รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2
โครงการ การประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษสําหรับ
สถานประกอบการยานพาหนะ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอง GS-1 Room 3 ชั้น 3 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
_________________________________________________________________
รายชื่อผูเขารวมประชุม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย
ดร.วิจารย สิมาฉายา
คุณนุชจริยา อรัญศรี
คุณอภิชาต ลือพันธ
รศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
คุณวิฑูร ศิรชิ ัยพัฒนรัชต
คุณสุนทร ปติทานันท
คุณสินชัย โกศลประดิษฐ
คุณกนกพรรณ ศุภธนสินเขษม
คุณอัศวิน อิงศรีวรกุล
คุณพันธวัฒน พิทธยาพิทกั ษ
คุณสากล เพิม่ ทองคํา
คุณพรรรัตน เพชรภักดี
คุณพรเพ็ญ มีทองมูล
คุณจิตรารัชต ปาปะไพ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมอูกลางการประกันภัย
สมาคมอูกลางการประกันภัย
สมาคมอูกลางการประกันภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สรุปการประชุม
การระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มีจุดประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่ไดจากการทดลอง
ปฏิบตั ินํารองตามหลักการทางเทคโนโลยีสะอาด
พรอมทั้งรายละเอียดของคูมือการปองกัน
มลพิษสําหรับสถานประกอบการยานาพหนะที่คณะผูด ําเนินโครงการไดพัฒนา ผลที่ไดจากการ
ระดมความคิดเห็นในครั้งนีจ้ ะนําไปใชเปนกรอบในการปรับปรุงคูมือฯ เพื่อใหไดคูมือฯ ที่สมบูรณ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
คณะผูดําเนินโครงการกําหนดการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการดําเนินโครงการ เพื่อให
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไป เห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ โดยคาดวาจะมีผูเขารวมงานประมาณ 150 คน ทั้งจากภาครัฐ เอกชน
ประชาชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน กําหนดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา
09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญในวัน
ดังกลาว ดังนี้
¾ การบรรยายสรุปผลการดําเนินโครงการ
¾ แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษที่ดีในสถานประกอบการ
ยานพาหนะ
¾ การมอบประกาศนียบัตรใหแกสถานประกอบการยานพาหนะนํารองทั้ง 5 แหง
คณะผู ดํ า เนิ น โครงการจะทํ า การเชิ ญ กลุ มเป า หมายที่ เ กี่ ยวข อ งไม น อ ยว า 150 คน
เขารวมสัมมนาปดตัวโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุมเปาหมาย
1. สถานประกอบการยานพาหนะ
2. หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
3. นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือองคกรเอกชนที่
เกี่ยวของ
4. สื่อมวลชนแขนงตางๆ (หนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพ)
รวม
มติที่ประชุม รับทราบ

จํานวน (คน)
100
25
20
5
150
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ขอมูลที่ไดจากการทดลองปฏิบัตินํารองตามหลักการทางเทคโนโลยีสะอาด
คณะดําเนินโครงการไดดําเนินการประยุกตืใชหลักเทคโนโลยีการปองกันมลพิษภายใน
สถานประกอบการนํารองทั้ง 5 แหง สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
สถานประกอบการ
บริษทั ฮอนดาออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด

ประเด็นการปรับปรุง
การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพโดยการติดตั้งมาตรวัดน้ําในสวน
ของกิจกรรมลางรถ
การจัดการมลพิษทางน้ําโดยการปรับปรุงระบบบําบัดน้าํ เสีย
บริษทั คาวาซากิ มอเตอร เอ็น ลดการใชไฟฟาโดยการปรับลดจํานวนหลอดไฟและติดตั้งแผน
เตอรไพรส (ประเทศไทย)
สะทอนแสงทีโ่ คมไฟ
จํากัด
บําบัดน้ําเสียโดยการติดตั้งถังดักไขมันในบริเวณอางลางมือ
ของพนักงาน
คัดแยกและรวบรวมขยะโดยการจัดใหมีถังรองรับขยะที่แบง
ประเภทอยางชัดเจน
หางหุนสวนจํากัด พระนครออ ลดตนทุนการประกอบการโดยการใชไนโตรเจนในการ
โตแอร
ตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณและระบบเครื่องปรับอากาศ
หลังการซอมแทนการใชน้ํายาเครื่องปรับอากาศ
คัดแยกและจัดเก็บขยะไดถกู ตองโดยการจัดใหมีถังรองรับขยะ
ที่แบงประเภทอยางชัดเจน
บริษทั เฟรสพารท จํากัด
ลดการปนเปอ นมลพิษทางน้ําโดยการจัดเตรียมภาชนะรองรับ
น้ํามันเกียรเพือ่ ปองกันการรั่วไหล
สรางสภาวะแวดลอมการทํางานที่ดีโดยการปรับปรุงสภาพ
พื้นที่ลางเครื่องมือในหองผาเครื่อง
ลดการใชพลังงานไฟฟาโดยการปรับเปลีย่ นใชเครื่องอัดอากาศ
ประสิทธิภาพสูง
บริษทั ออโต ทรีท จํากัด
ลดการปนเปอ นของน้ํามันสูสิ่งแวดลอมโดยการกั้นพื้นที่เพื่อ
รองรับการรั่วไหลของน้ํามัน
จัดแบงประเภทขยะโดยการจัดปายบงชี้ทถี่ ังรองรับขยะเพื่อ
แบงประเภทอยางชัดเจน
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มติที่ประชุม
1. แสดงผลประโยชนที่ทางผูประกอบการจะไดรับหลังดําเนินการประยุกตใชหลักของ
เทคโนโลยีสะอาดใหมีความชัดเจน
2. แสดงวิธีการดําเนินการตามหลักของเทคโนโลยีสะอาดภายในสถานประกอบการ
นํารอง
3. แสดงผลการตรวจวัดมลพิษวาตรวจคาอะไรบาง
4. เพิ่มเติมรายละเอียดการประยุกตใชแนวทางการปองกันมลพิษทีท่ ําใหสถาน
ประกอบการอานเขาใจงายขึ้น
5. แสดงผลที่ชัดเจนของขยะทีส่ ามารถคัดแยกไดภายในสถานประกอบการนํารอง
สามารถกอใหเกิดมูลคาเปนเทาไร และตองดําเนินการอยางไรในการจัดขยะของ
เสียที่ดําเนินการคัดแยกแลว
3.2 รายละเอียดของคูมือ “การปองกันมลพิษสําหรับสถานประกอบการยานพาหนะ”
คูมือฯ ไดรวบรวมขอมูลและเทคนิควิธีการดําเนินงานตางๆ สําหรับการปองกันมลพิษใน
สถานประกอบการยานพาหนะ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
บทที่ 1: บทนํา กลาวถึงความเปนมาของการจัดทําคูมือ วัตถุประสงค ผลประโยชน
ที่จะไดรับจากการนําคูมือฯ ไปปรับประยุกตใชงาน นิยามของเทคโนโลยี
หลักการของเทคโนโลยีสะอาด และประโยชนจากการนําเทคโนโลยีสะอาด
มาใช
บทที่ 2: ขอมูลเบื้องตนของสถานประกอบการยานพาหนะ กลาวถึงกิจกรรมการ
ใหบริการของสถานประกอบการยานพาหนะ รวมถึงการใชทรัพยากรและ
การเกิดของเสีย
บทที่ 3: หลักการการปองกันมลพิษในสถานประกอบการยานพาหนะ กลาวถึง
ขั้นตอนการประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ
บทที่ 4: การประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษในสถานประกอบการ
ยานพาหนะ กลาวถึงแนวทางการพิจารณาสถานประกอบการยานพาหนะที่
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม แนวทางการปองกันมลพิษสําหรับสถานประกอบการ
ยานพาหนะ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษในสถานประกอบการยานพาหนะ
กรณีศึกษาการประยุกตใชหลักการการปองกันมลพิษในสถานประกอบการ
นํารอง และตัวอยางการดําเนินการปองกันมลพิษทีด่ ีในสถานประกอบการ
ยานพาหนะ

ภาคผนวก ข: รายงานสรุประดมความคิดเห็นครั้งที่ 2

ข-5

บทที่ 5: กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งด า นการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและอาชี ว
อนามัย ประกอบดวย กฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษ กฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
บทที่ 6: บทสรุปและขอเสนอแนะ ประกอบดวยขอสรุปและขอเสนอแนะทีจ่ ําเปนใน
การสนับสนุน ผลักดันใหเกิดสถานประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสามารถประกอบการไดจริงทางธุรกิจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก แผนงาน
ภาคผนวก ข สรุปคามาตรฐานการปลอยมลพิษ
ภาคผนวก ค ขอมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ภาคผนวก ง แหลงขอมูลเพิ่มเติมดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ภาคผนวก จ แหลงขอมูลสนับสนุนดานการเงิน
มติที่ประชุม
1. ปรับเปลี่ยนชือ่ คูมือ เพื่อไมใหเปนทางการมาก จาก “คูม ือการปองกันมลพิษสําหรับ
สถานประกอบการยานาพหนะ” เปน “คูมือแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีสําหรับอูซอมรถที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม”
2. เพิ่มบทคัดยอ
3. บทที่ 4 ขอ 4.1 ควรเพิ่มเติมเนื้อหาประโยชนของการเปนสถานประกอบการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
4. บทที่ 4 ขอ 4.1 ควรกลาวถึงแนวทางของ CT และ CP
5. รายละเอียดหัวขอ 4.2 แจงกิจกรรมในสถานประกอบการจํานวนไมเทากับใน
ตารางที่ 4-2 ขาดในสวนของกิจกรรมระบบเครื่องอัดอากาศ
6. บทที่ 4 ขอ 4.2 เพิ่มแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ ในเรื่อง
กิจกรรมการลางรถ ลงในตารางที่ 4-2
7. บทที่ 4 ตารางที่ 4-2 และตารางที่ 5-1 ปรับแกไขคําจาก “พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
2535” เปน “พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535”
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8. บทที่ 4 ขอ 4.3 เรื่องเทคโนโลยีการจัดการมลพิษในสถานประกอบการยานพาหนะ
การจัดการมลพิษน้ํา อากาศ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดใหครอบคลุมระบบที่เกี่ยวของ
และแสดงภาพของระบการจัดการเพิ่มเติม
9. บทที่ 4 ขอ 4.3 เรื่องเทคโนโลยีการจัดการมลพิษในสถานประกอบการยานพาหนะ
การจัดการของเสียอันตราย ควรเพิ่มเติมรายละเอียดระบบอื่นๆ และปรับแกไขคํา
ในสวนของประโยค “ทั้งนี้ ของเสียที่เกิดขึ้นจากสํานักงาน บานพัก อาศัยและโรง
อาหารในบริเวณสถานประกอบการ
หรือขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถือไมเปนของเสียอันตราย” ใหเปน “ทั้งนี้ ของเสียทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน ขยะจากอาคารสํานักงาน
โรงพยาบาล บานพักคนงาน โรงอาหารในบริเวณสถานประกอบการ ถือเปนวัสดุที่
ไมใชแลวที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตนําออกนอกบริเวณโรงงาน”
10. บทที่ 4 หัวขอ 4.4 ควรเพิ่มภาพจริงที่ไดจากการเขาประยุกตใชเทคโนโลยีการ
ปองกันมลพิษในสถานประกอบการนํารองทั้ง 5 แหง
11. บทที่ 4 หัวขอ 4.4 ควรระบุวิธีการดําเนินการที่ดีของสถานประกอบการนํารอง เชน
วิธีการลางรถที่ไดประสิทธิภาพ วีธีการใชกาซไนโตรเจนตรวจสอบรอยรั่วของระบบ
ปรับอากาศ เปนตน
12. บทที่ 4 หัวขอ 4.4 ควรเพิ่มผลประโชยนที่สถานประกอบการจะไดรับใหชัดเจนมาก
ขึ้น เมื่อปฏิบตั ิตามกรณีศึกษา
13. บทที่ 5 ควรแสดงกฎหมายที่กี่ยวของ และสรุปคาที่สถานประกอบการฯ ตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
14. บทที่ 6 ควรกลาวเพิ่มเติมถึงประโยชนของการดําเนินการและการดําเนินการใหได
อยางตอเนื่อง
15. ภาคผนวก ค เพิ่มเติมรายละเอียดของของเสียที่บริษัทรับกําจัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

