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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถานประกอบการรายยอย ถือเปนฟนเฟองหนึ่งที่สําคัญในการสรางรายไดใหกับประชาชน
และประเทศชาติในภาพรวม อุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทตองพึ่งพาสถานประกอบการราย
ยอยในกระบวนการผลิต ขณะที่อุตสาหกรรมบริการไมอาจจัดบริการบางชนิดที่คุมทุนได และตอง
อาศัยบริการจากสถานประกอบการรายยอยแทน นอกจากนั้น ประชาชนอาจรวมตัวกันจัดตั้งเปน
กลุมอาชีพที่ไมมีสถานประกอบการชัดเจน แตสรางรายไดเสมือนเปนสถานประกอบการรายยอยได
เชนกัน
แม จ ะเป น สถานประกอบการรายย อ ย แต ลั ก ษณะการทํ า งานของคนทํ า งาน โอกาสที่
คนทํางานจะเจ็บปวยและโอกาสที่จะกอมลพิษในสิ่งแวดลอม ไมตางจากสถานประกอบการรายใหญ
เท า ใดนั ก เห็ น ได จ ากสถิ ติ ก ารประสบอั น ตรายและภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ต น เหตุ จ ากสถาน
ประกอบการรายยอย เชน เครื่องจักรตัดหรือบดขยี้นิ้วมือแมคาหมูในตลาด สารอบลําไยระเบิดที่สัน
ปาตอง หรือการรั่วไหลของโคบอลท-60ที่สมุทรปราการ
ดังนั้น จึงถือเปนความจําเปนในการที่จะทําการศึกษาภัยสุขภาพจากสถานประกอบการราย
ยอย เพื่อใหไดขอมูลสถานการณ สถิติ เหตุแหงปญหา การจัดการลดภัยในปจจุบัน และแนวทางการ
จัดการในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้ เลือกพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีเทศบาลนคร เพื่อทําการวิเคราะหจํานวน
ประเภทและโอกาสการเกิดภัยสุขภาพของสถานประกอบการรายยอยที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
3 กลุม คือ โรงงานจําพวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กลุมผูผลิตสินคา OTOP และ
รานรับซื้อของเกา รวมทั้งการศึกษาผลการจัดการเพื่อลดภัยสุขภาพ โดยอาศัยขอมูลการจัดการ
สิ่งแวดลอม สถิติการเจ็บปวย และขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชากรกลุมใกลเคียงกัน
เพื่อประกอบการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขเพื่อลดภัยตอสุขภาพ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ย อ ย ส ว น ม า ก ก ร ะ จุ ก ตั ว ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาคอื่น ประเภทกิจการที่มีจํานวนมากที่สุดและอาจมีผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน ในกลุมโรงงานจําพวกที่ 1 คือ กิจการโรงสีขาว ขณะที่การผลิต
สินคาในครัวเรือน (OTOP) ที่มีการผลิตมากที่สุด คือ สิ่งประดิษฐจากวัสดุตางๆที่หาไดในทองถิ่น
ขณะที่ขอมูลการจัดการเพื่อลดปญหามีจํากัด ทําใหสรุปไดวายังไมมีการจัดการหรือระบบการจัดการ
ที่ดีในประเทศไทยเพื่อลดภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอย และแนวทางการดําเนินการที่
สําคัญที่สุด คือ การกระตุนจิตสํานึกของผูประกอบการรายยอย ดวยวิธีการตางๆและอาศัยความ
ร ว มมื อ จากหลายภาคส ว น เพื่ อ ให เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม จนผู ป ระกอบการรายย อ ย
ปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจการใหคํานึงถึงการลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เอกสารทางวิชาการ เรื่อง
ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอย1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย

พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

1.

นิยาม
1.1. สถานประกอบการ

นิยามของคําวา”สถานประกอบการ” มีกําหนดไวโดยหนวยงานอยางนอย 3
กระทรวงแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและองคการแรงงานระหวางประเทศ

แหง คือ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดระบุวา “สถานประกอบการ” หมายความถึง
หนวยงานแตละหนวยงานของนายจางที่ดําเนินกิจการตามลําพังเปนหนวยๆและมีลูกจางทํางานอยู
และหมายความรวมถึง
1.
2.
3.
4.

นายจางที่อยูภายใตการใชบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
นายจ า งประเภทหนึ่ ง ประเภทใดที่ มี ก ฎกระทรวงมิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
แรงงานทั้งหมดหรือบางสวน

ขณะที่ "โรงงาน" ตามความหมายที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535
หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมาหรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
1

รายงานการศึกษานี้เปนสว นหนึ่งของโครงการ “การมีสวนร วมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา
หรือทําลายสิ่งใด ๆ
เห็นไดวานิยามตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังไมครอบคลุม
คนทํางานอีกกลุมซึ่งไมมีลักษณะเปนหนวยงาน อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะที่ชัดเจน เชน หาบ
เร แผงลอย หรื อทํางานที่ใ ตถุนบา น ซึ่งคนกลุมนี้องคก ารแรงงานระหวางประเทศเรียกรวมว า
“แรงงานไมเปนทางการ” (informal sector)
ที่ประชุมนานาชาติวาดวยแรงงานไมเปนทางการ (informal sector) ระหวางองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organisation - ILO) และสมาพันธสภา
อุตสาหกรรมนานาชาติ (International Confederation of Free Trade Unions – ICFTU) ในปพ.ศ.
2542 แบงกลุม informal sector เปน 3 กลุม คือ
• เจ า ของกิ จ การขนาดเล็ ก มี ลู ก จ า งจํ า นวนไม ม าก และจ า ยเงิ น เดื อ นให ลู ก จ า ง (owneremployers of micro enterprises, which employ a few paid workers, with or without
apprentices)
• เจาของกิจการ ทําเองคนเดียว หรือมีลูกจาง แตไมจายเงินเดือน (own-account workers,
who own and operate one-person business, who work alone or with the help of
unpaid workers, generally family members and apprentices)
• แรงงานพึ่ ง พา เช น ช ว ยแม ข ายของ คนรั บ ใช คนงานจ า งเหมา ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น
(dependent workers, paid or unpaid, including wage workers in micro enterprises,
unpaid family workers, apprentices, contract labour, homeworkers and paid domestic
workers)
1.2. สถานประกอบการรายยอย
นอกจากนิยามดังไดกลาวมาแลว กฎหมายบางฉบับยังแยกประเภทสถานประกอบการตาม
ขนาดอีกดวย ดังตอไปนี้ คือ
o ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2538 และเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง พ.ศ.2538 ภายใตพระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
ได
กํ า หนดให มี จํ า นวนสมาชิ ก คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่ง แวดลอมของสถานประกอบการ และจํานวนเจา หน า ที่ความปลอดภัย ในการ
ทํางาน ตามจํานวนลูกจาง ซึ่งอนุมานไดวา สถานประกอบการขนาดเล็ก คือ สถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 – 49 คน ขณะที่สถานประกอบการขนาดกลาง มี
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ลูกจาง 50 – 499 คน และสถานประกอบการขนาดใหญ มีลูกจางตั้งแต 500 คน
ขึ้นไป
5. บัญชีทายกฎกระทรวง ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดจําแนก
โรงงานออกเปน 3 จําพวก โดยพิจารณาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรมเปนเกณฑ
นอกจากนี้ไดคํานึงถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป
และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงโรงงานดวย โรงงานแตละจําพวกมี
ความหมายสังเขป คือ
a. โรงงานจําพวกที่ 1
ไดแก โรงงานที่สามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไม
ตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ โดยทั่วไปเปนโรงงานขนาดเล็ก กลาวคือ ใช
เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมาและคนงานไมเกิน 20 คน
ไดแก โรงงานที่ตองแจงการประกอบกิจการตอพนักงาน
b. โรงงานจําพวกที่ 2
เจ า หน า ที่ ก อ นเริ่ ม ประกอบกิ จ การโรงงาน โดยทั่ ว ไปเป น โรงงานขนาดกลาง
กลาวคือ ใชเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมาและคนงานไมเกิน 50 คน
c. โรงงานจําพวกที่ 3
ไดแก โรงงานที่ตองยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการตอพนักงานเจาหนาที่ และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการ
โรงงานได โดยทั่วไปเปนโรงงานขนาดกลางหรือใหญ กลาวคือ ใชเครื่องจักรเกิน
50 แรงมาและคนงานเกิน 50 คน
1.3. ภัยสุขภาพ
“ภัยสุขภาพ” (health risk) หมายถึง โอกาสที่ผูสัมผัส (exposed population) สิ่งคุกคาม
สุขภาพ (hazard) จะเกิดการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บทางกาย ทั้งที่มีอาการทางคลินิกปรากฎชัดเจน
หรือที่สามารถตรวจพบไดทางชีวเคมี
สรีรวิทยา พยาธิวิทยาหรือพันธุกรรม รวมทั้งความ
ผิดปกติทางจิตใจหรือสังคมที่อาจเกิดขึ้นดวย
ทั้งนี้ สิ่งคุกคามสุขภาพ (hazard) ที่คนมีโอกาสสัมผัสจนเกิดความผิดปกตินั้น สามารถแยก
เปนกลุมยอยไดดังตอไปนี้ คือ
1. สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ (physical hazards) ซึ่งเปนการถายเทพลังงานรูปแบบตางๆ
ระหวา งสิ่ง แวดลอมกับตัวคน ทํ า ใหเกิดการบาดเจ็บของอวั ยวะหรือความผิด ปกติที่ เห็น
อาการชัด ไปจนถึงระดับเอนไซมหรือแมแตพันธุกรรมที่ไมมีอาการใหเห็นปรากฏได เชน
2. การสัมผัสเสียงดังจนเสนประสาทการไดยินเสื่อม
3. การทํางานในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงจนเกิดอาการ heat stroke
4. การไดรับสารกัมมันตภาพรังสีจนปวยเปนโรคมะเร็ง
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5. การไดรับรังสีแตกตัวปริมาณมากจนเปนหมัน
6. สารเคมี (chemical hazards) โดยที่สารเคมีเขาสูรางกายแลวกอใหเกิดความผิดปกติของ
อวัยวะ ระบบอวัยวะ เซลล โมเลกุลหรือชีวเคมี หรือที่เรียกโดยรวมวาอาการพิษ โดยอาจเกิด
อาการพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรังก็ได
7. สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (biological hazards) หมายถึง จุลชีพตางๆที่เขาสูตัวคน จาก
คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่น รวมทั้งจากสิ่งแวดลอม แลวทําใหเกิดอาการเจ็บปวย เชน เชื้ออหิวาต
เชื้อไขหวัดนก เชื้อโรคเอดส เชื้อรา โปรตีนโมเลกุลใหญจากพืช
8. กระบวนการทํางาน หมายถึง ลักษณะการทํางานที่ทําใหคนเจ็บปวยได โดยไมมีสิ่งคุกคาม
สุขภาพที่เปนรูปธรรมชัดเจนเฉกเชน 3 กลุมแรก ไดแก
o ท า ทางการทํ า งานที่ ผิ ด ปกติจนทํ า ให ผู ทํ างานปวดเมื่ อย กลามเนื้ อลา เอ็นขาด
กระดูกเคลื่อน
o ลักษณะการทํางานที่เรงรัดจนกอความเครียด
o ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานจนผูทํางานเหนื่อย เพลีย
o ชั่วโมงการทํางานที่ผิดปกติจากการทํางานเปนกะ ทําใหนอนไมหลับ ประจําเดือน
ไมปกติ
9. สิ่งคุก คามต อสัง คม จิต วิ ญ ญาณ หมายถึ ง สภาวการณ ที่ ร บกวนสมดุลของสั ง คมและจิ ต
วิญญาณ เชน
o การมีเจานายที่เจาชูทําใหลูกนองทํางานอยางไมมีความสุข
o การระเบิดหินที่มีเศษหินตกใสวัด จนตองยายวัดเพื่อหลบภัย
สิ่งคุกคามสุขภาพเหลานี้ สามารถตรวจพบไดในสถานประกอบการรายยอยทุกประเภทใน
ปริมาณที่แตกตางกัน เชน ตรวจพบเชื้อไขหวัดนกในฟารมเลี้ยงไกแตไมพบในโรงพิมพ และในทาง
กลับกัน ตรวจพบสารตะกั่วในโรงพิมพแตไมพบในฟารมเลี้ยงไก นอกจากนั้น “ภัยสุขภาพ” อาจ
เกิดไดกับตัวคนทํางานในสถานประกอบการรายยอยเหลานั้นหรือตอประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูรอบ
สถานประกอบการรายยอย โดยศาสตรและศิลปในการประเมินและจัดการภัยสุขภาพที่เกิดกับตัว
คนทํางานเรียกวา”อาชีวอนามัย” (occupational health) ขณะที่การประเมินและจัดการภัยตอ
ประชาชนทั่วไปเรียกวา”อนามัยสิ่งแวดลอม” (environmental health)
1.4. สรุปกลุมเปาหมาย
การจัดทําเอกสารวิชาการชุดนี้ เจาะจงกลุมเปาหมายที่ถือเปน”สถานประกอบการรายยอย”
ดังตอไปนี้ คือ
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1. โรงงานจําพวกที่ 1 ตามพรบ.โรงงาน (พ.ศ. 2535) ไดแก โรงงานที่ใชเครื่องจักรไมเกิน 20
แรงมาและคนงานไมเกิน 20 คน ณ สิ้นปพ.ศ.2547 ที่ระบุไวในเวปไซดกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. รานคารายยอยที่รับซื้อของเกา ณ เดือนกุมภาพันธ 2549 ดังที่ระบุไวในเวบไซดกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การประกอบอาชี พ ในครั ว เรื อ น ดั ง ที่ ร ะบุ จํ า นวนและประเภทกิ จ การไว ใ นเวปไซด
www.thaitambon.com ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549
และจะไดกลาวถึงภัยสุขภาพตอคนทํางานในสถานประกอบการรายยอยและตอประชาชนที่
อาศัยอยูรอบสถานประกอบการรายยอย
1.5. การเลือกพื้นที่ศึกษา
สถานประกอบการรายย อ ยที่ เ ป น กลุ ม เป า หมาย มี ค วามแตกต า งภายในกลุ ม เดี ย วกั น
คอนขางมาก จึงไดทําการคัดเลือกพื้นที่และกลุมประเภทกิจการเพื่อทําการศึกษาโดยเฉพาะ
ในขั้ น แรก ได ทํ า การเลื อ กเทศบาลนคร 2ทุ ก แห ง เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ ที่ มี กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจมากกวาพื้นที่อื่น เอื้อตอการจางงานรายยอย รวมทั้งมีจํานวนคนงานและประชาชนที่อาจ
เกิดภัยสุขภาพจากสถานประกอบการเหลานี้เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ อาศัยขอมูลตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท.0890.2/ว 521 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 เลือกพื้นที่ได
22 เทศบาลนครหรือนับเปน 20 จังหวัด ไดแก ขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี
ยะลา ตรั ง สงขลา (เมื อ งและหาดใหญ ) ภู เ ก็ ต นครศรี ธ รรมราช ลํ า ปาง เชี ย งราย เชี ย งใหม
พิษณุโลก นครสวรรค สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง นนทบุรี (เมืองและบางบัวทอง) นครปฐม
และพระนครศรีอยุธยา
จากนั้น เลือกเฉพาะโรงงานจําพวกที่ 1 รานคารายยอยที่รับซื้อของเกา และกลุมผูประกอบ
อาชีพในครัวเรือน ที่มีที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครดังกลาว มาทําการวิเคราะหโอกาสที่จะกอภัยตอ
สุขภาพตอไป
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พระราชบัญญัติเทศบาล (พ.ศ.2496) ระบุไววา “ชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป โดยราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร”
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สถานการณในประเทศไทย
ปญหาภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอย

การศึกษาครั้งนี้มีกลุมเปาหมายที่เปนตัวแทนในการอธิบายสถานการณของภัยสุขภาพจาก
สถานประกอบการรายยอย คือ โรงงานจําพวกที่ 1, กลุมผูผลิตสินคา”หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
(OTOP), รานรับซื้อของเกาและกลุมเกษตรกรรายยอย ในพื้นที่ 20 จังหวัดของประเทศไทยที่มี
เทศบาลนคร
2.1. โรงงานจําพวกที่ 1
ฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กุมภาพันธ 2548) ระบุวามีโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 52,015 แหงในพื้นที่ทําการศึกษา 20 จังหวัด (ตารางที่ 1) โดยเปนโรงงานจําพวกที่ 13
จํานวน 20,227แหงหรือคิดเปนรอยละ 39 ของโรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาสัดสวนของโรงงาน
จําพวกที่ 1 ตอโรงงานทั้งหมดแยกรายจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีสัดสวนของโรงงานจําพวกที่ 1 สูง
ที่สุด คือ อุบลราชธานี (รอยละ 76) และอีก 4 จังหวัดที่มีสัดสวนของโรงงานประเภทนี้เกินครึ่งของ
จํานวนโรงงานทั้งหมดเรียงตามลําดับ คือ ขอนแกน (รอยละ 74) อุดรธานี (รอยละ 70)
นครราชสีมา (รอยละ 70) และเชียงราย (รอยละ 61)
นอกจากโรงงานจําพวกที่ 1 จะกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาค
อื่นแลว อีกประเด็นที่นาสนใจ คือ โรงงานประเภทนี้มีจํานวนนอยมากในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย กลาวคือ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจํานวนโรงงานมากที่สุดในประเทศไทย มีสัดสวน
ของโรงงานจําพวกที่ 1 สูงถึงรอยละ 70 ขณะที่จังหวัดที่อยูในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ไดแก สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรีและ
พระนครศรีอยุธยา กลับมีจํานวนและสัดสวนโรงงานจําพวกที่ 1 นอยมาก โดยจังหวัดสมุทรปราการ
มีโรงงานประเภทนี้นอยกวารอยละ 1 ของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด
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เปนโรงงานที่สามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไมตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ โดยทั่วไปใชเครื่องจักรไมเกิน 20
แรงมาและคนงานไมเกิน 20 คน (พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535)
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ตารางที่ 1 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดและจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 ในพื้นที่ 20
จังหวัด
จังหวัด
สมุทรปราการ
นนทบุรี
อยุธยา
สมุทรสาคร
นครปฐม
ภูเก็ต
ระยอง
ตรัง
ยะลา
นครสวรรค
เมืองสงขลา
หาดใหญ
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
เชียงใหม
พิษณุโลก
เชียงราย
นครราชสีมา
อุดรธานี
ขอนแกน
อุบลราชธานี
รวม

จํานวน
โรงงานทั้งหมด
(แหง)
6346
1894
1313
3891
2374
357
1810
652
336
1360
1862
1862
1504
1683
2204
1295
1739
7044
3924
4606
3959
52,015

จํานวน
โรงงานจําพวกที่1
(แหง)
18
13
14
60
48
21
210
77
82
414
619
619
622
713
938
618
1069
4904
2739
3405
3024
20,227

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กุมภาพันธ 2549

สัดสวนโรงงานจําพวกที่ 1
(รอยละของโรงงานทั้งหมด)
0.28
0.69
1.07
1.54
2.02
5.88
11.60
11.81
24.40
30.44
33.24
33.24
41.36
42.36
42.56
47.72
61.47
69.62
69.80
73.93
76.38
38.89
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สาเหตุที่มีจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 ในจังหวัดเหลานี้เปนจํานวนนอย อาจเนื่องจากการ
เปดดําเนินกิจการของโรงงานจําพวกที่ 1 ไมตองขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด ทําใหไมมี
ขอมูล(under-reporting) อาจเปนเพราะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในพื้นที่อุตสาหกรรมดําเนิน
กิจการทั้งหมดไดเองหรือจางเหมาดําเนินการ โดยไมตองอาศัยโรงงานจําพวกที่ 1 เปนฐานการผลิต
ให หรืออาจเปนเพราะโรงงานจําพวกที่ 1 เหมาะสมกับการดําเนินกิจการบางประเภทเทานั้นและ
สามารถดําเนินกิจการไดเองโดยไมตองเกี่ยวของกับโรงงานขนาดใหญกวานี้ เชน การเปดอูซอม
รถยนต อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ควรตองพิจารณาขอแตกตางระหวางพื้นที่นี้ดวย
เมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงงานจําพวกที่ 1 ใน 20 จังหวัด พบวาอยูในอําเภอ
เมือง 3,038 แหง คิดเปนรอยละ 15 ของโรงงานจําพวกที่ 1 ทั้งหมดหรือรอยละ 5 ของโรงงาน
ทั้งหมดในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งโรงงานจําพวกที่ 1 ในเขตอําเภอเมืองนี้ จะถือรวมวาเปนโรงงานใน
พื้นที่เทศบาลนคร 21แหง4 ซึ่งทําการศึกษาในรายงานนี้
เมื่อแจกแจงที่ตั้งของโรงงานจําพวกที่ 1 ระหวางอําเภอเมืองกับอําเภออื่นๆของจังหวัด
(ตารางที่ 2) พบวาจังหวัดที่โรงงานจําพวกที่ 1 ตั้งอยูในอําเภอเมือง เปนสัดสวนที่สูง 5 ลําดับแรก
ไดแก ภูเก็ต (รอยละ 86) ตรัง (รอยละ 66) นนทบุรี (รอยละ 54) สมุทรสาคร (รอยละ 52) และ
ระยอง (รอยละ 36) ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาจังหวัดเหลานี้แมจะมีจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 ที่ตั้ง
อยูในอําเภอเมืองเปนจํานวนมาก แตจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 ทั้งหมดในจังหวัด คอนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับอีก 15 จังหวัด
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีโรงงานจําพวกที่ 1 เปนจํานวนมาก 5 ลําดับแรก
ไดแก นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานีและเชียงราย แมจะมีสัดสวนที่ตั้งในอําเภอ
เมืองนอยกวา 5 จังหวัดที่กลาวมาแลว แตจังหวัดเหลานี้มีจํานวนโรงงานที่อยูในการศึกษาครั้งนี้เปน
จํานวนมากพอที่จะอธิบายลักษณะประชากรของโรงงานจําพวกที่ 1 ในเขตอําเภอเมืองได กลาวคือ
372, 605, 507, 500 และ 187 แหงตามลําดับ นอกจากนั้น จํานวนประชากรโรงงานจําพวกที่ 1
กลุมนี้ ยังสามารถเปนตัวแทนอธิบายลักษณะประชากรโรงงานทั้งหมดในจังหวัดไดพอสมควรอีก
ดวย กลาวคือ โรงงานจําพวกที่ 1 ในอําเภอเมืองตอโรงงานทั้งหมด คิดเปนสัดสวนรอยละ 13
(ขอนแกน), 12.8 (อุบลราชธานี), 12.7 (อุดรธานี), 10.8 (เชียงราย) และ 5.3 (นครราชสีมา)
ตามลําดับ

4

เนื่องจากปรากฏขอมูลโรงงานจําพวกที่ 1 เพียง 2 แหง ในเขตเทศบาลนครบางบัวทอง นนทบุรี จึงนําขอมูลรวมกับเทศบาลเมือง
นนทบุรีและเหลือพื้นที่ศึกษาเพียง 21 เทศบาลนคร
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ตารางที่ 2 จํานวนสัดสวนโรงงานจําพวกที่ 1 ที่ตั้งอยูในอําเภอเมืองของพื้นที่ 20 จังหวัด
โ ร ง ง า น จํ า พ ว ก ที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 1 ที่ตั้งในอําเภอ สั ด ส ว นโรงงานในอํ า เภอเมื อ ง
ทั้งหมด (แหง)
เมือง (แหง)
ตอโรงงานทั้งหมด (รอยละ)
เมืองสงขลา
619
35
5.65
เชียงใหม
938
69
7.36
นครราชสีมา *
4904
372
7.59
หาดใหญ
619
86
13.89
พิษณุโลก
618
103
16.67
อุบลราชธานี *
3024
507
16.77
เชียงราย *
1069
187
17.49
ขอนแกน *
3405
605
17.77
อุดรธานี *
2739
500
18.25
นครสวรรค
414
76
18.36
ลําปาง
713
141
19.78
นครศรีธรรมราช
622
128
20.58
สมุทรปราการ
18
5
27.78
ยะลา
82
23
28.05
อยุธยา
14
4
28.57
นครปฐม
48
14
29.17
ระยอง
210
76
36.19
สมุทรสาคร
60
31
51.67
นนทบุรี
13
7
53.85
ตรัง
77
51
66.23
ภูเก็ต
21
18
85.71
รวม
20,227
3,038
15.02
จังหวัด

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กุมภาพันธ 2549
หมายเหตุ
* คือ จังหวัดที่มีจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 มากเปน 5 ลําดับแรก

ภัยสุขภาพ
ภัยสุขภาพจากโรงงานจําพวกที่ 1 จําแนกตามสิ่งคุกคามสุขภาพที่ตรวจพบในสถาน
ประกอบการดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการประเมินสิ่งคุกคาม
สุขภาพกอน จากนั้ นทําการประเมินภั ยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย อยกลุมนี้ โดยแยก
ออกเปน 2 สวน คือ ภัยสุขภาพตอคนที่ทํางานในสถานประกอบการ (occupational health risk)
และ ภั ย ต อ สิ่ ง แวดล อ มอั น จะส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของประชาชนที่ อ าศั ย โดยรอบสถาน
ประกอบการ (environmental health risk)
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การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ
โดยทั่วไปแลว การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ (health hazard) ในสถานประกอบการ อาศัย
ขอมูลจากการเดินสํารวจโรงงานและการตรวจวัดระดับสิ่งคุกคามสุขภาพที่ปรากฏ อยางไรก็ตาม
เนื่องจากมีขอจํากัดในการสํารวจสถานประกอบการ การศึกษาครั้งนี้ จึงอาศัยการจําแนกสถาน
ประกอบการตามประเภทกิจการที่ระบุในฐานขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนสําคัญ
ภาพรวม 20 จังหวัด
เมื่ อพิ จ ารณาประเภทกิ จ การของสถานประกอบการรายย อ ยเหล า นี้ ใ นภาพรวมทั้ ง 20
จังหวัด ตามหมวดอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตารางที่ 3) พบวาโรงงานที่ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งใชเครื่องจักรไมเกิน 20
แรงมา ไมมีหมอไอน้ําและคนงานไมเกิน 20 คน (00900) เชน สีขาว บดเมล็ดพืช ทํามันเสนและ
ทํามันอัดเม็ด มีจํานวนมากที่สุด (2,392 แหง) หรือคิดเปนรอยละ 78 ของโรงงานจําพวกที่ 1
ทั้งหมด
ประเภทกิจการที่มีจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 เปนจํานวนมาก 4 ลําดับถัดมา เรียง
ตามลําดับจากมากไปนอย คือ
o 01000 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ขนมปง ขนมเคก ขนมอบแหง เสนกวยเตี๋ยว ขนมจีน หมี่ซั่ว ซึ่งใช
เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมาและคนงานไมเกิน 20 คน (122 แหง)
o 04100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บ
เลม ทําปก ตกแตงสิ่งพิมพ หรือการทําแมพิมพโลหะ และใชเครื่องจักรไมเกิน 20
แรงมา (85 แหง)
o 06500 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
รวมทั้งสวนประกอบหรืออุปกรณ ซึ่งใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และไมมีการ
ชุบ ปมหรือหลอหลอมโลหะ (84 แหง)
o 05100 โรงงานผลิ ต ซ อ ม หล อ หรื อ หล อ ดอกยางนอกหรื อ ยางในสํ า หรั บ
ยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว และใชเครื่องจักรไมเกิน 20
แรงมา (63 แหง)
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ตารางที่ 3 โรงงานจําพวกที่ 1 ที่ตั้งอยูในอําเภอเมืองของพื้นที่ 20 จังหวัดแยกตามประเภท
กิจการ * และจังหวัด เฉพาะประเภทกิจการที่มีจํานวนมากลําดับที่ 1 – 15 **
ลําดับ
ที่

รหัส
กิจการ

รายละเอียด

จํานวน (แหง)

รอยละ

1

00900

สีขาว สีขาวชนิดแยกแกลบแยกรํา บดเมล็ดพืช ทํามันเสน

2392

77.71

2

01000

ทําขนมปง ขนมเคก ขนมจีน เสนหมี่

122

3.96

3

04101

พิมพสิ่งพิมพตาง ๆ

85

2.76

4

06500

ผลิตชิ้นสวนของเครื่องยนต ซอมเครื่องยนต

84

2.73

5

05100

ปะยางและถวงลอรถยนต

63

2.05

6

07100

ซอมเครื่องทําความเย็น อุปกรณไฟฟา ไดนาโม

33

1.07

7

07700

ทําทอไอเสียรถยนต ตอโครงรถ เรือ

31

1.01

8

06300

ทํามุงลวดอลูมิเนียม ประตูหนาตางเหล็ก

29

0.94

9

02000

ทําน้ําดื่ม

28

0.91

10
11

07000
01200

ซอมเครื่องสูบน้ํา ซอมแอรรถยนต

19
16

0.62
0.52

16
13

0.52
0.42

อบใบชา คั่ว บด อบ ทํากาแฟ คั่วหรือเคลือบถั่ว ถั่วตัด ลูกกวาด ไอศครีม
12
13

09100
06200

บรรจุปลาสดใสลัง บรรจุอื่นๆ
ทําเครื่องเรือน เชน ตู โตะ เตียง เกาอี้ เครื่องเรือนอลูมิเนียม มุงลวด

14

07800

ซอมรถจักรยานยนต

13

0.42

15

06400

ทํากระปองบรรจุน้ํา กรงสัตว โครงเตา เครื่องใชจากโลหะ

11

0.36

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กุมภาพันธ 2549
หมายเหตุ * รหัสประเภทกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ** ที่เหลือดูในภาคผนวก

แยกรายจังหวัด
เมื่อจําแนกกลุมกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ที่มีจํานวนมาก 5 กลุมกิจการจากการวิเคราะห
ภาพรวม 20 จังหวัดดังกลาวมาแลว (ตารางที่ 4) พบวากิจการสีขาวมีมากที่สุดที่อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน (556 แหง) ขณะที่กิจการทําอาหารจากแปงมีจํานวนมากที่สุด ที่อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา (17 แหง) กิจการสิ่งพิมพมีจํานวนมากที่สุดที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (10
แหง) กิจการซอมเครื่องยนตมีจํานวนมากที่สุดที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง (13 แหง) และกิจการ
ซอมปะยางรถยนต มีจํานวนมากที่สุด ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค (14 แหง)
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เมื่อจําแนกโรงงานจําพวกที่ 1 ที่ตั้งในเขตอําเภอเมืองตามจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด (ตารางที่
5) พบวากิจการที่มีจํานวนสถานประกอบการรายยอยจํานวนมากที่สุดในอําเภอเมืองของจังหวัด
สวนมาก คือ กิจการโรงสีขาว (00901) ยกเวน 7 จังหวัดที่มีกิจการประเภทอื่นเปนจํานวนมากกวา
โรงสี ข า ว ได แ ก กิ จ การทํ า ขนม (ภู เ ก็ ต และนนทบุ รี ) กิ จ การซ อ มรถยนต (นครสวรรค แ ละ
สมุ ท รปราการ) กิ จ การทํ า มั น เส น (ระยอง) กิ จ การทํ า น้ํ า ดื่ ม (อยุ ธ ยา) และกิ จ การซ อ มต อ
เรือประมง (สมุทรสาคร)
และเมื่อพิจารณากิจการประเภทอื่นๆ ที่มีจํานวนสถานประกอบการรายยอยมากที่สุด 5
ลําดับแรกในอําเภอเมืองของทั้ง 20 จังหวัด พบวานอกจากกิจการที่พบจํานวนมากในภาพรวมแลว
(00900, 01000, 04100, 05100, 06500) แลวมีประเภทกิจการชนิดอื่น ไดแก
o 00602 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา โดยการถนอมดวยวิธีอบ รมควัน
ใส เ กลื อ ดอง ตากแห ง หรื อ ทํ า ให เ ยื อ กแข็ ง โดยฉั บ พลั น หรื อ เหื อ ดแห ง ซึ่ ง ใช
เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา ไมใชฟน ขี้เลื่อยหรือแกลบเปนเชื้อเพลิงและมีคนงาน
ไมเกิน 20 คน ซึ่งในการศึกษานี้ คือ ทําปลาแหงหรือกุงแหง
o 02001 โรงงานประกอบกิจการทําน้ําดื่ม ซึ่งใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา
o 02801 โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม จากผาหนังสัตวหรือวัสดุอื่น ซึ่งมีคนงาน
ไมเกิน 20 คน
o 03900 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร
(fiberboard) ซึ่งใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมาและมีคนงานไมเกิน 20 คน ซึ่งใน
การศึกษานี้ คือ โรงงานทํากลองกระดาษ
o 05600 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (architectural terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว ซึ่งใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมาและมีคนงานไม
เกิน 20 คน ซึ่งในการศึกษานี้พบวาเปนโรงงานทําอิฐดินเผา เตาหุงตม
o 06302 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ สําหรับเปนสวนประกอบ
ในการกอสรางอาคาร ใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา ไมมีการชุบ ปม หรือหลอ
หลอมโลหะ ซึ่งในการศึกษานี้ คือ การทําประตู หนาตาง เหล็กดัด เชื่อมโลหะ
o 06401 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ โดยทําภาชนะบรรจุ ใช
เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา ไมมีการชุบ ปม หรือหลอหลอมโลหะ ซึ่งในการศึกษา
นี้ คือ การทําภาชนะหุมเตาอั้งโล
o 07000 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด
อากาศ เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา
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o 07100 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑใน
กลุม 07000 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา โดย
ใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา ซึ่งในการศึกษานี้ คือ กิจการซอมแบตเตอรี่
o 07501 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ โดยทําการตอ ซอมแซม ทาสี หรือ
ตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา
o 07702 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง โดยทําชิ้นสวนพิเศษ
หรืออุปกรณ ใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา ไมมีการชุบ ปม หรือหลอหลอมโลหะ
ซึ่งในการศึกษานี้ คือ การอัดผาเบรคและผาครัช
o 09101 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต โดยเปนสินคาทั่วไป ใช
เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมาและมีคนงานไมเกิน 20 คน ซึ่งในการศึกษานี้ คือ
การบรรจุน้ําปลา อาหารทะเล
o 09102 โรงงานบรรจุกาซในภาชนะโดยไมมีการผลิต
ตารางที่ 4 ประเภทกิจการของโรงงานจําพวกที่ 1 ที่มีจํานวนมากที่สุด 5 ลําดับแรกในพื้นที่
20 จังหวัด แยกตามจังหวัด
จังหวัด
อุดรธานี
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ขอนแกน
เชียงราย
เชียงใหม
ลําปาง
ยะลา
ตรัง
ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
เมืองสงขลา
หาดใหญ
พิษณุโลก
นครสวรรค
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ระยอง
นนทบุรี
นครปฐม
อยุธยา

00900*
430
471
304
556
165
15
108
10
15
2
89
22
31
70
13
3
0
76
0
2
0

01000*
7
8
16
13
4
4
0
2
9
5
6
6
17
2
13
4
0
0
3
0
2

04100*

05100*

4
7
10
6
7
9
9
4
4
0
0
3
8
4
5
0
1
0
0
2
0

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กุมภาพันธ 2549
หมายเหตุ * รหัสประเภทกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(00900 สีขาว 01000 อาหารจากแปง 04100 สิ่งพิมพ 05100 ปะยาง 06500 ซอมเครื่องยนต)

4
3
6
6
0
10
3
1
13
0
6
0
2
3
5
0
0
0
0
2
0

06500*
8
2
7
3
3
2
0
2
3
3
17
2
7
5
14
1
3
0
0
2
0
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ตารางที่ 5 ประเภทกิจการ*องโรงงานจําพวกที่ 1 ที่มีจํานวนมากที่สุด 5 ลําดับแรกของแตละ
จังหวัด แยกตามจังหวัด
จังหวัด

ลําดับที่ 1

อุดรธานี
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ขอนแกน
เชียงราย
เชียงใหม
ลําปาง
ยะลา
ตรัง
ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
เมืองสงขลา
หาดใหญ
พิษณุโลก
นครสวรรค
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ระยอง
นนทบุรี
นครปฐม
อยุธยา

00901
00901
00901
00901
00901
00901
00901
00901
00901
01003
00901
00901
00901
00901
06500
07501
06500
00906
01002
06500
02001

ลําดับที่ 2

ลําดับที่ 3

00906
04101
00906
00906
04101
05100
04101
04101
05100
06500
06500
01003
01001
07100
00901
00901
03900
00901
02001
06401
01002

ลําดับที่ 4

ลําดับที่ 5

07702
01001
01001
01001
06500
04101
05600
06500
01002
02001
05100
04101
04101
06500
01001
01003
04101

06500
06302
04101
04101
00906
02001
05100

07100
01003
06302
05100
01002
02801
02001

01003

04101

01001
06500
09101
04101
04101
00602

07100

06302
05100
01003

07702
04101

06500
07000
05100
07000

09102

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กุมภาพันธ 2549
หมายเหตุ
* รหัสประเภทกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การประเมินภัยสุขภาพ
การประเมินภัยสุขภาพสําหรับการศึกษานี้ อาศัยขอมูลประเภทกิจการดังที่กลาวมาแลว
ประกอบกับประสบการณของผูทําการศึกษาในการเดินสํารวจโรงงานประเภทตางๆ
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ภัยสุขภาพตอคนทํางาน
ภัยสุขภาพตอคนที่ทํางานในสถานประกอบการ หรือ occupational health risk จากโรงงาน
จําพวกที่ 1 ที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ปรากฏในตารางที่ 6
ทั้งนี้ สามารถจําแนกภัยสุขภาพตอคนทํางานออกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ ภัยสุขภาพที่พบ
ไดในทุกประเภทกิจการ ไดแก การบาดเจ็บและการสัมผัสเสียงดัง กับภัยสุขภาพที่พบเฉพาะในบาง
กิจการ ไดแก การสัมผัสฝุน การสัมผัสสารเคมี และการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพประเภทอื่นๆ
1. ภัยสุขภาพที่พบไดในทุกประเภทกิจการ
1.1 การบาดเจ็บ โรงงานจําพวกที่ 1 ทั้ง 18 ประเภทมีโอกาสทําใหคนทํางานบาดเจ็บดวย
3 สาเหตุ คือ
o จากเครื่องจักรโดยตรง โดยที่เครื่องจักรที่ใชในกิจการเหลานี้ มักเปนเครื่องจักร
ขนาดเล็ก (ไมเกิน 20 แรงมา) ที่ไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันที่เรียกวา machine
guarding ซึ่งสวนใหญคือราวเหล็กที่กันไมใหเครื่องจักรหนีบจับมือหรืออวัยวะอื่นๆ
นอกจากนั้นลักษณะการทํางานกับเครื่องจักรนี้ ทําใหคนทํางานตองใชมือหรือนิ้ว
มือ ทําการหยิบ จับ ปอนวัตถุดิบเขาสูเครื่องจักรตลอดเวลา มีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดและเกิดการบาดเจ็บไดงาย
o จากทาทางการทํางานที่ไมถนัด เชน เอื้อมมือหรือเอี้ยวตัวเพื่อหยิบของ การปรับวิธี
ทํางานหรือใชอุปกรณผอนแรงที่ประดิษฐขึ้นเอง แตไมไดมาตรฐาน เชน ใชเกาอี้นั่ง
เพื่อปนหยิบของบนชั้นสูง ทําใหเกิดโอกาสผิดพลาดและบาดเจ็บไดโดยงาย
o ผลทางออมจากการเรงทํางานหรือการเหนื่อยลา โรงงานจําพวกที่ 1 มีจํานวน
คนงานนอย (ไมเกิน 20 คน) ทําใหตองเรงการผลิตใหทันกับการสั่งของลูกคา การ
รีบเรงนี้ ทําใหเกิดการผิดพลาดและบาดเจ็บไดงาย และยังทําใหคนงานมีชั่วโมงการ
ทํางานยาวกวาปกติ จนเกิดอาการเหนื่อย หรือเมื่อยลา จนเกิดการบาดเจ็บไดงาย
ขึ้นอีกดวย
1.2 การสัมผัสเสียงดัง นอกจากการบาดเจ็บดังกลาวแลว กิจการทั้ง 18
ประเภท
โดยเฉพาะกิจการที่ใชเครื่องจักร อาจทําใหเกิดภาวการณไดยินเสื่อมจากการสัมผัสเสียงที่ดังเกินไป
เปนระยะเวลานานติดตอกันได โดยเฉพาะเสียงดังจากเครื่องสีขาว เครื่องบดเมล็ดพืช เครื่องทํามัน
เสน เครื่องพิมพ จักรเย็บผา เสียงภาชนะกระทบกัน การตีหรือตอกโลหะและการทดสอบเครื่องยนต
ที่ทําการซอมแซม ทั้งนี้ ถึงแมจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม (เสียง) ไดกําหนดใหลูกจางที่ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัมผัสเสียงที่เฉลี่ยความ
ดังไมเกิน 90 เดซิเบลเอ ตลอดการทํางาน โดยระดับเสียงสูงสุดตองไมเกิน 140 เดซิเบลเอ
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ทั้งนี้ สถานประกอบการควรทําการตรวจวัดระดับเสียงทุก 6 เดือน แตโดยทั่วไปแลว โรงงานจําพวก
ที่ 1 มักไมไดทําการตรวจวัดระดับเสียงและไมไดรับการกํากับดูแลจากเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ ทําให
มีระดับเสียงที่เปนอันตรายตอคนทํางาน
2. ภัยสุขภาพที่พบในบางประเภทกิจการ
2.1 การสัมผัสฝุน คนงานที่ทํางานกิจการสีขาว ทํามันเสน และทําอาหารจากแปง มีโอกาส
สูดหายใจฝุนเขาสูรางกายไดมากกวาคนทั่วไป โดยเฉพาะแผนกที่ตองสัมผัสวัตถุดิบโดยตรง ทั้งนี้ฝุน
จากการสีขาวหรือฝุนจากแปงทําอาหาร อาจทําใหเกิดอาการแพหรืออาการระคายเคือง ทั้งตอระบบ
ทางเดินหายใจ เชน จาม ไอ น้ํามูกไหล หายใจลําบาก หืดจับ และตอผิวหนัง เชน คัน ผื่นแพ ได
2.2 การไดรับผลกระทบจากสารเคมี กิจการที่คนทํางานมีโอกาสสัมผัสสารเคมีที่อันตราย
ตอสุขภาพ มีดังตอไปนี้ คือ
o การพิมพ เนื่องจากตองใชหมึกพิมพและสี ที่อาจมีสวนผสมของตะกั่ว โดยเฉพาะแมพิมพยุค
โบราณที่ใชตะกั่วเปนสวนผสมหลัก ทําใหคนที่ทําหนาที่เรียงพิมพมีโอกาสไดรับตะกั่วเขา
ทางมือเปลาที่จับตะกั่วและมีโอกาสเกิดโรคพิษตะกั่ว สารเคมีอีกกลุมที่พบในกิจการการ
พิมพ คือ ตัวทําละลายที่เปนสวนประกอบของสี ซึ่งมักมีการระเหยเปนปริมาณมากจากการ
ถูกความรอนในขั้นตอนการพิมพ และถาไดรับปริมาณมากอาจเกิดอาการคลื่นไส เวียน
ศีรษะ ปวดศีรษะ รวมทั้งความเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทางดุรายและการเปน
โรคมะเร็งเลือดได
o การซอมแบตเตอรี่และการซอมเรือประมง ทําใหคนทํางานมีโอกาสสัมผัสตะกั่ว ทั้งทาง
ผิวหนังผานการหยิบจับตะกั่วดวยมือเปลา การใชมือเปอนตะกั่วหยิบจับอาหารเขาปาก และ
การสู ด ไอตะกั่ ว หากมี ก ารเชื่ อ มด ว ยความร อ น ทั้ ง นี้ ตะกั่ ว อาจอยู ใ นรู ป แท ง โดยเป น
สวนประกอบสําคัญของแบตเตอรี่ หรือเปนผงที่ใชผสมในเสนที่ใชยาเรือประมง
o การซ อ มเครื่ อ งยนต กิ จ การนี้ตอ งใช น้ํ า มั น ประเภทตา งๆ อัน อาจทํ า ใหเกิ ด การระคาย
ผิวหนังจากการสัมผัสน้ํามันดวยมือเปลา รวมทั้งไอน้ํามันอาจระคายผิวหนังบริเวณอื่นๆที่
ไมไดสัมผัสโดยตรง เชน ใบหนา คอ และระบบทางเดินหายใจได นอกจากนั้น เมื่อทําการ
ทดสอบเครื่องยนตที่ซอม คนทํางานมีโอกาสสัมผัสกับไอเสียจากเครื่องยนต อันอาจมีฝุน
ละอองและสารไฮโดรคารบอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพได
o การอัดผาเบรค อาจทําใหคนทํางานสัมผัสแรใยหิน (แอสเบสทอส) ซึ่งเปนสวนประกอบของ
ผาเบรค และถาไดรับปริมาณมากๆ เปนเวลานาน ก็มีโอกาสเปนโรคปอดใยหิน (แรใยหิน
สะสมในเนื้อปอดจนเกิดพังผืดและปอดไมสามารถขยายตัวได) หรือมะเร็งเยื่อหุมปอดได
o การเชื่ อ มโลหะ กิ จ การเกี่ ย วกับโลหะหลายประเภท เชน การทํ า เหล็กดัด มุ งลวด หรือ
ภาชนะหุมเตาอั้งโลอาจทําใหคนทํางานสัมผัสกับไอโลหะหนักชนิดตางๆ ขณะทําการเชื่อม
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โลหะ โดยเฉพาะตะกั่ว สังกะสี อลูมิเนียม ซึ่งพบเปนสวนผสมหลักของโลหะผสม จนอาจ
กอใหเกิดไขไอโลหะ (metal fume fever) ทําใหเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัว น้ํามูกไหล
คลายเปนไขหวัดไดในระยะเฉียบพลัน หรือเกิดพิษโลหะหนักในระยะยาว
2.3 การเมื่อยลาของสายตา คนทํางานในโรงงานจําพวกที่ 1 สวนหนึ่งจะตองใชสายตา
มากกวางานประเภทอื่น โดยเฉพาะการทํางานชิ้นเล็ก ในที่แสงสวางไมเพียงพอ เชน การตัดเย็บ
การซอมแซมตางๆ ฯลฯ และการนั่งจองวัตถุเพื่อควบคุมคุณภาพ เชน กิจการบรรจุอาหารลงขวด
แกว มีคนทํางานจํานวนหนึ่งที่ตองนั่งตรวจขวดที่ไมสะอาด ทําใหตองใชสายตามากในการจองมอง
ขวดที่วิ่งผานสายพาน อาจทําใหเกิดอาการเมื่อยตา ปวดบริเวณกระบอกตาหรือคลื่นไสอาเจียนได
โดยเฉพาะในระยะแรกที่เริ่มทํางาน
2.4 การไดรับผลกระทบจากความรอน การผลิตอาหารและการซอมเครื่องยนตบางชนิด
อาจทํ า ให ค นทํ า งานต อ งอยู ใ กล แ หล ง ความร อ นตลอดเวลา เช น เตาไฟ หม อ น้ํ า ร อ น หม อ น้ํ า
เครื่องยนต ทําใหมีโอกาสไดรับความรอนมากจนรางกายเสียน้ําไดมาก รวมทั้งมีโอกาสถูกของรอน
ลวกมือและอวัยวะตางๆไดงาย
2.5 ไฟฟาชอตหรือไฟดูด กิจการซอมเครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ กอความเสี่ยง
ตอสุขภาพนี้ได
2.6 การระเบิดหรือไฟไหม กิจการที่กอภัยสุขภาพในลักษณะนี้ คือ การบรรจุกาซหุงตม
รวมทั้งการทําอาหารที่ตองใชกาซในการหุงตม
สถิติการเจ็บปวย
เนื่องจากคนทํางานในโรงงานจําพวกที่ 1 สวนมากเปนลูกจางในความคุมครองของกองทุน
เงินทดแทน ดังนั้น ฐานขอมูลหนึ่งที่อาจสะทอนจํานวนและความรุนแรงของการเจ็บปวยจากการ
ทํางานของคนกลุมนี้ได คือ ขอมูลการประสบอันตรายหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน ซึ่งสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน ทําการรวมรวมทุกป
ในปพ.ศ.2547 พบวาเกิดการประสบอันตรายในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจาง 1
– 49 คน จํานวน 63,115 ราย คิดเปนรอยละ 29 ในสถานประกอบการขนาดกลางที่มีลูกจาง 50
– 199 คน จํานวน 62,833 ราย คิดเปนรอยละ 29 ในสถานประกอบการขนาดใหญที่มีลูกจาง
200 – 499 คน จํานวน 42,283 ราย คิดเปนรอยละ 20 และในสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต 500 คนขึ้นไป จํานวน 47,303 ราย คิดเปนรอยละ 22 ของจํานวนการประสบอันตราย
ทั้งหมดตามลําดับ เห็นไดวาการประสบอันตรายประมาณ 1 ใน 3 เกิดในสถานประกอบการขนาด
เล็กซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้
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สําหรับจังหวัดที่มีอัตราการประสบอันตรายตอลูกจางพันคนสูงที่สุด 10 จังหวัดแรก เรียง
ตามลํ า ดั บ คื อ สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร ยะลา ตรั ง นครสวรรค นครนายก สุ พ รรณบุ รี
ฉะเชิงเทรา นครปฐมและสมุทรสงคราม ซึ่งนาสนใจวา 6 จาก 10 จังหวัดเปนจังหวัดที่ทําการศึกษา
ครั้งนี้
รหัสประเภทกิจการที่มีการประสบอันตรายตอพันคนสูงสุด 10 ลําดับแรก เรียงจากมากไป
หานอย คือ 0804 การหลอหลอม กลึงโลหะ 0903 การผลิตทอใชในการกอสราง 0803 การรีด
โลหะ ผลิตเหล็ก 0915 การปมโลหะ 0916 การผลิตผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ 0901 ผลิต ซอม
เครื่องใชที่เปนโลหะ 0904 การผลิต ซอมหมอน้ํา 1002 การตอ ซอมเรือประเภทอื่น 0905 การ
ผลิตลวด ผลิตภัณฑจากลวด และ 1001 การตอ ซอม รื้อเรือทําดวยโลหะ ซึ่งเห็นไดวาเปนกิจการที่
เกี่ยวของกับโลหะเปนสวนใหญและมีบางประเภทกิจการที่ตรงกับ 18 ประเภทกิจการที่ทําการศึกษา
เชน การซอมเครื่องใชที่เปนโลหะ การซอมเรือและการผลิตลวด เปนตน
สําหรับรหัสประเภทกิจการที่นาจะมีสถานประกอบการรายยอยหรือการจางงานอยางไมเปน
ทางการเปนจํานวนมากประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว พบวามีอัตราประสบอันตราย
เรียงตามลําดับ ดังตอไปนี้ คือ
o 0907 การเคลือบ ชุบ อาบ ขัดโลหะ (59.26 ตอพันคน)
o 0405 ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม (58.93 ตอพันคน)
o 0502 การผลิตผลิตภัณฑจากกระดาษ (44.50 ตอพันคน)
o 1004 การผลิต ซอม ประกอบรถยนต (43.14 ตอพันคน)
o 0404 การเผาถาน (31.03 ตอพันคน)
o 0403 การผลิตผลิตภัณฑจากหวาย ไผ กก (30.81 ตอพันคน)
o 0308 การทําดอกไมประดิษฐ (25.73 ตอพันคน)
o 0203 การผลิตเครื่องดื่ม อาหาร (23.86 ตอพันคน)
o 0701 ผลิตเครื่องปนดินเผา สุขภัณฑ (22.12 ตอพันคน)
o 1005 การผลิต ซอม ประกอบ จักรยาน (20.55 ตอพันคน)
o 1101 ผลิตเครื่องประดับเพชร พลอยฯ (17.36 ตอพันคน)
o 1301การกอสราง (56.90 ตอพันคน) 1613 บริการซัก อบ รีด (15.91 ตอพันคน)
o 1616 อาชีพหรือบริการที่มิไดจัดหมวด เชน ปมน้ํามัน สปา (12.05 ตอพันคน)
o 0307 การผลิตเครื่องแตงกายจากผา (11.81 ตอพันคน)
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ซึ่งบางกิจการตรงกับ 18 ประเภทกิจการของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การผลิตผลิตภัณฑจาก
กระดาษ, การผลิต ซอมประกอบรถยนตและการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร
โดยสรุ ป แล ว ข อ มู ล ของสํ า นั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทน แสดงให เ ห็ น ว า ลู ก จ า งสถาน
ประกอบการรายยอยที่มีลูกจาง 1 – 49 คนมีจํานวนการประสบอันตรายสูงกวาสถานประกอบการ
ขนาดใหญ และเมื่อแยกประเภทกิจการ พบวากิจการที่ทําการศึกษาครั้งนี้บางกิจการมีโอกาสทําให
คนทํางานบาดเจ็บไดจริง โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑโลหะ, การผลิตผลิตภัณฑจากกระดาษ, การ
ผลิต ซอม ประกอบรถยนต, การซอมเครื่องใชที่เปนโลหะ, การซอมเรือและการผลิตลวด และการ
ผลิตเครื่องดื่ม อาหาร
อยางไรก็ตาม ขอมูลของสํานักงานกองทุนเงินทดแทนสวนมากเปนการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน แตขอมูลการเจ็บปวยดวยอาการอื่น เชน การไดยินเสื่อมจากเสียงดัง การเมื่อยลาสายตา
การเกิดพิษสารเคมี ยังมีการรายงานที่ต่ํากวาความเปนจริง นอกจากนั้นบางครั้งคนทํางานที่ประสบ
อันตรายก็รักษาตัวเองหรือไมไดรับการรักษา ทําใหขาดขอมูล
ภัยตอสิ่งแวดลอม
ภั ย ต อ สิ่ ง แวดล อ มอั น จะส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของประชาชนที่ อ าศั ย โดยรอบสถาน
ประกอบการ หรือ environmental health risk ประเมินไดจากโอกาสที่ประชาชนผูอาศัยรอบโรงงาน
จะสัมผัสของเสียหรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ในระดับที่กอภัยตอสุขภาพ หรือโอกาสใน
การปล อ ยของเสี ย หรื อ ผลพลอยได จ ากกระบวนการผลิ ต จากโรงงานสู สิ่ ง แวดล อ ม ทํ า ให
สภาพแวดลอมเกิดการปนเปอน แลวสงผลยอนกลับมาสูสุขภาพประชาชน
1. การสัมผัสโดยตรง โรงงานจําพวกที่ 1 ทั้ง 18 ประเภทกิจการ (ตารางที่ 6) มีโอกาส
ปลอยมลพิษและทําใหประชาชนโดยรอบโรงงานตองสัมผัสโดยตรง ไดดังตอไปนี้ คือ
1.1 เสียงดัง บางประเภทกิจการตองใชเครื่องจักรทํางานตลอดเวลา เชน โรงสีขาว โรงพิมพ
เครื่องบรรจุอาหาร ถึงแมจะเปนเครื่องจักรขนาดเล็กก็ตาม แมแตกระบวนการทํางานบางอยาง เชน
การตีเหล็กเพื่อทําโครงมุงลวด ก็อาจกอเสียงดังจนกอความรําคาญใหกับชุมชนโดยรอบได
1.2 ควัน หรือ ฝุน เชน ฝุนจากโรงสีขาว ควันเผาอิฐ จากสถานประกอบการ อาจมีปริมาณ
มากจนทําใหประชาชนในชุมชนเกิดความรําคาญ สัญจรไมสะดวก รวมทั้งเกิดอาการระคายเคืองตอ
ระบบหายใจและผิวหนังได โดยเฉพาะในกลุ มประชากรที่ไวตอมลพิษ เช น ผูปวยโรคปอดหรือ
โรคหัวใจ เด็กเล็กและผูสูงอายุ
1.3 ไอเสียเครื่องยนตและไอระเหย เชน สารตัวทําละลายจากโรงพิมพ อาจทําใหประชาชน
โดยรอบเกิดอาการคลื่นไส เวียนศีรษะในลักษณะเดียวกับคนทํางานได หากมีความเขมขนสูงหรือมี
การรั่วไหลออกจากสถานประกอบการเปนปริมาณมากในวันที่สภาพอากาศเอื้อตอการแพรกระจาย
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ตารางที่ 6
ภัยตอสุขภาพคนทํางาน ประชาชนผูอาศัยโดยรอบสถานประกอบการและ
สิ่งแวดลอม แยกตามประเภทกิจการ* 18 ประเภทที่มีจํานวนมากที่สุด
รหัส
กิจการ
00901
01000
04100
06500
05100
00602
02001
02801
03900
05600
06302
06401
07000
07100
07501
07702
09101
09102

รายละเอียด
สีขาว บดเมล็ดพืช มันเสน มันบด
อาหารจากแปง
สิ่งพิมพ
ซอมเครื่องยนต (ไมชุบ ปม หลอโลหะ)
ซอม ปะยาง
กุงแหง ปลาแหง
ทําน้ําดื่ม
ตัดเย็บเครื่องหนัง
กลองกระดาษ
อิฐดินเผา เตาหุงตม
มุงลวด เหล็กดัด (ไมชุบ ปม หลอโลหะ)
ภาชนะหุมเตาอั้งโล (ไมชุบ ปม หลอโลหะ)
ซอมเครื่องปรับอากาศ
ซอมแบตเตอรี่
อูตอเรือ
อัดผาเบรค ผาครัช
บรรจุอาหาร โดยไมผลิต
บรรจุกาซ

ภัยตอคนทํางาน
บาดเจ็บ ฝุน เสียงดัง
บาดเจ็บ ฝุน
บาดเจ็บ เสียงดัง ตะกั่ว
บาดเจ็บ เสียงดัง ไอเสีย
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ ฝุน
บาดเจ็บ ฝุน
บาดเจ็บ รอน
ไอโลหะ (เชือม) บาดเจ็บ
ไอโลหะ (เชือม) บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ ตะกั่ว
บาดเจ็บ ตะกั่ว
บาดเจ็บ แอสเบสทอส
บาดเจ็บ สายตา
ระเบิด ไฟไหม

ภัยตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอม
ฝุน เสียงดัง
น้ําเสีย
เสียงดัง กลิ่น
ไอเสีย
กลิ่น

ควัน

ตะกั่ว
ตะกั่ว

ระเบิด ไฟไหม

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กุมภาพันธ 2549
หมายเหตุ
* รหัสประเภทกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. สภาพแวดลอมที่ปนเปอน
2.1 ตะกั่วและสารเคมี เชน ตัวทําละลาย น้ํามันหลอลื่น ที่ใชในโรงซอมแบตเตอรี่ อูซอม
รถยนต แ ละอู ต อ เรื อ หากสถานประกอบการไม มี ร ะบบกํ า จั ด สารเคมี อั น ตรายเหล า นี้ ก็ ทํ า ให
ประชาชนมีโอกาสสัมผัสจากการเก็บสารเคมี หรือภาชนะบรรจุไปใชตอ และเกิดอาการพิษได
2.2 น้ําเสีย กิจการการทําอาหารดวยแปง โดยเฉพาะการทําขนมจีนและเสนหมี่ กอใหเกิด
น้ําใชแลวที่ปนเปอนจุลินทรียจํานวนมาก มีโอกาสทําใหแหลงน้ําปนเปอน จนเกิดการเนาเสีย สง
กลิ่นเหม็นและทําใหสัตวน้ําอยูไมได
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2.3 กลิ่น โดยเฉพาะการทําปลาแหง กุงแหงและกิจการมันสําปะหลัง เปนแหลงกําเนิดของ
กลิ่นฉุนที่มีการฟุงกระจายตลอดเวลา จนกอความรําคาญใหกับประชาชนโดยรอบ
2.4 ระเบิด ไฟไหม นอกจากจะกอความเสี่ยงตอสถานประกอบการเองแลว กิจการบรรจุ
กาซหุงตม ยังกอความเสี่ยงตอชุมชนโดยรอบอีกดวย
อนึ่ง นอกจาก 18 ประเภทกิจการที่กลาวถึงแลว ยังมีกิจการอีกหลายประเภทที่เปนโรงงาน
จําพวกที่ 1 และมีโอกาสกอภัยสุขภาพตอคนทํางานและชุมชนเปนอยางมาก (ดูในภาคผนวก) เชน
การพนสีเฟอรนิเจอรไม ซึ่งทําใหสารตัวทําละลายฟุงกระจาย เปนอันตรายตอคนทํางานและชุมชน
หรื อ การยอ มผ า ด ว ยสี เคมี โดยไม มี ร ะบบกํ า จั ด น้ํ า เสี ย ที่ เหมาะสม ก็ทํ า ให ส ารเคมี ปนเป อ นใน
ธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลงน้ําดื่มและอาหารหลัก จนสงผลกระทบตอชุมชนไดเชนกัน
2.2. การประกอบอาชีพในครัวเรือน
นอกจากโรงงานจําพวกที่ 1 ดังที่ไดกลาวมาแลว “สถานประกอบการรายยอย” อาจ
หมายถึง “ครัวเรือน” ไดดวย เนื่องจากมีประชาชนอีกกลุมหนึ่งที่มีรายไดจากการผลิตสินคาที่บาน
ของตนเอง หรือรวมกลุมกันทําในหมูบาน และไมมีนายจางเฉกเชนสถานประกอบการทั่วไป
ภายหลังจากรัฐบาลประกาศสนับสนุนกิจการผลิตในครัวเรือนในปพ.ศ.2544 ภายใต
โครงการ”หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ OTOP (One Tambon One Product) ผูผลิตสินคาใน
ลักษณะนี้ยิ่งเพิ่มทวีจํานวนมากขึ้น ทั้งที่เปนเอกชนและกลุมชุมชน โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลจัดประกวด
สิ น ค า จํ า แนกออกเป น สิ น ค า ชั้ น ดี ร ะดั บ ห า ดาว กั บ สิ น ค า สี่ แ ละสามดาว ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตใหสามารถแขงขันไดเพิ่มขึ้น
ถึงแมการผลิตในครัวเรือนจะขยายปริมาณขึ้นมาก แตประเด็นหนึ่งที่ยังไมไดรับการกลาวถึง
หรือพัฒนาเทาที่ควร คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ทําใหเกิดภัยสุขภาพจากการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหาร OTOP ที่เนาเสียหรือปนเปอนดวยวัตถุแปลกปลอม การเกิดผื่นแพหรือผมรวงจากการใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพร ไปจนถึ ง ผ า บาติ ก ที่ สี ต กหรื อ เสื้ อ ผ า ที่ ห ดอย า งรวดเร็ ว นอกจากประเด็ น ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพผลิตภัณฑเหลานี้แลว การผลิตสินคา OTOP บางประเภทยังกอใหเกิดภัยสุขภาพ
ตอผูผลิตและตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
การศึกษาครั้งนี้ จึงไดรวบรวมการผลิตสินคา OTOP ในพื้นที่เดียวกับโรงงานจําพวกที่ 1
(20 จังหวัด) เพื่อประเมินภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอยกลุมดังกลาวดวย โดยอาศัย
ขอมูลการผลิตสินคาจากเวบไซด www.thaitambon.com (กุมภาพันธ 2548) ทั้งนี้ จากขอมูล
สินคา OTOP ทั้งหมด 56,387 รายการทั่วประเทศ ไดเลือกมาศึกษาเฉพาะสินคาที่ทําการผลิตใน
เขตอําเภอเมืองของ 20 จังหวัด ดังตารางที่ 7 พบวามีจํานวนสินคาทั้งหมด 673 รายการ คิดเปน
รอยละ 1 ของสินคา OTOP ทั่วประเทศ
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ถึงแมผูจัดทําเวบไซดไดทําการแยกสินคา OTOP เปน 18 ประเภทยอย (ภาคผนวก) แตผู
ศึกษาไดทําการแยกประเภทสินคาอีกครั้งตามโอกาสในการกอผลกระทบตอผูผลิตและสิ่งแวดลอม
โดยแยกการผลิตสินคา OTOP เปน 12 ประเภท (ตารางที่ 7)
สินคาที่มีการผลิตจํานวนมากที่สุดในอําเภอเมืองของ 20 จังหวัด (119 รายการหรือรอย
ละ 17ของสินคาที่ศึกษาทั้งหมด) คือ สิ่งประดิษฐจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่น โดยเฉพาะกระดาษสา
ใยบัว ใยสับปะรด เกล็ดปลา หรือวัสดุสังเคราะห เชน ดินหอม ดินญี่ปุน เรซิ่น โดยมักผลิตเปน
ดอกไมประดิษฐ ของตกแตงและเครื่องใชขนาดเล็กภายในบาน สินคาอีก 4 ประเภทที่มีการผลิต
รองลงมา คือ อาหารคาว (รอยละ 15) อาหารหวาน (รอยละ 12) ผลิตภัณฑทางการเกษตร (รอย
ละ 11) และเครื่องจักสาน (รอยละ 10)
เมื่อจําแนกสินคาตามจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีการผลิตสินคา OTOP ในพื้นที่อําเภอเมือง
จํานวนมากที่สุด คือ นครราชสีมา (74 รายการ) รองลงมา คือ สมุทรปราการ (56 รายการ)
เชียงใหม (50 รายการ) นครปฐม (49 รายการ) และลําปาง (43 รายการ) ซึ่งนาสนใจวาจังหวัด
นครราชสีม าเปนจั ง หวั ด ที่มีจํา นวนโรงงานอุต สาหกรรมมากที่สุด ในประเทศไทยและมีจํา นวน
โรงงานจําพวกที่ 1 มากที่สุดใน 20 จังหวัดที่ทําการศึกษา
และเมื่อพิจารณาสินคา OTOP แตละประเภท พบวามีการผลิตสินคาอาหารคาวมากที่สุด ที่
อําเภอเมือง นครราชสีมา โดยสวนมากเปนอาหารพื้นเมืองแปรรูป เชน แหนม ปลารา กุนเชียง ไข
เค็ม สําหรับสินคาอาหารหวาน ผลิตมากที่สุดที่อําเภอเมือง ตรัง โดยสวนมากเปนขนมเคก ขณะที่
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ผักปลอดสารพิษ ผลไม ปลาสวยงาม ไกชน มีการผลิตมากที่สุดที่
อําเภอเมือง นครปฐม และมีการผลิตเครื่องจักสานมากที่สุดที่อําเภอเมือง นครศรีธรรมราช โดย
เปนการสานกระเปาหรือภาชนะดวยยานลิเภา
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2.2.1. ภัยตอสุขภาพ
ดังไดกลาวมาแลววาการประกอบอาชีพในครัวเรือนนี้ อาจกอใหเกิดภัยสุขภาพตอผูผลิตและ
ตอสิ่งแวดลอม จึงไดจําแนกภัยสุขภาพคลายกับภัยสุขภาพจากโรงงานจําพวกที่ 1
ภัยสุขภาพตอคนทํางาน
ภัยสุขภาพตอคนที่ทํางานในครัวเรือน ที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ปรากฏในตารางที่ 8 ทั้งนี้
สามารถจําแนกภัยสุขภาพตอคนทํางานออกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ ภัยสุขภาพที่พบไดในทุก
ประเภทกิจการ ไดแก ชั่วโมงการทํางานยาวนานและการปวดเมื่อยกลามเนื้อ กับภัยสุขภาพที่พบ
เฉพาะในบางกิจการ ไดแก การบาดเจ็บ การสัมผัสฝุน การสัมผัสสารเคมี และการสัมผัสสิ่งคุกคาม
สุขภาพประเภทอื่นๆ
2.2.2. ภัยสุขภาพที่พบไดในทุกประเภทกิจการ
สถานประกอบการโดยทั่วไป มีการกําหนดเวลาใหพนักงานทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมงในแตละ
วัน รวมทั้งมีการทํางานหมุนเวียนเปนกะในรอบ 24 ชั่วโมง แตการผลิตสินคาในครัวเรือน ไมมี
กําหนดชวงเวลาทํางานดังกลาว ทําใหสามารถเริ่มและหยุดทํางานไดตามใจชอบ อีกนัยหนึ่ง ผูผลิต
ในครัวเรือน สามารถทํางานไดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงหรือมากกวาโดยไมหยุดพัก การทํางานโดย
ไมหยุดพักนี้ ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพหลายประการตามมา โดยเฉพาะที่สําคัญ คือ
o อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ โดยทั่วไปมักเกิดอาการปวดกลามเนื้อบริเวณที่มีการใช
งานมาก เชน การปวดนิ้วมือหรือขอมือจากการทํางานจักสานตะกรา การทอผา
หรือปวดกลามเนื้อเนื่องจากการนั่งทํางานทาเดียวเปนเวลานาน เชน การปวด
กลามเนื้อบริเวณหลัง เอว ไหลและตนคอจากการนั่งทํางานกับพื้นและไมมีที่พิงหลัง
อันเปนลักษณะการทํางานที่พบเห็นไดทั่วไปสําหรับการผลิตสินคาในครัวเรือน
o อาการเมื่ อ ยตา เนื่ อ งจากการผลิ ต ในครั ว เรื อ นส ว นมาก โดยเฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรม การเย็บผา การประดิษฐสิ่งของขนาดเล็ก เปนงานละเอียดที่ตองใช
สายตาจองชิ้นงานและตองการแสงสวางที่เหมาะสม แตผูผลิตมักเปนผูสูงอายุที่มี
ปญหาสายตา หรือไมมีการจัดแสงสวางที่เหมาะสมในบริเวณที่ทํางาน เชน อาศัย
แสงธรรมชาติเพียงอยางเดียว จนผูทํางานตองเพงสายตามากกวาปกติ กออาการ
เมื่อยตาหรือปวดศีรษะได
o ระบบการยอยอาหารและขับถายทํางานไมปกติ เนื่องจากผูผลิตสวนมากตองเรง
ทํางานและไมมีเวลาหยุดพัก เพื่อเขาหองน้ําหรือรับประทานอาหารตามเวลาที่
เหมาะสม จนทําใหเกิดอาการปวดทองจากแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบจากการกลั้นปสสาวะ
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o ความเหนื่อยลาโดยทั่วไป โดยทั่วไปแลว รางกายมนุษยตองการเวลาหยุดพัก การ
โหมทํางานติดตอกันเปนเวลานาน กอใหเกิดความเหนื่อยลา และอาจเปนตนเหตุ
ของการบาดเจ็บ รวมทั้งการใชสารเสพติดเพื่อกระตุนรางกาย
o ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัวเปลี่ยนไป ผูผลิตสินคาบางคนทํางานมากจนไม
มีเวลาดูแลครอบครัว เชน ไมไปรับลูกกลับจากโรงเรียน ไมทําอาหารใหสามีและลูก
รับประทาน ซึ่งหากสมาชิกในครอบครัวไมเขาใจหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้
ไมได ก็อาจกอใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว
ตารางที่ 8 ภั ย ต อ สุ ข ภาพคนทํ า งาน ประชาชนผู อ าศั ย โดยรอบสถานประกอบการและ
สิ่งแวดลอม แยกตามกลุมสินคา OTOP
กลุมประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑสารเคมี เชน แชมพู เทียน
อาหารคาว
อาหารหวาน
ผลิตภัณฑจากไม
เครื่องจักสาน
หัตถกรรมหินออน ดินเผา เซรามิค
ทอผา ยอมสีผา ผาบาติก
สิ่งประดิษฐจากวัสดุทองถิ่น
ผลิตภัณฑสมุนไพร
ผลิตภัณฑโลหะ
เย็บผา หนังสัตว
ผลิตผลทางการเกษตร บริการ

ภัยตอคนทํางาน
บาดเจ็บ แพสารเคมี
บาดเจ็บ รอน
บาดเจ็บ รอน
บาดเจ็บ ฝุน แลกเกอร
บาดเจ็บ สายตา
บาดเจ็บ ฝุน รอน
บาดเจ็บ สารเคมี รอน
บาดเจ็บ สารเคมี สายตา
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ สายตา
บาดเจ็บ ฝุน สายตา
บาดเจ็บ สารเคมี เชื้อโรค

ภัยตอประชาชนและสิ่งแวดลอม
สารเคมี
น้ําเสีย
น้ําเสีย
ฝุน แลกเกอร
ฝุน
น้ําเสีย สารเคมี
น้ําเสีย สารเคมี

น้ําเสีย สารเคมี

ที่มา : www.thaitambon.com กุมภาพันธ 2549

2.2.3. ภัยสุขภาพที่พบในบางประเภทกิจการ
การบาดเจ็บ : นอกจากภัยสุขภาพที่กลาวมาแลว การผลิตสินคา OTOP บางประเภททําให
ผูผลิตมีโอกาสบาดเจ็บจากการทํางานไดมากกวาปกติ โดยเฉพาะ
• หัตถกรรมเครื่องจักสาน : วัสดุ เชน เสนตอก หวาย หรือเครื่องมือที่ใชในการจักสาน อาจ
บาดนื้วมือและมือ
• หัตถกรรมแกะสลัก เชน แกะเครื่องเงิน เครื่องถม แกะสลักไม : นิ้วมือและมือ อาจถูกคอน
และเครื่องมือแกะสลัก ทุบ กระแทก เกี่ยว หรือบาด
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• หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา เซรามิค และการทําอาหาร อาจทําใหมือและนิ้วมือ ถูกของรอน
จนบาดเจ็บได
การสัมผัสฝุน : วัตถุดิบหลายประเภทที่ใชในการผลิต ตองผานการตัด เจียหรือแกะสลัก ทํา
ใหเกิดฝุนละอองปริมาณมาก จนอาจกอความระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังได
เชน การแกะสลักหินออน การแกะสลักหนัง การเย็บผาบางชนิด
การสัมผัสสารเคมี : วัตถุดิบบางประเภทมีสวนผสมของตัวทําละลายหรือตองใชตัวทํา
ละลายในกระบวนการผลิ ต เช น เรซิ่ น ทํ า ให ผู ผ ลิ ต อาจสั ม ผั ส สารเคมี ป ริ ม าณมากกว า ปกติ
นอกจากนั้น การผลิตแชมพู เครื่องสําอาง เทียนหอม น้ํายาลางจาน การยอมสีผา ทําใหตองใช
สารเคมีหลายชนิดที่อาจกออาการระคายผิวหนังผูผลิตที่ไมไดใสถุงมือปองกันไดเชนกัน
ประเด็นความแตกตางที่สําคัญระหวางการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในสถานประกอบการกับ
การสัมผัสขณะทํางานชนิดเดียวกันในครัวเรือน คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสสัมผัสไดมาก
พอกับผูทํางาน และอาจมีโอกาสเกิดภัยสุขภาพมากกวาหรือเทากับผูทํางานอีกดวย เชน เด็กเล็กอาจ
ถูกน้ํารอนที่ใชในการปรุงอาหารแปรรูปลวกมือ คุณยายซึ่งปวยเปนโรคหืด อาจมีอาการหอบจากฝุน
ผาฝาย แมในขณะที่ผูทํางานและสมาชิกอื่นไมเกิดอาการดังกลาว
2.2.4. สถิติการเจ็บปวย
กลุมผูผลิตสินคาในครัวเรือนกลุมหนึ่ง ไดรับการจัดประเภทวาเปน”ผูรับงานไปทําที่บาน”
กลาวคือ มีผูวาจางที่นําชิ้นงานไปสงใหที่บาน เมื่อทําเสร็จแลว ผูวาจางมารับไปและจายคาจางให
เปนรายชิ้น เชน การเย็บสวนประกอบของรองเทา การติดลูกไมเสื้อผา การปกเลื่อม การติดกาว
สวนประกอบของกระเปา ดังนั้น ขอมูลสุขภาพของแรงงานกลุมนี้อาจเปนภาพสะทอนที่ใกลเคียง
สุขภาพของกลุมผูผลิตสินคา OTOP ที่ทําการศึกษาได
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจขอมูลแรงงานอายุ 15 ปขึ้นไปที่รับงานไปทําที่บาน
ในลักษณะนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 พบวามีจํานวนแรงงานกลุมนี้ 549,803 คนทั่ว
ประเทศ แยกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 157,868 คน (รอยละ 28.7) ภาคกลาง 133,804
คน (รอยละ 24.4) ภาคเหนือ 119,321คน (รอยละ 21.7) ภาคใต 46,849 คน (รอยละ 8.5)
และกรุงเทพมหานคร 91,961คน (รอยละ 16.7)
ทั้งนี้ ประเภทของงานที่รับไปทําที่บาน สวนใหญ (รอยละ 95.8) คือ การผลิต ที่เหลือคือ
การขายสง ขายปลีก (รอยละ 3.7) การทํางานใหชุมชน บริการสวนบุคคลหรืออสังหาริมทรัพย
(รอยละ 0.5) ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคกลางเปนการผลิตสิ่งทอหรือเครื่องแตงกาย (รอยละ 81.9) หรือ
เครื่องหนัง (รอยละ18.1) ขณะที่ภาคอื่นนอกจากผลิตสิ่งทอและเครื่องแตงกายแลว มีการผลิต
เฟอรนิเจอร ของเด็กเลน ผลิตภัณฑไมและกระดาษ และเครื่องประดับเพชรพลอย

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

27

เมื่ อ สอบถามถึ ง ชั่ ว โมงการทํ า งานเฉลี่ ย ต อ วั น พบว า ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นในเขต
กรุงเทพมหานครทํางานนานที่สุด (10 ชั่วโมงตอวัน) และมีรายไดเฉลี่ยตอปสูงที่สุดเทียบกับภาค
อื่น (170,011 บาท) ขณะที่ผูรับงานฯในภาคอื่นทํางานประมาณ 7 – 8 ชั่วโมงตอวัน5และมีรายได
เฉลี่ยตอปประมาณ 25,000 บาท6 นอกจากนั้นผูรับงานฯในเขตกรุงเทพมหานครสวนมาก (รอยละ
68) มีรายไดหลักจากการรับงานไปทําที่บาน ขณะที่ผูรับงานฯภาคอื่นเพียงประมาณรอยละ 40
เทานั้นที่มีรายไดหลักจากการทํางานลักษณะนี้
เมื่อถามถึงปญหาจากการทํางาน ผูรับงานฯระบุปญหาเรียงตามจํานวนจากมากไปหานอย
คือ ความไมปลอดภัยจากงาน งานขาดความตอเนื่อง คาตอบแทนต่ํา ไมมีเงินทุน(เพื่อประกอบ
กิจการเอง) ซึ่งประเด็น”ความไมปลอดภัยจากงาน” หมายความถึง ปญหาเกี่ยวกับสายตา (รอยละ
11.1) ปญหาเกี่ยวกับการสูดดมฝุนละออง (รอยละ 9.6) ปญหาเกี่ยวกับอิริยาบถการทํางาน (รอย
ละ 9) ที่ทํางานคับแคบ (รอยละ 8.7) ปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือ (รอยละ 2) ชั่วโมง
ทํางานมากไป (รอยละ 0.8) และปญหาอื่นๆ (รอยละ 0.8)
อยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความชวยเหลือที่ตองการผูรับงานสวนมากระบุวาตองการ
ความมั่นคงของงาน ไดแก ตองการงานที่ตอเนื่อง การคุมครองอัตราคาตอบแทน การชวยเหลือดาน
เงินทุนและการสนับสนุนการตั้งกลุมรับงาน ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ (คําแนะนําและความรู
ในดูแลสุขภาพ) และคุณภาพการทํางาน ( ฝกอบรมพัฒนาฝมือและตองการเครื่องมืออุปกรณ)
ไดรับการระบุในลําดับหลัง
กลาวโดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณการทํางานและภัยสุขภาพที่ไดกลาวมาแลว
กลุมผูทํางานในครัวเรือนประเภท OTOP นาจะมีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน ปญหาสุขภาพที่เกิด
จากการใชสายตา การสูดดมฝุนละออง และอิริยาบถการทํางาน รวมทั้งความตองการการชวยเหลือ
ใกลเคียงกับกลุมผูรับงานไปทําที่บานเหลานี้
2.2.5. ภัยตอสิ่งแวดลอม
ภัยตอสิ่งแวดลอม อันอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยโดยรอบครัวเรือน
ที่ผลิตสินคา OTOP ที่ทําการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ คือ
1. น้ําเสีย การผลิตสินคาในครัวเรือนหลายชนิด ทําใหเกิดน้ําเสีย ซึ่งเมื่อเทลงสูดิน มีโอกาสทํา
ใหดินและแหลงน้ําธรรมชาติปนเปอน คุณภาพน้ําตามธรรมชาติเปลี่ยนไป เกิดกลิ่นเหม็น
และกระทบตอคุณภาพชีวิตของพืชและสัตวน้ํา ซึ่งในที่สุดเกิดผลกระทบตอแหลงน้ําและ
อาหารของคน แหลงน้ําเสียที่สําคัญ คือ
5
6

ภาคกลาง 7.8 ชั่วโมง, ภาคเหนือ 6.5 ชั่วโมง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.4 ชั่วโมงและภาคใต 7.3 ชั่วโมง
ภาคกลาง 39,146 บาท, ภาคเหนือ 22,296 บาท, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23,674 บาทและภาคใต 23,719 บาท
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o การผลิตอาหาร การประกอบอาหารและการแปรรูปอาหารสวนมาก โดยเฉพาะการทํา
ขนมจีน ปลาสม ปลารา กอใหเกิดน้ําใชแลวที่มีเศษอาหารหรือเชื้อจุลินทรียปนเปอน ทําให
งายตอการเนาเสีย
o การยอมสีผา เนื่องจากการยอมผาตองใชน้ําเปนจํานวนมากและใชสีเคมี ซึ่งมักไมทราบ
สวนผสมหรือองคประกอบที่แนชัด รวมกับการใชกรดหรือดางในการยอมผา
o การทํากระดาษสาและกระดาษใยพืชอื่นๆ การทํากระดาษจากใยพืช มีขั้นตอนที่ตองหมัก
และตมพืชเพื่อใหไดเสนใย น้ําที่ใชในขั้นตอนดังกลาว มีเศษพืชปะปน รวมทั้งมีความเปน
ดางสูงกวาปกติ
2. กิจการเลี้ยงสัตวและเพาะปลูกพืชเพื่อขาย อาจมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชเปนปริมาณมาก จน
เกิดการปนเปอนในอากาศและแหลงน้ํา น้ําเสียจากการทําความสะอาดกรงสัตว รวมทั้งเชื้อ
โรคบางอยาง เชน ไขหวัดนก อาจแพรสูประชาชนในชุมชนรอบครัวเรือนที่ประกอบกิจการ
กลุมนี้
3. ฝุนละอองและสารตัวทําละลาย หัตถกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบ รวมทั้งการผลิตเรือจําลองหรือ
เครื่องดนตรีไม มีโอกาสทําใหเกิดฝุนไมจํานวนมาก และอาจปนเปอนในอากาศจนทําใหเกิด
ความผิดปกติตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังของคนที่อยูในชุมชนได นอกจากฝุนไมแลว
การใชสารเคมีฉีดพนหรือเคลือบผิวไม ทําใหเกิดการระเหยไปทั่วบริเวณและอาจกอผลตอ
สุขภาพของประชาชนโดยรอบครัวเรือนได
4. การใชสารเคมีอันตราย โดยเฉพาะกลุมที่อาจเกิดระเบิด ติดไฟหรือเปนเชื้อเพลิง ดังเชนกรณี
สารเคมีโปตัสเซียมคลอเรตที่ใชในการอบลําใยแหงเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นจนระเบิด ทําให
ผูผลิตเสียชีวิตและทรัพยสินเสียหายเปนมูลคาหลายลานบาทที่อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหมในปพ.ศ.2542
2.3. ขยะและรานรับซื้อของเกา
การประเมิ น ภั ย สุ ข ภาพจากสถานประกอบการรายย อ ยที่ อ าจเกิ ด กั บ คนทํ า งานและ
สิ่งแวดลอม นอกจากอาศัยขอมูลจํานวนและประเภทกิจการ เชน โรงงานจําพวกที่ 1 และกลุมผูผลิต
สินคา OTOP ดังที่กลาวมาแลว ยังอาจอาศัยขอมูลปริมาณขยะในเขตเทศบาลนคร ซึ่งชวยสะทอนให
เห็ นโอกาสที่ประชาชนจะได รั บ ผลกระทบจากการทิ้งของเสีย สารเคมีและวัต ถุอัน ตราย ขอมูล
ปริมาณขยะทั่วประเทศไดจากฐานขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในปพ.ศ.2546 (ตารางที่ 9) พบวา
ในพื้นที่เทศบาลนคร 22 แหงของ 20 จังหวัดที่ทําการศึกษา7 มีครัวเรือนจํานวน 573,409
ครัวเรือน ประชากรประมาณ 23.5 ลานคน และมีปริมาณมูลฝอย 2,837.47 ตันตอวัน

7

ฐานขอมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุวาจังหวัดนนทบุรีมี 2 เทศบาลนคร คือ อําเภอเมืองและอําเภอปากเกร็ด ซึ่งแตกตางจาก
ฐานขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งระบุวา จังหวัดนนทบุรีมี 2 เทศบาลนคร คือ อําเภอเมืองและอําเภอบางบัวทอง
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เมื่อจําแนกประเภทของขยะ พบวาในภาพรวมเปนเศษอาหารเปนสวนใหญ (คาเฉลี่ยรอยละ
63.8) และที่มีปริมาณมากรองลงมา คือ พลาสติก (คาเฉลี่ยรอยละ 15.8) กระดาษ (คาเฉลี่ยรอย
ละ 7.8) แกว (คาเฉลี่ยรอยละ 4.6) อื่นๆ (คาเฉลี่ยรอยละ 2.8) ไมหรือใบไม (คาเฉลี่ยรอยละ
1.8) ผา (คาเฉลี่ยรอยละ 1.4) โลหะ (คาเฉลี่ยรอยละ 1.2) ยางหรือหนัง (คาเฉลี่ยรอยละ 0.6)
และหินหรือกระเบื้อง (คาเฉลี่ยรอยละ 0.2)
เมื่อแยกรายเทศบาล พบวาเทศบาลนครที่มีปริมาณขยะตอวันสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ
เชียงใหม นนทบุรี หาดใหญ นครปฐมและปากเกร็ด แตเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะ (กิโลกรัมตอ
คนต อ วั น ) พบว า เทศบาลที่ มี อั ต ราการเกิ ด ขยะสู ง ที่ สุ ด คื อ ภู เ ก็ ต รองลงมา คื อ นครปฐม
สมุทรสาคร หาดใหญและเชียงใหม ทั้งนี้ ตัวเลขสองชุดที่สอดคลองกัน แสดงใหเห็นวาเทศบาลนคร
หาดใหญ นครปฐมและเชี ย งใหม มี ป ริ มาณขยะในแต ล ะวั น มากอย า งแทจ ริ ง นอกจากนั้ น เมื่ อ
พิจารณาจังหวัดที่มีโรงงานจําพวกที่ 1 ในเขตอําเภอเมืองเปนจํานวนมาก ไดแก นครราชสีมา
ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานีและเชียงราย กลับพบวามีอัตราการเกิดขยะนอยกวาเทศบาลนคร
ภูเก็ตซึ่งมีอัตราสูงที่สุด ในพิสัยระหวาง 1.88 - 2.79 เทา
ขยะประเภทเศษอาหาร โลหะ ไมหรือใบไมและยางหรือหนัง พบมีปริมาณมากที่สุดจาก
เทศบาลนครสวรรค ขณะที่เทศบาลตรังมีปริมาณขยะที่เปนกระดาษและแกวมากที่สุด และขยะ
พลาสติกพบมากที่สุดจากเทศบาลลําปาง และขยะผาพบมากที่สุดที่เทศบาลนครราชสีมา
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นอกจากขอมูลปริมาณขยะที่อาจสะทอนขนาดปญหาภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ดังกลาวมาแลว จํานวนรานรับซื้อของเกาที่ตั้งในชุมชน ชวยสะทอนใหเห็นการจัดการปญหาดาน
ขยะ โดยเฉพาะการนํากลับมาใชใหม เพื่อลดปริมาณขยะ ขณะเดียวกันรานรับซื้อของเกาเหลานี้ ก็
อาจเปนแหลงภัยสุขภาพในชุมชนไดเชนเดียวกัน เชน กรณีสารโคบอลท-60 รั่วไหล ที่เคยเกิดขึ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเดือนกุมภาพันธ ปพ.ศ.2543
ในภาพรวมของเทศบาลนคร 22 แหง (ตารางที่ 10) พบวามีจํานวนรานรับซื้อของเกา
ทั้งหมดจํานวน 378 แหง และมีกําลังรับซื้อขยะไดทั้งหมด 780.868 ตันตอวัน ซึ่งปริมาณขยะที่รับ
ซื้อไดนี้ คิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน (2,837.47 ตันตอวัน) นั่นคือ
รานรับซื้อของเกาสามารถจัดการขยะไดเพียง 1 ใน 4 ของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งขยะอีก 3 ใน 4
สวนจะตองพึ่งบริการกําจัดขยะของเทศบาลหรือองคกรปกครองทองถิ่น
เมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัด พบวาเทศบาลนครที่มีจํานวนรานรับซื้อของเกามากที่สุด 5
ลําดับแรก คือ สมุทรปราการ (37แหง) เมืองนนทบุรี (30 แหง) นครปฐม (29 แหง) อุดรธานี
(28 แหง) และหาดใหญ (28 แหง) ขณะที่เทศบาลที่รับซื้อของเกาเปนปริมาณมากที่สุด 5 ลําดับ
แรก คือ พิษณุโลก (198.8 ตันตอวัน) เชียงใหม (76.5 ตันตอวัน) ระยอง (53.3 ตันตอวัน) เมือง
นนทบุรี (50.9 ตันตอวัน) และสมุทรปราการ (44.7 ตันตอวัน)
เมื่อพิจารณารอยละของขยะที่รับซื้อโดยรานขายของเกาตอปริมาณมูลฝอยทั้งหมดเปนตัน
ตอวัน พบวาเทศบาลนครที่มีการรับซื้อขยะเปนสัดสวนสูง 5 ลําดับแรก คือ พิษณุโลก (รอยละ
236) ระยอง (รอยละ 68) สมุทรปราการ (รอยละ 52) เชียงราย (รอยละ 40) และอยุธยา (รอย
ละ 33) ขณะที่เทศบาลที่มีการรับซื้อขยะเปนสัดสวนที่ต่ํามาก 5 ลําดับสุดทาย คือ ขอนแกน (รอย
ละ 2) นครศรีธรรมราช (รอยละ 5) ภูเก็ต (รอยละ 7) ตรัง (รอยละ 11) และนครปฐม (รอยละ
12)
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของปริมาณขยะที่รับซื้อในแตละวัน ซึ่งเทากับ 35.5 ตันตอวันแลว จะ
เห็นไดวาเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถรับซื้อของเกาไดกวา 6 เทาของคาเฉลี่ยเทียบกับอีก 21
เทศบาลนคร และเมื่ อพิ จ ารณาสั ด ส วนการรับซื้อ ตอปริม าณมู ล ฝอยต อวั น พบว า เทศบาลนคร
พิษณุโลกรับซื้อไดถึงรอยละ 236 ของขยะ ซึ่งขอมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุวาเนื่องจากมีการรับ
ซื้อของเกาจากนอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลกดวย และที่สําคัญเทศบาลนครพิษณุโลกไดชื่อวาเปน
ตนกําเนิดกิจการรับซื้อของเกาในเครือบริษัท วงษพาณิชย จํากัด ซึ่งเจาของกิจการตองการลดขยะ
ในแนวอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน ดวยการคัดแยกขยะและนํากลับไปใชตออีก ถือวาเปนการ
รวมกลุมผูรับซื้อของเกาที่ใหญกลุมหนึ่งในประเทศ นอกจากสาขาหลักและสาขายอยอีก 8 แหงใน
เทศบาลนครพิษณุโลกแลว ยังมีสาขาที่อุดรธานี นครราชสีมา (ซึ่งปรากฏในการศึกษาครั้งนี้) และ
จังหวัดอื่นๆอีกดวย

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

33

ตารางที่ 10 จํานวนรานขายของเกาในเทศบาลนคร 22 แหงและสัดสวนการรับซื้อของเกา
ชื่อเทศบาล
พิษณุโลก

จํานวนรานรับ
ซื้อของเกา
(แหง)
12

ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตันตอวัน)

ปริมาณขยะที่รับ
ซื้อ
(ตันตอวัน)

สัดสวนที่รับซื้อ
(รอยละ)

84.06

198.833

236.54

ระยอง

27

78.44

53.263

67.90

สมุทรปราการ

37

85.38

44.723

52.38

เชียงราย

7

78.52

31.13

39.65

พระนครศรีอยุธยา

9

54.77

18.193

33.22

สมุทรสาคร

14

96.86

32.033

33.07

อุบลราชธานี

23

80.77

24.27

30.05

เชียงใหม

19

265.00

76.456

28.85

ลําปาง

18

105.00

24.792

23.61

นครสวรรค

17

81.95

18.964

23.14

นครราชสีมา

14

176.00

38.762

22.02

นนทบุรี

30

260.00

50.947

19.60

อุดรธานี

28

145.88

27.607

18.92

ปากเกร็ด

13

179.38

32.912

18.35

สงขลา

16

98.59

15.739

15.96

หาดใหญ

28

240.69

35.85

14.89

7

80.00

10.587

13.23

29

196.46

22.78

11.60

ตรัง

6

50.35

5.657

11.23

ภูเก็ต

12

144.40

9.548

6.61

นครศรีธรรมราช

10

113.72

5.192

4.57

2

141.26

2.63

1.86

ยะลา
นครปฐม

ขอนแกน
รวม
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

378

2837.48118

780.868

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

34

ข อ สั ง เกตที่ น า สนใจ คื อ เทศบาลนครของจั ง หวั ด ที่ ถื อ ว า เป น เขตอุ ต สาหกรรม ได แ ก
สมุทรปราการ ระยอง เมืองนนทบุรี และอยุธยา จะมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะผานการรับซื้อ
ของเกาคอนขางสูง เมื่อพิจารณาจากจํานวนรานรับซื้อของเกา ปริมาณการรับซื้อหรือสัดสวนขยะที่
รับซื้อ แตขณะเดียวกัน จํานวนรานรับซื้อของเกาเหลานี้ ก็ถือเปน”ความเสี่ยง”หนึ่ง เนื่องจากมี
โอกาสเป น ที่ เ ก็ บ สะสมของสารเคมีแ ละวั ต ถุ อัน ตรายที่ อ าจเกิ ด ระเบิ ด ไฟไหม รั่ ว ไหลเชน กรณี
โคบอลท-60 มาแลว
นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแกน ซึ่งมีปริมาณขยะตอวันสูงเปนลําดับที่ 9 จาก 22
เทศบาลที่ทําการศึกษา นาจะมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมากกวานี้ กลับมีตัวเลขการจัดการ
ขยะที่นอยมาก สาเหตุหนึ่งที่เปนไปได คือ เทศบาลนครขอนแกนใชวิธีอื่นในการกําจัดขยะ นอกจาก
การรับซื้อของเกาเชนเทศบาลนครอื่นๆ

3.

สาเหตุแหงปญหา (สมุทัย)

การรวบรวมข อ มู ล สถานการณ ส ถานประกอบการรายย อ ยครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สถาน
ประกอบการรายยอยมีจํานวนมากและหลายประเภทกิจการมีโอกาสกอภัยสุขภาพตอทั้งคนทํางาน
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบและสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ยังไมมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดภัยตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมเหลานี้
ดังนั้น ถาจะตีกรอบปญหาใหแคบที่สุดและเพื่อใหนําไปสูทางแกไขที่เหมาะสม “คําถาม”ที่
เปนรากเหงาของคําถาม คือ “เหตุใดสถานประกอบการรายยอยในประเทศไทย จึงไมจัดการเพื่อลด
ภัยสุขภาพจากการประกอบกิจการของตน” และคําถามรองลองมา คือ ใครจะเปนผูจัดการเพื่อลด
ภัยสุขภาพ และจะมีวิธีการในการลดภัยสุขภาพไดอยางไร ทั้งในระดับปจเจก ชุมชน และทั้งประเทศ
ในภาพรวม
3.1. สาเหตุหลัก
เจาของกิจการหรือผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยทั่วไปอาจจําแนกไดเปน 2 กลุมตาม
กระบวนทัศน”รับผิดชอบตอสังคม” คือ กลุมที่มีกระบวนทัศนนี้ กับ กลุมที่ไมมี
เจาของกิจการหรือผูประกอบการสวนหนึ่งขาดกระบวนทัศนรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งอาจเกิด
จากไมมีความรูจริงๆ เชน ไมไดรับการศึกษา หรือไดรับการศึกษาแตไมเคยไดรับการกระตุนใหคิด
ในแนวนี้ ขณะที่กลุมที่”มี”กระบวนทัศนรับผิดชอบตอสังคม จะคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากการ
ประกอบกิจการ ทั้งตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม แตพฤติกรรมในการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นนั้นแตกตางกัน ทําใหสามารถแยกเจาของกิจการหรือผูประกอบการกลุมนี้ ออกไดเปน 4
กลุม คือ
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1. จัดการเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น อยางเปนระบบและยั่งยืน
2. จั ด การเพื่ อ ลดผลกระทบฯ แตดํา เนิน การเพีย งแคร ะดับพื้ น ฐาน ไมไดห วังที่จ ะจัด การที่
รากเหงาของปญหาและไมไดแกปญหาอยางยั่งยืน เชน จัดสวัสดิการดานที่พักและการกินอยู
ใหลูกจางแตไมสอนวิธีทํางานอยางปลอดภัยให, ยกถังสารเคมีอันตรายไปวางทิ้งในปา, อาง
วาโรงงานของตนไมมีโอกาสกอภัยตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไดจางบริษัททําการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA)และไดรับการยืนยันวาไมกอภัยสุขภาพแลว เปนตน
3. มีความสนใจที่จะจัดการเพื่อลดผลกระทบฯ แตไมมีความรูหรือไมมีทรัพยากรที่จะจัดการ
4. ไมจําเปนจะตองจัดการเพื่อลดผลกระทบฯ เพราะลูกคาตองการแตบริการหรือสินคาที่ดีและ
ราคาถูก ไมไดสนใจวาผูประกอบการรับผิดชอบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมหรือไม
การศึกษาขอมูลสถานประกอบการรายยอยครั้งนี้ สามารถอนุมานลักษณะ (characteristic)
ของเจาของกิจการหรือผูประกอบการ รวมทั้งลูกคาของแตละกลุม ไดดังตอไปนี้ คือ
1. กลุมโรงงานจําพวกที่ 1 ขอมูลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา 10 ประเภทกิจการแรกที่พบบอย
ได แ ก การสี ข า ว, การทํ า อาหารจากแป ง , การทํ า น้ํ า ดื่ ม , การพิ ม พ สิ่ ง พิ ม พ , การซ อ ม
เครื่องยนต อุปกรณไฟฟา เครื่องทําความเย็น เครื่องสูบน้ํา แอรรถยนต, การซอมปะยาง
รถยนต, การทําทอไอเสีย ตอโครงรถหรือเรือ และการทํามุงลวด ประตูหนาตางเหล็ก ลวน
เปนกิจการที่เจาของหรือผูประกอบการตองมีความรูเชิงเทคนิคและทราบถึงผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ อาจเกิ ดขึ้น เชน ช างเชื่ อมโลหะ ตองทราบว าการเชื่อมโลหะมี
อันตรายตอรางกาย หรือ เจาของโรงสีตองทราบวาการสีขาวกอใหเกิดฝุนที่ฟุงกระจายไปทั่ว
ชุมชน แตคิดวาไมจําเปนตองดําเนินการเพื่อลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปน
การใหบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และลูกคาไมสนใจวาผูประกอบการจะลดภัยตอ
สุขภาพหรือไม
2. กลุมผูผลิตสินคา OTOP ขอมูลการศึกษาพบวา ประเภทกิจการที่มีการผลิตในครัวเรือนมาก
ที่สุด 5 ลําดับแรก คือ การทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่น การทําอาหารคาว การ
ทําอาหารหวาน การผลิตผลิตผลทางการเกษตรและการจักสาน ซึ่งผูผลิตกลุมนี้เปนชาวบาน
ที่มีภูมิปญญา ทําใหสามารถคิดประดิษฐดัดแปลงวัสดุในทองถิ่นเพื่อสรางรายได และการ
พยายามสรางรายไดใหกับชุมชนนี้ นาจะสะทอนใหเห็นวาเปนกลุมที่มีสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมในระดับหนึ่ง แตอาจขาดการชักนําใหคิดเรื่องผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่
อาจเกิดขึ้นจากการผลิตสินคาในครัวเรือนดังกลาว อนึ่ง เนื่องจากสินคาที่ผลิตสวนหนึ่งเปน
ของจําเปนในชีวิต เชน อาหารแปรรูป ลูกคาอาจไมสนใจสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของผูผลิต
แตสําหรับสินค าที่เปนของฟุมเฟอยตา งๆ เชน ผ าทอ สิ่ งประดิษ ฐ ของขวัญ ของตกแตง
ลูกคาอาจใหความสนใจประเด็นนี้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
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3. กลุมรานรับซื้อของเกา เจาของกิจการหรือผูประกอบการกลุมนี้ ในภาพรวมเปนกลุมที่ไดรับ
การศึกษานอย จนไมนามีกระบวนทัศนรับผิดชอบตอสังคม หรือถามี ก็นาจะขาดความรูและ
ทรั พ ยากรในการจั ด การ แต จ ากข อ มู ล ที่ ทํ า การศึ ก ษา พบว า เจ า ของกิ จ การหรื อ
ผูประกอบการสวนหนึ่ง เปนสาขายอยของบริษัทใหญ ซึ่งมีเจตนารมณเฉพาะในการชวยลด
ขยะในชุมชน โดยการแยกประเภทขยะและนํากลับไปใชอีก ทําใหอนุมานไดวาผูประกอบการ
กลุมนี้มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมอยูบาง หากไดรับการสนับสนุนเชิงเทคนิค นาจะสามารถ
จัดการเพื่อลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนระบบและยั่งยืน
4. เกษตรกรรายยอย เนื่องจากเกษตรกรรายยอยสวนหนึ่งอยูในกลุมผูผลิตสินคา OTOP ทําให
อนุมานไดวานาจะสามารถชักนําใหจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมได
ขณะที่เกษตรรายยอยที่ผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง มักไมเห็นความจําเปนที่จะตองจัดการดังกลาว
3.2. สาเหตุอื่น
นอกจากขาดกระบวนทัศนรับผิดชอบตอสังคมในการจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นและขาดแรงกระตุนจากผูบริโภคดังไดกลาวมาแลว ผูประกอบการราย
ยอยอาจกอภัยสุขภาพไดจากสาเหตุอื่นๆ คือ ขาดการดูแลจากทองถิ่นและภาครัฐ เขาไมถึงความรู
เชิงเทคนิค และขาดแคลนทรัพยากร
3.2.1. ขาดการกํากับดูแลจากทองถิ่นและภาครัฐ
โดยทั่วไปแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท) และหนวยงานภาครัฐ มีอํานาจหนาที่ใน
การกํากับดูแลการประกอบกิจการรายยอยเหลานี้ และสามารถสรางแรงจูงใจหลากหลายวิธีเพื่อทํา
ใหผูประกอบการตองรับผิดชอบตอสังคม โดยลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง ไดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในประเด็นนี้ แต
ขณะเดีย วกั น อปท.อี กเปนจํ านวนมากยัง ใหค วามสํา คัญ กับ การสรางรายได โดยสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการรายยอยดวยวิธีการตางๆ แตไมสงเสริมใหผูประกอบการไดคํานึงถึงตนทุนดานการ
จัดการเพื่อลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น พั ฒ นาชุ ม ชน เกษตรตํ า บล ปศุ สั ต ว ตํ า บล
เจ า หน า ที่ ส ถานี อ นามั ย อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด หลายหนวยงานยังไมทราบวาบทบาทหนาที่ของตน
สามารถครอบคลุมไปถึงการกระตุนใหเกิดการดําเนินการของผูประกอบการรายยอยเพื่อลดภัยตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมได หรือหากทราบบทบาทหนาที่ดังกลาว ก็มีขออางที่สําคัญ คือ มีจํานวน
เจาหนาที่นอย ไมสามารถสอดสองดูแล ผูประกอบการทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของตนได รวมทั้งมี
งาน”ตามนโยบาย”ที่ตองดําเนินการอีกมาก ไมมีเวลาทํางานตอบสนองความตองการของทองถิ่น
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3.2.2. เขาไมถึงความรูเชิงเทคนิค
การจัดการเพื่อลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ตองอาศัยความรูเชิงเทคนิคหลายสวน
ไดแก
o การประเมินภัยตอสุขภาพ ตองอาศัยความรูทางพิษวิทยาและระบาดวิทยาควบคูกัน
o การลดภัยตอสุขภาพ ตองอาศัยความรูทางวิศวกรรมศาสตรเปนหลักในการปรับ
สภาพแวดลอมการทํางานใหลดภัยตอสุขภาพ ทั้งนี้ จะตองมีการเชื่อมโยงกับความรู
แขนงอื่ น เชน ทางดานเคมี (จัด การสารเคมี) ชีววิทยา (จั ด การเชื้อโรค) สั ต ว
แพทย (จัดการเรื่องสัตวเลี้ยง) สรีรวิทยาและการยศาสตร (จัดการทาทางการ
ทํางาน) ฟสิกส (จัดการปจจัยทางกายภาพ เชน แสงสวาง กัมมันตภาพรังสี) และ
ถ า จะทํ า การลดภั ย อย า งยั่ ง ยื น ต อ งอาศั ย ความรู ทั้ ง ทางวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตรในการออกแบบสถานประกอบการในอนาคตใหลดภัยตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
o การตั ด สิน ใจเลื อ กวิ ธี ที่ จ ะลดภั ย สุ ข ภาพ ต อ งอาศั ย ความรู ค วามเข า ใจทางด า น
เศรษฐศาสตร ธุรกิจและสังคม มาประกอบการตัดสินใจ เชน ถาจะไมเทน้ําเสียจาก
การยอมสีผาลงดิน โดยทําระบบบําบัดน้ําเสียแทน จะตองใชเงินลงทุนเทาใด จะ
เกิดความคุมทุนหรือไม เมื่อใด ถาทําแลวการยอมสีผาจะกลายเปนการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม ทําใหเสนหของการยอมสีผาในชานเรือนหายไป ไมดึงดูดใจลูกคา
และทําใหแมบานที่เคยทํางานที่บานตองออกจากบาน เพื่อไปทํางานที่อื่น ทําใหมี
เวลาดูแลครอบครัวนอยลงหรือไม
o การประเมินผลการลดภัยตอสุขภาพ ตองอาศัยความรูทุกดานที่กลาวมา
อนึ่ง ความรูเหลานี้ มีการสรางและพัฒนาในสถานศึกษาหลายระดับ แยกตามแขนงตางๆ
ดังกลาวมาแลว ในขณะนี้เสนทางสําคัญที่ความรูจะเขาไปถึงผูประกอบการรายยอย คือ การทําวิจัย
ของนักวิชาการ ซึ่งบางครั้งตอบคําถามวิจัยแตยังไมสามารถนําไปใชเพื่อลดภัยสุขภาพไดอยางแทจริง
ทั้งนี้ อาจมีเสนทาง”อื่น” ที่จะนําความรูไปถึงผูประกอบการรายยอย ที่จะตองพิจารณาตอไป
และถึงแมวาผูประกอบการรายยอยจะเขาถึงความรูดังกลาวแลว ตองเปนความรูที่ปรับให
เหมาะสมกับระดับความรูความเขาใจของเจาของกิจการหรือผูประกอบการรายยอยดวย เพื่อจะได
เกิดผลในการลดภัยสุขภาพอยางแทจริง
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3.2.3. ขาดแคลนทรัพยากร
การขาดแคลนทรัพยากรในที่นี้ หมายถึง ทรัพยากรของตนเอง ผูประกอบการรายยอยมัก
ไมไดจัดสรรทรัพยากรไวแตตนเพื่อดําเนินการลดภัยสุขภาพ เนื่องจากขาดกระบวนทัศนหรือไมเห็น
ความจําเปนตางๆ ดังไดกลาวมาแลว และเมื่อไดรับการบังคับทางใดทางหนึ่งใหตองจัดการ ก็ไม
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูเพื่อไปดําเนินการจัดการได เพราะมีรายจายที่จําเปนกวารออยู
โดยเฉพาะกิจการใหบริการที่ไดรับรายไดรายวัน เชน การรับปะยางรถยนต
3.3. สรุป
โดยสรุปแลว ผูประกอบการรายยอยไมจัดการลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการของตนเอง เนื่องจากขาดการกระตุนจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ทั้งจาก
ผูบริโภค นักวิชาการ องคกรปกครองทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

4.

แนวทางการจัดการในอนาคต (นิโรธและมรรค)
4.1. การจัดการเพื่อลดภัยสุขภาพ

ตามหลั ก การของอาชี ว อนามั ย การจั ด การเพื่ อ ลดภั ย สุ ข ภาพจากการทํ า งานในสถาน
ประกอบการ เปนขั้นตอนตอเนื่องจากการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ กลาวคือ เมื่อประเมินความ
เสี่ยงตอสุขภาพไดแลว ขั้นตอนตอไป คือ การลดความเสี่ยง ซึ่งมีเปาหมายหลัก คือ การไมใหสิ่ง
คุกคามสุขภาพเขาสูรางกายคนทํางาน เพื่อปองกันการเจ็บปวย
การปองกันไมใหสิ่งคุกคามสุขภาพเขาสูรางกายหรือที่นิยมเรียกวา การลดการสัมผัส มี 3
วิธีหลัก คือ
1. การใชวิธีทางวิศวกรรม เชน การใชเครื่องจักรทําแทนคน การลําเลียงสารเคมีอันตรายในทอ
ปด รวมทั้งการใชวัตถุดิบที่ปลอดภัยกวามาทดแทนสารอันตราย
2. การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารทํ า งาน เช น การหมุ น เวี ย นทํ า งาน เพื่ อ ให แ ต ล ะคนสั ม ผั ส ด ว ย
ระยะเวลาที่ปลอดภัยตอสุขภาพ
3. การใชเครื่องปองกันสวนบุคคล ไดแก หนากากกรอง ถุงมือ แวนตานิรภัย รองเทาหัวเหล็ก
ซึ่งหลักการนี้เทียบเคียงไดกับหลักการทางอาชีวสุขศาสตร (Industrial Hygiene) ซึ่งทําการ
ปองกัน (control) ไมใหสิ่งคุกคามสุขภาพมีโอกาสเขาสูรางกายที่แหลงกําเนิด (source) เสนทาง
(pathway) และตัวบุคคล (person) กลาวคือ ใชวิธีทางวิศวกรรมปรับการแพรกระจายของสิง่ คุกคาม
จากแหลงกําเนิด รวมทั้งจากเสนทางระหวางแหลงกําเนิดกับตัวคนทํางาน และใหคนทํางานสวม
อุปกรณปองกันสิ่งคุกคามเขาสูรางกาย
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในมุมมองที่”กวาง”กวาหลักการดังกลาว อาจกลาวไดวาการ
จัดการเพื่อลดภัยสุขภาพจากสถานประกอบการ ควรดําเนินการเปน”ระบบ” และเปน “วงจร”
กลาวคือ มีการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ จากนั้นเลือกวิธีดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ทําการ
ประเมินผลและปรับแกใหลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากปรับใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานประกอบการรายยอย ระบบการจัดการดังกลาว จะมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ
1. การรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนและประเภทของสถานประกอบการรายยอย ที่มีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยเปนระยะ ซึ่งสามารถดําเนินการโดยหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูรวบรวม
ขอมูล อาจมีหรือไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคก็ได เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ หรือ
เปนหนวยงานระดับทองถิ่น เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดย หนวยงาน ทีมงานหรือบุคลากรที่มี
ความรูทางเทคนิค
3. การลดความเสี่ยง โดย หนวยงาน ทีมงานหรือบุคลากรที่มีความรูทางเทคนิค
4. การประเมิ น ผลการลดความเสี่ ย ง โดยทํ า การตรวจวั ด ระดั บ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพใน
สภาพแวดลอมของสถานประกอบการและในสิ่งแวดลอมโดยรอบสถานประกอบการ เชน
ระดั บ ความเข มข น ของสารเคมี ปริ ม าณฝุนควบคู ไปกั บ การตรวจสุข ภาพคนทํ า งานและ
ประชาชนที่สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพเหลานั้น ซึ่งเปนงานที่ตองอาศัยโดย หนวยงาน ทีมงาน
หรือบุคลากรที่มีความรูทางเทคนิค เชนกัน และเมื่อทําการประเมินผลแลว ตองนําขอมูลไป
ประกอบการประเมิ น ความเสี่ ย งอี ก ครั้ ง เพื่ อ ปรั บ แก ใ ห ม าตรการลดความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การสรางจิตสํานึกและแรงจูงใจใหเกิดความรวมมือจากผูประกอบการรายยอย คนทํางาน
และชุมชน ในการลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
อย า งไรก็ ต าม สมมติ ฐ านที่ สํ า คั ญ ของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประเทศไทยไม ข าดแคลน
นักวิชาการผูมีความรูทางเทคนิค ดานการลดภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอย แตใน
ภาพรวมแลวยังขาดการจัดการเพื่อนําความรูดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชน ดังจะเห็นไดจาก
o การขาดแคลนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานประกอบการรายยอย ซึ่งเปนอุปสรรค
หนึ่งของการศึกษาครั้งนี้ ทําใหตองทําการอนุมานจากขอมูลที่ใกลเคียง
o การขาดแคลนขอมูลการดําเนินการเพื่อลดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผล
ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลที่สะทอน “เหตุ”ปญหา ไมใชขอมูลที่
แสดง “ผล”ของปญหา กลาวคือ ไมสามารถรวบรวมขอมูลมานําเสนอไดวา มีการ
จัดการอยางไร ในการลดภัยตอสุขภาพ เนื่องจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข ตางไมมีขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อลดภัยตอสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอย
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อยางไรก็ตาม มีเพียงขอมูลทางออม ที่สะทอนใหเห็นวานาจะยังมีการจัดการที่ไมดีพอ เชน
ขอมูลการเจ็บปวยจากการทํางานของลูกจางในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทนที่ทํางานใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก
ดังนั้น แนวทางการจัดการในอนาคต เพื่อลดภัยตอสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอย
ที่จ ะนํ าเสนอต อไปนี้ จะอิง หลักวิ ช าการทางเทคนิค ที่เกี่ย วของและข อมู ลที่ ได ทํา การศึก ษาเปน
บางสวนเทานั้น
4.2. แนวทางการจัดการในอนาคต
จากประเด็น”ปญหา”หลักที่วา เหตุใดผูประกอบการรายยอยไมจัดการลดภัยตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของตนเอง ไดทําการสรุปโดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาและประสบการณในการลงเยี่ยมพื้นที่ของผูทําการศึกษา วาผูประกอบการรายยอยยังขาด
การกระตุนจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ทั้งจากผูบริโภค นักวิชาการ องคกรปกครองทองถิ่นและ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังนั้น แนวทางหรือ “นิโรธ” ที่สําคัญ คือ การสรางสัมมาทิฐิและสัมมา
สังกัปปะ ใหผูประกอบการเกิดสํานึกรับผิดชอบตอสังคม จนเกิดสัมมาอาชีวะ หรือการประกอบ
อาชีพควบคูไปกับการดําเนินการเพื่อลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจการของตนเอง
ดวยตนเอง
เมื่อกําหนด”นิโรธ”ไวเชนนี้ วิธีปฏิบัติหรือ”มรรค”ที่จะนําไปสูการจัดการเพื่อลดภัยสุขภาพ
จากสถานประกอบการรายยอย ประกอบดวยการกระตุนจิตสํานึกจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย
ไดแก การสรางกระแสสังคม, การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ, การบังคับใชกฎหมาย,
การสงเสริมการเขาถึงความรูเชิงเทคนิค, การสนับสนุนทรัพยากรและการประเมินติดตาม ทั้งนี้
สามารถที่จะดําเนินการขนานกันไปพรอมกันทุกวิธีได
1. การสรางกระแสสังคม
กระแสสังคมยังเปนสิ่งจําเปนในการกระตุนจิตสํานึกและการปรับพฤติกรรม ผูประกอบการ
รายยอยในปจจุบันเห็นวาผูบริโภคไมสนใจ จึงดําเนินธุรกิจอยางไมรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้น การ
จะปรับพฤติกรรมของผูประกอบการ จะตองปรับพฤติกรรมของผูบริโภคกอนหรือทําพรอมกัน
องคกรดานการคุมครองผูบริโภคและสิทธิมนุษยชนตางๆ ควรเพิ่มเติมการรณรงคเรื่อง”
ฉลาดซื้อ” ใหครอบคลุมประเด็นภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมดวย นอกเหนือจากราคาที่เปนธรรม
โดยชี้แนะใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาโดยประเมินความรับผิดชอบตอสังคมของผูผลิต ทั้งสินคาจําเปน
และสินคาฟุมเฟอย และแมแตเปนผูผลิตหรือผูใหบริการรายยอยที่มีรายไดรายวัน ก็ควรไดรับการ
ประเมินจากผูบริโภความีสํานึกดังกลาวหรือไม
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อีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยสรางกระแสสังคม คือ การยกกรณีที่ผูประกอบการรายยอยไดแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากกิจการของตนเอง ใหเปนที่
ประจักษแกสังคม ไมวาจะเปนการมอบรางวัล การเผยแพรผานเอกสารวิชาการ การเปนกรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การเผยแพรผานสื่อมวลชนแขนงตางๆและการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งวิธีการเหลานี้ ทําใหสังคมไทยไดรูจักปราชญชาวบาน เชน ผูใหญวิบูลย
เข็มเฉลิมและครูสุรินทร กิจนิตยชีว มาแลว
เมื่อผูบริโภคไดปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อใหครอบคลุมประเด็นการลดภัยตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมแลว ผูประกอบการรายยอยก็ตองปรับพฤติกรรมของตนเองเชนกัน
ทั้งนี้ การสร างกระแสสังคมที่จะบังเกิดผลสูงสุด จะตองมีพื้นฐานจากขอมูลที่มีการเก็บ
รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระยะ เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจและสรางกระแส ซึ่ง
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งสถาบันวิชาการที่สนใจประเด็นนี้ ควรรวมกันดําเนินการใหเกิดขอมูลดังกลาว
ดวย
2. การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
กลไกหนึ่งที่มีการกลาวถึงและใชกันมากในปจจุบัน คือ การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ เพื่อกระตุนใหเกิดความตระหนักและดําเนินการ โดยผูประกอบการ อันจะปองกันไมให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม แนวโนมในปจจุบัน เนนไปที่
ผูประกอบการรายใหญที่อาจกอผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมในวงกวาง เชน การประกอบ
กิ จ การเหมื อ ง โรงไฟฟ า โรงงานอุ ต สาหกรรม เป น ที่ น า คิ ด ว า สามารถใช ก ลไกดั ง กล า วนี้ กั บ
ผูประกอบการรายยอยไดหรือไมและอยางไร
ผูประกอบการรายยอ ยที่อยูในกลุ มโรงงานจํา พวกที่ 1 และรา นรั บซื้อของเกา ถื อเปน”
โรงงานขนาดจิ๋ว”ที่สามารถเขาเปนกลุมเปาหมายของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไดเฉกเชนสถาน
ประกอบการขนาดใหญ ขึ้นไป แตอ าจต องมีการปรับแนวปฏิบัติเพื่อ ใหส อดคลองกั บสภาพการ
ดําเนินการและทรัพยากรของสถานประกอบการรายยอย
จากขอสังเกตที่วาผูประกอบการรายยอยที่เปนกลุมผูผลิตสินคา OTOP โดยทั่วไปนาจะมีภูมิ
ปญญาทองถิ่นและจิตสํานึกรักบานเกิดอยูแลว อาจอาศัยการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2 ระดับ คือ ระดับชาติและระดับทองถิ่น ใหสอดคลองกันวา ผูประกอบการรายยอยสามารถสราง
รายไดไปพรอมกับการอนุรักษธรรมชาติและสุขภาพ กลาวคือ ผูผลิตตองมีการจัดการเพื่อลดภัยตอ
สุขภาพตอคนทํางาน ตอคนในชุมชน ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บานเกิดตนเองและ
ฟ นฟูแ หล ง ทรั พ ยากรที่ใ ช ไ ปแลว จึง จะไดรับการสนั บสนุนกิ จ การและการส งเสริม การขายจาก
ทองถิ่นและรัฐบาล
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3. การบังคับใชกฎหมาย
ถึงแมการบังคับใชกฎหมายจะมีผลพลอยไดที่สําคัญ คือ การเลี่ยงกฎหมาย แตวิธีการนี้ก็
จําเปนสําหรับการกระตุนจิตสํานึกของผูประกอบการและเปนการสรางความมั่นใจใหผูบริโภคอีก
ดวย
กฎหมายที่จะกระตุนจิตสํานึกของผูประกอบการไดอยางมาก คือ กฎหมายที่มีบทลงโทษ
หากผูประกอบการฝาฝนไมปฏิบัติตาม แตการบังคับใชกฎหมายในลักษณะนี้ ตองอาศัยการตรวจจับ
ของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งมักมีจํานวนไมเพียงพอ และมักมีการเลี่ยงกฎหมาย ดังที่ปรากฎกับการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ ไดแกพระราชบัญญัติโรงงาน (พ.ศ.2535)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (พ.ศ.2535) และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (พ.ศ.2541)
ซึ่งนายจางหรือเจาของกิจการสามารถหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมายไดอยูเสมอ
ดังนั้น กฎหมายที่เหมาะสม ควรเปนกฎหมายที่กําหนดแนวทางปฏิบัติกวางๆเพื่อลดปญหา
ในสังคม แตไมควรมีบทลงโทษในลักษณะการจําคุก ปรับ พักหรือหยุดกิจการ หากแตเปนการตัด
แต ม คะแนนความประพฤติ ห รื อ ลดการสนั บ สนุ น กิ จ การ และควรเป น กฎหมายที่ มี แ ม บ ทจาก
สวนกลาง แตกําหนดรายละเอียดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของ
ปญหาในพื้นที่ ยกตัวอยางเชน อปท.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีกฎหมายทองถิ่นในการ
บังคับใหผูประกอบกิจการโรงสีขาวรายยอย ซึ่งมีจํานวนมาก ไดดําเนินการรวมกันเพื่อลดปริมาณฝุน
ละอองและเสียงดังที่แพรกระจายอยูในชุมชน หากผูประกอบการรายใดไมปฏิบัติ จะไมทําการตอ
ใบอนุญาตให เปนตน
4. การสงเสริมการเขาถึงความรูเชิงเทคนิค
ดั ง ได ก ล า วมาแล ว ว า องค ค วามรู เ ชิ ง เทคนิ ค ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การลดภั ย ต อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดลอมมีหลายแขนง การที่จะนํามาบูรณาการใชเพื่อลดภัยตอสุขภาพในชุมชนไดนั้น ตองมี”
ผู จั ด การความรู ”ในชุ ม ชนที่ จ ะเป น ”ท อ ต อ ”สํ า คั ญ ในการรั บ ความรู จ ากนั ก วิ ช าการ ทั้ ง จาก
สถาบันการศึกษาและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ในกรณีของโรงงานจําพวกที่ 1 และรานรับซื้อของ
เกา ซึ่ งไมไดรวมกลุมกันชั ดเจน เจาหนา ที่ด านสิ่งแวดลอมหรือสาธารณสุขของอปท.นาจะเปน
ตัวแทนและรับบทบาทนี้ได ขณะที่กรณีผูผลิตสินคา OTOP อาจตองอาศัยหัวหนากลุมผูผลิตในการ
รับบทบาทดังกลาว ทั้งนี้ นอกจากการ”รับความรู”แลว การนําความรูไปใช ผูจัดการความรูของ
ชุมชน ตองกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางนักวิชาการกับผูประกอบการรายยอยดวย เพื่อปรับ
ความรูใหใชได เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของการประกอบกิจการและชุมชนดวย
นอกจากการ”ตอทอ” กับชุมชนดังกลาวแลว องคกรที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา ควร
สรางแรงจูงใจ เชน กําหนดเปนตัวชี้วัด performance ของสถาบันการศึกษา และสนับสนุนการ
ดําเนินการอยางจริงจังใหสถาบันการศึกษาไดชวยชุมชนแกปญหา โดยเฉพาะประเด็นที่ตองการใหมี
การสรางรายไดควบคูไปกับการลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมเชนนี้ โดยเฉพาะสถาบันที่เปน
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แหลงความรูเฉพาะทางในการปรับสภาพแวดลอมการทํางานของสถานประกอบกิจการได เชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยเทคนิค ตางๆ ทั้งนี้ วิธีการ
หนึ่ง คือ การใหนักศึกษาไปฝกงานในสถานประกอบการรายยอย หรือทําโครงการเพื่อลดภัยตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมอันอาจเกิดจากสถานประกอบการรายยอย
5. การสนับสนุนทรัพยากร
ประเด็นหนึ่งที่ อปท.และสถาบันการศึกษาอาจรวมมือกันชวยเหลือผูประกอบการรายยอย
โดยเฉพาะกลุ ม ที่ มี ร ายได ร ายวั น จนแทบไม มี ทุ น สํ า รองสํ า หรั บ จั ด การลดภั ย สุ ข ภาพ คื อ การ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร อาจเป น รู ป ของเงิ น ทุ น ให กู ยื ม เพื่ อ จั ด การลดภั ย สุ ข ภาพ และกํ า หนดให
ผูประกอบการรายยอยผอนชําระคืนในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาจะสนับสนุนทรัพยากร
ดานบุคคลที่จะใหปรึกษาทางวิชาการเทคนิคตางๆ
นอกจากการใหเงินทุนแลว อปท.อาจชวยผูประกอบการรายยอยในดานสถานที่ อุปกรณ
และเครื่องมือ อีกดวย ดังเชนการที่องคการบริหารสวนตําบลฮอด จังหวัดเชียงใหม จัดทําโรงบําบัด
น้ําเสียใหกับกลุมชาวบานที่ทอและยอมผาฝาย เพื่อลดปญหาการเทน้ําเสียลงสูดินและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
และอปท.ยังอาจจัดทําหนวยบริการใหคําปรึกษาสําหรับผูประกอบการรายยอยในชุมชน
เพื่อใหเปนแหลงขอมูลสถานประกอบการรายยอย เปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรู ทั้งในดานการ
พัฒนาฝมือเพื่อสรางรายได การสงเสริมทางการตลาดและการจัดการเพื่อลดภัยตอสุขภาพและ
สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ น า สนใจ คื อ การจ า งบั ณ ฑิ ต ที่ จ บด า นอาชี ว อนามั ย จาก
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นใหชวยอปท.สอดสองดูแลและใหความชวยเหลือแกผูประกอบการราย
ยอย ที่ผูทําการศึกษาขอเรียกวา “จป.กวยเตี๋ยว”
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กรอบที่ 1 “จอปอ กวยเตี๋ยว”
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
พ.ศ.2538 ไดกําหนดใหสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จัดใหมีเจาหนาที่ความ
ปลอดภัย (จป.) 3 ระดับ คือ จป.หัวหนางาน, จป.บริหารและจป.วิชาชีพ ขณะที่ถามีลูกจางนอยกวา
50 คน ตองจัดใหมีจป.พื้นฐาน ทั้งนี้หนาที่สําคัญของจป.ทุกระดับ คือ การจัดการใหเกิดความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยมุงเนนการลดการบาดเจ็บในที่ทํางานเปนสําคัญ
สถานประกอบการหลายแหงทําการบูรณาการบทบาทของจป.เหลานี้กับทีมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ อันไดแก แพทยและพยาบาลประจําหองพยาบาล เพื่อทําการลดทั้งการบาดเจ็บที่จป.
ทําอยูแลวและการเจ็บปวยอันเกิดจากงาน เชน การแพสารเคมี พิษโลหะหนัก โรคหืดเหตุอาชีพ การ
ปวดหลังจากยกของหนั ก และสถานประกอบการอีกหลายแหง ที่ดํา เนินการสร างเสริมสุข ภาพ
คนทํางานเพิ่มเติมจากงานเหลานี้ ดวยการสนับสนุนการออกกําลังการ การพักผอนหยอนใจของ
พนักงาน รวมทั้งการดูแลตนเองใหปลอดโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง)ปลอด
จากการใชสิ่งเสพติด (เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล บุหรี่ ยาเสพติดและยาที่มีผลตอจิตประสาท) และ
ปลอดจากอุบัติเหตุบนทองถนน (สวมหมวกกันนอค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไมขับ)
สถานประกอบการหลายแหงทําการบูรณาการบทบาทของจป.เหลานี้กับทีมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ อันไดแก แพทยและพยาบาลประจําหองพยาบาล เพื่อทําการลดทั้งการบาดเจ็บที่จป.
ทําอยูแลวและการเจ็บปวยอันเกิดจากงาน เชน การแพสารเคมี พิษโลหะหนัก โรคหืดเหตุอาชีพ การ
ปวดหลังจากยกของหนั ก และสถานประกอบการอีกหลายแหง ที่ดํา เนินการสร างเสริมสุข ภาพ
คนทํางานเพิ่มเติมจากงานเหลานี้ ดวยการสนับสนุนการออกกําลังการ การพักผอนหยอนใจของ
พนักงาน รวมทั้งการดูแลตนเองใหปลอดโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง)ปลอด
จากการใชสิ่งเสพติด (เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล บุหรี่ ยาเสพติดและยาที่มีผลตอจิตประสาท) และ
ปลอดจากอุบัติเหตุบนทองถนน (สวมหมวกกันนอค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไมขับ)
อยางไรก็ตาม เปนที่นาคิดวา สําหรับสถานประกอบการรายยอยและการจางงานนอกระบบ
ในชุ ม ชนนั้ น ควรหรื อ ไม ที่ จ ะมี ”จป.”ดั ง กล า วมาคอยดู แ ล ตรวจตราและกระตุ น ให ค นทํ า งาน
ทั้งหลายไดใสใจดูแลสุขภาพตนเองทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวกับการทํางาน และถาควร ใครควรจะทํา
หนาที่ดังกลาว?
ขอเสนอแนะหนึ่งที่นาสนใจ คือ องคกรปกครองทองถิ่นสามารถจางเจาหนาที่อยางนอย 1
คนใหปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา เรียกวา “จป.กวยเตี๋ยว” กลาวคือ เจาหนาที่ผูนี้ควรมีความรูดานอาชีวอ
นามัยหรือผานการอบรมหลักสูตรเฉกเชนจป.วิชาชีพในสถานประกอบการทั่วไป แตพื้นที่การทํางาน
เปนชุมชนทั้งชุมชน ดูแลความปลอดโรคและความปลอดภัยใหกับคนทํางานในสถานประกอบการ
รายยอยและคนทํางานนอกระบบทั้งหลาย ซึ่งรวมทั้งคนขายกวยเตี๋ยวดวย โดยประสานงานอยาง
ใกลชิดกับองคกรปกครองทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในพื้นที่
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กรอบที่ 1 (ตอ)
หากมี “จป กวยเตี๋ยว” เกิดขึ้นจริง บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยที่สนใจทํางานใหบานเกิด ก็จะ
มีโอกาสหวนกลับบานหลังจบการศึกษา ไดทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกบานเกิดของตนเอง
เปนการสงเสริมสํานึกรักบานเกิดอีกทางหนึ่งดวย
6. การประเมินติดตาม
วิ ธี ก ารทั้ ง หมดที่ ก ล า วมาแล ว น า จะสามารถสร า งจิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมให กั บ
ผูประกอบการรายยอยไดระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม การลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม อาจไมเกิด
ผลลัพธที่ตองการหรือดําเนินไปอยางไมยั่งยืน หากไมมีการประเมินติดตามเปนระยะ
ผูมีสวนเกี่ยวของที่นาจะรับบทบาทเปนผูประเมินติดตาม คือ เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่
ปฏิบัติงานในทองถิ่น ซึ่งขึ้นกับกระทรวงใดก็ได เชน พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล หรือ เจาหนาที่
สถานีอนามัย โดยอาจให อปท.และชุมชนเปนผูเลือก โดยคุณสมบัติของเจาหนาที่ที่จะทําหนาที่นี้ ที่
สําคัญ คือ จะตองเขาใจบริบทการดําเนินการรวมกันระหวางผูประกอบการรายยอย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและสถาบันการศึกษา และตองมีจิตสํานึกในการประเมินเพื่อพัฒนา ไมใชการจับผิด
ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งที่จะเปนแรงจูงใจใหเจ าหนา ที่ภาครั ฐทําหน าที่ ดังกลา ว คือ การใหรับ
เงินเดือนจากทองถิ่น หรือการสรางตัวชี้วัดการปฏิบัติงานใหตองลงพื้นที่ทําการประเมินดังกลาว
รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบจากผลงานชวยชุมชนใหดําเนินการลดภัยตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม และอาจจัดระบบใหมีการสงรายงานขอมูลการประเมินการดําเนินการของทองถิ่นใน
การลดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบการรายยอยเขาสูฐานขอมูลจังหวัดและ
สวนกลางดวย
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ขอเสนอแนะรูปธรรม

จากแนวทางการลดภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายยอยที่กลาวมาแลว ตัวอยางหนึ่ง
ของการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดการปรับพฤติกรรมของเจาของสถานประกอบการ
รายยอย ลูกจางและผูบริโภค คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน”เจาภาพ” จัดเวทีเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการและผูประกอบการรายยอย ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่นาสนใจ
3 กิจกรรม คือ การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา การสรางบุคลากรและการประกวดผลิตภัณฑ
5.1.

ศูนยใหคําปรึกษาสถานประกอบการรายยอย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาลนคร ที่กลาวถึงในการศึกษาครั้งนี้ ควรจัดตั้ง”
ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษา”สํ า หรั บ สถานประกอบการรายย อ ยในเขตเทศบาล โดยมุ ง เน น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจระดับชุมชนควบคูกับการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหผูประกอบการรายยอยมีรายไดและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
ภารกิจหลักของศูนยฯ คือ การใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการรายยอยใน 3 ประเด็น
หลัก คือ
1. การพัฒนาและรับรองคุณภาพสินคาหรือบริการ
2. การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูทํางาน
3. การจัดการเพื่อลดการปนเปอนสิ่งแวดลอมและลดความเสี่ยงตอสุขภาพประชาชนทั่วไป
ในแงของโครงสร างการบริห ารงาน ศูนยฯควรแยกเปนฝ า ยชัดเจน ขึ้นตรงกับผูบริห าร
องค ก รปกครองท อ งถิ่ น แต ทํ า งานและประสานงานอย า งใกล ชิ ด กั บ ฝ า ยสาธารณสุ ข และฝ า ย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ หนวยงาน
ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและเอกชน ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับสถานประกอบการรายยอย
ศูนยฯควรมีแผนกงาน อยางนอยดังตอไปนี้ คือ
1. ฝายขอมูล ทําหนาที่สํารวจ รวบรวมขอมูล ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ของสถานประกอบการ
รายยอยในพื้นที่เทศบาลนคร โดยเฉพาะกลุมโรงงานจําพวกที่ 1 กลุมผลิตสินคาในครัวเรือน
และรานรับซื้อของเกา ดังที่กลาวถึงในการศึกษาครั้งนี้ และทําการปรับฐานขอมูลเปนระยะ
เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย สําหรับวางแผนใหคําปรึกษาและติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานประกอบการรายยอย
2. ฝายพัฒนาคุณภาพ ทําหนาที่ใหคําแนะนําแกสถานประกอบการรายยอยเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพสินคาหรือบริการ การตรวจสอบคุณภาพ การรับรองคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง คาใชจายที่เหมาะสมสําหรับแตละประเภทกิจการ ระยะเวลาที่จะเกิดการคืน
ทุน
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3. ฝายใหคําปรึกษาดานอาชีวอนามัยและการจัดการสิ่งแวดลอม ควรเปนบุคลากรที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจางทํางานประจํา (full time) และมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควร
มีบุคลากรอีกกลุมที่ระดมมาชวยปฏิบัติงานเปนครั้งคราว ไดแก นักเรียนและนักศึกษา สาขา
ที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาในทองถิ่น รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการ จากสถาบันเหลานั้น
ดวย
4. ฝายผูบริโภค ทําหนาที่หลัก 2 ประเด็น คือ
4.1 กระตุนผูประกอบการรายยอยใหคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการผลิตสินคาหรือบริการ
ทั้งตอคนทํางาน ผูบริโภค ประชาชนทัว่ ไปและสิ่งแวดลอม และคิดตนทุนใหครอบคลุม
การจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตดังกลาว
ดวย
4.2 ใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ
เชนการสรางกระแสใหผูบริโภค”ฉลาดซือ้ ”ทั้งเรือ่ งราคาที่เปนธรรมคุณภาพและการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังที่ไดกลาวมาแลว
4.3 รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานประกอบการรายยอย
ทั้งเรือ่ งการเอา
เปรียบผูบริโภคและการกอความเสี่ยงตอสุขภาพเพื่อนําขอมูลไปประกอบการให
คําปรึกษาของฝายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เมื่อเกิด ศูนยใ หคําปรึ ก ษาดังกลา วแลว ก็จ ะมี”เวที”ในการจัด การความรู เพื่ อ ให สถาน
ประกอบการรายยอยสามารถดําเนินการไดดวยตนเองและมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
5.2. บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับบุคลากรเฉพาะทางที่จะชวยใหคําปรึกษา
แกสถานประกอบการ ดังตอไปนี้ คือ
1. มีสวนรวมในการผลิตบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง โดยเฉพาะดานวิศวกรรมศาสตร อาชีวอ
นามั ย และการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง จะสามารถให คํ า แนะนํ า ด า นเทคนิ ค แก ส ถาน
ประกอบการรายยอยในพื้นที่ เชน มอบทุนการศึกษาตอในระดับสูงใหกับเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
2. จางใหปฏิบัติงานประจําเมื่อจบการศึกษา โดย อปท.ทําการคัดเลือกผูที่กําลังจะจบการศึกษา
เฉพาะทาง เพื่อใหมาทํางานดานนี้ เชน กลุมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร จากสถาบันราช
มงคลหรือสถาบันราชภัฏในทองถิ่น
3. มอบหมายภารกิจใหเปนพิเศษ เชน แตงตั้งใหเปน “จป.กวยเตี๋ยว” ทําการสํารวจภาคสนาม
เปนระยะ เพื่อประเมินการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของสถานประกอบการรายยอย ทั้งที่
ดําเนินการเองหรือที่ไดรับคําปรึกษาจากศูนยฯ ที่สําคัญ อปท.ควรประเมินการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่พิเศษนี้ดวย เพื่อเปนแรงกระตุนใหดูแลปญหาในพื้นที่
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5.3. การประกวดผลิตภัณฑ
วิธีหนึ่งที่จะชวยในการสรางกระแสใหทั้งผูประกอบการและผูบริโภคหันมาสนใจประเด็น
คุณภาพสินคาและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพ คือ การประกวดผลิตภัณฑ
เทศบาลนครควรจัดประกวดสถานประกอบการรายยอยทุกป โดยเกณฑการประกวด เนน
3 ดาน คือ สินคามีคุณภาพ, คนทํางานมีความสุข และลดการปนเปอนสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผูตัดสิน
การประกวด ควรประกอบดวยตัวแทนจากอปท. ตัวแทนจากทุกฝายของศูนยใหคําปรึกษา ตัวแทน
ผูบริโภคและตัวแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
การจัดประกวดลักษณะนี้ จะทําใหสามารถจําแนกสถานประกอบการรายยอยได 3 กลุม คือ
ผูเขารวมประกวดและไดรับรางวัล ผูเขารวมประกวดที่ไมไดรางวัลและผูไมเขารวมประกวด
สําหรับกลุมผูเขารวมประกวดและไดรับรางวัล ควรไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก อปท.
เพื่อใหสามารถคงความดีไวได เชน การติดตราประทับบนสินคา การชวยจัดหาตลาดสินคา และการ
เชิญชวนใหเปนวิทยากรภาคสนามสําหรับสถานประกอบการรายยอยประเภทเดียวกัน
กลุมผูเขารวมประกวดที่ไมไดรางวัลนั้น การตัดสินใจเขารวมประกวดสะทอนใหเห็นถึงการ”
มีใจ”ที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาและรับผิดชอบตอสังคมระดับหนึ่ง แตการที่ไมไดรางวัล แสดงวายังมี
โอกาสพัฒนาอยู ซึ่งศูนยใหคําปรึกษาฯสามารถเขาชวยเหลือแนะนํา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
และการจัดการลดความเสี่ยง ทั้งนี้ รูปแบบหนึ่ง คือ จัดใหมีแหลงเงินทุนใหกับสถานประกอบการ
รายยอย สําหรับนําไปปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานหรือระบบจัดการของเสีย โดยกําหนดให
ผอนชําระคืนในเวลาที่กําหนด แหลงเงินทุนดังกลาวนี้อาจเปนการรวมลงทุนระหวางอปท.กับกลุม
สถานประกอบการรายยอย ตั้งเปน”กองทุนสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม”
กลุมผูประกอบการที่ไมเขารวมประกวด เปนกลุมที่นาเปนหวงมากที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไป
เป น สถานประกอบการรายย อ ยที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ สุ ด ในอั น ที่ จ ะก อ ผลกระทบต อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกลุมนี้อาจตองพึ่งมาตรการทางกฎหมาย เชน การบังคับตอใบอนุญาต เพื่อใหมี
ทะเบียน มีโอกาสไดรับการประเมินจากจป.กวยเตี๋ยวและเปดชองใหรับบริการจากศูนยใหคําปรึกษา
ได
นอกจากการประกวดจะเปดชองทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเขาถึงสถาน
ประกอบการรายยอยดังกลาวแลว จะทําใหสังคมในภาพรวมไดรับการกระตุน กอกระแสความสนใจ
ในวงกว า งให เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมสู ง และมี ผ ลกลั บ มาให
ผูประกอบการคิดตนทุนดานการจัดการสิ่งแวดลอมและดําเนินการอยางจริงจังเพื่อลดผลกระทบ
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโรงงานจําพวกที่ 1 ที่ตั้งอยูในอําเภอเมืองของพื้นที่ 20 จังหวัด
ทั้งหมด แยกตามประเภทกิจการและจังหวัด
ลําดับ รหัส
ที่ กิจการ

รายละเอียด

จํานวน (แหง)

รอยละ

1

00900 สีขาว สีขาวชนิดแยกแกลบแยกรํา บดเมล็ดพืช ทํามันเสน 2392

77.71

2

01000 ทําขนมปง ขนมเคก ขนมจีน เสนหมี่

122

3.96

3

04101 พิมพสิ่งพิมพตาง ๆ

85

2.76

4

06500 ผลิตชิ้นสวนของเครื่องยนต ซอมเครื่องยนต

84

2.73

5

05100 ปะยางและถวงลอรถยนต

63

2.05

6

07100 ซอมเครื่องทําความเย็น อุปกรณไฟฟา ไดนาโม

33

1.07

7

07700 ทําทอไอเสียรถยนต ตอโครงรถ เรือ

31

1.01

8

06300 ทํามุงลวดอลูมิเนียม ประตูหนาตางเหล็ก

29

0.94

9

02000 ทําน้ําดื่ม

28

0.91

10
11

07000 ซอมเครื่องสูบน้ํา ซอมแอรรถยนต
19
01200 อบใบชา คั่ว บด อบ ทํากาแฟ คั่วหรือเคลือบถั่ว ถั่วตัด 16
ลูกกวาด ไอศครีม

0.62
0.52

12
13

09100 บรรจุปลาสดใสลัง บรรจุอื่นๆ
16
06200 ทําเครื่องเรือน เชน ตู โตะ เตียง เกาอี้ เครื่องเรือน 13
อลูมิเนียม มุงลวด

0.52
0.42

14

07800 ซอมรถจักรยานยนต

13

0.42

15

06400 ทํากระปองบรรจุน้ํา กรงสัตว โครงเตา เครื่องใชจากโลหะ 11

0.36

16

09200 ทําหองเย็นเก็บสัตวน้ํา

9

0.29

17

05500 ทําเตาดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องปนดินเผา

7

0.23

18

07500 ตอเรือและทําเครื่องเรือน

7

0.23
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับ รหัส
ที่ กิจการ

รายละเอียด

จํานวน (แหง)

รอยละ

19

00500 การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ทําไอศครีม

6

0.19

20

02800 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตเครื่องแตงกายจากหนัง

6

0.19

21

05600 ผลิตอิฐ เตาอั้งโล เตาหุงตม

6

0.19

22
23

00800 ผลิตผลไมดอง ผลไมตากแหง ผักกาดดอง
5
03500 ผลิตภาชนะจากไมไผ เครื่องเรือนหวาย ตะเกียบ ไมจิ้ม 5
ฟน ไมเสียบ

0.16
0.16

24
25

03900 ผลิตกลองกระดาษ
5
05800 ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน คอนกรีตบลอก เสา และศาล 5
พระภูมิ

0.16
0.16

26
27

06600 ผลิตเครื่องสีขาว
5
08400 ผลิตเครืองประดับโดยใชเพชร พลอย ทองคํา เงิน และ 5
เจียรนัยอัญมณีตาง ๆ
09400 ซ อ มเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
เครื่ อ งใช สํ า นั ก งานและ 5
เครื่องปรับอากาศ

0.16
0.16

29
30

00600 นึ่งปลาทู ปลาตากแหง กุงแหง ลูกชิ้นปลา
4
01300 ผลิตปูนแดง เครื่องเทศและนวดทาปาก เครื่องแกง บดถั่ว 4
หรือพริกไทย

0.13
0.13

31

02400 ถักเสื้อไหมพรม ถักผายืด ถักถุงเทาและยางขอมือ

4

0.13

32
33

03600 พนสีไมแกะสลัก ทําเฟอรนิเจอรแกะสลัก
3
07200 ผลิตชิ้นสวนลําโพง เครื่องใชไฟฟา อุปกรณเครื่องใชไฟฟา 3
อิเลคทรอนิกส

0.10
0.10

34

07400 ซอมและอัดแบตเตอรี่

3

0.10

35

08700 ผลิต ประกอบ ของขวัญ-ของชํารวย ทําปาย แผนภาพ

3

0.10

36

09500 ปะยางรถยนต

3

0.10

37

00700 ทําปลาเค็ม ทอดปลา

2

0.06

28

0.16
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับ รหัส
ที่ กิจการ

รายละเอียด

จํานวน (แหง)

รอยละ

38

02300 ทําเบาะนั่ง ผาใบ โครงหลังคา รถยนตผาใบ ปกฉลุผา

2

0.06

39

00100 อบใบชา

1

0.03

40

00400 นึ่งปลา ทําหองเย็นเก็บปลา

1

0.03

41

02200 ทอผาไหม (จํานวนเครื่องทอ 22 กี่)

1

0.03

42

02600 ผลิตเชือกฟาง

1

0.03

43

03400 ทําวงกบประตู-หนาตางและเครื่องเรือน

1

0.03

44

04700 ทําน้ําหอม

1

0.03

45

04800 ทําที่นอนฟองน้ํา

1

0.03

46

05300 ทําแกนปนดายพลาสติก

1

0.03

47

05400 ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

1

0.03

48

06100 ผลิตมีดกรีดยาง

1

0.03

49

06700 ทําใบเลื่อยวงเดือน ดอกสวาน คัตเตอร

1

0.03

50

06800 ซอมเครื่องอัดซีเมนตบลอก

1

0.03

51

08500 ทํากลองยาว

1

0.03

52

08600 ทําโตะบิลเลียด

1

0.03

53
54

09000 ผลิตน้ําบริสุทธิ์เพื่อการบริโภค
1
09700 ซอมแบตเตอรี่ อาวุธปน สวนประกอบ/อุปกรณของ 1
รถยนต จักรยานยนต

0.03
0.03
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ตารางที่ 2 การแบงกลุมผลิตภัณฑ OTOP ตามเว็บไซด www.thaitambon.com
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุมผลิตภัณฑ
จํานวนทั่วประเทศ (กลุม)
ผลิตผลทางการเกษตร
2350
รถยนต ชิ้นสวน เครื่องจักร อุปกรณ
1
อุปกรณกอสราง วัสดุตางๆ
19
ผลิตภัณฑผา เครื่องแตงกาย แฟชั่น
915
ของเลนและเกมส
233
อัญมณี พลอย ไขมุก
706
ของขวั ญ ของตกแต ง หั ต ถกรรม (จั ก สาน เซรามิ ก ผ า ทอ
35055
ฯลฯ)
บริษัทเทรดดิ้ง อุปกรณสํานักงาน เครื่องเขียน ดนตรี อื่นๆ
177
อาหาร
11048
เคมี เครื่องสําอาง เครื่องหองน้ํา อุปกรณทางการแพทย
3611
อิเลคทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
12
เฟอรนิเจอร
518
ของใชในบาน
475
เครื่องหนัง พีวีซี รองเทา อุปกรณทองเที่ยว กีฬา
1111
สิ่งพิมพ กระดาษ บรรจุภัณฑ
30
บริการ
21
ศูนยรวมสินคา
94
ศูนยวัฒนธรรมชุมชน
11
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