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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีการวางเครือข่าย
การพัฒนาและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับมากมาย ในขณะเดียวกันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ก าลังเริ่มทวีความรุนแรงเด่นชัด ทั้งทางด้านการจัดการมลพิษจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม ด้านขยะและน้ าเสีย 
และการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะชุมชนแฝง  อันเป็นผลสืบเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมกับขีด
ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ปัญหาการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซ่ึงปัญหาดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี รวมถึงส่งผลต่อระบบการบริการสุขภาพ  

ดังนั้นส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย     
จึงด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 
Profile) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป
ของจังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ สรุปผล ทั้งนี้เพ่ือไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตลอดจนน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพ ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และพ้ืนที่ใกล้เคียง ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่  ข้อมูล
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางสุขภาพจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงโรคจาการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เสี่ยงที่ส าคัญ ในจังหวัดชลบุรี  

3. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดจนน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพ ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และพ้ืนที่ใกล้เคียง ต่อไป 
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วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดกรอบ
ข้อมูลที่ส าคัญ พร้อมประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือขอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากเวปไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือผลการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลจากการด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA หรือ EHIA 
ในโครงการต่าง ๆ ภายในจังหวัดชลบุรี 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 
และสถานการณ์ปัจจุบัน  

3. จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(Environmental Health Profile) 
และส่งให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ที่จ าเป็น 
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ต่างในพ้ืนที่ โดยสามารถน าข้อมูลมาท าการ
เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ เปรียบเทียบระหว่างปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม หรืออายุ เป็นต้น 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าสถิติมาประยุกต์ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา การใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ จากนั้นน าเสนอข้อมูล ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของ
ข้อมูล เช่น น าเสนอข้อมูลในรูปของ ตาราง แผนที่ แผนภูมิชนิดต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือท าการสรุปข้อมูลให้
สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

3.3 น าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถน าข้อมูลไปจัดท าเป็น Policy brief 
เพ่ือใช้ประกอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้วางแผนและเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  จังหวัดชลบุรี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามารถใช้
ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน
จังหวัด ในระยะก่อนด าเนินการ และระยะเริ่มต้นของการพัฒนาตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก โดยใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงส าหรับการศึกษาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
อนาคต ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เพ่ือวางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

  กลุ่มเป้าหมายในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มีทั้งภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคเอกชน สถานบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในระดับพื้นท่ี และนอกเขตพ้ืนที่ 
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กรอบแนวคิดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ(Environmental Health Profile) 

 ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ 
1. ประวัติจังหวัดชลบุร ี
2. ที่ตั้งอาณาเขต และพรมแดน ของจังหวัดชลบุร ี
3. ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
4. โครงสร้างของประชากรจังหวัดชลบุร ี
5. ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. เขตอุตสาหกรรม 
2. สถานประกอบการและแรงงาน 
3. วิสาหกจิชุมชน 
4. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5. โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
7. ฐานข้อมูลสารเคมี 
8. ผลการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
9. สถิติข้อมูลอุบัติภยัสารเคมี 
10. ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอื่น ๆ ในพื้นที่ 

ข้อมูลสถำนกำรณด์้ำนสขุภำพ 
1. ข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที ่
2. ข้อมูลอัตราการป่วย/อัตราการตายทีส่ าคัญ 
3. ข้อมูลการเจ็บปว่ยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจและผื่นแพ ้
4. ข้อมูลการประสบอันตรายของลูกจ้างจากกองเงินทุนทดแทน 
5. ข้อมูลด้านสุขภาพจากโครงการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ข้อมูลเฝ้าระวังโรคซิลิโคซีสในสถานประกอบการโรงโม่หิน และ การ
เฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์และ
ลานจอดรถหวัลาก 

ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
(Environmental Health Profile) 

กำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในอนำคต 

3 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Profile) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
 

 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ประตูสู ่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้และมีภูมิคุ ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน” 

 
 

ตราประจ าจังหวัดชลบุรี  
         เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์ส าคัญ 2 ประการของ
จังหวัดคือ “ทะเล” หมายถึง  ความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์  
“ภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึง เขาสามมุข อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุข
อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างมี
ความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้
ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆได้ โดยเฉพาะการออกไป
ประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนียสถานและ
สัญลักษณ์ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัดชลบุรี 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 
 
ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี 
         “ประดู่ป่า” ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus Kurz      
จัดอยู่ในวงศ์ถ่ัว(Papilionoideae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร 
เปลือกต้นสีน้ าตาลด าแตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ 
มีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ลักษณะดอกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอก
สีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ การน าไปใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อไม้ใช้ปลูก
สร้างอาคาร บ้านเรือน แก่นให้สีแดงคล้ าใช้ย้อมผ้า เปลือกให้น้ าฝาดชนิด
หนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ าใช้สระผม ประโยชน์ทางสมุนไพรคือ แก่นมี
รสขมฝาดร้อน ใช้บ ารุงโลหิต แก้กระษัย แก้คุดทะราด แก้ผื่นคันและ         
ขับปัสสาวะ 
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1.1 ประวัติจังหวัดชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาค

ตะวันออกที่มีชื่อเสียง มีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสม อารยธรรมและ
ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และ
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ส าหรับคนทั่วไป ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเล       
ที่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสนและพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และ   
ชาวต่างประเทศ  

จังหวัดชลบุรี แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมือง กระจัด
กระจายกันอยู่ห่างๆ โดยในท าเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยาก าหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา       
ส่วนแผนที่ไตรภูมิมีชื่อต าบลส าคัญของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมือง    
บางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ปัจจุบันคือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็ ก ๆ แต่
อุดมไปด้วยทรัพยากร ทั้งบนบกและในทะเล  

เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขุดส ารวจที่ต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม พบร่องรอยชุมชน
โบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร อดีตเคยเป็น
ที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่           
โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน  

1.2 ที่ตั้งอาณาเขต และพรมแดน ของจังหวัดชลบุรี  
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ

อ่าวไทยประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๒ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๓  องศา ๓๔ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา 
๔๕ ลิปดา ถึง ๑๐๑ องศา ๔๕ ลิปดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔ (ถนนสายบางนา –ตราด) รวมระยะทางประมาณ ๘๑ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง
หลวงพิเศษหมายเลข ๗ หรือ Motorway (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
2,726,875 ไร่(4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่ประเทศไทย (พ้ืนที่ของประเทศ
ไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ 
   ทิศใต้  ติดกับจังหวัดระยอง 
   ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
   ทิศตะวันตก  ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
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     แผนที่จังหวัดชลบุรี 
 

                 N 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
                                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                       

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงอาณาเขต และเขตการปกครองจังหวัดชลบุร ี

 

 

 

แผนที่ภาคตะวันออก 

อ.ศรีราชา 
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การคมนาคม  
โดยรถยนต์ มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ ากัด และของ

เอกชน สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกหรือเอกมัย ถนนสุขุมวิท และสถานีขนส่ง
สายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

เส้นทางบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 เข้าสู่จังหวัดชลบุร ีและทางด่วนยกระดับบูรพาวิถี 
 เส้นทางกรุงเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่จังหวัดชลบุร ี
 เส้นทางสายเก่า ถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข 34 ที่ อ.บางปะกง จนถึงจังหวัดชลบุรี 
 เส้นทางหลวงพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ-ชลบุร-ีพัทยา 
 ทางรถไฟ การรถไฟไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ไป
ยังจังหวัดชลบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง-3 ชั่วโมง สิ้นสุดสถานีที่ ต าบลพลูตาหลวง 
อ.สัตหีบ 
 โดยเครื่องบิน ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่รองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาและจังหวัดใกล้เคียง 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

 1.3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา พ้ืนที่ราบลุ่ม และที่ราบติดชายฝั่งทะเล  รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย  

ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ดังนี้ 
๑.  พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาจะอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ไปยัง

ตะวันออกเฉียงใต้  โดยเขตที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตรขึ้นไป จะอยู่ด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัด  ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอบ่อทอง  และอ าเภอหนองใหญ่  ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี 

๒. ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มจะอยู่ตอนบนของจังหวัดในเขตอ าเภอพานทองอ าเภอพนัสนิคมและ
แนวกึ่งกลางทางด้านตะวันตก 

๓. ส่วนที่ติดกับทะเล อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อ าเภอเมืองจนถึงอ าเภอสัตหีบ  ซึ่งมี
ความยาวประมาณ  ๑๗๑.๗๘  กิโลเมตร  ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็ก ๆ  สลับอยู่
บางตอน  ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่ง  และเป็นที่ลุ่มต่ าน้ าทะเลท่วมถึง  มีป่าชายเลนหรือ
โกงกางขึ้นตั้งแต่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี  ถัดลงไปเป็นอ าเภอศรีราชา  อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัต
หีบ  มีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง  ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 

4. ส่วนที่เป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ซึ่งประกอบด้วย
พ้ืนที่ที่เป็นเกาะใหญ่ประมาณ  ๔๖  เกาะ  เกาะที่ส าคัญที่สุด  คือเกาะสีชัง  และมีฐานะเป็นอ าเภอ  
นอกจากนี้ยังมีเกาะแสมสาร  เกาะล้าน  เกาะครก  เกาะสาก  และเกาะไผ่  เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
และพักผ่อน 
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1.3.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศโดยทั่วไป  ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมาก  มีฝนตกชุกสลับกับ

แห้งแล้ง  ระหว่างปี 2555 - 2559 วัดปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยได้ ๑,๓๕๒.๐๖ มิลลิเมตร บริเวณใกล้ภูเขา    
มีฝนตกมากกว่าบริเวณใกล้ชายทะเลลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน   
  อุณหภูมิ ต่ าสุดรายปี ๒๖.๐๘ องศาเซลเซียส 
  สูงสุดรายปี ๓๔.๑๗  องศาเซลเซียส 
  เฉลี่ยรายปี ๒๙.๖๐  องศาเซลเซียส 
  ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย  ๗๒.๓๑  เปอร์เซ็นต ์
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐ 

1.4 โครงสร้างของประชากรจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อ าเภอ 88 ต าบลและ ๖๘๗  หมู่บ้าน  โดยมีอ าเภอ

ต่าง ๆ  ดังนี้  อ าเภอเมืองชลบุรี  อ าเภอบ้านบึง  อ าเภอบางละมุง  อ าเภอพานทอง  อ าเภอพนัสนิคม  อ าเภอ
ศรีราชา  อ าเภอสัตหีบ  อ าเภอหนองใหญ่  อ าเภอบ่อทอง  อ าเภอเกาะสีชัง  และอ าเภอเกาะจันทร์               
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง เทศบาล
ต าบล ๓๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๕0 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง และ มีรูปแบบการปกครองพิเศษ     
1 แห่ง คือเมืองพัทยา  

มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,509,125 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) เพศชาย  738,943  คน 
เพศหญิง  770,182  คน จ านวนหลังคาเรือน  958,469  หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย  346  คน ต่อ 
ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดชลบุรี 

 
ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง  ข้อมูลประชากรจาก  ทะเบียนราษฎร ์ณ 31 ธนัวาคม 2560 
 
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 (ตร.กม.) (แหง่) (แหง่) (แหง่) (แหง่) (แหง่) (แหง่) (แหง่)
1 เมอืงชลบุรี 330,156 229         18      -              4             8               4        69      107    
2 บ้านบึง 106,078 646         8        -              1             5               5        43      52      
3 หนองใหญ่ 23,630 397         5        -              -              1               4        6        24      
4 บางละมงุ 295,005 469         8         (เมอืงพทัยา) 1             5               1        36      61      
5 พานทอง 67,107 173         11      -              -              2               8        30      60      
6 พนัสนิคม 124,125 451         20      -              1             3               16      7        185    
7 ศรีราชา 306,519 616         8        2             1             1               4        87      52      
8 เกาะสีชัง 4,580 17           1        -              -              1               -         7        -         
9 สัตหีบ 164,168 333         5        -              1             5               2        29      41      

10 บ่อทอง 50,307 782         6        -              -              2               5        10      47      
11 เกาะจันทร์ 37,450 249         2        -              1             2               1        16      27      

11 อ าเภอ 1,509,125         4,363 92 (1) , 2 10 35            50 340 656    

หมู่บ้านล าดับ อ าเภอ ประชากร จ านวนเน้ือที่ ต าบล

(เขตพิเศษ),
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. ชุมชน
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร  ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕6 – ๒๕60 
 

ปี  พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) เกิด (คน) ตาย (ตาย) อพยพเข้า (คน) อพยพออก (คน) 
ชาย หญิง รวม 

๒๕๕6 681,399 708,955 1,390,354 30,588 9,957 117,847 114,310 
๒๕๕7 696,038 725,387 1,421,425 32,493 11,145 123,779 117,781 
๒๕๕๘ 712,875 742,164 1,455,039 31,481 11,168 122,892 115,751  

2559 726,918 756,131 1,483,049 30,409 11,706 123,641 116,628 

2560 738,943 770,182 1,509,125 30,564 11,576 127,249 124,241 
 

ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง  ข้อมูลประชากรจาก  ทะเบียนราษฎร ์ณ 31 ธนัวาคม 2560 

1.5 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.5.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
ในปี พ.ศ.255๗ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 716,052.- ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเกษตร 19,398.-ล้านบาท 

และนอกภาคเกษตร 696,654.- ล้านบาท  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีจ านวน  439,975.- บาท อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๔.๙ (๒๕๕๘)  

ตารางท่ี 3 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระหว่าง  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
สาขาการผลิต 

พ.ศ. 
๒๕๕5 ๒๕๕6 2557 

ภาคเกษตรกรรม(ล้านบาท) 16,893 19,017 19,398 
ภาคอุตสาหกรรม 359,961 384,945 696,654 
มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด 663,153 737,077 716,051 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, ๒๕๕๙ และ ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี, ๒๕60 

1.5.2 การอุตสาหกรรม 

จังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่เป้าหมายโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern 

Economic Corridor Development) ในด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 4,936 โรง 
ประกอบด้วย โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 12 แห่ง จ านวน 1,427 โรง , โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม 
3,499 โรง และโรงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง จ านวน 10 โรง  โดยมีจ านวนคนงาน           
รวมทั้งสิ้น 285,175 คน เงินทุนจ านวน 839,968.80 ล้าน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ๒๕60 
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ตารางท่ี 4 แสดงสถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ณ 2 พฤศจิกายน 2560 

 
1.5.3 การเกษตรกรรม 

พ้ืนที่ท าการเกษตร รวม ๑,๑๘๙,๐๐๔ ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว ๑๑๓,๔๘๐ ไร่ 
พืชไร่ ๔๔๘,๗๖๖ ไร่พืชผักและไม้ดอก ไม้ประดับ ๓๘,๑๘๐ ไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ๕๘๘,๕๗๘ ไร่พืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีการเพาะปลูกกันมากคือ พืชไร่นา/ไม้ยืนต้นเช่นมันส าปะหลังอ้อยโรงงานสับปะรด 
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยคั้นน้ า ปาล์มน้ ามัน มะพร้าวแก่ มะม่วง ยางพารา ขนุนหนัง 
และมะพร้าวอ่อน เป็นต้น มีครัวเรือนเกษตรกรปี 255๘ รวม ๓๐,๒๕๔ ครัวเรือน  
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐ 

1.5.4 การปศุสัตว์ 

มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม 16,8๖๗ ราย มีโคนม 1,๔๐๘ ตัว โคเนื้อ ๑๑,๙๓๓ ตัว กระบือ 
5,801 ตัว สุกร ๕๙๒,๓๑๔ ตัว แพะ ๓,๒๘๓ ตัว แกะ ๒,๐๒๖ ตัว ไก่พ้ืนเมือง ๕๒๘,๐๑๓ ตัว ไก่เนื้อ 
๒๒,๕๑๐,๙๐๖  ตัว ไก่ไข่ ๓๓,๗๓๙,๘๓๖  ตัว เป็ดเนื้อ ๑๙๕,๓๕๕ ตัว เป็ดไข่ ๑๔๓,๑๐๘ ตัว โรงฆ่าสัตว์ 1๒๔ 
แห่ง สหกรณ์โคนม 1 แห่ง 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี, ๒๕60 
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1.5.5 การท าเหมืองแร่ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีการส ารวจพบแหล่งแร่พลวง ที่มีการท าเหมืองอยู่ในท้องที่ต าบลบ่อ

ทอง แต่ก็มีปริมาณส ารองน้อยเช่นกัน  ประกอบกับราคาแร่ตกต่ า  ช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงไม่มีผลผลิตแต่
อย่างใด  ปัจจุบันเหมืองแร่ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องมีเพียงแร่เดียว  ได้แก่  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพ่ือ
การก่อสร้าง โดยแยกเป็น  2 ชนิด  คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

1.5.6 การประกอบอาชีพ 

1.5.6.1 การปศุสัตว์ 

มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม ๑๑,๘๖๗ ราย มีโคนม 1,๔๐๘ ตัว โคเนื้อ ๑๑,๙๓๓ ตัว 
กระบือ ๔,๔๙๕ ตัว สุกร ๕๙๒,๓๑๔ ตัว แพะ ๓,๒๘๓ ตัว แกะ ๒,๐๒๖ ตัว ไก่พ้ืนเมือง ๕๒๘,๐๑๓ ตัว ไก่
เนื้อ ๒๒,๕๑๐,๙๐๖  ตัว ไก่ไข่ ๓,๓๗๓๙,๘๓๖  ตัว เป็ดเนื้อ ๑๙๕,๓๕๕ ตัว เป็ดไข่ ๑๔๓,๑๐๘ ตัว โรงฆ่า
สัตว์ ๑๒๔ แห่ง สหกรณ์โคนม 1 แห่ง 

 1.5.6.2 การประมง 
 มีพ้ืนที่ท าการประมง ๒๖,๕๘๐.๘๘ ไร่ การประกอบอาชีพประมง แบ่งเป็น  3  ประเภท  

ได้แก่ การประมงทะเล   ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ ๓๕,๐๐๐ ตัน  มูลค่ารวม ๔,๒๐๐  ล้านบาท การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปริมาณสัตว์น้ าจืด ๓๗,๑๗๘.๙๗  ตัน  มูลค่ารวม ๑,๕๖๐ ล้านบาท  และ การ
ประมงชายฝั่ง  ปริมาณสัตว์น้ า ๓๐,๐๐๐ ตัน  มูลค่ารวม ๓,๐๐๐  ล้านบาท  รวมปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้
ทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๒,๑๗๘.๙๗  ตัน  มูลค่ารวม ๘,๗๖๐  ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของการประกอบอาชีพ จ าแนกตามประเภทอาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ภาคเกษตรกรรม 1,047,200 51.32 
ภาคอุตสาหกรรม ๓๘๓,๔๐๐ 18.79 
ภาคพาณิชยกรรม ๒๕๙,๙๐๐ ๑๒.73 
ภาคขนส่ง ๖๑,๗๐๐ 3.02 
ภาคบริการ ๑๔๓,๕๐๐ 7.04 
อื่น ๆ ๑๔๔,๗๐๐ 7.10 

รวมท้ังหมด ๒,๐๔๐,๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, ๒๕๕๙ 
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1.5.7 การศึกษา 
จังหวัดชลบุรี  เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความพร้อมในด้านการศึกษา เพราะมี

สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษารวม 450 แห่ง   
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 278 แห่ง จ านวนครู 3,640 คน 

นักเรียนจ านวน 128,243  คน  
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 138 แห่ง จ านวนครู 7,795 คน 

นักเรียนจ านวน 295,062  คน   
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 31 แห่ง จ านวนครู 481 คน นักเรียนจ านวน 69,809  คน  

และอ่ืน ๆ 3 แห่ง จ านวนครู 390 คน นักเรียนจ านวน 27,515 คน   
ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพละศึกษา และวิทยาลัย

เอกชนหลายแห่ง สอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ส่วนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตอ่าวอุดม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี  มหาวิทยาลัยเอเชียน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ภาคตะวันออก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี วิทยาลัยการสธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี

การศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา  จ านวน  11  แห่ง  กศน. ต าบล  จ านวน  ๙๒  แห่ง  
และยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเพ่ือผลิตบุคลากรด้านช่างฝีมือ และความช านาญของ
แรงงานเฉพาะด้าน และยังมีสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคม
โรงแรมแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สามารถผลิตบุคลากรส าหรับป้อนธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว ตั้งอยู่บนถนนบางแสน สาย 2 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี   

1.5.8 ศาสนสถาน 
  วัดพุทธ    จ านวน    392 แห่ง 
  ส านักสงฆ์   จ านวน      77 แห่ง 
  โบสถ์คริสต์   จ านวน      15 แห่ง 
  มัสยิด    จ านวน      30 แห่ง 
  ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559 

1.5.9 เทศกาลและประเพณี 
 งานประจ าปีจังหวัดชลบุรี เป็นงานที่รวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงาน
กาชาด     ไว้ด้วยกัน จัดประมาณกลางเดือน เมษายน ของทุกปี 
 เทศกาลวันไหล คือวันท าบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงสงกรานต์ จัดหลังวันสงกรานต์ 5-6 วัน 
เดิมเรียกว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ าไหล  
 ประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี เดิมจัดให้มีขึ้นหลายอ าเภอ ปัจจุบัน
ยังคงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีนี้ที่ อ.ศรีราชา 
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 ประเพณีว่ิงควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี จัดในวันขึ้น 14 ค่ าเดือน 11 ของทุกปี  
ที่หน้าเทศบาลเมืองชลบุรี มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดการตกแต่งควายและประกวด“น้องนางบ้านนา” 
 ประเพณีท าบุญกลางบ้าน งานบุญกลางบ้านถือได้ว่ามีขึ้นพร้อมการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เป็น
งานบุญที่แตกต่างไปจากการท าบุญอ่ืนๆ คือจะท าบุญ ณ บริเวณกว้างกลางหมู่บ้าน ลานวัดร้าง หรือลาน
ท้องนา โดยมีความเชื่อเรื่องผีเข้ามาผสมกับพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม และข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิง่แวดล้อม 
2.1 เขตอุตสาหกรรม 

2.1.1 นิคมอุตสาหกรรม(เฉพาะที่ด าเนินการ) จ านวน 12  แห่ง  
ตารางท่ี 6 รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี (ณ 2 พฤศจิกายน 2560)  

ล า 
ดับ 

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม สถานที่ต้ัง 
จ านวนสถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 

จ านวน
คนงาน 
(คน) 

1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 

เลขท่ี 700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี

787 71,558 

2 นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง 

เลขท่ี 49/19 หมู่ 5 ถนนสุขมุวิท ต.ทุ่งสุขลา 
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

192 26,531 

3 นิคมอุตสาหกรรมปิน่ทอง  เลขที่ 789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบัง  
ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

150 5,869 

4 นิคมอุตสาหกรรมปิน่ทอง 
(แหลมฉบัง) 

เลขท่ี 789 หมู่ 1 ซอย สายหนองค้อ-แหลมฉบัง 
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

79 3,384 

5 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
(โครงการ 3) 

เลขท่ี 219/1 219/1 เทศบาลนครแหลมฉบัง 
ต.บึง  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

54 1,695 

6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
(โครงการ 5) 

เลขท่ี 3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 2 8 

7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุรี (บ่อวิน) 

เลขท่ี 331/8-9 หมู่ 6 ทางหลวง 331 กม. 91 
- 92 ต.บ่อวิน อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

100 3,682 

8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุรี (แห่งที่ 2) 

เลขท่ี 331/8-9 หมู่ 6 ทางหลวง 331 กม. 91 
- 92 ต.บ่อวิน อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

7 98 

9 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทริ์น 
ซีบอร์ด 

ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี(สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตระยอง) 

3 639 

10 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี ้

เลขท่ี 7 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 331  
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี(สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตระยอง) 

78 2,557 

11 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อิสเทิร์นซีบอร์ด 

ต.เขาคันทรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี (สนง.และสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในเขตระยอง) 

4 184 

12 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อิสเทิร์นซีบอร์ด(แห่งที่ 2) 

ต.เขาคันทรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี (สนง.และสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในเขตระยอง) 

11 84 

รวมสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 1,427 116,289 
ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
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2.1.2 เขตประกอบการอุตสาหกรรม   จ านวน  2  แห่ง 
- เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนหนองบอน เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 2 ต าบลพานทอง อ าเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี  จ านวนสถานประกอบการ 9 แห่ง พนักงาน 1,413 คน 
- เขตประกอบการอุตสาหกรรมพานทอง ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

จ านวนสถานประกอบการ 1 แห่ง พนักงาน 7 คน 
2.1.3 สวนอุตสาหกรรม    จ านวน  2  แห่ง 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  เลขที่ 999 หมู่ 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี จ านวนสถานประกอบการ 81 แห่ง  

- สวนอุตสาหกรรมวนชัย 22/1 หมู่ 1 ถนนบ้านบึง-เนินโมก ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอ 
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 2.1.4 นอกนิคมอุตสาหกรรม 

- สถานประกอบการจ าพวก 1 จ านวนสถานประกอบการ    190 แห่ง พนักงาน     1,194 คน 
- สถานประกอบการจ าพวก 2 จ านวนสถานประกอบการ    286 แห่ง พนักงาน     4,225 คน 
- สถานประกอยการจ าพวก 3 จ านวนสถานประกอบการ 3,023 แห่ง พนักงาน 162,074 คน 

2.2 ข้อมูลสถานประกอบการและแรงงาน 

2.2.1 ข้อมูลสถานประกอบการ 

ตารางที่ 7 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 – 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

2557 2558 2559
(2014) (2015) (2016) 2557 2558

(2014) (2015)
รวมยอด 3,494          3,505          3,188          0.31         -9.04         

การเกษตร 84          85          81          1.19         -4.71         
อาหาร 244          245          223          0.41         -8.98         
เคร่ืองด่ืม 18          18          21               - 16.67         
ส่ิงทอ 59          60          51          1.69         -15.00         
เคร่ืองแต่งกาย 23          24          20          4.35         -16.67         
เคร่ืองหนงั 40          40          28               - -30.00         
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 203          205          159          0.99         -22.44         
เฟอร์นเิจอร์และเคร่ืองเรือน 95          95          73               - -23.16         
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 48          48          48               -      -
ส่ิงพิมพ์ 43          45          49          4.65         8.89         
เคมี 80          82          82          2.50              -
ปโิตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 32          33          30          3.13         -9.09         
ยาง 66          66          72               - 9.09         
พลาสติก 272          275          270          1.10         -1.82         
อโลหะ 261          264          252          1.15         -4.55         
โลหะ 43          45          41          4.65         -8.89         
ผลิตภัณฑ์โลหะ 462          450          467          -2.60         3.78         
เครืองจกัรกล 184          185          179          0.54         -3.24         
ไฟฟ้า 115          115          117               - 1.74         
ขนส่ง 250          250          227               - -9.20         
อื่น ๆ 872          875          698          0.34         -20.23         

อัตราการเปล่ียนแปลง
Percent change

ประเภทอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 8  แสดงสถานประกอบการ คนท างาน และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559 
 

 
ที่มา : ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) จังหวัดชลบุรี ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ตารางท่ี 9 สถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2557 – 2559 
 

 
ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
 

สถาน
Establishme จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

Number Percenta Number Percenta
รวมยอด 65,806        605,110 100.0     518,081 100.0     

  ขนาดของสถานประกอบการ
  1 - 15   คน 62,451        171,385 28.3     87,333 16.9     
16 - 25   คน 1,253        24,715 4.1     23,370 4.5     
26 - 30   คน 339        9,747 1.6     9,466 1.8     
31 - 50   คน 525        20,806 3.5     20,283 3.9     
51 - 200  คน 805        81,735 13.5     81,019 15.6     
มากกวา่ 200 คน 433        296,722 49.0     296,610 57.3     

  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิต 5,067        339,050 56.0     333,108 64.3     
การจัดการและการบ าบดัน  าเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกูล 18        1,560 0.3     1,540 0.3     
การก่อสร้าง 526        9,085 1.5     8,430 1.6     
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 5,509        20,846 3.4     13,284 2.5     
การขายส่ง 1,893        17,334 2.9     14,424 2.8     
การขายปลีก 21,676        61,715 10.2     32,977 6.4     
การขนส่งทางบก สถานทีเ่ก็บสินค้า 363        10,642 1.8     10,266 2.0     
ทีพ่ักแรม 1,037        24,813 4.1     23,494 4.5     
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,250        51,793 8.6     33,595 6.5     
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 373        1,401 0.2     956 0.2     
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 5,326        17,173 2.8     10,772 2.1     
กิจกรรมทางวชิาชีพ วทิยาศาสตร์และเทคนคิ 715        3,326 0.6     2,302 0.4     
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนบัสนนุ 1,266        12,798 2.1     11,219 2.2     
ศิลปะ ความบนัเทงิและนนัทนาการ 592        5,570 0.9     4,814 0.9     
กิจกรรมบริการอื่นๆ 9,183        20,871 3.4     9,770 1.9     
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 12        7,133 1.2     7,130 1.4     

ขนาดของสถานประกอบการ/
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

คนท างาน ลูกจา้ง
Persons engaged Employees

สปก. ลูกจ้าง สปก. ลูกจ้าง สปก. ลูกจ้าง สปก. ลูกจ้าง สปก. ลูกจ้าง

Est. Emp. Est. Emp. Est. Emp. Est. Emp. Est. Emp.

10,930    568,988   11,683    593,813   12,877    642,587   6.89      4.36      10.22      8.21      

3,805    8,689   4,111    9,155   4,431    9,770   8.04      5.36      7.78      6.72      

2,810    19,246   2,995    20,413   3,252    22,091   6.58      6.06      8.58      8.22      

1,185    16,114   1,257    17,088   1,437    19,341   6.08      6.04      14.32      13.18      

1,427    45,588   1,539    49,362   1,715    54,829   7.85      8.28      11.44      11.08      

596    42,590   627    45,037   749    53,186   5.20      5.75      19.46      18.09      

697    119,224   741    126,918   850    144,085   6.31      6.45      14.71      13.53      

212    78,897   206    77,855   220    83,040   -2.83      -1.32      6.80      6.66      

121    83,088   130    89,498   147    103,762   7.44      7.71      13.08      15.94      

77    155,552   77    158,487   76    152,483       - 1.89      -1.30      -3.79      

ขนาดของ
สถานประกอบการ 

(คน)
Size of

Establishments 
(persons)

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

อตัราการเปล่ียนแปลง (%)

Percent change

2557  (2014) 2558  (2015)

รวมยอด (Total)

300 - 499

500 - 999

> 1,000

1 - 4

5 - 9

10 - 19

20 - 49

50 - 99

100 - 299
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2.2.2 สถานการณ์ด้านแรงงาน  (ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560) 
ประชากรและก าลังแรงงาน  จังหวัดชลบุรีมีประชากรที่มีอายุ  15 ปีขึ้นไป จ านวน 

1,466,989 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.0 เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 1,032,469 คน (ร้อยละ 
70.4) ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1.1 ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 1,025,079 คน (ร้อยละ 99.3)        
ผู้ว่างงาน 7,070 คน(ร้อยละ 0.6) และรอฤดูกาล 320 คน (ร้อยละ 0.03)  

การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดชลบุรี จ านวน 1,025,079 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 
ของก าลังแรงงานรวม เป็นผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน 39,744 คน หรือร้อยละ 3.8 และ
ท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 985,335 หรือร้อยละ 96.1 โดยท างานในอุตสาหกรรมการผลิตมาก
ที่สุด จ านวน 349,958 คน หรือร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีกฯ จ านวน 
170,783 คน หรือ ร้อยละ 17.3 และผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น จ านวน 
251,384 คน หรือร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 202,720 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 19.7 ของผู้มีงานท าทั้งหมด 

แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2559 มีผู้ท างานเป็นแรงงาน
นอกระบบ  จ านวน  341,169 คน หรือร้อยละ 33.5 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้ งหมดในปี 2559          
การประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 301,862 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.5 ของจ านวนแรงงานนอกระบบ ประเภทกิจการที่แรงงานนอกระบบท างานมากท่ีสุด คือ การ
ขายส่ง ขายปลีก จ านวน 116,141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส าหรับอาชีพที่แรงงานนอกระบบท ามาก
ที่สุด คือ พนักงานบริการ จ านวน 183,052 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ในด้านการศึกษาพบว่า แรงงาน
นอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด จ านวน 89,502 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.2 และแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 45 – 49 ปี มากที่สุด จ านวน 56,805 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.6 ซึ่งเป็นเพศชาย จ านวน 31,754 คน และเพศหญิง จ านวน 25,051 คน 

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับ
อนุญาตให้ท างาน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) มีจ านวน 932 คน 
ตารางที่ 10  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้ท างาน 

 
ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 
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หากจ าแนกตามสัญชาติพบว่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานตามมติ ครม.จังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตามสัญชาติ ณ เดือนธันวาคม 2560 มีจ านวน 156,885 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 
45.1 โดยเป็น สัญชาติกัมพูชา มากที่สุด จ านวน 101,342 คน (ร้อยละ 64.6) รองลงมาเป็น สัญชาติ
เมียนมา จ านวน 44,361 คน (ร้อยละ 28.2) และสัญชาติลาว จานวน 11,182 คน (ร้อยละ 7.1) 

ตารางท่ี 11 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานตามมติ ครม. จังหวัดชลบุรี 

 
ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 

การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 พบว่าจังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจ านวน 21,676 แห่ง ในส่วนของผู้ประกันตนพบว่ามีจ านวน 813,188 คน
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 24.5 เมื่อพิจารณาผู้ประกันตนแยกตามประเภทดังนี้ 

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ านวน 702,107 คน 
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ านวน   66,428 คน 
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ านวน   44,653 คน 

     รวมทั้งสิ้น 813,188 คน 
 
 

2.3 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดชลบุรี มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) รวม
ทั้งสิ้น 454 แห่ง มีสมาชิก 5,950 ราย มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง มีสมาชิก 30 ราย  

ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 30 
กันยายน 2560) ได้รับการประเมินศักยภาพ 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.68 ของวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการอนุมัติจดทะเบียน ผลการประเมินพบว่า 

- ระดับดี   132 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.93 (ของที่ประเมินฯ) 
- ระดับปานกลาง 178 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.76 (ของที่ประเมินฯ) 
- ระดับต้องปรับปรุง   79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.31 (ของที่ประเมินฯ) 

ที่มา : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560) 
2.4.1 ทรัพยากรน้ าผิวดิน 

แหล่งน้ าธรรมชาติบนผิวดินส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอ าเภอพนัสนิคม 
และอ าเภอบ่อทาง เช่นคลองเชิด คลองใหญ่ คลองหลวง เป็นต้น ซึ่งได้ไหลไปบรรจบกันเป็นคลองพาน
ทองแล้วไหลไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับแม่น้ าบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา   นอกจากนั้นมี
คลองบางพระ คลองบางละมุง คลองแพร่ง ห้วยชากนอกและห้วยใหญ่เป็นต้นส าหรับคลองอ่ืน ๆ ได้แก่
คลองยายด า คลองบางหัก คลองบางทิวและคลองบางนาง 

บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพ้ืนที่จังหวัดมีทางน้ าต่าง ๆ เช่น คลองร่ า คลองระเริงคลอง
ปลวกแดง และคลองดอกกราย เป็นต้นไหลมารวมกันเป็นคลองใหญ่ก่อนที่จะไหลมาทางใต้ลงสู่อ่าวไทย     
ที่อ าเภอเมืองระยองนอกจากนี้จากอ าเภอเมือง ฯ จนถึงอ าเภอสัตหีบ ยังมีทางน้ าสั้น ๆ เล็ก ๆ  ไหลลงสู่    
อ่าวไทยหลายสายเช่น คลองบางปลาสร้อย คลองบางละมุง คลองห้วยใหญ่และคลองบางเสร่ เป็นต้น 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ  ที่ส าคัญคือ แม่น้ าล าห้วย ล าธาร ล าคลอง 412 สาย ใช้งานได้ใน  
ฤดูแล้ง 368 สาย มีหนองบึง 94 แห่งใช้ได้ในฤดูแล้ง 48 แห่ง มีน้ าพุ น้ าซับ 1 แห่ง ใช้ได้ในฤดูแล้ง
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าอ่ืนอีก 94 แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 88 แห่ง 

- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ าขนาดใหญ่ไหลผ่านจึงต้องมีการ
สร้างแหล่งเก็บน้ าเช่น อ่างเก็บน้ า ในปี พ.ศ. 25๕๙ มี 1๓ อ่างเก็บน้ า เก็บน้ าได้ประมาณ  ๒๙๔.๙๘ 
ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ าที่ใหญ่ที่สุดคืออ่างเก็บน้ าบางพระอ าเภอศรีราชาเก็บน้ าได้ประมาณ 11๗ 
ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก อีกประมาณ 49 แห่ง 

คลองท่ีส าคัญของจังหวัด  ได้แก่คลองบางพระ, คลองบางละมุง, คลองบางเสร่, คลองใหญ่, 
คลองหลวง และคลองพานทอง 

 
 ภาพที่ 2 แผนที่ล าน้ าต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี 



19 
 

อ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ   ได้แก่   
๑.  อ่างเก็บน้ าบางพระ   ปริมาณกักเก็บน้ า  ๑๑๗.๐๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒. อ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโรทร ปริมาณกักเก็บน้ า    ๙๘.๐๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  
๓.  อ่างเก็บน้ าหนองค้อ    ปริมาณกักเก็บน้ า    ๒๑.๔๐  ล้านลูกบาศก์เมตร    
๔.  อ่างเก็บน้ ามาบประชัน  ปริมาณกักเก็บน้ า    ๑๖.๖๐  ล้านลูกบาศก์เมตร      
๕.  อ่างเก็บน้ าห้วยสะพาน  ปริมาณกักเก็บน้ า      ๓.๘๔  ล้านลูกบาศก์เมตร  
๖.  อ่างเก็บน้ าหนองกลางดง  ปริมาณกักเก็บน้ า      ๗.๖๕  ล้านลูกบาศก์เมตร      
๗.  อ่างเก็บน้ าห้วยขุ่นจิต   ปริมาณกักเก็บน้ า      ๔.๘๐  ล้านลูกบาศก์เมตร    
๘.  อ่างเก็บน้ าซากนอก   ปริมาณกักเก็บน้ า      ๗.๐๓  ล้านลูกบาศก์เมตร     
๙.  อ่างเก็บน้ าบ้านบึง   ปริมาณกักเก็บน้ า      ๗.๐๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  
๑๐. อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๑   ปริมาณกักเก็บน้ า      ๑.๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๑. อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๒   ปริมาณกักเก็บน้ า      ๓.๑๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๒. อ่างเก็บน้ ามาบฟักทอง ๑  ปริมาณกักเก็บน้ า      ๑.๒๓  ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๓. อ่างเก็บน้ ามาบฟักทอง ๒  ปริมาณกักเก็บน้ า      ๑.๙๘  ล้านลูกบาศก์เมตร 

 ที่มา : ส านักงานชลประทานที่ ๙ จังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐ 
ปริมาณน้ า 

  - ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในจังหวัด ๑,๓๒๙.๗๐ มม./ปี 
  - ปริมาณน้ าท่า  ๑,๓๑๓.00 ล้าน ลบ.ม. 
  - ปริมาณน้ าที่เก็บกักได้                             294.98 ล้าน ลบ.ม. 

พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
  - พ้ืนที่ชลประทาน   ๔๕,๖๙๐           ไร่ 
  - พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน           ๑,๕๔๕,๓๔๖           ไร่ 

ความต้องการใช้น้ าในด้านตา่ง ๆ 
  - ด้านเกษตร                                      ๔๕.๓๕ ล้าน ลบ.ม. 
  - อุตสาหกรรม                                 ๓๙.๒๐ ล้าน ลบ.ม.  
  - อุปโภค – บริโภค                            ๑๑.๓๗ ล้าน ลบ.ม.  
  - รักษาระบบนิเวศน์ ๑๑.๖๕ ล้าน ลบ.ม. 
  - อ่ืน ๆ      ๑๔.๘๔ ล้าน ลบ.ม. 

สภาพปัญหาของทรัพยากรน้ าของจังหวัดชลบุรี  ที่มีความต้องการใช้น้ าทั้งอุปโภคบริโภค  
อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว   และเกษตรกรรม  ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  จึงประสบปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ๑.  การขาดแคลนน้ า  จากการเจริญเติบโตของชุมชนและพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว  ท าให้มีความต้องการใช้น้ ามากขึ้นประกอบกับพื้นท่ีกักเก็บน้ ามีอยู่อย่างจ ากัด 
  ๒.  คุณภาพแหล่งน้ าเสื่อมโทรมทั้งที่เกิดจากชุมชน  สถานประกอบการและเกษตรกรรม          
ซึ่งระบายน้ าที่ใช้แล้วโดยไม่ผ่านการบ าบัดให้คุณภาพน้ าดีขึ้น  จึงท าให้แหล่งน้ าโดยเฉพาะคลองที่ส าคัญ
เน่าเสียไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ 
  ๓.  ศักยภาพของน้ าใต้ดินมีจ ากัด  และมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค 
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2.3.2 ทรัพยากรน้ าใต้ดิน/น้ าบาดาล 
จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาของภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีจะมีลักษณะของหินอุ้มน้ า

ประเภท Multiple Aquifer คือจะประกอบไปด้วยกรวดทรายทั้งชนิดร่วน (Unconsolidated) และชนิดที่   
จับกัน (Semi Consolidated) แทรกอยู่ในชั้นดินเหนียวซึ่งบางแห่งจะพบว่ามีชั้นกรวดทรายเป็นแผ่นแทรกอยู่
ในชั้นดินเหนียวความหนาของชั้นน้ าอยู่ระหว่าง 10 เมตรถึง 200 เมตรเนื่องจากชั้นน้ ามีลักษณะของดิน
เหนียวมากมายดังนั้นปริมาณน้ าจืดที่สูบได้จึงมีปริมาณน้อยซึ่งมีอัตราการให้น้ าบาดาลได้สูงสุด 10 ลบ.ม 
คุณภาพน้ าจะเป็นน้ ากร่อย โดยบริเวณที่ท าการศึกษาพบว่ามีปริมาณน้ าใต้ดินอยู่ในพ้ืนที่กว้าง มีน้ ามาก และมี
คุณภาพดี สภาพน้ าใต้ดิน เมื่อพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดชลบุรี 
สามารถแบ่งเขตน้ าใต้ดินตามลักษณะของ หินอุ้มน้ า Aquifers และการกักเก็บน้ า ได้ดังนี้ 

(1) เขตบริเวณที่มีปริมาณน้ ามาก มีพ้ืนที่กว้างขวาง พบตามที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ าและชายฝั่งทะเล ความหนาของชั้นหินซึ่งเป็นดินตะกอนล าน้ าประมาณ  30 เมตร ให้น้ าตั้งแต่  10-
100 ลบ.ม./ชั่วโมง แต่น้ าบริเวณใกล้ทะเลจะเค็มกร่อย ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง 

(2) เขตบริเวณท่ีมีปริมาณน้ าน้อย มีพ้ืนที่กว้างขวาง และพบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือ     
อยู่ลึกห่างจาก ฝั่งทะเลเข้าไป ชั้นหินซึ่งเกิดจากการทับถมบริเวณหุบเขา และหินแกรนิตผุรวมทั้งหินแข็งใกล้
เขา ความหนาของหินน้อยกว่า 50 เมตร ให้น้ าระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพดีพอใช้ นอกจาก
ใกล้ฝั่งทะเล 

(3) เขตบริเวณที่มีน้ าปานกลาง มีบริเวณเล็ก ๆ ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของจังหวัด ชั้น
น้ าได้จากรอยแยกหรือโพรงหินปูน ให้น้ าปานกลางระหว่าง 5-35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพดี 

(๔) ศักยภาพน้ า ๓๒๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
(๕) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีบ่อน้ าบาดาล รวม ๒,๘๘๖ บ่อ เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ทางราชการขุด

เจาะ ๑,๙๙๔ บ่อ และเป็นบ่อน้ าบาดาลที่ทางเอกชนขุดเจาะ จ านวน ๘๙๒ บ่อ (ใช้ส าหรับธุรกิจ ๕๘๖ บ่อ, 
อุปโภค – บริโภค ๒๗๘ บ่อ, เกษตรกรรม ๒๘ บ่อ) 

ปัจจัยด้านความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและ
ในอนาคต พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 
การใช้น้ าด้านการเกษตรกรรม ด้านการ
อุปโภคบริ โภค และด้ านอุตสาหกรรม 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ทั้งแหล่งอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรม
เบา ท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  มี
การอพยพของประชากรเพ่ือเข้ามาเป็น
แรงงานในแหล่งอุตสาหกรรม ท าให้มีความ
ต้องการใช้น้ ามากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
มากขึ้นในทุกปี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดหาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น 

ภาพที่ 3 แผนที่แหล่งน้ าใต้ดินในเขตจังหวัดชลบุรี 
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2.3.3 ทรัพยากรดิน 
  ลักษณะของดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประกอบด้วยดินชุดต่าง ๆ โดยกลุ่มดินในจังหวัดชลบุรี
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ชนิดได้แก่กลุ่มดินนากลุ่มดินไร่กลุ่มดินตื้นกลุ่มดินทรายและพ้ืนที่ภูเขารายละเอียดของ
ชุดดินมีดังนี้ 
   (1) กลุ่มดินนา มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากที่  อ าเภอ
พานทอง และอ าเภอพนัสนิคม 
   (2) กลุ่มดินไร่ มีอยู่ประมาณร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในทุกอ าเภอ
ยกเว้นอ าเภอเมือง 
  (3) กลุ่มดินตื้น มีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากใน อ าเภอบ่อ
ทองและอ าเภอหนองใหญ่ 
   (4) กลุ่มดินทราย มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในบริเวณ
ใกล้ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่เขตอ าเภอเมืองชลบุรีตอนเหนือลงมาถึงเขตอ าเภอสัตหีบทางตอนใต้ 
   (5) พ้ืนที่ภูเขา มีอยู่ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากที่อ าเภอสัต
หีบและอ าเภอเมือง 
  นอกจากนี้ยังเป็นธรณีสัณฐานที่เหลือตกค้างจากการกัดกร่อนและธรณีสัณฐานที่เป็นภูเขา
ทางด้านตะวันออก 
  ชุดดิน  มีกลุ่มชุดดินอยู่  ๒๕  ประเภท  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่  ๒๙  (ชุดดินบ้านจ้อง  
ชุดดินหนองมด  และชุดดินปากช่อง)  คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ  ๖๖๑,๔๕๒  ไร่  หรือ  ร้อยละ  ๓๓.๒๘  ของ
พ้ืนที่จังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่  4  แผนที่ชุดดินในจังหวัดชลบุรี  
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้  ๙  ประเภท  
ได้แก่  การเกษตร/ปศุสัตว์  ร้อยละ  ๕๖.๖๗  รองลงมา  เป็นพ้ืนที่ชุมชนและเมือง ร้อยละ ๑๖.๑๘ 

ตารางท่ี 12 แสดงพื้นท่ีและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่  (ไร่) ร้อยละ  (%) 

๑. เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ๑,๕๔๕,๓๔๖ ๕๖.๖๗ 
๒. ชุมชนและเมือง ๔๔๑,๒๙๕ ๑๖.๑๘ 
๓. อุตสาหกรรม ๑๑๗,๖๔๐ ๔.๓๑ 
๔. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๘๓,๒๒๘ ๓.๐๖ 
๕. เหมืองแร่ ๔,๓๙๙ ๐.๑๖ 
๗. ป่าไม้/ป่าชายเลน ๓๐๓,๙๐๓ ๑๑.๑๔ 
๘. แหล่งน้ าผิวดิน ๖๒,๒๐๗ ๒.๔๗ 
๙. อ่ืน ๆ  ๑๖๓,๘๕๗ ๖.๐๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๖,๘๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี ๒๕๖๐ 

2.4 โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านการเห็นชอบ 

ประเภทโครงการ ได้รับความ
เห็นชอบ 

โครง 
การ 
ที่ไม่
เกิด 
ข้ึน 

โครงการที่เกิดข้ึน (สถานะ) 
ระยะ
ก่อ 

สร้าง  

ระยะ
ด าเนนิ 
การ 

ระ
ยะ
ฟื้น
ฟ ู

หยดุ
ชั่ว 

คราว 

ปดิ
กิจ 
การ 

สิ้น 
สุด
ประ 
ทาน
บตัร 

ใหผู้้รบั
ช่วงท า
เหมือง 

ไม่ระบ ุ

บริการชุมชนและที่พักอาศัย   827 - - 65 - 1 - - - 761 
เหมืองแร่ 33 - - 14 - - - - - 19 
อุตสาหกรรม 98 - - 38 - - - - - 60 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  9 - - 2 - - - - - 7 
พลังงาน 64 - - 25 - - - - - 39 
คมนาคม 39 - - 11 - - - - - 28 
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 18 - - 4 - - - - - 14 
โรงกลั่นน้ ามัน 4 - - - - - - - - 4 
พัฒนาแหล่งน้ าและเกษตรกรรม 2 - - - - - - - - 2 
รวม 1,094 - - 159 - 1 - - - 934 

ที่มา : ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.5.1 การจัดการน้ าเสีย 

ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 8 แห่งที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนซึ่งสามารถบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 74.97 ของปริมาณน้ าเสียที่
เกิดขึ้นใน 8  พ้ืนที่โดยมีมีปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบเกินกว่าขีดความสามารถรับน้ าเสียของระบบถึง        
๕ แห่งส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่อย่างใดดังนั้นสถานการณ์น้ า
เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแหล่งน้ า และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในจังหวัด จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต้องให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนต่อไป 

ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสีย ปี พ.ศ. 255๙ 
 

สถานทีบ่ าบดัน้ าเสยี 
จ านวนพื้นที ่ 

ใหบ้รกิาร (ตร.กม.) 
ระบบบ าบดัน้ าเสยี ความสามารถรับ

น้ า (ลบ.ม./วนั) 
ปริมาณน้ าเสยีที่เข้า
ระบบ (ลบ.ม./วัน.) 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี 36  ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ๒๒,๕๐๐ ๑๐,๔๐๑.๓๙ 
2. เทศบาลเมืองแสนสขุ 2 แห่ง 20.268    
    - เทศบาลเมืองแสนสขุ (เหนอื)  คลองวนเวียน (Oxidation ditch) 14,000 ๓,๓๙๑.๖๗ 
    - เทศบาลเมืองแสนสขุ (ใต้)  คลองวนเวียน (Oxidation ditch) 9,000 ๖,๐๘๐.๕๒ 
3. เทศบาลเมืองศรีราชา 1.5 คลองวนเวียน (Oxidation ditch) 18,000 ๒,๒๐๗.๕๙ 
4. เทศบาลนครแหลมฉบัง - สระเตมิอากาศ (Areated Lagoon) 7,500 ๗๙๐ 
5. เมืองพัทยา 2 แห่ง ๓๖    
    - เมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ่)  ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
 

65,000 ๗๘,๘๖๓ ลบ.ม. 
    - เมืองพัทยา  
      (วัดบุญย์กัญจนาราม) 

๑๘.๖๗ ๖๓,๐๐๐ ๑๖,๘๑๔ ลบ.ม. 

6. เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2.76 บ่อผึ่ง (Stabilizaytion Pond) ๕,๐๐๐ อย่ระหว่างปรับปรุง 

7. เทศบาลต าบลบ่อทอง 80 หลังคาเรือน บ่อผึ่งและบึงประดิษฐ ์ 50 ไม่เดินระบบ 
8. เทศบาลต าบลบางเสร ่ 3.3 สระเตมิอากาศ(Areated Lagoon) ๕,๐๐๐ ๒,๘๒๖ 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, 25๖๐ 

2.5.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
จากการส ารวจพบว่า ปี ๒๕๕9 จังหวัดชลบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นรวม 

๒,๖๑๕.๓๕ ตัน/วัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 7 แห่งจาก ๙๙ แห่ง ที่มีความสามารถและมี
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมขน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง 
เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบางเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองพนัสนิคมเทศบาลเมืองบ้านบึงและเทศบาลต าบลเขตร
อุดมศักดิ์ซึ่งหลายแห่งมีปัญหาระบบเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนก าลังทวีความ
รุนแรงมากขึ้นอันสืบเนื่องมาจากระบบก าจัดขยะที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีเป็นระบบแบบฝังกลบ จึงมี
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นตามการ
ขยายตัวของชุมชนนอกจากนี้ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลเมืองบ้านบึง 
รวมทั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเขาเพชรก็ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้อีกเนื่องจากระบบได้ใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและกากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งในอนาคต
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง 
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ตารางท่ี 15 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น(แยกรายเทศบาล/อบต.) พ.ศ.25๕๙ 

ข้อมูล 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(ตนั/วนั) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ตนั/วนั) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ตนั/วนั) 

ร้อยละ 
(%) 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวม ๒,๒๐๑.๔๖ ๘๔.๑๘ ๔๑๓.๘๙ ๑๕.๘๒ 2,๖๑๕.๓๕ 100 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี 16 แสดงระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255๙ 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวนพืน้ที่ 

(ไร่) 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพ 

1. เทศบาลเมืองศรีราชา 116 Sanitary Landfill เหลือระยะเวลาใช้งาน ประมาณ 
๓ ปี 

2. เทศบาลเมืองแสนสุข 172 Sanitary Landfill /หมักท าปุ๋ย/หมัก
ผลิตแก๊ส/RDF 

เหลือระยะเวลาใช้งาน ประมาณ 
๒ ปี 

3. เทศบาลนครแหลมฉบัง 238 Sanitary Landfill/RDF เต็มประสิทธิภาพ  
4. เมืองพัทยา 140 Sanitary Landfill /เผาในเตาเผาเฉพาะ

ขยะติดเชื้อ 
เต็มประสิทธิภาพ 

๕. เทศบาลเมืองบ้านบึง 100 ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล ปิดด าเนินการ 
๖. ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมชลบุรี  510 ระบบคัดแยกและฝังกลบ ปิดด าเนินการ 
๗. เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  ๒๐ ฝังกลบ เต็มประสิทธิภาพ 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ,๒๕๖๐ 

2.5.3 กากสารพิษและสารอันตราย 
   2.5.3.1 ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี             
พ.ศ.  ๒๕๕8  พบว่า  กากสารพิษและสารอันตรายที่เป็นอันตราย  จ านวน  1,796,450  ตัน  กากสารพิษ 
และ   สารอันตรายที่ไม่เป็นอันตราย จ านวน 338,๘43  ตัน รวมทั้งหมด จ านวน  2,135,293  ตัน 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ๒๕๕9 

2.5.3.2 ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ผู้ที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายจากชุมชนได้แก่ประชาชนหรือสถานประกอบการในชุมชนที่

ก่อให้เกิดหรือมีของเสียอันตรายไว’ในครอบครองที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 
๒๕๓๕ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ตาม
สถานที่ต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และเป็นตัวก าหนดขนาดของแหล่งก าเนิดของเสีย
อันตรายต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชนได้แก่บ้านพักอาศัยธุรกิจร้านค้าสถานประกอบการตลาดสดเป็นต้น
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกหรือเก็บรวบรวมแยกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล  ในลักษณะเดียวกันกับโรงงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีประเภทของเสียอันตรายเกิดขึ้นรวมกัน
มากกว่า ๒๓ ประเภทแต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่และมีสัดส่วนการเกิดรวมกันสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ของที่ส ารวจ
พบทั้งหมดมีจ านวน ๘ ประเภทได้แก่ 
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 ๑. สารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ เช่นภาชนะบรรจุสารเคมี 
 ๒. น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ 
 ๓. แบตเตอรี่รถยนต์ 
 ๔. มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

 ๕. น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วที่รีไซเคิลไม่ได้ 
 ๖. ถ่านไฟฉาย 
 ๗. ของเสียประเภทอินทรีย์สารที่ติดไฟได้เช่นกระป๋องสเปร์ย 
 ๘. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ของเสียอันตรายบางประเภทที่มีการคัดแยกและจัดการโดยเฉพาะอยู่แล้ว ได้แก่
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ และมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือส่วนใหญ่ถูกทิ้งลงถังขยะมูลฝอยทั่วไป
และยังมีสภาพภายนอกเหมือนของใหม่สามารถป้องกันการรั่วไหล หรือ การแพร่กระจายของสารพิษที่
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เหลือตกค้างในภาชนะบรรจุการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่
สามารถป้องกันผลกระทบดังกล่าวได้ดีและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายควรเริ่มจากการให้ประชาชนคัดแยกของ
เสียอันตรายจากบ้านเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวมไปก าจัดในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
ตามวิธีการที่ก าหนดโดยเฉพาะซึ่งต้องมีการก าหนดรูปแบบวิธีการจัดการการเตรียมความพร้อมและการ
วางแผนด าเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพดังนั้นสิ่งที่ส าคัญในการเริ่มจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและท าความเข้าใจข้อมูลหลายๆด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปริมาณและลักษณะของของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพ้ืนที่จริงเพ่ือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถจัดตั้งงบประมาณที่จ าเป็นได้ถูกต้องและเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
เพ่ือให้การคัดแยกและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนประสบความส าเร็จ 
 
2.7 ผลการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.7.1 คุณภาพน้ าทะเล  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวชลบุรี ถึง ศรีราชา      
ณ 18 ธันวาคม 2560 ของฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า ผลการตรวจวัดจ านวน 10 จุด คุณภาพน้ าทะเลที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก 2 จุด (จุดหัวมุม
ถนนโรงพยาบาลเก่าด้าน  ทิศใต้ และ จุดคลองโปรง) , อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 1 จุด (จุดอ่าวชลบุรี) ,          
อยู่ในสภาพพอใช้ 4 จุด (จุดสะพานท่าเทียบเรือวัดโกมุท , จุดหน้าโรงแรมบางแสนเฮริเทจ , จุดสะพาน      
ท่าเทียบเรือบางพระ และ จุดสะพานท่าเทียบเรือโดยสารเกาะสีชัง) และอยู่ในสภาพดี 3 จุด (จุดแหลมแท่น
หน้าโรงแรมเอสทูบางแสน, จุดวงเวียนหาดบางแสน และจุดสะพานท่าเทียบเรือหาดวอนนภา) 
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ตารางท่ี 17 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวชลบุรี ถึง ศรีราชา 2560 

 
ที่มา : ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.7.2 ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ 
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษท่ีได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดชลบุรีในปี 25

๕๙ จ านวน 2 จุดมีค่าดังนี้ จุดที่ 1 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงรายเดือน อยู่ในช่วง ๒๒.๐ – ๖๗.๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง รายเดือน อยู่ในช่วง ๐.๔๑ 
– ๐.๘๙ มิลลิกรัมต่อลิตร จุดที่ 2 สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ฝุ่นขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงรายเดือน อยู่ในช่วง ๒๒.0 – ๖๗.0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยมีค่ามาตรฐานที่ ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตรค่าเฉลี่ย 8 
ชั่วโมงเท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร สรุปก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ณ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) มีค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง รายเดือนเกินค่ามาตรฐาน 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐ 

2.7.3 คุณภาพเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีท าการตรวจวัดจ านวน ๓ สถานี 

โดยบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป สถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด ๗๓ เดซิเบล
เอ และบริเวณพ้ืนที่ริมหรือใกล้ถนน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหิน ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด ๖๘.๗ เดซิเบลเอ   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  มีระดับ
เสียงเฉลี่ยสูงสุด ๖๗.๑ เดซิเบลเอ เมื่อน าผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงในชุมชน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทั้ง 3 สถานีที่ท าการตรวจวัด 
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ตารางท่ี 18 แสดงระดับเสียงในพื้นที่ส่วนภูมิภาคปี ๒๕๕9 เดือนมกราคม – ธันวาคม 
 

บริเวณพ้ืนที่ทั่วไป 

จังหวัด สถานี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 
(dBA) 24 ช่ัวโมง %>70 

จ านวนวัน 

ต่ าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70 
ชลบุร ี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓(ชลบุรี) 43.6 70.7 0 108 3 

บริเวณพ้ืนที่ริมหรือใกล้ถนน 
ชลบุร ี รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน  

อ.ศรีราชา 
51.9 68.7 0 259 0 

ชลบุร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต 
ศรีราชา 

54.8 67.1 0 155 0 

หมายเหตุ ๑. มาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไปก าหนดค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงจะตอ้งไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2560 

2.7.4 สถิติเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 19 แสดงสถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 - 25๕9 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน (ครั้ง) จ านวนร้องเรียน

ทั้งหมด (ครั้ง) น้ าเสีย ขยะ เสียงดัง กล่ิน อ่ืนๆ 
2547 4 - 2 4 9 13 
2548 4 - 1 9 8 22 
2549 13 - 5 ๔๑ 14 73 
2550 3 - - ๑๕ 11 29 
2551 7 - 4 ๑๑ 11 41 
๒๕๕๑ ๔ - ๒ ๔ ๙ ๑๓ 
๒๕๕๒ ๔ - ๑ ๙ ๘ ๒๒ 
๒๕๕๓ ๑๓ - ๕ ๔๑ ๑๔ ๗๓ 
๒๕๕๔ ๑๐ ๑๓ ๙ ๔๑ ๒๒ ๙๕ 
๒๕๕๕ ๑ ๑ - ๑ - ๓ 
๒๕๕๖ ๑๐ ๑๕ ๑ ๑๗ - ๔๓ 
๒๕๕๗ 13 5 4 11 12 45 
2558 5 2 14 12 14 47 
2559 2 4 6 11 7 30 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, ๒๕59 
  ข้อมูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2547 – 
2559 พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับเองร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นสูงสุด รองลงมาคือเรื่องน้ าเสียและเสียงดัง 
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2.8 สถิติข้อมูลอุบัติภัยสารเคมี 

ตารางท่ี 20 แสดงสถิติการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 - 2560 

ประเภท 2521-2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
พลุ/ดอกไม้ไฟ - 1 - - - - - - 
ก๊าซไวไฟ 9 3 1 - - - - - 
น้ ามันเชื้อเพลิง 18 - 1 - 1 1 1 - 
แอมโมเนีย 3 1 - 1 - - - - 
กรด / ด่าง 2 - - - - 1 - - 
ก๊าซพิษ 1 - - - - - - 2 
สี / ทินเนอร์ 3 - 1 - - - - - 
สารเคมีอื่น ๆ 19 6 1 1 1 3 1 3 
กากของเสีย 8 - - 2 - 2 2 2 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ และ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี , 2560 

  ข้อมูลด้านอุบัติภัยสารเคมีจากกรมควบคุมมลพิษ และส านักงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2555 - 2560 มีแนวโน้มคงที่ โดยในปี 2560 พบรายงานเกี่ยวกับ
อุบัติภัยสารเคมีประเภทก๊าซพิษ และกากของเสีย อย่างละ 2 ครั้ง และพบอุบัติภัยจากสารเคมีอ่ืน ๆ 
จ านวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาพบอุบัติภัยจากกากของเสียต่อเนื่องทุกปี  
 2.9 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืน ๆ ในพื้นที่ 

จังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยในปี 2560          
มีผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่ 13 ราย และโรงโม่หินในที่ได้รับอนุญาต 32 ราย (ด าเนินการ 30 ราย , 
ไม่ได้ด าเนินการ 2 ราย)  ดังนี้ 

 1. ผู้ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่  33 ราย 
 2. โรงโม่หินที่ได้รับอนุญาต   32 แห่ง  

- อ าเภอเมือง    22 แห่ง 
 - อ าเภอบ้านบึง      4 แห่ง 
 - อ าเภอสัตหีบ      2 แห่ง 
 - อ าเภอศรีราชา      1 แห่ง 
 - อ าเภอบ่อทอง      1 แห่ง 
 - ไม่ได้ด าเนินกิจการ     2 แห่ง 
ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ พ.ศ.2560 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบรกิารสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และ การเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3.1 ข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ  

  จังหวัดชลบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐรวมทั้งสิ้น 141 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลทุกสังกัด 21 แห่ง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกสังกัด/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
120 แห่ง และ โรงพยาบาลภาคเอกชน 14 แห่ง  และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ภาคเอกชน    
2,037 แห่ง ดังนี้ 

3.1.1 โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี 21  ตารางแสดงจ านวน/เตียงจริง โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภท ขนาดเตียง จ านวน/แห่ง/เตียงจริง 
รพศ. (A) 825 1 แห่ง  (รพ.ชลบุรี/850) 
รพท. (S) 250 1 แห่ง (รพ.บางละมุง/250) 
รพช. (M2) 200 1 แห่ง  (รพ.พนัสนิคม 137) 
รพช. (M2) 90 2 แห่ง (รพ.แหลมฉบัง113,รพ.บ้านบึง/90) 
รพช. (F1) 90,60 2 แห่ง (รพ.สัตหีบ/40,รพ.พานทอง/89) 
รพช. (F2) 60,30 4 แห่ง (รพ.บ่อทอง /60,รพ.หนองใหญ่ 30 /รพ.เกาะสีชัง 30/ 

รพ.วัดญาณฯ/23) 
รพช. (F3) 30 1 แห่ง (เกาะจันทร์/30) 

รวม 1,675 12 แห่ง 

3.1.2 โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข   มี  3  แห่ง  ได้แก่ 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 (กรมอนามัย)  
 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพ่ือผู้สูงอายุ  (กรมการแพทย์) 
 โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี (กรมการแพทย์) 

3.1.3 โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ ของรัฐ   มี  6  แห่ง  จ านวน  1,222  เตียง ได้แก่ 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา(สภากาชาดไทย)    จ านวน    411  เตียง 
  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(กรมแพทย์ทหารเรือ)     จ านวน    420  เตียง 
  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์(ฐานทัพเรือสัตหีบ)                     จ านวน    151  เตียง 
  โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี(กองทัพบก)                       จ านวน      30  เตียง 
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา           จ านวน    100  เตียง 
 โรงพยาบาลเมืองพัทยา      จ านวน    110  เตียง 
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3.1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

ตารางท่ี 22 ตารางแสดงจ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทั้งใน 
       และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ าเภอ จ านวน(แห่ง) 
1. เมืองชลบุรี 17 แห่ง 
2. บางละมุง 14 แห่ง (รวมถ่ายโอนให้ อปท. 2 แห่ง) 
3. ศรีราชา 12 แห่ง 
4. พนัสนิคม 21 แห่ง 
5. บ้านบึง 14 แห่ง 
6. สัตหีบ 6 แห่ง 
7. พานทอง 10 แห่ง 
8. บ่อทอง 13 แห่ง 
9. หนองใหญ่ 9 แห่ง 
10. เกาะจันทร์ 4 แห่ง 
11. เกาะสีชัง ไม่มี รพ.สต. 

รวม 120 แห่ง (รวมถ่ายโอนให้ อปท. 2 แห่ง) 

3.1.5 โรงพยาบาลสังกัดเอกชน 

 โรงพยาบาลเอกชน      จ านวน      14   แห่ง 

3.1.6 สถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ภาคเอกชน 

คลินิกแพทย์       จ านวน    485  แห่ง 
 คลินิกทันตกรรม       จ านวน    297  แห่ง 

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จ านวน  1,043  แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ      จ านวน     139  แห่ง 
 ร้านขายยาแผนโบราณ      จ านวน       73  แห่ง 
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3.1.7 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี 23 ตารางแสดงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสังกัด 
      กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 

โรงพยาบาล (ระดับ) ผลงานที่ผ่านมา ประเมินปี 2561 

รพ.ศูนย์ชลบุรี (A) จัดบริการระดับดีเด่น RE  จัดบริการ 

รพ.บางละมุง (S) จัดบริการระดับเริ่มต้นพัฒนา Maintain 
รพ.แหลมฉบัง (M2) จัดบริการระดับดีมาก Maintain 

รพ.พนัสนิคม (M2) จัดบริการระดับเริ่มต้นพัฒนา Maintain 

รพ.บ้านบึง (M2) ประเมินความเสี่ยง ระดับ 5 ประเมินการจัดบริการ 

รพ.สัตหีบ กม.10 (F1) ประเมินความเสี่ยง ระดับ 5 Maintain ประเมินความเสี่ยง 

รพ.พานทอง (F1) จัดบริการระดับดีเด่น RE จัดบริการ 

รพ.หนองใหญ่ (F2) ประเมินความเสี่ยง ระดับ 4 ประเมินการจัดบริการ 

รพ.บ่อทอง (F2) ประเมินความเสี่ยง ระดับ 5 ประเมินการจัดบริการ 

รพ.วัดญาณสังวราราม(F2) ประเมินความเสี่ยง ระดับ 5 ประเมินการจัดบริการ 

รพ.เกาะสีชัง (F2) ประเมินความเสี่ยง ระดับ 5 ประเมินการจัดบริการ 

รพ.เกาะจันทร์ (F3) จัดบริการระดับเริ่มต้นพัฒนา Maintain 

รพ.สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ (นอกสังกัด) 

จัดบริการระดับเริ่มต้นพัฒนา Maintain 

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา (นอกสังกัด) 

ประเมินความเสี่ยง ระดับ 5 Maintain ประเมินความเสี่ยง 

รพ.ค่ายนวมินทราชินี  
(นอกสังกัด) 

จัดบริการระดับดี Maintain 

รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 
(นอกสังกัด) 

จัดบริการระดับเริ่มต้นพัฒนา Maintain 

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์
อนามัยที่ 6 

- ประเมินความเสี่ยง (ปีแรก) 
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ตารางท่ี 24 ตารางแสดงการจัดบริการอาชวีอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน รพ.สต. 
ทั้งหมด(แห่ง) 

จ านวนจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (แห่ง) 

2560 2561 
1 เมืองชลบุร ี 17 0 9 
2 พนัสนิคม 21 21 21 
3 บ่อทอง 13 13 13 
4 บ้านบึง 14 1 7 
5 พานทอง 10 0 6 
6 หนองใหญ่ 9 0 5 
7 สัตหีบ 6 0 3 
8 บางละมุง 14 0 7 
9 ศรีราชา 12 0 12 
10 เกาะจันทร ์ 4 0 2 
รวม 120 35 79 
ร้อยละ 100 29.17 65.83 

3.2 ข้อมูลอัตราการป่วย/อัตราการตายท่ีส าคัญ 
ตารางท่ี 25 ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2540 – 2559 

ปี 
งบประมาณ 

เกิดมีชีพ ตาย ประชากรเพิ่ม ทารกตาย มารดาตาย ประชากร 
กลางปี จ านวน อัตรา: จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

2540 20,087 19.72 4,277 4.20 15,810 1.55 104 5.18 1 0.05 1,018,833 
2541 21,767 20.91 5,560 5.34 16,207 1.56 84 3.86 2 0.09 1,041,029 
2542 21,240 20.10 5,771 5.46 15,469 1.46 103 4.85 1 0.05 1,056,595 
2543 18,810 17.59 5,585 5.22 13,225 1.24 97 5.16 4 0.21 1,069,137 
2544 21,606 19.80 5,193 4.76 16,413 1.50 129 5.97 2 0.09 1,091,375 
2545 22,379 20.03 5,591 5.01 16,788 1.50 124 5.54 - - 1,117,059 
2546 23,499 20.55 6,105 5.34 17,394 1.52 189 8.04 - - 1,143,499 
2547 25,738 22.38 6,003 5.22 19,735 1.72 195 7.58 - - 1,150,048 
2548 26,679 23.04 6,888 5.95 19,791 1.71 150 5.62 - - 1,157,709 
2549 27,753 23.30 6,941 5.83 20,812 1.75 146 5.26 - - 1,190,861 
2550 28,525 23.35 6,872 5.63 21,653 1.77 176 6.17 - - 1,221,368 
2551 29,069 23.27 7,030 5.63 22,039 1.76 201 6.91 3 0.10 1,249,067 
2552 28,495 22.31 7,012 5.49 21,483 1.68 162 5.69 2 0.07 1,277,139 
2553 27,703 21.26 7,241 5.56 20,462 1.57 167 6.03 - - 1,302,942 
2554 29,890 22.63 7,506 5.68 22,384 1.69 138 4.62 - - 1,320,799 
2555 31,210 23.10 7,492 5.54 23,718 1.76 191 6.12 - - 1,351,329 
2556 30,558 22.19 9,957 7.23 20,601 1.50 175 5.73 - - 1,377,178 
2557 32,493 23.11 11,147 7.93 21,346 1.52 175 5.39 - - 1,405,890 
2558 31,481 21.89 11,168 7.77 20,313 1.41 134 4.26 3 - 1,438,232 
2559 30,409 20.90 11,706 8.05 18,703 1.29 143 4.70 - - 1,455,039 

ที่มา : สูติบัตริ,มรณบตัร 
หมายเหตุ : อัตราเกิดและอัตราตาย ต่อประชากรพันคน / อัตราเพิ่มต่อประชากรร้อยคน  
     อัตรามารดาตาย ต่อการเกิดมชีีพแสนคน / อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน 
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ตารางท่ี 26 ตารางแสดงสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี ปี 2556 – 2560 

ล าดบั สาเหตกุารป่วย 
ป ี2556 

(ปชก.1,377,178) 
ป ี2557 

(ปชก.1,405,890) 
ป ี2558 

(ปชก.1,421,425) 
ป ี2559 

(ปชก.1,455,039) 
ป ี2560 

(ปชก.1,483,049) 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มี
สาเหตุน า 

244,357 180.83 331,456 245.28 253,517 178.35 343,101 253.90 474,741 351.31 

2 การติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

272,978 202.01 264,314 195.60 206,925 145.57 282,361 208.95 319,733 236.61 

3 เบาหวาน 238,626 176.59 314,220 232.53 191,601 134.79 233,753 172.98 322,029 238.31 
4 คออักเสบเฉียบพลันและ

ต่อมทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน 

252,506 186.86 178,162 131.84 141,523 99.56 193,273 143.02 214,848 158.99 

5 เนื้อเยื่อผิดปกติ 76,620 56.70 66,631 49.31 139,535 98.16 179,966 133.18 261,999 193.88 

6 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ 
ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

154,416 114.27 160,478 118.76 108,855 76.58 172,489 127.64 221,937 164.24 

7 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟัน
และโครงสร้าง 

206,385 152.73 201,167 148.87 71,959 50.62 121,455 89.88 170,909 126.47 

8 โรคอื่นๆ ของหลอดอาหาร 
กระเพาะและ ดูโอเดนัม 

250,708 185.53 214,785 158.94 67,097 47.19 103,874 76.87 132,007 97.69 

9 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจาก
ไวรัส (HIV) 

93,849 69.45 98,661 73.01 61,884 43.53 99,607 73.71 148,015 109.53 

10 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

171,052 126.58 138,223 102.29 51,614 36.31 84,903 62.83 107,570 79.60 

ที่มา : รง.504 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

ตารางท่ี 27 ตารางแสดงสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน จังหวัดชลบุรี ปี 2556 – 2560 
ล าดบั สาเหตกุารป่วย ป ี2556 

(ปชก.1,377,178) 
ป ี2557 

(ปชก.1,405,890) 
ป ี2558 

(ปชก.1,421,425) 
ป ี2559 

(ปชก.1,455,039) 
ป ี2560 

(ปชก.1,483,049) 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 ความผิดปกติเกี่ยวกับ
ต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตะบอลิซึมอื่นๆ 

31,008 2,251.56 27,841 1,980.31 19,247 1,354.06 21,815 1,499.27 23,613 1,592.19 

2 โรคความดันโลหิตสูง 18,653 1,354.44 17,214 1,224.42 13,563 954.18 15,306 1,051.93 16,681 1,124.78 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้าง

เลือดและความผิดปกติ
บางชนิดที่เกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

15,731 1,142.26 13,214 939.90 10,904 767.12 12,491 858.46 12,587 848.72 

4 อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติที่พบได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการ 

14,657 1,064.28 16,001 1,138.14 9,742 685.37 10,361 712.08 10,493 707.53 

5 โรคเบาหวาน 12,667 919.78 12,807 910.95 8,650 608.54 9,554 656.61 10,277 692.96 
6 โรคติดเชื้ออื่นๆของล าไส้ 13,225 960.30 14,011 996.59 6,469 455.11 6,791 466.72 7,176 483.87 
7 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ 11,998 871.20 14,582 1,037.21 6,034 424.50 6,760 464.59 5,877 396.28 
8 ระบบหายใจส่วนบนติด

เชื้อเฉียบพลัน และโรค
อื่นๆของระบบหายใจ
ส่วนบน 

6,898 500.88 5,784 411.41 2,795 196.63 3,254 223.64 3,414 230.20 

9 โรคหัวใจขาดเลือด 7,814 567.39 8,813 626.86 2,758 194.03 3,121 214.50 3,380 227.91 
10 โรคอื่นๆของระบบหายใจ 6,458 468.93 7,153 508.79 2,625 184.67 2,971 204.19 3,082 207.82 

ที่มา : รง.505 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
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ตารางท่ี 28 ตารางแสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนดว้ยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
                  ปี 2555 – 2559 

ล า
ดบั 

โรค ป ี2555 
(ปชก.1,320,799) 

ป ี2556 
(ปชก.1,377,178) 

ป ี2557 
(ปชก.1,405,890) 

ป ี2558 
(ปชก.1,421,425) 

ป ี2559 
(ปชก.1,455,039) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 22,087 1,677.97 15,514 1,137.39 9,777 711.28 10,982 805.13 11,763 808.43 
2 ปอดบวม 2,554 193.37 3,174 234.88 2,427 177.93 2,706 198.39 3,304 227.07 
3 ไข้หวัดใหญ่ 1,446 109.48 1,507 111.52 710 52.05 910 66.72 2,472 169.89 
4 อาหารเป็นพิษ 1,341 101.53 1,507 111.52 1,394 102.20 1,784 130.39 1,953 134.22 
5 ตาแดง 1,283 97.47 1,474 108.06 3,780 275.00 1,256 92.09 1,629 111.96 
6 มือเท้าปาก 3,088 233.80 3,776 279.43 4,838 354.69 549 40.25 1,314 90.31 
7 ไข้เลือดออก 1,829 138.48 1,765 130.61 687 50.37 2,923 214.29 839 57.66 
8 สุกใส 2,106 159.45 982 72.67 926 67.89 1,065 78.07 837 57.52 
9 โรคติดตอ่ทาง

เพศสัมพันธ ์
978 74.05 1,622 120.03 2,051 150.37 707 51.31 827 56.84 

10 อุจจาระร่วง 22,087 1,677.97 15,514 1,137.39 9,777 711.28 10,982 805.13 11,763 808.43 

ที่มา : รง.506 กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ 31 ธันวาคม 2559 

ตารางท่ี 29 ตารางแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก  จังหวัดชลบุรี  (อัตรา:แสนคน)  ปี 2557 – 2560 

ล าดับ โรค ปี 2557 
(ปชก.1,405,890) 

ปี 2558 
(ปชก.1,421,425) 

ปี 2559 
(ปชก.1,455,039) 

ปี 2560 
(ปชก.1,483,049) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 โรคมะเร็งทุกชนิด 1,442 102.57 1,328 93.43 1,527 104.95 455 30.68 
2 หลอดเลือดสมอง 598 42.54 443 31.17 670 46.05 315 21.24 
3 อุบัติเหตุจราจร 635 45.17 308 21.67 482 33.13 628 42.35 
4 กล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือด 
520 36.99 241 16.95 460 31.61 219 14.77 

5 ไตวาย,ไตอักเสบ 258 18.35 257 18.08 256 17.59 199 13.42 
6 วัณโรคปอด 165 11.74 111 7.81 146 10.03 63 4.25 
7 ตับแข็ง 137 9.74 137 9.64 127 8.73 85 5.73 
8 เบาหวาน 217 15.44 147 10.34 121 8.32 46 3.10 
9 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 199 14.15 170 11.96 109 7.49 51 3.44 
10 ความดันโลหิตสูง 96 6.83 110 7.74 90 6.19 84 5.66 

ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง  ข้อมูลประชากรจาก  ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 
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ตารางท่ี 30 สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรี (อัตรา:แสนคน) ปี 2555 – 2559 
ล า
ดบั 

โรค ป ี2555 
(ปชก.1,320,799) 

ป ี2556 
(ปชก.1,377,178) 

ป ี2557 
(ปชก.1,405,890) 

ป ี2558 
(ปชก.1,421,425) 

ป ี2559 
(ปชก.1,455,039) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 มะเรง็ปอด 189 14.39 188 14.23 255 18.87 264 18.57 270 18.56 
2 มะเรง็ปากมดลูก** 56 8.44 55 8.14 53 7.62 43 6.00 124 16.49 
3 มะเรง็ตับ 188 14.31 187 14.16 209 15.47 226 15.90 237 16.29 
4 มะเรง็เต้านม** 59 8.89 58 8.58 77 11.08 78 10.88 101 13.43 
5 มะเรง็ล าไส้ 97 7.39 86 6.51 69 5.11 68 4.78 139 9.55 
6 มะเรง็ไม่ระบ ุ 104 7.92 122 9.24 238 17.61 290 20.40 110 7.56 
7 มะเรง็เม็ดเลือดขาว 42 3.20 41 3.10 40 2.96 58 4.08 65 4.47 
8 มะเรง็หลอดอาหาร 28 2.13 27 2.04 36 2.66 37 2.60 57 3.92 
9 มะเรง็กระเพาะอาหาร 29 2.21 28 2.12 30 2.22 21 1.48 51 3.51 

10 มะเรง็ต่อมน้ าเหลอืง 31 2.36 30 2.27 29 2.15 11 0.77 6 0.41 

ที่มา :  รายงานการตายทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย, 2559 

ตารางท่ี 31 ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผื่นแพ้ ปี 2556-2560 
ล า
ดบั 

โรค ป ี2556 
(ปชก.1,377,178) 

ป ี2557 
(ปชก.1,405,890) 

ป ี2558 
(ปชก.1,421,425) 

ป ี2559 
(ปชก.1,455,039) 

ป ี2560 
(ปชก.1,483,049) 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 โรคระบบทางเดนิหายใจ 

(J00 - J99) 
196320 14255.24 231172 16443.11 298630 20763.69 333833 22943.23 333459 22484.69 

2 โรคหอบหืด  3786 274.91 5889 418.88 9078 631.19 9642 662.66 10350 697.89 
3 โรคปอดอักเสบจากการ

แพ้ฝุ่นอินทรีย์ และ ภาวะ
ของระบบทางเดนิหายใจ
จากการสมัผัสสารต่าง ๆ 

186 13.51 123 8.75 159 11.06 171 11.75 208 14.03 

4 ผิวหนังอกัเสบจากการ
สัมผัสภูมิแพ ้และลมพิษ 

7142 518.60 8847 629.28 15057 1046.91   16911 1162.24 16255 1096.05 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี,2560 

3. ข้อมูลการประสบอันตรายและอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน 

ตารางท่ี 32 ข้อมูลการประสบอันตรายและอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน ปี 2557 - 2559 

ปี จ านวน
นายจ้าง 
(ราย) 

จ านวน 
ลูกจ้าง 
(ราย) 

ความรุนแรง รวมการ
ประสบ
อันตราย 

อัตราการประสบ
อันตราย 

ตาย ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

นับทุก
กรณ ี

นับกรณี
ร้ายแรง 

2557 15,798 643,185 30 1 87 1,355 5,078 6,551 10.19 2.29 

2558 16,396 647,221 30 1 53 1,282 4,752 6,118 9.45 2.11 

2559 17,040 653,218 40 - 51 1,081 4,050 5,222 7.99 1.87 

ที่มา :  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ,2560 
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4. ข้อมูลด้านสุขภาพจากโครงการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม   

4.1 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซีส 

ตารางท่ี 33 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซีสในสถานประกอบการโรงโม่หิน ปี 2551 – 2560 

 
ที่มา : คลินิกโรคจากการท างาน โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ,2560 

4.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีผลกระทบลานวางตู้สินค้าและลานจอดรถ 
ตู้คอนเทนเนอร์ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 
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บทท่ี 3  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด 

สรุปสถานการณ์ 
  จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีการวางเครือข่าย
การพัฒนาและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับมากมาย ซึ่งส่งผลให้การจัดระบบบริการทางสังคม
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงการประกอบ
กิจการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
ด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญทั้งในด้านเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจน 
ข้อมูลด้านสภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการเฝ้า
ระวังผลกระทบอย่างเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง       

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตลอดจนน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพ ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกรณีการเฝ้าระวังผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม        
ที่ส าคัญของพ้ืนที่ คือ กรณีโรงโม่หิน และ กรณีกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหัวลาก      
ในชุมชน 

2. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 
ซึ่งพบว่ามีปัญหาเรื่องระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพ้ืนที่เต็มประสิทธิภาพ
แล้ว และบ่อขยะในภาคเอกชนบางแห่งยังมีการด าเนินการไม่ถูกสุขลักษณะ 

3. ควรมีติดตั้งจุดตรวจวัดการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศท่ีได้มาตรฐานเพิ่มเติม เนื่องจาก
จุดตรวจวัดที่มีอยู่ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษมีการติดตั้งเพียง 3 จุด คือ 1) ต าบลบ้านสวน อ าเภอ   
เมืองชลบุรี  2) ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา และ 3) ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา  แต่ในขณะที่
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น นิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ในหลายพ้ืนที่ ทั้งในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี อ าเภอบ้านบึง อ าเภอพานทอง และอ าเภอหนองใหญ่ ซึ่งการรายงานผลการเฝ้าระวังมลพิษทาง
อากาศ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความ
พร้อมเรื่องวัสดุใช้สอย/ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 

4. ควรมีการพัฒนาการด าเนินงานในชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  



 

 

 
การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพจาก 

กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตูบ้รรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
กรณี จังหวัดชลบุรี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสม
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหั วลาก 
และ เพ่ือจัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 ท าการศึกษาในพ้ืนที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง  
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการศึกษาเชิ งส ารวจ 
(Survey Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เก็บข้อมูลใน 4 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่  1  
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบกิจการและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ 
ใช้วิธกีารส ารวจ สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ จ านวน 30 แห่ง ส่วนที่ 2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 
เก็บข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนตัวอย่าง รัศมี 2 กิโลเมตร รอบกิจการ จ านวน 498 ตัวอย่าง ส่วนที่ 4 การ
รวบรวมและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ ส่วนที่ 5 การศึกษาการจัดการปัญหาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการ จ านวน 8 แห่ง 
ในจังหวัดชลบุรี สงขลา และกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ส่วนที ่1 สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ประเภทของกิจการ  
จากการส ารวจกิจการ 30 แห่ง พบว่า มีรูปแบบหรือลักษณะกิจการ สามารถจ าแนกได้  

4 ประเภท ดังนี้  
1.1) การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า และให้บริการรถหัวลาก ร้อยละ 40.00  
1.2) การให้บริการรถหัวลาก มีการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 26.67  
1.3) การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า มีการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 23.33  
1.4) การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า มีการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 10.00 

2) ข้อมูลใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง  
มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการให้บริการตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลาก 

จ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ร้อยละ 76.61  
2.2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่เป็นสถานประกอบกิจการ

ให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าท่ีมีการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสีตู้บรรจุสินค้า ร้อยละ 10.00 
2.3) ใบอนุญาตจากกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนพาณิชย์ สถานที่เก็บรักษา

น้ ามันเชื้อเพลิง ขนส่ง Shipping (ศุลกากร) เป็นต้น ร้อยละ 33.33 
1.2 ลักษณะหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และสารเคมีท่ีใช้ 

3) ขั้นตอนการประกอบกิจการ 
สามารถจ าแนกประเภทการให้บริการได้เป็น 2 ประเภท คือ การให้บริการตู้บรรจุสินค้า และ
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การให้บริการรถหัวลาก ดังนั้น กระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการจะแตกต่างกันตามประเภทการ
ให้บริการ ดังรูปภาพที่ 0-1รูปภาพที่ 5-1 
 

 

รูปภาพที่ 0-1 ขั้นตอนการประกอบกิจการ 
 

4) เครื่องจักร อุปกรณ ์สารเคมี 
4.1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเคลื่อนย้ายหรือล าเลียง  

ตู้บรรจุสินค้า เช่น รถโฟร์คลิฟต์ (Forklift) รถยกตู้ (Side stacker) รถทอปลิฟต์ (Top lift) รถเครน รวมถึง
การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ ตู้ การล้างท าความสะอาด ตู้บรรจุสินค้าและรถหัวลาก 

4.2) สารเคมี ส่วนใหญ่ใช้ในการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า การซ่อม ทาสีตู้บรรจุสินค้า 
และซ่อมบ ารุงรถหัวลาก  

5) การจัดวางตู้บรรจุสินค้า โดยกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 มีการจัดวางตู้บรรจุสินค้าซ้อนทับ
กันจ านวนมากกว่า 5 ชั้น 

การให้บริการดูแล 
รักษาตู้บรรจุสินค้า 

ตรวจสอบเอกสารตู้บรรจุสินค้า 

ตรวจสภาพตู้บรรจุสินค้า 

ไม่ช ารุด ช ารุด 

ซ่อม ประกอบ เคาะ ปะ ผุ 

พ่นทาสี/สารกันสนิม  

ล้างท าความสะอาด 

จัดเก็บระหว่างรอให้บริการ 

การให้บริการรถหัวลาก 

รับ - ส่ง ตู้บรรจุสินค้า 

ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์รถหัวลาก 
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6) การจัดการน้ าเสีย (ไม่รวมน้ าเสียจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน)  
กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.33 มีขั้นตอนหรือกระบวนการประกอบกิจการก่อให้เกิดน้ าเสีย 

โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 40.91 มีการบ าบัดหรือปรับปรุงคณภาพน้ าเสีย  นอกจากนี้  ร้อยละ 72.72  
มีการระบายน้ าเสียลงท่อหรือทางระบายสาธารณะหรือลงแหล่งน้ าสาธารณะ และ ร้อยละ 80.00 มีการระบาย
น้ าเสีย/ระบบรวบรวมน้ าเสียภายในกิจการ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 87.50 ระบายด้วยท่อหรือรางคอนกรีต  

7) ผลการส ารวจสุขลักษณะของกิจการ  
กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.33 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 

73.33 ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และร้อยละ 73.33 ก่อให้เกิดน้ าเสีย  
8) การจัดการเหตุร าคาญ 

กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 มีประวัติได้รับการร้องเรียนปัญหาเดือดร้อนร าคาญ โดย 
ในจ านวนนี้ ร้อยละ 58.82 คือ ฝุ่นละออง 

 
ส่วนที ่2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างาน พบว่า กิจการทุกแห่งมีปริมาณฝุ่นละออง และเสียง 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  
2.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

คุณภาพสิ่ งแวดล้อมทั่วไป มีผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง และเสียง ไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่กฎหมายก าหนด ส่วนคุณภาพน้ าทิ้ง มีเพียง ร้อยละ 14.28 ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีพารามิเตอร์ 
ทีเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ สารแขวนลอย น้ ามันและไขมัน บีโอดี ซีโอดี ซัลไฟด์ เป็นกรด – ด่าง และปริมาณ
ไนโตรเจน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 77.78 ฝุ่น
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในระดับเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ 
และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ  
 
ตารางที่ 0-1 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

1 สิ่งแวดล้อมจากการท างาน    
1.1 ฝุ่นละออง    

 Inhalable particles 4 4 100.00 
 Respirable particles 

 
6 6 100.00 

1.2 เสียง    
 ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA) 5 5 100.00 
 ระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) 

 
5 5 100.00 
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พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป    
2.1 คุณภาพน้ าทิ้ง    

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7 6 85.71 
 สารที่ละลายได้ท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
7 7 100.00 

 สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

7 2 28.57 

 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7 7 100.00 
 บีโอดี (BOD) 7 3 42.86 
 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 7 2 28.57 
 ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 7 6 85.71 
 ซัลไฟด์ (Sulfide) 7 4 57.14 
 ซีโอดี (COD) 7 3 42.86 
 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 7 4 57.14 
 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

(Faecal Coliform Bacteria) 
7 4 57.14 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 1 14.28 
 โลหะหนัก 7 6 85.71 
 - เหล็ก (Fe) 7 7 100.00 
 - แมงกานีส (Mn) 7 7 100.00 
 - สังกะสี (Zn) 7 6 85.71 
 - โครเมียม (Cr) 7 7 100.00 
 - แคดเมียม (Cd) 7 7 100.00 
 - ทองแดง (Cu) 7 7 100.00 
 - ตะกั่ว (Pb) 7 7 100.00 
 - สารหนู (As) 7 7 100.00 
 - ปรอท (Hg) 

 
7 7 100.00 

2.2 ฝุ่นละอองในบรรยากาศ    
 ฝุ่นรวม (TSP) 5 5 100.00 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 9 9 100.00 
 ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน    
 - ปกติ (<51 µg/m3) 9 2 22.22 
 - เฝ้าระวัง (51 – 120 µg/m3) 9 7 77.78 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 3 3 100.00 
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พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

2.3 ระดับเสียง    
 ระดับเสียงรบกวน 5 - - 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 1 1 100.00 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 1 1 100.00 

 
ส่วนที ่3 ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ 
3.1 การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

จากการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการในกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 498 คน พบว่า  

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.50 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง 
ประเด็นฝุ่นละอองบริเวณบ้าน รองลงมา ได้แก่ ฝุ่นละอองภายในบ้าน และความหนาแน่นของการจราจร  
ร้อยละ 71.50 และ 69.90 ตามล าดับ  

9) ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.20 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง ประเด็น
การคมนาคม (มีรถกีดขวางทางการจราจร) รองลงมา ได้แก่ คุณภาพของน้ าฝน (ในการน ามาบริโภค) และ
ผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 42.40 และ 21.30 ตามล าดับ 

10) ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.60 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง ประเด็น
อาการทางตา ตาแดง เคืองตา จากฝุ่นเข้าตา รองลงมา ได้แก่ อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ 
หอบหืด และอาการทางผิวหนัง ร้อยละ 49.00 และ 47.00 ตามล าดับ 
3.2 ข้อมูลเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

การได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ใน 1 ปีที่ผ่านมาของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ พบว่า 
ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญบ่อยครั้งที่สุดจากฝุ่นละออง ร้อยละ 85.70 ความถี่เฉลี่ย 6.85 วัน/สัปดาห์  
(S.D.= 0.69) รองลงมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 84.30 ความถี่เฉลี่ย 6.72 วัน/สัปดาห์ (S.D.= 0.92) 
และความสั่นสะเทือน ร้อยละ 76.9 ความถี่เฉลี่ย 6.75 วัน/สัปดาห์ (S.D.= 0.84) 

เมื่อพิจารณาการร้องเรียนปัญหา พบว่า มีประชาชน ร้อยละ 34.10 ที่เคยร้องเรียนปัญหา
ผลกระทบ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 81.20 ร้องเรียนประเด็นฝุ่นละออง รองลงมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน และ 
กลิ่นรบกวน ร้อยละ 75.30 และ 18.20 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีกิจการในพ้ืนที่พักอาศัย พบว่า ร้อยละ 71.30  
ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 29.00 ประเด็นเสียงดังรบกวน รองลงมา ได้แก่ ฝุ่นละออง และ
การจราจร ร้อยละ 25.40 และ 24.20 ตามล าดับ 
3.3 ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างบ้านถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ พบว่า เหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงรบกวน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(χ2 = 5.021, P-Value = 0.025) เช่นเดียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากฝุ่นละออง มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 7.993, P-Value = 0.005) และเหตุเดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสีย มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 5.845, P-Value = 0.016) 
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ส่วนที ่4 สรุปผลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 

ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก โดยท าการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
4.1 กระบวนการขนส่งสินค้า 

กระบวนการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย ท่าเรือ โรงงาน และกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุ
สินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ควบคุมความปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าภายในท่าเรือ  

11) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ควบคุมตู้บรรจุสินค้าที่มีการบรรจุและขนส่งสินค้าท่ี
มีวัตถุอันตราย ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย  

12) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้มีการก าหนดมาตรฐานทั่วไป
และหลักเกณฑ์ขนาด ของตู้บรรจุสินค้า ตลอดจนเครื่องหมายและฉลากที่แสดงไว้ที่ตู้บรรจุสินค้า เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการขนส่งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

13) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ควบคุมการใช้รถซึ่งแบ่งตามน้ าหนักรถ  
หากมีน้ าหนักมากกว่า 2,200 กิโลกรัม ต้องขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

14) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ควบคุมสถานที่ในการประกอบกิจการเป็นหลัก 
เนื่องจาก กฎกระทรวงผังเมืองรวมแหลมฉบัง พ.ศ. 2555 ได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ห้ามเป็น
สถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม 

15) พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ส าหรับการด า เนินการหรือการ
กระท าใดภายในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว หากต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบ หรือต้องจด
ทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ผู้ประกอบกิจการสามารถขออนุมัติจาก
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแทนได้ ดังรูปภาพที่ 0-2 
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รูปภาพที่ 0-2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการขนส่งสินค้า 

 
4.2 ส าหรับกระบวนการหรือข้ันตอนการประกอบกิจการ  

ส าหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กิจการ
ให้บริการรถหัวลากและกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

16) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศในเรื่อง ฝุ่นละออง และการจัดการน้ าเสียจากการล้างท าความสะอาด  

17) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ควบคุมกิจการที่มีการซ่อมบ ารุง เข้าค่ายเป็นโรงงาน 
ล าดับที่ 95 จ าพวกที่ 3 ซึ่งจะต้องขอใบอนุญาต (รง. 4) และปฏิบัติตามกฎหมายที่กฎหมายก าหนด  

18) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ฝุ่นละอองจาก
การขนส่งล าเลียงตู้บรรจุสินค้า กลิ่นรบกวนจากการพ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า และเสียงดังจากการซ่อม เคาะ ตี ปะ 
ผุ ตู้บรรจุสินค้า เป็นต้น  

18.1) หากกิจกรรมดังกล่าวได้มีการตรวจสอบแล้วเข้าข่ายเป็นเหตุร าคาญตาม มาตรา 25  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการออกค าสั่งระงับ ก าจัด และควบคุมได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

18.2) หากพิจารณาแล้ว พบว่า มีกิจกรรมการต่อประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกัน
สนิม หรือเกี่ยวข้องกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกล เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
จึงจะปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด 

19) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ที่เกี่ยวข้อง 
กับอาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแต่ละสาขา โดยอาคารที่มีพ้ืนที่รวมมากกว่า 150 
ตารางเมตร ต้องมสีถาปนิกเป็นผู้ด าเนินการควบคุมอาคารทุกประเภท/ทุกขนาด 

20) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ควบคุมดูแลในเรื่องผู้ปฏิบัติงาน ในการก าหนดสิทธิต่าง ๆ 
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ของลูกจ้าง รวมทั้งการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยในการท างาน ดัง รูปภาพที่ 
0-3รูปภาพที่ 5-3 
 

 
รูปภาพที่ 0-3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ 

 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 

จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับแต่ไม่มีกฎหมายใดที่สามารถควบคุมการประกอบกิจการได้โดยตรง  
และครอบคลุมทุกกระบวนการ เช่น  

- กฎหมายว่าด้วยโรงงาน สามารถควบคุมเฉพาะกิจการที่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งมีกิจการให้บริการ
ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากจ านวนมากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกดังกล่าว เช่น 
มีเครื่องจักรที่มีก าลังน้อยกว่า 5 แรงม้า มีคนงานน้อยกว่า 7 คน และไม่มีกิจกรรมที่ถูกนิยามให้เป็นโรงงาน
ตามบัญชีรายชื่อโรงงาน เป็นต้น ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกิจการที่เป็นลานจอดรถหัวลากที่ไม่มีการซ่อม 
หรือไม่มีเครื่องจักร หรือมีผู้ปฏิบัติงานจ านวนน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด  จะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน 
จ าพวกดังกล่าว 

-  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ควบคุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพ้ืนที่จอดรถเท่านั้น  
จึงไม่ครอบคลุมถึงการดูแลด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ  

- กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในการก าหนดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่บริเวณเทศบาลนคร  
แหลมฉบัง ก าหนดให้มีการห้ามประกอบกิจการเป็นสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพัก หรือขนถ่ายสินค้า  
หรือสิ่งของ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหากเป็นตู้บรรจุสินค้าเปล่าจะไม่เข้าข่ายเป็น 
สถานที่เก็บสินค้า ดังนั้น จึงไม่ครอบคลุมถึงตู้บรรจุสินค้าเปล่า ที่รอการขนส่งสินค้า  

จะเห็นได้ว่า  แม้มีกฎหมายหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ  แต่ยังขาดส่วนส าคัญที่ใช้ 
ในการควบคุมด้านสุขลักษณะและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบกิจการ 
แม้ว่า กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจะสามารถแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญได้ แต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินการก ากับ ควบคุม ดูแล กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ



IX 
 

 

กิจการให้บริการรถหัวลาก จึงควรให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
เพ่ือให้การควบคุมกิจการมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
ส่วนที ่5 การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

จากการศึกษาการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ
กิจการให้บริการรถหัวลากของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด  
ที่มีการประกอบกิจการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา พบว่า  
การตอบกลับ จ านวน 59 แห่ง ให้ข้อมูลว่ามีสถานประกิจกิจการในพ้ืนที่จ านวน 8 แห่ง และในจ านวนนี้มีเรื่อง
ร้องเรียน จ านวน 3 แห่ง โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา ดังนี้ 

1) ควรมีข้อกฎหมายที่สามารถควบคุมเรื่องการอนุญาตให้ประกอบกิจการก าหนดมาตรการป้องกัน
ปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุจากขับรถเ ร็วในเขตชุมชน และ 
มลพิษทางฝุ่นละออง รวมถึงเสียงรบกวน 

2) เสนอให้กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก  
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3) ควรแนะน าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนท ารายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต  
หากสถานประกอบการมีการกระท าที่ไม่ผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

จากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการให้บริการลานเก็บสะสม  
ตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลาก พบความเสี่ยงและสิ่งคุกคามสุขภาพในหลายประเด็นที่ควรมีการจัดการ 
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะประเด็น ฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน ดังนี้ 

1) ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมก ากับการประกอบ
กิจการให้ถูกสุขลักษณะ 

1.1) ควรมีมาตรการป้องกันฝุ่นจากการเคลื่อนย้ายตูบรรจุสินค้า และการซ่อมตู้บรรจุสินค้า 
การวิ่งสัญจรของรถหัวลาก 

1.2) ควรมีการป้องกันเสียงดังเสียงดังจากการซ่อม เคาะ ตี ตัด ปะผุตู้บรรจุสินค้า การวิ่งสัญจร
ของรถหัวลากผ่านชุมชน การวางซ้อนตู้บรรจุสินค้า 

1.3) ควรมีการก าหนดความสูงของการจัดเรียงวางซ้อนตู้บรรจุสินค้า เพ่ือให้เกิดความสมดุล
และลดความเสี่ยงจากการถล่มของตู้บรรจุสินค้า 

1.4) ควรมีการจัดเก็บสารเคมี เช่น สารเคมีที่ใช้ส าหรับการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้ า 
สารเคมีที่ใช้ในการซ่อมแซม ทาสีตู้บรรจุสินค้า สารเคมีท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุงรถหัวลาก 

1.5) ควรมีการจัดการน้ าเสียจากการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า การล้างรถหัวลาก  
การล้างท าความสะอาดพ้ืนลานประกอบกิจการ การมีระบบบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียก่อนปล่อยลง
ท่อหรือรางระบายสาธารณะ โดยเฉพาะน้ ามันและไขมัน สารแขวนลอย 

1.6) ควรมีการออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียภายในกิจการด้วยท่อหรือรางคอนกรีตแทน 
การระบายด้วยรางดิน  



X 
 

 

1.7) ควรมีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  
1.8) ควรมีการป้องกันความสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า  
1.9) ควรมีการป้องกันกลิ่นรบกวนจากการพ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า  
1.10) ควรมีการจัดการแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น าโรค เช่น ลูกน้ ายุงในยางรถยนต์ใช้แล้ว  

เศษอาหารบริเวณอาคารส านักงาน 
1.11) ควรมีมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น  

มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น สัญญาณเตือนภัยและ
สายน้ าดับเพลิงการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง (เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ)  
การป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 

2) ข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านสารณสุขในพ้ืนที่ 
จากผลการศึกษา พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น ควรเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรัศมี 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุไม่เกิน 
5 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบสถานประกอบกิจการมีอาการทางตาเนื่องจากฝุ่นเข้าตา ร้อยละ 50.60 
ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่เก่ียวกับอาการทางตาจากฝุ่นเข้าตาด้วย 

3) ข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
จากผลการศึกษา พบว่า การประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดการรบกวนต่อสภาวะ 

ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะ ฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน รวมถึงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันครอบคลุมเพียงบางส่วนของกิจกรรม 
ในการประกอบกิจการ เช่น การซ่อมแซม บ ารุงรักษา การปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม  เป็นต้น  
แต่ยังไม่ครอบคลุมกิจการลานจอดรถหัวลาก ที่ให้บริการเป็นพ้ืนที่จอดรถเพียงอย่างเดียว ดังนั้น  ควรเสนอ 
ให้คณะกรรมการสาธารณสุข น าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบการพิจารณาประกาศให้กิจการ 
ให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
จากข้ อมู ล  พบว่ า  ในอนาคตจะมี สิ นค้ าผ่ านท่ า เที ยบ เรื อแหลมฉบั ง  ขั้ นที่  1  ขั้ นที่  2  ขั้ นที่  3 
มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าต้องมีตู้บรรจุสินค้ารองรับไม่น้อยกว่า 18 
ล้าน อีทียูต่อปี ดังนั้นควรมีการศึกษาคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการดังกล่าว และเสนอมาตรการ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้  ควรมีการศึกษาศักยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity)  
กิจการตู้บรรจุสินค้าในพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือจากการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 



 

 

 
บทน า 

1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ได้รับมอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ ได้แก่  
รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ สนามบินนานาชาติ ท่าเรืออุตสาหกรรม และท่าเรือน้ าลึก  
โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารท่าเรือที่ส าคัญของประเทศ จึงได้มีการพัฒนา
ท่าเทียบเรือชายฝั่งให้ตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว (การท่าเรือแหลมฉบัง, 2560) ซึ่งจากการพัฒนา 
ท่าเทียบเรือชายฝั่งระหว่างประเทศนั้น เป็นโอกาสในการลงทุนประกอบกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ซึ่งกิจการดังกล่าวหลายแห่งไม่มีการบริหารจัดการและมาตรการ
รองรับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรณีตัวอย่าง ท่าเทียบเรือน้ าลึกแหลมฉบังเป็นท่าเทียบเรือชั้นน า
ระดับโลก ในพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จากข้อมูลการผ่านเข้า – ออก ของตู้บรรจุสินค้า 
พบว่า ในปี 2559 มีจ านวนมากกว่า 3.4 ล้านทีอียู1 และเมื่อศึกษาย้อนหลัง 5 ปี พบว่า เพ่ิมขึ้นเกือบ 5 เท่า 
และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2561) ทั้งยังเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับ
กิจการ ที่ร้องเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้
บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน 

จากการร้องเรียนดังกล่าว ท าให้มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า
และกิจการให้บริการรถหัวลาก และได้มีการเสนอประเด็นดังกล่าวเพ่ือพิจารณาเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ไปยังคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
อย่างต่อเนื่องมาตั้ งแต่  ปี  2554 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560 ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 - 1/2560 ได้มีข้อสรุปให้ ลานวางตู้สินค้า การล้างลาน และล้างตู้คอนเทนเนอร์ 
ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจาก 
เห็นว่าการขนส่งสินค้า การล้างลาน และล้างตู้คอนเทนเนอร์ นั้น เป็นเพียงกิจกรรมในกิจการดังกล่าว  
อย่างไรก็ตาม จังหวัดชลบุรีได้เห็นความส าคัญของปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่เกิดขึ้น  
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีการประกอบ
กิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลากในชุมชน เพ่ือเสนอข้อเท็จจริง ปัญหาสถานการณ์ 
ผลกระทบ และความเสียหายที่เกิดขึ้นมายังกรมอนามัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนและร่วมศึกษาปัญหา 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกครั้ง  

ทั้งนี้ กรมอนามัย ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข ได้เห็นความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้ท าการศึกษาสถานการณ์
ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการ
ให้บริการรถหัวลาก เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการ อันจะเป็นการควบคุม 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่อไป 

                                           
1 TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT ) : ทีอีย,ู หน่วยนับตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2561) 
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1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.3.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการ 

ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
1.3.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตราย  

ต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา  

1) ศึกษาลักษณะการประกอบกิจการ ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของการประกอบ 
กิจการ และศึกษาการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ในพ้ืนที่
เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 

2) ศึกษาการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
1.4.2 ขอบเขตเชิงพื้นที ่

1) ศึกษาลักษณะการประกอบกิจการ ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของการประกอบกิจการ 
และการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ในพ้ืนที่เทศบาลนครแหลม
ฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 

2) ศึกษาการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ของเจ้าหน้าที่อปท.และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพ และสงขลา 

1.4.3 ขอบเขตเชิงเวลา 
1) ด าเนินการศึกษาระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 
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1.5 กรอบแนวคิด 
  

ผลลัพธ์ 
1. ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการให้บริการลาน
เก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก เพ่ือข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการ
ประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. หลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 

สถานการณ์กิจการ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะกิจการ 
ส่วนที่ 2 กระบวนการให้บริการ  
ส่วนที่ 3 สุขลักษณะ การสุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยง  
ส่วนที่ 4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

2.1. มลพิษทางเสียง 
2.2. คุณภาพน้ าทิ้ง 
2.3. คุณภาพอากาศ 

 

สถานการณ์สุขภาพ 
1. ข้อมูลทุติภูมิกลุ่มโรคที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง 
2. การประสบอุบัติเหตุเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การสาธารณสุข โรงงาน ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน วัตถุอันตราย มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม ควบคุมอาคาร 

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดชลบุรี 
1. เทศบาลนครแหลมฉบัง 
2. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
3. เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย 

การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. กระทรวงสาธารณสุข 
 

ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยง 
1. ลักษณะครอบครัวและบ้านพักอาศัย 
2. การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบ 
3. เหตุเดือดร้อนร าคาญและการร้องเรียน 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. ความสัมพันธ์บ้านพักอาศัย - กิจการ 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6.1 “กิจการให้บริการรถหัวลาก” หมายถึง สถานที่ที่มียานยนต์ประเภท รถหัวลาก ไว้ให้บริการ 

เพ่ือประโยชน์ทางการค้า รวมถึงมีไว้ให้เช่า ซึ่งในกิจการนั้นจะมีการซ่อมหรือบ ารุงรักษารถหัวลากดังกล่าวด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

1.6.2 “กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า” หมายถึง สถานที่ที่มีการให้บริการหรือรับจ้างซ่อม 
ประกอบ เคาะ ปะผุ ทาสีหรือสารกันสนิม การล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า และหมายความรวมถึง  
การให้บริการรับฝาก ให้เช่า หรือเก็บรักษาตู้บรรจุสินค้าด้วย 

1.6.3 “ตู้บรรจุสินค้า” (Freight Container) หมายถึง หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งซึ่งมีลักษณะ 
รูปร่าง พอที่จะน ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง สะดวกต่อการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งใดระบบหนึ่ง  
หรือหลายระบบ และสะดวกต่อการบรรจุมีคนขายสินค้า เหมาะส าหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน 
การขนถ่าย โดยเฉพาะเมื่อขนถ่ายจากระบบการขนส่งหนึ่งไปยังอีกระบบการขนส่งหนึ่ง และมีปริมาตรภายใน 
(ไม่รวมถึงพาหนะหรือกฎเกณฑ์การบรรจุหีบห่อ) ไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2528) หรือตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปทรงอ่ืนใด ท าจากเหล็ก อลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนใด ใช้บรรทุก
สินค้าที่เป็นหีบ ห่อ ชิ้น ลัง พาล์เล็ต กล่อง หรือไม่มีหีบห่อ เพ่ือป้องกันการสูญหายและเสียหายระหว่าง  
การขนส่ง สะดวกและรวดเร็วต่อการเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ซึ่งจะแตะต้องเฉพาะตัวตู้ ปราศจากการแตะต้อง
สินค้าท่ีบรรจุอยู่ภายใน 

1.6.4 “รถหัวลาก” หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะเป็น “รถลากจูง” รถที่ใช้ใน 
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่มีลักษณะเป็นรถลากจูง รถส าหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถหางลาก และ 
รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะพบการใช้งานรถหัวลากในระบบการขนส่ง โลจิสติกส์  
การบรรทุกสิ่งของเพ่ือการพานิชย์ โดยในการบรรทุกสิ่งของนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของลักษณะเป็น “รถกึ่งพ่วง” ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จ าเป็นต้องใช้รถอ่ืนลากจูง และน้ าหนักรถ
รวมน้ าหนักบรรทุกบางส่วนเฉลี่ยบนเพลาล้อของรถคันลากจูง  หรือ รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ลักษณะเป็น “รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว” รถพ่วงที่มีลักษณะเพ่ือบรรทุกสิ่งของที่มีความยาวโดยมีโครงโลหะ 
ที่สามารถปรับความยาวของช่วงล้อระหว่างรถลากจูงกับรถกึ่งพ่วงได้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
2524) 

1.6.5 “ชุมชน” หมายถึง ชุมชนที่ เป็นสถานที่ตั้งกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ 
กิจการให้บริการรถหัวลาก ในรัศมี 2 กิโลเมตร ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร 

1.6.6 “ประชาชน” หมายถึง ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในชุมชนที่เป็นสถานที่ตั้งกิจการให้บริการ 
ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ในรัศมี 2 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี สงขลา 
และกรุงเทพมหานคร 

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 

ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
1.7.2 หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ 

กิจการให้บริการรถหัวลาก



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 สถานการณ์และแนวโน้ม 
2.1.1 ตู้บรรจุสินค้า 

การขนส่งทางทะเล จัดเป็นการขนส่งที่มีความส าคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบ  
การขนส่งอ่ืน ๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบ 
การขนส่งทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยตู้บรรจุสินค้า (Container Box) โดยสินค้า 
ที่จะขนส่ง จะต้องมีการน ามาบรรจุตู้  (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ (Container Ship)  
ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้บรรจุสินค้า โดยในปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี มีตู้บรรจุสินค้า น าเข้า – ส่งออก ในระหว่างปี 2556 – 2560 จ านวนตู้บรรจุสินค้าเพ่ิมขึ้นจาก 
5.97 ล้านอีทียู เป็น 7.68 ล้านอีทียู หรือเพ่ิมมากขึ้นถึง 28 เท่า ใน 5 ปี และยังคมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง (การท่าเรือแหลมฉบัง, 2561) 

 

 
แผนภูมิที่ 2-1 แสดงจ านวนตู้บรรจุสินค้า เข้า – ออก ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างปี 2556 – 2560  

(การท่าเรือแหลมฉบัง, 2561)  
 
ในปัจจุบัน องค์กรตู้บรรจุสินค้าระหว่างประเทศ (International Container Bureau; ICB)  

เป็นผู้ดูแลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตู้บรรจุสินค้าระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ในการระบุรหัสประจ าตู้บรรจุสินค้าในการขนส่ง (Freight containers - Coding, identification and 
marking ; IOS 6346:1995) ( International Organization for Standardization, 1995)  ไ ด้ จ า แ น ก 
ตู้บรรจุสินค้า ดังตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 ตู้บรรจุสินค้าตามมาตรฐานสากลในการระบุรหัสประจ าตู้บรรจุสินค้าในการขนส่ง  
(Freight containers - Coding, identification and marking ; IOS 6346:1995) 

 รหั
ส 

ตู้บรรจุสินค้า 

1.  G ตู้บรรจุสินค้าเอนกประสงค์ทั่วไปที่ไม่มีช่อง
ระบายอากาศ  

General purpose container without 
ventilation 

2.  V ตู้บรรจุสินค้าที่มีช่องระบายอากาศ  General purpose container with 
ventilation 

3.  B ตู้บรรจุสินค้าเทกอง  Dry bulk container 
4.  S ตู้บรรจุสินค้าชื่อจ าเพาะ  Named cargo container 
5.  R ตู้บรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิ Thermal container 
6.  H ตู้บรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบถอดได้  Thermal container 
7.  U ตู้บรรจุสินค้าเปิดด้านบน Open-top container 
8.  P ตู้บรรจุสินค้าแบบมีเฉพาะฐานตู้  Platform (container) 
9.  T ตู้บรรจุสินค้าแบบถัง  Tank container 
10.  A ตู้บรรจุสินค้าส าหรับการขนส่งทางอากาศ 

หรือภาคพื้นดิน 
Air/surface container 

(International Organization for Standardization, 1995) 
 

1) ตู้บรรจุสินค้าเอนกประสงค์ทั่วไปที่ไม่มีช่องระบายอากาศ (General purpose container 
without ventilation) เป็นตู้ปิดสนิท ไม่มีช่องระบายอากาศ ใช้ส าหรับบรรจุของแห้ง กล่องกระดาษ กระสอบ 
วัสดุที่ยากต่อการจับถือ เสื้อผ้าที ่เป็นรูปแบบที่นิยมในปัจจุบัน ดังรูปภาพที่ 2-1 
 

 
รูปภาพที่ 2-1 ตู้บรรจุสินค้าเอนกประสงค์ทั่วไปที่ไม่มีช่องระบายอากาศ  

(Smita, 2017) 
 

2) ตู้ บรรจุ สิ นค้ าที่ มี ช่องระบายอากาศ  (General purpose container with ventilation)  
เป็นตู้ที่มีช่องระบายอากาศ ใช้ส าหรับบรรจุรถยนต์ อุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพกาศระหว่างขนส่งได้ หรือ 
สินค้าเกษตรทีม่ีความชื้นและต้องมีการระบายอากาศ ดังรูปภาพที่ 2-2 
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รูปภาพที่ 2-2 ตู้บรรจุสินค้าที่มีช่องระบายอากาศ 

 (Chongqing Hi-Sea Equipment Import & Export Co.,Ltd., 2018)  
 

3) ตู้บรรจุสินค้าเทกอง (Dry bulk container) เป็นตู้ที่สามารถเปิดฝาได้จากด้านบน หรือไม่มี 
ฝาปิด ใช้ส าหรับสินค้าท่ีสามารถเทกองรวมได้ เช่น ถ่านหิน ขยะ โดยส่วนมากจะนิยมใช้กับการขนส่งทางรถไฟ 
และนิยมใช้ในแถบประเทศสมาชิกยุโรป แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ตู้ที่ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าประเภทกล่องหรือ 
ตู้ไม่มีการควบคุมความดันภายใน และตู้ท่ีมีการควบคุมความดันภายใน ดังรูปภาพที่ 2-3 
 

 
รูปภาพที่ 2-3 ตู้บรรจุสินค้าเทกอง  

(Smita, 2017) 
 

4) ตู้บรรจุสินค้าชื่อจ าเพาะ (Named cargo container) เป็นตู้บรรจุสินค้าที่ใช้เฉพาะสินค้านั้น ๆ 
เช่น บริการด้านปศุสัตว์ สัตว์ ปลา และบริการขนส่งรถยนต์ ดังรูปภาพที่ 2-4 และรูปภาพที่ 2-5 
 

 
รูปภาพที่ 2-4 ตู้บรรจุสินค้าบริการขนส่งรถยนต์  
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(CFR AutoDirect, 2018) 
 

 
รูปภาพที่ 2-5 ตู้บรรจุสินค้าบริการด้านปศุสัตว์  

(STEWART TRAILERS, 2018) 
 

5) ตู้บรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Thermal container) มีเครื่องท าความอุณหภูมิให้คงที่ อาจเป็น
ตู้เย็นหรือตู้ร้อน เหมาะส าหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารสด และสินค้าเกษตรที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ  
เป็นต้น แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ตู้ เย็น, ตู้ เย็นและร้อน และตู้เย็นหรือร้อนที่มีสามารถผลิตพลังงานได้  
ดังรูปภาพที่ 2-6 
 

 
รูปภาพที่ 2-6 ตู้บรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  
(ACE Container & Parts Co., Ltd, 2018) 

 
6) ตู้ บรรจุ สิ นค้ าควบคุม อุณหภูมิ แบบถอดได้  (Thermal container) ลั กษณะคล้ ายกับ 

ตู้บรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Thermal container) แต่สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ได้ 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เปลี่ยนถ่าย หรือบรรจุสินค้าที่ไม่จ าเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ แบ่งเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่ ตู้ที่สามารถถอดเครื่องควบคุมอุณหภูมิได้ และตู้ที่มีฉนวนความร้อน 

7) ตู้บรรจุสินค้าเปิดด้านบน (Open-top container) เหมาะส าหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ
น าเข้าจากด้านข้างของตู้ทั่วไปได้ เช่น เครื่องจักร พาเลทขนาดใหญ่ เป็นต้น หรือสินค้าที่มีขนาดยาว  
เหมาะส าหรับใช้เครื่องจักรในการขนย้ายจากด้านบน เช่น เหล็กเส้นขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าการเกษตร 
ที่จ าเป็นต้องการระบายอากาศมาก ๆ เช่น แอปเปิล และมันฝรั่ง เป็นต้น ดังรูปภาพที่ 2-7 
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รูปภาพที่ 2-7 ตู้บรรจุสินค้าเปิดด้านบน  

(Langh Cargo Solutions, 2018) 
 
8) ตู้บรรจุสินค้าแบบมีเฉพาะฐานตู้ (Platform (container)) เป็นตู้บรรจุสินค้าที่มีโครงสร้าง 

ไม่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์ มีลักษณะพิเศษ เช่น สามารถพับได้ สามารถถอดประกอบได้ทุกด้าน บางรุ่นไม่มี 
ผนังด้านยาว และบางรุ่นมีเฉพาะโครงเหล็ก เป็นต้น นิยมใช้บรรจุสินค้าที่เป็นเครื่องจักร หรือสินค้าที่ทน 
ต่อสภาพอากาศในระหว่างขนส่ง ดังรูปภาพที่ 2-8 
 

 
รูปภาพที่ 2-8 ตู้บรรจุสินค้าแบบมีเฉพาะฐานตู้  

(IC Maritime Services, S.L, 2018) 
 

9) ตู้บรรจุสินค้าแบบถัง (Tank container) ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว ซึ่งมีทั้งชนิด 
ที่เป็นอันตราย ไม่เป็นอันตราย รวมถึงใช้บรรจุสินค้าทีเ่ป็นก๊าซ ดังรูปภาพที่ 2-9 
 

 
รูปภาพที่ 2-9 ตู้บรรจุสินค้าแบบถัง  

(Hooverferguson, 2018) 
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10) ตู้บรรจุสินค้าส าหรับการขนส่งทางอากาศหรือภาคพ้ืนดิน (Air/surface container) จะมี

ลักษณะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการบรรทุกตู้บรรจุสินค้าเหล่านี้ ดังรปูภาพที่ 2-10 
 

 
รปูภาพที่ 2-10 ตู้บรรจุสินค้าส าหรับการขนส่งทางอากาศ 

(Unique Load Device, 2018) 
 

2.1.2 รถหัวลาก 
รถหัวลาก เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ส าหรับลากจูง พ่วง บรรทุก ตู้บรรจุสินค้าจากท่าเรือไปยังโรงงาน

หรือที่ตั้ งของผู้ รับสินค้า และจากโรงงานหรือที่ตั้ งของสินค้าไปยังท่าเรือเ พ่ือขนส่งทางเรือไปยัง  
ประเทศปลายทาง ในปัจจุบันมีการจดทะเบียนรถบรรทุกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาย้อนหลัง 10 ปี 
พบว่า มียอดสะสมที่เพ่ิมจ านวนขึ้นถึง 97,644 คัน หรือคิดเป็น 50 เท่า และยังคงมีการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น 
ในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ ในปี 2560 มีจ านวนรถหัวลากที่จดทะเบียนสะสมในประเทศเทศไทยทั้งสิ้น 193,442 คัน 
(กรมการขนส่งทางบก, 2561) ดังตารางที่ 2-2 แผนภูมิที่ 2-2 และแผนภูมิที่ 2-3 

ส าหรับประเทศไทยจ านวนรถหัวลากที่เพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีการธุรกิจ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง กรุงเทพมหานคร มีการทดทะเบียนสะสมรถหัวลากมากที่สุด โดย
รองลงมา คือ ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่มีท่าเรือในการน าเข้าและส่งออกทั่วประเทศ (กรมการขนส่ง
ทางบก, 2561)  
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ตารางที่ 2-2 จ านวนและอัตราการเพ่ิมข้ึนของรถหัวลากที่จดทะเบียนสะสม 
ปี พ.ศ. จ านวน (คัน) อัตราการเพิ่มข้ึน 
2550 95,798 - 
2551 103,991 8.55 
2552 110,399 6.16 
2553 118,280 7.14 
2554 128,960 9.03 
2555 142,599 10.58 
2556 158,021 10.81 
2557 167,844 6.22 
2558 175,990 4.85 
2559 184,783 5.00 
2560 193,442 4.69 

(กรมการขนส่งทางบก, 2561) 
 

 
แผนภูมิที่ 2-2 จ านวนของรถหัวลากที่จดทะเบียนสะสม ปี พ.ศ. 2550 – 2560 

(กรมการขนส่งทางบก, 2561) 
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แผนภูมิที่ 2-3 อัตราการเพ่ิมของรถหัวลาก ปี พ.ศ. 2550 – 2560 

(กรมการขนส่งทางบก, 2561) 
 

2.1.3 กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
ในปัจจุบันการขนส่งระหว่างประเทศที่นิยมในการลงทุน คือ การขนส่งทางเรือ เมื่อสินค้าถูกบรรจุ

ด้วยตู้บรรจุสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่สะดวก สามารถก าหนดปริมาณ ในการขนส่งทางเรือได้ จะถูก 
ล าเลียงลงสู่เรือขนส่งไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งการขนส่งทางเรือได้รับก ากับดูแลโดย องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการท างานในทะเลและการป้องกันมลภาวะทางทะเล  (กระทรวงคมนาคม, 2553) เมื่อตู้บรรจุสินค้า 
ถูกล าเรียงลงสู่ท่าเรือในประเทศไทย จะได้รับการก ากับ ดูแล โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
รัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีท่าเรือที่ส าคัญ เช่น ท่าเรือกรุงเทพ และ 
ท่าเรือแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย , 2018) จากนั้นตู้บรรจุสินค้าจะถูกขนส่งด้วยรถหัวลาก 
ไปยังสถานที่ปลายทาง ซึ่ งรถเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และเมื่อมี 
การน าสินค้าออกจากตู้บรรจุสินค้าจะเป็นกระบวนการสุดท้ายของการขนส่งสินค้าด้วยตู้บรรจุสินค้า 
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รูปภาพที่ 2-11 กระบวนการขนส่งสินค้าด้วยตู้บรรจุสินค้า 

 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนของการให้บริการตู้บรรจุสินค้า จึงไม่นิยมขนส่งตู้เปล่าไปยังประเทศต้นทาง 

แต่จะถูกพักวางไว้เพ่ือซ่อมบ ารุง ล้างท าความสะอาด และรอให้บริการในเที่ยวเรือถัดไป ดังรูปภาพที่ 2-11 
ถึงแม้ในท่าเรือหลายแห่งได้มีการให้บริการตู้บรรจุสินค้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงท าให้ 
เกิดการลงทุนเปิดกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและการให้บริการรถหัวลาก ซึ่งภายในจะมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง เช่น เคาะ ปะ ผุ และท าสี เป็นต้น มีการล้างท าความสะอาด เช่น ตู้บรรจุสินค้า  
ที่ใช้ส าหรับเทกอง ตู้บรรจุสินค้าชนิดถัง และรถหัวลาก และมีพ้ืนที่ให้เช่าวางตู้บรรจุสินค้าหรือจอดรถหัวลาก
ระหว่างรอให้บริการในจังหวัดชลบุรี มีท่าเรือระหว่างประเทศที่ส าคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีจ านวน 
ตู้บรรจุสินค้าผ่านเข้า - ออก ในแต่ละปีจ านวนหลายล้านอีทียู ท าให้เกิดการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ
ดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและรถหัวลาก ในพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  
และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ในปัจจุบันมีกิจการให้บริการดูแล
รักษาตู้บรรจุสินค้า และการให้บริการรถหัวลาก จ านวนมากกว่า 316 แห่ง ดังตารางที่ 2-3 และตารางที่ 2-4 
โดยมากกว่า 48 แห่ง ที่มีกิจการนี้อยู่ในพ้ืนที่ของชุมชน และยังเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ
ของสายเรือหรือผู้รับบริการ  
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ตารางที่ 2-3 จ านวนกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและการให้บริการรถหัวลาก ในจังหวัดชลบุรี  
 

พ้ืนที่ 

ประเภทกิจการให้บริการดูแลรักษา (แห่ง) 

ตู้บรรจุสินค้า รถหัวลาก ตู้บรรจุสินค้า 
และรถหัวลาก ไม่แยกประเภท รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ทน.แหลมฉบัง 62 19.62 171 54.11 6 1.90 - - 239 75.63 
2 ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ - - - - - - 70 22.15 70 22.15 
3 ทต.ตะเคียนเตี้ย 1 0.32 6 1.90 - - - - 7 2.22 
 รวม  63  19.94   177  56.01   6  1.90   70  22.15   316  100.00  

(การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2560) 
 
ตารางที่ 2-4 จ านวนกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า และการให้บริการรถหัวลาก ในพ้ืนที่เทศบาล
นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

 

พ้ืนที่ 
ตู้บรรจุสินค้า รถหัวลาก 

ตู้บรรจุสินค้า 
และรถหัวลาก รวม 

ซ่อม ไม่ซ่อม ซ่อม ซ่อม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ต.ทุ่งสุขลา 34 15.89 68 31.78 46 21.50 5 2.34 153 71.50 
2 ต.บางละมุง 2 0.93 25 11.68 10 4.67 - - 37 17.29 
3 ต.สุรศักดิ ์ 2 0.93 8 3.74 3 1.40 1 0.47 14 6.54 
4 ต.หนองขาม 2 0.93 3 1.40 - - - - 5 2.34 
5 รอบท่าเรือ 3 1.40 - - - - - - 3 1.40 
6 ต.บึง 1 0.47 1 0.47 - - - - 2 0.93 
 รวม 44 20.56 105 49.07 59 27.57 6 2.80 214 100.00 

(ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง, 2561) 

2.2 การพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศ 
2.2.1 ท่าเรือแหลมฉบัง 

ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เป็นทาเรือที่ได้รับการพัฒนาใหเป็นทาเรือหลักแห่งหนึ่งของประเทศ  
ตามนโยบายของรัฐในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในภาคอุตสาหกรรมและการสงออก มีหนาที่ในการก ากับ
ดูแล การบริหารและประกอบการทาเทียบเรือใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 
ใหแกสินคาและเรือสินคาที่เขาเทียบทา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551) จากข้อมูลปี 2559 มีปริมาณ 
การขนถ่ายตู้บรรจุสินค้าผ่านท่าเรือประมาณ 7 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์ประมาณ 1 ล้านคันต่อปี คิดเป็น 
ร้อยละ 70.00 ของขีดความสามารถของท่าเรือที่รองรับตู้สินค้าได้สูงสุดที่ประมาณ 11 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์
ประมาณ 2 ล้านคันต่อปี และเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ 
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของท่าเรือเพ่ือรองรับ  
ความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นจาก 7.7 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18.1 ล้านตู้ต่อปี  
เพ่ิมความสามารถในการขนส่งรถยนต์จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อปี และเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง 
ตู้สินค้าผ่านท่าโดยรถไฟทั้งหมดของท่าเรือแหลมฉบั งจาก ร้อยละ 7.00 เป็น ร้อยละ 30.00 โดย 
จะท าการก่อสร้างและเปิดด าเนินการภายใน ปี พ.ศ. 2568 (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
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ภาคตะวันออก, 2561) 
2.2.2 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) 

ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product; GDP) ร้อยละ 32.00 ของโลก ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ และเป็นจุดยุทธศาสตร์
ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในด้านการผลิต การค้า  
การส่งออกและการขนส่ง จึงเกิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรม  เพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาว ซึ่งอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์ เป็นหนึ่ง 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และยังไม่มี จึงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ขนส่งและการบินให้ครบวงจร โดยในปัจจุบันได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งที่ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาระบบราง และมีการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทั้งยังมีการการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง 
3 ท่าเรือ และพัฒนาระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless 
Operation) (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561)  

การพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศเป็นเป้าหมายหลักส าคัญของการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ านวนการเข้า - ออก ของตู้บรรจุสินค้าที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ล้วนมีผลโดยตรงกับธุรกิจเกี่ยวกับกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและรถหัวลาก ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการขนส่งสินค้าในส่วนของภาคพ้ืนดินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
ของธุรกิจต่อไป 

2.3 การด าเนินการของภาครัฐ 
ในปี 2554 ส านักงานเทศบาลนครแหลมบัง ได้มีข้อเสนอต่อศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  

ให้มีการเพ่ิมกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและรถหัวลาก ให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจ านวนมาก  
มีผลกระทบหลายด้าน เช่น ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน สั่นสะเทือน  และกลิ่นรบกวน ไม่มีมาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดที่ชัดเจนในกิจการ และมีที่ตั้งอยู่ในชุมชน (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, 2554)  

ต่อมาในปี 2556 ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข  ครั้ งที่  76-7/2556 กรมอนามัย  
ได้มีการน าเสนอข้อมูลกิจการตู้คอนเทนเนอร์และกิจการท่าเทียบเรือสินค้า ร่วมกับข้อมูลจากผู้แทนจากกรม
เจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย จากการร้องเรียนของชาวบ้านชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ โดยก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ไม่ควรก าหนดให้เป็น 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ มีกฎหมายหลายฉบับ  
ที่สามารถใช้ควบคุมกิจการดังกล่าวได้ ประกอบกับราชการส่วนท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจระงับเหตุร าคาญ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการได้อยู่แล้ว และให้ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6  ชลบุรี  
ศึกษาปัญหาที่เกิดจากกิจการทั้งสองประเภทเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกหรือไม่ และสถานการณ์ของปัญหา 
มีแนวโน้มเป็นอย่างไร พร้อมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่ง 
ผลการตรวจวัดให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงตดิตามผล 
การควบคุมและแก้ไขปัญหา เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการสาธารณสุขทราบต่อไป  และควรแจ้งผลการ
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พิจารณาให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาทราบต่อไปด้วย  (ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข, 2556) 

ต่อมาในปี 2559 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกิจการลานจอดรถหัวลากและลานวางตู้สินค้า ต่อมาส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดท าข้อมูลเพ่ือหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 มายังกรมอนามัย ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 3-2/2559 เพ่ือพิจารณาให้กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, 2559)  

และในปี 2560 กรมอนามัย ได้น าประเด็นข้อหารือข้อกฎหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ กรณี 
การพิจารณาว่ากิจการลานวางตู้สินค้า/ล้างตู้คอนเทนเนอร์ ตามค าร้องขอจากส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดชลบุรี  ต่อการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข มีมติให้ การขนส่งสินค้า ส่วนการล้างลานและล้างตู้บรรจุสินค้า เป็นกิจกรรมของกิจการ 
ดังกล่าว จึงเห็นว่าไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
ได้มีค าแนะน า หากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เห็นว่าลานวางตู้สินค้าหรือการล้างตู้บรรจุสินค้า 
ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง 
ปัญหา สถานการณ์ ผลกระทบ และความเสียหายที่เกิดขึ้น มายังกรมอนามัย  เพ่ือร่วมศึกษาปัญหา 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และน าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาเสนอรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, 2560) 

2.3.1 คณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีการประกอบ
กิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลากในชุมชน 

จังหวัดชลบุรี เห็นความส าคัญต่อปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่เกิดขึ้น 
จากกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหัวลาก เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์  
และลานจอดรถหัวลากในชุมชน ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ในการเสนอข้อเท็จจริง ปัญหา
สถานการณ์ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิด จังหวัดชลบุรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยง 
และผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลากใน
ชุมชน เพ่ือน าผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุข  (จังหวัดชลบุรี, 
2560) 

2.4 สถิติการเจ็บป่วย 
2.4.1 โรคทางเดินหายใจ หรือ โรคระบบหายใจ หรือ โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract 

disorder หรือ Respiratory tract disease) คือ โรคที่เกิดจากมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ 
ในระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก ล าคอ ท่อลม หลอดลม และปอด  เป็นต้น (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2561)  
ถูกจัดอยู่ในบัญชีจ าแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ( International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; ICD) ด้วยรหัส J00 -J99  
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ปัจจุบัน จังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน 5 ปีที่ผ่านมา อัตรา
ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจต่อแสนประชากรในจังหวัดชลบุรีเพ่ิมมากขึ้น 41 เท่า โดยในอ าเภอบางละมุง
เพ่ิมขึ้น 9 เท่า และอ าเภอศรีราชาเพ่ิมขึ้นมากถึง 58 เท่า (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , 2561) ดัง
แผนภูมิที่ 2-4 
 

 
แผนภูมิที่ 2-4 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจต่อแสนประชากร จังหวัดชลบุรี 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2561) 
 

โดยมีโรคทางเดินหายใจที่ส าคัญที่มีการเฝ้าระวังในพ้ืนที่อุตสาหกรรม ดังนี้ 
1) โรคหอบหืด มีอัตราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจต่อแสนประชากรในจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น 60 

เท่า ในอ าเภอบางละมุงเพ่ิมขึ้น 30 เท่า และอ าเภอศรีราชาเพ่ิมขึ้นมากถึง 70 เท่า (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี, 2561) ดังแผนภูมิที่ 2-5 

 

 
แผนภูมิที่ 2-5 อัตราป่วยด้วยโรคหอบหืดต่อแสนประชากร จังหวัดชลบุร ี

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2561) 
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2) โรคปอดอักเสกจากการแพ้ฝุ่นอินทรีย์ และภาวะของระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสสาร 
ต่าง ๆ มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรในจังหวัดชลบุรีเพ่ิมมากขึ้น 2.9 เท่า ในอ าเภอศรีราชาเพ่ิมขึ้นมากถึง 52 
เท่า (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2561) ดังแผนภูมิที่ 2-6 
 

 
แผนภูมิที่ 2-6 อัตราป่วยด้วยโรคปอดอักเสกจากการแพ้ฝุ่นอินทรีย์  

และภาวะของระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสสารต่าง ๆ ต่อแสนประชากร จังหวัดชลบุรี 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2561) 

 
2.4.2 โรคผิวหนัง 

ผิวหนัง (Skin) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มทุกส่วนของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอก
เรียกว่า หนังก าพร้า (Epidermis) และชั้นในซึ่งเรียกว่า หนังแท้ (Dermis) ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่อที่บอบบาง 
ขึ้นกับว่าเป็นผิวหนังในส่วนใดของร่างกาย ซึ่งผิวหนังที่บางที่สุดคือ หนังตา ส่วนผิวหนังที่หนาที่สุดคือ ผิวหนัง
ส่วนส้นเท้า หนังก าพร้า  

โรคผิวหนังอักเสบจาการสัมผัสภูมิแพ้และมลพิษ มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรในจังหวัดชลบุรี 
เพ่ิมมากขึ้น 60 เท่า ในอ าเภอบางละมุงเพ่ิมขึ้น 30 เท่า และอ าเภอศรีราชาเพ่ิมขึ้นมากถึง 70 เท่า (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2561) ดังแผนภูมิที่ 2-7 
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แผนภูมิที่ 2-7 อัตราป่วยด้วยโรคโรคผิวหนังอักเสบจาการสัมผัสภูมิแพ้และมลพิษ  

ต่อแสนประชากร จังหวัดชลบุรี 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2561) 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก โดยท าการรวบข้อมูลกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า 
และให้บริการรถหัวลาก ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ ในพ้ืนที่ 
เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี   
และศึกษาการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี สงขลา และกรุงเทพมหานคร 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสม  

ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากในครั้งนี้ มุ่งศึกษาลักษณะของการประกอบกิจการรวมถึง
สุขลักษณะของกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งศึกษาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป ศึกษาการรับรู้ของประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน  
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 

3.2.1 ประชากร 
1) กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก  ในพ้ืนที่เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี มีจ านวนกิจการ 
ทั้งสิ้น 316 แห่ง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2560)  
 
ตารางที่ 3-1 จ านวนประชากรกิจการ จ าแนกตามลักษณะกิจกรรม 

 
พื้นที่ 

ประเภทกิจการให้บริการดูแลรักษา (แห่ง) 

ตู้บรรจุสินค้า รถหัวลาก 
ตู้บรรจุสินค้า 
และรถหัวลาก 

ไม่แยก
ประเภท รวม 

1. เทศบาลนครแหลมฉบัง 62 171 6 - 239 
2. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ - - - 70 70 
3. เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย 1 6 - - 7 
 รวม 316 

(การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2560) 
 

2) ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสม
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ในพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 117,245 ครัวเรือน (ส านักบริหารการทะเบียน 
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กรมการปกครอง, 2561)  
3) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการ  

ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด  
ที่มีการประกอบกิจการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1) กลุ่มตัวอย่างกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก  

ในพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดจ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 10.00 ของประชากร 316 แห่ง จะได้ 
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 30 แห่ง หลังจากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และก าหนดสัดส่วนตัวอย่าง ให้มีความเหมาสมกับจ านวนประชากร ดังตารางที่ 3-1 และตารางที่ 
3-2 โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกสุ่ม (Inclusion Criteria) กิจการ ดังนี้ 

1.1) มีปัญหาร้องเรียน 
1.2) สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือพ้ืนที่อ่อนไหว เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียน และวัด เป็นต้น 
1.3) ก าหนดให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการคัดเลือก 

 
ตารางที่ 3-2 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกิจการ 

 
พื้นที่ 

จ านวนกิจการให้บริการดูแลรักษา (แห่ง) 
ประชากร (N) สัดส่วนประชากร สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. เทศบาลนครแหลมฉบัง 239 34 22.66 ≈ 22 
2. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 70 10 6.67 ≈ 7 
3. เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย 7 1 0.67 ≈ 1 
 รวม 316 45 30 

 
2) กลุ่มตัวอย่างกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากในพ้ืนที่

เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี  
ที่จะใช้ในการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกิจการ ใช้วิธีการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างาน ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง สารอินทรีย์ระเหย และการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ัวไป ได้แก่ คุณภาพน้ าทิ้ง ฝุ่นละออง เสียง ดังตารางที่ 3-3 
 



 

 

ตารางที่ 3-3 จ านวนกิจการที่ท าการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
 พารามิเตอร์ จ านวน (แห่ง) 
1. คณภาพสิ่งแวดล้อมในการทางาน  
1.1 - Inhalable particles 4 
 - Respirable particles 6 
1.2 - ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA)  5 
 - ระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) 5 
2. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป  
2.1 คุณภาพน้าทิ้ง 9 
2.2 - ฝุ่นรวม (TSP) 2 
 - ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 4 
2.3 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 1 
2.4 - ระดับเสียงรบกวน  
 - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2 
 - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 2 

 
3) กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่พักอาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากกิจการ

ให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ในพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง  
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ก าหนดจ านวนตัวอย่างครัวเรือน 
โดยใช้สูตรการค านวณหาตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  
เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (มารยาม โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, 2561) 
 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁ⅇ2 

𝑛 = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
𝑁= ขนาดของประชากร 
ⅇ = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 117 ,245 ครัวเรือน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
จากตัวอย่างได้ ร้อยละ 5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 𝑛 =
117,245

1+(117,245×0.052)
 

 

 𝑛 = 398.64 ≈ 399 ครัวเรือน 
 

จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ต้องท าการศึกษาท้ังสิ้น อย่างน้อย 399 ครัวเรือน 
 
ก าหนดเงื่อนไขในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ( Inclusion Criteria) ครัวเรือนที่พักอาศัยในชุมชน 

ที่อยู่ห่างจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ไม่เกิน 2 กิโลเมตร 
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โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนออกเป็น 30 แห่ง ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างกิจการ จะได้แห่งละ  
15 ครัวเรือน ดังนั้น จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ต้องท าการศึกษาท้ังสิ้น 450 ครัวเรือน 

4) กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการ
ให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ใช้วิธีการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มีกิจการ  
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และให้เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตอบกลับด้วยความสมัครใจ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะของการประกอบกิจการรวมถึงสุขลักษณะของการประกอบ

กิจการในครั้งนี้ คือแบบส ารวจกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนกิจการ หรือกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ 

วัตถุดิบ และสารเคมีท่ีใช้ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ส่วนที่ 5 ข้อมูลการจัดการเหตุร าคาญ 

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ แบ่งเป็นการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมจากการท างานและการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยการตรวจวัดฝุ่นละออง ตรวจวัดเสียง  
และตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ดังนี้ 

1) การตรวจวัดฝุ่นละออง  
ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) คือการวัดค่าฝุ่นละอองโดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง 

ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน ได้ ร้อยละ 99 แล้วหาน้ าหนักฝุ่นละอองจาก  
แผ่นกรอง (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 

1.1) Personal Air Pump เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างแบบติดตัวบุคคลในสภาพแวดล้อม 
การท างาน ใช้ตรวจวัดฝุ่นละอองที่ไม่สามารถสูดเข้าสู่ระบบหายใจได้ ( Inhalable particles) และฝุ่นละออง 
ที่อาจสูดเข้าสู่ระบบหายใจได้ (Respirable Particles)  

1.2) High Volume Air Sampler เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ใช้ส าหรับตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) และฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

1.3) E-FRM เป็นเครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ Federal Equivalent Method (FEM) ตามที่ U.S. EPA2 
ก าหนด (พัชราวดี สุวรรณธาดา, 2561) 

2) การตรวจวัดเสียง 
Sound Level Meter คือ เป็นเครื่องมือวัดแบบถือ (Hand-held) และ มีไมโครโฟนส าหรับ 

ติดกับเครื่องเพ่ือใช้วัดระดับเสียง อยู่ในช่วงความถ่ีที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ (20 Hz ถึง 20 kHz.) 

                                           
2 ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 



 

 

2.1) ท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  8 ชั่ ว โมง (TWA) และระดับเสียงสู งสุด (LCpeak)  
ในสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.2) ท าการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ในบรรยากาศทั่วไป 

3) การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 
การเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจะเก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  

หรือจุดอ่ืนที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ าทิ้งที่ระบายออก การเลือกใช้ ขวดเก็บตัวอย่างน้ าจะต้องเลือกให้
เหมาะสมกับการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง  
20 พารามิ เตอร์  ดังนี้  ความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารที่ละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids),  
สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleeable Solids), บีโอดี (BOD), น้ ามันและไขมัน 
(Oil&Grease) ,ปริมาณไนโตรเจน (TKN), ซัลไฟด์ (Sulfide) , ซีโอดี (COD), โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform 
Bacteria), ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria) และโลหะหนัก 9 พารามิเตอร์ ได้แก่  
เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd), ทองแดง (Cu), ตะกั่ว (Pb),  
สารหนู (As) และปรอท (Hg) 

3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของครัวเรือน
ที่พักอาศัยในรัศมี 2 กิโลเมตร จากสถานประกอบกิจการ คือแบบส ารวจ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยแบ่งระดับ 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แย่ลง ไม่เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น 
- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
- ด้านการใช้ประโยชน์ 
- ด้านคุณภาพชีวิต 
ส่วนที่ 3 การได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการประกอบกิจการ 
ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลาน  
เก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คือ แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 จ านวนสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่รับผิดชอบของอปท. 
ส่วนที่ 2 การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ 
- วิธีการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- กฎหมายที่ใช้ในการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
- ประสิทธิภาพของการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- วิธีการป้องกันในอนาคต 
- ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน 
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3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดประชุมกรอบแนวคิดการศึกษา หลังจากนั้นได้มีการจัดท าร่างเครื่องมือ  

การจัดประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือ และการประสานงานหน่วยงานในพื้นท่ีเพ่ือร่วมเก็บข้อมูล 
3.4.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าของกิจการ เพ่ือขอเข้าส ารวจข้อมูลในสถานประกอบ

กิจการ  
3.4.2 จัดประชุมชี้แจงเครื่องมือให้แก่ผู้ท าการเก็บข้อมูล และก าหนดให้มีการแสดงบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ/พนักงาน ก่อนการเข้าส ารวจในสถานประกอบกิจการ  หรือการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัย 
โดยรอบสถานประกอบกิจการที่คัดเลือก 

3.4.3 ส ารวจสถานประกอบกิจการ โดยการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการหรือผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับการใช้การสังเกต และการถ่ายภาพสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ  

3.4.4 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.4.5 ส ารวจพื้นที่ภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ และก าหนดจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
3.4.6 ด าเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามพารามิเตอร์ที่ก าหนด และตามจุดเก็บตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
3.4.7 ในส่วนของการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ผู้วิจัยท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั้ง 3 แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนผ่านแบบสอบถามออนไลน์  

3.4.8 ทบทวนข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการสถานประกอบกิจการ 
3.4.9 วิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.10 จัดท ารายงานผลการศึกษา  

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 การศึกษาลักษณะของการประกอบกิจการรวมถึงสุขลักษณะของการประกอบกิจการ การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แสดงเป็นร้อยละ  
3.5.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป ใช้การวิเคราะห์

วิ เคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย โดยเทียบผลการวิเคราะห์ 
กับค่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังตารางที่ 3-4 

3.5.3 การศึกษาการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของครัวเรือนที่พักอาศัย  
ในรัศมี 2 กิโลเมตร จากสถานประกอบกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ที่ระยะห่างแตกต่างกัน โดยสถิติไคแสควร์ 

3.5.4 การศึกษาการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า
และกิจการให้บริการรถหัวลากของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ  

3.5.5 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3.5.6 การวิเคราะห์การตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 3-4 พารามิเตอร์ วิธีการ เครื่องมือ และมาตรฐาน ที่ใช้ตรวจวัด วิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 พารามิเตอร์ วิธีการ เครื่องมือ มาตรฐาน 
1. สภาพแวดล้อมในการทางาน   
1.1 - อนุภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถสูดเข้าสู่ระบบ

หายใจได ้(Inhalable particles) 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบหายใจ
ได ้(Respirable particles) 

Gravimetric Method Personal Air Pump ACGIH3 

1.2 - ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA)  
- ระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) 

อุปกรณ์ได้มาตรฐาน IEC4 651 
Type 2 

Sound Level Meter กระทรวงสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน5 

1.3 สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น MiniRAE 3000 
และ MIRAN 205B Series 

Sapphire 

ACGIH 

2. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ัวไป   
2.1 คุณภาพน้ าทิ้ง Standard Methods for 

Examination of Water and 
Wastewater 

Standard Methods for 
Examination of Water and 

Wastewater 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม6 

2.2 - ฝุ่นรวม (TSP) Gravimetric Method High Volume Air Sampler กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

                                           
3 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1994) 
4 International Electrotechnical Commission หรือ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2561) 
5 กฎกระทรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 



 

 

28  พารามิเตอร์ วิธีการ เครื่องมือ มาตรฐาน 
- ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สิ่งแวดล้อม7 

2.3 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน Federal Reference Method 
(FRM) 

E - FRM กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม8 

2.4 - ระดับเสียงรบกวน 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

อุปกรณ์ได้มาตรฐาน IEC 60804 
หรือ IEC 61672 

Sound Level Meter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
7 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
8 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
9 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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3.6 จริยธรรมในมนุษย์ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญ และตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ยินยอมเข้าร่วม 

ในการศึกษา และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาโดยไม่ได้เจตนา เช่น 
การรบกวนเวลา การสร้างความตึงเครียด และความกดดันในการตอบแบบสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม  
เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลรบกวนต่อจิตใจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้ศึกษาจึงได้มีการกาหนดแนวทาง  
ในการศึกษาด้านจริยธรรมในการทาการศึกษา ดังนี้ 

3.6.1 ผู้ศึกษาลงพื้นที่ขอความร่วมมือในการศึกษาให้กับผู้นาชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน พร้อมทั้ง
อธิบายวัตถุประสงค์ และรายละเอียดในการศึกษาครั้งนี้ให้เข้าใจ เพ่ือให้มีความสบายใจในการตัดสินใจ  
ในการตอบแบบสัมภาษณ์ และให้ระยะเวลาในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้อย่างเต็มใจ 

3.6.2 ขั้นตอน และวิธีการในการด าเนินการในการศึกษาครั้งนี้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อน 
ต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ เข้าร่วมการศึกษา โดยผู้ เข้าร่วมการศึกษาจะไม่ถูกบังคับให้  
ท ากิจกรรมใด ๆ ในขณะที่ไม่พร้อมหรือไม่มีความเต็มใจ 

3.6.3 เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน ดั้งนั้น ผู้เข้าร่วม
การศึกษาทุกคนมีเสรีภาพที่จะตอบค าถามได้อย่างอิสระ 

3.6.4 สร้างความเชื่อใจ และความมั่นใจต่อผู้เข้าร่วมการศึกษา ว่าข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะน า ไปใช้เพ่ือ 
เป็นข้อเสนอต่อการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเท่านั้น 

3.7 สถานที่ท าการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ท าการส ารวจส ารวจกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการ 

รถหัวลาก สัมภาษณ์การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ส ารวจการประเมิน
ปัญหาและการจัดการข้อร้องเรียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระดับพ้ืนที่ และตรวจวัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่พ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลต าบล
ตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี  
 
 





 
 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุ
สินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถ
หัวลาก และเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท าการศึกษาในระหว่าง ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 
สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1 การส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ประเภทของกิจการ 
จากการส ารวจกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลาก จ านวน  

30 แห่ง พบว่า มีรูปแบบหรือลักษณะกิจการ สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท โดย ร้อยละ 40.00 คือ  
“การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลากที่มีการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสี 
ตู้บรรจุสินค้าและการซ่อม บ ารุงรักษารถหัวลาก” รองลงมา ได้แก่ “การให้บริการรถหัวลากมีการซ่อม”,  
“การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า” และ “การให้บริการรถหัวลากไม่มีการซ่อม” คิดเป็น ร้อยละ 26.67, 
23.33 และ 10.00 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4-1 และ ตารางที่ 4-1 
 

 
แผนภูมิที่ 4-1 ร้อยละประเภทกิจการ (n = 30) 

  

การให้บริการดูแลรักษาตู้
บรรจุสินค้า มีการซ่อมฯ

23.33%

การให้บริการรถหัว
ลาก ไม่มีการซ่อมฯ

10.00%

การให้บริการรถหัวลาก มีการซ่อม
26.67%

การให้บริการดูแล
รักษาตู้บรรจุสินค้า 
และให้บริการรถหัว

ลาก
40.00%
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ตารางที่ 4-1 แสดงข้อมูลประเภทกิจการ  

 
ประเภท (n = 30) 

กิจกรรม 
ชื่อ จ านวน ร้อยละ 

1 การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า 7 23.33 การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และ
ทาสีตู้บรรจุสินค้า 

2 แผนภูมิที่ 4-7 กิจการที่มีการประกอบ
กิจการก่อให้เกิดน้ าเสีย 

3 10.00 ลานจอดรถ 

3 การให้บริการรถหัวลาก 8 26.67 ลานจอดรถ ซ่อม บ ารุงรักษารถ 
4 การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า 

และให้บริการรถหัวลาก 
12 40.00 การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และ

ทาสีตู้บรรจุสินค้า 
 

2) ข้อมูลใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง 
ข้อมูลใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น พบว่า มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ

ให้บริการตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลาก จ าแนกได้ 3 กลุ่ม ดังแผนภูมิที่ 4-2 
 

 
แผนภูมิที่ 4-2 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จ าแนกตามกฎหมาย (n = 30) 

 
2.1) ร้อยละ 76.67 มใีบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 60.09 คือ กิจการโกดังสินค้า รองลงมา ได้แก่ การประกอบธุรกิจ
เกีย่วกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย  และ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ 
ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ร้อยละ 30.43 และ 13.04 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 
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4-3 
2.2) ร้อยละ 10.00 มี ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่ เป็น 

สถานประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าท่ีมีการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสีตู้บรรจุสินค้า  
2.3) ร้อยละ 33.33 มีใบอนุญาตจากกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนพาณิชย์ 

สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ขนส่ง Shipping (ศุลกากร) เป็นต้น  
 

 
แผนภูมิที่ 4-3 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (n = 23) 
 

3) การด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน และสถานที่ตั้ง 
ส าหรับระยะเวลาที่กิจการเปิดด าเนินกิจการถึงปัจจุบัน พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.00 

เปิดด าเนินกิจการ 1 - 5 ปี และ มากกว่า 15 ปี เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี  
ร้อยละ 23.33 และ 10.00 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4-4  
 

 
แผนภูมิที่ 4-4 ระยะเวลาเปิดเปิดด าเนินกิจการถึงปัจจุบัน (n = 30) 
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ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาที่เปิดให้บริการของกิจการ พบว่า ร้อยละ  
33.33 ที่มีการท างานเป็นกะ และกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.67 ประกอบกิจการในระหว่างช่วงเวลา  
04.00 - 22.00 น. และ ร้อยละ 13.33 ที่ประกอบกิจการตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

ด้านจ านวนผู้ปฏิบัติงานในกิจการแต่ละแห่ง พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.67 มีจ านวน 
11 - 30 คน รองลงมา ได้แก่ 31 - 50 คน 51 – 100 คน และ มากกว่า 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 16.67 
และ 13.33 และมีกิจการ ร้อยละ 20.00 ที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นแรงงานต่างด้าว  

ด้านขการขนส่งตู้เก็บสินค้าหรือหัวรถลาก พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.33 มีการขนส่ง 
ตู้เก็บสินค้าหรือหัวรถลาก น้อยกว่า 21 เที่ยว/วัน รองลงมา ได้แก่ 21 – 50 เที่ยว/วัน 51 – 100 เที่ยว/วัน 
101 -500 เที่ยว/วัน และมากกว่า 500 เที่ยว/วัน ร้อยละ 23.33 23.33 13.33 3.33 และ 3.33  

ในส่วนของสถานที่ตั้งของกิจการ พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.67 มีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่
ส าคัญ ในระยะ 1 กิโลเมตร ในจ านวนนี้ ร้อยละ 95.7 ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน รองลงมา ได้แก่ ศาสนสถาน 
สถานศึกษา สถานพยาบาล และ สถานที่ราชการ ร้อยละ  36.67 30.00 20.00 และ 3.33 ตามล าดับ  
ดังแผนภูมิที่ 4-5 และตารางที่ 4-2 
 

 
แผนภูมิที่ 4-5 กิจการที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ ในระยะ 1 กิโลเมตร (n = 23) 

 

ตารางที่ 4-2 แสดงข้อมูลทั่วไปของกิจการ 
 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ จ านวน ร้อยละ 
1 ใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง   
 กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 23 76.61 
 - กิจการโกดังสินค้า 14 60.09 
 - การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ 7 30.43 
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 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ จ านวน ร้อยละ 
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 - การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

3 13.04 

 กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 3 10.00 
 อ่ืน ๆ  10 33.33 
2 ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ   
 น้อยกว่า 6 ปี 9 30.00 
 6 – 10 ปี 7 23.33 
 11 – 15 ปี 3 10.00 
 มากกว่า 15 ปี 9 30.00 
 ไม่ระบุ 2 6.67 
3 การปฏิบัติงาน   
 การท างานเป็นกะ 10 33.33 
 เวลาในการปฏิบัติงาน   
 - 04.00 – 22.00 น. 26 86.67 
 - 24 ชั่วโมง 4 13.33 
4 จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ า   
 น้อยกว่า 11 คน 4 13.33 
 11 – 30 คน 11 36.67 
 31 – 50 คน 6 20.00 
 51 – 100 คน 5 16.67 
 มากกว่า 100 คน 4 13.33 
5 ผู้ปฏิบัติงานเป็นแรงงานต่างด้าว 6 20.00 
6 การขนส่งตู้เก็บสินค้าหรือหัวรถลาก    
 น้อยกว่า 21 เที่ยว/วัน 10 33.33 
 21 – 50  เที่ยว/วัน 7 23.33 
 51 – 100 เที่ยว/วัน 7 23.33 
 101 -500 เที่ยว/วัน 4 13.33 
 มากกว่า 500 เที่ยว/วัน 1 3.33 
 ไม่ระบุ 1 3.33 
7 ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ ในระยะ 1 กิโลเมตร 23 76.67 
 ชุมชน 22 95.65 
 ศาสนสถาน 11 47.83 
 สถานศึกษา 9 39.13 
 สถานพยาบาล 6 26.09 
 สถานที่ราชการ 1 4.35 
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4.1.2 ลักษณะหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และสารเคมี 
1) ขั้นตอนการประกอบกิจการ 

จากการส ารวจกิจการ สามารถจ าแนกประเภทการให้บริการได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
ให้บริการตู้บรรจุสินค้า และการให้บริการรถหัวลาก ดังนั้น กระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการจะ
แตกต่างกันตามประเภทการให้บริการ ดังรูปภาพที่ 4-1 
 

 

รูปภาพที่ 4-1 ขั้นตอนการประกอบกิจการ  
 

1.1) การให้บริการตู้บรรจุสินค้า 
1.1.1) ตรวจรับตู้บรรจุสินค้าจากลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1.1.2) ฝ่ายตรวจสอบสภาพตู้บรรจุสินค้าจะท าการตรวจสอบสภาพช ารุดเสียหายบกพร่อง

ของตู้บรรจุสินค้า (กรณีที่พบความช ารุดเสียหาย ตู้บรรจุสินค้านั้นจะถูกส่งไปท าการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ 
พร้อมพ่นสีหรือทาสีแล้วแต่กรณี) 

การให้บริการดูแล 
รักษาตู้บรรจุสินค้า 

ตรวจสอบเอกสารตู้บรรจุสินค้า 

ตรวจสภาพตู้บรรจุสินค้า 

ไม่ช ารุด ช ารุด 

ซ่อม ประกอบ เคาะ ปะ ผุ 

พ่นทาสี/สารกันสนิม  

ล้างท าความสะอาด 

จัดเก็บระหว่างรอให้บริการ 

การให้บริการรถหัวลาก 

รับ - ส่ง ตู้บรรจุสินค้า 

ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์รถหัวลาก 
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1.1.3) ล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า 
1.1.4) จัดเก็บรักษาในลานเก็บตู้บรรจุสินค้า และรอลูกค้ามารับต่อไป 

1.2) การให้บริการรถหัวลาก 
1.2.1) รับค าสั่งจากลูกค้า และจัดท าเอกสารเพื่อด าเนินการจัดส่งสินค้า  
1.2.2) พนักงานจะขับรถหัวลากไปรับตู้บรรจุสินค้าจากสถานประกอบกิจการให้บริการตู้

บรรจุสินค้าหรือลานเก็บตู้บรรจุสินค้า  
1.2.3) รับ - ส่ง สินค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 
1.2.4) น ารถหัวลากกลับมายังกิจการ (ในกรณีรถหัวลากช ารุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้หรือ

ถึงก าหนดเวลาต้องมีการซ่อมบ ารุง กิจการจะด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาตามสภาพแล้วแต่กรณี กิจการบาง
แห่งอาจว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาแทนหรือน าไปซ่อมยังสถานประกอบการรับ
ซ่อมรถหัวลาก) 

1.2.5) น ารถหัวลากไปจอดพักในลานจอดเพ่ือรอรับค าสั่งต่อไป 
2) เครื่องจักรและอุปกรณ ์

เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับการเคลื่อนย้าย
หรือล าเลียงตู้บรรจุสินค้า รวมถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ  ตู้บรรจุ
สินค้าหรือการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า ดังนี้ 

2.1) การเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า ได้แก่ รถโฟร์คลิฟต์ (Forklift) รถยกตู้ (Side stacker) รถ
ทอปลิฟต ์(Top lift) รถเครน 

2.2) การล้างท าความสะอาด ได้แก่ ปั๊มน้ า/ปั๊มแรงดัน เครื่องอัดฉีดส าหรับล้างรถหัวลาก เครื่อง
ขัดพ้ืน 

2.3) การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ ตู้บรรจุสินค้า ได้แก่ เครื่องซ่อม ถังแก๊สตัดเหล็ก ตู้เชื่อม 
เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเจียร อุปกรณ์ไฮโดรลิค 

2.4) การซ่อมหรือปรับปรุงรถหัวลาก ได้แก่ อุปกรณ์ไฮโดรลิค ปั๊มลม 
 

 
รูปภาพที่ 4-2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ 
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3) วัตถุดิบหรือสารเคมี 
ส าหรับสารเคมีท่ีใช้ในการระกอบกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ

ล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า สารเคมีที่ใช้ที่ใช้ส าหรับทาสีตู้บรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรถหัวลาก ดังนี้ 

3.1) การล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า ได้แก่ น้ ายาก าจัดคราบตะกรัน สารท าความสะอาด 
ผงซักฟอก กรดส าหรับกัดสนิม กรดซัลฟิวริก และ โซดาไฟ 

3.2) การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสีตู้บรรจุสินค้า ได้แก่ สีน้ ามัน สีทาตู้  สีกันสนิม  
ทินเนอร์ น้ ามันสน สารเคลือบ สเปรย์ วานิส (ช๊อคเทอร์มาว) และ น้ ายาล้างแอร์  

3.3) การซ่อมบ ารุงรถหัวลาก ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย น้ ามันเบรค และ 
น้ ามันหล่อลื่นหรือน้ ามันเครื่อง 
 

 
รูปภาพที่ 4-3 สารเคมีสารเคมีที่ใช้ในกิจการ 

 
4) การจัดวางตู้บรรจุสินค้า 

กิจการแต่ละแห่งมีลักษณะการจัดวางตู้บรรจุสินค้าต่างกัน พบว่า กิจการส่วนใหญ่   
ร้อยละ 50.00 มีการจัดวางตู้บรรจุสินค้าซ้อนทับกันมากกว่า 5 ชั้น รองลงมา ได้แก่ 3 - 5 ชั้น และน้อยกว่า  
3 ชั้น ร้อยละ 40.00 และ 10.00 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-3 
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ตารางที่ 4-3 การจัดวางตู้บรรจุสินค้า 
การจัดวางตู้บรรจุสินค้า จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 ชั้น 3 10.00 
3 - 5 ชั้น 12 40.00 
มากกว่า 5 ชั้น 15 50.00 

 
4.1.3 ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการ 

1) สุขลักษณะอาคารสถานที่ 
ลักษณะอาคารสถานประกอบกิจการ พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 มีลักษณะ

ส านักงานเป็นอาคารเอกเทศ รองลง ได้แก่ ตึกแถว/ห้องแถว และตู้คอนเทรนเนอร์ดัดแปลง ร้อยละ 23.33 
และ 20.00 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4-6 
 

 
แผนภูมิที่ 4-6 ลักษณะอาคารส านักงาน (n = 30) 

 
จากการส ารวจอาคารประกอบกิจการอ่ืน ๆ พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.33 มีลักษณะ

อาคารเป็นโรงซ่อมบ ารุง รองลงมา ได้แก่ อาคารเติมน้ ามัน และอาคารตรวจสอบสภาพตู้บรรจุสินค้า ร้อยละ 
50.00 และ 40.00 ตามล าดับ นอกจากนี้ ร้อยละ 50.00 มีอาคารที่พักอาศัยของคนงานอยู่ภายในกิจการ 
ส าหรับลักษณะพ้ืนของกิจการนั้น พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.00 เป็นพื้นเป็นคอนกรีต รองลงมา ได้แก่ 
หินคลุกหรือลูกรัง พ้ืนราดยางแอสฟัล์ท (Asphalt) และพ้ืนเป็นดินหรือดินบดอัด ร้อยละ 16.67 6.67 และ 
3.33 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-4 
 
ตารางที่ 4-4 ข้อมูลสุขลักษณะอาคารสถานที่ 

 สุขลักษณะอาคารสถานที่ จ านวน ร้อยละ 
1 ลักษณะอาคารสถานประกอบกิจการ   
1.1 อาคารส านักงาน   
 อาคารเอกเทศ 17 56.67 
 ตึกแถว/ห้องแถว 7 23.33 
 ตู้บรรจุสินค้าดัดแปลง 6 20.00 
1.2 ลักษณะอาคารประกอบกิจการ   
 อาคารหรือโรงซ่อมบ ารุง 22 73.33 

อาคารเอกเทศ
56.67%ตึกแถว/ห้องแถว

23.33%

ตู้บรรจุสินค้าดัดแปลง
20.00%
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 สุขลักษณะอาคารสถานที่ จ านวน ร้อยละ 
 อาคารเติมน้ ามัน 15 50.00 
 อาคารตรวจสอบสภาพตู้บรรจุสินค้า 12 40.00 
1.3 อาคารที่พักอาศัยของคนงาน 15 50.00 
2 ลักษณะพ้ืนของลานประกอบกิจการ   
 พ้ืนเป็นคอนกรีต 21 70.00 
 หินคลุกหรือลูกรัง 5 16.67 
 พ้ืนราดยางแอสฟัลท์ 2 6.67 
 พ้ืนเป็นดินหรือดินบดอัด 1 3.33 
 อ่ืน ๆ 1 3.33 

 
2) การจัดการน้ าเสีย (ไม่รวมน้ าเสียจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน) 

จากการส ารวจ พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.33 มีขั้นตอนหรือกระบวนการประกอบ
กิจการก่อให้เกิดน้ าเสีย ดังแผนภูมิที่ 4-7 โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 40.91 มีการบ าบัดหรือปรับปรุงคณภาพน้ า
เสีย ดังแผนภูมิที่ 4-8 นอกจากนี้ มีกิจการ ร้อยละ 72.72 มีการการระบายน้ าเสียลงท่อหรือทางระบาย
สาธารณะหรือลงแหล่งน้ าสาธารณะ 

ในส่วนของการระบายน้ าเสีย/ระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า ร้อยละ 80.00 มีการระบายน้ าเสีย/
ระบบรวบรวมน้ าเสียภายในกิจการ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 87.50 ระบายด้วยท่อหรือรางคอนกรีต และ ร้อยละ 
10.00 ระบายด้วยรางดิน ดังตารางที่ 4-5 
 

 
แผนภูมิที่ 4-7 กิจการที่มีการประกอบกิจการก่อให้เกิดน้ าเสีย 

 

มีน้ าเสีย
73.33%

ไม่มี
26.67%
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แผนภูมิที่ 4-8 กิจการ ที่มีการบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ า (n = 22) 

 
ตารางที่ 4-5 ข้อมูลการจัดการน้ าเสีย (ไม่รวมน้ าเสียจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน) 
 ข้อมูลการจัดการน้ าเสีย จ านวน ร้อยละ 
1 ขั้นตอนหรือกระบวนที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย (n=30)   
 มี 22 73.33 
 ไม่มี 8 26.67 
2 การบ าบัดหรือปรับปรุงคณภาพน้ าเสีย (n = 22)   
 มี 9 40.91 
 ไม่มี 13 59.09 
3 มีการระบายน้ าเสียหรือระบบรวบรวมน้ าเสียของกิจการ 24 80.00 
 ท่อหรือรางคอนกรีต (n = 24) 21 87.50 
 รางดิน (n = 24) 3 10.00 
4 กิจการระบายน้ าลงท่อ หรือทางระบายสาธารณะ หรือแหล่งน้ าสาธารณะ    
 ไม่มี (n = 22) 6 27.58 
 มี (n = 22) 16 72.72 

 
3) ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

จากการส ารวจกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.33 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 
รองลงมา ได้แก่ เสียงดัง/เสียงรบกวน น้ าเสีย ของเสียอันตราย มูลฝอย ไอระเหยสารเคมี ความสั่นสะเทือน 
กลิ่นรบกวน และสัตว์และแมลงน าโรค ร้อยละ 93.33 73.33 73.33 53.33 56.67 53.33 33.33 23.33 และ 
20.00 ดังแผนภูมิที่ 4-9 และตารางที่ 4-6 
 

มีระบบบ าบัด
46.15%

ไม่มี
53.85%
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แผนภูมิที่ 4-9 มลพิษท่ีเกิดจากการการประกอบกิจการ 

 
 

93.33

76.67

73.33

53.33

53.33

43.33

33.33

26.67

20.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ฝุ่นละออง

เสียงดัง/เสียงรบกวน

น้ าเสีย

ของเสียอันตราย

มูลฝอย

ไอระเหยสารเคมี

ความสั่นสะเทือน

กลิ่นรบกวน

สัตว์และแมลงน าโรค 

ร้อยละ
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ตารางที่ 4-6 ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
 ปัจจัย (n=30) จ านวน ร้อยละ ขั้นตอน การจัดการ 
1 ฝุ่นละออง 28 93.33 - การสัญจรของรถหัวลาก รถบรรทุก และยาน

ยนต์อื่น ๆ ภายในกิจการ  
- การล าเลียงเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้าโดยใช้
เครื่องจักร  
- สภาพพ้ืนลานเป็นดิน และสภาพถนนที่ช ารุด 
- การซ่อมตู้บรรจุสินค้า 

- ปรับปรุงพื้นลานเป็นพ้ืนคอนกรีต 
- ฉีดพรมน้ า สเปรย์น้ า 
- จัดท าแนวก าแพงป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
โดยรอบกิจการ 
- ติดตั้งสแลนกันฝุ่น 
- ปลูกต้นไม้รอบบริเวณกิจการ 
- จัดให้มีคนงานล้าง เก็บ กวาดฝุ่น  
- ควบคุมจ ากัดความเร็วของรถหัวลาก 
- การตรวจวัดฝุ่นละอองประจ าปี 
 

2 เสียงดัง/เสียงรบกวน 22 73.33 - การซ่อม เคาะ ตี ตัด ปะผุตู้บรรจุสินค้า 
- เครื่องจักรที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า 
- การวิ่งสัญจรของรถหัวลาก รถบรรทุก  
- การวางซ้อนตู้และเสียงกระทบของตู้บรรจุสินค้า 
- เครื่องยิงยาง-บล็อคลม 

- ก าหนดช่วงเวลาท างานเฉพาะกลางวัน 
- จ ากัดช่วงเวลาในการซ่อมบ ารุง 
- ควบคุมระมัดระวังการยกหรือเคลื่อนย้ายตู้บรรจุ
สินค้า 
- จ ากัดความเร็วรถหัวลาก 
- เปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า
เป็นชนิดที่ก่อให้เกิดเสียงน้อยลง 
- ปรับเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่หรือบริเวณที่ก่อให้เกิด
เสียงดังให้ห่างจากชุมชน/ผู้ร้องเรียนให้มากขึ้น 
- การใช้เครื่องดูดสุญญากาศแทนการเคาะ 
 
 



 
 

 

44  ปัจจัย (n=30) จ านวน ร้อยละ ขั้นตอน การจัดการ 
3 น้ าเสีย 22 73.33 - การล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า 

- การล้างรถหัวลาก 
- การล้างท าความสะอาดพ้ืนลาน 
 

- ไม่ได้ใช้สารเคมีในการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุ
สินค้า 
- จัดท ารางระบายน้ า 
- จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จัดให้มีบ่อพักน้ าเสีย ไม่
ปล่อยน้ าเสียออกสู่ภายนอก 
- ด าเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
- มีการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
กิจการ 
 

4 ของเสียอันตราย 
- น้ ามันเครื่อง 
- ภาชนะบรรจุสีทินเนอร์ สีกัน
สนิมและสารเคมี 
- ภาชนะบรรจุน้ ามันหล่อลื่น 
- กากไขมันจากระบบบ าบัด 
- น้ ามันที่ใช้แล้ว 
 

16 53.33 - การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ ทาสีตู้บรรจุสินค้า 
- การล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า 
- ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- จากซ่อมบ ารุงรักษารถหัวลาก เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

- รวบรวมและขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
- จ้างบริษัทเอกชนรับไปก าจัด 
- รวบรวมส่งให้เทศบาลก าจัด 
- ส่งก าจัดตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม 
- มีระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าก่อนรับล้างตู้ ว่ามี
สารเคมีต้องห้ามหรือไม่ 

 

5 มูลฝอย  
- มูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยจาก
ส านักงาน 
- เศษเหล็ก/เศษไม้/ยางรถยนต์ 
- ภาชนะต่าง ๆ 
 

17 56.67 - การซ่อมตู้บรรจุสินค้า 
- มูลฝอยตกค้างในตู้บรรจุสินค้า 
- กิจกรรมจากส านักงาน 
 

- รวบรวมและขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
- การคัดแยกมูลฝอย 
- รวบรวมให้เทศบาลมารับไปก าจัด 
- น าไปท้ิงนอกกิจการ 
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 ปัจจัย (n=30) จ านวน ร้อยละ ขั้นตอน การจัดการ 
6 ไอระเหยสารเคมี 16 53.33 - สี ทินเนอร์ น้ ามันสน สารเคลือบ สารเคมีต่าง ๆ 

- การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
- การซ่อม พ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า 

- ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากป้องกัน
สารเคมี 
- สร้างแนวก าแพงป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย
สารเคมี 
- ก าหนดเขตบริเวณท่ีใช้สารเคมีให้ชัดเจน 

7 ความสั่นสะเทือน 10 33.33 - การยกหรือเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า 
- การวิ่งของรถหัวลาก/รถบรรทุก 

- 

8 กลิ่นรบกวน 7 23.33 - การพ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า 
- ภาชนะบรรจุสี สารเคมีท่ีวางเปิดโล่ง 
- อาคารซ่อมบ ารุง 
- น้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- การล้างตู้บรรจุสินค้า (ตู้เย็น) ขนปลา 
 

- ตรวจสอบสภาพก่อนรับตู้บรรจุสินค้ามาล้างท าความ
สะอาด 
- ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- จัดให้มีบ่อเก็บกักน้ าเสียและตะแกรงกรองเศษปลา 
- ฉีดสเปรย์น้ ายาดับกลิ่น 

9 สัตว์และแมลงน าโรค เช่น หนู 
แมลงวัน ยุงแมลงสาบ  

6 20.00 - เศษอาหารตกค้างในส านักงานเป็นแหล่งอาหาร
ของหนู 
- ลูกน้ ายุงในยางรถยนต์เก่า 

- ใช้อุปกรณ์ดักจับหนู 
- ว่าจ้างบริษัทรับก าจัดปลวกเดือนละครั้ง 
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4) การจัดการเหตุร าคาญ 
จากการส ารวจกิจการ พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 มีประวัติได้รับการร้องเรียน

ปัญหาเดือดร้อนร าคาญ ดังแผนภูมิที่ 4-10 โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 58.82 คือ ฝุ่นละออง รองลงมา ได้แก่  
ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน กลิ่นรบกวน การจราจร น้ าเสีย และถนนช ารุด ร้อยละ 58.82 29.41 23.53 11.76 
5.88 และ 5.88 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4-11 และตารางที่ 4-7) 
 

 
แผนภูมิที่ 4-10 การได้รับการร้องเรียนปัญหาเหตุ (n = 30) 

 

 
แผนภูมิที่ 4-11 ประเภทการร้องเรียนปัญหาเหตุ (n = 17) 

 
 

มี
56.67%

ไม่มี
43.33%
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ตารางที่ 4-7 การจัดการเหตุร าคาญ  
 การจัดการเหตุร าคาญ จ านวน ร้อยละ 

1 ประวัติได้รับการร้องเรียนปัญหาเดือดร้อนร าคาญ (n = 30)   
 ไม่มี 13 43.33 
 มี 17 56.67 
2 ประเภทการร้องเรียนปัญหาเหตุ (n = 17)   
 ฝุ่นละออง 10 58.82 
 เสียงดังรบกวน 5 29.41 
 กลิ่นรบกวน 4 23.53 
 การจราจร 2 11.76 
 น้ าเสีย 1 5.88 
 ถนนช ารุด 1 5.88 

 
4.1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (ตารางที่ 4-8) 

1) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และการเดินสายไฟ 
จากการส ารวจ พบว่า ร้อยละ 23.33 มีสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องมือใช้ อุปกรณ์ 

ที่ใช้ขณะประกอบกิจการเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ร้อยละ 26.67 มีการเดินสายไฟไม่เป็นระเบียบ ไม่ปลอดภัย  
 

 
รูปภาพที่ 4-4 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และการเดินสายไฟ 

 
2) การคุ้มครองความปลอดภัย 

จากการส ารวจกิจการ ร้อยละ 43.33 มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.)  
ในส่วนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.33 จัดให้มีระบบป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย ในจ านวนนี้ ร้อยละ 100.00 มีถังดับเพลิง รองลงมา ได้แก่ การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติดับเพลิง
ขั้นต้น สัญญาณเตือนภัย และสายน้ าดับเพลิง ร้อยละ 42.85 21.43 และ 7.14 ตามล าดับ  

โดยส่วนการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.67 มีการฝึกอบรม
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในรอบ 1 ปี ร้อยละ 93.33 มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 83.33 มีการจัดให้มีความเข้มแสงสว่าง
ส าหรับการปฏิบัติงาน และ ร้อยละ 80.00 มีการจัดให้มีห้อง/ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในจ านวนนี้ ร้อยละ 
91.67 มีชุดปฐมพยาบาล และ ร้อยละ 8.33 มีห้องปฐมพยาบาล 
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3) การตรวจสุขภาพพนักงาน 
ส าหรับการตรวจสุขภาพพนักงาน  พบว่า ร้อยละ 56.67 จัดให้มีการตรวจสุขภาพ 

ของผู้ปฏิบัติงาน โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 82.35เป็นการตรวจสุขภาพประจ าปี รองลงมา ได้แก่ ตรวจสุขภาพ
แรกเข้าท างาน ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และตรวจสุขภาพแต่ไม่ได้ท าทุกปี ร้อยละ 64.71 11.76 และ 
5.88 ดังแผนภูมิที่ 4-2 

 
แผนภูมิที่ 4-12 การตรวจสุขภาพพนักงาน (n = 30) 

 
4) อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 

จากการส ารวจกิจการ พบว่า ร้อยละ 50.00 เคยเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานภายในกิจการ 
และในรอบ 1 ปี ที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 96.67 คือ โรคระบบ 
ทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ รองลงมา ได้แก่ อุบัติเหตุ ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก โรคผิวหนัง/การระคายเคือง และ
การระคายเคืองตา/ตาอักเสบ รอ้ยละ 50.00 10.00 6.67 และ 6.67 ดังแผนภูมิที่ 4-13 

ส าหรับปัญหาหรืออุบัติเหตุที่ เกิดจากการขนถ่ายสินค้าหรือการจราจร ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง พบว่า ร้อยละ 33.33 มีปัญหาเกิดขึ้น และในส่วนของพ้ืนที่ส าหรับ 
จอดรถ พบว่า ร้อยละ 73.33 มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเพียงพอ และ ร้อยละ 66.67 มีการจอดรถลานจอดรถ 
เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเหมาะสม 
 

82.40

64.70

11.80

5.90
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ตรวจสุขภาพประจ าปี 

ตรวจสุขภาพแรกเข้าท างาน 

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

ตรวจสุขภาพแต่ไม่ได้ท าทุกปี

ร้อยละ
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แผนภูมิที่ 4-13 อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน (n = 30) 

 

 
รูปภาพที่ 4-5 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

 
ตารางที่ 4-8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  (n = 30) จ านวน ร้อยละ 
1 ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์   
 มีการใช้งานได้ตามปกติ 23 76.67 
 มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 7 23.33 
2 การเดินสายไฟ   
 เป็นระเบียบ ปลอดภัย 22 73.33 
 ไม่เป็นระเบียบ ไม่ปลอดภัย 8 26.67 
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.)   
 ไม่มี 17 56.67 

96.67

50.00

10.00

6.67

6.67
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โรคระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ 

อุบัติเหตุ 

ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก 

โรคผิวหนัง/การระคายเคือง 

การระคายเคืองตา/ตาอักเสบ 

ร้อยละ
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 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  (n = 30) จ านวน ร้อยละ 
 มี ได้แก ่ 13 43.33 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (n = 13) 8 61.54 
4 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย   
 ไม่มี 2 6.67 
 มี ได้แก ่ 28 93.33 
 - ถังดับเพลิง (n = 28) 28 100.00 
 - การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น (n = 28) 12 42.85 
 - สัญญาณเตือนภัย (n = 28) 5 21.43 
 - สายน้ าดับเพลิง (n = 28) 3 7.14 
5 การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในรอบ 1 ปี   
 ไม่มี  7 23.33 
 มี 23 76.67 
6 การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานให้แก่

ผู้ปฏิบัติงาน 
  

 ไม่มี 2 6.67 
 มี 28 93.33 
7 การจัดให้มีความเข้มแสงสว่างส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่กิจการ   
 เหมาะสม 25 83.33 
 ไม่เหมาสม 2 6.67 
 ไม่ระบุ 3 10.00 
8 กิจการจัดให้มีห้อง/ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
 ไม่มี  6 20.00 
 มี ได้แก ่ 24 80.00 
 - ห้องปฐมพยาบาล (n = 24) 2 8.33 
 - ชุดปฐมพยาบาล (n = 24) 22 91.67 
9 การตรวจสุขภาพพนักงาน   
 ไม่มี 13 43.33 
 มี ได้แก ่ 17 56.67 
 - ตรวจสุขภาพประจ าปี (n = 17) 14 82.35 
 - ตรวจสุขภาพแรกเข้าท างาน (n = 17) 11 64.71 
 - ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (n = 17) 2 11.76 
 - ตรวจสุขภาพแต่ไม่ได้ท าทุกปี (n = 17) 1 5.88 
10 การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานภายในกิจการ   
 ไม่มี  15 50.00 
 มี 15 50.00 
11 ประวัติการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ปี ของผู้ปฏิบัติงาน   
 โรคระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้  29 96.67 
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 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  (n = 30) จ านวน ร้อยละ 
 อุบัติเหตุ  15 50.00 
 ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก  3 10.00 
 โรคผิวหนัง/การระคายเคือง  2 6.67 
 การระคายเคืองตา/ตาอักเสบ  2 6.67 
12 ปัญหาหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าหรือการจราจร ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
  

 ไม่มี 20 66.67 
 มี 10 33.33 
13 การจอดรถหัวลาก   
 พ้ืนทีส่ าหรับการจอดรถ   
 - เพียงพอ 22 73.33 
 - ไม่เพียงพอ 2 6.67 
 - ไม่ระบุ 6 20.00 
 การจอดรถในพ้ืนที่จอดรถ   
 - เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเหมาะสม 20 66.67 
 - ไม่เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเหมาะสม 4 13.33 
 - ไม่ระบุ 6 20.00 

4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 

1) การตรวจวิเคราะห์ฝุ่นละออง ในสิ่งแวดล้อมจากการท างาน จ านวน 4 แห่ง ท าการเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละออง แบบติดตัวบุคคล และแบบพ้ืนที่ ในจุดที่มีความเสี่ยงการได้รับสัมผัสฝุ่นมากที่สุด ซึ่งมีฝุ่นละออง
ชนิด Inhalable particles จ านวน 4 ตัวอย่าง พบค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.576 - 1.017 mg/m3 และ Respirable 
particles จ านวน 6 ตัวอย่าง พบค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.448 - 0.260 mg/m3 โดยทุกตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 
ฝุ่นละอองไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 4-9 
 
ตารางที่ 4-9 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 

สถานที่ตรวจวัด ว/ด/ป จุดตรวจวัด 
ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง (mg/m3) 

Inhalable  
particles 

Respirable  
particles 

กิจการ1 29 พ.ย. 60 1. พนักงงาน  
(จุดตรวจสอบสภาพตู้บรรจุสินค้า) 

3.576 0.476 

2. พนักงาน  
(จุดซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุตู้บรรจุสินค้า) 

1.017 0.292 

กิจการ2 30 พ.ย. 60 3. พนักงาน  
(จุดตรวจสอบสภาพ ตู้บรรจุสินค้า) 

1.448 1.044 

4. พนักงานขับรถยกตู้ (รถโฟคลิฟ) 4.793 1.448 
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สถานที่ตรวจวัด ว/ด/ป จุดตรวจวัด 
ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง (mg/m3) 

Inhalable  
particles 

Respirable  
particles 

กิจการ3 6 ธ.ค. 60 5. จุดป้อม รปภ. ทางเข้าลาน - 0.340 
กิจการ4 6. พนักงานดูแลตู้บรรจุสินค้า - 0.260 

  มาตรฐาน 10 3 
หมายเหตุ * American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (2017) 

 
2) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA) และระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) ในสิ่งแวดล้อม

จากการท างานของกิจการ จ านวน 4 แห่ง โดยพิจารณาเลือกจุดตรวจวัดในพ้ืนที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงการ
ได้รับสัมผัสเสียงมากที่สุดในกิจการแต่ละแห่ง ได้แก่ จุดตรวจสอบสภาพตู้บรรจุสินค้า, จุดซ่อมตู้บรรจุสินค้า, 
พนักงานขับรถยกตู้ และบริเวณล้างท าความสะอาด จ านวน 5 ตัวอย่าง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
(TWA) มีค่าอยู่ในช่วง 64.9 - 82.7 dB(A) และสูงที่สุดเท่ากับ 82.7 dB(A) ในบริเวณล้างท าความสะอาด 
ตู้บรรจุสินค้า ส าหรับระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 90.0 - 124.7 dB(C) โดยทุกตัวอย่างมีค่า
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 4-10 
 
ตารางที่ 4-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 

สถานที่
ตรวจวัด 

ว/ด/ป จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ระดับเสยีงเฉลี่ย 
LAeq 8 hr dB(A)* 

ระดับเสยีงสูงสดุ 
LCpeak  dB(C) ** 

กิจการ 1 29 พ.ย. 60 1. บริเวณจุดตรวจสอบสภาพ 
ตู้บรรจุสินค้า 

72.00 113.90 

กิจการ 2 28 พ.ย. 60 2. บริเวณจุดตรวจสอบสภาพ 
ตู้บรรจุสินค้า 

65.60 90.00 

30 พ.ย. 60 3. บริเวณลานวางตู้  
(จุดซ่อมตู้บรรจุสินค้า) 

72.10 124.70 

กิจการ 3 6 ธ.ค. 60 4. บริเวณล้างท าความสะอาดตู้ 82.70 106.20 
กิจการ 4 7 ธ.ค. 60 5. บริเวณจุดล้างท าความสะอาด

แทงค์ 
64.90 92.40 

  มาตรฐาน 85.00 140.00 
หมายเหตุ  
* ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 
2560 ออกตามความในกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง ละเสียง พ.ศ. 2559 
** ระดับเสียงสูงสุด(Peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ( impact or impulse noise) กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง ละ
เสียง พ.ศ. 2559 
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3) ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในสิ่งแวดล้อมจากการท างาน โดยเป็นการตรวจประเมิน
เบื้องต้นและใช้เครื่องมือตรวจวัดชนิดอ่านค่าโดยตรง ในกิจการ จ านวน 2 แห่ง ที่มีการที่มีการใช้สารเคมี เช่น 
สี ทินเนอร์ เป็นต้น ในขั้นตอนการซ่อมตู้บรรจุสินค้า ดังตารางที่ 4-11 
 
ตารางที่ 4-11 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 

สถานที่ตรวจวัด ว/ด/ป จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย (ppm) 
กิจการ 1 30 พ.ย. 60 1. บริเวณซ่อมและทาสี 

ตู้บรรจุสินค้า 
TVOCs 0.1 

กิจการ 2 6 ธ.ค. 60 2. พ้ืนทีตู่้บรรจุสินค้า Benzene <0.01 
3. พ้ืนทีตู่้บรรจุสินค้า  
(ก่อนท างาน) 

Ethylene Oxide 2.0 

4. พ้ืนทีตู่้บรรจุสินค้า  
(ขณะท างาน) 

Ethylene Oxide 5.0 

หมายเหตุ  
* เป็นการประเมินเบื้องต้นโดยใช้เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวมในบรรยากาศ (TVOCs) 
** TVOCs ตรวจวัดโดยเครื่อง MiniRAE 3000 หมายเลขเครื่อง 592-901739 
*** Benzene และ Ethylene Oxide ตรวจวัดโดยเครื่อง MIRAN 205B Series Sapphire หมายเลขเครื่อง 205B-79866-428 

 
4.2.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

1) คุณภาพน้ าทิ้ง  
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งที่เกิดจากกิจการ จ านวน 7 แห่ง มีผลการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพน้ าทิ้ งตามลักษณะหรือรูปแบบกิจการ  พบว่า ร้อยละ 14.28 มีคุณภาพน้ าทิ้ ง เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน ดังแผนภูมิที่ 4-14 และตารางที่ 4-12 
 

 
แผนภูมิที่ 4-14 กิจการ ที่มีคุณภาพน้ าทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (n = 7) 

 
ด้านกายภาพ พบว่า พารามิเตอร์ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 28.57 สาร

แขวนลอย และ น้ ามันและไขมัน เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ บีโอดี ซีโอดี ซัลไฟด์ ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณ
ไนโตรเจน ร้อยละ 42.86 42.86 57.14 85.71 และ 85.71 ซ่ึงมีเพียงสารที่ละลายได้ทั้งหมด และตะกอนหนัก 
ทีไ่ม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง ดังแผนภูมิที่ 4-15 
 

ผ่านเกณฑ์
14.29%

ไม่ผ่านเกณฑ์
85.71%
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แผนภูมิที่ 4-15 คุณภาพน้ าทิ้งที่มีค่าพารามิเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (n = 7) 

 
ด้านชีวภาพ พบว่า ร้อยละ 57.14 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เท่ากัน มี

คุณภาพน้ าทิ้งด้านชีวภาพที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านโลหะหนัก พบว่า ร้อยละ 85.71 มีคุณภาพน้ าทิ้งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีปริมาณ

สังกะสีทีไ่ม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุด ร้อยละ 85.71 ดังแผนภูมิที่ 4-16 และแผนภูมิที่ 4-17 
 

 
แผนภูมิที่ 4-16 กิจการ ที่มีคุณภาพน้ าทิ้งด้านโลหะหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (n = 7) 

 

28.57
28.57

42.86
42.86

57.14
57.14
57.14

85.71
85.71

100
100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

สารแขวนลอย
น้ ามันและไขมัน

บีโอดี
ซีโอดี

ซัลไฟด์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาณไนโตรเจน

สารที่ละลายได้ท้ังหมด
ตะกอนหนัก

ร้อยละ

ผ่านเกณฑ์
85.71%

ไม่ผ่านเกณฑ์
14.29%



55 
 

 

 

 
แผนภูมิที่ 4-17 คุณภาพน้ าทิ้งด้านโลหะหนักที่มีค่าพารามิเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (n = 7) 

 

 
รูปภาพที่ 4-6 น้ าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

 

85.71
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56 ตารางที่ 4-12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ าทิ้ง 

 พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการทดสอบ 

มาตรฐาน* 
ตย.1 ตย.2 ตย.3 ตย.4 ตย.5 ตย.6 ตย.7 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH at 25 ºc 9.4 7.5 7.9 6.3 7.4 7.7 7.7 5.5 – 9.0 
2. สารที่ละลายได้ท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
มก./ล. 1,196 98 636 820 308 570 196 <3,000 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. 145 <1 65 610 175 58 6 <50 
4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มก./ล. 1.0 <0.1 0.1 19.0 0.2 0.7 <0.1 - 
5. บีโอดี (BOD) มก./ล. 110 1 213 422 17 99 4 <20 
6. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มก./ล. 65.7 1.5 20.6 156.7 284.0 25.5 2.5 <5.0 
7. ปริมาณไนโตรเจน (TKN) มก./ล. 6.20 0.20 126.62 22.96 5.18 55.66 2.27 <100 
8. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. 0.40 0.24 2.94 4.47 0.54 0.63 0.15 <1.00 
9. ซีโอดี (COD) มก./ล. 654 6 451 1,994 161 336 30 <120 

10. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มล. >16,000 920 >16,000 1,700 <1.8 >16,000 3,500 <5,000** 

11. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Faecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มล. 540 14 >16,000 700 <1.8 >16,000 1,700 <1,000** 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 14.28 ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน  
หมายเหตุ 
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มี นาคม 
2559 
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
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ตารางที่ 4-13 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ าทิ้งด้านโลหะหนัก 

 พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการทดสอบ 

วิธีใช้ทดสอบ 
มาตรฐาน* 

ไม่เกิน ตย.1 ตย.2 ตย.3 ตย.4 ตย.5 ตย.6 ตย.7 
1. เหล็ก (Fe) มก./ล. 2.472 0.064 0.686 2.668 12.875 1.922 0.794 ICP - 
2. แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.118 0.017 0.203 0.103 0.298 0.161 0.162 ICP 5.000 
3. สังกะสี (Zn) มก./ล. 0.745 ND10 0.080 0.857 11.857 0.517 ND ICP 5.000 
4. โครเมียม (Cr) มก./ล. 0.018 0.019 0.008 0.028 0.031 0.011 ND ICP 0.250 
5. แคดเมียม (Cd) มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ICP 0.030 
6. ทองแดง (Cu) มก./ล. 0.235 ND 0.029 ND 0.395 0.072 ND ICP 2.000 
7. ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.060 ND ND ND 0.127 0.081 ND ICP 0.200 
8. สารหนู (As) มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ICP 0.250 
9. ปรอท (Hg) มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ICP 0.005 
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85.71 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน   

หมายเหตุ 
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิ คมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2559 

 

                                           
10 ND = Non Detect 
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2) ฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ผลการเก็บตัวอย่างอากาศวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นรวม (TSP) ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) และฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จ านวน 4 จุด รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง พบว่า ฝุ่นละออง 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปทั้ง 3 ประเภท ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 4-14  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า  ร้อยละ 
77.78 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในระดับเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง11 
(กรมอนามัย, 2558) ดังแผนภูมิที่ 4-18 และตารางที่ 4-15 
 
ตารางที่ 4-14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 

 จุดตรวจวัด ว/ด/ป 
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง (µg/m3) 

TSP PM10 PM2.5 
1. วัดแหลมฉบัง 29 – 30 พ.ย. 60 196 83 - 

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 307 76 - 
2. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 28 – 29 พ.ย. 60 188 59 24 

29 – 30 พ.ย. 60 142 58 18 
30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 151 83 7 

3. 
บริษัท เอส.ซี.เอส. ยาร์ด จ ากัด 

28 – 29 พ.ย. 60 - 90 - 
29 – 30 พ.ย. 60 - 70 - 

4. 
บริษัท แอนวานซ์ทรานสปอร์ต จ ากัด 

28 – 29 พ.ย. 60 - 50 - 
29 – 30 พ.ย. 60 - 50 - 

มาตรฐาน 330* 120* 50** 
หมายเหตุ 
* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

 

 
แผนภูมิที่ 4-18 กิจการ ที่มีฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
                                           
11 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายความว่า ประชาชนที่แจเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มากกว่าประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
60 ปีข้ึนไป เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หญิงต้ังครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรังอื่น ๆ (กรมอนามัย, 2558) 

22.22%

77.78%

ปลอดภัย (<51 µg/m3)

เฝ้าระวัง (51 – 120 µg/m3)

มีผลกระทบต่อสุขภาพ (121 - 350 µg/m3)

มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (351 - 420 µg/m3)

มีผลกระทบต่อสุขภาพรนุแรง (>420 µg/m3)
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ตารางที่ 4-15 ผลการตรวจฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) กับค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

จุดตรวจวัด ว/ด/ป 
PM10 

(µg/m3) 
ระดับผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ12 
1. วัดแหลมฉบัง 29 – 30 พ.ย. 60 83 เฝ้าระวัง 

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 76 เฝ้าระวัง 
2. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 

3 
28 – 29 พ.ย. 60 59 เฝ้าระวัง 
29 – 30 พ.ย. 60 58 เฝ้าระวัง 

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 83 เฝ้าระวัง 
3. บริษัท เอส.ซี . เอส. ยาร์ด 

จ ากัด 
28 – 29 พ.ย. 60 90 เฝ้าระวัง 
29 – 30 พ.ย. 60 70 เฝ้าระวัง 

4. บริษัท แอนวานซ์ทรานส
ปอร์ต จ ากัด 

28 – 29 พ.ย. 60 50 ปลอดภัย 
29 – 30 พ.ย. 60 50 ปลอดภัย 

 

 
รูปภาพที่ 4-7 ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

 
3) ระดับเสียงโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) จ านวน 2 จุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง และบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชน 
ที่อยู่ ใกล้เคียงกิจการ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มี 

                                           
12 <50 µg/m3 ปลอดภัย, 51 – 120 µg/m3 เฝ้าระวัง, 121 – 350 µg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ, 351 – 420 µg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และ >420 µg/m3 มี
ผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง (กรมอนามัย, 2558) 
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ผลตรวจวิเคราะห์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 4-16 อย่างไรก็ตาม ระดับเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในช่วง 
10.3 - 18.5 dB(A) โดยทุกตัวอย่างมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 4-17 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจการ 
มีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาเสียงรบกวนได้ 
 
ตารางที่ 4-16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด dB(A) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง 
29 – 30 พ.ย. 60 

56.0 87.1 

มาตรฐาน* 70 115 
หมายเหตุ  
* ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
ตารางที่ 4-17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

 
จุดตรวจวัด เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน dB(A) 
ขณะมีการ

รบกวน 
พื้นฐาน ค่าระดับการ

รบกวน 
มาตรฐาน* 

 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
แหลมฉบัง 
30 พ.ย. 60 

08.01 - 09.01 น. 63.2 44.7 18.5 10 
09.01 - 10.01 น. 55.0 44.7 10.3 10 
10.01 - 11.01 น. 59.6 44.7 14.9 10 
11.01 - 12.01 น. 61.7 44.7 17.0 10 

2 บริ เวณบ้านพักอาศัย
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ที่ อ ยู่
ใกล้เคียง  
29 พ.ย. 60 

10.51 - 11.51 น. 61.8 43.5 18.3 10 

หมายเหตุ  
* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 
ตารางที่ 4-18 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

1 สิ่งแวดล้อมจากการท างาน    
1.1 ฝุ่นละออง    

 Inhalable particles 4 4 100.00 
 Respirable particles 6 6 100.00 

1.2 เสียง    
 ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA) 5 5 100.00 
 ระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) 5 5 100.00 
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พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป    
2.1 คุณภาพน้ าทิ้ง    

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7 6 85.71 
 สารที่ละลายได้ท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
7 7 100.00 

 สารแขวนลอย (Suspended Solids) 7 2 28.57 
 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7 7 100.00 
 บีโอดี (BOD) 7 3 42.86 
 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 7 2 28.57 
 ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 7 6 85.71 
 ซัลไฟด์ (Sulfide) 7 4 57.14 
 ซีโอดี (COD) 7 3 42.86 
 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 7 4 57.14 
 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

(Faecal Coliform Bacteria) 
7 4 57.14 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 1 14.28 
 โลหะหนัก 7 6 85.71 
 - เหล็ก (Fe) 7 7 100.00 
 - แมงกานีส (Mn) 7 7 100.00 
 - สังกะสี (Zn) 7 6 85.71 
 - โครเมียม (Cr) 7 7 100.00 
 - แคดเมียม (Cd) 7 7 100.00 
 - ทองแดง (Cu) 7 7 100.00 
 - ตะกั่ว (Pb) 7 7 100.00 
 - สารหนู (As) 7 7 100.00 
 - ปรอท (Hg) 7 7 100.00 

2.2 ฝุ่นละอองในบรรยากาศ    
 ฝุ่นรวม (TSP) 5 5 100.00 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 9 9 100.00 
 ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน    
 - ปกติ (<51 µg/m3) 9 2 22.22 
 - เฝ้าระวัง (51 – 120 µg/m3) 9 7 77.78 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 3 3 100.00 

2.3 ระดับเสียง    
 ระดับเสียงรบกวน 5 - - 
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พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 1 1 100.00 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 1 1 100.00 
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รูปภาพที่ 4-8 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 1 
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รูปภาพที่ 4-9 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 
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รูปภาพที่ 4-10 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 3 
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รูปภาพที่ 4-11 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 4 
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รูปภาพที่ 4-12 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 5 
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รูปภาพที่ 4-13 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 6 
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4.3 ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ 
4.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

จากการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ ให้บริการลาน 
เก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.80 
อายุเฉลี่ย 51.41 ปี (S.D.= 14.23) ร้อยละ 36.10 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 48.00 มีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 98.80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 38.60 มีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ร้อยละ 36.50 รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน และ โรคภูมิแพ้ ร้อยละ 33.90 และ 30.20 ตา มล าดับ  
ดังแผนภูมิที่ 4-19 และ แผนภูมิที่ 4-20 และร้อยละ 10.20 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  มีระยะเวลาใน 
การสูบบุหรี่เฉลี่ย 20.19 ปี (S.D.= 15.05) ดังตารางที่ 4-19 
 

 
แผนภูมิที่ 4-19 ประชาชนที่มีโรคประจ าตัว (n = 498) 

 

 
แผนภูมิที่ 4-20 โรคที่มีการเจ็บป่วยของประชาชน (n = 192) 

 

ไม่มีโรคประจ าตัว
61.45%

มีโรคประจ าตัว
38.55%
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ตารางที่ 4-19 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ 
 ลักษณะส่วนบุคคล (n= 498) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
 หญิง 303 60.80 
 ชาย 179 35.90 
 ไม่ระบุ 16 3.20 

2. อายุ �̅� = 51.41 ปี (S.D. = 14.23)   
3. อาชีพ   
 ธุรกิจส่วนตัว  180 36.10 
 รับจ้างทั่วไป 130 26.10 
 พ่อบ้าน - แม่บ้าน 81 16.30 
 หน่วยงานเอกชน 50 10.00 
 ว่างงาน 21 4.20 
 รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 2.80 
 อ่ืน ๆ 12 2.40 
 เกษตรกรรม 7 1.40 
 นักเรียนหรือนักศึกษา 3 0.60 

4. ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียน 14 2.80 
 ประถมศึกษา 239 48.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 85 17.10 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 65 13.10 
 อนุปริญญา/ปวส. 39 7.80 
 ปริญญาตรี 44 8.80 
 สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.60 
 ไม่ระบุ 9 1.80 

5. ศาสนา   
 พุทธ 492 98.80 
 คริสต์ 2 0.40 
 อิสลาม 2 0.40 
 อ่ืน ๆ 2 0.40 

6. โรคประจ าตัว   
 ไม่มีโรคประจ าตัว 306 61.40 
 มีโรคประจ าตัว 192 38.60 

7. โรคที่มีการเจ็บป่วย (n = 192)   
 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension; HT) 70 36.50 
 โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus; DM) 65 33.90 
 โรคภูมิแพ้ (Allergy) 58 30.20 
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 ลักษณะส่วนบุคคล (n= 498) จ านวน (คน) ร้อยละ 
 โรคอ่ืน ๆ 32 16.70 
 โรคหัวใจ (Heart Disease; HD) 10 5.20 
 โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia; DLD) 9 4.70 
 โรคทางตา (Eye disease) 6 3.10 
 โรคหอบหืด (Asthma) 3 1.60 
 โรคมะเร็ง (Cancer; CA) 2 1.00 
 โรคผิวหนัง (Skin disorder) 1 0.50 

8. การสูบบุหรี่   
 ไม่สูบบุหรี่ 426 85.50 
 สูบบุหรี่  �̅�  = 20.19 ปี (S.D.= 15.05) 51 10.20 
 เคยสูบแต่เลิกแล้ว 21 4.20 

 
ข้อมูลลักษณะของครอบครัวและบ้านพักอาศัย พบว่า สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.33  

คนต่อครอบครัว (S.D.= 2.08) โดยส่วนใหญ่สมาชิกมีอายุในกลุ่ม 18 – 60 ปี เฉลี่ย 2.98 คนต่อครอบครัว 
(S.D.= 1.65) อาศัยอยู่ ในบ้านพักจนถึงปัจจุบันเฉลี่ย 32.63 ปี  (S.D.= 22.74) บ้านพักอาศัยห่ าง 
ประกอบกิจการ น้อยกว่า 500 เมตร ร้อยละ 56.40 มีค่า เฉลี่ ย  453.35 เมตร ( S.D.= 471.07)  
ดังแผนภูมิที่ 4-21 และตารางที่ 4-20 
 

 
แผนภูมิที่ 4-21 ระยะห่างระหว่างบ้านพักอาศัยกับกิจการ (n = 498) 

 
ตารางที่ 4-20 แสดงข้อมูลลักษณะของครอบครัวและบ้านพักอาศัยของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ  

 ลักษณะของครอบครัวและบ้านพักอาศัย (n= 498) �̅� S.D. 
1. จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คนต่อครอบครัว) 4.33 2.08 
 อายุ 0 - 5 ปี (คนต่อครอบครัว) 1.27 0.67 
 อายุ 6 - 12 ปี (คนต่อครอบครัว) 1.35 0.52 
 อายุ 13 - 17 ปี (คนต่อครอบครัว) 1.27 0.57 
 อายุ 18 - 60 ปี (คนต่อครอบครัว) 2.89 1.65 
 อายุ 60 ปีขึ้นไป (คนต่อครอบครัว) 1.48 0.78 
2. ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน (ปี) 33.07 21.97 

น้อยกว่า 500 เมตร
56.43%

500 เมตรขึ้นไป
43.57%
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 ลักษณะของครอบครัวและบ้านพักอาศัย (n= 498) �̅� S.D. 
3. ระยะห่างระหว่างบ้านพักอาศัยกับกิจการ (เมตร) 453.35 471.07 
 น้อยกว่า 500 เมตร      จ านวน 281 คน ร้อยละ 56.40 
 500 เมตร ขึ้นไป      จ านวน 217 คน ร้อยละ 43.60 

 
1.1.1 ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.50 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง 
ประเด็นฝุ่นละอองบริเวณบ้าน รองลงมา ได้แก่ ฝุ่นละอองภายในบ้าน และความหนาแน่นของการจราจร  
ร้อยละ 71.50 และ 69.90 ตามล าดับ โดย ร้อยละ 77.70 มีความคิดเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประเด็น 
น้ าเสีย รองลงมา ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวน และอุบัติเหตุจากการคมนาคม ร้อยละ 68.90 และ 46.20 
ตามล าดับ และมีเพียง ร้อยละ 4.00 ที่มีความคิดเห็นว่าดีขึ้น ประเด็นสภาพถนนช ารุดเป็นหลุม บ่อ  
ดังแผนภูมิที่ 4-22 และตารางที่ 4-21 
 

 
แผนภูมิที่ 4-22 การรับรู้การเปลี่ยนแปลง ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (n= 498) 
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73 
 

 

ตารางที่ 4-21 การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
จ านวนความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง (n= 498) (คน) 

 แย่ลง ไม่เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ฝุ่นละอองบริเวณบ้าน 366 73.50 131 26.30 1 0.20 
2. ฝุ่นละอองภายในบ้าน 356 71.50 135 27.10 7 1.40 
3. ความหนาแน่นการจราจร/ 

ปริมาณรถบรรทุก 
348 69.90 138 27.70 12 2.40 

4. สภาพถนนช ารุดเป็นหลุม/บ่อ 337 67.70 141 28.30 20 4.00 
5. เสียงดังรบกวน 326 65.50 168 33.70 4 0.80 
6. ความสั่นสะเทือน 297 59.60 192 38.60 9 1.80 
7. อุบัติเหตุจากการคมนาคม 257 51.60 230 46.20 11 2.20 
8. กลิ่นเหม็นรบกวน 144 28.90 343 68.90 11 2.20 
9. น้ าเสีย 98 19.70 387 77.70 13 2.60 

 
2) ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.20 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง ประเด็น

การคมนาคม (มีรถกีดขวางทางการจราจร) รองลงมา ได้แก่ คุณภาพของน้ าฝน (ในการน ามาบริโภค)  
และผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 42.40 และ 21.30 ตามล าดับ โดย ร้อยละ 83.50 มีความคิดเห็น ว่า 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประเด็นการประมง รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากแหล่ งน้ าสาธารณะ และ 
ผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 80.10 และ 77.10 ตามล าดับ และมีเพียง ร้อยละ 17.90 ที่มีความคิด ว่าดีขึ้น 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะ ดังแผนภูมิที่ 4-23 และตารางที่ 4-22 
 

 
แผนภูมิที่ 4-23 การรับรู้การเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้ประโยชน์ (n= 498) 
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ดีขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง แย่ลง



74 
 

 

ตารางที่ 4-22 การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
จ านวนความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง (n= 498) (คน) 

 แย่ลง ไม่เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การคมนาคม  
(รถกีดขวางการจราจร) 

310 62.20 182 36.50 6 1.20 

2. คุณภาพของน้ าดื่ม 211 42.40 281 56.40 6 1.20 
3. ผลผลิตทางการเกษตร 106 21.30 384 77.10 8 1.60 
4. การใช้ประโยชน์ 

จากแหล่งน้ าสาธารณะ 
89 17.90 399 80.10 89 17.90 

5. การประมง 77 15.50 416 83.50 5 1.00 
 
3) ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.60 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง ประเด็น

อาการทางตา ตาแดง เคืองตา จากฝุ่นเข้าตา รองลงมา ได้แก่ อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ 
หอบหืด และอาการทางผิวหนัง ร้อยละ 49.00 และ 47.00 ตามล าดับ โดย ร้อยละ 70.70 มีความว่า 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประเด็นการจ้างงาน/รายได้ รองลงมา ได้แก่ ความขัดแย้งของคนในชุมชน และ
ความเครียดและวิตกกังวล ร้อยละ 68.50 และ 53.00 ตามล าดับ และมีเพียง ร้อยละ 7.40 มีที่ความคิดเห็น  
ว่าดีขึ้น ประเด็นการจ้างงาน/รายได้ ดังแผนภูมิที่ 4-24 และ ตารางที่ 4-23 
 

 
แผนภูมิที่ 4-24 การรับรู้การเปลี่ยนแปลง ด้านคุณภาพชีวิต (n= 498) 
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ดีขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง แย่ลง
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ตารางที่ 4-23 การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
จ านวนความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง (n= 498) (คน) 

 แย่ลง ไม่เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาการทางตา 252 50.60 243 48.80 3 0.60 
2. โรคทางเดินหายใจ 244 49.00 250 50.20 4 0.80 
3. อาการทางผิวหนัง 234 47.00 257 51.60 7 1.40 
4. ความเครียดหรือวิตก 228 45.80 264 53.00 6 1.20 
5. ความขัดแย้งของคนในชุมชน 136 27.30 341 68.50 21 4.20 
6. การจ้างงาน/รายได้ 109 21.90 352 70.70 37 7.40 

 
4.3.2 ข้อมูลเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

การได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ใน 1 ปีที่ผ่านมาของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญบ่อยครั้งที่สุดจากฝุ่นละออง ร้อยละ 85.70 ความถี่เฉลี่ย 6.85 
วัน/สัปดาห์ (S.D.= 0.69) รองลงมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 84.30 ความถี่เฉลี่ย 6.72 วัน/สัปดาห์ 
(S.D.= 0.92) และความสั่ นสะ เทื อน  ร้ อยละ  76.9 ความถี่ เ ฉลี่ ย  6.75 วั น /สั ปดาห์  (S.D.= 0.84)  
ดังตารางที่ 4-24 เมื่อพิจารณารายช่วงเวลา ประเด็นกลิ่นเหม็นรบกวน เสียงดังรบกวน ฝุ่นละออง สั่นสะเทือน 
และน้ าเสีย ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงบ่อยครั้งที่สุด ดังแผนภูมิที่ 4-25 และแผนภูมิที่ 
4-26 
 

 
แผนภูมิที่ 4-25 การได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ใน 1 ปี (n = 498) 

 

4.2

25.5

41.4

76.9

84.3

85.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

อ่ืน ๆ

น้ าเสีย

กลิ่นเหม็น

สั่นสะเทือน

เสียงดัง

ฝุ่นละออง

ร้อยละ



76 
 

 

 
แผนภูมิที่ 4-26 สัดส่วนช่วงเวลาของการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ใน 1 ปี (n = 498) 
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ตารางที่ 4-24 แสดงข้อมูลการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ  

เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

ผู้ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) (คน) 
ไม่ได้รับ ช่วงเวลา ความถี่ 

(วัน/สัปดาห์) ได้รับ 
เช้า บ่าย เย็น กลางคืน 24 ชม. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ �̅� S.D. จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ฝุ่นละออง 131 26.30 100 20.10 124 24.90 24 4.80 241 48.40 6.85 0.69 427 85.70 71 14.30 
2. เสียงดัง 126 25.30 67 13.50 126 25.30 79 15.90 203 40.80 6.72 0.92 420 84.30 78 15.70 
3. สั่นสะเทือน 109 21.90 74 14.90 119 23.90 70 14.10 190 38.20 6.75 0.84 383 76.90 115 23.10 
4. กลิ่นเหม็น 58 11.60 28 5.60 52 10.40 62 12.40 77 15.50 6.69 1.01 206 41.40 292 58.60 
5. น้ าเสีย 35 7.00 17 3.40 38 7.60 20 4.00 61 12.20 4.5 1.91 127 25.50 371 74.50 
6. อ่ืน ๆ 16 3.20 4 0.80 13 2.60 2 0.40 4 0.80 6.52 1.25 21 4.20 477 95.80 
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เมื่อพิจารณาการร้องเรียนปัญหาผลกระทบของประชาชนที่เกิดจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก พบว่า มีประชาชน ร้อยละ 34.10 ที่เคยร้องเรียนปัญหา
ผลกระทบ ดังแผนภูมิที่ 4-27 โดย ร้อยละ 81.20 ร้องเรียนประเด็นฝุ่นละออง รองลงมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน 
และกลิ่นรบกวน ร้อยละ 75.30 และ 18.20 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4-28 ซึ่งหน่วยงานหรือบุคคลที่ประชาชน
ใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียน ร้อยละ 50.30 ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน รองลงมา ได้แก่   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผู้ประกอบกิจการ ร้อยละ 47.90 ร้อยละ 24.10 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 
4-29 และตารางที่ 4-25 
 

 
แผนภูมิที่ 4-27 การร้องเรียนปัญหาผลกระทบของประชาชน (n = 498) 

 

 
แผนภูมิที่ 4-28 ประเด็นจากการร้องเรียนปัญหาผลกระทบของประชาชน (n = 170) 
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แผนภูมิที่ 4-29 ประเด็นจากการรอ้งเรียนปัญหาผลกระทบของประชาชน (n = 170) 

 
ตารางที่ 4-25 แสดงข้อมูลการร้องเรียนปัญหาผลกระทบของประชาชน 

 การร้องเรียน (n=498) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การร้องเรียนของประชาชน   
 ไม่เคยร้องเรียน 328 65.90 
 เคยร้องเรียน 170 34.10 

2. ประเด็นปัญหาผลกระทบที่ร้องเรียน (n=170)   
 ฝุ่นละออง 138 81.20 
 เสียงรบกวน 128 75.30 
 กลิ่นรบกวน 31 18.20 
 อ่ืน ๆ 12 7.10 

3. หน่วยงานหรือบุคคลที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียน  (n=
170) 

  

 ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน 85 50.30 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 81 47.90 
 แจ้งผู้ประกอบกิจการ 41 24.10 
 สื่อมวลชน 8 4.70 
 แจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 

(กระทรวงสาธารณสุข, ส านักงานขนส่ง และศูนย์ด ารงธรรม) 
4 2.40 
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เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีกิจการในพ้ืนที่พักอาศัย พบว่า ร้อยละ 71.30  
ไม่เห็นด้วยกับการมีกิจการ ในพ้ืนที่  ดังแผนภูมิที่  4-30 โดยมีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 29.00 ประเด็น 
เสียงดังรบกวน รองลงมา ได้แก่ ฝุ่นละออง และการจราจร ร้อยละ 25.40 และ 24.20 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 
4-31 ซึ่งประชาชนเพียง ร้อยละ 5.60 ที่เห็นด้วยกับการมีกิจการ ในประเด็นประชาชนมีอาชีพ ร้อยละ 34.50 
ดังตารางที่ 4-26 
 

 
แผนภูมิที่ 4-30 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีกิจการในพ้ืนที่พักอาศัย (n = 498) 

 

 
แผนภูมิที่ 4-31 ข้อห่วงกังวลของประชาชนต่อการมีกิจการในพ้ืนที่พักอาศัย (n = 355) 
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ตารางที่ 4-26 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีกิจการในพ้ืนที่พักอาศัย 
 ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การมกีิจการในพ้ืนที่บริเวณที่พักอาศัย (N=498)   
 ไม่เห็นด้วย 355 71.30 
 เห็นด้วย 28 5.60 
 ไม่แน่ใจ 115 23.10 

2. ประเด็นข้อห่วงกังวล (n=355)   
 เสียงดังรบกวน 103 29.00 
 การจราจร 90 25.40 
 ฝุ่นละออง 86 24.20 
 สิ่งแวดล้อม 39 11.00 
 ชุมชน 28 7.90 
 สภาพถนน 20 5.60 
 อุบัติเหตุ 14 3.90 
 ความสั่นสะเทือน 10 2.80 
 ความปลอดภัย 9 2.50 
 เหตุเดือดร้อนร าคาญ 9 2.50 
 ความสูงของตู้บรรจุสินค้า 4 1.10 
 กลิ่นเหม็นรบกวน 4 1.10 
 สุขภาพ 4 1.10 
 ขยะมูลฝอย 3 0.80 
 น้ าเสีย 2 0.60 
 อาชีวอนามัย 1 0.30 

3. ประเด็นที่เห็นด้วย (n=28)   
 ประชาชนมีอาชีพ 10 34.50 
 เศรษฐกิจดีขึ้น 6 20.70 
 เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ 6 20.70 
 การจัดการ 3 10.30 
 อ่ืน ๆ 2 6.90 

 
1.1.1 ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการ มีประชาชนเพียง ร้อยละ 4.20 ที่เคยมี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังแผนภูมิที่ 4-32 ได้แก่ การกวาดทรายที่ติดมากับรถที่ท าให้เกิดฝุ่น พูดคุยกับ 
ผู้ประกอบกิจการ พูดคุยกับพนักงานขับรถ เข้าร่วมประชุมภาครัฐ ท าป้ายจราจรลดความเร็ว ร่วมพูดคุย  
ในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากลานตู้บรรจุสินค้า ล้างถนน และหารือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกับชุมชน  

ร้อยละ 71.50 ต้องการให้กิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังแผนภูมิที่ 4-33 
ได้แก่ ฝุ่นละออง การพูดคุยท าความเข้าใจกับกิจการ ความปลอดภัยของชุมชน ป้ายจราจรลดความเร็ว  



82 
 

 

ร่วมพูดคุยในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากลานตู้บรรจุสินค้า ล้างถนน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับชุมชน ดังตารางที่ 4-27 
 

 
แผนภูมิที่ 4-32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา (n = 498) 

 

 
แผนภูมิที่ 4-33 ความต้องการของประชาชน 

ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอาศัยจากกิจการ (n = 498) 
 
ตารางที่ 4-27 แสดงข้อมูลการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (n=498) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการแก้ไขปัญหาจากกิจการ   
 ไม่เคยมีส่วนร่วม 477 95.80 
 เคยมีส่วนร่วม 21 4.20 
2. ความต้องการของประชาชนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของกิจการ 
  

 ไม่ต้องการ 142 28.50 
 ต้องการ 356 71.50 

 
4.3.3 ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างบ้านถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ พบว่า ความสัมพันธ์ของระยะห่างฯ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงรบกวน มีความสัมพันธ์
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 5.021, P-Value = 0.025) เช่นเดียวกับ เหตุเดือดร้อนร าคาญ

ไม่เคยมีส่วนร่วม
95.78%

เคยมีส่วนร่วม
4.22%

ไม่ต้องการ
28.51%

ต้องการ
71.49%
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จากฝุ่นละออง ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 7.993, P-Value = 0.005)  
และเหตุเดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสีย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 5.845,  
P-Value = 0.016) โดยมีรายละเอียดของความสัมพันธ์แต่ละประเด็น ดังนี้ 

1) เหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็นรบกวน 
การเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจาก

กลิ่นเหม็นรบกวน พบว่า ระยะห่าง น้อยกว่า 500 เมตร ไม่ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็นรบกวน 
มากทีสุ่ด ร้อยละ 58.56  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากกลิ่นเหม็นรบกวน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (χ2 = 1.310,  
P-Value = 0.252) ดังตารางที่ 4-28 
 
ตารางที่ 4-28 ความสัมพันธ์ของระยะห่างกับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็นรบกวน  

ระยะห่างบ้าน - สปก. 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) 

χ2 = 1.310 
p = 0.252 

ไม่ได้รับ ได้รับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 500 171 58.56 110 53.40 
≥ 500 121 41.44 96 46.60 
รวม 292 100.00 206 100.00 

 
2) เหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงรบกวน 

การเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
จากเสียงรบกวน พบว่า ระยะห่าง น้อยกว่า 500 เมตร ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงรบกวนมากที่สุด 
ร้อยละ 58.57  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รบัเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากเสียงรบกวน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 5.021,  
P-Value = 0.025) ดังตารางที่ 4-29 
 
ตารางที่ 4-29 ความสัมพันธ์ของระยะห่างกับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงรบกวน 

ระยะห่างบ้าน - สปก. 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) 

χ2 = 5.021 
p = 0.025 

ไม่ได้รับ ได้รับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 500 35 44.87 246 58.57 
≥ 500 43 55.13 174 41.43 
รวม 78 100.00 420 100.00 
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3) เหตุเดือดร้อนร าคาญจากฝุ่นละออง 
การเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

จากฝุ่นละออง พบว่า ระยะห่าง น้อยกว่า 500 เมตร ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากฝุ่นละอองมากที่สุด  
ร้อยละ 53.86  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากฝุ่นละออง พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (χ2 = 7.993 ,  
P-Value = 0.005) ดังตารางที่ 4-30 

 
ตารางที่ 4-30 ความสัมพันธ์ของระยะห่างกับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากฝุ่นละออง 

ระยะห่างบ้าน - สปก. 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) 

χ2 = 7.993 
p = 0.005 

ไม่ได้รับ ได้รับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 500 51 71.83 230 53.86 
≥ 500 20 28.17 197 46.14 
รวม 71 100.00 427 100.00 

 
 เหตุเดือดร้อนร าคาญจากความสั่นสะเทือน 
การเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

จากความสั่นสะเทือน พบว่า ระยะห่าง น้อยกว่า 500 เมตร ไม่ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากความสั่นสะเทือน
มากที่สุด ร้อยละ 57.18  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึง กิจการ กับการได้รับ 
เหตุเดือดร้อนร าคาญจากความสั่นสะเทือน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กั น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
(χ2 = 0.384, P-Value = 0.535) ดังตารางที่ 4-31 
 
ตารางที่ 4-31 ความสัมพันธ์ของระยะห่างกับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็นรบกวน 

ระยะห่างบ้าน - สปก. 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) 

χ2 = 0.384 
p = 0.535 

ไม่ได้รับ ได้รับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 500 62 53.91 219 57.18 
≥ 500 53 46.09 164 42.82 
รวม 115 100.00 383 100.00 

 
 เหตุเดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสีย 
การเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

จากน้ าเสีย พบว่า ระยะห่าง น้อยกว่า 500 เมตร ไม่ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสียมากที่สุด ร้อยละ 
59.57 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุ 
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เดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสีย พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (χ2 = 5.845,  
P-Value = 0.016) ดังตารางที่ 4-32 

 
ตารางที่ 4-32 ความสัมพันธ์ของระยะห่างกับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสีย 

ระยะห่างบ้าน - สปก. 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) 

χ2 = 5.845 
p = 0.016 

ไม่ได้รับ ได้รับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 500 221 59.57 60 47.24 
≥ 500 150 40.43 67 52.76 
รวม 371 100.00 127 100.00 

 
 เหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืน ๆ  
เหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืน ๆ ได้แก่ จราจร ขยะ ควัน น้ าท่วม และยุง ซึ่งการเปรียบเทียบ

ระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืน ๆ พบว่า ระยะห่าง น้อยกว่า  
500 เมตร ไม่ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืน ๆ มากท่ีสุด ร้อยละ 56.60 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอ่ืน ๆ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (χ2 = 0.146, P-Value = 0.703)  
ดังตารางที่ 4-33 
 
ตารางที่ 4-33 ความสัมพันธ์ของระยะห่างกับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืน ๆ 

ระยะห่างบ้าน - สปก. 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (n=498) 

χ2 = 0.146 
p = 0.703 

ไม่ได้รับ ได้รับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 500 270 56.60 11 52.38 
≥ 500 207 43.40 10 47.62 
รวม 477 100.00 21 100.00 

4.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และ

การอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระท าทุกอย่าง และ
กิจการประเภทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ครัวเรือน ชุมชน ตลอดกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะการกระจายอ านาจไปสู่
ราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอ านาจในการออก “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  
ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อ านาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแล 
โดยการออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  
รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั้งนี้โดยถือว่า ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่มาจาก  
การเลือกตั้งของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งควรจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด 
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ส าหรับบทบาทตามพระราชบัญญัตินี้  มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก โดยมีกิจกรรมที่ท าให้เกิดมลพิษขึ้น เช่น การเกิดฝุ่นละออง 
จากการจราจรขนส่งล าเลียงตู้บรรจุสินค้า กลิ่นรบกวนจากการพ่น ทาสี ตู้บรรจุสินค้า และเสียงดัง 
จากการซ่อม เคาะ ตี ปะ ผุ ตู้บรรจุสินค้า เป็นต้น หากกิจกรรมดังกล่าวได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น 
เหตุร าคาญตามมาตรา 2513 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 2814 ในการจัดการปัญหา 
เหตุร าคาญ อีกทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 141 ประเภท นั้น ครอบคลุมเฉพาะบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
กิจการ เช่น การต่อประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เครื่องจักร  
หรือเครื่องจักรกล ซึ่งยังคงมีกิจกรรมที่ยังไม่ครอบคลุม เช่น กิจการลานจอดรถหัวลาก ที่ให้บริการเป็น 
พ้ืนที่จอดรถเพียงอย่างเดียว 

4.4.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมกิจการโรงงาน  
โดยได้ก าหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอน การด าเนินการ รวมถึงการก ากับดูแลโรงงาน  
ซึ่งความหมายของโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร
มีก าลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป จะใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม โดยก าหนด
ประเภทของโรงงาน ดังตารางที่  4-34 เพ่ือให้การควบคุมกิจการโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงก าหนดให้มีการออกกฎกระทรวงให้โรงงานปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับโรงงาน เครื่องจักร 
คนงานกรรมวิธีการผลิต มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย รวมถึงการจัดให้มีเอกสารที่จ าเป็น 
 
ตารางที่ 4-34 ประเภทของโรงงาน  

 ประเภท เงื่อนไข 
1. โรงงานจ าพวกที่ 1  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ 
2. โรงงานจ าพวกที่ 2 กิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 
3. โรงงานจ าพวกที่ 3 การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, 2535) 
 

ส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 หากมีกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน และการเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่า
โรงงานจ าพวกที่  2 โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบด้วย ส าหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแล้วต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
ด้วย และห้ามมิให้ผู้ใดก่อตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 นี้ก่อนได้รับใบอนุญาตซึ่งอาจมีการทดลองเดินเครื่องจักร 

                                           
13 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ าเป็นเหตุร าคาญ (๑) แหล่งน้ า 
ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมี
จ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การ
ระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (๔) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
14 มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้ นระงับเหตุร าคาญ
ภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนใน
อนาคต ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 
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ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน หากกิจการโรงงานมีกรณีที่ เกี่ยวข้องอันจะต้องได้รับอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอาจก าหนดวิธีการ 
ในการด าเนินการเพ่ือพิจารณาอนุญาตร่วมกันได้ 

เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยโรงงาน พบว่า กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า 
และกิจการให้บริการรถหัวลากจะเข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องมีกิจกรรมมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข ในตารางที่ 4-35 
ซึ่งหากอยู่ในโรงงานจ าพวกที่ 1 และ 2 การตั้งโรงงานไม่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุม อนุมัติ อนุญาต รวมถึงตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ในกิจการได ้
 
ตารางที่ 4-35 บัญชีรายชื่อโรงงาน กิจกรรม จ าแนกตามประเภทโรงงาน 

 บัญชีรายช่ือโรงงาน กิจกรรม โรงงาน
จ าพวกที ่

1. ล าดับที่ 95 โรงงานประกอบ
กิ จ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ย า น ที่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ จักรยาน
สองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง 

1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว ทุกขนาด 

3 

2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ 
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ทุกขนาด 

3 

3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ทุก
ขนาด 

3 

4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ทุก
ขนาด 

1 

2. ล า ดั บที่  9 7  โ ร ง ง านซ่ อม
ผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อม
ไว้ ในล าดับ ใด  โดยจัด เป็น
ประเภทโรงงาน 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 
คน 

1 

2) เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 
คนและไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ 1 

2 

3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน 3 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, 2535) 
 

4.4.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกัน
ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเสีย น้ าเน่า อากาศเป็นพิษ ป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร  
ถูกท าลาย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง และอุตสาหกรรม  
โดยส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น และก าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มี
หน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย  
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษตลอดจนให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประกาศเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
การก าหนดให้โครงการขนาดใหญ่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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ส าหรับบทบาทตามพระราชบัญญัตินี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก คือ การควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณกิจการ เนื่องจาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณกิจการ เช่น ฝุ่นละอองที่เกิดจากการวิ่งสัญจรของรถหัวลาก รถบรรทุก และ 
ยานยนต์อ่ืน ๆ และการเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้าภายในกิจการ โดยมีมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป15 และมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน16 อีกทั้งกิจกรรมการล้างท าความสะอาด 
ตู้บรรจุสินค้า รถหัวลาก และพ้ืนลาน อาจท าให้มีน้ าเสียเกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากการ
ซ่อม เคาะ ปะผุ หรือการยกหรือเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า โดยมีเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป17 และ 
ค่าระดับเสียงรบกวน18 เพ่ือตรวจสอบแล้วควบคุมเพ่ือไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้  

4.4.4 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  
ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากมีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะท าให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเป็นไป
อย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมดั้งเดิม ตลอดจน
วิถีชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ดังกล่าวแต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทาง
ดังกล่าว ไม่มีการวางแผนการบริหารพ้ืนที่แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างแยกส่วน  
และกระจัดกระจายผลของการขาดการบูรณาการดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้ 
อย่างเต็มศักยภาพทั้งการจัดท าระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาด 
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน จึงก าหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มี 
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชัดเจนแน่นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย  
ระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้ง
ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะ  โดยให้ พ้ืนที่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

เป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง ยั่งยืน  เพ่ือให้ม ี
การพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
การส่งเสริมพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งนี้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารพ้ืนที่แบบองค์รวม การวางแผนใช้ประโยชน์การใช้ที่ดิน 
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และยั่งยืน  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยง มีเมืองทันสมัย และ 
มีการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร มีเหตุผลชัดเจนในการเพ่ิมทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เข้ากับ  
การพัฒนาประเทศ   

ในมาตรา 6 ได้ก าหนดพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี และระยอง เป็นเขตพัฒนาพิเศษ 

                                           
15 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
16 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
17 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
18 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
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ภาคตะวั น ออก  ซึ่ ง มี แ ผนกา ร พัฒนา โ ค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ านทา งคมนาคม ขนส่ ง แบบ ไ ร้ ร อ ย ต่ อ  
(Seamless Operation) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันจากการลดเวลาการเดินและประหยัดค่าขนส่ง 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) ได้แก่ 

- การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและโลจิสติกส์ทางอากาศ  
- การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงการเดินของผู้โดยสารสนามบินหลัก  
- การพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมโยงจีน ลาว ไทย กัมพูชา และระบบขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ  
- การพัฒนาระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ ผ่านศูนย์กระจายสินค้าใหม่ที่ฉะเชิงเทรา ไปยังท่าเรือน้ าลึก

แหลมฉบัง ระยะ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3  
- การส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดนการพัฒนาท่าเรือส าราญ (Cruise Port) ที ่

ท่าเรือพาณชิย์สัตหีบ 
มาตรา 33 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถก าหนด

ระยะเวลา มาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ ของการด าเนินการ ที่เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงหากมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ
นโยบายฯ สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแทนหน่วยงานของรัฐได้ แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน 
เข้าด าเนินการ และในมาตรา 43 การด าเนินการหรือการกระท าใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
หากกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือต้องจดทะเบียน หรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้ถือว่าเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติอนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียน
หรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้น 

เมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการ 
รถหัวลาก ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร 
โดยเฉพาะการกระจายสินค้าไปยังท่าเรือที่ยังคงต้องใช้ตู้บรรจุสินค้า และรถหัวลาก ในการขนส่งสินค้า 
เข้าสู่ท่าเรือ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ล้วนเอ้ือต่อต่อการลงทุนกิจการ ในพ้ืนที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 43 
ได้มีการมอบให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติอนุญาต ออกใบอนุญาต ตามกฎหมายฉบับอ่ืนที่มี 
การก าหนดให้ผู้ด าเนินการต้องปฏิบัติ 

4.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติขึ้นเพ่ือการก าหนดมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อลูกจ้าง การรับรองสิทธิประโยชน์ขั้นต่ าของลูกจ้าง การก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต่ าส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เพ่ือให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานส าหรับ
ลูกจ้าง ซึ่งอาจมีลักษณะการท างานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป การปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน เพ่ือลดภาระของนายจ้างในการส่งส าเนาข้อบังคับดังกล่าว การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานให้สอดคล้องกันและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ิมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุโดยคุ้มครองลูกจ้างกรณี
เกษียณอาย ุ เพ่ือให้การบริการการคุ้มครองแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาจะพบว่า 
 มีความเกี่ยวข้องกับลูกจ้างปฏิบัติงานในกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการ 
รถหัวลาก ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่พึงจะได้รับ 

4.4.6 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 บัญญัติ
ขึ้นเพ่ือวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
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สภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีความปลอดภัยในการท างานสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการน าเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์สารเคมีและสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการส่งผลกระทบต่อ  
ผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และก่อให้เกิดอันตราย  
จากการท างาน จนถึงแก่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการท างาน ซึ่งนับวัน 
มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจ ากัดไม่สามารถก าหนดกลไก และมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับบทบาทตามพระราชบัญญัตินี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก คือ การควบคุมดูแลด้านสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย 
ในการท างานของลูกจ้าง เนื่องจากสภาพการท างานในกิจการดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ว่า
จะเป็นความร้อน แสงสว่าง เสียง หรือสารเคมีอันตราย จึงต้องมีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อม 
และความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง เช่น มาตรฐานความร้อน แสงสว่าง เสียง19 และสารเคมี
อันตราย20 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
ต่อวันที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน21 เป็นต้น 

4.4.7 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 บัญญัติขึ้นเพ่ือการควบคุมวัตถุอันตรายซึ่งหลายชนิด เช่น 
วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุกัมมันตรังสี สารเคมี รวมทั้งสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ที่น ามาใช้ในกิจการ
ต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อคน สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมี 
การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายทุกชนิด การก าหนดกฎระเบียบและวิธีใช้ให้เหมาะสม 
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล  

เนื่องจากวัตถุอันตรายเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบการขนส่ง
วัตถุอันตรายมีความเสี่ยงภัยอย่างสูง จึงต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการขนส่งวัตถุอันตราย โดยเฉพาะ
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงตู้บรรจุสินค้า ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย หากเกิดความเสียหาย
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ผู้ผลิต ผู้เขา ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้อง จึงต้องมีกฎหมายใน
การควบคุมตู้บรรจุสินค้าในกรณีที่มีการบรรจุและขนส่งสินค้าที่มีวัตถุอันตรายให้มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

4.4.8 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
ประเทศไทยก าลังเร่งการพัฒนากิจการอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดที่ผลิตขึ้น

ได้ภายในประเทศแต่ยังมิได้มีการก าหนดมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นที่แน่นอนและ
เหมาะสม ท าให้มีการแข่งขันกันลดราคาโดยท าคุณภาพให้ต่ า ลงเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความนิยมเชื่อถือ 
นอกจากนี้ยังอาจเกิดอันตรายแกประชาชน และก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเกิดผล
เสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องก าหนดมาตรฐานเพ่ือประโยชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือ 
ความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือ

                                           
19 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559 
20 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
21 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560 
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เศรษฐกิจของประเทศจึงได้มีพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ก าหนดมาตรฐานขนาดตู้บรรจุสินค้า

มาตรฐานเลขที่  มอก.587-252822 เนื่องจากการขนส่งในรูปแบบของตู้ บรรจุสินค้าสามารถป้องกัน 
ความเสียหายอันเกิดกับสินค้าที่บรรจุภายได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้ใช้ตู้ บรรจุสินค้าได้ทราบขนาดภายนอก 
ตลอดจนความหมายของเครื่องหมายและฉลากที่แสดงไว้ที่ตู้บรรจุสินค้า เพ่ือให้การขนส่งเกิดประโยชน์และ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.4.9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตลอดจน
การก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว รวมทั้งเหตุอ่ืน  ๆ ที่อาจเกิดแก่อาคาร 
พระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นการบัญญัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับความม่ังคงแข็งแรงของอาคาร 
ความปลอดภัยของผู้อาศัยหรือใช้อาคาร การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม ความสวยงาม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมอาคาร 

ส าหรับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก มีพ้ืนที่ลาน 
ที่เป็นลักษณะอาคารอย่างหนึ่ง รวมถึงอาคารส านักงาน ตึกแถวห้องแถว อาคารโรงซ่อมบ ารุง อาคารเติมน้ ามัน 
อาคารตรวจสอบสภาพตู้บรรจุสินค้า อาคารที่พักอาศัยของคนงาน เป็นต้น โดยการก่อสร้าง การดัดแปลง 
การรื้อถอน การเคลื่อนย้าย การใช้อาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าของอาคารต้องจัด
ให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณีท าการตรวจสอบสภาพอาคาร 
โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน 
การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ  
ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จ าเป็นต่อการป้องกัน
อันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

4.4.10 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้มีการปรับปรุงจากเดิม คือ พระราชบัญญัติ  

วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกฎหมายที่ควบคุม 
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแต่ละสาขา โดยสถาปนิกเป็นผู้ด าเนินการควบคุมอาคารทุกประเภท  
และทุกขนาดอาคาร ยกเว้นการออกแบบวางผังอาคารที่อยู่อาศัยบุคคล พ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
หรืออาคารเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ในการก าหนดสาขาวิชาชีพของวิศวกรรมในแต่ละสาขา โดยสาขา
วิศวกรรมโยธา ถือเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ งานให้ค าปรึกษา งานออกแบบและค านวณ  
งานวางโครงการ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอ านวยการ  

ส าหรับพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวข้อง
ในประเด็นการควบคุมการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง การควบคุมตรวจสอบ โดยจะต้อง  
มีการก าหนดคุณสมบัติและประเภทผู้ที่จะด าเนินการไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม 

                                           
22ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 970 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดตู้ขนส่งสินค้า 
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เพ่ือการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
4.4.11 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติขึ้นเพ่ือการควบคุมการใช้รถซึ่งแบ่งตาม

น้ าหนักรถ หากรถมีน้ าหนักมากกว่า 2,200 กิโลกรัม ต้องด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และ 
รถที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 2,200 กิโลกรัม  เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะถูกควบคุม 
โดยกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดไว้ว่าหากผู้ใด
ต้องการน ารถมีน้ าหนักมากกว่า 2,200 กิโลกรัม ต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งก่อนจึงจะสามารถ
ประกอบการได้ โดยแบ่งการขออนุญาตออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) การน ารถไปใช้ส่วนบุคคลใช้ในกิจการของตนเอง 
2) การน ารถไปใช้รับจ้าง ที่มีรายได้มาจากตัวรถ 
ซึ่งผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานที่เก็บซ่อมและบ ารุงรักษารถ และต้อง 

มีพ้ืนที่จอดรถ 50 ตารางเมตรต่อรถ 1 คัน ผู้ประกอบการต้องจัดหาพื้นที่ในการเก็บซ่อมบ ารุงรักษารถด้วย  
การประกอบการรถบรรทุกสามารถจ าแนกได้ 9 ลักษณะ ส่วนที่เกี่ยวกับลานวางตู้บรรจุสินค้าและ

ลานจอดรถหัวลาก คือ รถลากจูงและรถกึ่งพวง หากมีตัวหัวและตัวหางจ านวนเท่าใดต้องหาพ้ืนที่จอดให้
เท่ากับจ านวนรถ และในกรณีที่มีรถมากกว่า 4 คันขึ้นไป สามารถลดพ้ืนที่จอดรถลงมาร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สามารถหมุนเวียนที่จอดรถได้ ส าหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ส านักงานขนส่งจังหวัด  

หากผู้ประกอบกิจการมายื่นขอรับใบอนุญาตฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบสถาน
ประกอบการให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกฎกระทรวง ใบอนุญาตประกอบ  
การขนส่งส่วนบุคคล มีอายุคราวละ 5 ปี และเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจตามเงื่ อนไข และหลักเกณฑ์ใน
กฎกระทรวงทุก ๆ ปี ในส่วนของสภาพแวดล้อมจะดูความเหมาะสมของสถานที่และการจอดรถ รวมถึง 
การห้ามเททิ้งของเสียระหว่างทาง การปกปิดมิดชิดไม่ให้มีสิ่งของร่วงหล่นระหว่างการขนส่ง และดูแลพ้ืนที่  
การจอดรถเหมาะสม ไม่ให้จอดที่รกร้างและที่สาธารณะ 

4.4.12 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการจัดท าแผนผัง
ข้อก าหนดการใชประโยชนที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการใชประโยชนที่ดินของภาคเอกชนซึ่งจ าแนก
เป็นย่านที่อยู่อาศัย ย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม และย่านเกษตรกรรม โดยในย่านการใชประโยชน
ที่ดินแต่ละประเภทอาจจ าแนกเป็นประเภทย่อยตามความแตกต่าง เชน ย่านที่อยู่อาศัยอาจจ าแนกเป็นย่าน
ที่อยูอาศัยหนาแน่นน้อย ย่านที่อยู่ อาศัยหนาแน่นปานกลาง และย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เป็นตน  
การจ าแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินจะตองพิจารณาจากพัฒนาการและบทบาทโดยเฉพาะของเมือง เชน 
เมืองที่มีบทบาทด้านการทองเที่ยวอาจมีความจ าเป็นต่อการจ าแนกย่านพาณิชยกรรม ที่มีกิจกรรมการทอง
เที่ยวออกจากย่านพาณิชยกรรมโดยทั่วไปของเมือง หรือเมืองขนาดใหญ่อาจมีย่านพาณิชยกรรมการค้าส่ง
สินค้าบางประเภท แยกออกจากย่านพาณิชยกรรมการคาปลีกโดยทั่วไปอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สาระส าคัญของข้อ
ก าหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบด้วยการควบคุมกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสุขลักษณะความปลอดภัยของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมในการใชประโยชนที่ดินแต่ละประเภทและการควบคุมความหนาแน่นของ
ประชากรในแตล่ะประเภทการใชประโยชนที่ดินเพ่ือใหการวางแผนและด าเนินการด้านการคมนาคมและขนสง 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นไปอย่างพอเพียงต่อความตองการในการใชประโยชนที่ดินแต่ละประเภท
ใหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก การด าเนินการ
ในพ้ืนที่ต้องท าการศึกษากฎกระทรวงผังเมืองรวมในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากบางพ้ืนที่ก าหนดการห้าม  
ใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ห้ามเป็นสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์
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ในทางการค้าอุตสาหกรรม ดังนั้น ต้องวิเคราะห์ว่าตู้บรรจุสินค้าเป็นสถานที่เก็บสินค้าหรือไม่ หากมีสินค้าใน 
ตู้บรรจุสินค้าจะเข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บสินค้า แต่หากเป็นตู้บรรจุสินค้าเปล่าจะไม่เข้าข่ายว่าเป็นสถานที่จัดเก็บ
สินค้า 

4.4.13 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้จัดตั้งการท่าเรือขึ้น เรียกว่า “การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1) รับโอนกิจการท่าเรือจากส านักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม  
2) ประกอบและส่งเสริมกิจการการท่าเรือเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน  
3) ด าเนินกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าเรือ  
โดยให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและ

ความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ  โดยก าหนดอาณาเขตบริเวณเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย 
แก่การเดินเรือและการสินค้า โดยเกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการ
ให้บริการรถหัวลาก ในกระบวนการการขนส่งสินค้า ในการเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าภายใน
บริเวณท่าเรือ 
 
 



 
 

 

94 ตารางที่ 4-36 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม 

1 .  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หมวด 5 เหตุร าคาญ - การเกิดฝุ่นละอองจากการขนส่งล าเลียง
ตู้บรรจุสินค้า 
- กลิ่นรบกวนจากการพ่นทาสีตู้บรรจุ
สินค้า 
- เสียงดังจากการซ่อม เคาะ ตี ปะ ผุ ตู้
บรรจุสินค้า 

หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  
ข้อ 7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 

- การล้างท าความสะอาดตู ้
ขนส่งสินค้า และรถหัวลาก 
- การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ ตู้บรรจุ
สินค้า และรถหัวลาก 
- การพ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า และรถหัวลาก 
- ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง รั ก ษ า ร ถ หั ว ล า ก 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ  
 

2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 

- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.  2535 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 37 วันที่ 4 เมษายน 2535 

การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าที่มี
การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสี ตู้
บรรจุสินค้า  

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รั กษ าคุณภ าพสิ่ ง แ ว ดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 

- การเกิดฝุ่นละอองจากการวิ่งสัญจรของ
รถหัวลากรถบรรทุก และยานยนต์อ่ืนๆ 
ภ าย ในกิ จ ก า ร ร วมทั้ ง ก า ร ล า เ ลี ย ง
เคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม 
3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
4) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับ
เสียงรบกวน 

- การเกิดเสียงดังจากการซอ่ม เคาะ ตี ตัด 
ปะผุ เครื่องจักรที่ใช้ยกหรือ เคลื่อนย้ายตู้
บรรจุสินค้า  การวางซ้อนตู้และเสียง
กระทบของตู้บรรจุสินค้า 

4. พระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิ เศษภาคตะวันออก พ.ศ . 
2561 

 - กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุ
สินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก อยู่
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

5. พระราชบัญญัติคุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541  

การท างานภายในกิจการของลูกจ้าง 

6 .  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559  
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 
2556 
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560 

การท างานภายในกิจการของลูกจ้าง 

7. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 

 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ซึ่งรวมถึงตู้
บรรจุสินค้า 

8. พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 

- ก าหนดมาตรฐานขนาดตู้บรรจุสินค้ามาตรฐานเลขที่ มอก.587-2528 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ขนาดของตู้บรรจุสินค้าซึ่งได้ประกาศไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 970 (พ.ศ. 2528) 
 

- ก าหนดมาตรฐานทั่วไปส าหรับตู้บรรจุ
สินค้า 
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9 .  พระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2552 

 - การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน 
การเคลื่อนย้าย การใช้อาคารต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
- ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม
หรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม 

10. พระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543 

กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ก าหนดวิ ช าชี พสถาปั ตยกรรม เป็ น
ผู้ด าเนินการควบคุมอาคาร 

11. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลงานออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง 

12. พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ควบคุมการใช้รถซึ่งแบ่งตามน้ าหนักรถ 
ห าก รถมี น้ า หนั กม ากกว่ า  ๒ ,๒๐๐ 
กิโลกรัม ต้องด าเนินการขอใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง 

13. พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อก าหนดการใชประโยชนที่ดิน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการใชประโยชน
ที่ดินของภาคเอกชน 

14. พระราชบัญญัติการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 ควบคุมในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าภายในท่าเรือ 
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4.5 การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
จากการศึกษาการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ

กิจการให้บริการรถหัวลาก ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข  
โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด  
ที่มีการประกอบกิจการ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา พบว่า  มีเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตอบกลับ จ านวน 59 แห่ง  

4.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ให้ข้อมูล จ านวน 59 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

64.41 อยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ ชลบุรี และสงขลา ร้อยละ 33.90 และ 1.69 ตามล าดับ  
หน่วยงาน ร้อยละ 13.56 ที่มีกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถ

หัวลาก ในพ้ืนที่ปกครอง ในจ านวนนี้ กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 อยู่ในจังหวัดชลบุรี รองลงมา ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และสงขลา ร้อยละ 37.50 และ 12.50 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-37 

 
ตารางที่ 4-37 หน่วยงานที่ตอบกลับแบบสอบถาม 

 
จังหวัด 

หน่วยงาน (n=59) ในพื้นที่มีกิจการ (n=8) 
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

1. ชลบุร ี 20 33.90 4 50.00 
2. สงขลา 1 1.69 1 12.50 
3. กรุงเทพมหานคร 38 64.41 3 37.50 

 รวม 59 100.00 8 100.00 
 

4.5.2 การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน 
1) ข้อร้องเรียน 

เมื่อพิจารณาหน่วยงานที่มีกิจการในพ้ืนที่ปกครอง พบว่า มีหน่วยงานที่ได้รับการร้องเรียน 
จากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ร้อยละ 37.50 โดยในจ านวนนี้ได้รับการร้องเรียนในจ านวนที่เท่ากันทั้ง  
3 พื้นที่ คือ ร้อยละ 33.33 ดังตารางที่ 4-38 
 
ตารางที่ 4-38 หน่วยงานที่มีการร้องเรียนปัญหา 

 
จังหวัด 

พื้นที่ปกครอง มีกิจการ (n = 8) มีการร้องเรียน (n = 3) 
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

1. ชลบุร ี 4 50.00 1 33.33 
2. สงขลา 1 12.50 1 33.33 
3. กรุงเทพมหานคร 3 37.50 1 33.33 
 รวม 8 100.00 3 100.00 
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2) บทบาทหน้าที่ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน 
จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้ถามถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน ทั้ง 3 แห่ง  

มีแนวทางปฏิบัติคล้ายกัน เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ประชาชนมีการร้องเรียน  
การใช้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
แล้วท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

3) การจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนของกิจการ ทั้ง 3 แห่ง มีการด าเนินการตาพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุร าคาญ จะด าเนินการแนะน าให้ผู้ประกอบ
กิจการแก้ไขในประเด็นเฉพาะที่มีข้อร้องเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง  
ให้ผู้ประกอบการด าเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชน เช่น การห้ามประกอบกิจการส่งเสียงดังรบกวน ห้ามวางตู้บรรจุสินค้าสูง ฉีดน้ าเพ่ือป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตลอดเวลาที่มีรถบรรทุกหัวลากเข้า - ออก หรือเทพ้ืนคอนกรีตส าหรับทาง 
ที่รถบรรทุกหัวลากผ่านเข้า – ออก 

4) กฎหมายที่บังคับใช้ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน 
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน พบว่า มีระดับของ 

การใช้กฎหมายตั้งแต่ การไม่ใช้กฎหมาย เช่น การประชุมร่วมผู้ประกอบการและชาวบ้านที่ ได้รับ  
ความเดือดร้อน จนถึงการออกค าสั่งให้ผู้ประกอบการหยุดประกอบกิจการหากผู้ประกอบการยังไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 

5) การบูรณาการในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน 
เจ้าหน้ามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน  

ผ่านทางการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตาม ตรวจสอบ นอกจากนี้  
ยังบูรณาการในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

6) ประสิทธิภาพของการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนในปัจจุบัน 
เมื่อสอบถามถึงประสิทธิภาพของการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนในปัจจุบัน  พบว่า อยู่ใน  

3 ระดับ ได้แก่ 
6.1) ระดับดีมาก กิจการได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และปฏิบัติตามค าสั่ง ของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว   
6.2) ระดับปานกลาง เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายบังคับและควบคุมผู้ประกอบกิจการ  
6.3) ระดับน้อย เนื่องจากไม่ใช่กิจการที่ต้องควบคุม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และการสัมปทานในแต่ละพ้ืนที่จะมีหลายบริษัทที่เข้ามาเช่าพ้ืนที่ต่อท าให้ควบคุมดูแลยาก 
7) วิธีการในป้องกันหรือควบคุมปัญหาข้อร้องเรียนในอนาคต 

พบว่ายังไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุม ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการ
ดังกล่าวโดยตรง สามารถใช้เพียงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องเหตุร าคาญ และ 
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรในการควบคุมการขับรถในเขตชุมชน และมีข้อเสนอให้มีกฎหมายควบคุม
โดยตรงเพ่ือสามารถตรวจแนะน าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้มีผลประทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  
ก่อนประกอบการพิจารณาขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต 

4.5.3 ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน 
1) ควรมีข้อกฎหมายที่สามารถควบคุมเรื่องการอนุญาตให้ประกอบกิจการก าหนดมาตรการป้องกัน



99 
 

 

ปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงป้องกันอุบัติ เหตุจากขับรถเร็วในเขตชุมชน  
และมลพิษทางฝุ่นละออง รวมถึงเสียงรบกวน 

2) ควรประกาศให้กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3) ควรแนะน าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนท ารายงาน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
หากกิจการมีการกระท าที่ไม่ผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
 





 
 

 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้
บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากในครั้งนี้ มุ่งศึกษาลักษณะของการประกอบกิจการรวมถึง
สุขลักษณะของกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งศึกษาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาการรับรู้ของ
ประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ สรุปผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ประเภทของกิจการ  
จากการส ารวจกิจการ 30 แห่ง พบว่า มีรูปแบบหรือลักษณะกิจการ สามารถจ าแนกได้  

4 ประเภท ดังนี้  
1.1) การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า และให้บริการรถหัวลาก ร้อยละ 40.00  
1.2) การให้บริการรถหัวลาก มีการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 26.67  
1.3) การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า มีการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 23.33  
1.4) การให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า มีการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 10.00 

2) ข้อมูลใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง  
มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการให้บริการตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลาก 

จ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ร้อยละ 76.61  
2.2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่เป็นสถานประกอบกิจการ

ให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้าท่ีมีการซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ และทาสีตู้บรรจุสินค้า ร้อยละ 10.00 
2.3) ใบอนุญาตจากกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนพาณิชย์ สถานที่เก็บรักษา

น้ ามันเชื้อเพลิง ขนส่ง Shipping (ศุลกากร) เป็นต้น ร้อยละ 33.33 
5.1.2 ลักษณะหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และสารเคมีท่ีใช้ 

1) ขั้นตอนการประกอบกิจการ 
สามารถจ าแนกประเภทการให้บริการได้เป็น 2 ประเภท คือ การให้บริการตู้บรรจุสินค้า และ

การให้บริการรถหัวลาก ดังนั้น กระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการจะแตกต่างกันตามประเภทการ
ให้บริการ ดังรูปภาพที่ 5-1 
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รูปภาพที่ 5-1 ขั้นตอนการประกอบกิจการ 
 

2) เครื่องจักร อุปกรณ ์สารเคมี 
2.1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเคลื่อนย้ายหรือล าเลียง  

ตู้บรรจุสินค้า เช่น รถโฟร์คลิฟต์ (Forklift) รถยกตู้ (Side stacker) รถทอปลิฟต์ (Top lift) รถเครน รวมถึง
การซ่อม ประกอบ เคาะ ปะผุ ตู้ การล้างท าความสะอาด ตู้บรรจุสินค้าและรถหัวลาก 

2.2) สารเคมี ส่วนใหญ่ใช้ในการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า การซ่อม ทาสีตู้บรรจุสินค้า 
และซ่อมบ ารุงรถหัวลาก  

3) การจัดวางตู้บรรจุสินค้า โดยกิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 มีการจัดวางตู้บรรจุสินค้าซ้อนทับ
กันจ านวนมากกว่า 5 ชั้น 

4) การจัดการน้ าเสีย (ไม่รวมน้ าเสียจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน)  
กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.33 มีขั้นตอนหรือกระบวนการประกอบกิจการก่อให้เกิดน้ าเสีย 

โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 40.91 มีการบ าบัดหรือปรับปรุงคณภาพน้ าเสีย  นอกจากนี้  ร้อยละ 72.72  

การให้บริการดูแล 
รักษาตู้บรรจุสินค้า 

ตรวจสอบเอกสารตู้บรรจุสินค้า 

ตรวจสภาพตู้บรรจุสินค้า 

ไม่ช ารุด ช ารุด 

ซ่อม ประกอบ เคาะ ปะ ผุ 

พ่นทาสี/สารกันสนิม  

ล้างท าความสะอาด 

จัดเก็บระหว่างรอให้บริการ 

การให้บริการรถหัวลาก 

รับ - ส่ง ตู้บรรจุสินค้า 

ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์รถหัวลาก 
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มีการระบายน้ าเสียลงท่อหรือทางระบายสาธารณะหรือลงแหล่งน้ าสาธารณะ และ ร้อยละ 80.00 มีการระบาย
น้ าเสีย/ระบบรวบรวมน้ าเสียภายในกิจการ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 87.50 ระบายด้วยท่อหรือรางคอนกรีต  

5) ผลการส ารวจสุขลักษณะของกิจการ  
กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.33 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 

73.33 ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และร้อยละ 73.33 ก่อให้เกิดน้ าเสีย  
6) การจัดการเหตุร าคาญ 

กิจการส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 มีประวัติได้รับการร้องเรียนปัญหาเดือดร้อนร าคาญ โดย 
ในจ านวนนี้ ร้อยละ 58.82 คือ ฝุ่นละออง 

5.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.2.1 จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท างาน พบว่า กิจการทุกแห่งมีปริมาณฝุ่นละออง และ

เสียง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  
5.2.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง และเสียง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่กฎหมายก าหนด ส่วนคุณภาพน้ าทิ้ง มีเพียง ร้อยละ 14.28 ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีพารามิเตอร์ 
ทีเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ สารแขวนลอย น้ ามันและไขมัน บีโอดี ซีโอดี ซัลไฟด์ เป็นกรด – ด่าง และปริมาณ
ไนโตรเจน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 77.78 
ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในระดับเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ  
 
ตารางที่ 5-1 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

1 สิ่งแวดล้อมจากการท างาน    
1.1 ฝุ่นละออง    

 Inhalable particles 4 4 100.00 
 Respirable particles 6 6 100.00 

1.2 เสียง    
 ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA) 5 5 100.00 
 ระดับเสียงสูงสุด (LCpeak) 5 5 100.00 

2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป    
2.1 คุณภาพน้ าทิ้ง    

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7 6 85.71 
 สารที่ละลายได้ท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
7 7 100.00 

 สารแขวนลอย (Suspended Solids) 7 2 28.57 
 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7 7 100.00 
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พารามิเตอร์ 

จ านวนทั้งหมด 
(ตัวอย่าง) 

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 
จ านวน ร้อยละ 

 บีโอดี (BOD) 7 3 42.86 
 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 7 2 28.57 
 ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 7 6 85.71 
 ซัลไฟด์ (Sulfide) 7 4 57.14 
 ซีโอดี (COD) 7 3 42.86 
 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 7 4 57.14 
 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

(Faecal Coliform Bacteria) 
7 4 57.14 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 1 14.28 
 โลหะหนัก 7 6 85.71 
 - เหล็ก (Fe) 7 7 100.00 
 - แมงกานีส (Mn) 7 7 100.00 
 - สังกะสี (Zn) 7 6 85.71 
 - โครเมียม (Cr) 7 7 100.00 
 - แคดเมียม (Cd) 7 7 100.00 
 - ทองแดง (Cu) 7 7 100.00 
 - ตะกั่ว (Pb) 7 7 100.00 
 - สารหนู (As) 7 7 100.00 
 - ปรอท (Hg) 7 7 100.00 

2.2 ฝุ่นละอองในบรรยากาศ    
 ฝุ่นรวม (TSP) 5 5 100.00 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 9 9 100.00 
 ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน    
 - ปกติ (<51 µg/m3) 9 2 22.22 
 - เฝ้าระวัง (51 – 120 µg/m3) 9 7 77.78 
 ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 3 3 100.00 

2.3 ระดับเสียง    
 ระดับเสียงรบกวน 5 - - 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 1 1 100.00 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 1 1 100.00 
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5.3 ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ 
5.3.1 การรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

จากการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการในกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 498 คน พบว่า  

1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.50 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง 
ประเด็นฝุ่นละอองบริเวณบ้าน รองลงมา ได้แก่ ฝุ่นละอองภายในบ้าน และความหนาแน่นของการจราจร  
ร้อยละ 71.50 และ 69.90 ตามล าดับ  

2) ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.20 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง ประเด็น
การคมนาคม (มีรถกีดขวางทางการจราจร) รองลงมา ได้แก่ คุณภาพของน้ าฝน (ในการน ามาบริโภค) และ
ผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 42.40 และ 21.30 ตามล าดับ 

3) ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.60 มีความคิดเห็นว่าแย่ลง ประเด็น
อาการทางตา ตาแดง เคืองตา จากฝุ่นเข้าตา รองลงมา ได้แก่ อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ 
หอบหืด และอาการทางผิวหนัง ร้อยละ 49.00 และ 47.00 ตามล าดับ 

5.3.2 ข้อมูลเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
การได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ใน 1 ปีที่ผ่านมาของประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบกิจการ พบว่า 

ได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญบ่อยครั้งที่สุดจากฝุ่นละออง ร้อยละ 85.70 ความถี่เฉลี่ย 6.85 วัน/สัปดาห์  
(S.D.= 0.69) รองลงมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 84.30 ความถี่เฉลี่ย 6.72 วัน/สัปดาห์ (S.D.= 0.92) 
และความสั่นสะเทือน ร้อยละ 76.9 ความถี่เฉลี่ย 6.75 วัน/สัปดาห์ (S.D.= 0.84) 

เมื่อพิจารณาการร้องเรียนปัญหา พบว่า มีประชาชน ร้อยละ 34.10 ที่เคยร้องเรียนปัญหา
ผลกระทบ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 81.20 ร้องเรียนประเด็นฝุ่นละออง รองลงมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน และ 
กลิ่นรบกวน ร้อยละ 75.30 และ 18.20 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีกิจการในพ้ืนที่พักอาศัย พบว่า ร้อยละ 71.30  
ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 29.00 ประเด็นเสียงดังรบกวน รองลงมา ได้แก่ ฝุ่นละออง และ
การจราจร ร้อยละ 25.40 และ 24.20 ตามล าดับ 

5.3.3 ความสัมพันธ์ของระยะห่างจากบ้านพักอาศัยถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างบ้านถึงกิจการ กับการได้รับเหตุเดือดร้อน

ร าคาญ พบว่า เหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียงรบกวน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(χ2 = 5.021, P-Value = 0.025) เช่นเดียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากฝุ่นละออง มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 7.993, P-Value = 0.005) และเหตุเดือดร้อนร าคาญจากน้ าเสีย มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2 = 5.845, P-Value = 0.016) 

5.4 สรุปผลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสม 

ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก โดยท าการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

5.4.1 กระบวนการขนส่งสินค้า 
กระบวนการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย ท่าเรือ โรงงาน และกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุ

สินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ควบคุมความปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าภายในท่าเรือ  

2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ควบคุมตู้บรรจุสินค้าที่มีการบรรจุและขนส่งสินค้าที่มี
วัตถุอันตราย ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย  

3) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้มีการก าหนดมาตรฐานทั่วไป
และหลักเกณฑ์ขนาด ของตู้บรรจุสินค้า ตลอดจนเครื่องหมายและฉลากที่แสดงไว้ที่ตู้บรรจุสินค้า เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการขนส่งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ควบคุมการใช้รถซึ่งแบ่งตามน้ าหนักรถ  
หากมีน้ าหนักมากกว่า 2,200 กิโลกรัม ต้องขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

5) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ควบคุมสถานที่ในการประกอบกิจการเป็นหลัก 
เนื่องจาก กฎกระทรวงผังเมืองรวมแหลมฉบัง พ.ศ. 2555 ได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ห้ามเป็น
สถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม 

6) พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ส าหรับการด า เนินการหรือการ
กระท าใดภายในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว หากต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบ หรือต้องจด
ทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ผู้ประกอบกิจการสามารถขออนุมัติจาก
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแทนได้ ดังรูปภาพที่ 5-2 
 

 
รูปภาพที่ 5-2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการขนส่งสินค้า 

 
5.4.2 ส าหรับกระบวนการหรือข้ันตอนการประกอบกิจการ  

ส าหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กิจการ
ให้บริการรถหัวลากและกิจการให้บริการดูแลรักษาตู้บรรจุสินค้า โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศในเรื่อง ฝุ่นละออง และการจัดการน้ าเสียจากการล้างท าความสะอาด  
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2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ควบคุมกิจการที่มีการซ่อมบ ารุง เข้าค่ายเป็นโรงงาน 
ล าดับที่ 95 จ าพวกที่ 3 ซึ่งจะต้องขอใบอนุญาต (รง. 4) และปฏิบัติตามกฎหมายที่กฎหมายก าหนด  

3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ฝุ่นละอองจากการ
ขนส่งล าเลียงตู้บรรจุสินค้า กลิ่นรบกวนจากการพ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า และเสียงดังจากการซ่อม เคาะ ตี ปะ ผุ 
ตู้บรรจุสินค้า เป็นต้น  

3.1) หากกิจกรรมดังกล่าวได้มีการตรวจสอบแล้ว เข้าข่ายเป็นเหตุร าคาญตาม มาตรา 25  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการออกค าสั่งระงับ ก าจัด และควบคุมได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2) หากพิจารณาแล้ว พบว่า มีกิจกรรมการต่อประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม 
หรือเกี่ยวข้องกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกล เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
จึงจะปฏิบัติตามท่ีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด 

4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ที่เกี่ยวข้อง 
กับอาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแต่ละสาขา โดยอาคารที่มีพ้ืนที่รวมมากกว่า 150 
ตารางเมตร ต้องมสีถาปนิกเป็นผู้ด าเนินการควบคุมอาคารทุกประเภท/ทุกขนาด 

5) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ควบคุมดูแลในเรื่องผู้ปฏิบัติงาน ในการก าหนดสิทธิต่าง ๆ 
ของลูกจ้าง รวมทั้งการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยในการท างาน ดัง รูปภาพที่ 
5-3 
 

 
รูปภาพที่ 5-3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ 

 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 

จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับแต่ไม่มีกฎหมายใดที่สามารถควบคุมการประกอบกิจการได้โดยตรง  
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และครอบคลุมทุกกระบวนการ เช่น  
- กฎหมายว่าด้วยโรงงาน สามารถควบคุมเฉพาะกิจการที่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งมีกิจการให้บริการ

ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากจ านวนมากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกดังกล่าว เช่น 
มีเครื่องจักรที่มีก าลังน้อยกว่า 5 แรงม้า มีคนงานน้อยกว่า 7 คน และไม่มีกิจกรรมที่ถูกนิยามให้เป็นโรงงาน
ตามบัญชีรายชื่อโรงงาน เป็นต้น ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกิจการที่เป็นลานจอดรถหัวลากที่ไม่มีการซ่อม 
หรือไม่มีเครื่องจักร หรือมีผู้ปฏิบัติงานจ านวนน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด  จะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน 
จ าพวกดังกล่าว 

-  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ควบคุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพ้ืนที่จอดรถเท่านั้น  
จึงไม่ครอบคลุมถึงการดแูลด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ  

- กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในการก าหนดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่บริเวณเทศบาลนคร  
แหลมฉบัง ก าหนดให้มีการห้ามประกอบกิจการเป็นสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพัก หรือขนถ่ายสินค้า  
หรือสิ่งของ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหากเป็นตู้บรรจุสินค้าเปล่าจะไม่เข้าข่ายเป็น 
สถานที่เก็บสินค้า ดังนั้น จึงไม่ครอบคลุมถึงตู้บรรจุสินค้าเปล่า ที่รอการขนส่งสินค้า  

จะเห็นได้ว่า  แม้มีกฎหมายหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ  แต่ยังขาดส่วนส าคัญที่ใช้ 
ในการควบคุมด้านสุขลักษณะและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบกิจการ 
แม้ว่า กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจะสามารถแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญได้ แต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินการก ากับ ควบคุม ดูแล กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ
กิจการให้บริการรถหัวลาก จึงควรให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
เพ่ือให้การควบคุมกิจการมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5.5 การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
จากการศึกษาการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ

กิจการให้บริการรถหัวลากของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด 
ที่มีการประกอบกิจการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา พบว่า  
การตอบกลับ จ านวน 59 แห่ง ให้ข้อมูลว่ามีสถานประกิจกิจการในพ้ืนที่จ านวน 8 แห่ง และในจ านวนนี้มีเรื่อง
ร้องเรียน จ านวน 3 แห่ง โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา ดังนี้ 

5.5.1 ควรมีข้อกฎหมายที่สามารถควบคุมเรื่องการอนุญาตให้ประกอบกิจการก าหนดมาตรการป้องกัน
ปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุจากขับรถเร็วในเขตชุมชน และ  
มลพิษทางฝุ่นละออง รวมถึงเสียงรบกวน 

5.5.2 เสนอให้กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก  
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

5.5.3 ควรแนะน าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนท ารายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต  
หากสถานประกอบการมีการกระท าที่ไม่ผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
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5.6 ข้อเสนอแนะ 
5.6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

จากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการให้บริการลาน เก็บสะสม 
ตู้บรรจุสินค้าและให้บริการรถหัวลาก พบความเสี่ยงและสิ่งคุกคามสุขภาพในหลายประเด็นที่ควรมีการจัดการ 
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะประเด็น ฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน ดังนี้ 

1) ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมก ากับการประกอบ
กิจการให้ถูกสุขลักษณะ 

1.1) ควรมีมาตรการป้องกันฝุ่นจากการเคลื่อนย้ายตูบรรจุสินค้า และการซ่อมตู้บรรจุสินค้า 
การวิ่งสัญจรของรถหัวลาก 

1.2) ควรมีการป้องกันเสียงดังเสียงดังจากการซ่อม เคาะ ตี ตัด ปะผุตู้บรรจุสินค้า การวิ่งสัญจร
ของรถหัวลากผ่านชุมชน การวางซ้อนตู้บรรจุสินค้า 

1.3) ควรมีการก าหนดความสูงของการจัดเรียงวางซ้อนตู้บรรจุสินค้า เพ่ือให้เกิดความสมดุล
และลดความเสี่ยงจากการถล่มของตู้บรรจุสินค้า 

1.4) ควรมีการจัดเก็บสารเคมี เช่น สารเคมีที่ใช้ส าหรับการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า 
สารเคมีที่ใช้ในการซ่อมแซม ทาสีตู้บรรจุสินค้า สารเคมีท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุงรถหัวลาก 

1.5) ควรมีการจัดการน้ าเสียจากการล้างท าความสะอาดตู้บรรจุสินค้า การล้างรถหัวลาก  
การล้างท าความสะอาดพ้ืนลานประกอบกิจการ การมีระบบบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียก่อนปล่อยลง
ท่อหรือรางระบายสาธารณะ โดยเฉพาะน้ ามันและไขมัน สารแขวนลอย 

1.6) ควรมีการออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียภายในกิจการด้วยท่อหรือรางคอนกรีตแทน 
การระบายด้วยรางดิน  

1.7) ควรมีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  
1.8) ควรมีการป้องกันความสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนย้ายตู้บรรจุสินค้า  
1.9) ควรมีการป้องกันกลิ่นรบกวนจากการพ่นทาสีตู้บรรจุสินค้า  
1.10) ควรมีการจัดการแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น าโรค เช่น ลูกน้ ายุงในยางรถยนต์ใช้แล้ว  

เศษอาหารบริเวณอาคารส านักงาน 
1.11) ควรมีมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น  

มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น สัญญาณเตือนภัยและ
สายน้ าดับเพลิงการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง (เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ)  
การป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 

2) ข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านสารณสุขในพ้ืนที่ 
จากผลการศึกษา พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น ควรเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรัศมี 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุไม่เกิน 
5 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรั งอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบสถานประกอบกิจการมีอาการทางตาเนื่องจากฝุ่นเข้าตา ร้อยละ 50.60 
ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่เก่ียวกับอาการทางตาจากฝุ่นเข้าตาด้วย 

3) ข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
จากผลการศึกษา พบว่า การประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดการรบกวนต่อสภาวะ 
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ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะ ฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน รวมถึงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันครอบคลุมเพียงบางส่วนของกิจกรรม  
ในการประกอบกิจการ เช่น การซ่อมแซม บ ารุงรักษา การปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม  เป็นต้น  
แต่ยังไม่ครอบคลุมกิจการลานจอดรถหัวลาก ที่ให้บริการเป็นพ้ืนที่จอดรถเพียงอย่างเดียว ดังนั้น  ควรเสนอ 
ให้คณะกรรมการสาธารณสุข น าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบการพิจารณาประกาศให้กิจการ  
ให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

5.6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
จากข้อมูล พบว่า ในอนาคตจะมีสินค้าผ่านท่าเทียบเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าต้องมีตู้บรรจุสินค้ารองรับไม่น้อยกว่า 18 
ล้าน อีทียูต่อปี ดังนั้นควรมีการศึกษาคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการดังกล่าว และเสนอมาตรการ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้  ควรมีการศึกษาศักยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity)  
กิจการตู้บรรจุสินค้าในพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือจากการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ในอนาคตด้วย 
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ภาคผนวกที่ 1 
แบบส ารวจกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
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แบบส ารวจกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 

ค าชี้แจง 
1. แบบส ารวจนี้ใช้ส าหรับการส ารวจสถานประกอบกิจการและสัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบกิจการ หรือ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ท างานในสถานประกอบกิจการ ที่สามารถตอบค าถามในรายละเอียดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและข้ันตอนการประกอบกิจการ หรือกระบวนการผลิต เครื่องจักร  
    อุปกรณ์ วัตถุดิบ  และสารเคมีที่ใช้ 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
 ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ส่วนที่ 5  ข้อมูลการจัดการเหตุร าคาญ 
2. กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ และ (   ) ที่ตรงตามสภาพจริง และระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ 
3.1 ชื่อสถานประกอบกิจการ          
3.2 ที่ตั้ง เลขที ่  หมู่ ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   พิกัด         
3.3 รูปแบบของการประกอบกิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า จ านวน   ตู้ 

 มีการซ่อม/ปะ/ผุ/เชื่อมตู้บรรจุสินค้าในบริเวณสถานประกอบการ 
 ลานจอดรถหัวลาก  จ านวน   ตู้ 

 มีการซ่อมรถหัวลากในบริเวณสถานประกอบการ 
3.4 จ านวนการขนส่งตู้บรรจุสินค้าหรือหัวรถลาก  เที่ยว/วัน 
3.5 พ้ืนที่สถานประกอบกิจการ    ไร่ 
 เจ้าของที่ดิน 
 เช่าที่ดิน 
 อ่ืน ๆ ระบุ      

3.6 ระยะเวลาที่เปิดด าเนินกิจการถึงปัจจุบัน  ปี 
3.7 ใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบัน)  ไม่มี  มี (ระบุ) 

ประเภทใบอนุญาต         
ประเภทใบอนุญาต         
ประเภทใบอนุญาต         

3.8 เวลาในการปฏิบัติงาน 
1) เวลา  น. – เวลา  น. รวม  ชั่วโมง/วัน 
2) จ านวน  วัน/สัปดาห์ 
3) การท างานเป็นกะ  ไม่มี   มี เวลา  น. – เวลา  น. 
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3.9 จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
1) คนไทย ชาย  คน หญิง  คน รวม  คน 
2) ต่างด้าว ชาย  คน หญิง  คน รวม  คน 

3.10 สถานที่ส าคัญที่อยู่ใกล้สถานประกอบกิจการในระยะ 1 กิโลเมตร  ไม่มี  มี (ระบุ) 
 ชุมชน    สถาบันการศึกษา  สถานพยาบาล 
 สถานที่ส าคัญทางศาสนา  สถานที่ราชการ  อ่ืน ๆ   
 

ส่วนที ่4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ กระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ 

4.1 ลักษณะหรือขั้นตอนการประกอบกิจการ/กระบวนการผลิต (โดยสังเขป) 
            
            
             
4.2 เครือ่งจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ  ไม่มี  มี (ระบุ) 

1)       ขนาด   แรงม้า จ านวน   
2)       ขนาด   แรงม้า จ านวน   
3)       ขนาด   แรงม้า จ านวน   

4.3 วัตุดิบหรือสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ (เช่น สารเคมีท าความสะอาด สารพ่นกันสนิม เป็นต้น) 
 ไม่มี  มี (ระบุ) 
1)       ปริมาณการใช้   ลิตร/   
2)       ปริมาณการใช้   ลิตร/   
3)       ปริมาณการใช้   ลิตร/   

 
ส่วนที ่5 ข้อมูลด้านสุขลักษณะ การสุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
5.1 สุขลักษณะอาคารสถานที่ 

1) ลักษณะอาคารสถานประกอบกิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีอาคารส านักงาน  ไม่มี 

 ตึกแถว/ห้องแถว  ตู้บรรจุสินค้าดัดแปลง 
 อาคารเอกเทศ  อ่ืน ๆ    

 มีอาคารประกอบกิจการ 
   มีอาคาร/โรงซ่อมบ ารุง  ไม่มี 
    มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
    ไม่ปลอดภัย ระบุ        
   มีอาคารเติมน้ ามัน   ไม่มี 
    มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
    ไม่ปลอดภัย ระบุ        
   มีลานเก็บสะสม   ไม่มี 
    มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
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    ไม่ปลอดภัย ระบุ        
   มีอาคารอ่ืน ๆ         
 มีอาคารที่พักอาศัยของคนงาน ระบุลักษณะ     ไม่มี 

2) ลักษณะพ้ืนของลานประกอบกิจการ  
 พ้ืนเป็นคอนกรีต 
 พ้ืนเป็นดิน/ดินบดอัด 
 หินคลุก/ลูกรัง 
 พ้ืนราดยางแอสฟัลท์ 
 อ่ืน ๆ           

3) การระบายน้ าเสีย/ระบบรวบรวมน้ าเสียของสถานประกอบกิจการ  ไม่มี  มี (ระบุ) 
 ท่อหรือรางคอนกรีต 
 รางดิน 
 ท่อพลาสติก พีวีซี 
 อ่ืน ๆ           

4) การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ (ยกเว้นน้ าเสียจากอาคาร
ส านักงาน/ที่พักคนงาน)  ไม่มี  มี (ระบุ) 
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึน   ลิตร/วัน 
ลักษณะหรือรูปแบบของระบบบ าบัดน้ าเสีย        

5) การระบายน้ าทิ้งจากสถานประกอบกิจการออกสู่ภายนอก  ไม่มี  มี (ระบุ) 
 ระบายน้ าลงท่อหรือทางระบายสาธารณะ  
 ระบายลงแหล่งน้ าสาธารณะ   
 เก็บกักไว้ภายในสถานประกอบกิจการและปล่อยซึมลงดิน 
 อ่ืน ๆ            

5.2 การสุขาภิบาล 
1) การจัดบริการน้ าดื่มส าหรับพนักงาน/คนงาน  ไม่มี  มี (ระบุ) 

ลักษณะการจัดบริการ          
2) การสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการ 
 มีสถานที่ปรุง-ประกอบอาหาร  ไม่มี 
   ถูกสุขลักษณะ  ไม่ถูกสุขลักษณะ 
 มีสถานที่รับประทานอาหาร  ไม่มี 
   ถูกสุขลักษณะ  ไม่ถูกสุขลักษณะ 

3) ห้องน้ า ห้องส้วม  ไม่มี  มี (ระบุ) จ านวน   ห้อง 
 แยกชาย - หญิง  ใช่   ไม่ใช่ 
 เพียงพอ   ใช่   ไม่ใช่ 
 สะอาด   ใช่   ไม่ใช่ 
 มีอ่างล้างมือ   ใช่   ไม่ใช่ 
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4) ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
ปัจจัยเสี่ยงด้าน 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มีหรือไม่ เกิดจากขั้นตอนใด มาตรการ/แนวทาง/รูปแบบการจัดการ 

ของสถานประกอบกิจการ 
1. น้ าเสีย    
2. ฝุ่นละออง    
3. กลิ่นรบกวน    
4. ไอระเหยสารเคมี    
5. เสียง    
6. ความสั่นสะเทือน    
7. มูลฝอย (ระบุประเภท) 
7.1     
7.2     

   

8. ของเสียอันตราย (ระบุ) 
8.1     
8.2     

   

9. สัตว์และแมลงน าโรค    
10. ปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ 
(ระบุ)    

   

 
ส่วนที ่6 ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
6.1 สภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในปัจจุบัน 
 ปลอดภัย ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่         
 ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ระบุประเภท/ลักษณะความเสี่ยง   
             

6.2 การเดินสายไฟ 
 เป็นระเบียบ ปลอดภัย 
 ไม่เป็นระเบียบ ไม่ปลอดภัย (ระบ)ุ         

6.3 การจัดให้มีความเข้มแสงสว่างส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
 เพียงพอ เหมาะสม  ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม  

6.4 ลักษณะการวางตู้บรรจุสินค้า (ระยะห่างระหว่างตู้) 
 วางซ้อนกันเป็นชั้น จ านวนชั้นที่ซ้อนสูงสุด  ชั้น 
 ไม่วางซ้อนกันเป็นชั้น 

6.5 ลักษณะการจอดรถหัวลาก/หางลาก  
 พ้ืนที่ส าหรับการจอดรถหัวลาก/หางลาก  ไม่มี 
 เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 

 เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเหมาะสม  ไม่มี 
 ใช่   ไม่ใช่ ระบุข้อพกพร่อง        
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6.6 สถานประกอบกิจการมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือไม่  ไม่มี  มี (ระบุ) 
 ถังดับเพลิง  สายน้ าดับเพลิง  สัญญาณเตือนภัย 
 มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น  อ่ืน ๆ      

6.7 สถานประกอบกิจการมีสถานที่ช าระล้างร่างกาย/ล้างตา  ไม่มี  มี (ระบุ) 
ลักษณะ            

6.8 สถานประกอบกิจการมีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน  ไม่มี  มี (ระบุ) 

   ที่อุดหู/ที่ครอบหู  หมวกนิรภัย   หน้ากาก 
   ถุงมือ   แว่นตาป้องกันฝุ่น  รองเท้า safety 
   อ่ืน ๆ          
6.9 สถานประกอบกิจการมีการตรวจสุขภาพพนักงาน  ไม่มี  มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การตรวจสุขภาพแรกเข้าท างาน 
 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 การตรวจสุขภาพแต่ไม่ได้ท าทุกปี 
 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบกิจการ  ระบุ     
 อ่ืน ๆ            

6.10 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)  ไม่มี  มี (ระบุ) 
 ประจ า  หมุนเวียน 
 ประเภท            

6.11 ในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน  (สอบถามทั้งผู้ประกอบ
กิจการ และสุ่มสอบถามพนักงาน)  ไม่มี  มี (ระบุ)      

6.12 ในรอบปีที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการมีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน  ไม่มี  มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อุบัติเหตุจากการท างาน  สาเหตุ        
 ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก  สาเหตุ        
 โรคระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ สาเหตุ        
 โรคผิวหนัง/การระคายเคือง สาเหตุ        
 การระคายเคืองตา/ตาอักเสบ สาเหตุ        
 อ่ืน ๆ            

6.13 สถานประกอบกิจการมีห้องและ/หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ไม่มี  มี (ระบุ) 
 ห้องปฐมพยาบาล  ชุดปฐมพยาบาล  อ่ืน ๆ     

6.14 ในการประกอบกิจการ เคยเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุจากการขนถ่ายสินค้าหรือการจราจร ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  ไม่มี  มี (ระบุลักษณะปัญหาหรืออุบัติเหตุ)  
             

6.15 กรณีที่เคยเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุจากการขนถ่าย ขนส่งสินค้าหรือการจราจร สถานประกอบกิจการมี
มาตรการป้องกัน ควบคุม หรือการจัดการอย่างไร      
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ส่วนที ่7 ข้อมูลการจัดการเหตุร าคาญ 
7.1 ในรอบปีที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการประกอบ

กิจการ  
 ไม่มี 
 มี (ระบุเรื่องท่ีถูกร้องเรียน)         

 จ านวน   ครั้ง 
7.2 กรณีท่ีสถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียน มีการด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
            
             
7.3 สถานประกอบกิจการมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในชุมชนหรือไม่ อย่างไร
 ไม่มี  มี (ระบุ)         
             

 
ส่วนที ่8 แผนผังของสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ให้ข้อมูล     ต าแหน่ง       
โทรศัพท ์      
 
ผู้สัมภาษณ ์     หน่วยงาน      
โทรศัพท ์     วันที่       

 



 
 

 

ภาคผนวกที่ 2 
แบบส ารวจการรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
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แบบส ารวจการรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
กรณี กิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 

ค าชี้แจง 
ก. แบบส ารวจฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับประชาชน) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเหตุร าคาญ 
 ส่วนที่ 4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) 
ข. กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงตามสภาพจริง และระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
ค. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ   สกุล    บ้านเลขท่ี    
ชุมชน    จังหวัด    โทรศัพท์    
ง.  ผู้ส ารวจ ชื่อ   สกุล    ต าแหน่ง     
หน่วยงาน   จังหวัด    โทรศัพท์    

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ                    ปี  
3. จ านวนสมาชิกในครอบครัว                คน 

ช่วงอายุ (ปี) 0-5 6-12 13-17 18-60 มากกว่า 60 
จ านวนคน      

4.  อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้มานาน                            ปี  
5.  อาชีพ  (1) เกษตรกรรม  (2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (3) รับจ้างทั่วไป   
  (4) ลูกจ้างเอกชน  (5) ธุรกิจส่วนตัว  (6) นักเรียน/นักศึกษา  
  (7) พ่อบ้าน-แม่บ้าน  (8) ว่างงาน  (9) อ่ืน ๆ     . 
6. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  (1) ไม่ได้เรียน    (2) ประถมศึกษา   (3) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (5) อนุปริญญา/ปวส.   (6) ปริญญาตรี 
  (7) สูงกว่าปริญญาตรี 
7. นับถือศาสนา 
  (1) พุทธ  (2) คริสต์  (3) อิสลาม  (4) อ่ืน ๆ    . 
8. บ้านเรือนที่ท่านอยู่อาศัยห่างจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัว

ลากทีใ่กล้ที่สุด     เมตร (*1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร) 
9. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่   
     (0) ไม่มี  (1) ภูมิแพ้  (2) หอบหืด  (3) มีระบุ      
10. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่   (0) ไม่  (1) สูบ นาน             ปี   (2) เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิก
สูบแล้ว 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ท่านคิดว่าก่อนและหลังมีกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
แล้วสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

การเปลี่ยนแปลง 
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง 

(0) แย่ลง  (1) ไม่
เปลี่ยนแปลง 

(2) ดีขึ้น 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
11. เสียงดังรบกวน     
12. ฝุ่นละอองภายในบ้าน    
13. ฝุ่นละอองบริเวณบ้าน    
14. กลิ่นเหม็นรบกวน     
15. อุบัติเหตุจากการคมนาคม     
16. ความหนาแน่นการจราจร/ปริมาณรถบรรทุก     
17. สภาพถนนช ารุดเป็นหลุม/บ่อ     
18. ความสั่นสะเทือน    
19. น้ าเสีย    
ด้านการใช้ประโยชน์    
20. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะ     
21. การคมนาคม (รถกีดขวางการจราจร)    
22. คุณภาพของน้ าดื่ม ได้แก่ น้ าฝน    
23. การประมง    
24. ผลผลิตทางการเกษตร     
ด้านคุณภาพชีวิต    
25. การจ้างงาน/รายได้     
26. ความขัดแย้งของคนในชุมชน กลุ่มที่เห็นด้วย/กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย    
27. อาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เชน่ ภูมิแพ้ หอบ
หืด  

   

28. อาการทางผิวหนัง ผื่นคัน     
29. อาการตาแดง เคืองตา จากฝุ่นเข้าตา     
30. ความเครียดหรือวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับ    
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเหตุร าคาญ 
1 ปีที่ผ่านมาท่านได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากเหตุเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการ
ให้บริการรถหัวลากต่อไปนี้บ้างหรือไม่ 

เหตุร าคาญ 
(0) ไม่ได้รับ (1) ได้รับความเดือดร้อน 

ความถี่ (วัน/สัปดาห์) ช่วงเวลา 
31. กลิ่นรบกวน    เช้า  บ่าย  เย็น  กลางคืน  24 ชม. 

32. เสียงดังรบกวน   เช้า  บ่าย  เย็น  กลางคืน  24 ชม. 

33. ฝุ่นละออง    เช้า  บ่าย  เย็น  กลางคืน  24 ชม. 

34. ความสั่นสะเทือน   เช้า  บ่าย  เย็น  กลางคืน  24 ชม. 

35. น้ าเสีย   เช้า  บ่าย  เย็น  กลางคืน  24 ชม. 

36. อ่ืน ๆ ระบุ   เช้า  บ่าย  เย็น  กลางคืน  24 ชม. 
 

37. ท่านเคยร้องเรียนเรื่องปัญหาผลกระทบเกิดจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการ
ให้บริการรถหัวลากต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในด้านใด 
  (0) ไม่เคย  
  (1) เคย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  37.1 ในด้าน  (1) เสียง   (2) กลิ่น  (3) ฝุ่นละออง  (4) น้ า 
     (5) มลพิษอ่ืน ๆ      . 
  37.2 โดยแจ้งต่อหน่วยงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   (1) แจ้งไปยังผู้ประกอบการตู้บรรจุสินค้าฯ ให้แก้ไข 

 (2) แจ้งผู้ใหญ่บ้าน/ก านัล/ผู้น า 
   (3) แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)  (4) แจ้งไปยังสื่อมวลชน 
   (5) แจ้งไปยังหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่       
   (6) อ่ืน ๆ (ระบุ)        . 
38. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการมีกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากใน
พ้ืนที่ 

 (0) ไม่เห็นด้วย  (1) เห็นด้วย  (2) ไม่แน่ใจ 
เพราะ             
 

ส่วนที่ 4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
39. ท่านหรือชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ
กิจการให้บริการรถหัวลาก หรือไม ่

 (0) ไม่เคย   (1) เคย ระบ ุ          
40. ท่านต้องการให้สถานประกอบกิจการลานวางตู้ฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนของท่านหรือไม่ 

 (0) ไม่ต้องการ    (1) ต้องการด้าน ระบ ุ        





 
 

 

ภาคผนวกที่ 3 
แบบสอบถามเพื่อประเมินปัญหาและการจัดการข้อร้องเรียน  

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระดับพื้นที่
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แบบสอบถามเพื่อประเมินปัญหาและการจัดการข้อร้องเรียน  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้
บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลาก 
 2. จัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 3. จัดท าหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัว
ลาก 
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
ค าอธิบาย :  

1. แบบสอบถามนี้เป็นค าถามปลายเปิด (จ านวน 10 ข้อ) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบค าถาม 
ได้ตามความเข้าใจ 

2. ขอความร่วมมือท่านเขียนตอบด้วยตัวบรรจง  
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้ จะน าเสนอผลในภาพรวม ไม่เจาะจงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

โดยเฉพาะ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ-สกุล (ผู้ตอบแบบสอบถาม)          
2. ต าแหน่ง            
3. หน่วยงาน            

เบอร์โทรศัพท์     E-mail      
 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน เรื ่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ 
1. ในเขตพ้ืนที่ของท่านมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการ
ให้บริการรถหัวลากหรือไม่  
  มี (โปรดระบุจ านวนและสถานประกอบกิจการ)       

 ไม่มี 
2. ในรอบสามปี (ปฏิทิน) ที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้บริการ
ลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ได้รับข้อร้องเรียน (ข้ามไปข้อที่ 9) 
  ได้รับข้อร้องเรียน   ปี พ.ศ.   จ านวน   ครั้ง  
  ประกอบด้วย  ฝุ่นละออง   จ านวน   เรื่อง 
     เสียง   จ านวน   เรื่อง 
     น้ าเสีย   จ านวน   เรื่อง 
     กลิ่น   จ านวน   เรื่อง 
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3. ท่านมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า
และกิจการให้บริการรถหัวลากในพ้ืนที่อย่างไร       
             
4. ท่านมีแนวทางในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ
กิจการให้บริการรถหัวลากอย่างไร         
             
5. ท่านบังคับใช้กฎหมายใดในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ
กิจการให้บริการรถหัวลาก          
             
6. ท่านมีการใช้มาตรการหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้า  
(ตู้คอนเทนเนอร์) และลานจอดรถหัวลากในพ้ืนที่อย่างไร เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯลฯ  
             
7. ในเขตพ้ืนที่ของท่าน มีการบูรณาการในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสม
ตู้บรรจุสินค้าและกิจการให้บริการรถหัวลากในระดับพ้ืนที่ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร    
            
8. ท่านคิดว่าแนวทางในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้าและ
กิจการให้บริการรถหัวลากของท่านตามข้อ 3 – 7 มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด    
             
9. กรณีที่เขตพ้ืนที่ของท่านไม่มีปัญหาข้อร้องเรียน ท่านมีวิธีการในการจัดการหรือควบคุมกิจการลานเก็บสะสม 
ตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และลานจอดรถหัวลากอย่างไร      
             
10. ท่านมีข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการให้บริการลานเก็บสะสมตู้บรรจุสินค้า
และกิจการให้บริการรถหัวลากในระดับพ้ืนที่ต่อไปอย่างไร      
             
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวกที่ 4 
คณกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

กรณี การประกอบกิจการลานวางตู้บรรจุสินค้า และลานจอดรถหัวลากในชุมชน 
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ภาคผนวกที่ 5  
ภาพการด าเนินการศึกษา 
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ประชุมปรึกษาหารือการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจการการประกอบ

กิจการ ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 
 

  
ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ฯ จังหวัดชลบุรี ณ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 

  
ศึกษาดูงานบริษัท เค. อาร์. ซี. ทรานสปอรต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ในพ้ืนที่การท่าเรือแหลมฉบัง 

 

  
เตรียมการลงพ้ืนที่ส ารวจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้น าชุมชน ณ ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ลงพื้นที่ส ารวจกิจการ จ.ชลบุรี 

 

  
ลงพื้นที่ส ารวจประชาชน และพ้ืนที่อ่อนไหว จ.ชลบุร ี

 

  
การประชุมแนวทางการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการลานเก็บสะสมตู้

ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และลานจอดรถหัวลาก 

  
การสรุปผลการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ฯ 

จังหวัดชลบุรี ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 


