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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือ
ผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้
ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่าน
ทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการ
ฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council 
for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 
และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่
เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 
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• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทาํจากผ้า 18. บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. หมึกพิมพ์ 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 
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• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้
ใหม่ (recycle) 

 
การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุใน
ข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท ต่อรุ่น 
หรือแบบ หรือเครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวใน
การโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตามข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้
ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่  33 
โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง 

 
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค 

 
รศ.ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา    ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะอนุกรรมการเทคนิค  
 

นางสลักษณ์ พิสุทธิพัทธยา    ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
ผศ. ฉัตรชัย หงษ์อุเทน    ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา    ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ     พลังงานนครพิงค์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

นางกานดา ปิยจันทร์     ผู้แทนจากสํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
นายประสิทธ์ิ ซิ้มเจริญ    ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 
นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ    ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

นายเอนก  ภู่จํานงค์     แห่งชาติ (MTEC) 
 

นายอรรณพ หาญกิจ     ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก 
นายอภิภู ลิมศรีเพชร 
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คณะอนุกรรมการเทคนคิ (ต่อ)  

นายธีระ ประสงค์จันทร์    ผู้แทนจากกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต์ 
นายสยามณัฐ พนัสสรณ ์    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
นายนฤพนธ์ เวียงชนก    ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

นายอรรณพ ศิริสุขสันต์     ไทย 
 

นายธีระพงษ์ เกียรติดําเนินงาม   ผู้แทนจากบรษิัท เจนเนอร์รลัมอเตอร์  
นายสิทธิ  ลมิปนวงศ์แสน     (ประเทศไทย) จํากัด 

 
นางสาวรุช วรรณฤทัย     ผู้แทนจากบรษิัท ฮอนด้า ออโตโมบิล  

นางสาวสุจารี นราประเสริฐกลุ    (ประเทศไทย) จํากัด 
 

นายอธิพจน์ จันทร์กลิ่น     ผู้แทนจากบรษิัท โตโยต้า มอเตอร์  
นางสัชชานนท์ มากพานิชย์วัฒน์    ประเทศไทย จาํกัด 

 
นายไกระวี เภาพิจิตร     ผู้แทนจากบรษิัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์  

จํากัด 
  
  
ผู้แทนคณะกรรมการโครงการฉลากเขียว 

ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์   ฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
 นางสาวประกายธรรม สุขสถติย์   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 นางสาวเหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์  
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ข้อกําหนดฉลากเขียวรถยนต์ 
TGL-33-R1-11 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที่ 33 

โครงการฉลากเขียว 
 

 
1. เหตุผล 
 

รถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป การเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงนั้นเป็นสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดสารมลพิษ 
เนื่องจากเมื่อเกิดการสันดาปของเชื้อเพลิงจะมีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ควันดํา อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 
นอกจากนี้ เมื่อใช้งานรถยนต์ไปจะหมดสภาพการใช้งาน กลายเป็นซากชิ้นส่วนยานยนต์ 
(Automobile Shredder Residue: ASR) จะก่อให้เกิด ซากช้ินส่วนอะไหล่ น้ํามันหล่อลื่นและ
แบตเตอรี่ใช้แล้ว รวมถึงยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วซากช้ินส่วนเหล่านี้มีทั้ง
เป็นวัสดุที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ และที่ไม่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่   
หากผู้ผลิตไม่มีแผนการนําช้ินส่วนกลับมาใช้ใหม่ หรือไม่มีแผนการจัดการที่เหมาะสม ซากรถยนต์
เหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะจํานวนมหาศาลในปริมาณใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ผลิตขึ้นมา และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาได้ 
 
ดังนั้น การพัฒนาข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับรถยนต์จึงเน้นเรื่องการลดปริมาณการปล่อยมลพิษสู่
อากาศ การก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง และการรีไซเคิลช้ินส่วนและอะไหล่ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้งาน และการทิ้งหลังใช้งานของรถยนต์ ตลอดจนให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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2. ขอบเขต 

 

“รถยนต์” ในที่นี้ครอบคลุม  
2.1 รถยนต์นั่ง ครอบคลุมเฉพาะ ยานยนต์ที่ใช้สําหรับขนส่งผูโ้ดยสาร มีที่นั่งไม่เกิน 8 ที่นั่ง ไม่

รวมที่นั่งคนขับ (M1)  
2.2 รถยนต์บรรทุก ครอบคลุมเฉพาะ ยานยนต์ที่ใช้สําหรับขนส่งสินค้า และมีมวลสูงสุดไม่เกิน 

3,500 กิโลกรมั (N1)  
 

หมายเหตุ  
• กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์บรรทุก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

จํานวนที่นั่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ที่นั่ง (ไมร่วมคนขับ) และ  
P - (M + N × 68) > N × 68 จัดเป็นรถยนต์บรรทุก (N1)      

เมื่อ:  P = มวลบรรทุกสูงสุดทางเทคนิคที่ยอมได้ หน่วยเป็น กิโลกรัม 
  M = มวลของยานยนต์พร้อมใช้งาน หน่วยเป็น กิโลกรัม 
  N = จํานวนตําแหน่งที่นั่ง ไมร่วมคนขับ 
 

• การแบ่งประเภทรถยนต์กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์บรรทุก ตาม
วิธีการที่กําหนดนั้น ให้มีผลบังคับใช้เมื่อข้อกําหนดมีการประกาศใช้แล้วอย่างเป็นทางการ
เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยในระยะเวลา 2 ปีแรกให้ผู้ผลิตรับรองตนเองว่าเป็นรถยนต์
ประเภทใด และเมื่อข้อกําหนดมีการประกาศใช้แล้วอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา  
2 ปี ผู้ผลิตที่ใช้การรับรองตนเองจะต้องถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียว 

  
3. ข้อกําหนดทั่วไป 
 

3.1    รถยนต์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านความปลอดภัย:   
        สารมลพิษจากเครื่องยนต์ที่ประกาศบังคับใช้ ณ ขณะนั้น 
3.2    รถยนต์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
3.3 โรงงานผู้ผลิตต้องมีระบบควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 หรือ ฉบับ

ล่าสุด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ หรือต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/TS 1694 
3.4 กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรอง ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
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4. ข้อกําหนดพิเศษ 

4.1 สารเคมี และวัสดุที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 
4.1.1 สีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผสมโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่  

ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม (+6) อาร์เซนิก พลวง สารประกอบ ไตรเฟนิลทินส์ 
(Triphenyl tins: TPT) และ สารประกอบไตรบิวทิลทินส์ (Tributyl tins: TBT) 
ในกระบวนการผลิต  
กรณีที่เกิดจากการปนเปื้อน ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่  ตะกั่ว โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ และ
ปรอท ในผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ  ชนิดละไม่เกินร้อย
ละ 0.1 (1000 ppm) โดยน้ําหนักวัสดุเนื้อเดียวกัน (Homogeneous materials) และ
แคดเมียม ไม่เกินร้อยละ 0.01 (100ppm) โดยน้ําหนักวัสดุเนื้อเดียวกัน  

4.1.2 อะลูมิเนียมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องไม่พบตะกั่ว  
 กรณีที่เกิดจากการปนเปื้อน ความเข้มข้นตะกั่วในอะลูมิเนียมท่ีเกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและ

ปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบไม่เกินร้อยละ 0.4 (4000 ppm) โดยน้ําหนักวัสดุเนื้อเดียวกัน 

4.2 สารทําความเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศต้อง มีค่าความสามารถในการทําลายโอโซน (ODP) 
เป็นศูนย์ และค่าความสามารถในการทําให้โลกร้อนขึ้น (GWP) ไม่เกิน 2,500 กิโลกรัม CO2 
ที่ 100 ปี ผ้าเบรก แผ่นคลัตช์ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Asbestos 
fiber) 

4.3 มีคู่มือการใช้รถยนต์ที่เป็นภาษาไทย ที่ระบุวิธีการบํารุงรักษารถยนต์ และคําแนะนําในการ
ดูแลอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจแยกเป็นเอกสารเฉพาะได้ 

4.4 มีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งาน ได้แก่ น้ํามันหล่อลื่น น้ํามัน
เบรก สารหล่อเย็น (Coolant) ไส้กรองน้ํามนัหล่อลื่น และไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฮบริด ซึ่งอาจแยกเป็นเอกสารเฉพาะได้  

4.5 ต้องมีการระบุสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทวัสดุเพื่อช่วยให้สามารถแยกประเภทชิ้นส่วนจาก
ซากได้ง่าย และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรือ การใช้ซ้ําได้ โดยที่ 
- ช้ิ น ส่ ว นพลาสติ กที่ มี น้ํ า หนั ก เ กิ น  1 00  กรั ม  ต้ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐ าน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310  
หรือ ISO 11469 หรือ ISO 1043 

- ช้ินส่วนและวัสดุประเภทยาง (Elastomer) ที่มีน้ําหนักเกิน 200 กรัม ยกเว้น  
ยางรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1629 
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4.6 ต้องมีค่าระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1: ระดับเสียงจากรถยนต์1  

เกณฑ์ระดับเสียง dB(A) 
ประเภทยานยนต์ 

 1* 2* 3* 

 1. ยานยนต์ท่ีใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร มีท่ีนั่งไม่เกิน 8 ท่ีนั่ง ไม่รวมท่ีนั่งคนขับ (M1) 74 75  75 

 2. ยานยนต์ท่ีใช้สําหรับขนส่งสินค้า และมีมวลสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม  (N1)     

2.1 มีมวลเต็มอัตราบรรทุกท่ีได้รับอนุญาต ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 76 77   

2.2 
มีมวลเต็มอัตราบรรทุกท่ีได้รับอนุญาตมากกว่า 2,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 3,500 
กิโลกรัม 

77 78 78  

อย่างไรก็ตาม 

1*:  สําหรับประเภทยานยนต์ตามข้อ 1. และข้อ 2. ซึ่งติดต้ังเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศ และฉีดเชื้อเพลิงเข้า
ห้องเผาไหม้โดยตรง (direct-injection) ให้เพิ่มเกณฑ์ระดับเสียงขึ้นอีก 1 dB (A) 

2*:  สําหรับประเภทยานยนต์ ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางสาธารณะ (off-road) และมีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ได้รับอนุญาต มากกว่า 
2,000 กิโลกรัมขึ้นไป ให้เพิ่มเกณฑ์ระดับเสียง ดังนี้ 

 - ให้เพิ่มเกณฑ์ระดับเสียง 1 dB (A) สําหรับยานยนต์ ที่มีกําลังเครื่องยนต์น้อยกว่า 150  kW 

 - ให้เพิ่มเกณฑ์ระดับเสียง 2 dB (A) สําหรับยานยนต์ ที่มีกําลังเครื่องยนต์ต้ังแต่ 150  kW 

3*: สําหรับยานยนต์ตามข้อ 1. ซึ่งมีจํานวนเกียร์เดินหน้ามากกว่า 4 ระดับ มีกําลังเครื่องยนต์สูงสุดมากกว่า 140 kW และมีอัตราส่วนระหว่าง
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดต่อมวลเต็มอัตราบรรทุกมากกว่า 75 kW/t ถ้าความเร็วขณะที่ท้ายรถผ่านเส้น BB’ มากกว่า 61 km/h ในตําแหน่ง
เกียร์ 3 ให้เพิ่มเกณฑ์ระดับเสียงขึ้นอีก 1 dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ECE Regulation 51: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF MOTOR VEHICLES HAVING AT LEAST FOUR WHEELS WITH REGARD 

TO THEIR NOISE EMISSIONS 
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4.7 ค่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องมีค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2: คา่อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

มวลรถเปล่า  
(กิโลกรัม)    

เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ที่
จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

เครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์ที่จุด
ระเบิดด้วยการอัดอากาศ 

CM ≤ 380 

380< CM ≤440 

440< CM ≤495 

495< CM ≤550 

550< CM ≤610 

119 119 

610< CM ≤665 

665< CM ≤750 
137 134 

750< CM ≤865 149 143 

865< CM ≤980 157 152 

980< CM ≤1,090 164 161 

1,090< CM ≤1,205 182 170 

1,205< CM ≤1,320 192 181 

1,320< CM ≤1,430 207 192 

1,430< CM ≤1,540 235 194 

1,540< CM ≤1,660 239 213 

1,660< CM ≤1,770 260 225 

1,770< CM ≤1,880 268 246 

1,880< CM ≤2,000 280 248 

2,000< CM ≤2,110 280 275 

2,110< CM ≤2,280 280 275 

2,280< CM ≤2,510 280 280 

2,510 < CM 280 280 
 

 

หมายเหตุ: 1. ใช้วิธีคํานวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการขนส่ง โดยใช้ตัวคูณ CO2 conversion  
อ้างอิงจาก IPCC Guidelines 1996 คูณกับค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  

2. กําหนดค่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวเลขนัยสําคัญที่ไม่มีจุดทศนิยม โดยการปัดเศษ
ทศนิยม ให้ทําตามกฎการปัดเศษ ที่ระบุใน มอก. 929 

 
4.8 ต้องผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียสู่อากาศ ยูโร 4 ในรายการลักษณะที่ 1 (Type I) ตาม

เกณฑ์ที่กําหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended by 1999/102/EC) 
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5. วิธีทดสอบคุณภาพ 

 
5.1 ให้บริษัทแสดงหลักฐานใบอนุญาตทํา หรือหลักฐานใบอนุญาตนําเข้า ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนดในข้อกําหนดทั่วไป ข้อที่ 3.1  
5.2 ให้บริษัทแสดงหลักฐาน หรือหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแสดงว่ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนสามารถจดทะเบียนได้ 
5.3 ให้บริษัทแสดงหลักฐานว่าโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 

: 2008 หรือ ISO 9001 ฉบับล่าสุด หรือ ISO/TS 16949 จากหน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรให้การรับรองที่ได้รับการรับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่
โครงการฉลากเขียว 

5.4 ให้บริษัทแสดงหลักฐานว่าที่เชื่อได้ว่า กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสีย
จากกระบวนการผลิต เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ 
หลักฐานว่าโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

5.5 ให้บริษัทแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ สารเคมี และวัสดุที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด ดังนี้ 

5.5.1 ให้บริษัทแสดงผลการทดสอบสีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน
มาตรฐาน ต่อไปนี้ 
• ตะกั่ว ทดสอบตาม ISO 3856-1 หรือ  ASTM D 3335  หรือ USEPA 

3052 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 
• แคดเมียม ทดสอบตาม ISO 3856-4 หรือ  ASTM D 3335 หรือ USEPA 

3052 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 
• โครเมียม (+6) ทดสอบตาม ISO 3856-5 หรือ USEPA 3060A & 7196A 

หรือ วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 
• ปรอท ทดสอบตาม ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ USEPA 

3052 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 
พร้อมทั้งแสดง หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสีลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิตสี ในกรณีที่ผลการทดสอบจากผู้ผลิตสีมีอายุเกิน 1 ปี  

5.5.2 ให้บริษัทแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่า ไม่ได้ผสมสารหนู พลวง สารประกอบ
ไตรเฟนิลทินส์ และสารประกอบไตรบิวทิลทินส์ ในกระบวนการผลิตสีที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของบริษัทและรับรองโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของบริษัทผู้ผลิตสี หรือ รายงานผลการทดสอบสารหนู พลวง 
สารประกอบไตรเฟนิลทินส์ และสารประกอบไตรบิวทิลทินส์ ในสีที่ใช้กับ 
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ผลิตภัณฑ์ สําหรับวิธีทดสอบนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO
หรือมาตรฐานระดับประเทศหากมีวิธีการทดสอบสารดังกล่าว  
พร้อมทั้งแสดง หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสีลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิตสี ในกรณีที่ผลการทดสอบจากผู้ผลิตสีมีอายุเกิน 1 ปี  

5.5.3 ให้บริษัทแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าอะลูมิเนียมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของบริษัทและรับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต  

5.5.4 ให้บริษัทแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่า ชนิดของสารทําความเย็นใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของบริษัทและ
รับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตสารทําความเย็น 

5.6 ให้บริษัทแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่มีการใช้ ผ้าเบรก แผ่นคลัตช์ ที่มีส่วนผสมของแร่
ใยหิน หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของบริษัทผู้ผลิตผ้าเบรก แผ่นคลัตช์ หรือ หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของบริษัทและ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
หรือผู้ย่ืนคําขอ 

5.7 ให้บริษัทแสดงคู่มือการใช้รถยนต์ที่ระบุวิธีการบํารุงรักษารถยนต์ และคําแนะนําในการ
ดูแลอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจแยกเป็นเอกสารเฉพาะได้ 

5.8 ให้บริษัทแสดงเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งาน ได้แก่ 
น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเบรก สารหล่อเย็น (Coolant) ไส้กรองน้ํามันหล่อลื่น และไส้กรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ แบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฮบริด ซึ่งอาจแยกเป็นเอกสารเฉพาะ
ได้  

5.9 ให้บริษัทแสดงหลักฐานเกี่ยวกับช้ินส่วนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ดังนี้ 
5.9.1 ให้บริษัทแสดงหนังสือรับรองซึ่งเชื่อได้ว่า ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักเกิน 100 

กรัม มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก และเป็นไปตามมาตรฐาน
สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของ
บริษัทและรับรองโดยผู้มี อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งส่งตัวอย่างชิ้นส่วนพลาสติกที่มีการแสดงสัญลักษณ์ จํานวน 
1 ช้ินตัวอย่าง แก่เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว 

5.9.2 ให้บริษัทแสดงหนังสือรับรองซึ่งเชื่อได้ว่า ช้ินส่วนและวัสดุประเภทยาง 
(Elastomer) ที่มีน้ําหนักเกิน 200 กรัม ยกเว้นยางรถยนต์ มีสัญลักษณ์บ่งบอกที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1629 หนังสือรับรองประทับตราสําคัญของบริษัทและ
รับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต พร้อม
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ทั้งส่งตัวอย่างชิ้นส่วนและวัสดุประเภทยางที่มีการแสดง
สัญลักษณ์ จํานวน 1 ช้ินตัวอย่าง แก่เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว 

5.10 ให้บริษัทแสดงผลการทดสอบ ระดับเสียงจากรถยนต์ตามวิธีทดสอบ ECE Regulation 
No.51-02 หรือ EU Directive 70/157/EEC (as last amended by Directive 
1999/101/EC)  โดย ผลการทดสอบต้องมาจากหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไป
ตามต้นแบบ ท้ายความตกลงว่าด้วย การรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนควบที่ติดต้ัง และ/หรือใช้ในยานยนต์ และเงื่อนไขสําหรับการยอมรับ
ร่วมกันของการให้ความเห็นชอบในข้อกําหนดทางเทคนิค  ค .ศ .1958 ภายใต้
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป สหประชาชาติ หรือ ผลการทดสอบจากสนาม
ทดสอบเอกชน โดยเชิญเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวมาเป็นสักขีพยาน  

5.11 ให้บริษัทแสดงผลการทดสอบหาอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามวิธีทดสอบที่
ระบุใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended by 1999/102/EC)  

5.12 ให้บริษัทแสดงผลการทดสอบ การปล่อยไอเสียตามมาตรฐานยูโร 4 ในรายการลักษณะที่ 
1 (Type I) ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended by 
1999/102/EC) 

หมายเหตุ :  
1) การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

1.1) ห้องปฏิบัติการของราชการ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ ที่เป็นไป
ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511 หรือ 

1.2) ห้องปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ได้รับการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้อกําหนด 
ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการ    
สอบเทียบ  มาตรฐานเลขที่ มอก.17025 (ISO/IEC 17025)  
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6. ประเด็นในการทบทวนข้อกําหนดรถยนต์ในครั้งต่อไป 

6.1 ช้ินส่วนพลาสติกในผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้สารหน่วงการติดไฟ (Flame retardant) ต้องไม่มี
สารดังต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบ PBB , PBDE , คลอโรพาราฟิน (Chloroparaffins) ที่มี 
chain อยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอนอะตอม , สารที่มีองค์ประกอบ Chlorine มากกว่า 50 % 
โดยน้ําหนัก ให้นํามาพิจารณาเป็นประเด็นสําคัญในการทบทวนข้อกําหนดครั้งต่อไป 

6.2 การออกข้อกําหนดพิเศษให้ผลิตภัณฑ์ต้องใช้ยางรถยนต์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

6.3 พิจารณาถึงการจัดการซากรถยนต์ด้วย 
6.4 ให้พิจารณาประเด็นข้อกําหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับรถยนต์ประเภทไฮบริด (Hybrid)และ 

รถยนต์ไฟฟ้าด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

TGL-33-R1-11 
 
 

ภาคผนวก 
 

1.   ขั้นตอนการร่างข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับรถยนต์ 
 

 
คําจํากัดความและขอบเขต 

 
 

รายละเอียดของรถยนต์และความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของรถยนต์ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของรถยนต์ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

พิจารณาสิ่งที่ทําให้รถยนต์มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
 
 

กําหนดมาตรฐานของรถยนต์ทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
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2. รายละเอียดของรถยนต์และความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 
 

 ส่วนประกอบของรถยนต์ 
 

รถยนต์ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ทั้งชิ้นส่วนเพ่ือใช้ในการประกอบยานยนต์
สําเร็จรูป (Original Equipment Manufacturer: OEM) และชิ้นส่วนอะไหล่สําหรับการ
ทดแทน (Replacement Equipment  Manufacturer : REM) ดังนี้  

 
1) ส่วนประกอบในกลุ่มของระบบตัวถังรถยนต์ เช่น ช้ินส่วนตัวถัง (body parts) ,          

ส่วนประกอบในกลุ่มของกันชน (bumper  set) เป็นต้น 
2) ส่วนประกอบในกลุ่มของระบบเครื่องยนต์  ระบบส่งกําลัง  และระบบขับเคลื่อน  เช่น     

ช้ินส่ วนเครื่ องยนต์  (engine parts)  ,  ส่วนประกอบในเครื่ องยนต์  (engine 
component parts) , ระบบระบายไอเสีย (exhaust emission system), ระบบ
เชื้อเพลิง (fuel system) , ระบบถ่ายทอดกําลัง (clutch  system) , ระบบส่งกําลัง 
(transmission system) เป็นต้น 

3) ส่วนประกอบในกลุ่มของระบบช่วงล่างและระบบการบังคับเลี้ยว เช่น ล้อและยาง 
(wheels and tyses), ระบบกันสะเทือน (suspension  system), ชุดคันบังคับเลี้ยว 
(steering wheel set) เป็นต้น 

4) ส่วนประกอบในกลุ่มของระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบอํานวยความสะดวก  
เช่น   ระบบห้ามล้อ (brake  system), อุปกรณ์ตกแต่งภายใน (interior  trims), ชุด
อุปกรณ์เพิ่มความสวยงาม (upholstery  set) , กระจกต่างๆ (glass  set) , มาตรวัด 
แผงหน้าปัทม์ต่างๆ (instrument  dashboard) , อุปกรณ์อํานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ (comfortable  equipment  and  other  options) เป็นต้น 

5) ส่วนประกอบในกลุ่มของระบบไฟฟ้าของรถยนต์  เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
(electrical   accessories) , ชุดสายไฟ (electrical cord) , ระบบไฟสัญญาณ 
(lighting system) เป็นต้น 

 
 วัตถุดิบ 
 

วัตถุดิบหลักขั้นต้นในการผลิตรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 
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1) โลหะที่เป็นเหล็ก (ferrous metals)  เช่น เหล็กแผ่น , เหล็กหล่อ, 

เหล็กเหนียว 
2) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (non ferrous metals) เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี 
3) อโลหะ (non  metals)  เช่น  พลาสติก สารหล่อลื่น ยาง แก้ว กระจก หนัง ผ้าตกแต่ง 
วัตถุดิบในการประกอบรถยนต์มีทั้งที่นําถอดแยกเข้ามาจากต่างประเทศ (เรียกว่า ช้ินส่วน 
CKD: Complete Knock Down) และชิ้นส่วนที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ 

 
 ขั้นตอนการผลิต 
 

กรรมวิธีผลิตหรือการประกอบรถยนต์นั่งที่สําคัญนั้น ได้แก่ การนําส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ต่างๆ รวมทั้งส่วนของตัวถังรถ ประกอบเข้ากันโดยใช้เครื่องมือจับให้เข้ารูป (jig & 
fixture) จากนั้นจึงเชื่อมตามจุดต่างๆ และเข้าสู่กระบวนการทําความสะอาดโดยการล้าง
น้ํายาหรือสารละลายเพื่อขจัดไขมัน  ก่อนเข้าสู่กรรมวิธีกันสนิม  เช่น  ชุบหรือพ่นสารกัน
สนิม และส่งต่อสู่การทําสีรองพื้นและสีจริง  จากนั้นจึงนําตัวถังที่ผ่านการทําสีและเคลือบเงา
แล้วไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น เครื่องยนต์ เบาะนั่ง  ระบบช่วงล่าง  ฯลฯ  
หลังจากประกอบครบทุกช้ินส่วนและครบทุกขั้นตอนแล้ว  จะต้องได้รับการทดสอบความ
สมบูรณ์  ความปลอดภัย  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  และการปรับแก้จุดบกพร่องก่อนส่งมอบแก่
ลูกค้า  โดยแยกเป็นขั้นตอนหลักได้  ดังนี้ 

 
1) การขึ้นรูปตัวถัง (Body assembly)   

ในขั้นตอนนี้ช้ินส่วนโลหะมากมายจะถูกนํามาประกอบ เพื่อขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ เช่น       
โครงสร้างตัวถัง  พ้ืน  ประตู  หลังคา เป็นต้น 

 
2)  การประกอบตัวถังและระบบกันสนิม (Anti-corrosion) 

เป็นกระบวนการเตรียมช้ินส่วนโลหะต่างๆ ด้วยการเคลือบสารกันสนิม  เช่น   
กัลวาไนซ์  เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มความทนทาน  ดังนั้นโครงสร้างชิ้นส่วนตัวถัง
ต่างๆ จะต้องได้รับการทําความสะอาดเพื่อขจัดฝุ่น  น้ํามัน  สารเคลือบต่างๆ  ที่อาจ
ติดมาจากการผลิตช้ินส่วนก่อน   จึงจะสามารถทําการเคลือบสารกันสนิม  จากนั้น
นําช้ินส่วนต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนกันสนิมมาประกอบเป็นตัวถังรถต่อไป 

 
3)  การทําสีตัวถังและการอุดรอยรั่วต่างๆ (priming, painting and finishing) 

เป็นกระบวนการเคลือบสารรองพื้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ an 
electro-deposition  primer  coating , sealing , an  antichip  coating , และ 
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a  primer-surfacer coating ซึ่งการเคลือบสารรองพื้นนี้เป็นการ
เตรียมตัวถังรถยนต์ทั้งหมดให้พร้อมก่อนเข้ากระบวนการ painting และ finishing  
เพื่อให้มั่นใจว่าตัวถังรถยนต์ทั้งหมดได้เคลือบสารป้องกันสนิมและสารรองพื้น
เรียบร้อยแล้ว  และกระบวนการ painting และ finishing นั้นเป็นการพ่นสีทั้งสีรอง
พ้ืน สีจริง และสารเคลือบเงาให้กับตัวถังรถยนต์  โดยเริ่มจากการพ่นสีรองพื้น   อบสี
ในห้องอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและป้องกันฝุ่นได้  พ่นสีจริงและอบอีกครั้ง  
จากนั้นจึงเป็นการพ่นสารเคลือบเงาและอบแห้ง 

 
4)  การประกอบระบบเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง วัสดุตกแต่ง และชิ้นส่วนอื่นๆ (final 

assembly) 
เป็นกระบวนการขั้นสุดท้าย  เพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของ
รถ  เช่น   การติดต้ังระบบเครื่องยนต์ , ระบบกันสะเทือน , ระบบการบังคับเลี้ยว 
ระบบห้ามล้อ  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  ระบบท่อยางต่างๆ  รวมถึงการติดต้ัง
อุปกรณ์ปลีกย่อยทุกชนิด  เช่น  มาตรวัดต่างๆ เบาะนั่ง  พรม  กระจกรถยนต์ และ
การตกแต่งภายใน เป็นต้น 

 
5)  การทดสอบคุณภาพและการแก้ไขก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า (testing, mending and 

delivery) 
หลังจากประกอบครบทุกขั้นตอนและทุกช้ินส่วนแล้ว  ก่อนส่งมอบรถยนต์แก่ลูกค้า
จะต้องได้รับการทดสอบความสมบูรณ์  เช่น  การรั่วซึมของน้ํา , น้ํามันและระบบท่อ
ต่างๆ , ทดสอบความปลอดภัย เช่น การทํางานของระบบห้ามล้อ  การต้ังศูนย์ถ่วง
ล้อ  และการปรับแก้จุดบกพร่องต่างๆ  ก่อนการส่งมอบแก่ลูกค้า  ดังแสดงในรูปที่ 1 
ดังนี้ 
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รูปที่ 1 : ขั้นตอนการผลิตรถยนต์นั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ที่มา : ผู้ประกอบการรถยนต์ 

 
 
 

CKD 55% LC 45% 

ขึ้นรูปและประกอบตัวถัง 

กันสนิม 

กระบวนการทําส ี

การประกอบเครื่องยนต์และระบบช่วงล่าง 

ติดต้ังชิ้นส่วนอื่นๆ และอุปกรณ์ตกแต่ง 

ปรับต้ังศูนย์ล้อ  ทดสอบการรั่วซึมของท่อ  ข้อต่อ  และประเก็นต่างๆ 

แก้ไขจุดบกพร่องและทดสอบขั้นสุดท้าย 

ส่งมอบแก่ลูกค้า 
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 อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์สําเร็จรูป 

 

อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยาน
ยนต์ของไทย นับได้ว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านขนาดมูลค่าผลผลิต
การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนี้ยังมีอัตราการเจริญเติบโตสูง และเริ่มเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศมาก
ย่ิงขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับความสนใจท้ังจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักลงทุนต่างชาติได้ย้ายเข้ามาต้ังฐานการผลิตหรือสํานักงานภูมิภาคในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ทําให้ตลาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นลําดับ   
 

1) ภาวะการผลิต 
 

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2553 มีปริมาณการผลิต
รถยนต์รวม จํานวน 914,765 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 มอัีตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ใน ประเทศรวมจํานวน 422,365 คัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 54 ปริมาณการส่งออก รถยนต์ จํานวน 
505,783 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 สําหรับตลาด 
รถจักรยานยนต์ มกีารผลิตรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป (CBU) จํานวน 1,163,071 คนั เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 มีการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศรวมจาํนวน 1,089,740 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23 ยอดส่งออกรถจักรยานยนต์รวมทั้ง CBU และCKD มีจํานวนทั้งสิ้น 419,115 คัน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 47 โดยแบ่งเป็น CBU จํานวน 76,624 คัน 
และ CKD จํานวน 342,491 ชุด แสดงในตารางที่ 3 ในปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) มีปริมาณการ
จําหน่ายรถยนต์รวม 422,364 คัน ซึ่งคิดเปน็อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2552 

 



 

 23 

TGL-33-R1-11 
ตารางที่ 3 ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทย 

ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2552 (แยกตามประเภทรถ) หน่วย : คัน 
รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2552 

ม.ค.-ก.ค. 
2553 

ม.ค.-ก.ค. 
% การ 

เปลี่ยนแปลง 
53/52 

รถยนต์นั่ง  304,349  277,603  298,819  315,444  401,474  313,442  149,416  295,023  97.45% 

รถกระบะ 1 ตัน  597,914  822,867  866,769  948,380  974,775  670,734  307,030  607,224  97.77% 

รถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน)  

25,818  24,846  22,456  23,522  17,780  15,202  7,622  12,518  64.24% 

รวม  928,081  1,125,316  1,188,044  1,287,346  1,394,029  999,378  464,068  914,765  97.12% 

เพ่ิมขึ้น/ ลดลง 
(%) 

23.66% 21.25% 5.57% 8.36% 8.29% -28.31%  

หมายเหตุ :  1. ในปี 2533 - 2538 ยอดรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ไม่ได้แยกออกจากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
2. รถกระบะ 1 ตัน ได้รวมทั้งรถ Double Cab และ รถ PPV ไว้ในที่นี้ด้วย 
3. ต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นไป รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (OPV) ได้รวมในรถยนต์นั่งตามการเก็บภาษีสรรพสามิต 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ 

 
2) ภาวะการตลาด 
ตลาดรถยนต์นั่ง มียอดขายทั้งสิ้น 190,756 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโต เมื่อเทียบกับช่วง 
เดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึน้ร้อยละ 62 โดยจะเห็นว่าตลาดรถยนต์นั่งขนาด 2,000-3,000 
CC มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมารถยนต์นั่งในกลุม่ดังกล่าวมียอดขาย
ลดลงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้ระดับกลาง กลับมาบริโภครถยนต์นั่ง
ขนาดดังกล่าว ในขณะที่รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 CC ยังเป็นกลุ่มสินค้าที่มียอดขายใน
สัดส่วนสูงสุด คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 55 
 
ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
และถือเป็นประเภทรถที่มีตลาดใหญ่ที่สุดของไทย มียอดขายทั้งสิ้น 204,508 คัน (ทั้งนี้
ยอดขายดังกล่าวได้รวมรถยนต์นั่งกึ่ง บรรทุก (PPV) จํานวน 21,343 คัน) มีอัตราการเติบโต
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 โดย รถกระบะ 1 ตันประเภท 2 
ประตู มียอดจําหน่ายสูงสุด จํานวน 135,303 คัน มีอัตราการเติบโตร้อยละ 40 ตลาดรถ
เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ ประกอบด้วย 
รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุกขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ และ
รถโดยสาร มียอดขายจํานวน 27,100 คัน มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 โดยท่ีรถกระบะขนาดน้อยกว่า 1 ตัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 ในขณะที่รถบรรทุก 5-10 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และ
รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 
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ตารางที่ 4 สัดส่วนรถยนต์ที่จาํหน่ายในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2553 

2552 2553 รายการ 
จํานวน สัดส่วนการ

จําหน่าย 
จํานวน 

สัดส่วนการ
จําหน่าย 

% การ 
เปลี่ยนแปลง 

52/51 

รถยนต์นั่ง  117,657  42.85%  190,756  45.16%  5.40% 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่
รวมรถกระบะ 1 ตัน)  

16,976  6.18%  27,100  6.42%  3.78% 

รถกระบะ 1 ตัน  139,951  50.97%  204,508  48.42%  -5.00% 

รวม  274,584  100.00%  422,364  100.00%   

หมายเหตุ: รถกระบะ 1 ตัน ได้รวมรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) 

 
ตารางที่ 5 รายละเอียดยอดขายรถยนต์แต่ละประเภท 

รายการ ม.ค.-ก.ค.52 ม.ค.-ก.ค.53 % การเปลี่ยนแปลง 53/52 

650-1,500 CC.  60,815  105,557  73.57%  

1,501-1,800 CC.  38,588  52,782  36.78%  

1,801-2,000 CC.  11,435  20,547  79.69%  

2,001-2,500 CC.  5,965  10,609  77.85%  

2,501-3,000 CC.  454  935  105.95%  

3,001 CC. UP  400  326  -18.50%  

รถยนต์นั่ง  

รวม  117,657  190,756  62.13%  

2 ประตู  96,444  135,303  40.29%  

4 ประตู  29,586  47,862  61.77%  

PPV  13,921  21,343  53.32%  
รถกระบะ 1 ตัน  

รวม  139,951  204,508  46.13%  

รถตู้  7,111  12,701  78.61%  

รถโดยสาร  197  263  33.50%  

กระบะ < 1 ตัน  1,142  2,184  91.24%  

บรรทุก < 5 ตัน  3,520  4,759  35.20%  

บรรทุก 5-10 ตัน  1,605  1,812  12.90%  

บรรทุก > 10 ตัน  3,401  5,381  58.22%  

รถเพื่อการ
พาณิชย์  

รถเพื่อการพาณิชย์
อ่ืนๆ  

รวม  16,976  27,100  59.64%  

รวมยอดขายทั้งหมด  274,584  422,364  53.82%  

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ 
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3) สถานการณ์การส่งออก – นําเข้า 
 
สถานการณ์การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2553 
จากข้อมูลของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 443,908.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จําแนกเป็นส่งออก
รถยนต์มูลค่า 228,751.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 ส่งออก รถจักรยานยนต์มูลค่า 
11,151.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ14 และส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 204,006.32 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 โดยการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจําแนกเป็นการส่งออก
ช้ินส่วนรถยนต์มูลค่า 194,309.58 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่า 
9,696.74 ล้านบาท การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบรถยนต์ในเดือน
มกราคม-กรกฎาคม ปี 2553 ประกอบด้วยช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ มูลค่า 63,112.33 
ล้านบาท เครื่องยนต์มูลค่า 11,408.19 ล้านบาท ช้ินส่วนอะไหล่ มูลค่า 8,131.31 ล้านบาท 
แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับช้ินงาน มูลค่า 749.42 ล้านบาท และชิ้นส่วนยานยนต์อ่ืนๆ 
มูลค่า 261.57 ล้านบาท รวมมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบ
รถยนต์ทั้งสิ้น 83,662.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 31 
 
จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศการส่งออกรถยนต์ปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า
การส่งออกทั้งสิ้น 228,751.16 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 
ร้อยละ 82 โดยรถยนต์ที่มีการส่งออกมากที่สุดได้แก่ การส่งออกรถยนต์นั่งเป็นมูลค่า 
122,469.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 82 รถแวนและรถ
กระบะ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 88,340.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 
ร้อยละ 100 ส่วนการส่งออกรถบัสและรถบรรทุกมีมูลค่าจํานวน 17,940.54 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 25 โดยในปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) ประเทศที่ไทย
ส่งออกรถยนต์นั่งไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลียอินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย 
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนประเทศที่ไทยส่งออกรถแวนและรถกระบะ ไปมากท่ีสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย ชิลี สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และซาอุดีอาระเบีย 
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ตารางที่ 6 การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

ตารางที่ 7 การส่งออกรถแวนและรถกระบะของไทย 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 
 

มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว (%)  สัดส่วน (%)  อันดับ 
ที่  

 

2551 2552 2553 2551  2552  2553 2551  2552  2553 

 ประเทศ    (ม.ค.-ก.ค.)    (ม.ค.-ก.ค.)    (ม.ค.-ก.ค.)  

1  ออสเตรเลีย  45,371.70  28,418.09  27,327.09  0.48  -37.37  93.16  27.35  21.42  22.31  

2  อินโดนีเซีย  20,032.54  13,290.24  17,917.89  33.03  -33.66  261.73  12.08  10.02  14.63  

3  ซาอุดีอาระเบีย  11,429.85  17,353.87  11,393.65  53.89  51.83  9.99  6.89  13.08  9.30  

4  ฟิลิปปินส์  11,022.45  13,016.41  10,964.89  14.15  18.09  91.00  6.64  9.81  8.95  

5  มาเลเซีย  10,696.28  8,125.80  7,958.49  54.47  -24.03  94.33  6.45  6.12  6.50  

6  โอมาน  7,151.74  7,237.51  5,048.50  69.64  1.20  23.17  4.31  5.46  4.12  

7  ญี่ปุ่น  654.07  130.29  3,972.93  -62.36  -80.08  5,752.08  0.39  0.10  3.24  

8  เปรู  4,330.70  1,055.16  2,803.54  303.94  -75.64  770.46  2.61  0.80  2.29  

9  โคลัมเบีย  3,215.31  2,752.31  2,711.75  119.31  -14.40  61.74  1.94  2.07  2.21  

10  สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์  

3,099.32  2,122.26  2,431.44  48.19  -31.52  219.56  1.87  1.60  1.99  

รวม 10 รายการ  117,004.0  93,501.9  92,530.2  23.41  -20.09  100.19  70.53  70.48  75.55  

รวมอ่ืนๆ  48,891.1  39,171.3  29,939.7  49.22  -19.88  41.22  29.47  29.52  24.45  

รวมทุกประเทศ  165,895.03  132,673.19  122,469.91  30.04  -20.03  81.64  100.00  100.00  100.00  

มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว (%)  สัดส่วน (%)  อันดับ 
ที่  

ประเทศ  

2551 2552 
2553 

(ม.ค.-ก.ค.)  
2551  2552  

2553 
(ม.ค.-ก.ค.)  

2551  2552  
2553 

(ม.ค.-ก.ค.)  

1  ออสเตรเลีย  29,033.65  33,873.72  31,875.85  16.45  16.67  144.96  19.52  36.81  36.08  

2  ชิลี  4,680.68  1,123.11  4,505.28  42.44  -76.01  2,456.82  3.15  1.22  5.10  

3  มาเลเซีย  3,066.13  4,346.94  3,982.33  131.89  41.77  89.93  2.06  4.72  4.51  

4  อินโดนีเซีย  7,293.46  3,494.51  3,919.11  71.24  -52.09  87.02  4.90  3.80  4.44  

5  ซาอุดีอาระเบีย  8,828.52  4,080.13  3,797.73  11.99  -53.78  102.45  5.94  4.43  4.30  

6  สหราชอาณาจักร  7,814.51  2,016.18  3,683.17  -4.14  -74.20  333.59  5.25  2.19  4.17  

7  นิวซีแลนด์  3,486.08  2,263.33  2,425.08  -0.39  -35.08  96.25  2.34  2.46  2.75  

8  ฟิลิปปินส์  2,828.71  3,137.71  2,376.16  49.18  10.92  50.01  1.90  3.41  2.69  

9  อิตาลี  2,818.65  1,616.64  1,830.06  -47.15  -42.65  170.09  1.89  1.76  2.07  

10  ตุรกี  5,010.97  2,039.57  1,730.62  18.19  -59.30  84.76  3.37  2.22  1.96  

รวม 10 รายการ  74,861.4  57,991.8  60,125.4  15.52  -22.53  145.00  50.33  63.02  68.06  

รวมอ่ืนๆ  73,884.1  34,035.6  28,215.3  -4.03  -53.93  44.52  49.67  36.98  31.94  

รวมทุกประเทศ  148,745.45  92,027.44  88,340.71  4.90  -38.13  100.48  100.00  100.00  100.00  
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สถานการณ์การนําเข้า ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2553 
จากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการนําเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
คิดเป็นมูลค่า 203,809.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 โดยเป็นการนําเข้ารถยนต์มูลค่า 
25,682.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 นําเข้ารถจักรยานยนต์มูลค่า 263.43ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 และนําเข้าช้ินส่วนยานยนต์มูลค่า 177,863.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
91 (แยกเป็นนําเข้าช้ินส่วนรถยนต์มูลค่า 169,835.52 ล้านบาท และนําเข้าช้ินส่วน
รถจักรยานยนต์มูลค่า 8,027.65 ล้านบาท) เมื่อคิดมูลค่าส่วนต่างของการนําเข้าและส่งออก
ของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ข้างต้นแล้วมีมูลค่าการส่งออกมากกว่านําเข้า 
240,099.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 41  
การนําเข้ารถยนต์ปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่าการนําเข้า 25,682.66 ล้านบาท มีอัตราการ
นําเข้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 83 โดยรถยนต์ที่มีการนําเข้ามากที่สุด
ได้แก่ การนําเข้ารถยนต์นั่งมีมูลค่า 14,851.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 
2552 ร้อยละ 101 ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 10,830.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 63 โดยในปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) ประเทศที่ไทยนําเข้า
รถโดยสารและรถบรรทุกมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินเดีย และ
เยอรมนี ส่วนประเทศที่ไทยนําเข้ารถยนต์นั่งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
เยอรมนี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 

ตารางที่ 8 ตลาดนําเข้ารถยนต์นั่งของไทย  
มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) อันดับ 

ที่ ประเทศ 
2551 2552 

2553 
(ม.ค.-ก.ค.) 

2551  2552  2553 
(ม.ค.-ก.ค.) 

2551  2552  2553 
(ม.ค.-ก.พ.) 

1  อินโดนีเซีย  1,723.88  957.76  3,999.47  55.39  -44.44  954.08  11.12  6.08  26.93  

2  ญี่ปุ่น  5,011.35  5,919.10  3,805.33  67.51  18.11  65.22  32.34  37.57  25.62  

3  เยอรมนี  1,693.54  2,024.84  2,335.13  3.40  19.56  216.65  10.93  12.85  15.72  

4  ฟิลิปปินส์  2,631.42  2,656.73  2,044.44  89.78  0.96  41.41  16.98  16.86  13.77  

5  มาเลเซีย  812.49  512.38  1,059.81  3,716.42  -36.94  458.16  5.24  3.25  7.14  

6  สหราช
อาณาจักร  

527.28  755.58  578.44  12.39  43.30  63.26  3.40  4.80  3.89  

7  สหรัฐอเมริกา  383.36  842.89  297.87  43.07  119.87  -22.06  2.47  5.35  2.01  

8  อิตาลี  161.50  264.26  132.48  111.25  63.63  64.11  1.04  1.68  0.89  

9  ไทย  401.44  162.61  111.41  17.34  -59.49  -15.59  2.59  1.03  0.75  

10  ลาว  215.66  132.82  82.25  1,772.47  -38.41  15.13  1.39  0.84  0.55  

รวม 10 รายการ  13,561.9  14,228.9  14,446.6  63.12  4.92  137.75  87.52  90.32  97.27  

รวมอ่ืนๆ  1,934.1  1,524.4  405.2  631.31  -21.18  -68.92  12.48  9.68  2.73  

รวมทุกประเทศ  15,495.99  15,753.29  14,851.82  80.64  1.66  101.24  100.00  100.00  100.00  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ตารางที่ 9 ตลาดนําเข้ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุกของไทย 

มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) อันดับ ที ่

ประเทศ 2551 2552 2553 
(ม.ค.-ก.ค.) 

2551 2552 2553 
(ม.ค.-ก.ค.) 

2551 2552 2553 
(ม.ค.-ก.พ.) 

1  ญี่ปุ่น  8,674.47  8,735.98  7,441.57  -19.98  0.71  82.97  52.91  68.74  68.71  

2  เกาหลีใต้  581.03  870.57  1,212.00  508.16  49.83  214.65  3.54  6.85  11.19  

3  สิงคโปร์  1,092.68  650.99  546.48  0.00  -40.42  -16.05  6.67  5.12  5.05  

4  อินเดีย  891.36  52.92  425.07  154.82  -94.06  1,784.47  5.44  0.42  3.92  

5  เยอรมนี  728.99  651.45  324.51  51.16  -10.64  -27.28  4.45  5.13  3.00  

6  จีน  812.29  388.04  212.02  222.03  -52.23  22.49  4.95  3.05  1.96  

7  มาเลเซีย  522.76  248.22  192.97  48.53  -52.52  57.57  3.19  1.95  1.78  

8  อินโดนีเซีย  1,912.19  348.34  135.60  473.60  -81.78  -26.21  11.66  2.74  1.25  

9  สเปน  240.18  46.54  120.45  15.62  -80.62  600.06  1.47  0.37  1.11  

10  ไทย  96.34  174.85  64.87  -79.80  81.49  -48.68  0.59  1.38  0.60  

รวม 10 รายการ  15,552.3  12,167.9  10,675.5  16.14  -21.76  72.33  94.87  95.74  98.57  

รวมอ่ืนๆ  841.0  541.5  155.3  8.94  -35.62  -66.70  5.13  4.26  1.43  

รวมทุกประเทศ  16,393.35  12,709.38  10,830.84  15.75  -22.47  62.59  100.00  100.00  100.00  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ผลกระทบเบื้องต้นของรถยนต์ต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 

ผลกระทบของรถยนต์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น  เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ดังแสดงใน
ตารางที่ 3  สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนการผลิต , ขณะผลิต , ขณะขนส่ง , ขณะใช้งาน , 
และทิ้งหลังใช้งาน โดยมีผลกระทบดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรถยนต์  
 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของรถยนต์ 

(environmental  aspect) ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น       
− วัตถุดิบ ο ο   •3) × 

− พลังงาน ο ο   •4) × 

− น้ํา ο ο  × × 
การใช้/ทําให้เกิดวัตถุอันตราย 
(hazardous substance) 

ο •1),2)  •5) ο 

การปล่อยมลพิษไปสู่ (emission release)      
− อากาศ ο •* 

 
•6) •2),5) 

− น้ํา ο •*  ο ο 
− ดิน ο •*  ο ο 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste) ο •*  ο • 

ผลกระทบอื่นๆ (other impact)      

− อากาศ ο •*  •7) × 

− เสียง ο •*  •8) × 
− ความร้อน ο •*  × × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้ (fitness for use)    •**  

ความปลอดภัย (safety)    •**  

หมายเหตุ • มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

 ο มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

 × มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อย 
* กฎหมายและข้อบังคับของราชการ ** มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
1) สี 2) CFCs  
3) สารหล่อลื่นต่างๆ 4) พลังงาน (น้ํามันเชื้อเพลิง,ไฟฟ้า) 
5) แร่ใยหิน 6) การปลดปล่อยของเสีย (Emission) 

 7) มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 8) เสียง 

 
 



 

 30 

TGL-33-R1-11 
 

1. ระหว่างการผลิต 
 

ในช่วงของกระบวนการผลิตนั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยมลพิษออกสู่อากาศ น้ํา และดิน รวมถึงการ
เกิดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งในระหว่างที่ทําการผลิตเครื่องจักรก็มีการใช้พลังงาน 
ก่อให้เกิดเสียงดัง ความร้อน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหากไม่มีการควบคุมดูแลให้ถูกต้อง  
 
การทําสีตัวถังและการอุดรอยรั่วต่างๆ ในขั้นตอนนี้อาจจะมีอนุภาคโลหะหนักที่ถูกปล่อยปะปน
ออกมาในน้ําทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม   เนื่องจากจําเป็นต้องมีการใช้สีซึ่งเป็นวัตถุอันตรายในกระบวนการ
ผลิต ถ้าหากมีการใช้สีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายต่างๆ เช่น โลหะหนัก หรือสีที่มีการปนเปื้อน
ของสารก่อมะเร็ง ก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมสี ให้ใช้
สีที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก หรือสารก่อมะเร็ง หรือสารอันตรายอื่น เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับ
มนุษย์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย หรือแม้แต่สารเคมีที่เป็นตัวทําละลาย  เพื่อล้าง
อุปกรณ์ในระบบพ่นสี ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพราะฉะนั้นทั้งละอองสีที่แพร่กระจายใน
อากาศ สารตะกั่ว และสารเคมีที่เป็นตัวทําละลาย  น้ําเสีย พลังงานที่ต้องใช้ให้ความร้อนในการอบ
สี ฯลฯ  สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งสิ้น 
 
นอกจากนี้ในระหว่างการผลิต ยังมีการใช้สารทําความเย็น ซึ่งสารทําความเย็นในกลุ่มสาร CFCs 
เป็นสารที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงถ้ามีการรั่วไหลขึ้นสู่บรรยากาศชั้นโอโซน 
โดยสารนี้จะแตกตัวเป็นก๊าซคลอรีนมอนอกไซด์และออกซิเจน คลอรีนจะไปทําลายโอโซนที่ทํา
หน้าที่กรองอัลตราไวโอเลตให้บางลงและเกิดเป็นช่องว่างขึ้น เมื่อบรรยากาศของโอโซนลดลงไป  
อัลตร้าไวโอเลตบี จะเข้ามาสู่โลกได้มากขึ้น เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แม้ว่าในปริมาณน้อย ๆ อาจ
เป็นประโยชน์ เช่น ผิวหนังคนต้องการรังสีนี้เพื่อสร้างวิตามินดี แต่หากมากเกินไป จะทําให้ผิวหนัง
ไหม้ ตาพร่า ตาต้อ ผิวหนังเหี่ยวย่นก่อนวัย และก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง โดยเชื่อกันว่ารังสีนี้ไปกด
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อมะเร็งผิวหนัง และโรคติดเชื้อบางชนิด ไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีใดก็มี
ผลเหมือนกัน โรคที่เกิดมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้นคือ หัด อีสุกอีใส เริมและโรคจากเชื้อไวรัสต่างๆ 
(โดยเฉพาะโรคที่เกิดบนผิวหนัง) โรคท่ีพาหะเข้าทางผิวหนัง เช่น มาเลเรีย โรคติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย อาทิ วัณโรค โรคเรื้อน และโรคเชื้อรา  
ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนมาใช้สารทดแทนตัวใหม่ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศรุนแรงน้อยลงหรือไม่มีผล
ทําลายบรรยากาศ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ใช้สารทดแทน CFCs เช่น HFC-134a, 
hydrocarbon พวก isobutane เป็นต้น 
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2. ระหว่างการใช้งาน 

 

รถยนต์ทํางานโดยเครื่องยนต์ซึ่งมีหลายประเภทและหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีลักษณะการ
ทํางานและการใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันออกไป จึงทําให้เกิดความแตกต่างกันของลักษณะ
มลพิษจากการใช้งานรถยนต์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศซึ่งเป็น   มลพิษหลักซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการระบายออกของมลพิษทางอากาศจากการใช้งานยานยนต์ 
 
โดยปกติแล้วมลพิษทางอากาศจากการใช้งานรถยนต์จะมาจากระบบเผาไหม้  แล้วระบายออกมา
ทางท่อไอเสีย  ซึ่งเป็นกระบวนการสันดาปอันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงที่มีไฮโดรคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบสําคัญกับออกซิเจนในอากาศ  ฉะนั้นผลที่เกิดจากการสันดาปจะประกอบไปด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไอน้ํา  แต่ถ้ามีการสันดาปไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่
เหลือและคาร์บอนมอนอกไซด์  ซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) ที่สําคัญชนิดหนึ่ง  
และบางส่วนก็จะเกิดเป็นอนุภาคคาร์บอนอิสระเกิดเป็นฝุ่นละออง (particulate matter)  อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากส่วนผสมของอากาศที่เข้าไปในปฏิกิริยาการสันดาปจะมีไนโตรเจนถึงร้อยละ 79 
โดยปริมาตร  จึงก่อให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนขึ้นในสภาวะที่อุณหภูมิสูง  นอกจากนี้สารบาง
ชนิดที่ใช้เติมเพื่อเพิ่มคุณลักษณะของน้ํามัน (additive) ก็จะถูกระบายออกมาด้วย  และยังมี
ไฮโดรคาร์บอนในสภาพก๊าซระบายปนออกมากับไอเสีย  โดยอัตราการระบายออกทางไอเสียจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น  คุณลักษณะของเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ , เชื้อเพลิง
ที่ใช้ , การปรับแต่งและสภาพของเครื่องยนต์ , และพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล  เป็นต้น  
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการระบายออกของมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ทั้งสิ้น ทั้งนี้เรา
สามารถแบ่งประเภทของเครื่องยนต์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก  ได้แก่  เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วย
หัวเทียน Spark  Ignition  Engine (SI) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน  และเครื่องยนต์ที่
จุดระเบิดด้วยการอัด Compression  Ignition  Engine (CI)  เช่น  เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น  
ส่ วนมลพิษที่ เ กิ ดขึ้ นจะมีความคล้ายค ลึงกัน   โดยส่ วนใหญ่จะประกอบไปด้ วย ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) , ไฮโดรคาร์บอน (HC) , ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) , ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) , และอนุภาคมลสาร เช่น ควันดํา  ฝุ่นละออง (Suspended  Particulate  
Matter)   เป็นต้น 
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ก๊าซมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ จะประกอบไปด้วย 
- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)เป็นก๊าซพิษ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ยากต่อการสังเกต เบากว่าอากาศและ

ละลายน้ําได้เล็กน้อย เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณออกซิเจนในการสันดาปไม่เพียงพอ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และ  สิ่ งแวดล้อมได้หลายกรณี เช่น ในสภาวะที่อากาศมี
คาร์บอนมอนอกไซด์ปนอยู่ด้วย เมื่อสูดดมเข้าไปในร่างกายจะก่อให้เกิดผลกระทบจากการที่
ความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเม็ดเลือดไปยังเซลล์ลดน้อยลง ทําให้ร่างกายได้รับ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ และหากรุนแรงมากอาจถึงภาวะร่างกายขาดออกซิเจนได้ อีกทั้งยังมีผล
ต่อระบบประสาทรวมอย่างรวดเร็ว ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ยังสามารถกระตุ้นการ
เกิดปฏิกิริยา photo oxidation ทําให้เกิดโอโซนและกระตุ้นการเปลี่ยนไนตริกออกไซด์ ไป
เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อีกด้วย  

 
- ไฮโดรคาร์บอน (HC) เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกเผาไหม้และที่เผาไหม้ไม่หมดหรือเรียกว่า

การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอหรืออุณหภูมิสูงไม่พอ 
รวมทั้งจากการที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงมากเกินไป ทําให้เชื้อเพลิงส่วนที่ไม่ถูกเผาไหม้ถูกขับ
ออกมากับไอเสียในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ (มีมากกว่า 200 ชนิด) 

 
- ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เมื่ออุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงถึงระดับหนึ่ง สารประกอบ

ไนโตรเจนจะถูกเผาเกิดเป็น  ไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide: NO) และจะถูกขับออกมากับไอ
เสีย เมื่อออกสู่อากาศภายนอกไนตริกออกไซด์จะรวมตัวกับออกซิเจนเป็นไนโตรเจนได
ออกไซด์ (Nitrogendioxide: NO2) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไนโตรเจนออกไซด์จากเครื่องยนต์จะเป็น
สารประกอบของ NO และ NO2 โดย NO ที่ถูกปล่อยออกไปในอากาศ จะ Oxidize ต่อไป  
ทันทีเป็น NO2 การเกิด NO ในเครื่องยนต์ เนื่องมาจากส่วนผสมบางส่วนอยู่ในภาวะอุณหภูมิ
สูงนานเกินไป มนุษย์ปกติจะเริ่มได้กลิ่นไนโตรเจนออกไซด์ที่ระดับ 230 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร หากความช้ืนเพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดกลิ่นเร็วขึ้น แต่ผู้ที่สูดก๊าซนี้ที่ระดับ 140 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะส่งผลให้ความสามารถในการปรับสายตาให้เข้ากับความมืด
ลดลง และผู้ป่วยโรคหอบหืดอาจมีอาการหอบหืดเร็วขึ้นหากได้รับก๊าซนี้ที่ระดับ 190 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรร่วมกับสารกระตุ้นให้หลอดลมตีบ (brochoconstrictor) 

 
 
- ฝุ่นละออง และมลสารแขวนลอยในอากาศ  (Particulate Matter, Suspended 

Particulate Matter : PM , SPM) ควันคืออนุภาคของถ่านหรือคาร์บอน เป็นผงเขมา่เล็กๆ 
ที่เหลือจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันดีเซลเป็นส่วนใหญซ่ึ่งอาจเกิดจากสภาพ 
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เครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ บรรทุกเกินพิกัด เป็นต้น เนื่องจากควันดําเป็นเขม่าเล็กๆ จะมีผลทําให้
บดบังการมองเห็นและเกิดความสกปรก นอกจากนี้ ผงคาร์บอนในรูปเขม่ายังสามารถเข้าสู่
ปอดโดยการหายใจและสะสมในถุงลมปอดอาจก่อให้เกิดมะเร็งหรือเป็นตัวนําสารทําให้เกิด
มะเร็งหรือทําให้หลอดลมอักเสบตามมาได้  
 
ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ส่วนฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
จะเกาะตัวหรือสะสมในส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดการระคายเคืองและ
สามารถทําลายเนื้อเยื่อ เช่น เนื้อเยื่อปอดได้ ซึ่งหากร่างกายได้รับฝุ่นชนิดนี้ในปริมาณมาก
หรือช่วงเวลายาวนานจะสามารถสะสมในเนื้อเยื่อปอดเกิดเป็นพังผืดหรือแผล และยังส่งผลให้
การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบเกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพอง
และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้อเพิ่มเติมได้ 

 
3. การทิ้งหลังใช้งาน 

 

เมื่อรถยนต์ทั้งคันหมดอายุการใช้งานลง หากผู้ผลิตไม่มีแผนการนําช้ินส่วนกลับมาใช้ใหม่ในปริมาณ
ที่เหมาะสม หรือไม่มีแผนการจัดการขยะจากรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งาน ซากรถยนต์เหล่านั้นก็
จะกลายเป็นขยะจํานวนมหาศาลในปริมาณใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ผลิตขึ้น และอาจจะก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษตามมาได้ 
 

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ความรับผิดชอบต่อซากรถยนต์หลังจากหมดอายุการใช้งานจะเป็นของเจ้าของ
รถ ซึ่งอาจนําไปจอดทิ้งตามที่สาธารณะ ขายเป็นเศษเหล็ก หรือแยกส่วนจําหน่ายเป็นอะไหล่ใน
ตลาดอะไหล่มือสอง (เชียงกง) แต่ก็ยังมีผู้ผลิตรถยนต์บางรายได้จัดทําโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาด้วย 
 

ซากชิ้นส่วนยานยนต์ (ASR) ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้และที่ไม่
สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ เช่น พลาสติก ไฟเบอร์ โฟม แก้ว ยาง เป็นต้น ในแต่ละปี
ขยะจําพวกซากชิ้นส่วนยานยนต์ (ASR) ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 4.5-5.0 ล้านตัน หรือประมาณ 
450-500 ล้านลูกบาศก์ฟุต และได้รับการกําจัดโดยการฝังกลบเช่นเดียวกับของเสีย (solid waste) 
ทั่วๆ ไป 
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