกิด
ได้ จากอุตสาหกรรมที่มีการทาสี การซ่อมแซมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 การศึ ก ษารวมรวบข้ อ มู ลที่ได้ จ ากการตรวจโรงงานจ าพวกที่ 3 ในเขตบางกอกใหญ่
ทั้งหมดนั้น สรุปได้ ว่า
1 จากการจัดกลุ่มประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน การแบ่ งตามรูปแบบของ
กิจการ และการแบ่งตามขนาดของโรงงานแล้ ว ไม่พบโอกาสของการเกิดปัญหาจากการประกอบ
กิจการได้ อย่างชัดเจน เป็ นรูปแบบ จึงไม่อาจที่จะสรุปได้ ว่า โรงงานชนิดไหนหรือขนาดใด มีโอกาส
ก่อให้ เกิดปัญหาได้ มากกว่ากัน
2 การขาดการจัดการด้ านกากของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ในกลุ่มของเสียไม่
อันตรายแล้ ว ไม่พบว่าก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจากของเสียส่วนใหญ่ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์อ่นื ได้
3 การขาดการจัดการของเสีย จากการประกอบกิจการโรงงาน ในกลุ่มของเสียอันตราย
นั้น
ผู้ประกอบกิจการยังประสบปัญหาในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย แม้ ว่าของ
เสียนั้น จะนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ แต่กต็ ิดขัดในข้ อกฎหมาย จึงต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการ ซึ่งเป็ นต้ นทุนที่ผ้ ูประกอบกิจการหลายรายไม่อยากจะเสีย
4 การจัดการในด้ านความปลอดภัยนั้น ก็ยังถือเป็ นปั ญหาที่ควรจะได้ รับการเอาใจใส่
ตรวจสอบและแก้ ไข เพื่ อให้ การประกอบกิจการมีความปลอดภัย เป็ นประโยชน์ต่อตัวเจ้ าของ
กิจการเองและ พนักงาน รวมถึงชุนชนรอบข้ าง
จากข้ อมู ลที่ได้ พบว่ าโรงงานหลายแห่ ง ไม่ว่าจะเป็ นขนาดใด บุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคล ในพื้ นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ประสบปั ญหากิจการซบเซา ตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไป ผลการประกอบกิจการไม่ดี จนมีโรงงานเลิกกิจการ ลดขนาด ลดคนงาน ก็จะมี
ปัญหา ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้ อง ซึ่งจะต้ องมีการส่ งเสริม แนะนา ผู้ประกอบ
กิจการให้ เอาใจใส่ เรี ยนรู้ วิธีการดาเนิ นการเกี่ยวกับการขออนุ ญาตจั ดการกากอุตสาหกรรมให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ซึ่งในปัจจุบัน ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ พัฒนาระบบการดาเนินการขอ
อนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ผ้ ูประกอบกิจการมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าเมื่อก่อน
มาก โดยการสมัครเข้ า ใช้ งานด้ วยการกรอกข้ อมู ลของโรงงาน ก็สามารถดาเนิ น การยื่น คาขอ
อนุ ญาตได้ เสมือนมายื่นเอกสารที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องใช้ เอกสารมากมายเหมือนแต่
ก่อน และได้ รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบกิจการรุ่นเก่าก็ต้องใช้ เวลาศึ กษา เรียนรู้
นอกจากนั้น เจ้ าหน้ าที่ต้องช่วยเหลือประสานกับโรงงานที่มีกากของเสียชนิดเดียวกัน รวมกลุ่มกัน
เพื่อต่อรองกับบริษัทรับกาจัดสิ่งปฏิกูล ให้ ได้ ราคาค่าดาเนินการที่ถูกลง
ถึงแม้ ว่าโรงงานจาพวกที่ 3 จะถือว่ าเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ แต่กับโรงงานที่อยู่ ในเขต
บางกอกใหญ่แล้ ว ถือว่าเป็ นการประกอบกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ส่วนใหญ่สบื ทอดกิจการ
มาหลายสิบปี ทาให้ การปฏิบัติตามกฎหมายของ พรบ.โรงงาน ไม่สอดคล้ องกับสถานะการณ์ใน
ปัจจุบัน
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