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นิเวศอุตสาหกรรม 
 
 นิเวศอุตสาหกรรม ประกอบดวย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง สวนอุตสาหกรรม 2 แหง เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 1 แหง เปนพื้นที่ 157.43 ตารางกิโลเมตร และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจายตัว 
อยูในพื้นที่ลุมน้ํา 5,039 แหง 
 
พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม 
 

พื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี นับเปนพื้นที่สําคัญและมีศักยภาพสูงแหงหนึ่งของประเทศ ในดาน
การเปนฐานการผลิตทางดานอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากนโยบายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ที่เร่ิมมาตั้งแต ป พ.ศ.2524 จนถึงปจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ อันเปนแผนพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ซึ่งแตละฉบับเปนเสมือนกระจกสะทอนถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในแตละสมัย สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาอนุภาคที่เห็นไดชัด คือ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งกําหนดใหมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จะไดรับการพัฒนาใหเปน “แหลงอุตสาหกรรมหลัก” ของประเทศในอนาคต 
เนื่องจาก ตองการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ มา อยางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6-7 ก็ยังคงสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นทีน่ีอ้ยู 
แตใหมีการเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครใหมากขึ้น จะเห็นไดวาแผนพัฒนาฯ ต้ังแตฉบับที่ 5-7 นั้นสวนใหญ
จะเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหกระจายในภูมิภาค
อ่ืนๆ ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบในดานการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
เปนหลัก สงผลตอปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา ตัวอยางที่เห็นไดในพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกับอนุภาค เชน ปญหา
ดานมลภาวะในพื้นที่อุตสาหกรรมในสมุทรปราการและมาบตาพุด เปนตน แผนพัฒนาฯ ฉบับหลังๆ 
ไดแก ฉบับที่ 8-10 จึงพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยคํานึงถึงความสมดุลของเมืองกับชนบท เชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเนนการพัฒนาโดยยึดหลักทางสายกลาง เนนการ
พัฒนาฐานอุตสาหกรรมและบริการที่มีอยูเดิมใหแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ เกิดสมดุลกับส่ิงแวดลอม
และชุมชนมากขึ้น   

 
โครงสรางและองคประกอบในนิเวศอุตสาหกรรมของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ประกอบไปดวย 

พื้นที่ที่ใชประกอบการอุตสาหกรรมจําแนกออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดใหญและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยูในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งจากการทบทวนขอมูลของกรม
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พัฒนาที่ ดินและวิเคราะหเปรียบเทียบดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวา พื้นที่ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ประกอบดวยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี ในป พ.ศ.2545 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 87.98 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มข้ึนเปน 157.43 ตารางกิโลเมตร  
ในป พ.ศ.2550 หรือคิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 78.94 ของพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2545 ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การใชที่ดินประเภทประกอบการอุตสาหกรรม 
                                        ในพื้นทีลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจนีบรุี 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ที่มา : ขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดินและการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 

• พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 

พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรม
จํานวน 3 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิต้ี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร เขตประกอบอุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี และสวนอุตสาหกรรม 2 แหง 
ไดแก สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปารค ดังสรุปขอมูล
สถานภาพในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 

การใชประโยชนที่ดินประเภท 
ประกอบการอุตสาหกรรม ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา 

ป พ.ศ. 2545 ป พ.ศ. 2550 

บางปะกง ลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก 3.76 6.51 
 ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด 4.53 6.88 
 ลุมน้ําสาขาคลองหลวง 39.04 65.20 
 ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง 15.04 19.20 
 รวม 62.37 97.79 
ปราจีนบุรี ลุมน้ําสาขาคลองพระสะทึง 0.71 7.10 
 ลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง 4.05 12.05 
 ลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน 6.07 8.25 
 ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนตอนลาง 14.78 32.24 
 รวม 25.61 59.64 

รวมลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 87.98 157.43 



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศอุตสาหกรรม 
 

-3- 

ตารางที่ 2 พืน้ที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญในพื้นทีลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
 

พ้ืนท่ี ระบบบําบัดและกําจัดของเสีย พ้ืนท่ีประกอบการ 
(ไร) 

ส่ิงอํานวย 
ความสะดวก ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดขยะ 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 3,228 น้ําประปาวันละ 300,000 ลบ.ม./
วัน ระบบไฟฟา สามารถจาย
ไฟฟา 200 เมกกะโวลท-แอมแปร 
แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลท 

Aerated Lagoon, SBR ที่
ไดรับการออกแบบให
สามารถรองรับน้ําเสียได
ประมาณ 1,100 ลบ.ม./วัน 

เตาเผา  2 เตา สามารถเผา
ขยะได 29.4 ตัน/วัน 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิต้ี  6,387 ระบบน้ําประปา ใชน้ําประปาจาก
อางเก็บน้ําจํานวน 2 อาง ขนาด
ความจุประมาณ 7.5 ลาน ลบ.ม. 
ผลิตน้ําประปาวันละ 23,350 ลบ.ม./
วัน ระบบไฟฟา มีสถานีไฟฟายอย
ขนาด 150 เมกกะวัตต 
แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลท 

ระบบตะกอนเรงสามารถ
รองรับน้ําเสียไดประมาณ 
17,000 ลบ.ม./วัน  

ระบบเตาเผาสามารถเผาขยะ
ได 40 ตัน/วัน 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร      16,577 ระบบน้ําประปา โดย บริษัท อมตะ 
ควอลิต้ี วอเตอร จํากัด ระบบไฟฟา 
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลท 

ระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางทางชีวภาพแหงที่ 
1 (SBR) และแหงที่ 2 (AS) 
มีบอ Equalization Tank 
และบอ Polishing Pond  

จัดพื้นที่กําจัดขยะเฉพาะ
ของนิคมอุตสาหกรรม โดย
จัดแยกขยะ 5 ประเภท 
ไดแก กระดาษและไม แกว 
พลาสติก โลหะ และขยะ
เปยก โดยจัดเตรียมพื้นที่ให
เหมาะสมกับประเภทและ
ปริมาณของขยะ 

เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี   4,238 ระบบน้ําใช ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบการจัดการกากของเสีย 
ระบบการจราจร และระบบ 
ระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท และ
ระบบดับเพลิงเพียงพอตอโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ 
Trickling Filter ควบคูกับ 
Aerated Lagoon 
 

จัดสรรพื้นที่กําจัดขยะและ
กําจัดของเสียประมาณ 5 ไร 
และจัดพื้นที่ผังกลบขยะ
ประมาณ 55 ไร 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
กบินทรบุรี  

3,500 ไฟฟาจากสถานีไฟฟายอยของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 
50x2 เมกะวัตต อางเก็บน้ําที่
สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน   
1 ลาน ลบ.ม. ระบบผลิตประปาทีม่ี
กําลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน 

ระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางสามารถบําบัด 
น้ําเสียไดวันละ 16,000 
ลบ.ม./วัน 

เตาเผามูลฝอยขนาด 100 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง  

เขตอุตสาหกรรม 304  
อินดัสเทรียล ปารค    

7,500 ระบบไฟฟา : 22,000 V, จาก
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา 300 
เมกกะวัตต อางเก็บน้ําในตัว
ขนาด 36 ลาน ลบ.ม. และ
สามารถขยายไดในอนาคต 

โรงงานบําบัดน้ําเสีย 2 แหง กากของเสียทั้งหมดจะถูก
ทิ้งในเขตพื้นที่ลอมดวย
เชือกปู HDPE 2 ช้ัน  

ที่มา : รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่โครงการ, พ.ศ.2548-2550 
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ตารางที ่3 การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

 

จํานวนโรงงาน  (แหง) 
พ้ืนที่ประกอบการ พ้ืนที่ (ไร) 

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 

พ้ืนที่วาง 
พ.ศ.2550 

(ไร) 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 3,228 150 150 150 250 
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  6,387 63 63 68 3,122 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร      16,577 368 379 490 803 
เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี   4,238 43 48 68 836 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  
กบินทรบุรี  

3,500 27 27 27 414 

เขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปารค   7,500 65 65 70 1,000 
ท่ีมา : รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่โครงการ, 2548-2550 

 
• โรงงานอุตสาหกรรมในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

 
การรวบรวมขอมูลสถิติจํานวนโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน ตารางที่ 4 ไดนําขอมูล

ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยูในตําบลที่อยูในเขตลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มาวิเคราะหเพื่อประมาณ
การจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา สําหรับการประมาณการจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม     
ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีในป พ.ศ.2550 โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 5,039 แหง สวนใหญเปนโรงงานประเภทที่ 3 รวมทั้งสิ้น 4,260 แหง 
คิดเปนรอยละ 84.54 ของโรงงานทั้งหมดที่มีอยูในลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี รองลงมา ไดแก โรงงาน
ประเภท 1 จํานวน 394 แหง คิดเปนรอยละ 7.82 และโรงงานประเภท 2 จํานวน 385 แหง คิดเปนรอยละ 
7.64 ตามลําดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานในป พ.ศ.2548 – 2550 ดังตารางที่ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบการกระจายตัวของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและพื้นที่ลุมน้ําปราจนีบรีุ พบวา พืน้ทีลุ่มน้าํ
บางปะกงมีการกระจายตัวของโรงงานมากกวาในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี หากพิจารณาตามประเภทของ
โรงงานมีขอแตกตางในสวนของการกระจายตัวโรงงานในประเภท 1 ซึ่งในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีการ
กระจายตัวของโรงงานประเภทดังกลาวนอยกวาในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี ประเภทอุตสาหกรรมที่สําคัญใน
บริเวณลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ไดแก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนและประกอบรถยนต ผลิตภัณฑพลาสติก เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม 
อุตสาหกรรมเหล็กและโครงสราง ผลิตภัณฑคอนกรีต อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมอาหาร และการ
แปรรูปอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
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ตารางที่ 4 จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุรี ป พ.ศ.2550 
 

จํานวนโรงงาน ลุมน้ําหลัก 
จําพวกที่ 1 จําพวกที่ 2 จําพวกที่ 3 รวม 

ลุมน้ําบางปะกง 179 280 3,070 3,529 
ลุมน้ําปราจีนบุรี 215 105 1,190 1,510 

รวม 394 385 4,260 5,039 
ท่ีมา : วิเคราะหและปรับปรุงจากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2550) โดยใชขอมูลจํานวน     

โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในเขตตําบลที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
 

หากพิจารณาตามลุมน้ํา พบวา ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง มีโรงงานทั้งสิ้น 3,529 แหง คิดเปนรอยละ 
70.03 ของโรงานทั้งหมดในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี โดยสวนใหญอยูในประเภท 3 ทั้งสิ้น 3,070 แหง คิดเปน
รอยละ 86.99 ของโรงงานพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และคิดเปนรอยละ 60.92 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี รองลงมาอยูในประเภท 2 ทั้งสิ้น 280 แหง คิดเปนรอยละ 7.93 ของโรงงานพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง 
และคิดเปนรอยละ 5.56 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรีุ และโรงงานประเภท 1 ทัง้สิน้ 179 แหง 
คิดเปนรอยละ 5.07 ของโรงงานพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และคิดเปนรอยละ 3.55 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ํา
บางปะกง-ปราจีนบุรี โดยในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองหลวงมีจํานวนโรงงานกระจายตัวมากที่สุด 1,931 แหง 
คิดเปนรอยละ 54.72 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง รองลงมากระจายตัวอยูในลุมน้ําสาขาที่ราบ
แมน้ําบางปะกง 906 แหง คิดเปนรอยละ 25.67 ของโรงงานในลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําสาขานครนายก 547 แหง 
คิดเปนรอยละ 15.50 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําสาขาคลองทาลาด 145 แหง คิดเปน
รอยละ 4.11 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง 

 
สําหรับในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี มีโรงงานทั้งสิ้น 1,510 แหง คิดเปนรอยละ 29.97 ของโรงาน

ทั้งหมดในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี โดยสวนใหญอยูในประเภท 3 ทั้งสิ้น 1,190 แหง คิดเปนรอยละ 
78.81 ของโรงงานพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี และคิดเปนรอยละ 23.62 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี รองลงมาอยูในประเภท 1 ทั้งสิ้น 215 แหง คิดเปนรอยละ 14.24 ของโรงงานพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี 
และคิดเปนรอยละ 4.27 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี และโรงงานประเภท 2 ทัง้สิน้ 105 แหง 
คิดเปนรอยละ 6.95 ของโรงงานพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี และคิดเปนรอยละ 2.08 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ํา
บางปะกง-ปราจีนบุรี โดยโรงงานกระจายตัวอยูในลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจนีตอนลาง มากทีสุ่ด ทัง้สิน้ 700 แหง 
คิดเปนรอยละ 46.37 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี รองลงมากระจายตัวอยูในลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน 
ทั้งสิ้น 337 แหง คิดเปนรอยละ 22.32 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ําสาขาคลองพระสะทึง 298 แหง 
คิดเปนรอยละ 19.74 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี และลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง 175 แหง คิดเปน
รอยละ 11.59 ของโรงงานในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี 



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศอุตสาหกรรม 
 

-6- 

ตารางที่ 5 การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที่ลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุร ี 
                          ป พ.ศ.2548-2550 

 

ท่ีมา : วิเคราะหและปรับปรุงจากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2550) โดยใชขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในเขตตําบลท่ีอยู
ในพื้นที่ลุมนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุร ี

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา ป พ.ศ. จําพวกที่ 1 จําพวกที่ 2 จําพวกที่ 3 รวม 
ลุมนํ้าบางปะกง ลุมนํ้าสาขาคลองทาลาด 2548 - - 29 29 

  2549 - - 16 16 
  2550 - 1 5 6 
 ลุมนํ้าสาขาคลองหลวง 2548 - 15 238 253 
  2549 - 11 131 142 
  2550 1 6 138 145 
 ลุมนํ้าสาขาแมนํ้านครนายก 2548 - 2 56 59 
  2549 - 4 59 63 
  2550 - - 26 26 
 ลุมน้ําสาขาที่ราบแมนํ้าบางปะกง 2548 - - 114 114 
  2549 - 4 65 69 
  2550 - - 57 57 
 รวม 2548 - 17 437 454 
  2549 - 19 271 290 
  2550 1 7 226 234 

ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมน้ําสาขาแมนํ้าพระปรง 2548 - 1 5 6 
  2549 - - 7 7 
  2550 - 1 9 10 
 ลุมนํ้าสาขาคลองพระสะทึง 2548 - 1 19 20 
  2549 - - 4 4 
  2550 - 1 11 12 
 ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าปราจีนตอนลาง 2548 - 1 61 62 
  2549 - 1 41 42 
  2550 - 1 65 66 
 ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าหนุมาน 2548 - - 23 23 
  2549 - 1 9 10 
  2550 - - 14 14 
 รวม 2548 - 3 108 111 
  2549 - 2 61 63 
  2550 - 3 99 102 

2548 - 20 545 565 
2549 - 21 332 353 รวมลุมนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี 
2550 1 10 325 336 
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เรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอมและมลภาวะจากอุตสาหกรรม 
 

พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 
จากรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในป พ.ศ.2548 จนถึงป พ.ศ.2550 ของพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญทุกแหงในลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรีที่นําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่
เกี่ยวของ พบวา สามารถปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ไดเสนอไวในรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สวนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพอากาศ 
ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ํา และสุขภาพอนามัย พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานของทางราชการ 
ในกรณีที่พบผลการติดตามตรวจสอบที่ไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดนั้น ไดมีความพยายามปรับปรุง
แกไขเพื่อใหการดําเนินงานสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  

 
ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ปญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีเปนผลจากการพัฒนาพื้นที่

ชายฝงทะเลตะวันออก ทําใหมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรม โดยมีการลงทุนเขามามากขึน้และหลายประเภท 
ซึ่งจากการวางแผนเตรียมพื้นที่รองรับยังไมดีพอ ทําใหอุตสาหกรรมกระจัดกระจายอยูในพื้นที่ตางๆ อยาง
ไมเปนระเบียบ ยากตอการควบคุมการตั้งถิ่นฐานและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การขยายตัวทางดาน
อุตสาหกรรม โดยขาดการควบคุมและบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ทั้งในดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย มลภาวะทางอากาศ และเสียง ตลอดจน
สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ในสวนของการประกอบการอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมรายยอย 
ที่อยูนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม  ไดทําการทบทวนขอมูลสถานการณ
ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม และเรื่องรองเรียนที่มีในพื้นที่ (เฉพาะที่มีการรายงาน) จากรายงานสถานการณ   
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (พ.ศ. 2551-
2554) ซึ่งสรุปไดดัง ตารางที่ 6 
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 ตารางที ่6 สถานการณคุณภาพสิง่แวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
                                    ในพืน้ทีลุ่มน้าํบางปะกง-ปราจีนบุร ี
 

จังหวัด ปญหาสิ่งแวดลอม สถานการณปญหา พ้ืนที่ที่มีปญหา 
ฉะเชิงเทรา น้ําเสีย มีปญหาน้ําเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมบาง

ประเภทที่อยูริมน้ําปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
โดยตรง 

อําเภอบางปะกง  อําเภอบางคลา   
อําเภอบานโพธิ์ อําเภอเมือง และ  
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

 กากของเสีย 
อุตสาหกรรม 

มีการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

อําเภอพนมสารคาม และอาํเภอ
แปลงยาว 

ปราจีนบุรี น้ําเสีย มีปญหาน้ําเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมบาง
ประเภทที่อยูนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยไมได
บําบัด หรือบางทีมี่การบําบัดแตไมไดมาตรฐาน 

อําเภอบานสราง และอําเภอเมือง 

 มลพิษทางอากาศ มีการรองเรียนเรือ่งกลิ่นเหม็นจากโรงงาน อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ 
และอําเภอเมือง 

 มลพิษทางเสียง โรงงานที่อยูใกลชุมชนและมีระดับเสียงรบกวน อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ  
และอําเภอเมือง 

ชลบุรี น้ําเสีย มีปญหาน้ําเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมบาง
ประเภทที่อยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 

อําเภอพนัสนิคม  อําเภอบานบึง  
อําเภอเกาะจันทร  อําเภอศรีราชา 
และอําเภอบางละมุง 

 มลพิษทางอากาศ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทปลอยมลพิษ
ทางอากาศมีคาเกินกวามาตรฐาน 

อําเภอเมือง อาํเภอพานทอง และ 
อําเภอศรีราชา 

 มลพิษทางเสียง โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทอยูใกลชุมชน
และมีระดับเสียงดังเกินกวามาตรฐาน 

- 

 กากของเสีย 
อุตสาหกรรม 

มีการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

อําเภอศรีราชา และอําเภอสัตหีบ 

สระแกว น้ําเสีย มีปญหาน้ําเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมบาง
ประเภทที่อยูนอกนิคมอุตสาหกรรม   

อําเภอวัฒนานคร อําเภอ  
อรัญประเทศ อําเภอเขาฉกรรจ 
อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวังสมบูรณ  
และอําเภอเมือง 

 กากของเสีย 
อุตสาหกรรม 

มีการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

อําเภอวัฒนานคร  และ 
อําเภอเมือง 

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (พ.ศ. 2551-2554) 
 
 

 



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศอุตสาหกรรม 
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จากการศึกษาทบทวนขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จากการศึกษาโดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโครงการบริหารจัดการนิเวศลุมน้ําบางปะกง 
ป พ.ศ.2549 โครงการประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง ป 
พ.ศ.2550 และในโครงการนี้ พบวา คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมสวนใหญเปนไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ในกรณีที่ไมเปนไปตามที่กําหนดก็มีการติดตามแกไข 
 

ภายใตแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําบางปะกงแบบบูรณาการ ป พ.ศ.2550 กรมควบคุมมลพิษ 
ไดดําเนินโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน โดยมีการสํารวจภาคสนาม
และจัดทําฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก โดยได
ดําเนินการสํารวจขอมูลเบื้องตน โรงงานนํารองประเภทอุตสาหกรรม 5 แหง และอุตสาหกรรมชมุชน 30 แหง 
และปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานเสริมสรางศักยภาพการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมชุมชน/โรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษอยางตอเนื่องจากปลอง
ระบายอากาศเสียอุตสาหกรรม (CEMs) ซึ่งไดจัดทําระบบคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับรับ-สง และประมวลผล
ขอมูลตรวจวัดการระบายมลพิษจากปลองโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการติดตามตรวจสอบ
การระบายมลพิษดังกลาวในพื้นที่อยางตอเนื่อง จะเปนประโยชนตอการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
นิเวศอุตสาหกรรมในอนาคต 
 


