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ส�ำหรับผู้บริหาร
การจัดท�ำรายงานสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special     
Economic Zone: SEZ) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา (Situation analysis) ด้านอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านสุขภาพ ในพืน้ ที่ 10 จังหวัดของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ มีแนวคิดมาจากการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จากข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) ให้เป็น
สถานการณ์ภาพรวมในระดับประเทศ ซึง่ มีวธิ กี ารด�ำเนินงานผลักดันให้ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานฯ        
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ และสุขภาพของกระทรวง ข้อมูลด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ข้อมูล
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพจากโครงการต่าง ๆ ข้อมูลอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี
ข้อมูลการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิง่ แวดล้อม จากนัน้ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ และจัดท�ำเป็นรายงานสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ซึง่ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทสี่ ำ� คัญ พบว่า
จ�ำนวนแรงงานในระบบรวมในพื้นที่ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละไตรมาส โดยจังหวัดสงขลามีประชากรผู้มีงานท�ำ
มากทีส่ ดุ โดยจ�ำนวนแรงงานนอกระบบมีจำ� นวน 2,321,435 คน ส่วนจ�ำนวนแรงงานในระบบมีจำ� นวนทัง้ หมด 1,307,043 คน
จังหวัดที่มีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา ส่วนข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 207,804 คน พบมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมากทีส่ ดุ ในจังหวัดตาก พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบนั
มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 4 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นประเภท 302 การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน เมื่อพิจารณา
ประเภทความเสีย่ งหรือสิง่ คุกคามสุขภาพตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยด้านกายภาพ คือ ความร้อน       
เสียงดัง ความเย็น และปัจจัยด้านเคมี คือ ฝุ่นและสารเคมี จังหวัดสงขลามีการน�ำเข้าสารกัดกร่อนมากที่สุด ส�ำหรับจังหวัด
นราธิวาสมีการน�ำเข้าสารก่อระคายเคือง ส่วนอีก 8 จังหวัดที่เหลือยังไม่มีข้อมูล และยังไม่มีข้อมูลการใช้หรือจัดเก็บของ   
สถานประกอบการในแต่ละจังหวัด ปัจจุบันส�ำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 10 จังหวัด มีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ             
อาชีวอนามัย ซึง่ รับผิดชอบงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะ ส่วนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป มีกลุม่ งานอาชีวเวชกรรมท�ำหน้าที่
ให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรทีด่ ำ� เนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
มีจ�ำนวน 48 คน ปฏิบัติงานที่สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัด และ 139 คน ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการสุขภาพ โดยบุคลากร
ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ มีสว่ นน้อยทีจ่ บการศึกษาเฉพาะทาง ด้านอาชีวอนามัย อนามัยสิง่ แวดล้อม
หรือสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั มีแพทย์ทจี่ บเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 3 ปี ทัง้ หมดจ�ำนวน 7 คน มีแพทย์
ทีผ่ า่ นการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 2 เดือน จ�ำนวน 5 คน ซึง่ จังหวัดหนองคาย นครพนม ตราด และนราธิวาส
พบว่ายังไม่มแี พทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ หน่วยบริการสุขภาพส่วนใหญ่มผี ลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ
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อยู่ในระดับเริ่มต้นพัฒนา ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านมลพิษอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย รวมทัง้ การเกิดอัคคีภยั และอุบตั ภิ ยั สารเคมี จากข้อมูลสถานการณ์ดา้ นสุขภาพ พบว่า จังหวัดนครพนม
มีอัตราป่วยด้วยโรคจากพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท�ำงานมากที่สุด จังหวัดกาญจนบุรี
มีอตั ราป่วยด้วยโรคพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุมากทีส่ ดุ ส่วนการบาดเจ็บจากการท�ำงานพบมากทีส่ ดุ ทีจ่ งั หวัดตราด ข้อมูล
ผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหินพบมากที่สุดที่จังหวัดตาก และเชียงราย ข้อมูลผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง พบมากที่สุด          
ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส และไม่พบผูป้ ว่ ยโรคระบบทางเดินหายใจทีร่ ะบุวา่ เกิดจากมลพิษสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับข้อมูลการตรวจคัดกรอง
ความเสีย่ งจากสารก�ำจัดศัตรูพชื มีผลการตรวจทีเ่ สีย่ งและไม่ปลอดภัยมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับรายการตรวจสุขภาพอืน่ ๆ
การเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ผ่านมา มีการเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน              
2.5 ไมครอน (PM2.5) การปนเปื้อนแคดเมียม การปนเปื้อนสารตะกั่ว ปัญหามลพิษจากขยะรองเท้ามือสอง ปัญหากลิ่นเหม็น
จากยางพารา และจากปัญหาการเกิดอุบัติภัยสารเคมี (การขนส่ง) อภิปรายและข้อเสนอแนะ เนื่องจากลักษณะโครงสร้าง
ของประชากรเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ ลักษณะโครงสร้างของประชากรในพื้นที่ เปลี่ยนจากพีระมิดแบบคงที่เป็นพีระมิด
แบบเสถียร หรือรูประฆังคว�ำ 
่ นัน่ คือมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องวางแผน หรือก�ำหนด
นโยบายต่าง ๆ เพือ่ ค�ำนึงถึงผูส้ งู อายุมากขึน้ เช่น การส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมอี าชีพหรือมีการจ้างงานผูส้ งู อายุอย่างเหมาะสม เป็นต้น                     
มีการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยโดยค�ำนึงถึงแรงงานสูงอายุมากขึ้น โดยมีการผสมผสานระหว่างการส่งเสริมสุขภาพ
เพือ่ ป้องกันโรคนอกงาน กับการปกป้องคุมครองสุขภาพเพือ่ ป้องกันโรคในงาน หรือ Total Worker Health นัน่ เอง นอกจากนี้
ยังมีประชากรทีย่ า้ ยเข้ามาตัง้ หลักแหล่งซึง่ มีทงั้ ประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว หน่วยงานภาครัฐจะต้องก�ำหนดมาตรการ
ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน และการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่อาจน�ำเข้ามาจากประเทศต้นทาง ที่ปัจจุบันก�ำลังเป็นปัญหา เช่น                 
โรค COVID-19 จากการสรุปข้อมูลสถานการณ์ฯ 10 จังหวัด จ�ำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมในระยะต่อไป ได้แก่ 1) พัฒนาระบบ
ข้อมูล เชื่อมและแชร์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลสารเคมี 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ม                   ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวอนามัย หรือสิ่งแวดล้อม และ 3) การพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม               
สิง่ แวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับการให้บริการกับกลุม่ แรงงานได้อย่างเหมาะสมครอบคลุมทัง้ แรงงานคนไทย
และแรงงานต่างด้าว และเพื่อรับมือกับการพัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ การด�ำเนินงานต่าง ๆ จะส�ำเร็จได้
ต้องอาศัย ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ เพื่อน�ำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป
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บทที่ 1

ที่มาและความส�ำคัญ

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และที่ส�ำคัญเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้ก�ำหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ขึ้นรวม 10
พื้นที่ กระจายอยู่แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก กาญจนบุรี มุกดาหาร หนองคาย นครพนม ตราด
สระแก้ว สงขลา และนราธิวาส (ภาพที่ 1.1) ซึ่งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจาย     
การพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย           
เป็นตัวนาํ ในการพัฒนา ซึง่ นอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสูพ่ นื้ ทีเ่ ฉพาะทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกอีกด้วย ทั้งนี้ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ             
จะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ โดยมีรูปแบบการ
บริหาร และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบ
และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และปรับปรุง
กฎหมายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู    ่
ที่ดีขึ้น
หากพิจารณาในส่วนของแนวคิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย พบว่า แนวคิดการด�ำเนิน
งานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมามีการพัฒนาภายใต้รูปแบบต่างที่กัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial
Estate: IE) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ)    
เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse: BW) หรือร้านค้า   
ปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone: FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free
Port) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone: SBEZ)
เป็นรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ตามแนวชายแดน นอกจากนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนา        
ในลักษณะของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด
(Eastern Seaboard Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาระยะแรก         
3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
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รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลักของ
การพัฒนาประเทศที่เป็นประตูเปิดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ พร้อมกับ
เชือ่ มเส้นทางการค้าสูภ่ มู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ
แห่งหนึ่งของโลก
การพัฒนาพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นคือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจํานวนนิคม
อุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้ โดยผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้สทิ ธิประโยชน์ตามทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตกิ ารนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึง่ แบ่งออกได้เป็นสิทธิประโยชน์ทวั่ ไปซึง่ ใช้กบั นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก แต่การดําเนินการของนิคมอุตสาหกรรมยังมีข้อจํากัด
หลายด้าน ได้แก่ ขอบเขตของกิจกรรม ยังจาํ กัดอยูเ่ ฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร
และการบริหารจัดการ ขาดความคล่องตัวในการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ จัดตัง้ หรือขยายพืน้ ทีน่ คิ ม รวมทัง้ ไม่มอี าํ นาจในการจดทะเบียน
อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอื่น ๆ แม้ว่านิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา แต่แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกมีข้อจํากัดในการพัฒนา จึงทําให้
เกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) ขึ้น เพื่อแก้ไขข้อจํากัดดังกล่าว โดยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน   
การอ�ำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนา          
อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม การพัฒนาภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากการพัฒนา
ดังกล่าวปรับปรุงโครสร้างพื้นฐานส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัว ทั้งการพัฒนาการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มีการผลิตและน�ำเข้าสารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศเป็นจ�ำนวนมาก   
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก โดยในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดข้อมูลที่จะน�ำใช้ในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพรวมทั้งเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับ         
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษอากาศ ฯลฯ เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าว กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้จัดท�ำระบบฐานข้อมูล     
พืน้ ฐานด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) โดยเริม่ ด�ำเนินการ
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งโครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไป ข้อมูลความเสี่ยงทางด้าน               
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ โดยคาดหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะน�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางการ           
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป รวมทัง้ สามารถขยายผล
ไปสู่จังหวัดอื่น ๆ และเกิดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
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ภาพที่ 1.1 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2563 (ดัดแปลงจาก Esri)
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บทที่

วิธีการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัย
2		 และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดท�ำรายงานสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น เป็นการ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา (Situation analysis) ด้านอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 10 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตาก นครพนม มุกดาหาร หนองคาย ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี สงขลา และนราธิวาส           
ซึ่งมีแนวคิดมาจากการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
และอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนในการจัด
ท�ำรายงานสถานการณ์ฯ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลักดันให้ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupa-

tional and Environmental Health Profile: OEHP) โดยในปีงบประมาณ 2559 กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 2 5 8 10 และ 12 สนับสนุนให้
ส�ำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) ในพื้นที่ SEZ จัดท�ำข้อมูล OEHP ซึ่งข้อมูลที่นำ� มาจัดท�ำประกอบด้วย ข้อมูล
ทัว่ ไปของจังหวัด ข้อมูลสถานประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพจากโครงการต่าง ๆ ข้อมูลอุบัติภัย
ฉุกเฉินสารเคมี ข้อมูลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) ข้อมูลด้านอนามัย              
สิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
การแบ่งข้อมูลออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
บทที่ 1

ที่มาและความสำคัญ

• ความเปนมาของโครงการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วิธีการดำเนินงาน

• รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำรายงาน
สถานการณฯ

บทที่ 3

1. การใชปริมาณสารเคมี
ในพืน้ ที่
2. ปญหามลพิษสิง่ แวดลอม
ทีส่ ำคัญ
3. แรงงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม
4. ขอมูลสุขภาพในพื้นที่
5. ขอมูลอุบตั ภิ ยั ลักลอบ
ทิง้ กากของเสีย ฯลฯ

ขอมูลสถานการณทั่วไป
•
•
•
•
•
•
•

ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ขอบเขตและลุมน้ำ
ขอบเขตการปกครองและประชากร
ขอมูลแรงงานและขอมูลโรงงาน
ขอมูลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ขอมูลสถานะสุขภาพทั่วไป

สถานการณดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
•
•
•
•
•

บทที่ 5

บทที่ 2

ขอมูลสถานการณสง่ิ แวดลอม
ขอมูลสถิตกิ ารเกิดอัคคีภยั /อุบตั ภิ ยั สารเคมี
ขอมูลสถานการณดา นสุขภาพ
การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพ
ขอมูลการเฝาระวังโรคทีเ่ กีย่ วของกับมลพิษ
สิง่ แวดลอม

รายงาน
สถานการณฯ

ทำการ
วิเคราะห
ขอมูล

บทที่ 4

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสถานการณ

• สรุปขอมูลสำคัญในแตละดานจาก
รายงานสถานการณ
• ขอเสนอเพื่อหาแนวทางวางระบบการเฝา
ระวังทางสุขภาพ
• ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ภาพที่ 2.1 ขอบเขตเนื้อหาการจัดท�ำรายงาน สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งเเวดล้อม
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2563
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมได้ชแี้ จงถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงาน
OEHP ให้กับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จากนั้นผู้รับผิดชอบงานด้าน    
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระดับ สคร. จัดประชุมและสนับสนุนให้ สสจ. และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่    
ร่วมกันจัดท�ำข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้กรอบแนวคิด และแบบฟอร์มที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ำ
แนวทางให้ ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนการจัดท�ำ สสจ. จะรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี สคร. และส่วนกลาง
เป็นทีมพีเ่ ลีย้ ง เมือ่ สสจ. จัดท�ำรายงาน ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบั สคร. จากนัน้ สคร. จะรวบรวม
ข้อมูลและสรุปข้อมูลในระดับเขต และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดท�ำ
ข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมในระดับประเทศ เสนอผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ผลักดันในเชิงนโยบายต่อไป โดยสามารถ
สรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการด�ำเนินงานได้ดังนี้

สวนกลางชี้แจง ถายทอด แนวทางการดำเนินงาน OEHP ใหกับ สสจ. และ สคร.
(หรือ สวนกลางชี้แจงฯ สคร. แลว สคร.ดำเนินการชี้แจง สสจ.)
ผูรับผิดชอบงานดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (สสจ.)
และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่วางแผนจัดทำ OEHP

ผูรับผิดชอบงานดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (สสจ.)
ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือจัดประชุมหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
ในจังหวัดเพื่อประสานขอมูลตามแบบฟอรม OEHP
สสจ. รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดทำ OEHP โดยมี สคร. และสวนกลางเปนทีมพี่เลี้ยง
พรอมทั้งจัดสงขอมูลดังกลาวใหกับ สคร. เพื่อ สคร. รวบรวมขอมูลและสรุปขอมูลในระดับเขต
และจัดสงขอมูลดังกลาว ใหกับ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
สสจ. จัดทำรายงานฐานขอมูล OEHP ฉบับสมบูรณ และจัดสงขอมูลดังกลาว ใหกับ สคร.
และ สคร. รวบรวมขอมูลและสรุปขอมูลในระดับเขต นำสงขอมูลดังกลาวใหกับ
กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ เพื่อทำขอมูลสถานการณภาพรวมในระดับประเทศ

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2563
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ขั้นตอนที่ 2 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานฯ 10 จังหวัด เพือ่ จัดท�ำเป็นรายงาน
สถานการณ์ดา้ นอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในภาพรวม โดยการจัดท�ำ
กรอบเนื้อหา ทบทวนเนื้อหาและสรุป พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่

โดยขั้นตอนจัดท�ำเป็นรายงานสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ     
สรุปได้ตามภาพที่ 2.3
วิเคราะหความจำเปน
ในการจัดทำรายงานถานการณฯ
นำเสนอกรอบแนวคิดใหกับผูเกี่ยวของไดรับทราบ
คณะทำงานพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
(คณะทำงานจัดทำและพัฒนา OEHP)
กำหนดรูปแบบและขอบเขตเนื้อหา
ของรายงานสถานการณ

รวบรวมขอมูล
OEHP จาก
10 จังหวัด
ในพื้นที่ SEZ

จัดทำรายงานสถานการณฯ
1. จัดตั้งคณะทำงานรายงานสถานการณฯ
2. ทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของจาก 1st, 2nd
เชน OEHP คพ. HDC ฯลฯ
• ขอมูลทั่วไป (โรงงาน ประชากร)
• ปริมาณการใชสารเคมีในพื้นที่
• ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
• แรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม
• ขอมูลสุขภาพ
• ขอมูลอุบัติภัย ลักลอบทิ้งกากของเสีย
ปรับแกตามขอเสนอแนะ
ของผูมีสวนไดเสีย
นำเสนอใหบรรณาธิการ
และผูเชี่ยวชาญพิจารณา

» ขอมูลสุขภาพพื้นฐานของประชาชน
ในพื้นที่ SEZ (Baseline Data)
» เลมรายงานสถานการณฯ ฉบับ
สมบูรณ
» ขอเสนอแนะเชิงนโยบายนำไปสู
การจัดทำแผนพัฒนา
4. การเผยแพรขอมูลแกหนวยงาน
เครือขาย และเผยแพรผานชองทางตาง ๆ
เขตสุขภาพ
หนวยงานตางๆ
กรมควบคุมโรค
เผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน
- เว็บไซตกอง ENVOCC
- เว็บไซตเครือขายภายใน /
ภายนอก กอง ENVOCC เปนตน

นำเสนอรายงานสถานการณฉบับสมบูรณ
ใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ และรวม
พิจารณา เพื่อการนำไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนที่แทจริงในพื้นที่
เชน จัดประชุมถายทอด
และรับฟงความคิดเห็นจาก สคร.
ที่รับผิดชอบดูแลจังหวัดในพื้นที่ SEZ

ภาพที่ 2.3 กรอบการจัดท�ำรายงานสถานการณ์
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2563
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อื่น ๆ

บทที่
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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บทที่ 3		 ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3.1

ข้อมูลทั่วไป

การจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ บริ เ วณชายแดนของประเทศไทย เริ่ ม จากการผลั ก ดั น ของธนาคาร              
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2541 โดยก�ำหนดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนระเบียงการ
ขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อน�ำ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำ� ทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ สร้างฐานการผลิตเชือ่ มโยงกับอาเซียนและพัฒนา
เมืองชายแดน และได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และมีคณะอนุกรรมการทาํ หน้าที่
ขับเคลือ่ นงานด้านต่าง ๆ ทีเ่ ป็นหัวใจสาํ คัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ ในส่วนกลาง และระดับพืน้ ที่ และมีการประกาศ
ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและ          
เหมาะสมพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน 10 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา และระยะที่สอง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย
นครพนม และกาญจนบุรี
3.1.1 อาณาเขต ที่ตั้ง และจ�ำนวนประชากร
1) จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 11,680 ตารางกิโลเมตร มีชายแดน
ติดกับประเทศเมียนมาระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร และมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวประมาณ 180 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 824 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ สลับกับเทือกเขาสูง               
และมีที่ราบลุ่มแม่นำ�้ ที่ส�ำคัญอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด โดยจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตดังนี้
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ทิศเหนือ ติดกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ประเทศเมียนมา และแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพะเยา และแขวงอุดมไซ
ประเทศลาว
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพะเยา และล�ำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด
ประเทศเมียนมา
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านแม่สาย ด่านเชียงแสน และด่านเชียงของ
สะพานข้ามแม่น�้ำสายแห่งที่ 1 และ 2
สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 4
			 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 1,165,123 คน แบ่งเป็น เพศชาย
จ�ำนวน 569,900 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 595,223 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทยและมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน
120,844 คน แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 56,040 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 64,804 คน
2) จังหวัดตาก
จังหวัดตาก ตัง้ อยูใ่ นภาคเหนือค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทย มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 16,406.65 ตาราง
กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาระยะทางประมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 426 กิโลเมตร          
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขา มีงทิวเขาถนนธงชัยเป็นตัวแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง คือตากฝั่งตะวันออก และตาก
ฝั่งตะวันตก และมีแม่น�้ำสายส�ำคัญแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาคือแม่นำ�้ เมย โดยจังหวัดตากมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�ำพูนและ
ล�ำปาง
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุโขทัย ก�ำแพงเพชร
นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเมียนมา
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ : ด่านแม่สอด
และสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1 และ 2
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จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2562 พบว่า ประชากร
ของจังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 538,829 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
270,220 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 268,609 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 117,368
คน แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 61,694 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 55,674 คน
3) จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร       
มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานคร 129 กิโลเมตร พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นภูเขาซึง่ เป็นจังหวัดชายแดนทางด้านตะวันตกของประเทศไทย โดยมีแนวเขาส�ำคัญแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา
คือทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตดังนี้

ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ จั ง หวั ด ตาก รั ฐ มอญ และรั ฐ กะเหรี่ ย ง
ประเทศเมียนมา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครปฐม และราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดอุทัยธานี และสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับรัฐมอญ และเขตตะนาวศรี
ประเทศเมียนมา
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านบ้านน�้ำพุร้อน

				จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 809,121 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
403,706 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 405,415 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 72,313 คน
แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 38,328 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 33,985 คน
4) จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 3,027 ตาราง
กิโลเมตร ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามล�ำน�้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว ระยะทางประมาณ 195
กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 615 กิโลเมตร โดยจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตดังนี้
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ทิศเหนือ ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสกลนคร และอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเลย
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ : ด่านท่าเสด็จ
และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1

			 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดหนองคาย ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 510,995 คน แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน
254,039 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 262,462 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 3,036 คน
แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 1,315 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 1,721 คน
5) จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ตัง้ อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 4,339.83 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 650 กิโลเมตร เป็นจังหวัดท่องเที่ยวส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ซึ่งมีภูมิประเทศติดกับแม่นำ�้ โขง และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำ� นวนมาก โดยจังหวัดมุกดาหารมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสกลนคร และนครพนม
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านมุกดาหาร และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2
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จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร
ของจังหวัดมุกดาหาร ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 346,633 คน แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน
173,357 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 173,276 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 1,309
คน แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 617 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 692 คน
6) จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 5,502.67 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 740 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง         
มีแม่น�้ำสายสั้น ๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่นำ�้ โขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่ จึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่ง
น�้ำที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมีแม่นำ�้ โขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศประเทศไทยและประเทศลาว

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดกับแขวงค�ำม่วน ประเทศลาว
โดยมีแม่น�้ำโขงไหลกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสกลนคร
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว

			 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดนครพนม ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 713,587 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
355,689 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 357,898 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 1,589 คน
แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน 727 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 862 คน
7) จังหวัดตราด
จังหวัดตราด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 315 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีทิวเขาบรรทัดระยะทาง
ประมาณ 156 กิโลเมตร เป็นพรมแดนด้านตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นหรือลูกฟูกและเนินเขาเตี้ย ๆ              
ในตอนกลางมีที่ราบแคบ และทางตอนใต้เป็นชายฝั่งทะเล โดยจังหวัดตราด มีอาณาเขตดังนี้
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ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเกาะกง และโพธิสัตว์
ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านคลองใหญ่ และท่าเรือคลองใหญ่

			 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 217,899 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
107,740 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 110,159 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 8,023 คน
แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 3,968 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 4,055 คน
8) จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 7,195.436 ตารางกิโลเมตร
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 236 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบถึงราบสูง และมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน        
และมีทิวเขาบรรทัดเป็นต้นก�ำเนิดของแม่นำ�้ บางประกง โดยจังหวัดสระแก้วมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับปอยเปต บันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านอรัญประเทศ ด่านบ้านหนองเอีย่ น และสะพานมิตรภาพ  
ไทย - กัมพูชา
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			 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 554,339 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
277,166 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 277,173 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 3,015 คน
แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 1,256 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 1,759 คน
9) จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทาง
ตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็น
ที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 950 กิโลเมตร              
โดยจังหวัดสงขลามีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดยะลา ปัตตานี รัฐเคดาห์
และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพัทลุง และสตูล
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ และด่านบ้านประกอบ

			 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 1,407,493 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
684,466 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 723,027 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 3,155 คน
แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 1,939 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 1,216 คน
10) จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ตัง้ อยูใ่ นภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นหนึง่ ในจังหวัดชายแดนใต้สดุ ของประเทศไทย
ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู มีพื้นที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 1,149 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา โดยทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีร             ี
เป็นแนวกัน้ พรมแดนไทย - มาเลเซีย ลักษณะพืน้ ทีจ่ ะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูท่ ศิ ตะวันออก พืน้ ทีร่ าบส่วนใหญ่
อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่นำ 
�้ โดยจังหวัดนราธิวาสมีอาณาเขตดังนี้
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ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย  
ทิศใต้ ติดกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย และรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยะลา
ด่านศุลกรกรและช่องทางการขนส่งที่ส�ำคัญ :
ด่านตากใบ ด่านสุไหงโก - ลก และด่านบูเก๊ะตา

				 จากข้อมูลสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากร

ของจังหวัดนราธิวาส ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 794,922 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน
393,110 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 401,812 คน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทย และมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านรวมจ�ำนวน 980 คน
แบ่งเป็น เพศชายจ�ำนวน 510 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 470 คน
3.1.2 เส้นทางการขนส่ง
1) แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NorthSouth Economic Corridor: NSEC) เป็นแนวเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ซึง่ เชือ่ มโยงระหว่างประเทศจีนกับประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนบน ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศไทย (ผ่าน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�ำปาง นครสวรรค์ อยุธยา ล�ำพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์
ก�ำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร) ซึง่ การก่อสร้างถนนตามโครงการ NSEC นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มณฑล
ยูนนาน และภูมภิ าคทางตอนเหนือของประเทศลาวมีเส้นทางออกสูท่ ะเลได้ รวมทัง้ เพือ่ เป็นเส้นทางเชือ่ มโยงลงไปถึงประเทศ
สิงคโปร์ผา่ นประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยประกอบไปด้วยเส้นทางทีส่ ำ� คัญทีท่ อดยาวจากเหนือลงใต้ 3 เส้นทางย่อย
ได้แก่
1.1) เส้นทาง R3A เชื่อมโยงจากตอนใต้ของประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศไทย ซึ่งเส้นทางนี้
เป็นส่วนหนึ่งของถนนสายคุนหมิง - กรุงเทพฯ โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองคุณหมิง มายังเมืองสิบสองปันนา เมื่อถึงเมืองเชียงรุ่ง
แล้วเส้นทางจะแยกออกเป็นถนนสาย R3A ทีม่ งุ่ หน้าไปยังชายแดนประเทศลาวทีเ่ มืองบ่อหาน ไปยังเมืองบ่อเต็น เมืองห้วยทราย
ของประเทศลาว เข้าสู่ชายแดนประเทศไทยที่อำ� เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยภายหลังที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) ได้ก่อสร้างเสร็จ เส้นทางสายนี้จึงเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสิ้นค้าจากประเทศจีน           
เข้าสู่ประเทศลาว และประเทศไทย โดยถือว่าเป็นเส้นทางหลักของ NSEC
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1.2) เส้นทาง R3B เป็นส่วนหนึ่งของถนนสายคุณหมิง ประเทศจีน มายังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เช่นเดียวกับเส้นทาง R3A ต่างกันทีเ่ มือ่ ถึงเมืองเชียงรุง่ และจะแยกเป็นถนนสาย R3B มุง่ หน้าเข้าสูช่ ายแดนประเทศเมียนมา
ที่เมืองต้าลั่ว ในรัฐฉาน ผ่านเมืองเชียงตุง และท่าขี้เหล็ก แล้วเข้าสู่ชายแดนประเทศไทย ที่อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งปัจจุบันเส้นทางนี้มีการระงับใช้ชั่วคราว เนื่องจากประเทศจีนปิดด่านพรมแดนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไป             
เล่นการพนันที่เมืองลา อีกทั้งเส้นทางนี้ต้องผ่านเขตผู้มีอิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมา จึงต้องจ่ายค่าผ่านทาง
ตลอดเส้นทาง ท�ำให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงจึงเป็นเส้นทางที่ไม่นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า
1.3) เส้นทาง R5 มีจุดเริ่มต้นจากเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน เข้าสู่ชายแดนประเทศ
เวียดนามที่เมืองลางเซิน ไปยังเมืองฮานอย และท่าเรือไฮฟอง ของประเทศเวียดนาม โดยเส้นทางสายนี้ เป็นเส้นทางหลัก    
ในการขนส่งสินค้าจากตอนใต้ของประเทศจีน ได้แก่ เมืองกวางโจว มายังภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากฮานอยสามารถเชื่อมต่อ
กับเส้นทาง R12 ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) เป็นแนว
เศรษฐกิจที่ทอดยาวจากท่าเรือดานังของประเทศเวียดนามผ่านประเทศลาว ประเทศไทย (ผ่าน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) แล้วออกสู่ท่าเรือมะละแหม่ง ของประเทศเมียนมา หากทุก
เมืองใน EWEC เชื่อมเข้าด้วยกันทั้งหมด EWEC จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางบก ที่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่องเพียงเส้นทาง
เดียวที่เชื่อม ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ซึ่งถนนสายหลักของ EWEC (R9) ยาวประมาณ 1,450 กิโลเมตร     
ลากตัดกับแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NorthSouth Economic Corridor : NSEC) ที่จังหวัดตาก และพิษณุโลก            
โดยเมืองต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ได้แก่
2.1) เส้นทาง R9 มีจุดเริ่มต้นที่เมื่องเมาะล�ำไย ไปยังเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เข้าเขตประเทศไทย
ที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น และมุกดาหาร เข้าสู่เขตประเทศลาวที่เมืองสะหวันนะเขต      
เข้าเขตประเทศเวียดนามที่เมืองเว้ ไปสิ้นสุดที่เมืองดานัง
2.2) เส้นทาง R12 ถนนเส้นนี้ ภายหลังการเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - ค�ำม่วน)
เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เดินทางไปยังมณฑลกว่างซี ประเทศจีน โดยเชื่อมโยงเส้นทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ของประเทศไทย ที่จังหวัดนครพนม เขาสู่ประเทศลาวที่เมืองท่าแขก แขวงค�ำม่วน ไปยังเมืองฮาติง วิงห์ และเมืองฮานอย
ของประเทศเวียดนาม ก่อนจะไปสิ้นสุดที่มณฑลกว่างซี ประเทศจีน
2.3) เส้นทาง R8 มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้าสู่เมืองปากซัน แขวงบอลิค�ำไชย ของประเทศลาว
ผ่านเมืองวิงห์ และเมืองฮานอยของของประเทศเวียดนาม และไปเชื่อมต่อเส้นทาง R5 ไปสิ้นสุดที่มณฑลกว่างซี ประเทศจีน
3) พื้นที่เขตเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค (Southern Economic Corridor: SEC) ทอดไปตามแนว
ตะวันออกเฉียงใต้ เชือ่ มพืน้ ทีท่ างภาคตะวันออกของประเทศกัมพูชา พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และประเทศไทย
เข้าด้วยกัน (ผ่าน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี)      
ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ
3.1) เส้นทางเมืองทวาย เมืองทิกิ กรุงเทพมหานคร อรัญประเทศ ปอยเปต พนมเปญ โฮจิมิน และเมือง
หวังเต่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่านเมืองส�ำคัญหลายเมือง และมีการขนส่งข้ามแดนตามแนว
ชายแดนในปริมาณมาก ทัง้ จุดผ่านแดนอรัญประเทศของประเทศไทย กับเมืองปอยเปต ของประเทศกัมพูชา และจุดผ่านแดน
เมืองบาแวตประเทศกัมพูชา กับเมืองมอกไบของประเทศเวียดนาม
3.2) เส้นทาง ทวาย ทิกิ บ้านน�ำ้ พุร้อน กรุงเทพมหานคร เสียมราฐ สตรึงเตร็ง ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยไปยังภาคกลาง
ของประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศกัมพูชา
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ภาพที่ 3.1 เส้นทางการขนส่งที่ส�ำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่มา: Greater Mekong Subregion Secretariat, 2020

3.1.3 ศักยภาพและโอกาสในการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) จังหวัดเชียงราย “ฐานการท่องเทีย่ ว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor)
ซึ่งสามารถไปทางเหนือเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบกและทางน�้ำ โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่
ถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของ และงประเทศลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สาย และประเทศเมียนมา) ส�ำหรับทางน�ำ้ สามารถ
ขนส่งโดยอาศัยแม่นำ�้ โขงโดยผ่านท่าเรือเชียงแสน และสามารถเชือ่ มโยงลงมาทางใต้สทู่ า่ เรือแหลมฉบังเพือ่ ส่งออกทางทะเล
ไปยังภูมิภาคอื่นของโลก ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงมีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ประเทศจีนตอนใต้และพื้นที่
ตอนบนของประเทศเมียนมาและประเทศลาว เพือ่ ขนส่งสินค้าออกทางทะเลทีแ่ หลมฉบัง อีกทัง้ มีศกั ยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงรายกับแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ อนบนของประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศ
จีนตอนใต้ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เครื่องเรือนแปรรูปไม้ มีโอกาส
พัฒนาขยายห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอีกด้วย
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2) จังหวัดตาก “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” ตั้งอยู่
บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตู           
เชือ่ มโยงไปยังเมืองย่างกุง้ ซึง่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมา และสามารถเชือ่ มต่อไปยัประเทศอินเดียและ
ประเทศจีนตอนใต้ได้อกี ด้วย นอกจากนีพ้ นื้ ทีช่ ายแดนฝัง่ ประเทศเมียนมา ยังมีแรงงานจ�ำนวนมากพร้อมรองรับการพัฒนาทีอ่ ำ� เภอ
แม่สอด รวมทั้งสามารถร่วมด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co - production) กับนิคมอุตสาหกรรม    
เมียวดี ประเทศเมียนมา
3) จังหวัดกาญจนบุรี “นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตร และการค้าผ่านแดน”
สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา) - พื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้นจึงสามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่
ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค         
โดยมีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) - พื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับการ       
เชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
อาหารและเครือ่ งดืม่ เคมีภณ
ั ฑ์และยานยนต์ทมี่ ใี นพืน้ ที่ มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มลู ค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของ
ประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
4) จังหวัดหนองคาย “การค้าระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ ว การขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ” เป็นช่องทาง
การค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศลาวทีม่ มี ลู ค่าการค้าชายแดนสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับการค้าชายแดนผ่านด่านอืน่ ๆ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว อีกทั้งอยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร) ซึ่งช่องทาง        
การค้าของจังหวัดหนองคายสามารถเชื่อมโยงกับเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้ทั้งทางถนนและทางรถไฟซึ่งเชื่อมโยง       
ต่อเนื่องลงมาถึงกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจังหวัดหนองคายจึงมีโครงข่ายการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟและทางอากาศ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ
ประเทศลาว (เมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบาง) และกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ ความเป็นเมืองน่าอยูข่ องหนองคายจะสามารถ
พัฒนาเป็นทีพ่ กั อาศัยของนักลงทุนทัง้ ไทยและต่างชาติได้อกี ด้วย
5) จังหวัดมุกดาหาร “ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ          
ตะวันออก - ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม และต่อเนื่องไปยังประเทศในแถบ
ตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) ซึ่งเป็นช่องทางที่สำ� คัญในการขนส่งสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอนใต้ โดยสามารถร่วมด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม               
(co - production) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน (ประเทศลาว) ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลายจากต่างประเทศ เช่น
โรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปจากญี่ปุ่น (Nikon) และโรงงานผลิตเบาะและอุปกรณ์บนเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์        
(Aeroworks)
6) จังหวัดนครพนม “ธุรกิจการค้าชายแดนและพืน้ ทีบ่ ริการโลจิสติกส์” เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยัง
ประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศ และมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการ
ขนส่งไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋างในประเทศเวียดนาม โดยมีสนามบิน
นครพนม เส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ (ขอนแก่น) - มหาสารคาม - มุกดาหาร - นครพนม และมีแผนในการพัฒนาจะท�ำให้
นครพนมมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ โดยจะเป็นโอกาสในการขยายกิจกรรมด้าน               
โลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งจังหวัดนครพนมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าว อ้อย
มันส�ำปะหลัง ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น�้ำโขงที่สวยงาม      
เหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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7) จังหวัดตราด “ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และศูนย์กลางให้บริการการ            
ท่องเที่ยวระดับภูมิภาค” ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340 กิโลเมตร)      
รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา (ประมาณ 250 กิโลเมตร) มีฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับ    
เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิต
ลูกวอลเล่ย์บอล (Mikasa) และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น
8) จังหวัดสระแก้ว “ศูนย์อตุ สาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ” เป็นพืน้ ที่
ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากด่านขนส่งอรัญประเทศตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ
250 กิโลเมตร) และอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern Economic Corridor) ซึ่งเป็นช่องทางส�ำคัญของ
ไทยในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญและเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งสามารถร่วมด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรม          
การผลิตร่วม (co - production) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต - โอเนียง (ประเทศกัมพูชา) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
จากนักลงทุนไทย เช่น โรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้า กล่องใส่เครือ่ งประดับซึง่ ใช้แรงงานเข้มข้น อีกทัง้ ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร
เป็นการทัว่ ไปทีป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วให้กบั สินค้าทีผ่ ลิตในประเทศทีก่ �ำลังพัฒนาโดยลดหรือยกเว้นภาษีนำ� เข้าแก่สนิ ค้าทีอ่ ยูใ่ น
กลุม่ ได้รบั สิทธิ (Generalized System of Preferences: GSP)
9) จังหวัดสงขลา “ศูนย์อตุ สาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ” เป็นจังหวัด
ศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสอง
ของไทยตามล�ำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย มาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ และ
เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกติ กายูฮตี มั (ประเทศมาเลเซีย) เพือ่ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึง่ สามารถขยาย
ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วนเหนือ - ใต้ (North - South Expressway) ในประเทศมาเลเซีย
เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศมาเลเซีย
10) จังหวัดนราธิวาส “การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” มีจุด
ผ่านแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 3 แห่ง ได้แก่ สุไหงโก - ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึ่งรองรับการค้าชายแดนและ       
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีสนามบินนราธิวาสซึ่งสามารถให้บริการด้านการขนส่งและ  
การเดิ น ทางแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและนั ก ลงทุ น ทั้ ง ไทยและมาเลเซี ย ในบริ เ วณชายแดนเชื่ อ มโยงเข้ า สู ่ เ มื อ งหลั ก ต่ า ง ๆ                      
ของประเทศไทย โดยด่านสุไหงโก - ลก ยังเป็นปลายทางสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพมหานคร - สุไหงโก - ลก
ซึ่งมีทางรถไฟเชื่อมต่อกับทางรถไฟในประเทศมาเลเซีย (รัฐกลันตัน) เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ดังนั้นในอนาคตหากมีการเปิด
ให้บริการเดินรถไฟระหว่างสุไหงโก - ลก กับ รัฐกลันตันจะช่วยเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจของนราธิวาส อีกทัง้ จังหวัดนราธิวาส
มีวตั ถุดบิ ทีจ่ ะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน และจุดเด่นด้านวัฒนธรรมทีส่ ามารถ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลได้ในอนาคต
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3.2

ข้อมูลแรงงาน

ข้อมูลแรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ข้อมูลแรงงานจ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน ข้อมูล
แรงงานในระบบและนอกระบบ และข้อมูลแรงงานข้ามชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 แรงงานจ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน
จ�ำนวนประชากรในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ�ำแนกตามสถานภาพแรงงานรายจังหวัดปี พ.ศ. 2562
พบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละไตรมาส โดยจังหวัดสงขลามีประชากรผู้มีงานท�ำมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัด
เชียงราย และกาญจนบุรี ตามล�ำดับ รายละเอียดดังแสดงดังภาพที่ 3.2


ภาพที่ 3.2 จ�ำนวนประชากรจ�ำแนกตามสถานภาพแรงงานรายจังหวัด ข้อมูลรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2562
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562

3.2.2 แรงงานในระบบและนอกระบบ
ข้อมูลการส�ำรวจแรงงานในและนอกระบบในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ซึง่ ส�ำรวจจ�ำนวน
ผู้มีงานท�ำทั้งในระบบและนอกระบบ พบว่า จ�ำนวนแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ โดยจ�ำนวนแรงงานนอกระบบ
รวมของ 10 จังหวัดในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีจำ� นวน 2,321,435 คน ส่วนจ�ำนวนแรงงานในระบบ มีจำ� นวนทัง้ หมด
1,307,043 คน โดยพบว่าจังหวัดที่มีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา เมื่อเทียบกับจังหวัด      
อื่น ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รายละเอียดดังแสดงดังภาพที่ 3.3
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จำนวนผูมีงานทำของแรงงานที่อยูในระบบและนอกระบบ ป พ.ศ. 2562

ภาพที่ 3.3 จ�ำนวนผู้มีงานท�ำของแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบ ปี พ.ศ. 2562

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562

3.2.3 แรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว)
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 207,804 คน พบมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมากที่สุดในจังหวัดตาก รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา และ
กาญจนบุรี ตามล�ำดับ รายละเอียดดังแสดงดังภาพที่ 3.4
จำนวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

สระแกว

ภาพที่ 3.4 จ�ำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2562
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3.3

ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

3.3.1 นิยามศัพท์
นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือ
กิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ การบริการเสรี
เขตประกอบการเสรี (I - EA - T Free Zone) หมายถึง เขตพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ     
การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ�ำเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด โดยของที่น�ำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
3.3.2 นิคมอุตสาหกรรม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบก�ำหนดพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเหมาะสมใน
การจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งสิ้น 10 พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 6 พืน้ ที่ ได้แก่ จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และหนองคาย และระยะทีส่ องด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำ� เนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
เบื้องต้นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 5 พื้นที่ (จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร
ตราด และสระแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมทั้งในมิติกายภาพ (การจัดผังพื้นที่ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) มิติการเงิน (การลงทุน         
ผลตอบแทน) มิตกิ ารจัดการ (รูปแบบการลงทุน การบริหารจัดการ) มิตกิ ารตลาด (การสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐและ
ลูกค้า การรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ      
ด�ำเนินการให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้วธิ กี ารศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลระดับทุติยภูมิ มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์                
สภาพข้อเท็จจริงทุกด้านของศักยภาพ โอกาส ข้อจ�ำกัดทั้งหมดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
3. การก�ำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
4. การก�ำหนดขนาดพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมต่อการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรม การออกแบบนิคมอุตสาหกรรม ผังการ
ใช้ที่ดิน
5. การวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์
6. การจัดสัมมนาน�ำเสนอผลการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ             
ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจของทั้ง 5 พื้นที่ ทั้งนี้จะด�ำเนินการขอใช้พื้นที่โดยการเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2559    
ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (EIA) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ การรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียและชุมชนโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการต่อการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
และเริ่มพัฒนาโครงการในปี พ.ศ. 2560 พืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษาความเหมาะสมในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก 5 พืน้ ที่ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5

เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ตาก
สงขลา
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด

ที่ตั้ง
ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด
ต.สำ�นักขาม อ.สะเดา
ต.คำ�อาฮวน อ.เมือง
ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ
ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่

ที่ดินในความครอบครอง
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558

		
กิจการเป้าหมายของแต่ละพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 รายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
และเครื่องหนัง
เครื่องเรือน
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องมือแพทย์
ยานยนต์ เครื่องจักร
และชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ยา
กิจการโลจิสติกส์
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ตาก




สระแก้ว

































ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558
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จังหวัด
ตราด
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มุกดาหาร


สงขลา
















		
ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมใน 10 จังหวัดของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ จังหวัดสงขลา

จ�ำนวน 3 แห่ง และจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 1 แห่ง ข้อมูลชื่อและที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลชื่อและที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ลำ�ดับ
1
2

จังหวัด
สระแก้ว
สงขลา

อำ�เภอ
อำ�เภออรัญประเทศ
อำ�เภอหาดใหญ่
อำ�เภอหาดใหญ่

อำ�เภอสะเดา

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา (Rubber City) ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้
นิคมอุตสาหกรรมสงขลา

ปีที่ก่อตั้ง
2560
2527
2558

2562

			เมื่อพิจารณาประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่รวมโรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราว

หรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตั้งแต่ 50 แรงม้า/คนงาน 50 คน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2     
พบว่าใน 10 จังหวัด พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 302 การขุดหรือลอก กรวด ทราย         
หรือดิน มากที่สุด โดยจังหวัดที่มีโรงงานประเภทนี้สูงที่สุด คือ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวนโรงงานมากที่สุด         
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรมประเภท 5018 การท�ำผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ โดยพบในจังหวัดเชียงรายสูงที่สุด รายละเอียด            
ดังแสดงดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำ�ดับ

จังหวัด

1

เชียงราย

2

ตาก

จำ�นวนโรงงานที่พบ ประเภทที่พบจำ�นวนโรงงาน
ทั้งหมดในจังหวัด
สูงสุด
566
5801 (1) การทำ�ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
431
2801 (1) การตัดหรือการเย็บ
เครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า
หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือวัสดุอื่น

จำ�นวน
(%)
79 (14)

70 (16)

สิ่งคุกคาม
ฝุ่นหิน, แร่ใยหิน

ความร้อน, ฝุ่น,
เสียงดัง

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ลำ�ดับ

จังหวัด

3

กาญจนบุรี

4

ตราด

5

สระแก้ว

6

นครพนม

7

หนองคาย

8

มุกดาหาร

9

สงขลา

10

นราธิวาส

จำ�นวนโรงงานที่พบ ประเภทที่พบจำ�นวนโรงงาน
จำ�นวน
ทั้งหมดในจังหวัด
สูงสุด
(%)
792
302 (2) การขุดหรือลอก กรวด 100 (13)
ทราย หรือดิน
172
302 (2) การขุดหรือลอก กรวด
39 (23)
ทราย หรือดิน
395
8801 (1) การผลิตพลังงานไฟฟ้า 58 (15)
จาก พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้น
ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
โดยมีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์
216
5801 (1) การทำ�ผลิตภัณฑ์
43 (20)
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
167
5801 (1) การทำ�ผลิตภัณฑ์
28 (17)
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
119
5801 (1) การทำ�ผลิตภัณฑ์
19 (16)
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
1039
302 (2) การขุดหรือลอก กรวด 222 (21)
ทราย หรือดิน
145
302 (2) การขุดหรือลอก กรวด
32 (22)
ทราย หรือดิน

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563
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สิ่งคุกคาม
ความร้อน, ฝุ่น,
เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น,
เสียงดัง
ความร้อน

ฝุ่นหิน, แร่ใยหิน

ฝุ่นหิน, แร่ใยหิน

ฝุ่นหิน, แร่ใยหิน

ความร้อน, ฝุ่น,
เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น,
เสียงดัง

3.4

ข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีและข้อมูลวัตถุอันตราย

วัตถุอันตราย ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง วัตถุดังต่อไปนี้ ได้แก่ วัตถุ
ระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษวัตถุที่ท�ำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสีวัตถุที่ก่อให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือ
สิ่งอื่นใด ที่อาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
พบว่า จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการน�ำเข้าและจัดเก็บวัตถุอันตราย มีเพียง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา
และนราธิวาส โดยจังหวัดสงขลามีการน�ำเข้าสารกัดกร่อนมากทีส่ ดุ ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีการน�ำเข้าสารก่อระคายเคืองเพียง
กลุ่มเดียว
ส�ำหรับข้อมูลการใช้สารเคมี ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หากสถานประกอบการใดมีการใช้        
สารเคมี ตามบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายจะต้องแจ้งแก่ส�ำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตามแบบฟอร์ม สอ.1
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้มีความส�ำคัญส�ำหรับใช้วางแผนการเฝ้าระวังสุขภาพ และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้
เนื่องจากต้องประสานขอข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน

3.5

ข้อมูลหน่วยงานด้านสาธารณสุข

หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัจจุบันทั้ง 10 จังหวัด ได้แยกกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย  
ออกจากงานอื่น ๆ ส่วนหน่วยบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มีกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ท�ำหน้าที่
ให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิง่ แวดล้อมแก่ผปู้ ระกอบอาชีพและประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษสิง่ แวดล้อม
3.5.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แบ่งออกเป็น
1) บุคลากรของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 48 คน พบว่า บุคลากรที่ท�ำงานในกลุ่มงานอนามัย              
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ รวมกันทั้ง 10 จังหวัด           
มีจ�ำนวน 32 คน ส่วนบุคลากรที่จบการศึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมกัน
ทั้ง 10 จังหวัดมีจ�ำนวน 9 คน รายละเอียดดังแสดงตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 บุคลากรของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย
ตาก
มุกดาหาร
หนองคาย
นครพนม
สระแก้ว
ตราด
กาญจนบุรี
สงขลา
นราธิวาส
รวม

จำ�นวนบุคลากร
ทั้งหมด (คน)
4
6
4
5
4
3
4
7
5
6
48

จำ�นวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน (คน)
นวก.สธ. อนามัย
นวก.สธ. อาชีว
นวก.สธ.
อื่น ๆ (พยาบาล/
สิ่งแวดล้อมหรือ
อนามัยหรือสาขา
สาธารณสุข สาขา นักวิเคราะห์ฯ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ
จพง.สธ.)
ที่เกี่ยวข้อง
4
2
4
4
5
3
1
1
2
2
2
1
5
1
1
1
3
2
1
2
1
3
6
32
5

ที่มา: ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

		
2) บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย และ     

สิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 139 คน ประกอบด้วย แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีจ�ำนวนทั้งหมด 18 คน
เป็นแพทย์ที่จบเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ จ�ำนวน 7 คน และแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือน
จ�ำนวน 5 คน พบว่าจังหวัดหนองคาย นครพนม ตราด ไม่มีแพทย์ที่จบเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร 2 เดือน ส่วนโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในจังหวัดนราธิวาส พบว่าไม่มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนข้อมูลจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีจ�ำนวน        
ทั้งสิ้น 58 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือน หรือหลักสูตรพยาบาล                
อาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง จ�ำนวน 35 คน และนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีจ�ำนวน
ทัง้ หมด 27 คน เป็นนักวิชาการสาธารณสุขทีจ่ บการศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ�ำนวน 7 คน จบการศึกษา
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 5 คน ทั้งนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ต�ำแหน่งอื่น ๆ ปฏิบัติงาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป จ�ำนวน 36 คน รายละเอียดดังแสดง ดังตารางที่ 3.6
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3
1
1
2
4
1
3
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2
3
3
3

2
1

19

7
1
3

1

3
1

2
1

พยาบาลวิชาชีพ
หลักสูตร
4 เดือน / สาขาอื่น
60 ชั่วโมง
6

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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1
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สาขาอื่น

เชียงรายประชา
นุเคราะห์
แม่สอด
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
มุกดาหาร
หนองคาย
นครพนม
สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
อรัญประเทศ
ตราด
พหลพลพยุหเสนา
มะการักษ์
หาดใหญ่
สงขลา
นราธิวาสราชนครินทร์
สุไหงโก - ลก
รวม

หลักสูตร
2 เดือน

อาชีว
เวชศาสตร์
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แพทย์

7

1
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1
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1

1

1
2
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4

สาขาอื่น

นักวิชาการสาธารณสุข

ตารางที่ 3.6 บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ที่ดำ� เนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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3

อื่นๆ

เจ้าหน้าที่

3
8
3
9
22
11
5
4
139

5
7
13
8

21

15

รวม

จำ�นวน

3.5.2 สรุปผลการผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อมปี พ.ศ. 2562 ของหน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับ
หน่วยบริการสุขภาพ 30 แห่ง ผ่านมาตรบานในนระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับเริ่มต้นพัฒนา จ�ำนวน 21 แห่ง
ระดับดีจ�ำนวน 1 แห่ง และระดับดีเด่น จ�ำนวน 8 แห่ง และโรงพยาบาล 30 แห่ง ผ่านการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN hospital ในระดับดีมาก Plus รายละเอียดดังแสดงตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562
สคร.
สคร. 1

สคร. 2

สคร. 5
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จังหวัด
จ.เชียงราย
รพศ.เชียงราย
ประชานุเคราะห์
รพร.เชียงของ (รพช.)
รพช.แม่สาย
รพช.เชียงแสน
รพช.แม่จัน
รพช.พญาเม็งราย
รพช.เวียงเชียงรุ้ง
รวม
จ.ตาก
รพท.สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
รพท.แม่สอด
รพช.แม่ระมาด
รพช.พบพระ
รพช.ท่าสองยาง
รพช.บ้านตาก
รพช.พบพระ
รพช.สามเงา
รพช.อุ้มผาง
รวม
จ.กาญจนบุรี
รพท.พหลพลพยุหเสนา
รวม

ระดับการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562
เริ่มต้น
ดี
ดีมาก
ดีเด่น
พัฒนา
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สคร.
สคร. 6

สคร. 8
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จ.ตราด
รพท.ตราด
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จ.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพท.อรัญประเทศ
รพช.วัฒนานคร
รวม
จ.นครพนม
รพท.นครพนม
รพช.ท่าอุเทน
จ.หนองคาย
รพท.หนองคาย
รพช.สระใคร
รพช.สมเด็จพระยุพราช
ท่าบ่อ
รวม
จ.มุกดาหาร
รพท.มุกดาหาร
รพช.ดอนตาล
รพช.หว้านใหญ่
รพช.หนองสูง
รวม
จ.สงขลา
รพศ.หาดใหญ่
รพท.สงขลา
รพช.สะเดา
รพช.ปาดังเบซาร์
รพช.ควนเนียง
รพช.เทพา
รพช.บางกล่ำ�

ระดับการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562
เริ่มต้น
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สคร.

จังหวัด
รพช.สทิงพระ
รพช.สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ ณ อำ�เภอนาทวี
รพช.สะบ้าย้อย
รพช.สิงหนคร
จ.นราธิวาส
รพท.นราธิวาส
ราชนครินทร์
รพท.สุไหงโกลก
รพช.ตากใบ
รพช.แว้ง
รพช.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษามหาราชินี
รวม
รวมทั้งหมด

ระดับการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562
เริ่มต้น
ดี
ดีมาก
ดีเด่น
พัฒนา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
21

/

/
0
1

ที่มา: ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ, 2562

54

เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
ดีมาก Plus

0
0

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

0
8

10
30

บรรณานุกรม
1. Greater Mekong Subregion Secretariat. (2020), Economic Corridors in the Greater Mekong     
Subregion. [Internet]. [cited 2020 July 10]. Available from https://greatermekong.org/content/
economic-corridors-in-the-greater-mekong-subregion
2. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (2560), การจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในแผนการความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ             
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงหรือ GMS. [อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมือ่ 15 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://www.
vijaichina.com/articles/656
3. สุมาลี สุขดานนท์. (2562), ประเทศไทยกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่. [อินเทอร์เน็ต],
สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://www.cuti.chula.ac.th /triresearch/saimainew/
saimainew.html
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2558), คูม่ อื การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. [อินเทอร์เน็ต],
สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.nesdc.go.th /ewt_dl_link.php?nid=51981.
5. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562), การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ประชากร. จ�ำนวนประชากร จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2562, [อินเทอร์เน็ต],
สืบค้นเมือ่ 20 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport /page/sector/th/02.aspx
6. ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม. (2562), การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ. จ�ำนวน
ผู้มีงานท�ำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ.
2554 – 2562, [อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx
7. ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน. (2562), สถิตจิ ำ� นวนคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงานคงเหลือ
ทั่วราชอาณาจักร ประจ�ำเดือนธันวาคม 2562, [อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/c33cea75dc3c81 eb7497c3eb809327e9.pdf
8. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562), พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522,
[อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก http://www.krisdika.go.th /librarian/             
getfile?sysid=569553&ext=htm
9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2558), โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ,
[อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://ieat.go.th/sez
10. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2563), นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย, [อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ
3 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.ieat.go.th/ieat-industry-port-factory/ieat-industrial-estates/ieat-industrial-estates-in-thailand
11. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2562), บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม. จ�ำแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (เพิ่มเติม 105,106,107), [อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ 23
พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

55

12. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2563), ข้อมูลโรงงานแยกตามพืน้ ที,่ [อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมือ่ 23 พฤษภาคม 2563
เข้าถึงได้จาก http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp
13. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562), พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, [อินเทอร์เน็ต], สืบค้น
เมื่อ 20 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid =569553&  
ext=htm
14. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2563), ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม. วอ./อก.6,
[อินเทอร์เน็ต], สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://api.diw.go.th/public/tableauPublic.
jsp?name=A3&ms= 1582520387056
15. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ. (2562), สรุปผลการจัดบริการ            
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

56

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

บทที่
สถานการณ์ด้านโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

57

58

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

บทที่
4.1

สถานการณ์ด้านโรคและภัยสุขภาพ
4		 จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ             
ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน การกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ  รวมทั้งการจัดระเบียบบริเวณชายแดน
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือ่ รองรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ มีการใช้มาตรการ
กระตุ้นดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ โดยการที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นจะต้องมีปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน ให้สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการให้สิทธิประโยชน์ตามเขตการส่งเสริมการลงทุนจะท�ำให้มีการสัญจรการขนส่ง และจ�ำนวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการปรับปรุงโครสร้างพื้นฐานส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัว รวมทั้งการพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษอากาศจากกระบวนการอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และการขนส่งทีป่ ล่อยมลพิษออกมาทางควันไอเสียรถยนต์ รวมทัง้ อาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ทีเ่ กินขีดการรองรับของระบบนิเวศของพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหากมีการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
โดยไม่มีการวางแผนการรองรับ นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยสารเคมี เนื่องจากมีการน�ำเข้าและใช้       
สารเคมีในกระบวนการต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม จากการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พบว่ามีปัญหาที่สำ� คัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 มลพิษอากาศ
จากการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ามีมลพิษอากาศ            
บางชนิดที่มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter with diameter of less than 2.5
microns : PM2.5)
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาเหตุ    
ที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ ทั้งการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง พื้นที่อุตสาหกรรม และหมอกควันข้ามพรมแดน
โดยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ตาก และกาญจนบุรี จะมีแนวโน้มการเกิดปัญหาในช่วงเวลาเดียวกันคือ เดือนมกราคมถึงเมษายน
และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มากจากการเกิดไฟป่า การลักลอบเผาวัสดุทางการเกษตร
รวมทั้งหมอกควันข้ามพรมแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ     
จึงเพิม่ ความรุนแรงของปัญหายิง่ ขึน้ ส�ำหรับพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และนราธิวาส ประสบปัญหาฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) จากการเผาป่าบนเกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย โดยหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนนี้มัก      
เกิดขึน้ ในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงกันยายนของทุกปี ซึง่ เกาะสุมาตรามีระยะทางห่างจากภาคใต้ประเทศไทยประมาณ 850 กิโลเมตร
และด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามา จึงส่งผลให้หมอกควันดังกล่าวลอยมาปกคลุมทั่วพื้นที่ภาคใต้
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PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)

ประเทศไทย นอกจากที่พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นทีประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
จากการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป อีกทั้งเกิดจากหมอกควันข้าม
พรมแดนจากการการเผาวัสดุทางการเกษตรในประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย จากการติดตามสถานการณ์ฝนุ่ ละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาด         
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) สูงสุดถึง 357 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดที่มีจำ� นวนวันที่เกินค่ามาตรฐานสูงสุด คือจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกัน โดยมี
จ�ำนวนวันเกินค่ามาตรฐานสูงถึง 84 วัน (ภาพที่ 4.1)
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ภาพที่ 4.1 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

2) ก๊าซโอโซน (Ozone : O3)
ก๊าซโอโซน (O3) เกิดขึน้ จากสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) ท�ำปฏิกริ ยิ ากับไนโตรเจนออกไซด์ในอากาศ
เป็นการสร้างมลพิษในระดับทุตยิ ภูมิ โดยมีความร้อนและแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ให้โอโซนสูงขึน้ กว่าปกติในช่วงฤดูรอ้ น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงเมื่อสูดดมปริมาณมากเข้าสู่ร่างกาย อาจท�ำให้เกิดอาการหายใจขัด
ระคายเคืองดวงตา ผิวหนัง รวมทั้งกระตุ้นอาการของผู้ป่วยโรคหอบหืด ซึ่งก๊าซโอโซนนี้ยังเป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากไม่มี
สีและกลิ่น ท�ำให้ประชาชนไม่รู้สึกตัวว่าสูดดมก๊าซโอโซนเข้าสู่ร่างกายจนกว่าจะแสดงอาการนั่นเอง จากการติดตาม
สถานการณ์โอโซน (O3) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่ามีปริมาณก๊าซโอโซน (O3)
สูงในช่วงฤดูรอ้ น (เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม) โดยจังหวัดสงขลาเป็นพืน้ ทีป่ ริมาณก๊าซโอโซนสูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
ของก๊าซโอโซนสูงถึง 90.91 ppb ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 4.2)
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โอโซน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)

ภาพที่ 4.2 สถานการณ์ก๊าซโอโซน (O3) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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			3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ยรายเดือน (ppm)

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คือก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและรสชาติ ซึ่งเป็นก๊าชหลักของมลพิษในอากาศ          
ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เผาขยะ รวมถึงกระบวนการ เผาไหม้        
เชือ้ เพลิงต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ถ้าหากเราหายใจน�ำก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสูร่ า่ งกาย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
เนื่องจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะไปจับกับเม็ดเลือดแดง ท�ำให้เม็ดเลือดแดงจับกับก๊าซออกซิเจนได้น้อยลง ส่งผลให้
ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลัน หรือท�ำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หน้ามืด ปวดศีรษะ หายใจไม่ออก อาจหมด
สติถึงกับเสียชีวิตได้ จากการติดตามสถานการณ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที        ่
เขตพัฒนาเศรษฐพัฒนากิจพิเศษ พบว่ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ รายเดือนอยูร่ ะหว่าง 0.11 - 1.32 ppm
(ภาพที่ 4.3)
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)

ภาพที่ 4.3 สถานการณ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ
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4) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2)

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ยรายเดือน (ppb)

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงที่ภาวะอุณหภูมิสูง และออกซิเจนเพียงพอ              
โรงงานทีท่ าํ ใหเ กิดออกไซดข องไนโตรเจน ไดแ ก่ อุตสาหกรรมปโ ตรเคมี อุตสาหกรรมแยกหรือแปรรูปกา ซธรรมชาติถลุงแรป นู
ซีเมนตโรงไฟฟาพลังงานความรอนเปนตน เปนกาซสีน�้ำตาลมีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกรอน ทําใหพืชลดอัตราการ                 
สังเคราะหแสงและสามารถทําปฏิกิริยากับไอน�้ำในอากาศทําใหเกิดกรดไนตริก ซึ่งเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ        
โดยสามารถทําใหเกิดโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวมได จากการติดตามสถานการณ์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ระหว่างปี
พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า มีปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ยรายเดือนอยู่
ระหว่าง 2 - 16 ppb โดยจังหวัดที่มีปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี      
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 4.4)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)

ภาพที่ 4.4 สถานการณ์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

		
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสีไม่ไวไฟที่ระดับความเข้มข้นสูง จะมีกลิ่นฉุนแสบจมูกเมื่อท�ำ         
ปฏิกริยากับก๊าซออกซิเจน ในอากาศจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และจะรวมตัวเป็นกรดก�ำมะถัน เกิดขึ้นจากกระบวนการ
สันดาปของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำ� ให้เกิด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ ซึ่งก๊าซพิษชนิดนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ จากการติดตาม
สถานการณ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ามีปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ยรายเดือนอยู่ระหว่าง 0 - 15 ppb โดยจังหวัดที่มีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
เฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 4.5)
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กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ยรายเดือน (ppb)

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

ภาพที่ 4.5 สถานการณ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

4.1.2 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1) ขยะมูลฝอยชุมชน
ขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในมลพิษที่ส�ำคัญของประเทศไทย จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา กาญจนบุรี และนราธิวาส เนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชนเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริมการ           
ท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/ป)

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ SEZ ระหวางป พ.ศ. 2559 - 2561

ป 2559
ป 2560
ป 2561

สระแกว

ภาพที่ 4.6 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559 - 2561 กรมควบคุมมลพิษ
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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				แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ก�ำจัดถูกต้องมีแนวโน้ม

ค่อนข้างดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ก�ำจัดถูกต้องของปี พ.ศ. 2560 เทียบกับปี พ.ศ. 2559             
ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก และน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ ณ แหล่งก�ำเนิดเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่สถานที่ก�ำจัดมูลฝอย       
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากเดิมเป็นการเทกอง (open
dump) ให้กลายเป็นระบบก�ำจัดที่ถูกต้อง ได้แก่ การฝังกลบแบบการเทกองควบคุม (controlled dump) การฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดการอย่างไม่ถูกต้องลดลง
2) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ขยะมูลฝอยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลทัง้ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินกิ เอกชน สถานพยาบาล
สัตว์ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมกว่า 38,235 แห่ง ขยะมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 50 มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 24 มาจากโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน พบว่าปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อในปี พ.ศ. 2561          
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม
และสระแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ก�ำจัดโดยใช้เตาเผา และการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้ำที่สถานพยาบาล ส�ำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก
เป็นการรวบรวมและขนส่งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นศูนย์กลาง ในการน�ำไปก�ำจัดต่อไป
ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นของแตละจังหวัดในพื้นที่ SEZ ระหวางป พ.ศ. 2559 - 2561
ป 2559
ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น (ตัน)

ป 2560
ป 2561

สระแกว

ภาพที่ 4.7 ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
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3) ขยะอันตรายจากชุมชน
ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน ส่วนใหญ่เป็นซากผลิดภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (waste
form electrical and electronic equipment: WEEE) และขยะเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่   
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ปริมาณขยะเสียอันตรายจากชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยใน          
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดที่มีปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก และนราธิวาส            
ซึ่งปริมาณขยะอันตรายที่เพิ่มขึ้นส่วนนึงมาจากการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด� ำรงชีวิตในสังคมท�ำให้การใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นสารอันตรายและโลหะหนัก
หลายชนิด หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้
ตารางที่ 4.1 ปริมาณขยะอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561
จังหวัด
เชียงราย
ตาก
กาญจนบุรี
ตราด
สระแก้ว
นครพนม
หนองคาย
มุกดาหาร
สงขลา
นราธิวาส

ปี 2559
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
0.926
ไม่มีข้อมูล

ปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น (ตัน)
ปี 2560
33.36
5.88
ไม่มีข้อมูล
0.40
ไม่มีข้อมูล
0.48
0.99
ไม่มีข้อมูล
1.526
4.67

ปี 2561
97
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4.97
8
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2559 - 2561
กรมควบคุมมลพิษ

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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4.1.3 อุบัติภัยสารเคมี
การรวบรวมเหตุการณ์อบุ ตั ภิ ยั หรือเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งด้านสารเคมี จากรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง
ภัยด้านสารเคมีของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากข่าวผ่านทางช่องทาง        
ต่าง ๆ เช่น ข่าวออนไลน์ facebook twitter เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลอุบัติภัยสารเคมียังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นทางการ
หรือ เป็นระบบ ข้อจ�ำกัดของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากสือ่ สังคมออนไลน์จงึ เป็นข้อมูลทีต่ ำ�่ กว่าความเป็นจริง เนือ่ งจากได้ขอ้ มูล
กรณีที่เป็นข่าวเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า
มีเหตุการณ์อบุ ตั ภิ ยั ด้านสารเคมีเกิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ หมด จ�ำนวน 13 ครัง้ โดยเกิด
ขึ้นในจังหวัดสงขลามากที่สุด จ�ำนวน 5 ครั้ง รองลงมาเกิดขึ้นในจังหวัดตาก จ�ำนวน 3 ครั้ง จังหวัดเชียงรายและจังหวัด
สระแก้ว จ�ำนวน 2 ครั้ง และจังหวัดนครพนม จ�ำนวน 1 ครั้ง ตามล�ำดับ
เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะเหตุการณ์ พบว่า เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 10 ครัง้ รองลงมาเป็นการ
ระเบิด อุบัติเหตุการขนส่ง และที่อับอากาศ อย่างละ 1 ครั้ง

จำนวนเหตุการณอุบัติภัยดานสารเคมี จำแนกตามลักษณะเหตุการณ

สระแกว
ไฟไหม

อุบัติเหตุขนสง

ภาพที่ 4.8 จ�ำนวนเหตุการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมีในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำแนกตามลักษณะเหตุการณ์
ที่มา: รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยด้านสารเคมีของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2562

			นอกจากนีเ้ มือ่ จ�ำแนกเหตุการณ์อบุ ตั ภิ ยั ด้านสารเคมี ตามวัตถุสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ พบว่า เหตุการณ์

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากวัสดุประเภทพลาสติก ยาง โฟม และเชื้อเพลิง (LPG/gasohol) อย่างละ 4 ครั้ง รองลงมาเกิดจาก          
บ่อขยะ จ�ำนวน 3 ครั้ง และเกิดจากสีทินเนอร์และที่อับอากาศ อย่างละ 1 ครั้ง ตามล�ำดับ (ภาพที่ 4.9) รวมทั้งการจ�ำแนก
เหตุการณ์อบุ ตั ภิ ยั ด้านสารเคมี ตามสถานทีเ่ กิดเหตุการณ์ จะพบว่าโรงงาน โกดัง มีจำ� นวนเหตุการณ์เกิดขึน้ มากทีส่ ดุ จ�ำนวน
5 ครั้ง รองลงมาเป็นการจราจรขนส่ง และบ่อขยะ จ�ำนวน 3 ครั้ง และเกิดขึ้นสถานที่อื่น ๆ เช่น อาคารพาณิชย์ ส�ำนักงาน
ร้านจ�ำหน่าย และบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย อย่างละ 1 ครั้ง (ภาพที่ 4.9)

66

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จำนวนเหตุการณอุบัติภัยดานสารเคมี จำแนกตามวัตถุสาเหตุ
สีทินเนอร

บอขยะ
เชื้อเพลิง (LPG gasohol)

ภาพที่ 4.9 จ�ำนวนเหตุการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมีในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำแนกตามวัตถุสาเหตุ

ที่มา: รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยด้านสารเคมีของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2562

จำนวนเหตุการณอุบัติภัยดานสารเคมี จำแนกตามสถานที่เกิดเหตุ
บอบำบัดน้ำเสีย
อาคารพาณิชย/สำนักงาน/
รานจำหนาย
บอขยะ
การจราจร/ขนสง
โรงงาน/โกดัง

ภาพที่ 4.10 จ�ำนวนเหตุการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมีในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำแนกตามสถานที่เกิดเหตุ
ที่มา: รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยด้านสารเคมีของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2562

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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4.2

ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ

4.2.1 สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ              
ปี พ.ศ. 2560 - 2562
1) โรคพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคจากพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD - 10TM เป็น T60.0 T60.9 (Toxic effect of pesticides) ซึ่งไม่รวมการตั้งใจท�ำร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย ตามรหัสสาเหตุภายนอก X68 ในปี
พ.ศ. 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพืช สูงสุดในจังหวัดนครพนม (อัตราป่วย 90.12 ต่อประชากรแสนคน)
รองลงมาจังหวัดตราด (อัตราป่วย 18.36 ต่อประชากรแสนคน) และจังหวัดจังหวัดเชียงราย (อัตราป่วย 15.23 ต่อประชากร
แสนคน) ตามล�ำดับ ผูป้ ว่ ยในจังหวัดตราด หนองคาย และสงขลา มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 โดยพบอัตราป่วยสูงสุด
ปี พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครพนม (อัตราป่วย 90.12 ต่อประชากรแสนคน)

อัตราปวยตอประชากรแสนคน

อัตราปวยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจังหวัดในพื้นที่ SEZ ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.11 อัตราป่วยจากพิษสารก�ำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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2) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท�ำงาน

ข้อมูลผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท�ำงาน จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD - 10TM เป็น
M00 - M99 (โรคของระบบกล้ามเนือ้ โครงร่างและเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน) และ G56.0 (กลุม่ อาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่
ช่องกระดูกข้อมือ (Carpal tunnel syndrome) ที่มีการลงรหัสเสริม Y96 (ภาวะที่เกี่ยวกับการท�ำงาน) ร่วมด้วย ในปี พ.ศ.
2562 มีรายงานผูป้ ว่ ยโรคกระดูกและกล้ามเนือ้ จากการท�ำงาน สูงสุดในจังหวัดนครพนม (อัตราป่วย 1,551.42 ต่อประชากร
แสนคน) รองลงมาจังหวัดหนองคาย (อัตราป่วย 668.89 ต่อประชากรแสนคน) และจังหวัดสงขลา (อัตราป่วย 411.79 ต่อ
ประชากรแสนคน) ตามล�ำดับ โดยพบผูป้ ว่ ยในจังหวัดนครพนม หนองคาย และสงขลา มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และผูป้ ว่ ยในจังหวัด
สระแก้ว และมุกดาหาร มีแนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ. 2560

อัตราปวยตอประชากรแสนคน

อัตราปวยโรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงาน จังหวัดในพื้นที่ SEZ
ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.12 อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท�ำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

69

		
3) โรคจากพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุ

ข้อมูลผู้ป่วยโรคจากพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD - 10TM          
เป็น T56.0 - T56.9 (Toxic effect of Metals) ร่วมทุกสาเหตุภายนอก โดยปี พ.ศ. 2560 ไม่พบข้อมูลผู้ป่วยโรคจากพิษ
โลหะหนัก รวมทุกสาเหตุ รายงานเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จังหวัดตาก
กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร และนราธิวาส ซึ่งปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคจากพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุ สูงสุด
ในจังหวัดกาญจนบุรี (อัตราป่วย 3.15 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาจังหวัดตราด (อัตราป่วย 0.61 ต่อประชากรแสนคน)
และจังหวัดตาก (อัตราป่วย 0.47 ต่อประชากรแสนคน) ตามล�ำดับ พบผู้ป่วยจังหวัดกาญจนบุรี และสงขลามีแนวโน้มสูงขึ้น
จากปี พ.ศ. 2560 โดยจังหวัดหนองคาย และเชียงราย ไม่พบผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562

อัตราปวยตอประชากรแสนคน

อัตราปวยจากพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุ จังหวัดในพื้นที่ SEZ ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.13 อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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			4) การบาดเจ็บจากการท�ำงาน

ข้อมูลการบาดเจ็บจากการท�ำงาน จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ได้มาจากข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงานตามรหัส ICD-10TM เป็น S00
- S99 (การบาดเจ็บทั้งหมดจากสาเหตุภายนอก) และ T00 - T29 (การบาดเจ็บที่หลายบริเวณของร่างกาย หรือที่ไม่สามารถ
ระบุ  รายละเอียด การเป็นพิษจากสิง่ แปลกปลอม ความร้อน และสารกัดกร่อน และผลสืบเนือ่ งบางอย่างจากสาเหตุภายนอก)    
ร่วมกับสาเหตุจากภายนอก รหัสหลักที่ 5 (กิจกรรม) เป็น .2 (สาเหตุภายนอกที่เป็นการท�ำงานในหน้าที่) ในปี พ.ศ. 2562   
มีรายงานการบาดเจ็บจากการท�ำงานสูงสุดในจังหวัดตราด (อัตราป่วย 673.65 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาจังหวัด
กาญจนบุรี (อัตราป่วย 565.67 ต่อประชากรแสนคน) และเชียงราย (อัตราป่วย 517.88 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วย             
มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ในจังหวัดเชียงราย กาญจบุรี ตราด นครพนม และสงขลา ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร            
มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2560

อัตราปวยตอประชากรแสนคน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน จังหวัดในพื้นที่ SEZ ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.14 อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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5) โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)

ข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข          
ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD - 10TM เป็น J62.8 (Pneumoconiosis due to other dust containing silica) ในปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน จ�ำนวน 2 จังหวัด               
พบอัตราป่วยสูงสุดในจังหวัดตาก (อัตราป่วย 0.47 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาจังหวัดเชียงราย (อัตราป่วย 0.11 ต่อประชากร
แสนคน) ผู้ป่วยแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดเชียงรายผู้ป่วยมีแนวโน้มคงที่ และจังหวัดตาก        
ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2560
อัตราปวยโรคปอดฝุนหิน (Silicosis) จังหวัดในพื้นที่ SEZ ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.15 อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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6) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
ข้อมูลผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD - 10TM เป็น H83.3     
(สูญเสียการได้ยนิ จากผลของเสียงต่อหูชนั้ ใน) และ H90.3 - H90.5 (สูญเสียการได้ยนิ จากประสาทหูเสือ่ ม) โดยปี พ.ศ. 2560
- 2562 พบผูป้ ว่ ยสูงสุดในจังหวัดนราธิวาส (อัตราป่วย 50.02 ต่อประชากรแสนคน) ปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผูป้ ว่ ยโรคประสาท
หูเสื่อมจากเสียงดัง พบมีจ�ำนวนมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส (อัตราป่วย 3.28 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาจังหวัดตาก
(อัตราป่วย 1.66 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงราย สระแก้ว ตราด และผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
ในจังหวัดนราธิวาส สงขลา และจังหวัดตากจากปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดนครพนม
อัตราปวยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จังหวัดในพื้นที่ SEZ ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.16 อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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7) โรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จากระบบคลังข้อมูลด้านการ
แพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส
ICD - 10TM เป็น J00 - J39, J60 - J99 ร่วมกับ Y97 โดยปี พ.ศ. 2560 ไม่พบข้อมูลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุ
ว่าเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม รายงานเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย ตาก สระแก้ว กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร และ นราธิวาส ในปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจที่ระบุว่าเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม สูงสุดในจังหวัดสงขลา (อัตราป่วย 20.72 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาจังหวัด
เชียงราย (อัตราป่วย 17.31 ต่อประชากรแสนคน) และจังหวัดนครพนม (อัตราป่วย 7.25 ต่อประชากรแสนคน) ตามล�ำดับ
โดยพบผู้ป่วยในจังหวัดสงขลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยในจังหวัดนครพนมลดลง จากปี พ.ศ. 2560 โดยไม่พบผู้ป่วย       
จังหวัดกาญจบุรี และตราด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562

อัตราปวยตอประชากรแสนคน

อัตราปวยโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุวาเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2560 - 2562

ภาพที่ 4.17 อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข.Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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4.2.2 ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงานโดยใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์
ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งจากการท�ำงาน ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีผปู้ ระกอบอาชีพเข้ารับการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน จ�ำนวน 215,721 คน เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จ�ำนวน 43,847 คน
ตรวจสมรรถภาพปอด จ�ำนวน 92,148 คน ตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ จ�ำนวน 10,938 คน และตรวจคัดกรองความเสี่ยง
จากสารก�ำจัดศัตรูพืช จ�ำนวน 68,788 คน ส�ำหรับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ จึงยังไม่ได้น�ำ
เข้าในระบบ HDC รายละเอียดดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน ปี พ.ศ. 2562
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4.2.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรม ท�ำให้มีอุตสาหกรรมประเภทใหม่ ๆ
เกิดขึ้น รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพและความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ น�ำมาสู่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ น�้ำเสีย ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย รวมทั้งปัญหาสุขาภิบาลไม่ดี เนื่องจากแรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�ำงานมักจะมีการตั้งชุมชน สลัมหรือ
ชุมชนขนาดเล็กในภาคแรงงานเกิดขึน้ ซึง่ ไม่ถกู สุขอนามัย ตัวอย่างพืน้ ทีจ่ งั หวัดเศรษฐกิจพิเศษทีม่ ปี ญ
ั หาด้านมลพิษสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ จังหวัดสงขลา กาญจนบุรี และนครพนม (มีปัญหาการจัดการขยะเป็นล�ำดับที่ 1, 3 และ 12 ของประเทศ) นอกจากนี้
ยังมีปัญหาจากขยะสินค้ามือสองตามชายแดน เช่น จังหวัดสระแก้ว หรืออาจจะเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากภาค
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดทีจ่ ะมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรม เช่น จังหวัดสงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร เป็นต้น
โดยคาดการณ์วา่ ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมกับสุขภาพเกิดขึน้ อาทิ พืน้ ที่
เสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย เช่น พื้นที่รอบเมืองเก่า ได้แก่ จังหวัดตาก และกาญจนบุรี พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษ
ทางอากาศ เช่น หมอก ควัน ได้แก่ จังหวัดตาก และเชียงราย พื้นที่ที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ที่
มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ จังหวัดสงขลา กาญจนบุรี และนครพนม จึงท�ำให้จังหวัดต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการเฝ้า
ระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอสรุปประเด็นส�ำคัญที่แต่ละจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้
ด�ำเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัด
เชียงราย

ประเด็นการเฝ้าระวัง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)

สถานการณ์การด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังมลพิษจาก     
สิง่ แวดล้อม กรณี ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเด็น
ดังนี้
การเฝ้าระวัง และการสื่อสารความเสี่ยง
1. ด�ำเนินการติดตั้ง Dust Boy เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นรายวันครบทั้ง 18
อ�ำเภอ
2. การสือ่ สารความเสีย่ งให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ โดยโรงพยาบาล
และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ จัดท�ำสือ่ อินโฟกราฟฟิก แจ้งฝ่ายปกครอง
และท้องถิ่นในช่วงวิกฤติ
3. จัดท�ำเอกสารความรู้เรื่องการปฏิบัติตน ที่ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในรูปแบบออนไลน์ และมี
ภาษาท้องถิ่นประกอบเพื่อให้ง่ายต้องการท�ำความเข้าใจ
4. จัดหา เครื่องวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิ น 2.5 ไมครอน          
(PM2.5) ประจ�ำในแต่ละ อ�ำเภอ ต�ำบล หรือ รพ.สต.
5. สนับสนุนการออกเยี่ยมบ้านของ อสม. ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง รณรงค์ให้
ความรู้ และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
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จังหวัด
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สถานการณ์การด�ำเนินงาน
ก�ำหนด Safety zone
1. ก�ำหนด Safety zone ในสถานบริการสาธารณสุข ให้ด�ำเนินการตาม
มาตรฐานและมีความต่อเนือ่ งตลอดปี โดยให้ดำ� เนินการตามเกณฑ์ชวี้ ดั ของ
การพัฒนาคุณภาพ Health Impact Assessment ใน รพ. และ รพ.สต.
ติดดาว
2. ขยายผลการจัด Safety zone ไปยังในพื้นที่พักอาศัยของกลุ่มเสี่ยง    
โดยก�ำหนดร้อยละของความส�ำเร็จในการพัฒนาแต่ละปีเพิ่มความเข้มข้น
การด�ำเนินการ Safety zone และการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสมในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
การด�ำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
1. Liaison
- ทีมภารกิจสือ่ สารความเสีย่ ง เพิม่ บุคลากร รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
- ทีมประสารนงาน/เลขานุการ
- เพิ่มรายละเยดการด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของ IC จากการประชุม
PHEOC ในแต่ละครั้ง
2. SAT/STAG
- เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น การสอบสวนโรค/การตาย/
การป่วยเป็นกลุ่มก้อน
- ประชุมทีม SAT ก่อนการประชุม PHEOC และเพิม่ การมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรในแต่ละกล่องให้มากขึ้น
3. Operation
- เพิ่มบุคลากรด้านระบาดวิทยา กลุ่มงานส่งเสริม และเพิ่มความเข้ม
ข้นของงานด้านสุขภาพจิต
- เพิม่ ช่องทางการสือ่ สาร ชุดความรู/้ การสือ่ สารความเสีย่ งให้แก่ พืน้ ที่
และ อสม.พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด�ำเนินงาน
4. Logistic
- ขอความร่วมมือการด�ำเนินการปรับแผน/ติดตามแผน
- การสนับสนุนการด�ำเนินงานในกลุ่มเสี่ยง ให้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน
- มีการซักซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และซักซ้อมการจัดหา
หน้ากาก N95
- ผลักดันให้มี Safety zone ในทุกอ�ำเภอ
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จังหวัด
ตาก

ประเด็นการเฝ้าระวัง
สถานการณ์การด�ำเนินงาน
ปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสถานีอนามัย
ในสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ ที่ ได้การด�ำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้
1. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาระดับแคดเมียม พบว่า ประชาชนที่มีอายุตำ�่ กว่า
15 ปี
2. ตรวจหาแคดเมียมในประชาชนที่มีอายุเกิน 15 ปี พบว่า มีจ�ำนวนผู้มี
แคดเมียมในปัสสาวะเกินมาตรฐาน ร้อยละ 11 พบว่าเพศหญิงจะมีปริมาณ
แคดเมียมในปัสสาวะมากกว่าเพศชาย ในกลุ่มผู้ที่สูบหรือเคยสูบบุหรี่จะมี
ปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ประชาชนที่รับ
ประทานข้าวทีป่ ลูกเองหรือทีซ่ อื้ ข้าวมาจากตลาดแม่สอด ซึง่ มีบางส่วนทีม่ า
จากพื้นที่ที่ปนเปื้อนแคดเมียม จะมีปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะสูงกว่า
ประชาชนที่บริโภคข้าวที่ซื้อมาจากอ�ำเภออื่น นอกจากนี้ได้ท�ำการตรวจ
การท�ำงานของไตในผู้ที่มีระดับแคดเมียมสูงกว่าปกติ จากการด�ำเนินงาน
เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2548 พบผู้ที่มีภาวะไต
เริม่ เสือ่ มจ�ำนวน 219 คน (ร้อยละ 27.4) และพบผูท้ มี่ ภี าวะไตเสือ่ มจ�ำนวน
40 คน (ร้อยละ 5)
3. ด�ำเนินการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ที่มีระดับแคดเมียม
สูงกว่าปกติด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดได้
เปิดคลินกิ แคดเมียม เพือ่ รองรับผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ โดยออกบัตรแคดเมียม
พิเศษให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รักษาฟรี และผู้ที่มีแคดเมียม
ในระดับสูงกว่าค่าปกติ ยังได้รบั การตรวจคัดกรองโรคอืน่ ๆ ทีอ่ าจท�ำให้ไต
ท�ำงานผิดปกติได้ เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และให้การรักษาใน
รายที่พบผลการตรวจผิดปกติ นอกจากนี้ยังได้ท�ำการประเมินสภาวะ
สุ ข ภาพจิ ต ในประชาชนผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากแคดเมี ย ม ในปั จ จุ บั น            
โรงพยาบาลแม่สอดได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโดยผ่านคลินกิ
ปกติ
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ประเด็นการเฝ้าระวัง
ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ ด�ำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษบริเวณห้วยคลิตี้ ซึ่งมอบ
หมายให้กรมต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมการแพทย์ กรม
สุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และหน่วยงานภายใต้ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วย
บริการสุขภาพในพืน้ ที่ ในการด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพืน้ ที่
หมูบ่ า้ นคลิตี้ และติดตามผลทางด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีกจิ กรรม
ดังนี้
1. การคัดกรองสุขภาพประชาชนและเด็กในพืน้ ทีค่ ลิตี้ ซึง่ มีการตรวจวัดค่า
ระดับตะกัว่ ในเลือดเด็กเล็กและส่งต่อเด็กทีม่ คี า่ ระดับตะกัว่ ในเลือดสูงเกิน
มาตรฐาน (10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร) เพื่อไปรับการรักษาตามแนวทางที่    
กรมการแพทย์ก�ำหนดไว้
2. ส่งเสริมประชาชนในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นคลิตใี้ ห้หนั มาใช้นำ�้ ประปาภูเขา แทน
การใช้น�้ำจากล�ำห้วยคลิตี้ซึ่งมีสารตะกั่วปนเปื้อน และการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคอืน่ ๆ ด้วย เช่น งานอนามัย แม่และเด็ก การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค งานสาธารณสุขมูลฐานและการให้สุขศึกษา ซึ่งมีการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ยังคงด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1. ตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในเลือดประชาชนกลุ่มสี่ยง (คลิตี้บน -              
คลิตี้ล่าง) มีการแจ้งผลการตรวจเลือด พร้อมให้ค�ำแนะน�ำปฏิบัติตัว
2. จัดท�ำ  spot map ผู้ที่มีระดับตะกั่วในเลือดเกินเกณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่อง ติดตามเยี่ยมบ้าน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1) สนับสนุนด้านวิชาการในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านการจัด
ท�ำองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการรับสัมผัสสารตะกั่ว
2) สนับสนุนการส�ำรวจปัจจัยเสีย่ งการรับสัมผัสฝุน่ ตะกัว่ จากทีอ่ ยูอ่ าศัยใน
กลุม่ ทีม่ รี ะดับสารตะกัว่ ในเลือดเกินค่าเฝ้าระวัง (องค์ความรู้ อุปกรณ์ และ
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ) 3. การจัดท�ำหลักสูตรการถ่ายทอด       
องค์ความรูใ้ ห้กบั ครู ก. การเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกัว่ ในเด็ก (ทัว่ ประเทศ)
และอบรมให้ ค รู ใ นพื้ น ที่ ค ลิ ตี้ บ นและล่ า ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้ด�ำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการเฝ้าระวัง
สุขภาพจากการรับสัมผัสสารตะกัว่ หมูบ่ า้ นคลิตี้ เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ น
การป้องกันสารตะกั่ว รวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินการของหน่วยงาน      
ต่าง ๆ ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน�ำมารวบรวมไว้ สถานที่ตั้งอยู่
คลิตี้ล่าง ใช้อาคารเรียนอนุบาล ตชด. (เก่า)
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จังหวัด
สระแก้ว

ประเด็นการเฝ้าระวัง
ปัญหาขยะรองเท้ามือสอง

สถานการณ์การด�ำเนินงาน
จังหวัดสระแก้วสามารถแก้ไขปัญหาขยะรองเท้ามือสอง โดยมีการด�ำเนิน
การดังนี้
1. ผู้ประกอบการได้นำ� รองเท้าขึ้นจากบ่อดินเก่าที่มี น�ำ้ ท่วมขัง โดยใช้รถ
แบ็กโฮขุดตักขึ้นมา และน�ำไปตากแดด ให้แห้งพร้อมทั้งโรยปูนขาวก่อน
การฝังกลบ เพือ่ ก�ำจัด เชือ้ โรคทีอ่ าจเกิดจากรองเท้าและด�ำเนินการฝังกลบ
รองเท้ามือสองดังกล่าวในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ท�ำการปรับปรุงพื้นที่และจัด
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารส�ำหรับ จัดเก็บรองเท้ามือ
สองที่รอการบดย่อยและเศษรองเท้า ที่บดย่อยแล้วเพื่อรอการขนส่งไป
ก�ำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป
2. เทศบาลต�ำบลปาไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ทำ� การฉีด
พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อทั้งในบริเวณพื้นที่ ที่มีการกองขยะรองเท้ามือสองและ
บริเวณภายในโกดัง รวมทัง้ ได้ทำ� การฉีดพ่นสารเคมีบนกองรองเท้ามือสอง
เพื่อก�ำจัดเชื้อโรคและก�ำจัดกลิ่นที่อาจเกิดจากรองเท้า ก่อนน�ำเข้าไปจัด
เก็บในโกดัง เพือ่ รอเวลาบดย่อยส�ำหรับน�ำไปผลิตเป็นเชือ้ เพลิงต่อไป และ
ด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ในบ่อดิน โดยการฉีดพ่นน�ำ้ หมักจุลินทรีย์
3. ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ทำ� การเก็บตัวอย่างน�้ำจาก
บ่อดิน ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำ� การขุดตักรองเท้าขึ้นมาจากบ่อ
ดิน และเทศบาลต�ำบล ปาไร่ได้ทำ� การฉีดพ่นน�้ำหมักจุลินทรีย์แล้ว พบว่า
คุณภาพ น�้ำในบ่อมีค่าความสกปรกเกินค่ามาตรฐานน�้ำทิ้งอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังพบสารที่เป็นโลหะหนักในปริมาณที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบ
เทียบกับมาตรฐานคุณภาพน�้ำบาดาลเพื่อการบริโภค จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
ป้องกันไม่ให้มกี ารรัว่ ไหลออกจากพืน้ ที่ จนกว่าจะได้ดำ� เนินการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
คุณภาพน�ำ้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ทีก่ ำ� หนดก่อนปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
นอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมร่วม
กันเพื่อก�ำหนดแนวทางการบริหารการจัดการรองเท้ามือสองในพื้นที่ที่มี
การเก็บกองเศษทีเ่ หลือจากการคัดแยก และการบริหารจัดการธุรกิจสินค้า
มือสองในตลาดโรงเกลือและตลาดใกล้เคียงให้ยงั่ ยืนและไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กลไกและอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
จังหวัดเข้าไปบริหารจัดการธุรกิจรองเท้ามือสองทัง้ ระบบ ตัง้ แต่การน�ำเข้า
การคัดแยก เก็บกัก ขนส่ง และการก�ำจัดของเสียทีเ่ กิดขึน้ โดยผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้อ�ำเภอปาไร่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ปรับปรุงตลาดโรงเกลือให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วตามนโยบายของ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และให้เทศบาลต�ำบลปาไร่ ส�ำรวจจ�ำนวน              
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามือสอง ทั้งประเภทและปริมาณของ
สินค้ามือสอง รวมทั้งการบริหารจัดการสินค้ามือสองที่ด�ำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ประเด็นการเฝ้าระวัง

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)

สถานการณ์การด�ำเนินงาน
แนวทางการป้องกันและแกไขปัญหารองเท้ามือสองในระยะต่อไป
1. การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน�้ำชะขยะมูลฝอยจากรองเท้ามือสอง
เนื่องจากคุณภาพน�้ำในบ่อดินมีค่าความสกปรกเกินค่ามาตรฐานน�้ำทิ้ง
อุ ต สาหกรรม และพบสารที่ เ ป็ น โลหะหนั ก ในปริ ม าณที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง           
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน�ำ้ บาดาลเพื่อการบริโภค ซึ่งหากมี
การสะสมอยูใ่ นสัตว์นำ�้ ต่าง ๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ได้ จ�ำเป็นต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลออกจากพื้นที่ จนกว่าจะได้
ด�ำเนินการบ�ำบัด และท�ำการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดก่อนปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดล้อม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องท�ำการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติในบริเวณ
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการบ�ำบัด ฟืน้ ฟูนำ�้ เสียดังกล่าวให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ด�ำเนินการต่อไป
2. การก�ำจัดของเสียโดยเฉพาะรองเท้ามือสองที่ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้แล้ว เพือ่ เป็นการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในระยะยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูป้ ระกอบ
การและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายต่อไป
3. การแก้ไขปัญหาการน�ำเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มือสองในระยะยาว
เนือ่ งจากประเทศไทยยังไม่มกี ฎระเบียบทีค่ วบคุมการน�ำเข้าสินค้ามือสอง
หรือของเสียจากบ้านเรือนเป็นการเฉพาะ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการออกกฎ
ระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาราช
อาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2552 เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้น�ำเข้า
สินค้ามือสองและ/หรือของเสียจากบ้านเรือน โดยให้มกี ารควบคุมปริมาณ
และการจัดการของเสียให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งการก�ำหนด
ประเภทของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มือสองที่ต้องมีการควบคุมการน�ำเข้า    
เพื่อไม่ให้มีการน�ำเข้ามาจ�ำจัดขั้นสุดท้าย
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้มีการด�ำเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จาก
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Dust boy ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CCDC)
2. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ
3. น�ำมาใช้ในการสื่อสาร แจ้งเตือนและก�ำหนดมาตรการในการป้องกัน
ดูแลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครพนมได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ส� ำ มะโน
อุตสาหกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการใน
จังหวัดนครพนม
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จังหวัด
นครพนม

ประเด็นการเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังสถานประกอบการที่
เป็นอันตราย 13 ประเภท
ที่ส่งผลกระทบสุขภาพ
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

มุกดาหาร

เฝ้าระวังกลิ่นเหม็นยางพารา

สงขลา

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) และปัญหา
หมอกควันข้ามแดน

สถานการณ์การด�ำเนินงาน
โดยมีการส�ำรวจ และลงพิกัด GPS สถานประกอบการที่เป็นอันตราย 13
ประเภท เพื่อเฝาระวังกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและภาวการณเจ็บ
ปวยจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยมี    
ขั้นตอนดังนี้
1. จัดทําแบบฟอรมและคูมือการลงรหัสสถานประกอบกิจการที่เปนอัน
ตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. ประชุมคณะคณะทํางานพัฒนาระบบขอมูล Environmental Health
Profile จังหวัดนครพนม และการบันทึกขอ มูล ICD 10 การลงขอ มูลแหลง
เสีย่ ง และสถานประกอบการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในระบบ GIS
3. ประชุมคณะทํางาน พัฒนาระบบขอมูล Environmental Health
Profile จังหวัดนครพนมและการบันทึกขอมูลในระบบ GIS
4. ควบคุมกํากับความถูกตองของขอมูลผานระบบระบบ อินเทอรเน็ต และ
ออกติดตามความถูกตอ ง และความครอบคลุมของการลงบันทึกแหลง เสีย่ ง
และสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายทั้ง 13 ประเภท
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบกลิน่ เหม็นยางพารา ซึง่ กลิน่ เหม็น
เกิดจากกระบวนการผลิตยางแท่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขั้นตอนการอบยาง
และการหมักยาง ซึ่งมักจะได้กลิ่นแสบจมูก แสบคอ ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอน
การอบยางเนือ่ งจากสารอินทรียจ์ �ำพวกกรดไขมันระเหยได้ทมี่ มี วลโมเลกุล
ต�ำ่ จะระเหยออกมามีฤทธิเ์ ป็นกรด ได้แก่ กรดอะซิตกิ กรดบิวทิรกิ กรดพอ
พิโอนิก กรดไอโซบิวทิรกิ กรดวาเลริก และกรดไอโซวาเลริก องค์ประกอบ
ทางเคมี ที่ เ ด่ น ชั ด คื อ กรดอะซิ ติ ก ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการหมั ก ของ
คาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในยาง ซึ่ง สสจ. มุกดาหาร ได้ดำ� เนินการพัฒนาในรูป
แบบ Application ชื่อ “ระบบเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับ    
ผลกระทบกลิ่นเหม็นยางพารา”
ส�ำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้
พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และสิง่ แวดล้อม จากผลกระทบ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และปัญหาหมอกควัน               
ข้ามแดน และมีการติดตัง้ สถานีวจิ ยั ตรวจวัดค่าฝุน่ ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
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จังหวัด
นราธิวาส

ประเด็นการเฝ้าระวัง
กรณีการเกิดอุบัติภัยสารเคมี
(การขนส่ง)

สถานการณ์การด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบ
จากกรณีการเกิดอุบตั ภิ ยั สารเคมี เนือ่ งจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัด
นราธิวาสเป็นอุตสาหกรรมทัว่ ไปการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และการขนส่ง ตาม
ล�ำดับ ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมขัน้ ต้นทีใ่ ช้เทคโนโลยีการผลิตขัน้ พืน้ ฐานซึง่ ในปี
พ.ศ. 2559 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีร้อยละ 1.8
จากจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็น 277 โรงงานโดยในปี 2557
และ ปี พ.ศ. 2558 มีการลงทุนของโรงงานขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั สิทธิประโยชน์
การส่งเสริมการลงทุนของ BOI

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2563
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บทที่

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 5		 สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ
รายงานสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เริ่มต้น
จากการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลที่น�ำมาจัด
ท�ำประกอบด้วย ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center:
HDC) ข้อมูลด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ของกรมอนามัย ข้อมูลคุณภาพสิง่ แวดล้อมของ กรมควบคุมมลพิษ ข้อมูลสถานประกอบ
การจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข้อมูลการ
เฝ้าระวังสุขภาพจากโครงการต่าง ๆ ข้อมูลอุบตั ภิ ยั ฉุกเฉินสารเคมี ข้อมูลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
สามารถสรุปประเด็นส�ำคัญออกมาได้ดังนี้

5.1

สรุปสถานการณ์ที่ส�ำคัญ

5.1.1 ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไป
- การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) มีจ�ำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ทั้ง 10 จังหวัด มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด เท่ากับ 63,248
ตารางกิโลเมตร จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพนื้ ที่ 19,473 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือจังหวัดตาก
มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
- เส้นทางการขนส่งที่ส�ำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 3 เส้นทางประกอบด้วย 1) แนวพื้นที่
เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) เป็นแนวเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศจีน            
กับประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนบน ได้แก่ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย 2) แนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เป็นแนวเศรษฐกิจทีท่ อดยาวจากท่าเรือดานังของประเทศ
เวียดนามผ่านประเทศลาว ประเทศไทย และ 3) พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภมู ภิ าค (Southern Economic Corridor:
SEC) ทอดไปตามแนวตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศกัมพูชา พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
เวียดนาม และประเทศไทยเข้าด้วยกัน
- ศักยภาพและโอกาสในการเป็นพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ 10 จังหวัด สามารถสรุปได้ดงั นี้ จังหวัด
เชียงราย “ฐานการท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จังหวัดตาก         
“ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” จังหวัดกาญจนบุรี “นิคมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตร และการค้าผ่านแดน” จังหวัดหนองคาย “การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว         
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”จังหวัดมุกดาหาร “ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” จังหวัดนครพนม “ธุรกิจ
การค้าชายแดนและพืน้ ทีบ่ ริการโลจิสติกส์” จังหวัดตราด “ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนือ่ งระหว่างประเทศ และศูนย์กลาง
ให้บริการการท่องเทีย่ วระดับภูมภิ าค” จังหวัดสระแก้ว “ศูนย์อตุ สาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนือ่ งหลาย
รูปแบบ” จังหวัดสงขลา “ศูนย์อตุ สาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ” และจังหวัดนราธิวาส   
“การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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- ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2562 พบว่าประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมกันทั้งหมดเท่ากับ
7,058,941 คน จังหวัดในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดสงขลา มีจำ� นวนประชากรทัง้ หมด
1,407,493 คน เมื่อพิจารณาลักษณะโครงสร้างของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าไม่แตกต่างกัน               
มีลักษณะโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนจากพีระมิดแบบคงที่เป็นพีระมิดแบบเสถียรหรือรูประฆังคว�่ำ  โดยพบว่าจ�ำนวน
ประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ประชากรวัยผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลแรงงาน ปี พ.ศ. 2562 เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน พบว่าจ�ำนวนแรงงานในระบบรวมใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละไตรมาส โดยจังหวัดสงขลามีประชากรผู้มีงานท�ำมาก
ทีส่ ดุ รองลงมา เป็นจังหวัดเชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนข้อมูลการส�ำรวจแรงงานในและนอกระบบในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พบว่า จ�ำนวนแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ โดยจ�ำนวนแรงงานนอกระบบรวมของ 10 จังหวัดใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีจ�ำนวน 2,321,435 คน ส่วนจ�ำนวนแรงงานในระบบ มีจ�ำนวนทั้งหมด 1,307,043 คน
จังหวัดที่มีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา ส่วนข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน
คงเหลือทั่วราชอาณาจักร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวนทั้งสิ้น 207,804 คน พบมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
มากที่สุด ในจังหวัดตาก รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา และกาญจนบุรี
- ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในระยะแรก
มีทงั้ หมด 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว และตราด โดยกลุม่ อุตสาหกรรม เป้าหมายในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
ประกอบด้วย เกษตรและอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง เครื่องเรือน อัญมณี           
และเครื่องประดับ เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ยา กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว และปัจจุบันมี นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 3 แห่ง และจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 1 แห่ง เมื่อพิจารณา
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเดิมพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ประเภท 302 การขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน มีจำ� นวนมากที่สุด เมื่อพิจารณาประเภทความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามสุขภาพตามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าส่วนใหญ่เป็นปัจจัยด้านกายภาพ คือ ความร้อน เสียงดัง ความเย็น และปัจจัยด้านเคมี
คือ ฝุ่นและสารเคมีชนิดต่าง ๆ
- ข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีและข้อมูลวัตถุอนั ตรายในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทีม่ กี ารน�ำเข้าและ
จัดเก็บวัตถุอนั ตราย มีเพียง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และนราธิวาส โดยจังหวัดสงขลามีการน�ำเข้าสารกัดกร่อนมากทีส่ ดุ
ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีการน�ำเข้าสารก่อระคายเคืองเพียงกลุม่ เดียว ส่วนอีก 8 จังหวัดทีเ่ หลือยังไม่มขี อ้ มูลแสดงประเภทและ
ปริมาณวัตถุอันตรายแยกตามกลุ่มสารเคมี
- ข้อมูลบุคลากรและหน่วยงานทีด่ ำ� เนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม พบว่าส�ำนักงานสาธารณสุข
ทั้ง 10 จังหวัด แยกกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ออกมาท�ำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ส่วนหน่วยบริการสุขภาพ
เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป มีกลุม่ งานอาชีวเวชกรรม ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
ด้านบุคลากรพบว่า บุคลากรของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ด�ำเนินงาน ด้าน              
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม มีทงั้ หมด 48 คน ส�ำหรับความเชีย่ วชาญ พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
มีส่วนน้อยที่จบการศึกษาเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนบุคลากรของ    
โรงพยาบาล ที่ด�ำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 139 คน พบว่า แพทย์ที่จบเฉพาะทาง
ด้านอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 3 ปี มีทั้งหมด 7 คน อยู่ที่ จังหวัดเชียงราย สระแก้ว กาญจนบุรี และสงขลา ส่วนแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 2 เดือน มีจ�ำนวนทั้งหมด 5 คน ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้
ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย นครพนม ตราด และนราธิวาส ส�ำหรับผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
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ของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งหมด 30 แห่ง ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเริ่มต้นพัฒนา มีเพียง 8 แห่ง ที่มี           
ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
5.1.2 ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นปัญหาเดิมในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นปัญหาด้านมลพิษอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยสารเคมี
- จังหวัดในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีปญ
ั หาด้านมลพิษอากาศเกือบทุกจังหวัดโดยขึน้ อยูก่ บั ประเภท
ของมลพิษอากาศ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ตาก สงขลา นราธิวาส และสระแก้ว มีปัญหาด้านฝุ่นละออง โดยจังหวัดเชียงรายมี
ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง สูงเกินค่ามาตรฐาน และมีจำ� นวนวันทีเ่ กินค่ามาตรฐาน
สูงสุด ส่วนจังหวัดสงขลาพบว่ามีปริมาณก๊าซโอโซน (O3) สูงที่สุด ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พบปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
(NO2) เฉลี่ยรายเดือนสูงสุด จังหวัดที่มีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย
- สถานการณ์ปัญหาด้านขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น             
โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา กาญจนบุรี และนราธิวาส
ส่วนขยะมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม และสระแก้ว ส�ำหรับจังหวัดทีม่ ปี ริมาณขยะอันตรายเกิดขึน้ มากทีส่ ดุ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
ตาก และนราธิวาส ซึ่งปริมาณขยะอันตรายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�ำรงชีวิตใน
สังคมท�ำให้การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ด้านสถิติการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยสารเคมี ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นทั้งหมด จ�ำนวน           
13 ครัง้ โดยเกิดขึน้ ในจังหวัดสงขลามากทีส่ ดุ รองลงมาเกิดขึน้ ในจังหวัดตาก เหตุการณ์สว่ นใหญ่เกิดขึน้ จากวัสดุประเภทพลาสติก
ยาง โฟม และเชื้อเพลิง
- ข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากการสิ่งแวดล้อมจากระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าจังหวัดนครพนม มีอัตราป่วยด้วยโรคจากพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและ
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท�ำงานมากที่สุด ส�ำหรับโรคพิษโลหะหนักรวมทุกสาเหตุ พบมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนการบาดเจ็บจากการท�ำงานพบมากที่สุดที่จังหวัดตราด ข้อมูลผู้ป่วย โรคปอดฝุ่นหินพบมากที่สุดที่จังหวัดตาก และ
เชียงราย ข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคประสาทหูเสือ่ มจากเสียงพบมากทีส่ ดุ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส และไม่พบผูป้ ว่ ยโรคระบบทางเดินหายใจ
ที่ระบุว่าเกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ส�ำหรับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ           
พบว่ามีการตรวจสมรรถการมองเห็นไปทั้งหมด 43,847 ราย มีผลการตรวจที่ผิดปกติ 1,243 ราย ตรวจสมรรถภาพปอด
ทั้งหมด 92,148 ราย มีผลการตรวจผิดปกติ 838 ราย ตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ จ�ำนวนทั้งหมด 10,938 ราย มีผลการ
ตรวจผิดปกติ 50 ราย มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 68,788 ราย มีผลการตรวจที่เสี่ยงและ
ไม่ปลอดภัย 17,220 ราย
- ประเด็นการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา มีการเฝ้า
ระวังสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่จังหวัดเชียงราย นครพนม และสงขลา การเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนจากปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตาก การเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหาการปนเปื้อนสาร
ตะกั่วในสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหามลพิษจากขยะรองเท้ามือสองที่จังหวัดสระแก้ว       
การเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหากลิน่ เหม็นจากยางพาราทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร และการเฝ้าระวังสุขภาพจากปัญหาการเกิดอุบตั ภิ ยั
สารเคมี (การขนส่ง) ที่จังหวัดนราธิวาส
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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5.2

อภิปรายผลการจัดท�ำข้อมูลสถานการณ์

1. ลักษณะโครงสร้างของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปลี่ยนจากพีระมิดแบบคงที่เป็นพีระมิด
แบบเสถียรหรือรูประฆังคว�ำ 
่ นัน่ คือมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องวางแผน หรือก�ำหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อค�ำนึงถึงผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพหรือมีการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม
เป็นต้น มีการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยโดยค�ำนึงถึงแรงงานสูงอายุมากขึ้น โดยมีการผสมผสานระหว่างการส่งเสริม       
สุขภาพเพื่อป้องกันโรคนอกงาน กับการปกป้องคุมครองสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในงาน หรือ Total Worker Health           
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งซึ่งมีทั้งประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว เช่น มาใช้แรงงาน         
เข้ามาค้าขาย หรือเพือ่ การศึกษา ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนัน้ ทัง้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการด�ำเนินงานเพื่อผลักดันให้แรงงาน
ต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจน�ำเข้ามาจากประเทศ
ต้นทาง โดยเฉพาะโรคติดต่อ ที่ปัจจุบันก�ำลังเป็นปัญหา เช่น โรค COVID-19
2. แรงงงานที่เข้ามาท�ำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตามช่วงเวลาของ
การเข้ามาท�ำงาน เช่น เข้ามาท�ำงานในช่วงการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ หรือเข้ามาเป็นแรงงานในสถานประกอบการในช่วง
เปิดด�ำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องก�ำหนดมาตรการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงานและการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ เช่น โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของแรงงาน
ทุกกลุ่ม
3. อุตสาหกรรมและแหล่งมลพิษในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า มีอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผล        
กระทบต่อสุขภาพ ทั้งปัจจัยด้านกายภาพ เคมี และการยศาสตร์ ดังนั้นผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
ควบคุมก�ำกับ ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดจากการท�ำงานและจากมลพิษสิง่ แวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีในการก�ำจัดให้ระบาย
มลพิษออกมาให้นอ้ ยทีส่ ดุ หน่วยงานทีค่ วบคุมก�ำกับควรเข้มงวดให้ผปู้ ระกอบการใช้หลักวิศวกรรมและวิธอี นื่ ๆ เพือ่ ป้องกัน
สิง่ คุกคามสุขภาพต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั ภิ ยั สารเคมีและการลักลอบทิง้ ของ
เสียอันตราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการควบคุมและบทลงโทษที่รุนแรงหรือควรแยกอ�ำนาจระหว่างหน่วยงาน        
ผู้อนุญาตและหน่วยงานผู้ก�ำกับดูแล
4. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี
4.1 การน�ำเข้าสารเคมีเข้ามาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าทั้ง 10 จังหวัด ยังขาดข้อมูลการใช้สาร
เคมีของสถานประกอบการในจังหวัดดังนัน้ ควรประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นระบบ และสามารถ
แชร์ข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่การเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้างจากการใช้สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
4.2 การจัดเก็บข้อมูลอุบตั ภิ ยั สารเคมี ปัจจุบนั ยังขาดระบบการรายงาน จัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ จากข้อจ�ำกัดของ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาข้อมูล 2 ส่วนนีโ้ ดยเร่งด่วน เพือ่ น�ำไปวางแผนจัดท�ำมาตรการความปลอดภัยเกีย่ ว
กับสารเคมีเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับประชาชนในพื้นที่ เช่น การควบคุมก�ำกับให้มีการขนส่งสารเคมีอย่างปลอดภัย     
มีการจัดท�ำแผนและซ้อมแผนรองรับอุบตั ภิ ยั ให้เหมาะสมกับประเภทของสารเคมี สือ่ สารความเสีย่ งให้ประชาชนได้รบั ทราบ
รวมทั้งการออกแบบผังเมืองเพื่อควบคุมเส้นทางการขนส่งและการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นพิษไม่ให้อยู่ใกล้พื้นที่ส�ำหรับใช้อยู่
อาศัยของประชาชน
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5. ทรัพยากรบุคคลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พบว่า ยังมีข้อจ�ำกัดของบุคลากรด้านนี้ ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อ หรือการอบรมระยะสั้นในหลักสูตร       
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส�ำหรับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทุกระดับจะต้องพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานครบ 100% และโรงพยาบาล
ที่มีความพร้อมควรพัฒนาสู่ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการท�ำงาน เพื่อรับมือกับการพัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคต
การด�ำเนินงานจัดท�ำสถานการณ์ปญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทีแ่ ต่ละ
จังหวัดมีการด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่ยงั ขาดข้อมูลส�ำคัญ และขาดการวิเคราะห์ หรือเชือ่ มโยงข้อมูล เช่น ประเภทสถานประกอบการ
ความเสีย่ ง โรคจากการท�ำงาน เพือ่ สะท้อนให้เห็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีอ่ นั จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการเฝ้าระวังโรคจาก
การท�ำงาน หรือโรคจากสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ ดังนัน้ ในระยะต่อไปจึงควรเติมเต็มข้อมูลส่วนทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูล
สารเคมี และคัดประเด็นที่ส�ำคัญ มาเฝ้าระวังโดยใช้โปรแกรม เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเพื่อให้สะดวกในการเข้าถึง ถูกต้อง
และง่ายต่อการปรับให้ข้อมูลมีความทันสมัยเพื่อน�ำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการบ่ม
ใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับผลิตผล
เกษตรกรรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การต้ม นึง่ หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(2) การกะเทาะเมล็ ด หรื อ เปลื อ ก  
เมล็ดพืช
(5) การเก็ บ รั ก ษาหรื อ ล� ำ เลี ย งพื ช   
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หนองคาย
1

1

มุกดาหาร
1

สงขลา
1

2

1
2

นราธิวาส
1

5

3

3

5

31

131
14

23

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

401
402

4

305

303
304

302

301

3

4

3

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับหิน กรวด
ทราย หรือดินส�ำหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้
(1) การโม่ บด หรือย่อยหิน
ฝุ่นหิน, เสียงดัง, ความ
ร้อน
(2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือ ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ดิน
(3) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
(4) การดูดทราย
ฝุ่นหิน, ความร้อน,
เสียงดัง
(5) การล�ำเลียงหิน กรวด ทราย หรือ ฝุ่นหิน, ความร้อน,
ดิน ด้วยระบบสายพานล�ำเลียง
เสียงดัง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์
ซึ่งมิใช่สัตว์น�้ำ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การฆ่าสัตว์
เชื้อโรค
(2) การถนอมเนื้ อ สั ต ว์ โดยวิ ธี อ บ         ความร้อน, ความเย็น
รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือ
ท� ำ ให้ เ ยื อ กแข็ ง โดยฉั บ พลั น หรื อ
เหือดแห้ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
3
1

61

41

6

ตาก
4

6
27

7

6

กาญจนบุรี
4
2

5

15
50

100

7

ตราด
1

39

2

สระแก้ว
2
1

6
3

24

2

3

1
31

11

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

2
20

3

หนองคาย

98
มุกดาหาร
10

3

สงขลา
3

1
34

222

8

นราธิวาส
1

4

32

2

21
4

5

31
241

479

36

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

99

503
6

501

5

407

405

403

6

5

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(3) การท�ำผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูป
จากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือ
สารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(5) การบรรจุเนือ้ สัตว์หรือมันสัตว์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือ
มันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศ
เข้าไม่ได้
(7) การท�ำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้
ประกอบเป็ น อาหารเช่ น ไข่ เ ค็ ม               
ไข่เยีย่ วม้า ไข่ผง ไข่เหลว เยือกแข็งหรือ
ไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้ำนม
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ
โดยวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง เช่ น การ    
พาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์
(3) การท�ำนมข้น นมผง หรือนมระเหย
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับสัตว์นำ 
�้
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน

ความร้อน, ความเย็น

ความร้อน, ความเย็น,
เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
2

ตาก
1

กาญจนบุรี
1

สระแก้ว
1

1

นครพนม
1

2

หนองคาย

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
1

สงขลา
1

1

1

5

1

5

1

1

10

รวม

นราธิวาส

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

8

704

701

7

605

603

602

601

8

7

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(1) การท�ำอาหารจากสัตว์นำ�้ และบรรจุ
ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(2) การถนอมสั ต ว์ น�้ ำ  โดยวิ ธี อ บ         
รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือ
ท� ำ ให้ เ ยื อ กแข็ ง โดยฉั บ พลั น หรื อ
เหือดแห้ง
(3) การท�ำผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูป
จากสัตว์นำ 
�้ หนังหรือไขมัน สัตว์น�้ำ
(5) การล้าง ช�ำแหละ แกะ ต้ม นิง่ ทอด
หรือบด สัตว์น�้ำ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้ำมัน
จากพืชหรือ สัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่ า ง      
ดังต่อไปนี้
(1) การสกัดน�้ำมันจากพืช หรือสัตว์
หรือไขมันจากสัตว์
(4) การท�ำน�ำ้ มันจากพืช หรือสัตว์หรือ
ไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ ผั ก   
พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, ความเย็น,
เสียงดัง

ความร้อน, ความเย็น

ความร้อน, ความเย็น

ความเย็น

ความเสี่ยง

เชียงราย
3

ตาก
1

กาญจนบุรี
2

1

ตราด
14

5

1

สระแก้ว
1

1

1

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

หนองคาย

100
สงขลา
3

6

9

11

9

นราธิวาส
1

1

27

11

9

11

11

รวม

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

101

1001
1002

10

906

901
902
904

9

802

801

10

9

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(1) การท�ำอาหารหรือเครือ่ งดืม่ จากผัก
พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่
ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้
(2) การถนอมผั ก พื ช หรื อ ผลไม้        
โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท�ำให้
เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ด
พืช หรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(2) การท�ำแป้ง
(4) การผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเมล็ด
พืชหรือหัวพืช
(6) การปอกหัวพืช หรือท�ำหัวพืชให้
เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับอาหาร
จากแป้ ง อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ         
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำขนมปัง หรือขนมเค้ก
(2) การท� ำ ขนมปั ง กรอบ หรื อ ขนม    
อบแห้ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน ฝุ่น
ความร้อน, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น
ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น
ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
7

46
1

10

4

ตาก
18

7
1

5

กาญจนบุรี
3
2

56

23
5
1

3

19

ตราด
2

2

สระแก้ว
57

11
3

นครพนม
4

12

1

2

7

3

หนองคาย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
2

7
3

สงขลา
2
1

1

37

2

นราธิวาส
1

2

6
3

146

150
13
2

17

36

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1207

1201
1202

12

1106

1101
1102
1103

11

1003

12

11

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(3) การท�ำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
น�้ำตาล ซึ่งท�ำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรื อ พื ช อื่ น ที่ ใ ห้ ค วามหวานอย่ า งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำน�้ำเชื่อม
(2) การท�ำน�้ำตาลทรายแดง
(3) การท�ำน�ำ้ ตาลทรายดิบ หรือน�ำ้ ตาล
ทรายขาว
(6) การท�ำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ ชา
กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง      
ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำใบชาแห้ง หรือใบชาผง
(2) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือ   
การท�ำกาแฟผง
(7) การเชื่ อ มหรื อ แช่ อิ่ ม ผลไม้ หรื อ
เปลื อ กผลไม้ หรื อ การเคลื อ บผลไม้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน�ำ้ ตาล

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น
ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น
ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น
ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความเสี่ยง

เชียงราย
16
4

7

ตาก
1

กาญจนบุรี
1

1

1
1
8

3

สระแก้ว
2

1

นครพนม

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

7

หนองคาย

102
มุกดาหาร
1

สงขลา
1

6

นราธิวาส
2

1

17
4

1

1
1
11

27

รวม
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103

1600

1502

16

15

15

1501

14

13

1400

1308

1302

1211
13

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(11) การท�ำไอศกรีม
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ     
เครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้
(2) การท�ำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสี
ของอาหาร
(8) การท�ำพริกป่น พริกไทยป่น หรือ
เครื่องแกง
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ         
การท�ำน�ำ้ แข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือ
ย่อยน�้ำแข็ง
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
อาหารสั ต ว์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท� ำ อาหารผสมหรื อ อาหาร
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับเลี้ยงสัตว์
(2) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กาก
พืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
เปลื อ กหอยส�ำ หรั บ ท�ำ หรื อผสมเป็น
อาหารสัตว์
โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความเย็น, เสียงดัง
สารเคมี (แอมโมเนีย)

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความเย็น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

32

1

2

ตาก
2

15

กาญจนบุรี
6

13

2

20

1

ตราด
2

20

2

สระแก้ว
1

5

9

1

นครพนม
1

17

1

22

หนองคาย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
1

7

สงขลา
11

8

36

1

นราธิวาส
11

1

7

28

19

189

2

6

1

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

18

20

21

1800

20

2001
2002
2003
2004
21

2103

17

1700

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่
เอทิ ล แอลกอฮอล์ ที่ ผ ลิ ต จากกาก        
ซัลไฟด์ในการท�ำเยื่อกระดาษ
โรงงานท�ำหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือ
สุ ร าแช่ อื่ น ๆ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง โรงงาน
ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ มอลต์ ห รื อ
เบียร์ในล�ำดับที่ 19
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้ำดื่ม
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น�้ำอัดลม
หรื อ น�้ ำ แร่ อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ  
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำน�้ำดื่ม
(2) การท�ำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(3) การท�ำน�้ำอัดลม
(4) การท�ำน�้ำแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ
ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้
(3) การท�ำยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง
หรือยาเคี้ยว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเย็น, เสียงดัง
ความเย็น, เสียงดัง
ความเย็น, เสียงดัง
ความเย็น, เสียงดัง

ความร้อน

ความร้อน, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
3

2

ตาก
1

4
1

1

กาญจนบุรี
1

2

2

สระแก้ว
2
2

3

1

1

นครพนม

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

หนองคาย

104
มุกดาหาร
1

สงขลา
1

2

นราธิวาส
3

2

19
3
1
1

2

6

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

105

2400

2304

2301

23

2203

2202

22

24

23

22

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับสิง่ ทอ ด้าย
หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (asbestos)
อย่า งใดอย่า งหนึ่ งหรือ หลายอย่ าง      
ดังต่อไปนี้
(2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืน
ส�ำหรับการทอ
(3) การฟอกย้อมสี หรือแต่งส�ำเร็จด้าย
หรือสิ่งทอ
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอ ซึง่ มิใช่เครือ่ งนุง่ ห่ม
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็น
เครื่องใช้ในบ้าน
(4) การตบแต่ ง หรื อ เย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ย       
สิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครือ่ งนุง่ ห่ม
ด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรื อ แต่ ง ส� ำ เร็ จ ผ้ า ผ้ า ลู ก ไม้ หรื อ    
เครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

ตาก
33

4

1

กาญจนบุรี
1

1

หนองคาย

นครพนม

สระแก้ว

ตราด

เชียงราย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

33

5

1

1

รวม

นราธิวาส

สงขลา

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3300

3201

32

2801

28

2706

27

33

32

28

27

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ มิใช่ทำ� ด้วยวิธถี กั หรือทอ
อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่ า ง      
ดังต่อไปนี้
(6) การท�ำวัสดุจากเส้นใยส�ำหรับใช้ทำ�
เบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ     
เครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม
เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หู
กระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จาก
ผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์หรือวัสดุอื่น
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิน้ ส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือ
รองเท้าจาก
(1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูก
สัตว์ หนังเทียม
โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของ
รองเท้า ซึ่งมิได้ท�ำจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

1

1

ตาก
1

2

70

กาญจนบุรี
5

1

สระแก้ว
1

4

2

นครพนม

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
หนองคาย

106
นราธิวาส
1

8

2

79

1

รวม

สงขลา

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

107

36

36

3601

35

34

3405
3406
3500

3403
3404

3402

3401

34

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ ไม้
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง     
ดังต่อไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือ
การแปรรูปไม้ดว้ ยวิธอี นื่ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
(2) การท� ำ วงกบ ขอบประตู ขอบ
หน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือ
ส่วนประกอบที่ท�ำด้วยไม้ของอาคาร
(3) การท�ำไม้วเี นียร์ หรือไม้อดั ทุกชนิด
(4) การท�ำฝอยไม้ การบด ป่น หรือ  
ย่อยไม้
(5) การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้
(6) การเผาถ่านจากไม้
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครือ่ งใช้
จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือ        
ผักตบชวา
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำภาชนะบรรจุเครือ่ งมือ หรือ
เครือ่ งใช้จากไม้และรวมถึงชิน้ ส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

5

ตาก
1

3

7

กาญจนบุรี
3

4

5
1

6

8

ตราด
1

2

13

สระแก้ว
1

2
2

1
16

3

4

นครพนม
1
1

1

16

3

1

13

7

หนองคาย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
1

1

3

1

สงขลา
1

8
14

15

67

นราธิวาส
17

14

5

5
4
5

15
32

79

129

รวม

38

38

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

39

40

3900

40

3801
3802

37

3700

3603
3604

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(3) การแกะสลักไม้
(4) การท�ำกรอบรูปหรือกรอบกระจก
จากไม้
โรงงานท� ำ เครื่ อ งเรื อ นหรื อ เครื่ อ ง
ตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือ
เครื่ อ งตบแต่ ง ภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น
(2) การท�ำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือ
กระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท�ำ
จากเส้นใย (fibre) หรือแผ่นกระดาษ
ไฟเบอร์ (fibreboard)
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ
ทุ ก ชนิ ด หรื อ แผ่ น กระดาษไฟเบอร์    
(fibreboard)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อ
กระดาษ หรือกระดาษแข็งอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

สารท�ำละลาย, ตะกั่ว

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
1
1

7

ตาก
2

1

10

1

กาญจนบุรี
2

2
5

9

สระแก้ว
1

1

17

1

นครพนม

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

2

1

หนองคาย

108
มุกดาหาร
1

สงขลา
3

14

นราธิวาส
4

10

3
8

63

1
1

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

109

42

42

4202

4201

41

41
4101

4002

4001

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(1) การฉาบ ขั ด มั น หรื อ ทากาว
กระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัด
กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชัน้ เข้า
ด้วยกัน
(2) การท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ภ าชนะ
บรรจุจากเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษ
แข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ์ การท�ำแฟ้มเก็บเอกสาร
การเย็บเล่ม ท�ำปก หรือตบแต่งสิง่ พิมพ์
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
เคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึง่ มิใช่
ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) การท� ำ เคมี ภั ณ ฑ์ สารเคมี หรื อ  
วัสดุเคมี
(2) การเก็ บ รั ก ษา ล� ำ เลี ย ง แยก           
คั ด เลื อ ก หรื อ แบ่ ง บรรจุ เ ฉพาะ
เคมีภัณฑ์อันตราย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

สารท� ำ ละลาย, ความ
ร้อน
สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย, ตะกั่ว,
ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

3

กาญจนบุรี
1

1

2

นครพนม
2

หนองคาย

สระแก้ว

ตราด

ตาก

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
1

สงขลา
1

7

3

2

1

9

3

1

10

รวม

นราธิวาส

44

45

45

43

4400

4303

4302

4301

43

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ ปุ ๋ ย
หรือสารป้องกันหรือก�ำจัดศัตรูพชื หรือ
สัตว์ (pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ
ก�ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(2) การเก็ บ รั ก ษาหรื อ แบ่ ง บรรจุ ปุ ๋ ย
หรือสารป้องกันหรือก�ำจัดศัตรูพชื หรือ
สัตว์
(3) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่น
เพื่อผสมท�ำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือ
ก�ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่
ใยแก้ว
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ สี
(paints) น�้ำมันซักเงา เชลแล็ก แล็ก
เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับใช้ยาหรือ
อุดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

สารท�ำละลาย

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

ความเสี่ยง

เชียงราย
2

ตาก
2

กาญจนบุรี
8

1

75

ตราด
1

สระแก้ว
10

1

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
หนองคาย

110

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหาร
1

สงขลา
4

8

1

96

รวม

นราธิวาส

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

111

4704
48

4703

47

4601

46

4503

4501

48

47

46

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

(1) การท�ำ สีส�ำ หรั บ ใช้ทา พ่น หรือ สารท�ำละลาย
เคลือบ
(3) การท�ำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ สารท�ำละลาย
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้ยาหรืออุด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ยา
อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่ า ง    
ดังต่อไปนี้
(1) การผลิตวัตถุทรี่ บั รองไว้ในต�ำรายา สารท�ำละลาย
ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สบู่
เครื่องส�ำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง      
ดังต่อไปนี้
(3) การท�ำเครื่องส�ำอาง หรือสิ่งปรุง
แต่งร่างกาย
(4) การท�ำยาสีฟัน
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
2

กาญจนบุรี
1

หนองคาย

นครพนม

สระแก้ว

ตราด

ตาก

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
สงขลา
1

1

1

1

1

2

1

1

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5001

50

4807

4803

4802

50

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(2) การท�ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับ
กลิ่น
(3) การท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ กั น น�้ ำ 
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ตั ว ท� ำ ให้ เ ปี ย กน�้ ำ 
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นตัวท�ำให้ตเี ข้าด้วยกันได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ตั ว ท� ำ ให้ ซึ ม เข้ า ไป
(wetting agents. emulsifiers of
penetrants) ผลิตภัณฑ์สำ� หรับใช้ผนึก
หรือกาวผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้เป็นตัว
ผสม (sizes) ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้เป็น
ตัวเชื่อมหรืออุด (cements) ที่ท�ำจาก
พืช สัตว์ หรือพลาสติก ที่ได้มาจาก
แหล่งผลิตอืน่ ซึง่ มิใช่ผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
ใช้อุดรูฟัน (dental cements)
(7) การท�ำผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ลิน่ หรือควัน
เมื่อเผาไหม้
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง      
ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำแอสฟัลต์ หรือน�้ำมันดิบ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

ตาก
1

กาญจนบุรี
3

นครพนม

สระแก้ว

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

หนองคาย

112
สงขลา
3

1

2

3

4

1

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

113

5203

5202

5201

52

5004

5003

52

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(3) การท�ำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิง
ส�ำเร็จรูปจากถ่านหิน หรือลิกไนต์ที่
แต่งแล้ว
(4) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
เข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอนื่ แต่ไม่รวมถึงการ
ผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง
อย่า งใด อย่ า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่ า ง      
ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำยางแผ่นในขั้นต้น จากน�้ำ
ยางธรรมชาติ ซึง่ มิใช่การท�ำในสวนยาง
หรือป่า
(2) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือ
ตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซงึ่ มิใช่การท�ำ
ในสวนยางหรือป่า
(3) การท�ำยางแผ่นรมควัน การท�ำยาง
เครป ยางแท่ง ยางน�้ำ หรือการท�ำยาง
ให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
จากยางธรรมชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, เสียงดัง

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

ความเสี่ยง

เชียงราย
4

1

2

8

ตาก
10

กาญจนบุรี
2

1

12

1

ตราด
6

1

2

สระแก้ว
1

3

5

นครพนม
4

7

3

1

หนองคาย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
7

3

สงขลา
88

21

นราธิวาส
3

8

118

4

4

77

1

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5309
5400

5307

5306

5305

5302
5304

5301

53

5204

54

53

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(4) การท�ำผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่
ระบุไว้ในล�ำดับที่ 51 จากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะห์
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท� ำ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้         
เครือ่ งเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิน้
ส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(2) การท�ำสื่อหรือพรม
(4) การท�ำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือ
กระสอบ
(5) การท�ำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ
หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ
(6) การท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น
ฉนวน
(7) การท�ำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของ
รองเท้า
(9) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
โรงงานผลิ ต แก้ ว เส้ น ใยแก้ ว หรื อ
ผลิตภัณฑ์แก้ว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

สารท�ำละลาย
ฝุ่นหิน

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย
สารท�ำละลาย

สารท�ำละลาย

ความร้อน, เสียงดัง, ฝุ่น

ความเสี่ยง

เชียงราย
2

1

6

2

1

ตาก
3

1

1

1
7

5

กาญจนบุรี
1

4

11

2

ตราด
1

สระแก้ว
2

1

9

3

2

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

2

1

2

หนองคาย

114
มุกดาหาร
1

2

สงขลา
1
1

16

18

4

21

นราธิวาส
1

12
1

1

1

33

1
50

13

24

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

115

56

57

5600

57

5703

5702

5701

55

5500

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งกระเบื้ อ ง
เคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่อง  
ดิ น เผา และรวมถึ ง การเตรี ย มวั ส ดุ    
เพื่อการดังกล่าว
โรงงานผลิ ต อิ ฐ กระเบื้ อ งหรื อ ท่ อ
ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งเบ้ า หลอม
โลหะ กระเบือ้ งประดับ (architectural
terracotta) รองในเตาไฟท่อหรือยอด
ปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับซีเมนต์
ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) การท� ำ ซี เ มนต์ ปู น ขาว หรื อ
ปูนปลาสเตอร์
(2) การล�ำเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือ
ปู น ปลาสเตอร์ ด ้ ว ยระบบสายพาน
ล�ำเลียงหรือระบบท่อลม
(3) การผสมซี เ มนต์ ปู น ขาว หรื อ
ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้าด้วยกันหรือการผสม
ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้า
ด้วยกับวัสดุอื่น

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
ตาก

กาญจนบุรี

1

สระแก้ว

ตราด

3

1

3

2

2

1

1

2

2

1

นครพนม

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

3

1

มุกดาหาร
1

1

7

1

สงขลา

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ฝุ่นหิน

ฝุ่นหิน, แร่ใยหิน

ฝุ่นหิน

ความเสี่ยง

หนองคาย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
นราธิวาส
1

6

1

5

17

5

รวม

59

60

61

6000

6100

58

5803
5900

5801

58

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิต ภัณ ฑ์อ โลหะอย่ า งใดอย่า งหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) ก า ร ท� ำ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ค อ น ก รี ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต ผสมผลิ ต ภั ณ ฑ์     
ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(3) การท�ำผลิตภัณฑ์จากหิน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (iron and
steel basic industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง
ผสม ท�ำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า (non-ferrous metal
basic industries)
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ท�ำ
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่ ว นประกอบหรื อ อุ ป กรณ์ ข อง        
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ฝุ่นหิน

ตะกั่ว

ฝุ่นหิน
ฝุ่นหิน

ฝุ่นหิน, แร่ใยหิน

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

79

ตาก
1

9

27

กาญจนบุรี
3

60

ตราด
1

16

สระแก้ว
1

19

1

43

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

28

หนองคาย

116
มุกดาหาร
19

สงขลา
2

5

71

นราธิวาส
14

2

4

11
7

376

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

117

64

6304

6303

6302

6301

63

6200

64

63

62

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานผลิตตบแต่ง ดัดแปลง หรือ
ซ่ อ มแซม เครื่ อ งเรื อ นหรื อ เครื่ อ ง
ตบแต่งภายในอาคารที่ท�ำจากโลหะ
หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่อง
เรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการ
ก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำส่วนประกอบส�ำหรับใช้ใน
การก่อสร้าง สะพาน ประตูน�้ำ  ถังน�้ำ 
หรือปล่องไฟ
(2) การท�ำส่วนประกอบส�ำหรับใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร
(3) การท�ำส่วนประกอบ ส�ำหรับใช้ใน
การต่อเรือ
(4) การท�ำส่วนประกอบส�ำหรับใช้ใน
การสร้างหรือซ่อมหม้อน�ำ้
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ฝุ่นหิน

ความเสี่ยง

เชียงราย
7

ตาก
1

1

กาญจนบุรี
3

12

3

3

สระแก้ว
1

1

นครพนม
8

8

หนองคาย

ตราด

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
8

สงขลา
1

12

1

1

นราธิวาส
2

1

3

59

4

6

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

6411
6412

6409
6410

6406

6405

6401
6402

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(1) การท�ำภาชนะบรรจุ
(2) การท�ำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือ
กระแทก
(5) การท�ำผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสาย
เคเบิล ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้ม
ด้วยฉนวน
(6) การท�ำขดสปิงเหล็ก สลัก แป้น
เกลียว วงแหวน หมุนย�้ำ  หรือหลอด
ชนิ ด พั บ ได้ ที่ ไ ม่ ท� ำ ในโรงรี ด หรื อ ดึ ง      
ขั้นต้น (primary rolling or drawing
mills)
(9) การท�ำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(10) การท�ำผลิตภัณฑ์โลหะส�ำเร็จรูป
ด้วยวิธเี คลือบหรือลงรัก (enamelling
japanning or lacquering) ซุ บ      
หรือขัด
(11) การอัดเศษโลหะ
(12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

ตาก
2

1

กาญจนบุรี
1

3
1

1

2
2

สระแก้ว
2
1

2

นครพนม

ตราด

เชียงราย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

1

1

หนองคาย

118
มุกดาหาร
1

สงขลา
4

1

1

1

8
1

นราธิวาส
2
1

8
7

5
1

1

2

11
6

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

119

66

67

67

65

6600

6500

6413

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

(13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่ อ งยนต์ หรื อ เครื่ อ งกั ง หั น          
ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รส� ำ หรั บ ใช้ ใ น      
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
เครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรส�ำหรับประดิษฐ์โลหะ
หรื อ ไม้ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ          
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
2

1

6

ตาก
1

3

กาญจนบุรี
10

5

10

ตราด
2

2

3

สระแก้ว
1

1

นครพนม
2

1

3

1

หนองคาย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
2

2

สงขลา
1

9

33

นราธิวาส
1

3

18

22

65

รวม

6800

6708

6706

6702

68

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(2) การท� ำ ดั ด แปลง หรื อ ซ่ อ มแซม
เครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ
เครื่องกัด (milling machines) เครื่อง
เจียน เครือ่ งตัด (shearing machines)
หรือ เครื่องไส (shaping machines)
(6) การท�ำ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครือ่ งดันรีด เครือ่ งท�ำให้หลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(8) การท�ำส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์
ส�ำหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมเครือ่ งจักรส�ำหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปั ่ น ท่ อ        
การพิ ม พ์ การผลิ ต ซี เ มนต์ หรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดิ น เหนี ย ว การก่ อ สร้ า ง       
การท�ำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตเลียม
หรื อ การกลั่ น น�้ ำ มั น และรวมถึ ง         
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่ งจักร  
ดังกล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

แร่ใยหิน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความเสี่ยง

ตาก
1

กาญจนบุรี
2

1

1

นครพนม

สระแก้ว

ตราด

เชียงราย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
หนองคาย

120

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สงขลา
18

20

1

1

1

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

121

7000

70

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ซ่อมแซมเครือ่ งสูบน�ำ 
้ เครือ่ งอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครือ่ งเป่าลม เครือ่ งปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน�้ำดับไฟ       
ตู ้ เ ย็ น หรื อ เครื่ อ งประกอบตู ้ เ ย็ น       
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง
ซั ก ซั ก แห้ ง หรื อ รี ด ผ้ า เครื่ อ งเย็ บ
เครื่องส่งก�ำลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น
ลิ ฟ ต์ บั น ไดเลื่ อ น รถบรรทุ ก รถ
แทรกเตอร์ รถพ่วงส�ำหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกช้อนของ (stackers)
เตาไฟหรื อ เตาอบส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการ
อุตสาหกรรม หรือส�ำหรับใช้ในบ้าน แต่
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
5

กาญจนบุรี
3

หนองคาย

นครพนม

สระแก้ว

ตราด

ตาก

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
สงขลา
1

9

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

7200

72

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ สารท�ำละลาย, ตะกั่ว
ซ่ อ มแซมเครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ
โทรทั ศ น์ เครื่ อ งกระจายเสี ย งหรื อ
บันทึกเสียง เครือ่ งเล่นแผ่นเสียง เครือ่ ง
บันทึกค�ำบอกเครื่องบันทึกเสียงด้วย
เทป เครื่องบันทึกค�ำบอกเครื่องบันทึก
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่
เหล็ ก ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก เสี ย งแล้ ว เครื่ อ ง
โทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ
ไม่ มี ส าย เครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ เครื่ อ งส่ ง
โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับ
สัญญาณ เครือ่ งเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น
ตัวกึง่ น�ำหรือตัวกึง่ น�ำชนิดไวทีเ่ กีย่ วข้อง
(semi-conductor or related       
sensitive semi-conductor devices)
คาปาซิ เ ตอร์ ห รื อ คอนเดนเซอร์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ช นิ ด ค ง ที่ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงได้ fixed or variable
electronic capacitors or condensers)
เ ค รื่ อ ง ห รื อ ห ล อ ด เ ร ดิ โ อ ก ร า ฟ            
เครื่ อ งหรื อ หลอดฟลู โ รสโคป หรื อ
เครื่องหรือหลอดเอซเรย์ และรวมถึง
การผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนส�ำหรับ
ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
3

ตาก
8

สระแก้ว
1

1

นครพนม

ตราด

กาญจนบุรี

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
หนองคาย

122

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

13

รวม

นราธิวาส

สงขลา

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

123

75

7405

7403

74

7300

75

74

73

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

โรงงานผลิต ประกอบหรือดัดแปลง ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้
ระบุ ไ ว้ ใ นล� ำ ดั บ ใด และรวมถึ ง             
ส่ ว นประกอบหรื อ อุ ป กรณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
อุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(3) การท�ำอุปกรณ์ตดิ ตัง้ หรือเต้าเสียม ตะกั่ว
หลอดไฟฟ้า (fixtures of lamp sockets
or receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อ
ตัวน�ำ  (conductor connectors)
อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือ
เครื่องประกอบส�ำหรับร้อยสายไฟฟ้า
(5) การท�ำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือ ตะกั่ว
หม้อก�ำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน�ำ 
้ หรือ
ชนิ ด แห้ ง และรวมถึ ง ชิ้ น ส่ ว นของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง       
ดังต่อไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ตาก
1

1

กาญจนบุรี
2

1

หนองคาย

นครพนม

สระแก้ว

ตราด

เชียงราย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
สงขลา
1

1

3

2

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

7802

7801

78

7702

7701

77

7501

78

77

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(1) การต่อ ซ่อมแซม หรือดอกหม้นเรือ
ในอู่ต่อเรือ นอกจากเรื่องยาง
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับรถยนต์
หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือ
เปลีย่ นแปลงสภาพรถยนต์หรือ รถพ่วง
(2) การท�ำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์
ส�ำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ย นแปลงสภาพจั ก รยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(2) การท�ำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์
ส�ำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

สารเคมี

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ตะกั่ว

ความเสี่ยง

เชียงราย
2

ตาก
3

1

กาญจนบุรี
3

3

2

ตราด
9

สระแก้ว
1

2

2

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

หนองคาย

124
มุกดาหาร
1

4

สงขลา
1

2

3

1

1

12

8

18

รวม

นราธิวาส

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

125

87

87

8701

86

84

8600

8403

8401

84

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร
พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่าง
ใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำเครื่องประดับโดยใช้เพชร
พลอย ไข่มกุ ทองค�ำ ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(3) การตั ด เจี ย ระไน หรื อ ขั ด เพชร
พลอย หรืออัญมณี
โรงงานผลิ ต หรื อ ประกอบเครื่ อ งมื อ
หรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหาร
ร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือ
ตกปลา และรวมถึ ง ชิ้ น ส่ ว นหรื อ
อุ ป กรณ์ ข องเครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งใช้     
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ     
เครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่
มิได้ระบุไว้ในล�ำดับอื่นอย่างใด อย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การท�ำเครื่องเล่น

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง

ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
แสงสว่างไม่เพียงพอ

ความเสี่ยง

เชียงราย
1

4

ตาก
2

1

สระแก้ว
1

นครพนม
1

หนองคาย

ตราด

กาญจนบุรี

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
สงขลา
2

1

4

2

2

5

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

8802

8801

88

8707

8704

88

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเสี่ยง

(4) การท�ำร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้ ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
เที ย ม ซิ ป กระดุ ม ไม้ ก วาด แปรง
ตะเกียง โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า กล้อง
สูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นหรองบุหรี่
หรือไฟแซ็ก
(7) การท�ำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในล�ำดับใด
โรงงานผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จาก ความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นทีต่ ดิ ตัง้ บน
หลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
บนอาคารซึ่ ง บุ ค คลอาจเข้ า อยู ่ ห รื อ
ใช้ ส อยไดโดยมี ข นาดก� ำ ลั ง การผลิ ต    
ติดตั้ง สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์
(2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน ความร้อน, เสียงดัง
ความร้อน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
1

3

ตาก
5

5

1

1

กาญจนบุรี
8

16

18

ตราด
1

1

สระแก้ว
6

58

2

3

1

3

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

1

2

หนองคาย

126
มุกดาหาร
1

สงขลา
4

1

6

1

นราธิวาส
2

21

84

38

2

7

รวม

สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

127

90

91

9000

9100

9102

89

8900

8803

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

(3) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
น�้ำ  ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน�้ำจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บ
น�ำ้ ขนาดก�ำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะ
วั ต ต์ การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานน�้ ำ แบบสู บ กลั บ การผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งานน�้ ำ ท้ า ย
เขื่ อ น การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานน�้ ำ จากฝาย และการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากคลองส่งน�้ำ
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ
ส่งหรือจ�ำหน่ายก๊าซ
โรงงานจัดหาน�ำ 
้ ท�ำน�้ำให้บริสุทธิ์ หรือ
จ�ำหน่ายน�้ำไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มี
การผลิ ต อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ       
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(2) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการ
บรรจุก๊าซที่เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น�้ ำ มั น    
เชื้อเพลิง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, เสียงดัง

ความร้อน, เสียงดัง

สารท�ำละลาย

ความร้อน, เสียงดัง

ความเสี่ยง

ตาก
1

2

กาญจนบุรี
3

1

1

สระแก้ว
1

2
1

หนองคาย

นครพนม

ตราด

เชียงราย

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)
มุกดาหาร
2

สงขลา
2

2

นราธิวาส
1

4

3

1

10

1

รวม

95

95

97

98

9700

9800

9503

9501

92

9200

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก
ความเย็น สารเคมี
(แอมโมเนีย)

ความเสี่ยง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ รถพ่ ว ง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วย สารท�ำละลาย
เครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว
(3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อน สารท�ำละลาย
ด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการ
ซ่อมไว้ในล�ำดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
หรือย้อมผ้าเครื่องนุ่งห่ม พรม หรือ    
ขนสัตว์

โรงงานห้องเย็น

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เชียงราย
1

26

8

ตาก
21

2

กาญจนบุรี
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1

1

25

1

ตราด
11

9

สระแก้ว
15

5

1

11

1

นครพนม

จ�ำนวนโรงงานในพื้นที่ SEZ แยกประเภทโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563) (ต่อ)

1

9

หนองคาย

128
มุกดาหาร
1

10

5

สงขลา
1

44

22

นราธิวาส
8

5

1

1

180

53

รวม
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100

101

102

10001
10100

10200

99

100

9900

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือ
เปลีย่ นลักษณะอาวุธปืน เครือ่ งกระสุน
ปืน วัตถุระบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มี
อ� ำนาจในการประหาร ท�ำ ลายหรื อ
ท�ำให้หมดสมรรถภาพในท�ำนองเดียว
กับอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิ ด และรวมถึ ง สิ่ ง ประกอบของ     
สิ่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ส่ ว นประกอบของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยไม่ มี ก ารผลิ ต อย่ า งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทา พ่น หรือเคลือบสี
โรงงานปรั บ คุ ณ ภาพของเสี ย รวม    
(central waste treatment plant)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ผลิต และหรือจ�ำหน่ายไอน�้ำ  (steam
generating)

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ความร้อน, เสียงดัง

สารท�ำละลาย
ความร้อน, เสียงดัง

ตะกั่ว

ความเสี่ยง

กาญจนบุรี
1

2

1

สระแก้ว
1

หนองคาย

นครพนม

ตราด

ตาก

เชียงราย
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สงขลา
3
2

1

3
5

1

รวม

นราธิวาส

มุกดาหาร

106

10600

ความเสี่ยง

เชียงราย

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ   ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง 3
คัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำ ความร้อน, ฝุ่น, เสียงดัง
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดบิ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม
รวม
566

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ตาก
431

กาญจนบุรี
792

6

7

ตราด
172

สระแก้ว
395

5

5

216

167

มุกดาหาร
6

นราธิวาส
1

19

28

รวม

119 1039 145 4040

2

12

สงขลา

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ไม่รวมโรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตั้งแต่ 50 แรงม้า/คนงาน 50 คน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2

105

10500

ประเภท
ล�ำดับที่
โรงงานหลัก

นครพนม
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หนองคาย
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จัดท�ำโดย:

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ปรึกษา
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อ�ำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดท�ำเนื้อหา
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน
นางสาวภัทรินทร์ คณะมี
นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี
นายบวร มิตรมาก
นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์
นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง
นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ
นางสาววิรงรอง กาญจนะ
นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก
นางสาวธันย์ชนก นาแหลม
นางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร
นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรียบเรียงเนื้อหา
นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี
นายบวร มิตรมาก
นางสาวสุนันท์ นาคกร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทบทวนเนื้อหา
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์

รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ
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