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บทคดัย่อ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้อง พรบ.โรงงาน พ.ศ. 

2535ของโรงงานขนาดใหญ่ในเขตบางกอกใหญ่ ในการหาสาเหตุของการเกดิปัญหา และแนวทาง

การแก้ไขปัญหา ซ่ึงจากการจัดกลุ่มประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน การแบ่งตามรูปแบบ

ของกิจการ และการแบ่งตามขนาดของโรงงานแล้ว ไม่พบโอกาสของการเกิดปัญหาจากการ

ประกอบกจิการได้อย่างชัดเจน ไม่เป็นรูปแบบ จึงไม่อาจที่จะสรุปได้ว่า โรงงานชนิดไหนหรือขนาด

ใด มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่ากัน การขาดการจัดการด้านกากของเสียจากการประกอบ

กิจการโรงงาน ในกลุ่มของเสียไม่อันตรายแล้ว ไม่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เน่ืองจาก

ของเสียส่วนใหญ่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่นได้ การขาดการจัดการของเสียจากการประกอบ

กจิการโรงงาน ในกลุ่มของเสียอนัตรายน้ัน ผู้ประกอบกจิการยังประสบปัญหาในการด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย แม้ว่าของเสยีน้ัน จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แต่กต็ิดขัดในข้อกฎหมาย 

จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซ่ึงเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบกิจการหลายรายไม่อยากจะเสีย 

การจัดการในด้านความปลอดภัยน้ัน กยั็งถือเป็นปัญหาที่ควรจจะได้รับการเอาใจใส่ ตรวจสอบ

และแก้ไข เพ่ือให้การประกอบกิจการมีความปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าของกิจการเอง 

พนักงาน รวมถึงชุนชนรอบข้าง ซ่ึงแม้ว่าโรงงานจ าพวกที่ 3 จะถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ แต่กับ

โรงงานที่อยู่ในเขตบางกอกใหญ่แล้ว ถือว่าเป็นการประกอบกจิการขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ที่ส่วน

ใหญ่สบืทอดกจิการมาหลายสบิปี ท าให้การปฏบัิติตามกฎหมายของ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่

สอดคล้องกบัสถานะการณ์ในปัจจุบัน 

 

 

 

 
 

*   นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**  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. บทน า 

 ด้วยภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องก ากับดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร รวมถึงงานอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 

ซ่ึงถือเป็นภารกจิหลักที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม การประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรม 

มีผลต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน การพัฒนาของประเทศ แล้วกยั็งมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

โรงงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยการแบ่งโรงงาน ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 น้ัน 

แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จ าพวก 107 ประเภทการประกอบกิจการ โดยก าหนดตามขนาด และ

ความเดือดร้อนที่อาจจะเกดิข้ึน 

 ดังน้ันกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องมีการส ารวจและตรวจสอบโรงงานเพ่ือไม่ให้การ

ประกอบกิจการโรงงานน้ัน ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยรอบ ทั้งเร่ืองเสียงดัง กล่ิน

เหมน็ ไอสารเคมี น า้เสีย ความปลอดภัย และกรณีพิพาทอื่น ๆ ซ่ึงจะเน้นไปที่ความรับผิดชอบ

โดยตรงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม น่ันกคื็อโรงงานจ าพวกที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 ด้วยเหตุที่กล่าวในเบ้ืองต้น สารนิพนธ์ฉบับน้ีจึงท าการศึกษาลักษณะปัญหาของการ

ประกอบกจิการ ในการปฏบัิติตามกฎหมาย เพ่ือหาความสอดคล้องกบั พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

ซ่ึงได้มีผลบังคับใช้มาแล้วเกอืบ 30 ปี กบัการประกอบกจิการในปัจจุบัน 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 2.1 เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของ พรบ.โรงงาน กบัปัญหาของโรงงานขนาดใหญ่ 

 2.2 เพ่ือศึกษาวิธหีรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน 



 

 

3. ขอบเขตของงานวิจยั 

 3.1 ข้อมูลการตรวจโรงงานจ าพวกที่ 3 ใน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจ าปี

งบประมาณ 2561 และ 2562 ทั้งหมด 101 โรง 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั  

 4.1 ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ในส่วนของมลพิษหรือความ

เดือดร้อนอื่น ๆ ที่ต้องมีระบบบ าบัดหรือมาตรการลดผลกระทบต่อประชาชนรอบโรงงาน  

 4.2 ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าตรวจสอบโรงงาน  คาดการณ์ได้ถึงจุดที่อาจจะ

เกดิปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

  4.3 ได้วิธกีารแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกดิข้ึนกบัโรงงานอื่น ๆ ในอนาคต 

 

5. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

       5.1 กฎหมายว่าดว้ย โรงงาน 

 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน เรียกว่า พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2535 ซ่ึงได้ประกาศใช้ และได้ยกเลิก 

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2512 พรบ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 และ พรบ. โรงงาน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2522  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุม ก ากับดูแลการประกอบกจิการโรงงาน ตามชนิด และ

ขนาดของโรงงาน ซ่ึงได้นิยามค าว่า โรงงาน ไว้ดังน้ี 

 “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีก าลังรวม

ตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลังเทยีบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจด็คนขึ้นไปโดยใช้

เคร่ืองจักรหรือไม่กต็าม ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร

สภาพ ล าเลียง เกบ็รักษา หรือท าลายสิ่งใด ๆ ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง 

 โดยกฎกระทรวง ได้แบ่งโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงแบ่งเป็นประเภท โรงงานหลัก ทั้งหมด 107 ล าดับตามประเภทการประกอบ

กจิการ มีทั้งหมด 3 จ าพวก ตามขนาดการประกอบกจิการหรือโอกาสก่อความเดือดร้อนต่อชุมชน 

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งตามขนาดของก าลังแรงม้าเคร่ืองจักร หรือบางประเภทจะแบ่งตามจ านวน

คนงานร่วมด้วย เช่น โรงงานตัดเยบ็เสื้ อผ้า ซ่ึงเคร่ืองจักรที่ใช้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ

ชุมชนมากนัก แต่โรงงานประเภทน้ีอาจจะมีคนงานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีความเสี่ยงในด้านความ

ปลอดภัยของตัวพนักงานของโรงงานเอง และการประกอบกิจการบางประเภท อาจจะจัดให้เป็น

จ าพวกที่ 1 ทุกขนาดของโรงงานกไ็ด้ ยกตัวอย่างเช่น ร้านคาร์แคร์ (ล้างรถ) โรงฟักไข่ หรือบาง

ประเภทอาจจะมีแต่จ าพวกที่ 3 กไ็ด้ เช่น อู่ซ่อมรถ ดังตัวอย่างใน ตารางที่ 1 

 



 

 

ตารางที ่1 ตัวอย่างของการแบ่งประเภทและจ าพวกของโรงงาน 

ป ร ะ เ ภ ท 

โรงงานหลัก 

ล าดับ

ที่ 

ประ เภทห รื อช นิดขอ ง

โรงงาน 

โ ร ง ง า น

จ าพวกที่ 1 

โ ร ง ง า น

จ าพวกที่ 2 

โ ร ง ง า น

จ าพวกที่ 3 

047 47 โรงงานประกอบกิจการ

เกี่ยวกับ สบู่ เคร่ืองส าอาง 

หรือสิ่ งปรุงแต่งร่างกาย 

อ ย่างใดอย่า งห น่ึ งห รือ

หลายอย่างดังต่อไปนี้  

   

04701  ( 1 )  ก า ร ท า ส บู่  วั ส ดุ

สังเคราะห์ ส าหรับซักฟอก 

แชมพู ผลิตภัณฑ์ส าหรับ

โกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์

ส าหรับช าระล้างหรือขัดถู 

- - โรงงานทุก

ขนาด 

04702  (2) การท ากลีเซอรีนดิบ 

หรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จาก

น ้ามันพืช หรือสัตว์ หรือ

ไขมันสตัว์ 

- - โรงงานทุก

ขนาด 

04703  (3) การท าเคร่ืองส าอาง 

หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย 

เคร่ืองจักร

ไม่เกนิ 20 

แรงม้า และ

คนงานไม่

เกนิ 20 คน 

เคร่ืองจักร

ไม่เกนิ 50 

แรงม้า และ

คนงานไม่

เกนิ 50 คน

และไม่จัด

อยู่ใน

จ าพวกที่ 1 

เคร่ืองจักร

เกนิ 50 

แรงม้า หรือ

คนงานเกนิ 

50 คน 

  

 ดังตัวอย่าง การประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับสบู่ เคร่ืองส าอาง น้ัน อยู่ใน ล าดับที่ 

47 ซ่ึงยังมีการแบ่งล าดับย่อยลงไปอกี เรียกว่า วงเลบ็ เช่น 47 (3) การท าเคร่ืองส าอาง น้ัน มีการ

แบ่งขนาดของกจิการออกเป็น 3 จ าพวก ตามการใช้ก าลังแรงม้าเคร่ืองจักร ดังน้ี 

 โรงงานที่มีการใช้ก าลังแรงม้าเคร่ืองจักร ไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน 

จัดอยู่ในโรงงานจ าพวกที่ 1 สามารถประกอบกจิการได้ทนัท ีเน่ืองจากเป็นโรงงานขนาดเลก็ มีการ



 

 

ใช้เคร่ืองจักรไม่มาก โอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาต ่า มีผลกระทบต่อชุมชนน้อย เป็นการประกอบ

กจิการโรงงานในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน   

 โรงงานที่มีการใช้ก าลังแรงม้าเคร่ืองจักร ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน

จัดอยู่ในโรงงานจ าพวกที่ 2 เน่ืองจากมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหา มีผลกระทบต่อชุมชน ต้องมี

การแจ้งการประกอบกิจการต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่นก่อน เรียกว่าแบบ รง.1 เมื่อหน่วยงานส่วน

ท้องถิ่นตรวจสอบแล้วว่าสามารถประกอบกจิการโรงงานได้ กจ็ะออกใบรับแจ้งให้ เรียกว่าใบ รง.2 

จึงจะสามารถด าเนินกจิการได้ 

 โรงงานที่มีการใช้ก าลังแรงม้าเคร่ืองจักร เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน 

รวมทั้ง ล าดับที่ 47 (1) และ 47 (2) จัดอยู่ในโรงงานจ าพวกที่ 3 ทุกขนาด เน่ืองจากมีโอกาสที่

จะกอ่ให้เกดิปัญหา มีผลกระทบต่อชุมชนสูง จะต้องย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

เรียกว่าแบบ รง.3 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่ว่า

โรงงานน้ันจะต้ังอยู่ในพ้ืนที่ใด เม่ือเจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาตแล้ว จึงจะออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานให้ เรียกว่า รง.4 ซ่ึงนอกจากการใช้ พรบ.โรงงาน ในการพิจารณาอนุญาต

แล้วน้ัน ยังต้องใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบด้วยเช่น พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.

การผังเมือง และโรงงานในบางล าดับจะต้องใช้ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ตามชนิดหรือประเภทของการประกอบกจิการตามประกาศ ในการพิจารณาประกอบด้วย 

 5.2 การตรวจก ากบัโรงงาน  

 ในการตรวจก ากับโรงงาน จะด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 

4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหมวด 5 

ความปลอดภัยในการประกอบกจิการโรงงาน ดังน้ี 

 1 การตรวจมลพิษทางน า้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิ้ งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุให้มีระบบบ าบัด

น า้เสียให้อยู่ในค่าที่ก  าหนดก่อนระบายออกนอกโรงงาน โดยจะเป็นโรงงานที่มีการใช้น า้ในการ

ประกอบกจิการ ส่วนใหญ่คือโรงงานที่เกี่ยวกบัการผลิตอาหาร ที่จะต้องมีการเกบ็ตัวอย่างน า้ทิ้ งมา

วิเคราะห์ทุกเดือนไม่ให้เกินค่าที่ก  าหนดไว้ตามประกาศ ซ่ึงหากมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

จะต้องถูกด าเนินคดี และสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข แล้วเกบ็ตัวอย่างน า้ทิ้งมาวิเคราะห์ใหม่ 

 2 การตรวจมลพิษทางอากาศ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๙ ที่ระบุให้มีระบบบ าบัดอากาศให้อยู่ในค่าที่ก  าหนดก่อนระบายออกจากปล่อง โดยจะเป็น

โรงงานที่มีการใช้หม้อน า้ที่ใช้เช้ือเพลิงน า้มันเตา เช้ือเพลิงถ่านหิน หรือเช้ือเพลิงชีวมวลในการเผา

ไหม้ ไม่ให้เกินค่าที่ก  าหนดไว้ตามประกาศ โดยปกติแล้วจะมีการตรวจวัด อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง 

ซ่ึงหากมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องถูกด าเนินคดี และสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข แล้วท าการ



 

 

ตรวจวัดใหม่ หรือ ไอระเหยของสารเคมี กล่ินเหมน็ ต่างๆ กจ็ะต้องมีและใช้งานระบบบ าบัด

มลพิษอากาศตลอดเวลาปฏบัิติงาน เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน 

 3 การตรวจวัดระดับเสียง ซ่ึงก าหนดให้โรงงานบางประเภทต้องมีการตรวจวัดเสียงใน

พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกันอันตรายต่อตัวพนักงานเอง และ

ป้องกนัความเดือดร้อนต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน 

 4 การตรวจกากของเสีย ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงก าหนดให้ ผู้ประกอบกจิการโรงงาน 

ต้องขออนุญาตเกบ็สิ่งปฏกูิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เม่ือมีการเกบ็กากของเสียไว้ภายในโรงงานเกิน 

90 วัน หรือ ต้องขออนุญาตน าออกสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนที่จะท าการขนกากของเสีย

ของโรงงานออกไปใช้ประโยชน์หรือก าจัด เพ่ือป้องกันการจัดการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ เน่ืองจากกากของเสยีโรงงานน้ัน มีทั้งของเสียที่ไม่เป็นอนัตราย และของ

เสยีที่เป็นอนัตราย ที่จ าเป็นต้องมีการพิจารณา ถึงวิธกีารเกบ็หรือก าจัด รวมถึงปริมาณที่จะขอเกบ็

หรือก าจัดด้วย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยไม่ให้เกดิปัญหา สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

 5 การตรวจความปลอดภัย ต้องมีการด าเนินการตามที่โรงงานน้ัน ๆ มีการใช้งาน ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนด เช่น หม้อน ้า ระบบไฟฟ้าและห้องเย็น ต้องมีการ

ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรเป็นประจ าทุกปี การใช้กา๊ซอุตสาหกรรม สารเคมี 

สภาพแวดล้อมการท างาน กัมมันตรังสี อัคคีภัย ต้องมีการจัดเกบ็ และด าเนินการให้มีความ

ปลอดภัย เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต มีการติดต้ังถังดับเพลิง อย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งาน และโรงงานที่มีความเสี่ยงอัคคีภัยในระดับปานกลางและสูง ตามท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จะต้องมี

อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องจัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการป้องกันและ

ระงับอคัคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

      5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นายสุทธิ ตันติพิสิฐกุล แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

โรงงานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการ

และพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดย ด าเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน า้หลักที่มี

ปัญหามลพิษเป็นล าดับต้น และมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้โรงงาน อุตสาหกรรม

ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด และ 

สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตพร้อมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะมีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมจากกระบวนการวางแผน วิเคราะห์กจิกรรม และสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ



 

 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีแนวทาง ที่ชัดเจนในการควบคุม ป้องกนั และน าแผนไปปฏบัิติ รวมทั้งมีการ

ตรวจสอบแก้ไข และการทบทวน โดยผู้บริหารของโรงงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

6. วิธีด าเนนิงานวิจยั 

 6.1 การรวบรวมข้อมูล 

 จากข้อมูลที่มีทั้งหมด หากจะใช้การแบ่งประเภทของโรงงาน ตาม พรบ. โรงงาน เพียง

อย่างเดียว ซ่ึงมีถึง 107 ล าดับน้ัน จะท าให้ข้อมูลในโรงงานบางประเภท มีอยู่เพียง 1-2โรง ซ่ึง

อาจจะท าให้ข้อมูลตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้แจกแจงโอกาสของการเกิดปัญหาได้  จึงจ าเป็น

จะต้องแบ่งกลุ่มของการประกอบกิจการ ที่มีความใกล้เคียงกัน ตามหลักการ การสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งเป็นพวก (Stratified Random Sampling) เพ่ือให้สามารถระบุถึงโอกาสของการเกิดปัญหา

จากการประกอบกิจการในด้านต่าง ๆ ที่มีในรูปแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภท อาหาร และ ยา ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม ได้ 7กลุ่ม 

คือ 

 1 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัอาหารและยา 

 2 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองหนัง 

 3 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัไม้และเฟอร์นิเจอร์  

 4 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัพลาสติกและยางพารา  

 5 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัโลหะและเคร่ืองใช้ 

 6 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัยานยนต์และเคร่ืองจักร 

 7 อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัของใช้อื่น ๆ 

  

 นอกจากน้ียังมีการใช้แบ่งกลุ่มของโรงงาน คือ 

 1 ข้อมูลของผู้ประกอบกจิการ เป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  

 2 ก าลังแรงม้าเคร่ืองจักรที่ใช้ ขนาดไม่ถึง 50แรงม้า หรือ มากกว่า 50 แรงม้า 

 ซ่ึงเป็นตัวแปรที่คาดว่ามีผลต่อโอกาสในการเกิดปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงาน

ได้ เมื่อน ามาจ าแนกตามข้อมูลโดยใช้หลักการสถิติ  จากการรวบรวบข้อมูลการตรวจโรงงาน       

ได้อตัราส่วนการเกดิปัญหาได้ ดังน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงอตัราการเกดิปัญหาแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ แรงม้า จ านวน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน กาก ความปลอดภัย 

1 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบัอาหาร

และยา 

บุคคล 

 

 

ต ่ากว่า 50 1 1 0 0 0% 

มากกว่า 50 0 0 0 0 0% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 1 1 0 0 0% 

มากกว่า 50 3 3 0 0 0% 

2 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบั

เคร่ืองนุ่งห่มและ

เคร่ืองหนัง 

บุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 3 3 0 0 0% 

มากกว่า 50 0 0 0 0 0% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 4 3 1 0 25% 

มากกว่า 50 5 5 0 0 0% 

3 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบัไม้และ

เฟอร์นิเจอร์ 

บุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 0 0 0 0 0% 

มากกว่า 50 0 0 0 0 0% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 6 4 1 1 33.3% 

มากกว่า 50 2 2 0 0 0% 

4 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบัพลาสติก

และยางพารา 

บุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 1 1 0 0 0% 

มากกว่า 50 10 9 1 0 10% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 0 0 0 0 0% 

มากกว่า 50 7 7 0 0 0% 

5 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบัโลหะและ

เคร่ืองใช้ 

บุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 11 11 0 0 0% 

มากกว่า 50 6 6 0 0 0% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 0 0 0 0 0% 

มากกว่า 50 6 5 1 0 16.7% 

6 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบัยานยนต์

และเคร่ืองจักร 

บุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 6 4 2 0 33.3% 

มากกว่า 50 4 2 1 1 50% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 7 7 0 0 0% 

มากกว่า 50 9 6 3 0 33.3% 

7 อุตสาหกรรม

เกี่ยวกบัของใช้อื่น 

บุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 2 2 0 0 0% 

มากกว่า 50 3 2 1 0 33.3% 

นิติบุคคล 

  

ต ่ากว่า 50 1 1 0 0 0% 

มากกว่า 50 3 3 0 0 0% 



 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ แรงม้า จ านวน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน กาก ความปลอดภัย 

รวมทุกกลุ่ม 

 

 

 

บุคคล   47 41 5 1 12.8% 

นิติบุคคล   54 47 6 1 13% 

ต ่ากว่า 50   43 38 4 1 11.6% 

มากกว่า 50   58 50 7 1 13.8% 

รวมทั้งหมด   101 88 11 2 12.9% 

 

 

7. ผลการศึกษา 

 7.1 จากข้อมูลการแบ่งกลุ่ม สรุปอตัราส่วนการเกดิปัญหาได้ ดังน้ี 

 
 

ภาพที ่1 แสดงภาพ กราฟข้อมูลตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

  

 ซ่ึงจากข้อมูลที่ศึกษามาแล้ว ปัญหาของโรงงานส่วนใหญ่ เกดิจากปัญหาของการจัดการ

กากอุตสาหกรรม ซ่ึงเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และการเอาใจใส่ที่จะจัดการให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับกากอุตสาหกรรมที่มีความเป็นอันตราย ซ่ึงเกิด

ได้จากอุตสาหกรรมที่มีการท าส ีการซ่อมแซมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่มีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ 
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8. สรุปผลการวิจยั 

 8.1 การศึกษารวมรวบข้อมูลที่ได้จากการตรวจโรงงานจ าพวกที่ 3 ในเขตบางกอกใหญ่

ทั้งหมดน้ัน สรุปได้ว่า 

 1 จากการจัดกลุ่มประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน การแบ่งตามรูปแบบของ

กิจการ และการแบ่งตามขนาดของโรงงานแล้ว ไม่พบโอกาสของการเกิดปัญหาจากการประกอบ

กจิการได้อย่างชัดเจน เป็นรูปแบบ จึงไม่อาจที่จะสรุปได้ว่า โรงงานชนิดไหนหรือขนาดใด มีโอกาส

ก่อให้เกดิปัญหาได้มากกว่ากนั 

 2 การขาดการจัดการด้านกากของเสยีจากการประกอบกจิการโรงงาน ในกลุ่มของเสียไม่

อันตรายแล้ว ไม่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เน่ืองจากของเสียส่วนใหญ่ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์อื่นได้ 

 3 การขาดการจัดการของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ในกลุ่มของเสียอันตราย

น้ัน       ผู้ประกอบกิจการยังประสบปัญหาในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แม้ว่าของ

เสียน้ัน จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แต่กต็ิดขัดในข้อกฎหมาย จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ ซ่ึงเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบกจิการหลายรายไม่อยากจะเสยี 

 4 การจัดการในด้านความปลอดภัยน้ัน กยั็งถือเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ 

ตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้การประกอบกิจการมีความปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าของ

กจิการเองและ พนักงาน รวมถึงชุนชนรอบข้าง  

 จากข้อมูลที่ได้ พบว่าโรงงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นขนาดใด บุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคล ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประสบปัญหากิจการซบเซา ตามสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมที่เปล่ียนไป ผลการประกอบกิจการไม่ดี จนมีโรงงานเลิกกิจการ ลดขนาด ลดคนงาน กจ็ะมี

ปัญหา ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง ซ่ึงจะต้องมีการส่งเสริม แนะน า ผู้ประกอบ

กิจการให้เอาใจใส่ เรียนรู้วิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการกากอุตสาหกรรมให้

เป็นไปอย่างถูกต้อง ซ่ึงในปัจจุบัน ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบการด าเนินการขอ

อนุญาตผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบกจิการมีความสะดวกและรวดเรว็กว่าเมื่อก่อน

มาก โดยการสมัครเข้าใช้งานด้วยการกรอกข้อมูลของโรงงาน กส็ามารถด าเนินการย่ืนค าขอ

อนุญาตได้ เสมือนมาย่ืนเอกสารที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องใช้เอกสารมากมายเหมือนแต่

ก่อน และได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ซ่ึงผู้ประกอบกิจการรุ่นเก่ากต้็องใช้เวลาศึกษา เรียนรู้ 

นอกจากน้ัน เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือประสานกับโรงงานที่มีกากของเสียชนิดเดียวกนั รวมกลุ่มกนั

เพ่ือต่อรองกบับริษัทรับก าจัดสิ่งปฏกูิล ให้ได้ราคาค่าด าเนินการที่ถูกลง 

 ถึงแม้ว่าโรงงานจ าพวกที่ 3 จะถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ แต่กับโรงงานที่อยู่ในเขต

บางกอกใหญ่แล้ว ถือว่าเป็นการประกอบกจิการขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ที่ส่วนใหญ่สบืทอดกจิการ

มาหลายสิบปี ท าให้การปฏิบัติตามกฎหมายของ พรบ.โรงงาน ไม่สอดคล้องกับสถานะการณ์ใน

ปัจจุบัน 
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