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กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
ประโยชน์ ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง ทาให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร การ
กล่าว คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย
หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทาโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
หรือความเสียหาย ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูล และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ใน
เอกสารฉบับนี้โดยชัดแจ้ง

คานา
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้
ให้ความสาคัญการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของพื้นที่ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานดาเนิ นงานหลักในการ
ดาเนินการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายจานวน 15 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสระแก้ว โดยได้ศึกษาและพัฒนา
รูปแบบของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย โดยมีรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบ่งออกเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์
5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ซึ่งจะบ่งบอกว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พร้อม
กับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการดาเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและตรวจประเมิน
ซึ่ ง ได้ ป รับ ปรุงเกณฑ์ และตั วชี้ วัด จากเกณฑ์ และตัว ชี้วั ด การเป็ นเมื องอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เวศ ฉบับ
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาประกอบด้วย ที่มาและความสาคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ คุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกั บตัวชี้วัดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ รวมถึงแนวทางการรวบรวม
เอกสารหลั กฐานตามเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อการประเมิ น ระดั บ ความเป็ น เมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่
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1


ที่มาและความสาคัญของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มาของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามั ยต่ อสัง คม โดยปัญหาดังกล่าว บางพื้นที่ประสบปัญหาน้าเน่าเสี ย
อากาศเป็ น พิ ษ ส่ ง ผลต่ อสุ ขภาพของประชาชนที่ อาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ บางพื้ น ที่ ยั ง มี ปั ญ หาเกี่ย วกั บ
ประชากรแฝงจานวนมาก ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภคขั้น
พื้ น ฐาน เกิ น กว่ า ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ที่ จ ะรองรั บ ได้ ทั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 - 1 มลพิษในเมืองใหญ่
จากปัญหาที่กล่าวมา หลายประเทศได้คิดค้นวิธีการในการแก้ปัญหา โดยนาหลักการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดย
แต่ละประเทศมีแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่สภาพ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่ น สหรัฐอเมริกา เน้นการลดปริมาณของเสียโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce
Reuse Recycle) การใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานชีวภาพจากของเสียและวัส ดุเหลื อใช้ (Waste to
Energy) แคนาดาใช้แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) สวีเดนนาของเสียกลับมาใช้
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ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าและให้ พลังงานแก่เครื่องทาความร้อน ญี่ปุ่นเน้นการกระตุ้นการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมใหม่ และการจั ด การของเสี ย ให้ เ ป็ น ศู น ย์ (Zero Waste) โดยแลกเปลี่ ย นของเสี ย
อุตสาหกรรมหรือ Waste Exchange ตามหลัก 3Rs

รูปที่ 1 - 2 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย1

1

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557
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รูปที่ 1 - 3 ตัวอย่างพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบในเมืองอุตสาหกรรม
จากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและความต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หา รวมถึ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรีที่
เห็นชอบในหลักการข้อเสนอของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ทาให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศตามบทบาทความ
รับผิดชอบ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากเอกสารวิชาการ และผลงานวิจัย บท
วิเคราะห์ของนักวิชาการจากภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อมูลประกอบการปรับปรุงเอกสารแนวทางและกลไก
การขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจและบริการเชิงนิเวศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี 2550 มี
หน้ า ที่ กาหนดยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ความเป็ น เมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ และผลั กดั น
ยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ โดยเลือกจังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และระยอง เป็นพื้นที่เป้าหมาย
นาร่อง และในปี 2554 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกาหนดดัชนีชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนดดัชนีชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทยที่
เหมาะสม โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ ยังมีการดาเนินการในเชิงรุก
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มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นรูปธรรม จึงได้
เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ประกอบ
กิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ
ประชาชนไว้วางใจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบการกากับดูแลเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 โดยมีโครงการส่ง เสริม ให้ โรงงานอุตสาหกรรมแสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคมตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO 26000 : Social Responsibility โดยได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ทั้งยังได้ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW Award ตั้งแต่ปี 2551-2555 ร่วมมือกันเป็น
เครือข่าย CSR-DIW (CSR-DIW Network) สาหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างกัน นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมไทยให้กิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามที่ได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเน
สเบิร์ก เมื่อปี 2545 และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อปี 2552 โดยริเริ่มโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (GI) ขึ้น
การดาเนินงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ การผลักดันการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
จานวน 9 แห่ง ใน 6 จังหวัด เข้าร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยความร่วมมือสนับสนุนจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. จังหวัดระยอง
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8. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง
9. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี
ในปีงบประมาณ 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขยายพื้นที่ดาเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศครอบคลุมพื้นที่เมืองหรือเขตอาเภอที่มีการประกอบอุตสาหกรรมหนาแน่น ในพื้นที่นาร่อง
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2556 ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด ระยอง สมุ ท รปราการ
สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อจัดทากิจกรรมและ
แผนงานสนับสนุนการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีนโยบาย
ขยายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้จัดทาหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงจัดตั้งคณะทางานขึ้นมา 3 คณะ
คือ คณะทางานจัดทานโยบายสาหรับโครงการ คณะทางานพัฒนาศักยภาพพนักงาน เผยแพร่อบรม
แนวคิดหลักการในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และคณะทางานโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พร้อมทั้งดาเนินการส่งเสริมและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ดาเนินการตามกรอบ
แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ในปี 2550 ได้ดาเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องเมืองนิ เวศเศรษฐกิจ ในส่วนภูมิ ภาค 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี และศึกษาวิจัยวิธีการหมุนเวียนของเสี ยและวัสดุ
เหลือใช้ประเภทแร่ จานวน 8 ชนิด ให้สามารถนากลับมาใช้ และถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการและทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ได้เริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ใน 25 จังหวัด (Area-Based Collaborative Research:
ABC) ในปี 2550 ภายใต้โครงการแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจ (Eco City)
โดยมีเป้าหมายในการสร้างข้อมูลความรู้ที่สะท้อนบริบทของพื้นที่ทั้งด้านการพัฒนาคนและสังคมคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกจัดการความรู้ที่เป็นข้อต่อเชื่อมประสานความร่วมมือของหลาย
หน่วยงานที่มีภารกิ จต่างกันให้เกิดความร่วมมือ เพื่อนาสู่การบูรณาการทรัพยากร และกาหนดทิศ
ทางการพัฒนา หรือแก้ปัญหาที่สาคัญของประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการกาหนดทิศ
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ทางการพัฒนาต่างกันตามบริบทและเงื่อนไขของการพัฒนา เพื่อวางกรอบพื้นฐานการพัฒนาเมื อง
ระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจ และเพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เน้นพื้นฐานแนวคิด
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกและกลุ่ ม วิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนากาลังคนในพื้นที่
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
มีนโยบายที่จะสร้างเมืองชีวมวล (Biomass Town) เพื่อป้องกันปัญหาก๊าซเรือนกระจก และ
สร้างระบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบชีว
มวล การน ามาผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมใหม่ เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และระบบก าจั ด ขยะรวมอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ (Conversion Plant) เพื่ อผลิ ต พลั งงานความร้อน ไฟฟ้ า ปุ๋ ย อิ น ทรีย์ และพลาสติก
ชีวภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้ผลักดันให้
สมาชิ ก และผู้ ป ระกอบการทั่ ว ไปหั น มาเน้ น การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม น าหลั ก 3Rs มา
ประยุกต์ใช้ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ และพยายามสร้างเครือข่ายทั้งระหว่างผู้ประกอบการเอง และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ เกิด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการผลักดันในระดับนโยบายร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม

ความสาคัญของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพัฒนาทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม
และชุมชนโดยรอบ โดยในส่วนของโรงงานเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัสดุและพลังงานอย่าง
คุ้ ม ค่ า ด้ ว ยการวางแผนอย่ างรอบคอบก่อนใช้ มี การสร้า งเครื อข่ายความร่ว มมือระหว่ างโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต หากยังเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลกาไร และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับภาคธุรกิจอีกด้วย จากนั้นจะมีการร่วมมือ กับชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตไปพร้อม ๆ กับโรงงานอย่างยั่งยืน ดังนั้น
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงเป็นกลไกที่เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้มาตรการในการ
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ป้องกันมลภาวะตั้งแต่แรกเริ่ม แทนการใช้หลักการบาบัดมลภาวะที่เกิดขึ้นในท้ายสุดของกระบวนการ
ผลิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
การพั ฒ นาเมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ สอดคล้ องกับ มติ คณะรัฐ มนตรี นโยบายรัฐ บาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
• มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไป
พิจารณาจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรม
เดิม (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง) โดย
ให้คานึงถึงการจากัดการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด สาหรับพื้นที่อุตสาหกรรม
ใหม่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี) ให้พิจารณาจัดทาแผนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
• นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
• นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิ ดจาก
การผลิตและบริโภค รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สาระสาคัญ
มีแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จานวน 15 พื้นที่ โดยมี แผนงานและโครงการสาคัญ ในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด 15 จังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการและการดาเนินโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดต่อไป ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน
ดาเนินงานหลักในการดาเนินการและมีกรอบระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติดังนี้
- การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล ของการอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง
สมดุล และยั่งยืน
- แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ มขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
• ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ... ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนา
สั ง คม เศรษฐกิจ ให้ เติ บ โตและมี ความเป็ น ธรรมบนความสมดุ ลของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลน
ของทรัพยากรลงได้
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้
ความสาคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการ
ดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ
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เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง
ระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง
ระบบและการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรั บมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดนเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
- พั ฒ นาความมั่ น คงน้ า พลั ง งาน และเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม
มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการ
ใช้น้าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คานึกถึงการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
- ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และดาเนินโครงการ
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
• ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการ
ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2559-2564)
• ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 1 การบริหารจัดการให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป้าหมายหลักของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมโดย
สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทาให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

รูปที่ 1 - 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง นิเวศมีวัตถุประสงค์สาคัญ 2 ประการ คือ (1) การจัดการ
เพื่อลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และ (2) การเตรียมความพร้อมในพื้นที่
เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดย
เริ่ม ต้ น จากการจั ด ทาแผนแม่ บทการพั ฒนาพื้ นที่ การจั ด ท าแผนปฏิบัติ การพั ฒนาพื้น ที่ และการ
ดาเนินการตามแผน

11


คุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ความหมายและขอบเขตของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้
คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ ที่อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) และ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นสาคัญ เพื่อคงความอุดมสมบู รณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้ชน
รุ่นหลังสืบต่อไป โดยคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีอยู่ด้วยกันหลายคา2 เช่น
•

Industrial Ecology เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้น เพื่อประยุกต์เข้ากับ การพัฒนา
เศรษฐกิ จ แบบยั่ ง ยื น โดยการเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ค าว่ า “Industrial
Ecology” เริ่ ม เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ตั้ ง แต่ ปี 1989 (พ.ศ. 2532) เมื่ อ Frosch and
Gallopoulos ได้เสนอหลักการนี้ในวารสาร Scientific American
• Industrial Ecology เป็นแนวความคิดใหม่ โดยการออกแบบระบบอุตสาหกรรม
ใหม่ให้แลดูคล้ายระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ อันอยู่ได้โดยหลักการพึ่งพาอาศัย
ซึ่ ง กัน และกัน (Symbiosis) และด ารงอยู่ ไ ด้ อย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น ส าคัญ คือกระจก
สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างวัสดุและสสารซึ่งไหลวนโยงใยกัน อยู่
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ โดยสะท้อนออกมาเป็นการ
เชื่อมโยงกันในระบบอุตสาหกรรม
• Industrial Ecosystem คือ ระบบที่มีการใช้พลังงานและวัตถุดิบ วัสดุต่าง ๆ
อย่างสมดุลเหมาะสม (Optimized) ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และสารที่ออก
จากกระบวนหนึ่งจะสามารถถูกใช้เป็นวัตถุดิบของกระบวนการอื่น ๆ
2

http://www.iei.or.th/knowladge.php
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•

Industrial Symbiosis คื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ พึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น ตั้ ง แต่ 2
โรงงานขึ้นไป โดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงาน สสาร ในลักษณะของต่างฝ่ายต่าง
ได้รับประโยชน์ โดยแต่ละฝ่ายต่างสนับสนุน welfare ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
• Industrial Eco-Efficiency เ นื่ อ ง จ า ก Eco ห ม า ย ถึ ง ทั้ ง Ecology แ ล ะ
Economic บางครั้งจึงเรียก E2 – Efficiency หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในรูปแบบที่เป็นผลดีต่อทั้งธุรกิจและต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักสมดุลของการ
อนุรักษ์/ประหยัดทรัพยากรน้า การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
การลดปริมาณการใช้สารพิษ และการลดปริมาณของเสีย
• Low Carbon Society คือ เมืองหรือสังคมที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง จากทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน เช่น การประหยัดพลังงาน
การใช้ พ ลั ง งานทดแทน การปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี เ พื่ อ การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมา
ใช้ใหม่ รวมถึงใช้หลักการการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่า
ขอบเขตของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับย่อย คือ
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรง ไปจนถึงระดังใหญ่ คือ เมือง หรือนครใหญ่ทั้งเมือง ดังภาพ

รูปที่ 2 - 1 การกาหนดขอบเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ3
3

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557
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ระดับโรงงานนิเวศ (Eco Factory) คือ การที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนาแนวคิดหลัก
ของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Industrial Ecology) มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาเป็ น โรงงานสี เ ขี ย ว (Green
Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการ ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ มีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยกระทรวง
อุ ต สาหกรรมจั ด ท าเกณฑ์ ก าหนดไว้ 5 ระดั บ คื อ ความมุ่ ง มั่ น สี เ ขี ย ว (Green Commitment)
ปฏิ บั ติ ก ารสี เ ขี ย ว (Green Activity) ระบบสี เ ขี ย ว (Green System) วั ฒ นธรรมสี เ ขี ย ว (Green
Culture) และเครือข่ายสีเขียว (Green Network) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate หรือ Eco
Industrial Park) เป็นรูปแบบพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กับสิ่งแวดล้อมโดยรวม และระบบนิเวศ
ท้องถิ่น
ระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
คู่อุตสาหกรรม มีความเชื่อมโยงของพื้นที่อุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น และ
ชุมชนโดยรอบ ที่มีความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ระดับเมืองใหญ่หรือนคร (Eco City) คือ เมืองน่าอยู่ เมืองยั่งยืน ที่เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อม เกิด จากการพั ฒ นาของทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรม การท่ องเที่ ย ว การใช้ บ ริการ และการ
ดาเนินงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนกัน โดยภายในเมืองประกอบด้วย
Eco Family/Eco Community/Eco School เป็น ชุมชนโดยรอบ อาจประกอบด้วยวัด โรงพยาบาล
โรงเรียน บ้านพักอาศัย แหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น ที่นาแนวคิดการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และการอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศเป็ น การพั ฒ นาที่ ส ร้ า งความสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมทาให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้
ความส าคั ญ กับ การผลิ ต สินค้า รวมถึง การบริการและการบริโภคสิ นค้า ที่เป็ นมิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนคานึงถึงสุขภาพของประชาชนในชุมชน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในวิธีการ
ปฏิบัติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม
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โดยต้ องมีก ารลดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม มี การจั ด การของเสียที่ เกิด ขึ้นอย่างต่ อเนื่อง และต้อง
สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมมุ่ง เน้น เกี่ยวกับ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้สถานประกอบต่างๆ เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด เช่น การผนวก
แนวทางปฏิบัติเรื่องการรีไซเคิล และการนากลับมาใช้ใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมเศษวัสดุหรือผลพลอยได้จากขั้นตอนการ
ผลิต/กระบวนการทางานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนที่ช่วย
เพิ่มโอกาสของการใช้วัสดุและพลังงานอย่างเป็นวัฏจักรมากขึ้น อาทิ การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
(Design for Recycle) การออกแบบเพื่อการนากลับไปผลิต ใหม่ (Design for Remanufacturing)
เป็นต้น และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีการรวมกลุ่มกัน เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล และ
แสวงหาแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ระหว่างสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม
เดียวกัน (Recycling Cluster) ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมดาเนินการใน
รูปแบบแนวทางดังกล่าวนี้ ต้องมีความสอดคล้องกันในด้านของผลพลอยได้ของการผลิ ตผลิตภัณฑ์
และของเสี ย (By-product Synergy) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นและขยายผลการ
ด าเนิ น การไปสู่ การแลกเปลี่ ย นระหว่ า งพื้ น ที่ อุต สาหกรรมในระดั บ เมื องหรือระดั บ ภูมิ ภาค ( Eco
Industrial Network: EIN) อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูล ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการได้ และที่สาคัญที่สุด คือ การทาให้เกิดความร่วมมือในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น
ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถพัฒนาเป็นเมืองนิเวศ (Eco Town) ได้ในที่สุด นอกจากนี้ ความ
พยายามในการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยการลดปริ ม าณของเสี ย และระดั บ มลพิ ษ ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมให้ต่าที่สุด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างความเชื่อมั่น และแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของอุตสาหกรรมให้เกิดการยอมรับแก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบพื้นทีต่ งั้
ของสถานประกอบการได้
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คุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี การกาหนดคุณ ลั กษณะของเมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศโดย 2
หน่วยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุม
ทั้ง 5 มิติดังกล่าวข้างต้น
คุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กาหนดคุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุม
กรอบ 5 มิติ โดยในแต่ละมิติจะประกอบด้วยด้านย่อย ๆ ที่ต้องพิจารณา 20 ด้าน ดังนี้

11. การจัดการด้ านเหตุ
เดือดร้ อนราคาญ

รูปที่ 2 - 2 คุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม4

4

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557
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มิติด้านกายภาพ คือ มีทาเลที่ตงั้ สอดคล้องกับผังเมือง และมีการวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่
กลมกลืนกับสิง่ แวดล้อม แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
1) การวางผังที่ตั้งและการจัดพืน้ ที่
2) การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ คือ มี ความคุ้ม ค่าในการผลิต และการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการ และชุมชนอย่างมั่นคง แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
1) เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2) เศรษฐกิจท้องถิ่น
3) การตลาด
4) การขนส่ง
มิ ติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม คือ มี การจั ด การคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อมที่ดี ลดและป้ องกันมลพิ ษ ใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า แบ่งเป็น 9 ด้าน คือ
1) การจัดการคุณภาพน้า
2) การจัดการคุณภาพอากาศ
3) การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
4) การจัดการพลังงาน
5) การจัดการเหตุเดือดร้อนราคาญ
6) กระบวนการผลิต
7) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
8) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
9) การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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มิติด้านสังคม คือ พนักงานในพื้นที่และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิต และสังคมที่น่าอยู่
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
1) คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
2) คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
มิติด้านการบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1) การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
2) การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
3) ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
จากแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ 5 มิ ติ 20 ด้ า น ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดเนื้อหาที่ต้องคานึงถึงในแต่ละเรื่อง ดังนี้
มิติด้านกายภาพ
มุ่งเน้นการมีทาเลที่ตั้งสอดคล้องกับผังเมืองและมีการวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่กลมกลืน
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ และการออกแบบอาคาร
และบริเวณโดยรอบ
ด้านที่ 1 การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
หมายถึง ที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาของเมือง และการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ คือ
กฎหมายผั ง เมื อ ง และรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment: EIA) มีลักษณะสาคัญ คือ
- ที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาของเมือง
มีการวางผังเมืองที่กาหนดเขตอุตสาหกรรมไว้อย่างชัดเจน และโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ณ
พื้นที่ที่กาหนดไว้ในผังเมือง ทั้งนี้ การวางผังเมืองจะประกอบด้วยการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนผังการคมนาคมและขนส่ง แผนผังสาธารณูปโภค และแผนผังสาธารณูปการ โดยการวางแผนผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จะมีการนาผลการคาดการณ์ด้านประชากรทั้งที่เป็นประชากรที่อยู่อาศัยและ
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ประชากรที่เป็นแรงงาน ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ ใน
ระยะเวลาประมาณ 20 ปีข้างหน้า ด้วยจานวนประชากรและแรงงานดังกล่าว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถกาหนดขนาดพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ได้
- การใช้ประโยชน์พนื้ ที่มปี ระสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีการวางแผนเชิงพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรอบด้านและ
เอื้ออานวยต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน โครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
มีความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
ด้านที่ 2 การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
หมายถึง อาคารและบริเวณโดยรอบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ อาคารส านั กงาน โรงงาน บ้ า นเรื อ นของประชาชนออกแบบให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบอาคารให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น อาคารประหยั ด พลั ง งาน อาคารเขี ย ว เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงกาหนดประเภทขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 และ EIA
มิติด้านเศรษฐกิจ
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เ จริ ญ เติ บ โตและมั่ น คง โดยส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีงานทาหลากหลายประเภทตามศักยภาพและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจท้องถิ่น การตลาด และการขนส่ง
ด้านที่ 3 เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
หมายถึง ภาคการผลิตและบริการมีความคุ้มค่าและเจริญเติบโต ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยพิจารณาจากรายได้ของภาคอุตสาหกรรมมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มจานวนโรงงาน หรือโรงงานเดิมขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
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ด้านที่ 4 เศรษฐกิจของท้องถิ่น
หมายถึง เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนในพื้นที่ที่อุตสาหกรรมตั้งอยู่มีการพัฒนาในทิศทางที่มั่นคง เช่น การสนับสนุนองค์ความรู้และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ชุมชน การส่งเสริมการตลาดให้กับผลิ ตภัณฑ์ชุ มชน โดยผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นพิ จารณาจากจานวน
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากภาคอุตสาหกรรม ภาษีท้องถิ่น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน การจ้าง
งานคนในชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนนาวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
นอกจากนี้ สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องควรสนั บสนุน องค์ความรู้และ
บุ ค ลากร เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องชุ ม ชนให้ มี การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อม
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของชุมชนที่ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เช่น การพัฒนาเตาหุงต้มเป็น
เตาประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการหมักก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นต้น
ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่ น การซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเทศกาลต่าง
ๆ หรือ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนพร้อมกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม
ด้านที่ 5 การตลาด
หมายถึง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ต้องการของตลาด โดย
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การกาหนดนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างสีเขียว การติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน ตะกร้า
เขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
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รูปที่ 2 - 3 ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม5
ด้านที่ 6 การขนส่ง
หมายถึง ผู้ ป ระกอบการมี การบริหารจั ดการโลจิสติ กส์ที่ มีประสิทธิ ภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น จัดระบบโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) เลือกรูปแบบการขนส่งที่ประหยัด
พลั ง งานหรือการขนส่ งสินค้าร่วมกัน เลื อกใช้ พ ลัง งานทดแทนเป็ นเชื้อเพลิง ในการขนส่ง ตั้ ง ศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดและป้องกันมลพิษ ใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ การจัดการคุณภาพน้า การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการ
กากของเสียและวัสดุเหลือใช้ การจัดการพลังงาน การจัดการเหตุเดือดร้อนราคาญ กระบวนการผลิต
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศ การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข ภาพ และการเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม

5

http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html
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ด้านที่ 7 การจัดการคุณภาพน้า
หมายถึง มีน้าใช้เพียงพอ การปล่อยน้าทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge) และคุณภาพน้าทิ้งไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- มีน้าใช้เพียงพอ
มีการจัดสรรทรัพยากรน้าระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน ให้เหมาะสม
และเพียงพอ
- การปล่อยน้าทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge)
ลดปริมาณการปล่อยน้าทิ้ง โดยการนาน้าทีผ่ ่านการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
เช่น นามาใช้ในกระบวนการผลิต นามาใช้ในสานักงาน รดน้าต้นไม้
แนวคิด Zero Discharge เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเริ่มมีบทบาทกับอุตสาหกรรมที่มีการใช้ น้าใน
การผลิตเป็นจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบภาครัฐที่กาหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อป้องกัน
ปัญหามลพิษทางน้า ตลอดจนการควบคุมไม่ให้ มีการระบายน้าทิ้งที่ผ านการบาบัดแล้วลงสู่แหลงน้า
สาธารณะ ในบางพื้นที่ หลักการดังกล่าวเปนการนาน้าเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหมในวงจร
การผลิต เป็นการใชทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต
โดยทางตรง หรือทางอ้อม พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพน้าทิ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ภาคอุ ต สาหกรรมมี ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ สามารถรองรับ ปริม าณน้ าเสี ย ที่ เกิด ขึ้น ได้ อย่าง
เพียงพอ มีการควบคุมคุณภาพน้าทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งที่กาหนดไว้ใน
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง้ จาก

โรงงาน พ.ศ. 2560
• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ด้านที่ 8 การจัดการคุณภาพอากาศ
หมายถึง คุณ ภาพอากาศไม่ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อมและชุม ชน และ อั ต ราส่ ว นการ
ปลดปล่อยคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
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- คุณภาพอากาศไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
คุ ณ ภาพอากาศที่ ดี จ ะต้ อ งมี ส ารมลพิ ษ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ม าตรฐานก าหนด ได้ แ ก่ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) ตะกั่ว (Pb) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ซึ่งกาหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่ งชาติ เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อม
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่
36 (พ.ศ. 2553)
ดังนั้น มลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานจึงต้องมีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่ปลดปล่อย
จากกระบวนการผลิต รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบริเวณโรงงานและบริเวณ
โดยรอบให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เช่น สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตั้งอยู่ ณ บริเวณชุมชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบ
- อัตราส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
เป็นที่ทราบดีว่าก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อน ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่
สาคัญมี 6 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊า ซไฮโดรฟลู ออโรคาร์บ อน (HFC) ก๊า ซเพอร์ฟ ลู ออโรคาร์บ อน (PFC) และก๊า ซซั ล เฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ (SF6)
- การลดอัตราการปลดปล่อยคาร์บอน ต้องดาเนินการทั้งในระดับนโยบาย และในระดับ
โรงงาน
ระดับนโยบาย ดาเนินการโดยการพัฒนาพลังงานทดแทน ให้มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้น โดย
ใช้ไบโอดีเซล (Biodiesel) แทนน้ามันดีเซล ใช้เอทานอล (Ethanol) แทนก๊าซโซลีน (Gasoline) ใช้ชีว
มวล น้าท้ายเขื่อนชลประทาน แสงอาทิตย์ แรงลม และพลังงานทดแทนอื่น ๆ ในการผลิตไฟฟ้าและทา
ความร้ อ น ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกด้ า นคมนาคม โดยพั ฒ นาโครงข่ า ยระบบขนส่ ง มวลชนใน
กรุ ง เทพมหานคร และพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ ง อนุ รั ก ษ์ ป่ า หรื อ การขยายพื้ น ที่ ป่ า ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ดู ด ซั บ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รักษาความสมดุล ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้กับอาหารและพลังงานจาก
พืชจึงเป็นประเด็นหลักของการพัฒนากับการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต
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ระดับโรงงาน ดาเนินการโดยลดการใช้พลังงานลงโดยการจัดการใช้พลังงานให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ ทาให้กระบวนการผลิตลดลงและไม่ทาให้คุณภาพของผลิตภัณ ฑ์
เปลี่ยนแปลง โดย
• การบารุงรักษาและการดูแลเบื้องต้น (House Keeping) การประหยัดพลังงานโดยวิธีนี้

เป็ น การปรับแต่ง เครื่องและการทางานต่า ง ๆ เช่ น การกาหนดให้ มีวิ ธีดู แลรักษาที่
ถูกต้อง วิธีเหล่านี้โดยมากแล้วจะไม่ทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือเป็นมาตรการที่เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีระยะคืนทุนสั้น เช่น การปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้า
การทาความสะอาดระบบแสงสว่าง การหุ้มฉนวนท่อความร้อน เป็นต้น
• การปรับปรุงกระบวนการเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือทาให้การสูญเสียต่ าง ๆ
ลดน้อยลง (Minor Change หรือ Process Improvement) ซึ่งจะต้องอาศัยการตรวจ
วิเคราะห์อย่างละเอียด โดยจะเพิ่มอุปกรณ์บางส่วนเข้าไปในกระบวนการผลิต เช่น การ
นาความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น
• การเปลี่ ย นแปลงอุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบ (Major Change Equipment) เมื่ อ การตรวจ
วิเคราะห์ขั้นต้นชี้ให้เห็นว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้มาก โดยการเปลี่ยน
หรือเพิ่มอุปกรณ์ ทั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทาให้มีการใช้พลังงานต่า
ตัวอย่างการจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
ประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 1 (พ.ศ.
2524 - 2537) ซึ่งกาหนดให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี กลั่นน้ามัน เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้าและ
เหล็ก รวม 56 โรงงานขนาดใหญ่ และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และบริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีพ.ศ. 2533 - 2535 ได้มีการขยาย
พื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมไปนอกพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนโดยโรงงานขอซื้อที่ดินจาก
ชาวบ้านและขอผนวกเข้ากับนิคมอุตสาหกรรมทาให้พื้นที่ที่เคยวางแผนไว้เป็นแนวกันชน (Buffer
Zone) หายไป และทาให้ไม่มีแนวกันชนระหว่างโรงงานโรงเรีย นและชุมชนเป็นผลให้เมื่อมีการปล่อย
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มลพิษอากาศจากโรงงานจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ทาให้มีการร้องเรียน
เป็นระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
ผลการสารวจพื้นที่และการตรวจคุณภาพอากาศของหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อสรุปได้ว่า การ
ได้รับกลิ่นรบกวนจากสารเคมีที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาใน
เดือนกรกฎาคม 2540 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีอาการเจ็บป่วย ได้แก่ ปวดศีรษะ (60.1%) แสบ
คอและคอแห้ง (43.4%) เวียนศีรษะ (33.1%) เยื่อจมูกบวม (29.3%) คอหอยแดง (14.6%) และเยื่อ
จมูกซีด (12.2%) ผลการตรวจระดับความเข้มข้นของระดับสารเคมีในปัสสาวะ พบสารที่เป็นสารเมตา
โบไลท์ของสารทาละลายอินทรีย์คือ กรดฮิพพิวริก 0 - 0.13 กรัมต่อกรัมครีอะตินีน แต่ไม่สามารถ
ตรวจพบกรดแมนดลิก กรดฟอร์มิก และฟีนอลในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่าง
ผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่นสารเคมีนั้นมีผลทาให้เกิดการแก้ไขปัญหา ดังนี้
• ท าให้ มี การย้ า ยนั กเรีย นโรงเรีย นมาบตาพุ ด พั น พิ ท ยาคารไปเรีย นที่ โ รงเรีย นอื่ น
ชั่วคราว และในระยะยาวนั้นในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการย้ายโรงเรียนไปยังที่แห่งใหม่
ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์ โดยห่างจากที่เดิม 3 กิโลเมตร
• ในปี พ.ศ. 2541 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยกาหนดมาตรการด้านการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่นให้กันพื้นที่ว่างบริเวณแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน
โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียว กาหนดให้มีการติดตามตรวจสอบโรงงานเพื่อวางระบบ
ป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและไอระเหยสารเคมี และให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ระบาย
มลพิ ษ ทางอากาศออกมานั้ น มี ร ะบบตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งแบบ
อัตโนมัติ ให้มีการแจ้งเหตุและคลี่คลายปั ญหาเฉพาะหน้ าสาหรับเรื่องเดือดร้ อน
ราคาญ
• มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยอันเนื่องจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
มาบตาพุ ด และให้ มี การท าการศึกษาผลกระทบด้า นระบาดวิ ทยาของไอระเหย
สารเคมีต่อชุมชนมาบตาพุด เป็นต้น
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• มีการศึกษาวิจัยและการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสารทาละลาย โดยเฉพาะสารทาละลาย
อินทรีย์ ซึ่งมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องนับสิบปี โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์สารระเหยอินทรีย์ในบรรยากาศ เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารเมตาโบไลท์
ของสารทาละลายอินทรีย์ในร่างกายมนุษย์
• มีการประเมินและจัดทาพื้นที่เสี่ยง มีการศึกษาวิจัยผลกระทบของสารทาละลายจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 เพื่อทราบถึง
ผลกระทบของสารทาละลายในภาพรวมของประเทศ ทราบชนิดของสารทาละลายที่
มีการใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทราบเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงในพื้นที่จังหวัด
ระยองด้วย มีการจัดทาข้อมูลพิษวิทยาของสารเคมีสาคัญในด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย และเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ บริ ก ารและสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาในพื้นที่
กรณีศึกษามาบตาพุด เป็นตัวอย่างของการปล่อยมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ ซึ่งนาไปสู่การออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ
ขึ้นมาควบคุม และแก้ไขปัญหา แต่จะเป็นการดีกว่าหากพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นจะป้องกันการเกิดปัญหา
ด้านสุขภาวะแก่ประชาชนและระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้ก่อความเสียหายในลักษณะขึ้นอีก
ด้านที่ 9 การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
หมายถึง การนาแนวคิดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) เข้ามาใช้ โดยมีวิธีดาเนินการ คือ
- การลดกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ตามหลัก 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle)
- มีการปรับปรุงระบบการกาจัดมูลฝอยชุมชนให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น
การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
- การนากากของเสีย/วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร/ขยะชุมชนมาใช้เป็นพลังงาน
- การสร้างเครือข่ายระหว่างอุตสาหกรรม เช่น การจัดให้มี Eco Forum ทั้งผู้ผลิตของ
เสีย ผู้กาจัดของเสีย และอุตสาหกรรมเพื่อนาผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือของเสียจาก
อุตสาหกรรมหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในอีกอุตสาหกรรม ซึ่งนาไปสู่การปลดปล่อยของเสีย
เป็นศูนย์ (Zero Waste) การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนของเสีย
สาหรับแนวคิดการนาของเสียจากโรงงานหนึ่งไปใช้ในอีกโรงงานหนึ่งนั้น สามารถใช้ได้ทั้งกับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือแม้แต่ในครัวเรือน โดยแทนที่
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จะต้องนาไปเผาทิ้ง หรือทาลาย ซึ่งนอกจากจะสิ้นเปลืองต้นทุนในการกาจัดแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย หากแต่นาแนวคิดนี้มาปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ หรือกากของ
เสียก็จะทาให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายแนวทาง ทั้งนี้ ในการนาแนวคิดนี้มาใช้ จะใช้ทฤษฎีการ
วิเคราะห์การไหลของสาร (Material Flow Analysis: MFA) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้อธิบายปริมาณ
สารขาเข้าและขาออกของแต่ละกระบวนการและระบบรวมทั้งหมด ที่ใช้อธิบายถึงเส้นทางที่ผ่านเข้า ออกของสารจากจุดที่สารนั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนการกาจัด รวมถึงการปลดปล่อยสารนั้นออกสู่
สิ่งแวดล้อมในรูปของมลพิษทางอากาศ ทางน้า และขยะของเสีย ทาให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาใน
ภาพรวมก่อนการตัดสินใจเพื่อดาเนินการใด การวิเคราะห์ MFA จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สถาน
ประกอบต่าง ๆ ให้ความสาคัญในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน และการทาให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด และการลดปริมาณ
ของเสียตามหลัก 3Rs ก่อนที่จะพิจารณาแนวทางในการนากากอุตสาหกรรมมาเพิ่มมูลค่าในการใช้
ประโยชน์ โดยนาไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทนหรือพลังงานทดแทนให้กับอุตสาหกรรมอื่นตาม
แนวทางของ Industrial Symbiosis หรือส่งบาบัดและกาจัดต่อไป
ตัวอย่างการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
ผู้ประกอบการไทย คือ เอสซีจีเคมิคอลส์ ซึ่งมีแนวนโยบายมุ่งสู่การเป็นผู้นานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จึงได้นาแนวคิด EcoSymbiosis หลั กการพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ ง กัน และกัน มาปรับ ใช้ ในการจั ด การกากของเสี ย จากโรงงาน
(Waste Management) เพื่อลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรและพลังงานที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ
• โครงการแลกเปลี่ยนสารไฮโดรคาร์บอนระหว่างโรงงานโอเลฟินส์ของเอสซีจี เคมิ
คอลส์ เป็ น การน าสารไฮโดรคาร์ บ อนที่ ต้ อ งเผาทิ้ ง กลั บ มาใช้ ใ หม่ (Flare Gas
Recovery) ลดการเผาทิ้ ง สารไฮโดรคาร์ บ อนได้ 450 ตั น ต่ อ ครั้ ง และลดก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 2,800 ตันต่อครั้ง
• นวัตกรรมย่อยชิ้นไม้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษคราฟท์ (Paper – Chemicals)
เป็นความร่วมมือระหว่างเอสซีจีเคมิคอลส์ และ เอสซีจีเปเปอร์ โดยแปลงสภาพน้า
ก่อนบาบัดของเอสซีจีเคมิคอลส์ให้เป็นสารฟอกเยื่อกระดาษและนามาย่อยชิ้นไม้ใน
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษคราฟท์ ลดน้าเสียที่ต้องนาไปบาบัดได้ปีละ 252,000
ลูกบาศก์เมตร
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• โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เป็นการนาความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกมา
แปลงเป็นพลังงานไอน้าความดันต่า และใช้เป็นพลังงานในการผลิตเม็ดพลาสติกที่
โรงงานอื่น ๆ ได้ ทดแทนการซื้อพลังงานไอน้าความดันต่าได้ถึง 30 %
• โครงการการนาของเสียประเภทฉนวนกันความร้อนจากการซ่อมบารุงเครื่องจักรไป
เป็นส่วนผสมของอิฐทนไฟ ลดการนากากของเสียไปเผาทิ้งทั้งสิ้น 25 ตัน
• โครงการแลกเปลี่ยนสารไฮโดรคาร์บอนระหว่าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ พีทีที โก
ลบอลเคมิ คอลส์ เป็ น โครงการความร่ว มมื อกัน เพื่ อหาโอกาสในการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนาก๊าซเหลือใช้ Off-gas
ของพีทีที โกลบอลเคมิคอล ซึ่งเดิมจะใช้เป็นเชื้อเพลิง นามาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบและ
กลั่นแยกได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงงานโอเลฟินส์ของเอสซีจี เคมิคอลส์
ด้านที่ 10 การจัดการพลังงาน
หมายถึง การใช้พลังงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก มี
วิธีดาเนินการ คือ
- การใช้พลังงานในพื้นที่มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพทางพลังงานเป็นคาที่ระบุถึงวิธีการหลายต่อหลายวิธีที่เราสามารถใช้เพื่อให้
กิจกรรมต่างๆ (การใช้ไฟ ความร้อน การเคลื่อนไหว ฯลฯ) ในปริมาณเท่าเดิมเสร็จสิ้นได้ด้วยการใช้
พลังงานทีน่ ้อยลง ซึ่งครอบคลุมถึงรถยนต์ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลอดไฟประหยัด
พลังงาน การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของอุตสาหกรรม การระบายอากาศของอาคารที่ดีขึ้น เนื่องจาก
การประหยัดพลังงานและการประหยัดเงินมักให้พลังงานเท่าเดิม ดังนั้นประสิทธิภาพทางพลังงานจึง
ให้ผลตอบแทนสูง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถทาได้โดยการเลือกใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
เพื่อให้สามารถใช้ไอน้าซึ่งเป็นของเสียจากโรงไฟฟ้าแทนการใช้หม้อต้มน้า และมีระบบการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้พลังงาน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
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พลังงานทางเลือก คือ พลังงานที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพ และชีวมวล พลังงานขยะ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่าน
หินสะอาด พลังงานไฮโดรเจน แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งคุณสมบัติและ
ประโยชน์ของแต่ละตัวก็มีลักษณะแตกต่างกันไป
การสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หันมาใช้พลังงานทางเลือก
หรือพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากกากของเสีย (เช่น การหมักขยะอินทรีย์
จากโรงอาหารเพื่อทดแทนการซื้อก๊าซหุงต้ม)
การสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการนาความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat) กลับมาใช้
งาน หรือมีการนาระบบพลังงานร่วม (Cogeneration) มาใช้ โดยระบบผลิตพลังงานที่ใช้ตามโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป จะผลิตเฉพาะพลังงานความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพลังงานไฟฟ้าจะซื้อจากการ
ไฟฟ้า แต่ถ้าใช้ระบบพลังงานร่วมจะใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกับการผลิตพลังงานความร้อนและผลิตไฟฟ้า
ใช้เอง ถ้าออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงงานทั้งด้านความร้อนและไฟฟ้าแล้วจะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งจะส่งผล
ถึงคุณภาพของผลผลิตจากโรงงาน
นอกจากนี้ ยั ง จะต้ องส่ ง เสริม ให้ มี การปรับปรุง หรือบ ารุง รักษากระบวนการผลิ ต ภายใน
โรงงานและอุปกรณ์สานักงานให้มีประสิทธิ ภาพอยู่เสมอ รวมทั้งการสร้างจิตสานึก ให้กับบุคลากร
ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกและส่งเสริมให้
ดาเนินโครงการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่า เช่น การทาคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมให้มีการขอรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการดาเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
ด้านที่ 11 การจัดการเหตุเดือดร้อนราคาญ ความหมาย กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็น
เหตุราคาญ
1) แหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่
ในทาเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่ง ของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มี
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กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่ เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มี
การควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4) การกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ด้านที่ 12 กระบวนการผลิต
หมายถึง ผู้ประกอบการมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ
กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ส ะอาด (Clean Technology) ลดการใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
สารประกอบของสารที่ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต
และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Productivity)
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-design) โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
ความเป็นพิษน้อย หรือไม่เป็นพิษ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งาน
หรือไม่ก่อให้เกิดภาระต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน ซึง่ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนปรอทเคลือบหลอดฟลูออเรสเซนต์ จากแบบของเหลวเป็นแบบของแข็ง
การเปลี่ยนนิกเกิลในถ่านไฟฉายแบบอัดประจุได้เป็นลิเทียม และการเลิกใช้สารปรอทในถ่านไฟฉาย
เป็นต้น
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- ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตพิ ิเศษกว่าผลิตภัณฑ์
อื่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภค โดยปราศจากความฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย
- เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีกไม่วา่ จะเป็นการประดิษฐ์
จากวัสดุเดิมหรือกรรมวิธีย่อยสลายแล้วดัดแปลงมาใช้ใหม่
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ ผลิตแล้วต้องไม่เปลืองพลังงาน เริ่มตั้งแต่
การผลิต การใช้ ไปถึงการสิน้ สภาพ กระบวนการผลิตจะไม่ทาให้เสียสินค้าโดยไม่
จาเป็นหรือเมื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าแล้วควรจะมีอายุ การใช้งานนาน เพิ่มหรือเติม
พลังงานเข้าไปใหม่ได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยที่สุด การออกแบบกล่องหรือหีบห่อบรรจุต้องไม่
ฟุ่มเฟือย
- กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการนา
ทรัพยากรมาใช้ หรือทิ้งของเสียลงสู่ธรรมชาติ
สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบที่
เกิดจากกระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฏจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์หรือข้อกาหนดของสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือบริการแต่ละประเภท จึ งจะได้รับ "ฉลาก" หรือ
"ตราสั ญ ลั ก ษณ์ " ซึ่ ง แสดงว่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
เครื่ อ งหมายที่ แ สดงถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว หากเป็ น สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม สามารถสั ง เกตสั ญลั กษณ์ บนกล่ อง หี บ ห่ อบรรจุ ภั ณ ฑ์ หรือบนตั ว สิ น ค้านั้น ๆ ได้แก่
สัญลักษณ์ฉลากเขียว สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ สัญลักษณ์
ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ปัจจุบันภาครัฐยังได้กาหนด “นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” (Green Procurement)
โดยกาหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทาให้เกิดการผลักดันการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
มากขึ้น นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ด้านที่ 13 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
หมายถึง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ หรือ Eco-efficiency เกิดจากการรวมกันของคาว่า Ecology
ที่แปลว่าระบบนิเวศ และ Economy ที่แปลวว่าเศรษฐกิจ กับคาว่า Efficiency ที่แปลว่าประสิทธิภาพ
ดังนั้น คาว่า Eco-efficiency คือ การจัดการให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) นี้ ริเริ่มโดยคณะกรรมการนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD
ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบริษัทชั้นนาระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการ
ประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Earth Summit เมื่อปี 2535 โดย WBCSD ได้กาหนดแนวทางที่
จะช่ ว ยให้ การด าเนิ น งานด้ า นธุ รกิจ ประสบความส าเร็จ ในเชิ ง นิเวศ 7 ประการ คือ 1) ลดการใช้
ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ 2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 3)
ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 4) เสริมสร้างศักยภาพการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 5) ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ และ 7) เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์
และเสริมสร้างธุรกิจบริการ
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
ภาคธุรกิจ เนื่องจากเปนการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ ซึ่งเน้นการเพิ่มผล
กาไรให้กับองคกรและการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้
ยังเป็นดัชนีชี้วัดความสัมพันธด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมที่มุ่งไปสู การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็น
เป้าหมายโดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวต่อไป
การด าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศ (Eco-efficiency) ในภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมนั้น เป็นการคานวณเพื่อหาสัดส่วนระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or
Service Value) กับ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Impact) โดยในส่ วนของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเอง มักจะเน้นการพิจารณาที่การใช้ พลังงาน วัสดุ และน้า (Consumption of Energy,
Materials, and Water) และการปลดปล่ อยก าซเรื อ นกระจก ( Green House Gas) หรื อ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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รูปที่ 2 - 4 สูตรการคานวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรมจึงต้องพยายามปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้า หรือบริการ ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหเหลือน้อยที่สุด
ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศหรือ Eco-efficiency มีความจาเปนที่ต้องนาเครื่องมือ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Tools) เข้ า มาประยุ ก ตใช้ ทั้ ง ในส่ ว นของผลกระทบและการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญต่อการทา Eco-efficiency มีดังนี้
- การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment; LCA) เป็นเทคนิคที่ใชใน
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือกิจกรรมต่าง
ๆ ในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน/การบารุงรักษา การใช้ ซ้า (Reuse) รวมถึงการหมุนเวียนนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการกาจัดหลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพิจารณาผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave)
- เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT) คือ การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโ ภค โดยเกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อ
มนุษยและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ในขณะนั้น และต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งทา
ได้โดยการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด การใช้ซ้า และ/หรือ การนากลับมาใช้ใหมโดยได้รับความร่วมมือ
จากทุกคนในองค์กร
- การออกแบบเชิ ง นิ เ วศ (Economic & Ecological Design หรื อ Eco-Design) เป็ น
กระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่ ขั้นตอนการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่ วงการออกแบบ ช่วงการผลิต ช่วงการนาไปใช้ และช่ วงการทาลายหรือ
กาจัดหลังการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดต้ นทุนในแตละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยสงผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ตัวอย่างโรงงานที่นาแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเข้ามาใช้
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จากัด ได้สร้างหน่วยบาบัดก๊าซโพรไพลีนที่ผ่านกระบวนการผลิต
และต้องเผาทิ้ง (Purify System Unit) มาทาให้สะอาดก่อนขายต่อให้บริษัท พีทีทีเคม จากัด เพื่อผลิต
เป็นวัตถุดิบและกลับมาขายให้เอ็ชเอ็มซีอีกครั้ง รายได้ที่เกิดจากการขายก๊าซโพรไพลีนที่ผ่านการบาบัด
แล้วช่วยลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบได้เกือบร้อยละ 50 นอกจากนี้เอ็ชเอ็มซียังได้ติดตั้งระบบบาบัดน้า
เสียเพื่อนาน้าจากระบบหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่ (Reversed Osmosis Unit) ทาให้ลดปริมาณน้าเสีย
และค่าใช้จ่ายในการบาบัด ตัวอย่างการดาเนินงานนี้ได้ประโยชน์ถึง 3 ประการ คือ
• ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ได้ ช่ ว ยลดการปล่ อ ยมลพิ ษ ได้ แ ก่ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้าเสีย
• ด้านเศรษฐกิจ (Economic) เกิดรายได้จากการขายของเสียและลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อวัตถุดิบ
• ด้านพลังงาน (Energy) ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
ประโยชน์ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้เปลี่ยนมุมมอง
จากการใช้งบประมาณเพื่อการบาบัดของเสียเป็นการลงทุนหน่วยที่สามารถนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
(Recovery Unit) ซึ่งนอกจะช่วยลดของเสีย ลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังเพิ่ มโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่อีกด้วย จึงพิสูจน์ให้เห็นตัวอย่างความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมในการใช้หลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในภาคอุตสาหกรรม
ด้านที่ 14 การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
หมายถึง การประกอบกิจการโรงงานมีมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากภาคการ
ผลิตที่มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชน และอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นศูนย์
เช่น จากฝุ่น เสียง แสง ความร้อน สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร เป็นต้น
ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ต้ องคานึงถึงเสมอในการปฏิบัติ งาน คือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายในการทางาน หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอ
ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ และเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่ปลอดภัย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์
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ต่าง ๆ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง เช่น การทางานภายในโรงงานที่มีเสียงดัง นายจ้างต้อง
ควบคุ ม ระดับเสีย งที่ลู กจ้ างได้ รับเฉลี่ ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวั น (Time Weighted
Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานใน
แต่ละวัน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน6 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง
ความปลอดภัยในการทางาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดแก่ร่างกาย ชีวติ
หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือสภาพการทางานให้ถูกต้องโดยปราศจาก “อุบัติเหตุ” ใน
การทางาน
เมื่อพนักงานจะต้องทางานอยู่ในสภาพของสิ่งแวดล้อมการทางานที่ไม่เหมาะสมอยู่เสมอ
พนักงานอาจจะได้รับอันตรายได้ อันตรายในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะของความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
หรื อ บาดเจ็ บ ขึ้ น พนั ก งานจะได้ รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษาพยาบาลหรื อ การฟื้ น ฟู ท างด้ า น
การแพทย์ให้หายได้ แต่เมื่อบุคคลนั้นกลับเข้าทางานในสภาพของสิ่งแวดล้อมการทางานที่ไม่เหมาะสม
เช่นเดิมอีก ในที่สุดบุคคลนั้นก็อาจจะได้รับอันตรายทานองเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นอีกไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้น การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการทางานให้เหมาะสมจึงมีความจาเป็น เพื่อป้องกัน ควบคุม
โรค และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ ซึ่งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการทางานมีขั้นตอน คือ

รูปที่ 2 - 5 ขั้นตอนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการทางาน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลการทางานใน
แต่ละวัน
6
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การใช้มาตรการแก้ไข ปรับปรุง และควบคุม/ป้องกัน จะต้องดาเนินการควบคุมสิ่งแวดล้อม
การทางาน และการควบคุมที่เกี่ยวกับตัวพนักงานให้เป็นไปตามข้อกาหนด กฎหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย เช่ น Occupational Safety and Health Administration : OSHA (ส านั ก งาน
บริหารความปลอดภัยและอาชีว อนามั ย NIOSH : National Institute for Occupational Safety
and Health (สถาบั น ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย แห่ ง ชาติ ) กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งการใช้มาตรการที่สาคัญ ได้แก่
1) การควบคุมการใช้สารพิษที่มีพิษน้อยกว่า หรือใช้กระบวนการผลิตที่มีอันตรายน้อย
กว่า
2) การปรับปรุงการการผลิตเพื่อลดอันตรายของสิ่งแวดล้อมการทางาน เช่น การลด
ระดับเสียงจากแหล่งเสียง โดยการใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือฉนวน เป็นต้น
3) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายควรจะได้มี
การติดตั้งระบบการดักฝุ่นละอองไม่ให้มีการฟุ้งกระจาย
4) การป้องกันอันตรายให้พ้นจากคน เช่น การสร้างผนังตะกั่วเพื่อป้องกันอันตรายจาก
รังสีในห้องเอกซเรย์
5) จั ด ให้ มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น การหล่ อ ลื่ น
เครื่องจักรอยู่เสมอจะช่วยลดเสียงดังจากการเสียดสีไปได้
6) การใช้เครื่องจักรกลแทนมนุษย์ในจุดที่มีอันตรายสูง เช่น งานที่มีการออกแรงมาก
งานที่มีการสัมผัสกับควันพิษ เป็นต้น
7) จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพคนงานก่อนเข้าทางาน และหลังทางานเป็นระยะๆ
8) การจัดเวลาการทางานของคนงานที่ต้องสัมผัสกับอันตรายให้น้อยลง
9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ให้เหมาะสม)
10) จัดให้มีสวัสดิการ เช่น ห้องสุขา น้าดื่ม สันทนาการ เป็นต้น
11) จัดให้มีสุขศึกษาและอบรมให้ความรู้คนงานอย่างสม่าเสมอ
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นอกจากนี้ ยังควรมีศูนย์ข้อมูลความปลอดภัย และระบบการเฝ้ าระวังสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่ และมีแผนฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมแผนภายในโรงงานอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านที่ 15 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมายถึง มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จาเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่ง
อย่างน้อยควรประกอบด้วย

รูปที่ 2 - 6 ระบบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม7
- ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring System) ภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งมีการสื่อสารผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7

www.diw.go.th

37

- เครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2 - 7 เครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม8
ตัวอย่างการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เหมราชพัฒนา
ที่ ดิ น จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในนิ ค มอุ ต สาหกรรม 3 แห่ ง คื อ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมอี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด (ระยอง) นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราชอี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด และนิ ค ม
อุตสาหกรรมเหมราช

8

กิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
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รูปที่ 2 - 8 ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)9
รูปแบบของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
(ระยอง)ประกอบด้วย
• การตรวจวัดคุณภาพน้าแบบเรียลไทม์ (WQMS) โดยการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH) ค่าความสกปรก (BOD) และค่าของสารละลายในน้า (TDS) ในบ่อบาบัดน้าทิ้งภายในนิคมฯ ก่อน
นากลับไปใช้ซ้าภายในนิคมฯ หรือปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ หากพบว่ามีค่าใดที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบ
จะส่ง SMS เตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
• การแสดงค่าผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
อากาศ อาทิ ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าฝุ่นละอองรวม
(TSP) คุณภาพทางเสียง และคุณภาพของน้าผิวดินในบริเวณที่เชื่อมต่อกับจุดปล่อยน้าของนิคม
• การแสดงรายชื่อโรงงานที่ต้องปฏิบัติและดาเนินการตามหลักกฎหมายต่าง ๆ อาทิ
คุณภาพอากาศจากปล่อง การจัดทาระบบบาบัดน้าทิ้ง การปฏิบัติตามมาตรการ EIA การวิเคราะห์
ความเสี่ ย ง การตรวจสอบหม้ อ ไอน้ าและหม้ อ ต้ ม เป็ น ต้ น การแสดงชื่ อ ดั ง กล่ า วท าให้ ก ารนิ คม
อุตสาหกรรมรับรู้และติดตามผลกับทางโรงงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9

http://envi.hemaraj.com/
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• การเปิ ด รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยผู้ ที่ ต้ อ งการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมสามารถโทรศัพท์แจ้งมาที่เบอร์ 038- 954-543 หรือลงทะเบียนและแจ้งผ่านทางเว็บไซต์
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบและแสดงสถานะการดาเนินการให้รับรู้ด้วย เช่น อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการ หรือ ดาเนินการเสร็จแล้ว หากเรื่องที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเหมราช
พัฒนาที่ดิน และการนิคมฯ เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อ
ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ต่ อ ไ ป ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ฯ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.hemaraj.com/envi อีกทางหนึ่ง
ตัวอย่างการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในส่วนของการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีที่ตั้งอยู่ ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 8 จังหวัด คือ
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี โดย
ศูนย์ฯ ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลตามกรอบ 5 มิติ 20 ด้านของพื้นที่ และจัดทา
ข้อมูลฐาน หรือ Baseline ในปี 2559 และติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในแต่ละด้านในปีถัดไป
นอกจากนี้ ในหลายพื้นที่ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ชุมชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เน้นการมีแก้ ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตัวอย่าง
เครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•
•

เครือข่ายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้า น
(ทสม.)
เครือข่ายชุมชนมาบตาพุด
เครือข่ายลุ่มน้าท่าจีน
ชมรมรักษ์แม่น้าท่าจีน
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ตาบลหัวสาโรง
กลุ่มคนรักษ์แม่น้าปราจีนบุรี
เครือข่ายลุ่มน้าคลองพระปรง
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มิติด้านสังคม
มุ่งเน้นพนักงานในพื้นที่และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าอยู่ ประกอบด้วย 2
ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน และคุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
ด้านที่ 16 คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
หมายถึง พนักงานในพืน้ ที่มีศักยภาพคุณภาพชีวิตและสังคมทีด่ ี
พนักงานนับเป็นส่วนสาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น พนักงานจึงควรได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยโรงงานสามารถดาเนินการได้หลายวิธี อาทิ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย แก่
พนักงาน
- จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานและครอบครัว เช่น การให้โอกาสในการศึกษา
ต่อ การจัดสถานที่ออกกาลังกาย การร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นดาเนินโครงการทีส่ ่งเสริม
คุณภาพชีวิตของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาปี การท่องเที่ยวประจาปี การช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน เป็นต้น
- การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ด้านที่ 17 คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
หมายถึง ชุมชนมีศักยภาพและน่าอยู่
การที่ชุมชนจะมีศักยภาพและน่าอยู่ จาเป็นต้องอาศัยการเสริมสร้างความรู้ และสานึกในการ
อยู่ร่วมกันให้กับคนในชุมชน ผ่านการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
- ผู้ประกอบการมีการพัฒนาโอกาสและศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ เช่น สนับสนุนด้าน
การศึกษาและการจ้างงาน
- ผู้ประกอบการมีการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ชุมชน
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ให้กับชุมชน
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- มีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นดาเนินโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- มีการจ้างงานและรับแรงงานในพื้นที่
มิติด้านการบริหารจัดการ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล และข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
ด้านที่ 18 การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
หมายถึง การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสี ย มี
วิธีดาเนินงาน คือ
- โรงงานจะต้องจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้งจัดให้มีการเยี่ยมชมการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
- สนับสนุนโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาชีพหรือการ
ดารงชีวิตของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- จัดตั้งคณะทางาน หรือเครือข่ายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)
ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการพื้น ที่เป็นไปอย่างมี
ระบบ โดยร่ว มกันกาหนดนโยบาย แผนการพั ฒนา กาหนดกิจ กรรมการด าเนินงาน และติดตาม
ประเมินผล รวมถึง มีการจัดการประชุมเพื่อให้เกิดเวทีในการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ 19 การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
หมายถึง มีการใช้ระบบบริหาร ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง มีวิธีดาเนินงาน คือ
- มีการพัฒนา จัดทา และรักษาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการ
ขอการรับรองระบบบริหารจัดการระดับสากลต่าง ๆ อาทิ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO
14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (ISO 45001) อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
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ด้านที่ 20 ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
หมายถึง มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ภายในพื้นที มีวธิ ีดาเนินงาน
คือ
- จัดระบบการสื่อสารระหว่างกันในเขตประกอบการอุตสาหกรรมและกับชุมชนโดยรอบ
พื้นที่
- จัดช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี กับหน่วยงาน
องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ เช่น เว็บไซต์ วารสาร จดหมายข่าว

กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รูปที่ 2 - 9 กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ10
10

ปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบตั ิ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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เป้าหมายสูงสูดของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้
เป็ น “เมื องน่ าอยู่ คู่อุต สาหกรรม” ซึ่ ง สะท้อนความยั่ง ยืนของการเกื้ อกูลพึ่ งพากันในระบบนิเวศ
สะท้อนความยั่งยืนของการเกื้อกูลพึ่งพากัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบ โดยมีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
•
การกาหนดตัวชี้วัด (Indicator) ตามกรอบคุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5 มิติ 20 ด้าน ซึ่งตัวชีว้ ัดดังกล่าวจะแบ่งการวัดออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2) นิคม/ เขต/ สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ 3) เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•
การกาหนดกลไกการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการ และคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ โรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชน
•
จัดทาแผนแม่บท และแผนปฏิบตั ิการ ในการยกระดับพืน้ ที่เป้าหมายสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
•
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
•
ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินงาน โดยการจัดทาข้อมูลฐาน
(Baseline) ตามคุณลักษณะ 5 มิติ 20 ด้าน ตลอดจนการดาเนินการตามแผน เพื่อให้เห็นผลของการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยกระดับในระยะต่อไป
•
ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง (Continual Improvement) เพื่อยกระดับพื้นที่
ไปสู่ระดับเมืองอุตสาหกรรมที่สงู ขึ้น ทั้งนี้ จากกรอบแนวคิดดังกล่าว แต่ละภาคส่วนจะมีบทบาทใน
การร่วมกันพัฒนาเมือง ดังนี้
- โรงงานอุตสาหกรรม ต้องประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
ป้องกันปัญหาด้านมลพิษ มีการดาเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มีการ
เปิดเผยข้อมูล โปร่งใส ปฏิบัติถกู ต้องตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม โดยเครื่องมือที่นามาใช้ คือ การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry : GI ระดับ GI 1 – GI 5 หรือนามาตรฐานการจัดการสากลอื่น ๆ มาใช้
- นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม จะต้อง
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ด้วยความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งโรงงาน ชุมชน และหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นเป็น “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่าย” หรือ Eco Industrial
Estate & Network
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- ท้องถิ่น คือเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
หรือสวนอุตสาหกรรมตั้งอยู่ จะต้องพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้น
ๆ สู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)
- จังหวัด จะต้องพัฒนาในทุก ๆ ภาคส่วนให้เข้าสู่ความยัง่ ยืน ได้แก่ เกษตรยั่งยืน
ประมงยั่งยืนท่องเที่ยวยั่งยืน และอุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อให้เป็น “เมืองน่าอยู่ เมือง
ยั่งยืน” (Eco City)
- ภาครัฐ ทาหน้าที่กากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ส่งเสริมโรงงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประสานงานให้มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างโรงงานกับชุมชน และสร้างเครือข่ายการ
ทางานร่วมกัน
- ชุมชน ต้องเปิดใจยอมรับว่าโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร
และมีช่องทางสื่อสารกับโรงงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโรงงาน และได้รับ
ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

รูปที่ 2 - 10 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ11
เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็จะสามารถพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ประสบ
ความสาเร็จได้ ซึ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักคุณลักษณะเมืองอุ ตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะต้อง
11

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555
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พิจารณาให้ครอบคลุมในมิติหลักของการพัฒนา 5 มิติ ซึ่งแต่ละมิติจะมีความสอดคล้อง สมดุล และ
เกื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น และกั น โดยแต่ ล ะมิ ติ จ ะมี การพั ฒ นา กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ หรื อ กิ จ กรรมเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และยกระดับการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรมได้

ขั้นตอนการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รูปที่ 2 - 11 ขั้นตอนการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ
การมีส่วนร่วม (Engagement)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงการ
ดาเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาเมื องอุต สาหกรรมเชิงนิ เวศ ประกอบด้วย การคัดเลือกพื้ น ที่
เป้าหมายของการพัฒนา การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดตั้งคณะกรรมการ และ
การจัดทาแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังภาพ
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รูปที่ 2 - 12 การมีส่วนร่วม (Engagement)
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แก่ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารพื้นที่ และโรงงานในพื้นที่ในการเป็นพื้นที่นาร่อง เป็นพื้นที่ที่มี
อุตสาหกรรมหนาแน่น และเป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนแม่บทฯ มีความพร้อมของพื้นที่ในการขับเคลื่อน
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ คณะทางาน เครือข่าย โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการภายในพื้นที่
และร่วมกับชุมชน สามารถจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ต้นแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตั้งแต่ละระดับประเทศ ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ดังภาพ

47

รูปที่ 2 - 13 โครงสร้างการบริหารเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ12
การจัดทาแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ
ในการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ควรกาหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งนาไปสู่การประเมินศักยภาพก่อน
ดาเนินการ และกาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะ 5
ปี อันครอบคลุม 5 มิติ 20 ด้าน ดังภาพ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชานาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่ 1/2559 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559
12
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รูปที่ 2 - 14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ13
การส่งเสริม (Enhancement)
เป็นการผลักดันและส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เรื่ องสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งดาเนินการโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้

13

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559
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รูปที่ 2 - 15 การส่งเสริม (Enhancement)
การจัดทาสมดุลมวล (Mass Balance) คือการที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาสมดุลมวล (Mass Balance) เช่น วัตถุดิบ พลังงาน น้า กากของเสีย ฯลฯ
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน
การสมดุลมวล (Mass Balance) มีหลักการมาจากกฎทรงมวล ซึ่งกล่าวว่า “มวลไม่สามารถ
สร้างหรือทาลายได้ แต่องค์ประกอบของมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นองค์ประกอบอื่นได้”
ในการดุลมวลของสสารของกระบวนการทีส่ นใจ และการดุลพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการต่าง ๆ อาศัยกฎ 2 ประการ คือ 1) กฎการอนุรักษ์มวลสาร (Law of Conservation of
Mass) และ 2) กฎการอนุรักษ์พลังงาน (Law of Conservation of Energy)

รูปที่ 2 - 16 สมการสมดุลมวล
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การสมดุลมวลมีประโยชน์ในการตรวจติดตามการไหลเข้า -ออกของวัสดุในกระบวนการ หรือ
คานวณหาปริมาณขององค์ประกอบในแต่ละกระแสที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สนใจ เช่น การหา
ส่ ว นผสมของวั ต ถุ ดิ บ การหาองค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การหาผลผลิ ต (Yield) การประเมิ น
ประสิทธิภาพของกระบวนการแยก เป็นต้น
ขั้นตอนในการทาสมดุลมวล
-

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับมวลและองค์ประกอบที่ทราบของทุกกระแสที่เข้า-ออกจาก
ระบบ

-

สร้างบล็อกไดอะแกรมแสดงทิศทางเข้า-ออกของกระแสต่าง ๆ และเขียนขอบเขต
ของระบบพร้อมกับใส่ข้อมูลที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า

-

เลือกฐานการคานวณ อาจใช้มวลหรือเวลา เช่น 100 kg ของวัตถุดิบ, 1 ชั่วโมง

-

ทาสมดุลมวลรวมและสมดุลองค์ประกอบ

-

แก้สมการหาคาตอบ

สมดุลมวลของกระบวนการที่มกี ารไหลย้อนกลับ (Mass Balance and Recycles)
บางกระบวนการมีการป้อนกลับของกระแสผลิตภัณฑ์มาผสมกับกระแสป้อน ตัวอย่างเช่น
ระบบบาบัดน้าเสียมีการนาสลัดจ์จากถังตกตะกอนมาป้อนกลับเข้าไปในถังเติมอากาศ กระบวนการ
อบแห้งมีการนาอากาศขาออกที่ยังมีความร้อนสูงกลับมาผสมกับอากาศใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน
หรือในถังปฏิกรณ์เคมีสารตั้งต้นที่หลงเหลือจากการทาปฏิกิริยาจะถูกแยกออกแล้วป้อนกลับเพื่อทาให้
เกิดปฏิกิริยาใหม่ เป็นต้น กระบวนการประเภทนี้สามารถทาสมดุลมวลได้อีก 2 จุด คือ จุดผสมและจุด
แยก ขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่
การสมดุลพลังงาน
กฎอนุรักษ์พลังงาน (The Conservation of Energy) กล่าวว่า “พลังงานไม่สามารถสร้าง
หรือทาลายได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้” เช่น การเปลี่ยนพลังงานศักย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของกังหันน้า
ของเขื่อน การเปลี่ยนรูปของพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเชิงกลในมอเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนรูปของพลังงานมักเกิดการสูญเสียเสมอ เช่น การสูญเสียพลังงานในมอเตอร์ 10-15% เกิดจาก
ความฝืด (Friction) และเปลี่ยนไปเป็นความร้อน สาหรับกระบวนการใด ๆ สามารถสมดุลพลังงานได้
ดังนี้
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รูปที่ 2 - 17 สมการสมดุลพลังงาน
การยกระดับโรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คือการที่โรงงานอุตสาหกรรม มีการยกระดับการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สิ่ ง แวดล้ อมและความปลอดภัย โดยน าเครื่องมื อด้า นระบบการจัด การ และมาตรฐานต่า ง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เป็นต้น
มาตรฐาน CSR-DIW
คื อ มาตรฐานและแนวปฏิบั ติ ที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมก าหนดและส่ ง เสริ ม ให้ โ รงงาน
อุตสาหกรรมดาเนินกิจกรรมด้วยความสานึกรับผิดชอบต่อสังคม คานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของ
โรงงานเอง ซึ่งมีหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ ดังภาพ

รูปที่ 2 - 18 หัวข้อหลัก 7 ประการของมาตรฐาน CSR-DIW
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อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ เริ่ม ด าเนิ นการโครงการอุ ต สาหกรรมสี เขีย วเพื่ อมุ่ ง ส่ งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมี
ภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ และเกิดเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสี
เขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบ
ของนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดั บ ที่ 2 ปฏิ บั ติ ก ารสี เ ขี ย ว (Green Activity) คื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมตามนโยบาย
เป้าหมายและแผนงานที่กาหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสาเร็จตาม
ความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
อันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสานึกร่วมกัน
ในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบ
กิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดาเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดั บ ที่ 5 เครื อ ข่ า ยสี เ ขี ย ว (Green Network) คื อ การขยายขอบเขตของการเป็ น
อุตสาหกรรมสี เขียวจากภายในองค์กรเองออกสู่ ภายนอก ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดย
สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
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รูปที่ 2 - 19 ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว14
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่เป็นที่นิยมทั่วโลกในการนามาใช้ในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อ 15 กันยายน 2558 เน้นมุมมองด้าน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ประเด็นห่วงโซ่อุปทาน และความคาดหวังจากลูกค้า โดยให้วิธีการดาเนินการใน 5
เรื่องหลัก ดังภาพ

14

www.greenindustry.go.th
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รูปที่ 2 - 20 วิธีการหลัก 5 ประการของมาตรฐาน ISO 14001:201515
• หลักการข้อ 1 การมุ่งเน้นที่ผู้นา ผ่านการสื่อสารจากผู้นาสู่พนักงานขององค์กร
• หลักการข้อ 2 การจัดทากลยุทธ์ที่เหมาะสม และการบริหารความเสี่ยง โดยการ
กาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น
• หลักการข้อ 3 การสื่อสารที่ประสิทธิภาพ และการสร้างความตระหนัก โดยใช้
กลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• หลักการข้อ 4 การปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า เดิ ม โดยการก าหนด
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ และการวัดการปฏิบัติที่มีการพัฒนาขึ้น เป็ น
ลาดับ
• หลั ก การข้ อ 5 มุ ม มองวงจรชี วิ ต คื อ การพิ จ ารณาผลกระทบที่ จ ะเกิ ด กั บ
สิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต ไปจนตลอดอายุผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

15

https://www.linkedin.com/pulse/5-key-approaches-revised-iso-140012015-standard-saikat-basu
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มาตรฐาน ISO 45001 เป็นข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพัฒนาและคาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 2559 โดยมีหลักการสาคัญดังภาพ

รูปที่ 2 - 21 หลักการของมาตรฐาน ISO 4500116
•

16

หลักการข้อ 1 การชี้บ่ง เป็นการชี้บ่งในทุก ๆ กระบวนการ และกิจกรรมของ
สถานที่ทางาน

http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1948
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•
•

•

•

หลักการข้อ 2 การตรวจสอบ โดยการช่วยเหลือของพนักงานเอง เพื่อดูว่ากิจกรรม
ใดมีความเชื่อมโยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่
หลักการข้อ 3 การลด เป็นการลดความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การบาดเจ็บ ร้ายแรง
(อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยระยะยาว) โดยการขจัดอันตราย ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน ปกป้องพนักงาน เป็นต้น
หลักการข้อ 4 การทวนสอบ คือการดูว่ามาตรการป้องกันที่ใส่ลงไปเพื่อปกป้อง
พนักงานดาเนินไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ กฎระเบียบต่าง ๆ ได้ถูกนาไปปฏิบัติ
หรือไม่
หลักการข้อ 5 การปรับปรุง คือการดูอยู่เสมอว่ามีสิ่งใดที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือ
ปลอดภัยขึ้นได้

การยกระดับสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน
การพัฒนาและยกระดับสภาพแวดล้อมเมือง จะต้องดาเนินการไปพร้อม ๆ กันในหลายด้าน
คือ
การจัดทาผังเมืองที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
โดยการวางผังเมืองที่กาหนดเขตอุตสาหกรรมไว้อย่างชัดเจน และโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ณ พื้นที่ที่กาหนดไว้ในผังเมือง ทั้งนี้ การวางผังเมืองจะประกอบด้วยการวางแผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน แผนผังการคมนาคมและขนส่ง แผนผังสาธารณูปโภค และแผนผังสาธารณูปการ โดยการวาง
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะมีการนาผลการคาดการณ์ด้านประชากรทั้งที่เป็นประชากรที่อยู่อาศัย
และประชากรที่เป็นแรงงาน ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ
ในระยะเวลาประมาณ 20 ปีข้างหน้า ด้วยจานวนประชากรและแรงงานดังกล่าว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถกาหนดขนาดพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ได้
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยการปรับปรุงถนนหนทาง ระบบประปา ระบบน้าทิ้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารของเมือง
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ให้ ส ามารถรองรั บ กา รเติ บ โตของ
ภาคอุ ต สาหกรรม และการเติ บโตของชุม ชนได้อย่ างเหมาะสม เช่ น การปรับ ปรุง ถนน การสร้าง
โครงข่ายเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่ง การพัฒนาระบบขนส่งทางน้า ทางราง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
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ทางถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและแม่น้าสายหลักของเมือง การก่อสร้างเมืองใหม่เพื่ อรองรับ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
การยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่
โดยการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม คานึงถึงประเด็นต่าง ๆ คือ ทรัพยากรธรรมชาติในเมือง
ได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมืองได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ
ประชาชนมีวิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ คานึงถึงประเด็นต่าง ๆ คือ เมืองมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
สาธารณภัย และมีการป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่
โดยภาคอุตสาหกรรมมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับวิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนสินค้าของชุมชน มีการจ้างงานคนในชุมชน เป็นต้น
การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ดีขึ้น ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี มี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมี
ความเอื้ออาทร ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และบุคลากร
บุ ค ลากรทั้ งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ รับ การส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตสีเขียว โรงงานสี เขียว เป็นต้น เจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามรู้ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบ การส่ ง เสริ ม ให้ โ รงงาน และชุ ม ชนพั ฒ นาสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากร มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่ง
ของระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
และบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิด การนาเข้า ข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ข้อกาหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18000)
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS) ฉบับนี้กาหนดข้อกาหนดสาหรับระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ องคกรสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยและปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานนี้ไม่ได้
กาหนดเกณฑ์สมรรถนะด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และไม่ได้มีข อกาหนดรายละเอียด
สาหรับการออกแบบระบบการจัดการมาตรฐาน OHSAS นี้ประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ต้องการ
1) จัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อขจัด หรือลดความเสี่ยง
ต่อบุคคล และผู้สนใจอื่นๆ ซึ่งสามารถได้รับอันตรายต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม
2) ปฏิบัติคงรักษาไวและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) มั่นใจในความสอดคลองตอนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กล่าวไว้
4) แสดงถึงความสอดคล้องต่อขอกาหนดของมาตรฐาน OHSAS นี้โดย
- ทาการประเมินตนเองและแสดงความสอดคลองด้วยตนเอง หรือ
- หาการยืนยันความสอดคล้องโดยหนวยงานที่มีความสนใจในองค์กร เช่น ลูกคา
หรือ
- หากการยืนยันความสอดคลองจากหนวยงานภายนอกองคกร หรือ
- หาการรับ รองระบบ/จดทะเบียนการรับรองระบบการจั ดการสิ่งแวดล้อมโดย
องค์กรภายนอก
ขอกาหนดทั้งหมดของมาตรฐาน OHSAS นี้เปนความตั้งใจที่จะรวมเขากับระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ ระดับของการปฏิบัติจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก นโยบายอาชี
วอนามัย และความปลอดภัยขององค์กร ธรรมชาติของกิจกรรมความเสี่ยงและความซับซ้อนของการ
ปฏิบัติการมาตรฐาน OHSAS นี้ตั้งใจที่จะกาหนดเรื่องอาชีว อนามัย และความปลอดภัย แต่ไม่ได้
รวมถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในทางอื่น เชน การมีสุขภาพดีหรือการสงเสริมสุขภาพพนักงาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency)
เป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจากัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ในขณะ
ที่ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง ซึ่ งเป็นการช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง แต่ได้
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มากขึ้น หรือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นในขณะที่ใช้ปัจจัยป้อนเข้าที่น้อยลง
(http://ec.europa.eu)
โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน มีการนาแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยโรงงานสามารถนาแนวคิด 3Rs การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร Eco Efficiency,
Eco Factory, Green Production, Green Product, Green Logistics, ISO 50001 มาใช้ ส าหรับ
ชุมชนนาแนวคิดชุมชนเชิงนิเวศมาใช้ เป็นต้น
3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน
คื อการที่ โ รงงานลดของเสี ย จากกระบวนการผลิต และเพิ่ ม ความสามารถในการนากาก
อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จาเป็น) Reuse
(การใช้ซ้า) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้ง แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอน/วิธีการผลิต
และการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้น ทั้ ง ภายในโรงงาน ภายในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และระหว่ า งกลุ่ ม
อุตสาหกรรม
ความหมายของ “ของเสีย” หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ส่วนสนับสนุนการผลิต และผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
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รูปที่ 2 - 22 ของเสียในโรงงาน17
ความหมายของการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
การจัดการ “ของเสีย” ตามหลัก 3Rs หมายถึง การจัดการของเสียที่ให้ความสาคัญในการลด
การเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นลาดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเกิดของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการนากลับมาใช้ซ้าหรือใช้ใหม่ให้
ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสีย แต่ละประเภทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบาบัด/กาจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการกาจัดของ
เสียเป็นวิธีสุดท้าย
โรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs จะต้องมีการดาเนินการ คือ
•

17

มี ก ารพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง กระบวนการด าเนิ น งานทั้ ง ในส่ ว นของการผลิ ต และ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
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•

•
•
•
•
•
•

เมื่อเกิดของเสียขึ้นแล้ว ใช้วิธีจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพการใช้
ประโยชน์ของเสียเหล่านั้น เพื่อให้มีของเสียที่ถูกส่งไปกาจัดโดยวิธีฝังกลบในปริมาณ
น้อยที่สุด
มีการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายกาหนด ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย การ
นาไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน และการนาออกไปบาบัด/กาจัดภายนอกโรงงาน
ประโยชน์ของการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
ประหยัดต้นทุนการผลิต
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
สร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับระหว่างโรงงานกับชุมชน

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs ในโรงงาน

รูปที่ 2 - 23 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs ในโรงงาน18
18

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
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ประเภทของเสียจาแนกตามแหล่งกาเนิด
1. ของเสียจากกระบวนการผลิตหลัก
เป็นของเสียที่เกิดจากขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ ของ
โรงงาน ชนิดของเสียจึงแตกต่างกันในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นเศษวัตถุดิบและ
เศษเหลือของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขนาดหรือคุณภาพ

รูปที่ 2 - 24 ของเสียจากกระบวนการผลิตหลัก19
2. ของเสียจากกระบวนการสนับสนุนการผลิต
ได้ แ ก่ ระบบผลิ ต น้ าประปา ระบบผลิ ต ไอน้ า การซ่ อ มบ ารุ ง ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ของเสียที่เกิดขึ้น เช่น กระดาษกรองปนเปื้อนสารเคมี
จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สารเคมีใช้แล้ว เถ้าลอยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้า เรซินและ
ถ่านกัมมันต์จากการผลิตน้าประปา ผ้าปนเปื้อนน้ามันและน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วจากแผนกซ่อมบารุง
กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย

รูปที่ 2 - 25 ของเสียจากกระบวนการสนับสนุนการผลิต20

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
20 คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
19
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3. ของเสียจากสานักงาน บ้านพักอาศัย และโรงอาหารบริเวณโรงงาน
ของเสียจากสานักงาน มีทั้งของเสียจากการปฏิบัติงานและจากการบริโภคของพนักงาน
โดยทั่วไป ได้แก่ กระดาษใช้แล้ว หมึกพิมพ์เสื่อมสภาพ แบตเตอรี่จากอุปกรณ์สานักงาน กระป๋อง
น้าอัดลม ขวดน้า ถุงพลาสติก ฯลฯ
ของเสียจากโรงอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารที่เหลื อจากการบริโภค และเศษภาชนะที่ใช้
บรรจุอาหาร
ของเสียจากบ้านพักอาศัย จะมีลักษณะเช่นเดียวกับของเสียจากสานักงานและโรงอาหาร
แนวทางการคัดเลือกวิธีการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
การเลือกวิธีการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 มี 5 วิธี คือ
1) การคัดแยก (Sorting)
การคัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ ใช้เฉพาะกับของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษไม้ เศษ
กระดาษ เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์ เศษผ้า เศษโลหะต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในรูปของเกลือโลหะ โดย
จัดส่งของเสียให้กับโรงงานลาดับที่ 105 คัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

2) การนากลับมาใช้ซ้า (Reuse) สามารถดาเนินการได้หลายวิธี คือ
•

การใช้ เป็ นวัต ถุดิบทดแทน (Use as raw material substitution) โดยส่ วนใหญ่
นากลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Re-process) ภายในโรงงาน เช่น การนาพลาสติกมาบดและหลอม
ซ้าภายในโรงงาน
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•

การส่ ง กลับผู้ขายเพื่อนากลับไปบรรจุใหม่ หรือใช้ซ้ า (Reuse container; to be
refilled) ใช้เฉพาะกับการส่งภาชนะบรรจุคืนโรงงานผู้ผลิตเพื่อนากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ เช่น การส่ง
ถังบรรจุกรด ด่าง คืนโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ การส่งถังบรรจุน้ามันหล่อลื่นคืนโรงงานผู้ผลิต เป็น
ต้น
3) การนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) สามารถดาเนินการได้หลายวิธี คือ
•

การใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทดแทน (Use as fuel substitution or burn for energy
recovery) เป็นการนาของเสียที่มีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ เช่น น้ามันเครื่อง หรือน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เศษผ้าปนเปื้อนน้ามัน
• การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending) เป็นการนาของเสียมาผ่านกระบวนการ
ปรับคุณภาพ หรือผสมกันเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงผสม เช่น กระดาษหรือผ้าปนเปื้อนสี หรือน้ามัน หรือตัว
ทาละลาย สี หรือตัวทาละลายหมดอายุใช้งาน กากตะกอนน้ามัน น้ายาหล่อเย็น น้าปนเปื้อนน้ามัน
• เผาเพื่อเอาพลังงาน (Burn for energy recovery) เป็นการนาของเสียที่มีสภาพ
เหมาะสมไปเป็นเชื้อเพลิง เช่น กะลาและเส้นใยปาล์ม นามาเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้า ขี้เลื่อย เศษไม้
เศษไม้พาเลท เศษไม้หรือขี้เลื่อยที่ไม่ปนเปื้อนของเสียอันตรายใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการปรุง
อาหาร
• เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Use as co-material in cement kiln
or rotary kiln) ใช้เฉพาะกับของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ได้แก่
แคลเซียม อะลูมินา เหล็ก หรือซิลิกา เช่น ทรายขัดผิดที่ใช้แล้ว Scale เหล็กจากกระบวนการรีดร้อน
ฝุ่นเหล็ก ผลเหล็กจากการขัด หรือการเจียร กากตะกอนซิลิคอน
• การนากลับไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น ๆ (Other recycle methods) เป็นการนา
ของเสี ย ไปใช้ ประโยชน์ ด้ว ยวิธี อื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ กล่ า วข้า งต้ น เช่ น การส่ ง น้ ามั นเครื่องหรือ
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วให้โรงงานผลิตสีทาบ้านหรือสีน้ามัน การส่งยางรถยนต์หมดสภาพให้โรงงานสกัด
น้ามันดีเซล การนาเศษผ้าหรือเศษด้ายหรือเศษฟองน้าไปใช้ทาพรมเช็ดเท้า ยัดตุ๊กตาหรือที่นอน หรือ
เพาะเห็ด
4) การนากลับคืนมาใหม่ (Recovery) สามารถดาเนินการได้หลายวิธี คือ

65

•

ก า ร น า เ ข้ า ก ร ะ บ ว น ก า ร น า ส า ร ตั ว ท า ล ะ ล า ย ก ลั บ ม า ใ ห ม่ ( Solvent
reclamation/regeneration) เป็นการนาของเสียประเภทสารตัวทาละลายส่งให้โรงงานลาดับที่ 106
เพื่อกลั่นและนากลับมาใช้ใหม่ เช่น โทลูอีน ไซลีน เมธิลีนคลอไรด์ ไตรคลอโรเอทธิลีน อะซิโตน ฯลฯ
• การน าเข้ า กระบวนการน าโลหะกลั บ มาใหม่ (Reclamation/Regeneration of
metal and metal compounds) เป็นการนาของเสียที่มีองค์ประกอบของโลหะส่งให้โรงงานลาดับที่
106 เพื่อนาไปผ่านกระบวนการสกัดหรือนาโลหะกลับมาใหม่ เช่น กระบวนการสกั ดหรือนาโลหะ
กลับมาใหม่ เช่น การสกัดเงินจากน้ายาล้างฟิล์ม การสกัดแยกดีบุกจากน้ายา Tin Stripper การแยก
โลหะชนิดต่าง ๆ จากเศษโลหะบัดกรีหรือกาวเงิน (Silver plate) หรือ Lead frame
• การนาเข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง (Acid/Base regeneration) เป็นการนา
ของเสียประเภทกรดหรือด่าง เช่น กรดซัลฟูริก ส่งให้โรงงานลาดับที่ 106 เพื่อนาไปผ่านกระบวนการ
ปรับคุณภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
5) การจัดการด้วยวิธีอื่นๆ สามารถดาเนินการได้หลายวิธี คือ
•

การนาไปถมที่ (Land reclamation) ใช้เฉพาะกับของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งมี
องค์ประกอบของดิน หิน ปูน ทราย เช่น เศษอิฐ หิน ปูน ทราย เศษกระเบื้องที่ผ่านการอบด้วยความ
ร้อนแล้ว กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าดี หรือจากการผลิตน้าประปา
• การหมักทาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน (Composting or soil conditioner) ใช้เฉพาะ
กับของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษชิ้นส่วนพืช จาพวกทะลายปาล์ม เปลือกมันสาปะหลัง เศษ
ชิ้นส่วนสัตว์ กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียของโรงงานแปรรูปอาหาร เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชีวมวล
• การท าอาหารสั ต ว์ (Animal feed) ใช้ เฉพาะกั บ ชองเสี ย ที่ ไ ม่ เป็ น อั น ตราย มี 2
ลักษณะ คือ 1) การนาไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เศษแป้ง หรือเส้นหมี่จากข้าว เปลือกและแกน
ข้าวโพด เปลือกสับปะรด 2) การนาไปผลิตหรือผสมอาหารสัตว์ ได้แก่ ก้างปลา เศษปลา หัวกุ้ง เปลือก
กุ้ง เป็นต้น
ตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ของกลุ่มโรงงาน
1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
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Reduce
- ลดขยะจากถุงน้าตาลและลดขั้นตอนการเตรียมน้าเชื่อม โดยเลือกใช้น้าตาล
เหลวแทนน้าตาลเกล็ด
- ลดสีที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โคดให้เหลือสีเดียว (เฉพาะสีบาร์โคด)
- ลดการใช้กล่องสาหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น โดยการออกแบบขวดให้มีจุดสัมผัสที่
ขวดและไม่ต้องใช้ไส้กล่องเมื่อบรรจุลงกล่อง ทาให้ลดขนาดกล่อ ง ลดพื้นที่
จัดเก็บ ลดน้าหนักในการขนส่ง ทาให้การปฏิบัติงานคล่องตัวมากขึ้น
- ลดการใช้ พ ลาสติ กหุ้ ม (Plastic wrap) โดยเลื อกใช้ พ ลาสติ กที่ มี ความหนา
ลดลง (แต่ยังคงใช้ได้ตามมาตรฐานเดิม) และใช้เครื่องพันฟิล์มซึ่งประหยัดการ
ใช้ฟิล์มมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน
- การลดใช้ฟิล์มพลาสติกในการปิดภาชนะอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิต โดย
ใช้ฝาพลาสติกที่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้แทน

รูปที่ 2 - 26 ตัวอย่างการลดการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร21

21

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555

67

Reuse
- นาแกลลอนบรรจุวัตถุดิบมาล้างและนากลับมาใช้ซ้า
- นาสายรัดพลาสติกและพลาสติกหุ้มวัตถุดิบมาใช้ซ้าเป็นถุงขยะ/คลุมขยะเพื่อ
ป้องกันฝน
- นาถาดรองขวดส่งกลับผู้ผลิตและนากลับมาใช้ซ้า
- น าน้ าทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบ าบั ด แล้ ว และน้ าทิ้ ง จากกระบวนการล้ า งย้ อ น
(Backwash) (ที่ตกตะกอนแล้ว) กลับมาใช้ล้างพื้น และใช้ในโถชักโครกในห้อง
สุขา

รูปที่ 2 - 27 ตัวอย่างการใช้ซ้าในอุตสาหกรรมอาหาร22
Recycle
- ท าเชื้ อเพลิงอั ด แท่งจากเศษวัต ถุดิ บที่มี ค่าความร้อนสู งเพีย งพอ เช่ น พริก
กระเทียม
- นาก๊าซมีเทนจากระบบ Biogas ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติใน
หม้อไอน้า
- นาวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เช่น กากถั่ว ไปใช้เป็นอาหารสัตว์
- นาเศษวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพมาทาปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพ

22

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
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รูปที่ 2 - 28 ตัวอย่างการนากลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร23
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Reduce
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด “Green Product” ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กลง
และใช้ทรัพยากรน้อยลง รวมทั้งควบคุมประสิทธิภาพการผลิต (% yield) ให้
ได้สูงสุดและเกิดของเสียน้อยที่สุด เช่น ใช้ Lead frame ให้คุ้มค่าที่สุด ลดการ
ใช้กาวเงิน (Silver paste) เป็นต้น
- นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ใช้เทคโนโลยี Mold
Array Processing ห รื อ MAP mold ซึ่ ง ช่ ว ย ล ด ก า ร เ กิ ด ข อง เสี ย ใ น
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพวกเซมิคอนดักเตอร์
- ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เช่น ลดการใช้อะซีโตนในการล้างชิ้น
อุปกรณ์
Reuse
- เวียนใช้ซ้า Tray และ Reel ที่ใช้ใส่ชิ้นงานระหว่างขั้นตอนการผลิต
- เลือกใช้กล่องกระดาษแทนกล่องไม้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ทาให้สามารถเวียน
ใช้ซ้ากล่องอีกหลาบครั้ง เป็นการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ลดน้าหนักในการขนส่ง
23

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
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ลดพื้นที่ในการจัดเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ ประยุกต์ใช้เป็นชิ้นส่วนกันกระแทกใน
ตู้คอนเทนเนอร์แทนโฟมได้ นอกจากนี้ ยังประกอบง่ายกว่ากล่องไม้ทาให้การ
ปฏิบัติงานคล่องตัวขึ้น

รูปที่ 2 - 29 ตัวอย่างการลดการใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์24
- เวียนใช้ตัวทาละลายและน้า DI ในกระบวนการผลิต เช่น อะซีโตนที่ใช้ล้างชิน้
อุปกรณ์ และน้า DI จากกระบวนการชุบชิ้นงาน (Plating) และกระบวนการ
ตัดชิ้นงาน (Dicing)

24

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
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รูปที่ 2 - 30 เวียนใช้ตัวทาละลายและน้า DI ในกระบวนการผลิต25
- นาสารดูดความชื้น (Silica gel) เก่ามาใช้ดูดความชื้นในตู้ไฟ
Recycle
- แยกสารเคมีประเภทกรด-ด่างจากกระบวนการผลิต แล้วนาไปใช้ปรับสภาพ
pH ในระบบบาบัดน้าเสีย และใช้เป็นสารตั้งต้นในระบบบาบัดน้าเสียโดยวิธี
เคมี ( Chemical precipitation) เช่ น NaOH จากกระบวนการกั ด ผิ ว
(Etching)
- ส่งตัวทาละลายใช้แล้วไปรีไซเคิล และนาก๊าซมีเทนมาใช้ในโรงอาหาร
- นาเศษอาหารเข้าระบบ Biogas และนาก๊าซมีเทนมาใช้ในโรงอาหาร
- นาเศษอาหารมาทาปุ๋ย/น้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในห้องน้า

25

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
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รูปที่ 2 - 31 ตัวอย่างการรีไซเคิลในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์26
ตัวอย่างการนาแนวคิด 3Rs มาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
มีการร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงเศรษฐกิจการค้า
ของประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมนิคม

อุ ต สาหกรรมอมตะนคร ที่ เ น้ น การบริ ห ารจั ด การของเสี ย อุ ต สาหกรรมให้ เ กิ ด
ประโยชน์ตามหลักการจัดการ 3Rs และ Zero Waste to Landfill โดยเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้การดาเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
มี ระบบการบริห ารจั ด การของเสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และ
เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด

26

คู่มือ 3Rs การจัดการของเสียภายในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
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การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร (Retrofit)
เป็ น การปรับ ปรุง เครื่องจั กรเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต โดยพิ จ ารณาว่า
เครื่องจักรใดสามารถปรับปรุงได้ เพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องลงทุน
ซื้อเครื่องจักรใหม่ ซึ่งมีราคาสูง
ตัวอย่างกรณีศึกษาการปรับปรุงเครื่องบรรจุเมล็ดทานตะวันของโรงงานผลิตขนมขบ
เคี้ยว27
สภาพปัญหา
เครือ่ งบรรจุเมล็ดทานตะวันซึ่งเป็นเครื่องจักรเก่าที่ผลิตในประเทศ มีความผิดพลาด
ในการบรรจุถุงที่ไม่ตรงกับขนาดถุงที่ถูกต้อง ทาให้ต้องสูญเสียต้นทุนถุงบรรจุประมาณ 1,000 ใบ คิด
เป็นค่าเสียหาย 400 บาทต่อวัน กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการตวงเมล็ดทานตะวันผ่านช่องขนาด
เท่า ๆ กันที่หมุนไปเรื่อย ๆ โดยกะปริมาณใกล้เคียงกัน จากนั้นมีสายพานลาเลียงผลิตภัณฑ์ขึ้นไปเพื่อ
ใส่ลงในถุง และใช้น้าหนักของผลิตภัณฑ์ในการดึงถุงให้ต่าลง และใช้ความร้อนจาก heater ปิดปากถุง
ทาการตัด และปล่อยลงสายพานเพื่อให้พนักงานบรรจุใส่หีบห่อ จากการสารวจพบปัญหาต่า ง ๆ คือ
เครื่องจักรทางานช้าและเสียบ่อย ใช้ระยะเวลาในการซ่อมบารุงค่อนข้างนาน เสียเวลาในการผลิต และ
สาย heater ขาดบ่อย และไม่ทราบว่าขาดเพราะไม่มี alarm
แนวทางแก้ปัญหา
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงงานได้แก้ไขโดยออกแบบแผงควบคุมใหม่ทั้งหมดและ
รื้อชุดควบคุมเดิมออก และตกแต่งอุปกรณ์ด้วยสีและเดินสายใหม่ ใช้งบประมาณ 7,000 บาท คิดเป็น
2.5% ของมูลค่าเครื่องจักร (250,000 บาท)
ผลที่ได้
จากการปรับปรุงเครื่องจักรดังกล่าวสามารถคานวณความคุ้มทุนได้ดังภาพ

27

คู่มือการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร (Retrofit) สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554
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รูปที่ 2 - 32 ตัวอย่างการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3Rs กับการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเมืองนิเวศของชุมชน ประกอบด้วย 7 แนวทาง คือ
1) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ช้ ห ลั ก 3Rs อย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ยการลดการบริ โ ภค
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การลดขยะ ฯลฯ การใช้ซ้า และการนา
ทรัพยากรหรือสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ ในอัตราส่วนที่มากกว่าชุมชนทั่วไป
2) พยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เช่นประเทศอังกฤษพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้มากกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่เมืองทั้งหมด
3) ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล
(Biomass) พลังงานจาก Fuel Cell เป็นต้น
4) ใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งใช้พลังงานสะอาด การเดินเท้า และการเดินทางด้วย
จักรยาน เป็นต้น
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5) อาคารต่าง ๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัยต้ องสร้า งตามแนวทาง Eco Architecture
หรื อ Green Architecture เช่ น การออกแบบโดยค านึ ง ถึ ง การประหยั ด
พลังงาน
6) มี ส าธารณู ป การที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ประชากรเมื อ ง ได้ แ ก่ โรงเรี ย น ตลาด
สวนสาธารณะ เพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการสาธารณูปการนอกเมือง
เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงาน
7) การพัฒนาเมืองไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติในพื้นที่
นั้นๆ

รูปที่ 2 - 33 การเดินทางโดยใช้จักรยานในเมือง
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รูปที่ 2 - 34 การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน

รูปที่ 2 - 35 การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
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รูปที่ 2 - 36 การใช้ซ้า (Reuse)
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาแนวคิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเริ่มต้นดาเนินการจากการส่งเสริม
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการเชิงนิเวศที่ดีตั้งแต่ภายในโรงงาน ตามแนวคิดโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Factory) จากนั้นจึงขยายสู่ระดับนิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial
Estate) โดยเป็นการเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายโรงงาน และขยายออกไปสู่ภายนอกขอบเขตนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุ ตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industrial Town) โดยใน
เบื้องต้นโรงงานแต่ละแห่งต้องสามารถดาเนินงานตามข้อกาหนดเพื่อเข้าสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ที่ยึดมั่นในการ
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการ
พั ฒ นา และปรับ ปรุง กระบวนการผลิ ต และการบริหารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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รูปที่ 2 - 37 แนวคิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ28
คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
• มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Resources and Energy
Efficiency)

28

Eco Factory และกระบวนการให้การรับรอง สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2557
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• มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (Environment Management System) โดยการ
ประยุกต์ใช้ GI level 3 และ ISO 14001
• มีการจัดกิจกรรมการผลิตที่สะดวก โดยใช้หลักการสีเขียว (Green) ความปลอดภัย
(Safety) และความโปร่งใส (Transparency)
• ใช้ ห ลั ก การเกื้ อ กู ล กั น กั บ ชุ ม ชน (Symbiosis with Community) โดยยกระดั บ
คุณภาพชีวิตพนักงาน และการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับชุมชน
• มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Zero Emission) โดยก่อให้เกิดของเสียน้อย
ที่ สุ ด (At least waste) มี ข องเสี ย ที่ ต้ อ งน าไปก าจั ด น้ อ ยที่ สุ ด (Zero waste to
Landfill)

รูปที่ 2 - 38 คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 29

29

Eco Factory และกระบวนการให้การรับรอง สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2557
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เกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory criteria)
ข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้จัดทาโดยสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิ ติ
ด้ า นเศรษฐกิ จ มิ ติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มิ ติ ด้ า นสั ง คม และมิ ติ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ โดยเกณฑ์
ประกอบด้วย 14 ประเด็น

รูปที่ 2 - 39 เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory Criteria)30

30

https://www.ecofactory.fti.or.th//guidelines.php
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มาตรฐาน 50001
สาหรับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ฉบับนี้ระบุข้อกาหนดสาหรับองค์กร
ในการ
จัดทา นาไปปฏิบัติ คงรักษาไว้ และปรับปรุงระบบการ จัดการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์ ก รสามารถด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบในการปรั บ ปรุ ง สมรรถนะด้ า นพลั ง งาน ซึ่ ง รวมถึ ง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงาน ข้อกาหนดของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้ประยุกต์เข้ากับลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงการตรวจวัด
การจัดทาเอกสาร และการรายงาน การออกแบบ และการปฏิบัติการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
กระบวนการระบบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านพลังงาน ครอบคลุมถึงปัจจัยทั้งหมดที่มี
ผลกระทบต่ อ สมรรถนะด้ า นพลั ง งานซึ่ ง สามารถเฝ้ า ติ ด ตาม และควบคุ ม ดู แ ลได้ โ ดยองค์ ก ร แต่
มาตรฐานสากลฉบับนี้ไม่ได้
กาหนดเกณฑ์ ข องสมรรถนะที่ เ ฉพาะเจาะจงในด้ า นพลั ง งาน และได้ ถูกออกแบบให้ ใ ช้
มาตรฐานนี้ได้อย่างเป็นอิสระแต่ก็สามารถนาไปใช้ได้ในแนวทางเดียวกับหรือบูรณาการกับระบบการ
จัดการอื่น ๆ ได้ เช่นISO 9001, ISO 14001 เป็นต้น มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
ให้ความสาคัญในเรื่องของระบบเอกสาร เช่นเดียวกับมาตรฐานอื่น ๆ กล่าวคือองค์กรต้องกาหนดและ
จัดทา นาไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้ โดยเอกสารที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย คู่มือ
ระบบการจั ด การพลั ง งาน (Energy Management Manual ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน (Procedure
Manual) วิธีปฏิบัติงาน(Work Instruction) และฟอร์ม (Form) ต่างๆ ที่ใช้บันทึกกิจกรรมของระบบ
การจัดการพลังงาน
โดยสรุป มาตรฐานระบบการจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 กาหนดให้ มี การระบุ ขอบเขต
(Boundary)และขอบข่าย (Scope) ของการจัดทาระบบการจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับองค์กร
โดยผู้บริหารระดับสูงจะประกาศแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (EnergyManagement Representative;
EnMR) และ EnMR
จะสรรหาคณะท างานด้ า นการจั ด การพลั ง งานเพื่ อ ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ท าระบบการจั ด
การพลังงาน ISO 50001 จากนั้นองค์กรต้องจัดให้มีการวางแผนพลังงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ
และการทบทวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) การวางแผนพลังงาน (PLAN) โดยการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลั งงานเพื่ อบ่ ง ชี้
ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ (Significant Energy Use; SEU) ขององค์กร และกาหนดข้อมูล
ฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline; EnB) ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance
Indicators; EnPIs) และสมรรถนะด้านพลังงานในปัจจุบันของกระบวนการ หรือเครื่องจักรหลักใน
พื้ น ที่ ของลั กษณะการใช้ พ ลั ง งานที่ มี นั ย สาคัญ นั้ น เพื่ อชี้ บ่ ง โอกาสในการปรับ ปรุง สมรรถนะด้าน
พลังงานขององค์กร โดยกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานให้
สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน กฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การปฏิบัติ (DO) คือการดาเนินการตามแผนปฏิบัติด้านพลังงาน ซึ่งครอบคุลมถึงการ
ดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่จะทาให้ระบบการจัดการพลังงานมีความยั่งยืน ดังนี้
• ด้านความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนักด้านพลังงานของบุคลากรใน
•
•
•

•

องค์กร (Competence Training and awareness)
ด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication)
ด้านระบบเอกสาร (Documentation) ซึ่งต้องดาเนินการจัดทาเอกสารให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดและการควบคุมเอกสาร
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) และการบารุงรักษา เฉพาะ
กระบวนการหรือเครื่องจักรที่มีนัยสาคัญและมีผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน
ถ้ า มี ค วามจ า เป็ น ก็ ค วรก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ( Work Instruction ;WI หรื อ
Standard Operating Procedure; SOP) ของแต่ละอุปกรณ์ เช่น วิธีปฏิบัติงานการ
เริ่มเดินหม้อไอน้าเป็นต้น
ด้านการออกแบบและการจัดซื้อ สาหรับ กระบวนการ เครื่องจักรที่มีนัยสาคัญและมี
ผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน รวมถึงการบริการด้านพลังงาน

3) การตรวจสอบ (CHECK) เป็นกระบวนการในการตรวจติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อให้มีความ
เชื่อมั่นได้ว่าระบบการจัดการพลังงานขององค์กรยังคงอยู่และมีสมรรถนะด้านพลังงานที่ดี โดยการ
กาหนดแผนในการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อสมรรถนะด้ านพลังงาน การ
ตรวจติดตามความสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานโดยการวัด และเครื่องมือวัด
ที่ ใ ช้ ต้ อ งมี ค วามเที่ ย งตรง การตรวจสอบยั ง รวมถึ ง การตรวจประเมิ น ภายในของระบบการจั ด
การพลังงาน (Internal audit) ที่ต้องทาทุกปี หากพบข้อบกพร่องหรือแนวโน้มที่จะเกิดข้ อบกพร่อง
ต้องดาเนินการแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน
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4) การทบทวน (ACT) องค์กรต้องดาเนินการทบทวนการบริหารโดยผู้บริหารระดับสูงทุกปี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการจัดการพลังงานยังคงอยู่ และมีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของระบบการจัดการพลังงาน
การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis)
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร/คนในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง โดย
ปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ทุกฝ่าย การเป็นเมืองอุตสาหกรรมในระดับที่ 4 คานึงถึง
การพึ่งพาอาศัยกันในเชิงนิเวศ (Eco Symbiosis) ซึ่งมีทั้งการพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานกับโรงงาน
และระหว่างโรงงานกับชุมชน
ความหมายของการพึ่งพาอาศัย (Symbiosis)
การพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานกับโรงงาน
1) มีการนาของเสีย วัสดุเหลือใช้ พลังงานจากโรงงานหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบของอีกโรงงาน
หนึ่ง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร พลังงาน และลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
2) การพยายามปิดวงจรของการใช้ทรัพยากร พลังงาน และลดการปล่อยของเสียให้เหลือ
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพยายามสร้างสมดุลระหว่าง Input และ Output ของแต่ละโรงงาน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งแสดงได้โดย Block Flow Diagram ของ Material, Waste and By Product, Energy
และ Resources เพื่อให้เห็นถึงความสมดุลของแต่ละ Eco – plant
3) การเสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ (Sharing Activities) ระหว่างโรงงานทั้งใน
พื้นที่เดียวกัน และระหว่างพื้นที่ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพากันตามหลัก Symbiosis

83

ตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานกับโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ไ ด้ ส ร้ า งความเชื่ อ มโยงที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพึ่ ง พากั น ของ
ภาคอุตสาหกรรม (Bangpoo Industrial Symbiosis) 2 ระบบ ได้แก่
1. การนาน้าเสียจากโรงงานในนิคมมารวบรวมและบาบัดโดยระบบบาน้าเสีย
ส่วนกลางของนิคม ซึ่งน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว (Treated water) จะส่งไป
เป็นน้าหล่อเย็นให้แก่โรงไฟฟ้าของบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จากัด
และนาไปรดน้าต้นไม้ในสนามกอล์ฟบางปูคันทรี่คลับ
2. ขยะทั่วไปจากโรงงานทั้งในและนอกนิคมบางปูจะถูกรวบรวมและเผาในเตาเผา
ขยะทั่วไปของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จากัด เพื่อนา
ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปต้มน้าเพื่อผลิตเป็นไอน้า (Waste to steam)
และส่งให้แก่โรงงานในนิคม เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิต
การพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานกับชุมชน
คือการที่โรงงานมีส่วนเกื้อกูลกับชุมชนในด้านการยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยการแบ่งปันทรัพยากร และองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยมี
เป้าหมายให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปพร้อม ๆ กับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และชุมชนอยู่ร่วมกับ
อุตสาหกรรมอย่างมีความสุข
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ตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงงานกับชุมชน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
มีการนาของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เพื่อลดของเสียที่จะต้องส่งไปกาจัด และดาเนินการภายใต้แนวคิด “สรรสร้างของเสีย
ให้มีค่า นาสู่วิถีประชาอย่างยั่งยืน” โดยผลักดันให้โรงงานและชุมชน ดาเนินการอย่าง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน คือ
3. โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านกลาง กับ บริษัท
ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด ที่นาเศษผ้าเหลือใช้ ซึ่งเดิมบริษัทต้องนาไปฝัง
กลบ ปัจจุบันนาเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นอาชีพเสริม
และสร้างรายได้ เช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ เปล
4. โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมผสานเกษตรครบ
วงจร ตาบลเหมืองง่า และบริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จากัด ในการนาเศษ
ของดองเหลือใช้ที่บริษัทต้องนาไปฝังกลบนากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ของดอง
เต้าเจี้ยว และ น้าจิ้มไก่ (สูตรขิง) ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดังกล่าว ซึ่งเป็นชุมชนรอบนิคมภาคเหนือ
5. การน าเศษแป้ ง จากกระบวนการผลิ ต ขนมอบกรอบจากข้า วเหนี ย วของ
บริษัท ไทยนิจิ อินดัสทรี จากัด ไปใช้ประโยชน์โดยนาไปเป็นอาหารสัตว์
ส่งผลให้โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ และลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม พร้อมเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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รูปที่ 2 - 40 การนาเศษแป้งไปเลี้ยงสุกรในพื้นที31่
เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness)
หมายถึง สภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่แสดงถึงการมีชีวิตที่ดี ซึ่งกาหนดโดยการมีอารมณ์ใน
เชิงบวก เช่น มีความยินดี พอใจ เพลิดเพลิน เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมมีความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทาให้
อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน
องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม พิจารณาใน 5 ด้าน32 คือ

เอกสาร Happy Eco-symbiosis สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
32 คู่มือการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจาปี 2558
31
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คนมีสุข เมืองอยู่ดี
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รูปที่ 2 - 41 องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม33
ตารางที่ 2 - 1 องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม
องค์ประกอบ
คุณลักษณะ
1. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับ
การดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี เอื้อต่อการดารงชีวิตทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวัฒนธรรม
แหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งรับน้าเพื่ อบรรเทาภัย
แล้งและน้าท่วม รวมถึงการค้าจุนระบบนิเวศให้มีความสมดุล

33

ปรับปรุงจากคู่มือการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจาปี 2558
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องค์ประกอบ

คุณลักษณะ
2. ของเสี ย หรื อ มลพิ ษ มี ก ารจั ด การอย่ า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของเมือง ทั้งขยะมูลฝอย
น้าเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือมลพิษอื่น ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ต่ อ การอยู่ อ าศัย และการ
ประกอบกิจการ ป้องกัน ลดเหตุราคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นต่อสังคมและเศรษฐกิจของเมือง
3. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้รับการดูแลรักษาและจัดการ
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ได้แก่
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ สวยงาม สอดคล้องกับบริบทเมือง และเอื้อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงมีการสืบสารหรือถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น สู่ ส าธารณะเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4. วิ ถี ชี วิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการใช้พลังงานทดแทน การใช้
น้าอย่างประหยัด การส่งเสริมการผลิต การบริโภคและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เป็นพื้นฐานสาคัญของ
การพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความส าคัญ กับการกาหนดนโยบาย แผนงานด้ านสิ่ง แวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ทักษะ
ในการดาเนินงาน และการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่ อสาร
ข้อมู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม โดยอาศัย ความร่ว มมื อของภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
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การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18 พื้นที่ ใน 15 จังหวัด
การพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการศึกษาจัดทาแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกลุ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมายการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 จานวน 5 จังหวัดนาร่อง ของพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาครและระยอง และพื้ น ที่ อุต สาหกรรมใหม่ ได้ แก่ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ตามมิติและคุณลักษณะการพัฒนา 5 มิติ (มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ) 20 ด้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ขยายพื้นที่ศึกษาจัดทาแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพื้นที่จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นและที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มเติมใน
จานวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี พระนครศรีอยุ ธ ยา
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานีและสงขลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 18 พื้นที่ และจัดทาแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัดที่ได้จัดทาแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้
แล้ว จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุ ตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด จัดทาระบบการประเมิน
ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลาง
และส่วนจังหวัด
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แก่ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารพื้นที่ และโรงงานในพื้นที่ในการเป็นพื้นที่นาร่อง เป็นพื้นที่ที่มี
อุตสาหกรรมหนาแน่น และเป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนแม่บทฯ มีความพร้อมของพื้นที่ในการขับเคลื่อน
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ คณะทางาน เครือข่าย โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการภายในพื้นที่
และร่วมกับชุมชน สามารถจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ต้นแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละภูมิภาคแสดงดังรูปที่ 2 - 42
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รูปที่ 2 - 42 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด
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ตารางที่ 2 - 2 พื้นที่คัดเลือกพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ศูนย์พัฒนาเมือง
พื้นที่ขอบเขต
อุตสาหกรรม
จังหวัด
พื้นที่อุตสาหกรรม
การปกครอง
นิเวศ

เบอร์ติดต่อ

สมุทรปราการ

พื้นที่เทศบาลบางปู

ทต.ตาบลบาง
ปู

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
สมุทรปราการ

0 2707
7641-5

ปราจีนบุรี

พื้นที่สวน
อุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์
กบินทร์บุรี

ทต.กบินทร์
อบต.กบินทร์
อบต.วังดาล
อบต.นนทรี
อบต.นาแขม

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรี

0 3745 2241

ฉะเชิงเทรา

พื้นที่กลุ่มโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ ซิตี้
อาเภอแปลงยาว

ทต.แปลงยาว สานักงาน
0 3851
อบต.แปลง
อุตสาหกรรม
2526
ยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทต.หัวสาโรง
อบต.หัวสาโรง

ระยอง

พื้นที่เขต
ทต.เชิงเนิน
สานักงาน
ประกอบการไออาร์ อบต.ตะพง
อุตสาหกรรม
พีซี
อบต.บ้านแลง จังหวัดระยอง
อบต.นาตา
ขวัญ
ทน.ระยอง

0 3880 8177
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จังหวัด

พื้นที่อุตสาหกรรม
พื้นที่เขตควบคุม
มลพิษ

พื้นที่ขอบเขต
การปกครอง

ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
นิเวศ

เบอร์ติดต่อ

อบจ.ระยอง
ทต.เนินพระ
ทต.ทับมา ทม.
มาบตาพุด
ทม.บ้านฉาง
ทต.บ้านฉาง
ทต.มาบข่า
พัฒนา

ชลบุรี

พื้นที่เขตเทศบาล ทน.แหลมฉบัง สานักงาน
นครแหลมฉบังและ ทน.เจ้าพระยา อุตสาหกรรม
เทศบาลนคร
สุรศักดิ์
จังหวัดชลบุรี
เจ้าพระยาสุรศักดิ์
(สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์
ศรีราชา)

สมุทรสาคร

พื้นที่กลุ่มโรงงาน
ฟอกย้อม
ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน

ทน.อ้อมน้อย

นครปฐม

พื้นที่เขตผังเมือง
รวมอ้อมใหญ่

อบต.ท่าข้าม สานักงาน
ทต.บางกระ อุตสาหกรรม
ทึก ทม.ไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
อบต.ท่าตลาด
ทม.กระทุ่มล้ม
อบต.ยายชา

0 3827
4124-5

สานักงาน
0 3441
อุตสาหกรรม
2030
จังหวัดสมุทรสาคร
0 3425 8899
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จังหวัด

พื้นที่อุตสาหกรรม

พื้นที่ขอบเขต
การปกครอง

ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
นิเวศ

เบอร์ติดต่อ

อบต.บ้านใหม่
ทต.อ้อมใหญ่
ปทุมธานี

พื้นที่ตาบลบางกะดี ทต.บางกะดี

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

0 2581 5015,
0 2581 3225,
0 2581
3226

พื้นที่อาเภอลาด
หลุมแก้ว
เฉพาะเขตตาบลคู
ขวาง
ตาบลคูบางหลวง
ตาบลระแหง
ตาบลลาดหลุมแก้ว
และตาบลหน้าไม้

ทต.ระแหง
อบต.ระแหง
อบต.ลาดหลุม
แก้ว
อบต.คูบาง
หลวง ทต.คู
ขวาง
อบต.หน้าไม้

ราชบุรี

พื้นที่เทศบาลเมือง
บ้านโป่ง เทศบาล
เมืองท่าผา เทศบาล
ตาบลเบิกไพร และ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลปากแรต
อาเภอบ้านโป่ง

ทม.บ้านโป่ง สานักงาน
ทม.ท่าผา
อุตสาหกรรม
ทต.เบิกไพร
จังหวัดราชบุรี
อบต.ปากแรต

0 3233 7301,
0 3233 7932

นครราชสีมา

พื้นที่ที่มีศักยภาพ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
อาเภอสีคิ้ว

อบต.สีคิ้ว

0 4492
2625-6

ทม.สีคิ้ว ทต.
ลาดบัวขาว
อบต.ลาดบัว
ขาว อบต.
หนองหญ้าขาว

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
นครราชสีมา
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จังหวัด

พื้นที่อุตสาหกรรม

พื้นที่ขอบเขต
การปกครอง

ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
นิเวศ

เบอร์ติดต่อ

อบต.กุดน้อย
อบต.มิตรภาพ
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่กลุ่มโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร และ
พื้นที่ประกอบการ
ท่าเรือ
อาเภอนครหลวง

ทต.นครหลวง
อบต.บ่อโพง
อบต.ปากจั่น
อบต.แม่ลา
อบต.คลอง
สะแก

สานักงาน
0 3533 6581
อุตสาหกรรม
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

พื้นที่ตาบลหน้าพระ
ลาน
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
และตาบลเขาวง
อาเภอพระพุทธ
บาท

ทต.หน้าพระ สานักงาน
ลาน
อุตสาหกรรม
อบต.หน้าพระ จังหวัดสระบุรี
ลาน
อบต.เขาวง

0 3621 4102

ขอนแก่น

พื้นที่อุตสาหกรรม
หนาแน่น
อาเภอน้าพอง

ทต.น้าพอง
ทต.ลาน้าพอง
ทต.ม่วงหวาน
ทต.กุดน้าใส

0 4333 3115

สงขลา

พื้นที่อาเภอสะเดา
ครอบคลุม
6 พื้นที่ ได้แก่
ตาบลสานักขาม
ตาบลสานักแต้ว

ทม.สะเดา ทต. สานักงาน
ปริก อบต.ปริก อุตสาหกรรม
ทต.คลองแงะ จังหวัดสงขลา
อบต.พังลา
อบต.สานัก

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น

0 7431 1511
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พื้นที่อุตสาหกรรม

พื้นที่ขอบเขต
การปกครอง

ตาบลสะเดา
ตาบลปาดังเบซาร์
ตาบลปริก
ตาบลพังลา และ
อาเภอหาดใหญ่
ครอบคลุม 2 พื้นที่
ได้แก่ ตาบลตะพง
ตาบลบ้านพรุ

แต้ว ทม.ปา
ดังเบซาร์
ทต.ปาดัง ทต.
สานักขาม
ทม.บ้านพรุ
ทต.บ้านไร่
ทต.พะตง
อบต.พะตง

สงขลา

พื้นที่ตาบลฉลุง
อาเภอหาดใหญ่

อบต.ฉลุง

สุราษฎร์ธานี

พื้นที่อาเภอพุนพิน
(ตาบลท่าโรงช้าง
ตาบลท่าสะท้อน
ตาบลเขาหัวควาย
และตาบลบาง
มะเดื่อ)

ทม.ท่าข้าม
อบต.ท่าข้าม
อบต.ท่า
สะท้อน
อบต.บาง
มะเดื่อ อบต.
ท่าโรงช้าง
อบต.เขาหัว
ควาย

จังหวัด

ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
นิเวศ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

เบอร์ติดต่อ

0 7727
2590
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ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รูปที่ 3 - 1 ขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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การพัฒนาตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย ปี 2560มีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
• การศึกษาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขต
การวัดระดับของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแง่มุมต่ าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ
การกาหนดตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม
• การจัดทา (ร่าง) ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย พ.ศ. 2559
โดยอาศัยแนวคิด คุณลักษณะเมื องอุ ตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิ ติ 20 ด้ า นของกรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม จากนั้ น น ามากาหนดเกณฑ์ตั ว ชี้วั ด ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คือ
ตัวชี้วัดร่วม (Common Indicators) เป็นตัวชี้วัดที่สามารถนาไปใช้ได้ในทุกพื้นที่และ
ตัวชี้วัดเฉพาะของแต่ละพื้นที่ (Specific Indicators)ซึ่งจะกาหนดให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่
• การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
คณะกรรมการที่แต่ละจังหวัดจัดตั้งขึ้น โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกภาคส่วน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาเนื้อหาของ (ร่าง) ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย
• การประชุมคณะกรรมการชานาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอในการปรับปรุง (ร่าง)
ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย
• การจัดทาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดย
ปรับปรุงเนื้อหาของตัวชี้วัดตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดข้างต้น
• การฝึกอบรมผู้ประเมินตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย
โดยจัดทาเป็นเอกสารอธิบายการนาตัวชี้วัดไปใช้ และคู่มือการตรวจประเมินตัวชี้วัด
พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Auditor)
• การประเมิ น ความสอดคล้ อ งตามกั บ ตั ว ชี้ วั ด เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 ผู้ประเมินดาเนินการประเมินระดับความสอดคล้ องกับ
ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งจัดทาสรุปผล และ
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนายกระดับพื้นที่เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป
• การปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด พ.ศ. 2561 ซึ่ ง คณะกรรมการกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมได้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดาเนิ นการและสามารถนาไปใช้กับเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมได้
• การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ.
2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ต่อการปรับแก้ไขตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก่อนจะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการชานาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อขอรับรองผล
การปรับแก้ไขเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2562
การศึกษาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นการยก (ร่าง) ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย พ.ศ.2559 มีการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งของไทย และต่างประเทศ ทั้ง
ระดับโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีเนื้อหาของ
เอกสารที่ศึกษา ได้แก่
1) ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2558 และ
พ.ศ.2559
2) ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3) ตัวชี้วัดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4) ตัวชี้วัดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
5) ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNCSD)
6) ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
7) ตัวชี้วัด ISO 37120
8) ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่
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สรุปตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปการกาหนดตัวชี้วัดได้ดังนี้
ตารางที่ 3 - 1 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วดั
มิติ/ด้าน

กายภาพ
1. การวางผังที่ตั้ง
และการจัดพื้นที่
2. การออกแบบ
อาคารและ
บริเวณโดยรอบ
เศรษฐกิจ
3. เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
4. เศรษฐกิจท้องถิ่น
5. การตลาด
6. การขนส่ง
การกระจายรายได้
ให้กบั ชุมชน
หุ้นส่วนเศรษฐกิ จโลก
รูปแบบการผลิ ตและ
บริ โภค
การพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
การพัฒนาอย่างมี
เสถียรภาพ
การเงิน
สิ่งแวดล้อม
7. การจัดการ
คุณภาพน้า

Eco
Factory

การ
พัฒนาที่
ยั่งยืน ISO
UNCSD
ของ 37120
ประเทศ
ไทย

กรอ.
2559

กรอ.
2558

กนอ.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

GI

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

เมือง
น่าอยู่

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ตัวชี้วดั
มิติ/ด้าน

8. การจัดการ
คุณภาพอากาศ
9. การจัดการกาก
ของเสียและวัสดุ
เหลือใช้
10. การจัด
การพลังงาน
11. การจัดการเหตุ
เดือดร้อนราคาญ
(กลิ่น ฝุ่น เสียง
ความร้อน)
การจัดการเสียง
12. กระบวนการผลิต
13. ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศ
14. การจัดการด้าน
ความปลอดภัย
และสุขภาพ
15. การเฝ้าระวัง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การใช้วตั ถุดิบ
การปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก
โซ่อปุ ทานสีเขี ยว
ภูมิทศั น์สีเขี ยว
การจัดการเคมีและ
วัตถุอนั ตราย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
สังคม

การ
พัฒนาที่
ยั่งยืน ISO
เมือง
UNCSD
ของ 37120 น่าอยู่
ประเทศ
ไทย
✓
✓

กรอ.
2559

กรอ.
2558

กนอ.

Eco
Factory

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

GI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
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ตัวชี้วดั
มิติ/ด้าน

16. คุณภาพชีวิต
และสังคมของ
พนักงาน
17. คุณภาพชีวิตของ
คนในท้องถิ่น
โดยรอบ
การพัฒนาศักยภาพ
คน
การบริหารจัดการ
18. การบริหาร
จัดการพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วม
19. การพัฒนาและ
รักษาระบบ
บริหารระดับ
สากล
20. ข้อมูลข่าวสาร
การยกระดับการ
กากับดูแลโรงงาน
การรณรงค์ส่งเสริ มให้
โรงงานประยุกต์ใช้
นวัตกรรม/เครื ่องมื อ
การจัดการ/ระบบ
บริ หารจัดการใหม่ๆ
ภัยธรรมชาติ
การจัดการอัคคีภยั
และการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิ น
การบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

กรอ.
2559

กรอ.
2558

กนอ.

✓

✓

✓

การ
พัฒนาที่
ยั่งยืน ISO
UNCSD
ของ 37120
ประเทศ
ไทย
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Eco
Factory

GI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

หมายเหตุ ตัวสีน้าเงินหมายถึงสิ่งที่เพิ่มเติมจากคุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน

เมือง
น่าอยู่
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ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทยพ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 มิติ
20 ด้านโดยสามารถแบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดร่วมที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ (Common Indicators) และ
ตัวชี้วัดระดับเขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
องค์ประกอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็น 5 มิติ ดังนี้
1) มิติกายภาพ มี 2 ด้าน ได้แก่ การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ และการออกแบบ
อาคารและบริเวณโดยรอบ
2) มิ ติ เศรษฐกิจ มี 4 ด้ า น ได้ แก่ เศรษฐกิจ ของภาคอุ ต สาหกรรม เศรษฐกิจ ท้องถิ่น
การตลาด การขนส่งและโลจิสติส์
3) มิติสิ่งแวดล้อม มี 9 ด้าน ได้แก่ การจัดการคุณภาพน้า การจัดการคุณภาพอากาศ
การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ การจัดการพลังงาน การจัดการเหตุเดือดร้อน
ราคาญ กระบวนการผลิตประสิทธิภาพเชิงนิเวศ การจัดการด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพ และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4) มิติสังคม มี 2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน และคุณภาพชีวิตและ
สังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
5) มิติการบริหารจัดการ มี 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล และข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตั วชี้วัด การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
ในปี พ.ศ. 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดทาเกณฑ์การประเมินการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกาหนดเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 41
ตัวชี้วัด ครอบคลุม 5 มิติ 20 ด้าน โดยระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ประกอบด้วย
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1. Engagement (การมีส่วนร่วม)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง การ
ดาเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
2. Enhancement (การส่งเสริม)
การผลักดันและส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งดาเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
3. Resource efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร)
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจากัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ในขณะที่ลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง ซึ่งเป็นการช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรที่น้ อยลง แต่ได้
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มากขึ้น หรือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นในขณะที่ใช้ปัจจัยป้อนเข้าที่น้อยลง
(http://ec.europa.eu)
4. Symbiosis (การพึ่งพาอาศัย)
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ระหว่ า ง หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร/คนในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง โดย
ปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ทุกฝ่าย
5. Happiness (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม)
สภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่แสดงถึงการมีชีวิตที่ดี ซึ่งกาหนดโดยการมีอารมณ์ในเชิงบวก
เช่น มีความยินดี พอใจ เพลิดเพลิน เป็นต้น
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ในการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 41 ตัวชี้วัด
ส่วนการประเมินระดับความเป็นเขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะพิจารณาตัวชี้วัด 32
ตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้
ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ตัวชี้วัดระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตัวชี้วัด
ระดับเขตประกอบการ/
สวนอุตสาหกรรม
5
8.1.1, 8.1.2, 11.1.1, 13.3.1,
Happiness
14.1.1, 14.1.2, 16.1.1, 17.1.2
(เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) (8 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด
ระดับเมือง
4.1.4,7.3.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.2.1,
11.1.1,13.3.1, 14.1.1, 14.1.2,
16.1.1, 17.1.2,17.1.3, 17.1.4,
17.1.5, 17.1.6
(15 ตัวชี้วัด)
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ระดับ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
4
Symbiosis (การพึ่งพา
อาศัย)
3
Resource efficiency
(ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร)
2
Enhancement (การ
ส่งเสริม)
1
Engagement (การมีส่วน
ร่วม)
รวม

ตัวชี้วัดระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด
ระดับเขตประกอบการ/
สวนอุตสาหกรรม
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 17.1.1
(4 ตัวชี้วัด)
2.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2,
9.1.1, 10.1.1,10.2.1, 12.1.1,
12.2.1, 13.1.1, 13.2.1, 15.1.1
(13 ตัวชี้วัด)
1.1.1, 1.2.1, 7.1.1, 20.2.1
(4 ตัวชีว้ ัด)
18.1.1, 19.1.1, 20.1.1
(3 ตัวชี้วัด)
32 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ระดับเมือง
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 17.1.1
(4 ตัวชี้วัด)
2.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2,
9.1.1, 10.1.1,10.2.1,12.1.1,
12.2.1, 13.1.1, 13.2.1, 15.1.1
(13 ตัวชี้วัด)
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 3.1.1, 7.1.1,
20.2.1
(6 ตัวชี้วัด)
18.1.1, 19.1.1, 20.1.1
(3 ตัวชี้วัด)
41 ตัวชี้วัด

ในการประเมินผลความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับ จะเป็นการ
ประเมิ น จากคะแนนสะสมจากระดั บ ที่ 1 จนถึ ง ระดั บ ที่ 5 ซึ่ ง การจะผ่ า นระดั บ การเป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศแต่ละระดับจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่า รายละเอียดเกณฑ์การประเมินแสดงดัง
ตารางต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) และการประเมินผล
ระดับ
การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5
Happiness
(เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม)

4
Symbiosis
(การพึ่งพาอาศัย)
3
Resource efficiency
(ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร)

2
Enhancement
(การส่งเสริม)
1
Engagement
(การมีส่วนร่วม)
รวม

4.1.4,7.3.1, 8.1.1,
8.1.2, 9.2.1, 11.1.1,
13.3.1, 14.1.1,
14.1.2, 16.1.1,
17.1.2,
17.1.3, 17.1.4,
17.1.5, 17.1.6
(15 ตัว)
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
17.1.1 (4 ตัว)

75

205
(130+75)

เกณฑ์ขั้นต่าการ
เป็น EIT
(ประเมินจาก
คะแนนสะสม)
> 80%
( >164 คะแนน )

20

130
(110+20)

80%
( 104 คะแนน )

2.1.1, 5.1.1, 6.1.1,
7.2.1, 7.2.2, 9.1.1,
10.1.1,
10.2.1,12.1.1,
12.2.1, 13.1.1,
13.2.1, 15.1.1
(13 ตัว)
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,
3.1.1, 7.1.1, 20.2.1
(6 ตัว)
18.1.1, 19.1.1,
20.1.1 (3 ตัว)

65

110
(45+65)

70%
( 77 คะแนน )

30

45
(15+30)

60%
( 27 คะแนน )

15

15

50%
( 8คะแนน )

ตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
คะแนน
นิเวศ

41 ตัวชี้วัด

คะแนน
สะสม
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หมายเหตุ

1. การผ่ า นการประเมิ น ระดั บ ความเป็ น เมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศในแต่ ล ะระดั บ
ตัวชี้วัดทุกตัวในระดับนั้น จะต้องได้ระดับ1 เป็นอย่างน้อย
2. การได้รับระดับใดในแต่ละตัวชี้วัด จะต้องมีการดาเนินการกิจกรรมในระดับก่อนหน้า
ด้วย
3. โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562
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มิติกายภาพ
มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

กายภาพ
1.
การวางผังที่ตั้งและการจัดพืน้ ที่
1.1
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนาแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คาอธิบายตัวชี้วัด
• มี ก ารจั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง ยกระดั บ และจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ 1.) ระบบถนน 2.) ระบบประปา
3.) ระบบบาบัดน้าเสีย 4.) ระบบไฟฟ้า 5.) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 6.) ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ7.) ระบบ
รักษาความปลอดภัย โดยนาแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนา
• การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม ให้พัฒนาตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ สาหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พ.ศ. 2557
• การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามาแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ
สามารถอ้างอิงตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณู ป โภค สิ่ ง อ านวยความสะดวกและบริ ก าร ส าหรั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีแผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างน้อย 4 ระบบ
2
มีแผนปรับปรุงยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3
ดาเนินการปรับปรุงยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามแผน
อย่างน้อย 2 ด้าน
4
ดาเนินการปรับปรุงยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามแผน
อย่างน้อย 4 ด้าน
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ระดับคะแนน
5

รายละเอียดเกณฑ์
ดาเนินการปรับปรุงยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาม
แผนงาน 6 ด้านขึ้นไป

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ผังเมืองรวม และ/หรือแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคที่สาคัญในพืน้ ที่ดังนี้
(1) การประปา (2) การบาบัดน้าเสีย (3) การระบายน้า (4) การป้องกันน้าท่วม (5) การ
จัดการขยะมูลฝอย (6) การไฟฟ้า (7) การสื่อสารและโทรคมนาคม (8) การคมนาคมและ
ขนส่ง
• แผนผังแสดงสาธารณูปการที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีดบั เพลิง
ไปรษณีย์ สถานีตารวจ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถานที่ตา่ ง ๆ ที่บริการประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ แผนผังอาจเป็นฉบับเดียวกันหรือหลาย
ฉบับได้
• แผนงานและงบประมาณเพื่อปรับปรุงบารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบหรือปรับปรุง
• ภาพถ่าย ผลการดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีไ่ ด้มีการนา
แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้ตามแผน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
• หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
• ผังเมืองรวม และ/หรือผังแสดงสาธารณูปโภคในพืน้ ที่
จังหวัด
การประปาส่วนภูมิภาค
• ผังแสดงระบบการประปา และ ระบบการไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• แผนงานและผลการดาเนินการปรับปรุงยกระดับ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคที่รับผิดชอบ
แผนผังเส้นทางคมนาคม
แผนงานและผลการดาเนินการปรับปรุงยกระดับ
เส้นทางคมนาคม
ผังแสดงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพืน้ ที่
แผนงานและผลการดาเนินการปรับปรุงยกระดับ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่รับผิดชอบ
ผังแสดงสาธารณูปโภค
แผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ภายในพื้นที่

แขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงชนบท

•
•

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

•
•

นิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม

•
•

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

• แผนผังระบบบาบัดน้าเสียชุมชน และระบบสาธารณู
โภคสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง
• แผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

กายภาพ
1.
การวางผังที่ตั้งและการจัดพืน้ ที่
1.2
การจัดสรรและบริหารจัดการพืน้ ที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1.2.1 สัดส่วนพื้นทีส่ ีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทงั้ หมดของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และ
พื้นที่กันชน (Eco-Buffer)

คาอธิบายตัวชี้วัด
• EIA นิยามคาว่า พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์ส ร้างขึ้น หรื อ
กาหนดขึ้นในชุมชนเมืองที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณที่มีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลักโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบ
ของการใช้ที่ดินในเมือง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตเมือง และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน (ที่มา: ราช
กิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559)
• พื้นที่สีเขียว ให้เน้นการปลูกไม้ยืนต้น โดยในแนวป้องกัน (Protection Strip) หรือแนว
เขตกันชน (Buffer Zone) ปลูกต้นไม้ยืนต้นสลับฟันปลา ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น และปลูกไม้
พุ่มเสริมระหว่างต้นไม้ยืนต้น ทั้งนี้ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่มาปลู กควรใช้ไม้ท้องถิ่น สามารถ
ช่วยลดมลพิษ และไม่ควรเป็นพืชที่นามาบริโภค ทั้งนี้รวมถึงพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
พื้นที่สันทนาการ (Recreation area)
• แนวป้องกัน (Protection Strip) หมายถึง การจัดการระยะและคุณภาพพื้นที่ในเขตของ
อุตสาหกรรมด้านที่ติดกับชุมชน เพื่อเป็นแนวป้องกันให้เกิดความปลอดภัยโดยการจัดทา
แนวปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกัน หรือมาตรการอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดย
เป็นแนวที่อยู่ในเขตของแปลงที่ดินซึ่งอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวตั้งอยู่ (ที่มา : ราช
กิจจานุเบกษา ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณู ป โภค สิ่ ง อ านวยความสะดวกและบริ ก าร ส าหรั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557)
• พื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Buffer) หมายถึง พื้นที่แนวกันชนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ
เช่น เป็นแหล่งพักน้า ช่วยลดแรงปะทะลม กักเก็บคาร์บอนหรือพื้นที่สวนที่ มีการปรับภูมิ
ทัศน์ หรือพื้นที่สีเขียวที่มีแนวต้นไม้โดยรอบหรือแนวป้องกัน (Protection Strip) โดย
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เน้นต้นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น (ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความ
สะดวกและบริการ สาหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 และ Schroeder,
2012)
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีแผนผังแสดงพืน้ ที่สีเขียว
2
มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด
3
มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของพื้นที่ทั้งหมด
4
มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของพื้นที่ทั้งหมด
5
มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• รายงานสรุปปริมาณและสัดส่วนพื้นทีส่ ีเขียวเทียบกับพืน้ ที่ทั้งหมดภายในพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งหมดจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• แผนที่แสดงพื้นทีส่ ีเขียวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลแสดงกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แผนงานและงบประมาณในการเพิ่มและ
บารุงรักษาพืน้ ที่
สีเขียว
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ • ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
• ข้อมูลแผนงานและผลการดาเนินกิจกรรมโครงการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สิ่งแวดล้อม
สานักจัดการที่ดินป่าไม้
• ข้อมูลปริมาณพื้นทีป่ ่าไม้ ป่าชุมชน ป่าภาคเอกชน
กรมป่าไม้
เป็นต้น
• ข้อมูลแผนงานและผลการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่
• ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
เฉพาะ
• ข้อมูลแผนงานและผลการดาเนินกิจกรรมโครงการ
สานักงานนโยบายและแผน
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน สถานที่ราชการ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่นวัด โรงเรียน โรงพยาบาล
เป็นต้น
• รายงานสรุปผลการสารวจพื้นทีส่ ีเขียวในสถานที่
ต่างๆ
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการ/
ประกอบการ และสวนอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม
• ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการ และสวนอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบบการ และสวน
อุตสาหกรรม
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มิติ
กายภาพ
ด้าน
1.
การวางผังที่ตั้งและการจัดพืน้ ที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3
สัดส่วนพื้นทีป่ ่าชายเลน
ตัวชี้วัด
1.3.1 สัดส่วนพื้นทีป่ ่าชายเลนที่เพิ่มชึน้
คาอธิบายตัวชี้วัด
• ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ หลายชนิด ดารงชีวิต
ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ากร่อย และมีนาทะเลท่
้
วมถึงสม่าเสมอ ดังนั้นจึง
พบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า ทะเลสาบ และ
รอบเกาะแก่งต่าง ๆ ในพืน้ ทีช่ ายฝั่งทะเล
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีการจัดทาข้อมูลพื้นที่ปา่ ชายเลนในพื้นที่เป้าหมาย
2
มีแผนอนุรักษ์ บารุงรักษา ฟื้นฟูพื้นที่ปา่ ชายเลน
3
มีการดาเนินงานตามแผนงานและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือพื้นที่ปา่ ชายเลน
ไม่ลดลง
4
มีพื้นที่ปา่ ชายเลนเพิ่มขึ้น หรือมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
5
มีพื้นที่ปา่ ชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะเวลา 3 ปีเทียบกับปีฐาน
หมายเหตุ: เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูปา่ ชายเลน ตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะจังหวัดที่ตดิ ชายฝั่ง
ทะเล ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา และให้นับพืน้ ทีป่ ่าชายเลนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นทีส่ ีเขียวตามตัวชี้วดั ข้อ 1.2.1
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ข้อมูลพื้นที่ปา่ ชายเลน และแผนที่หรือภาพถ่ายแสดงแนวเขตป่าชายเลน
• แผนงานโครงการและงบประมาณในการเพิ่มพื้นที่ปา่ ชายเลน รวมทั้งฟื้นฟูและ
บารุงรักษาทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• สานักงานจังหวัด
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน • ข้อมูลและสถิติพื้นทีป่ ่าชายเลนในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง • แผนงาน งบประมาณ และผลการดาเนินกิจกรรมเพิ่ม
ฟื้นฟู บารุงรักษา พืน้ ที่ปา่ ชายเลน
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

กายภาพ
2.
การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
2.1
อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มี
การออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และ/หรือประหยัดพลังงาน
2.1.1 จานวนโรงงานที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารและ/หรือระบบ
ภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ/หรือประหยัดพลังงาน

คาอธิบายตัวชี้วัด
แนวคิดการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
ประหยัดพลังงาน เช่น
• มีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ ได้แก่
สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM
• มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างให้เปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน
• มีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีนโยบาย (Policy) ในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ใน
พื้นที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
2
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารและ/หรือ
ระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
3
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารและ/หรือ
ระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
4
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารและ/หรือ
ระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
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ระดับคะแนน
5

รายละเอียดเกณฑ์
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารและ/หรือ
ระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• นโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่มีการ
ออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัด
พลังงาน
• ข้อมูลจานวนโรงงานควบคุมที่มกี ารดาเนินการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายใน
อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือประหยัดพลังงาน
• ข้อมูลจานวนโรงงานที่มิใช่โรงงานควบคุมแต่มีการดาเนินการออกแบบอาคารและ/หรือ
ระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานพลังงานจังหวัด
• สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
• ข้อมูลโรงงานในพื้นทีท่ ี่มิใช่โรงงานควบคุมและมีการ
อนุรักษ์พลังงาน
ดาเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน
• นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังาน
สานักงานพลังงานจังหวัด
• ข้อมูลโรงงานในพื้นที่ ที่เป็นโรงงานควบคุมและมีการ
ดาเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน
• นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังาน
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มิติเศรษฐกิจ
มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจ
3
เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
3.1
การเพิ่มปริมาณการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม หรือ สมรรถนะทาง
การเงินของผู้ประกอบการในพืน้ ที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.1.1 จานวนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สูงขึ้นหรือมีสมรรถนะทางการเงินที่ดีขึ้น

คาอธิบายตัวชี้วัด
การลงทุน (Investment) หมายถึง การใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงสินค้าที่
นามาเป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่งเรียกว่า สินค้าทุน ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปก รณ์
การผลิต เป็นต้น
งบการเงิน เป็นรายการทางบัญชีของกิจการ ซึ่งต้องจัดทาขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหรือรายงานความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง รายงานนี้จะแสดง
เกี่ยวกับฐานะการลงทุน การจัดหาเงินทุนของกิจการนั้น และผลการดาเนินงานในช่วงนั้น งบการเงินที่
สมบูรณ์จะประกอบด้วย งบดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน34
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีการจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการในพื้นที่
หรือ มีการจัดทาฐานข้อมูลการเงินของผู้ประกอบการในพื้นที่
2
จานวนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้น หรือ อัตราส่วนทางการเงิน
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ดีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปีฐาน
3
จานวนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 หรือ
อัตราส่วนทางการเงินของผูป้ ระกอบการในพื้นที่ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 1 ใน
ภาพรวมของพื้นที่ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปีฐาน

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis), ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/
AttachFile_1472551305959.pdf)
34
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ระดับคะแนน
4

5

รายละเอียดเกณฑ์
จานวนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือ
อัตราส่วนทางการเงินของผูป้ ระกอบการในพื้นที่ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 ใน
ภาพรวมของพื้นที่ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปีฐาน
จานวนเงินลงทุนของผูป้ ระกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ
อัตราส่วนทางการเงินของผูป้ ระกอบการในพื้นที่ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ใน
ภาพรวมของพื้นที่ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปีฐาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ข้อมูลงบการเงินของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
• ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของอุตสาหกรรมในพื้นที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ข้อมูลเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
• ฐานข้อมูลงบดุลและอัตราส่วนทางการเงินของโรงงาน
กระทรวงพาณิชย์
อุตสาหกรรมในพื้นที่ย้อนหลัง 3 ปี
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มิติ
เศรษฐกิจ
ด้าน
4.
เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1
การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ
คาอธิบายตัวชี้วัด
"กิจกรรมชุมชน" หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือ
กิจการอื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชวี ิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิตบิ ุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน หรือระหว่างชุมชน
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีแผนหรือมีโครงการที่ให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนให้ท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมของชุมชนในระยะสั้น (1 ปี)
2
มีการดาเนินการตามแผนหรือโครงการในระดับที่ 1
3
มีแผนหรือมีโครงการที่ให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนให้ท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมของชุมชนในระยะปานกลาง (3 ปี)
4
มีการดาเนินการตามแผนหรือโครงการในระดับที่ 3
5
มีแผนหรือมีโครงการที่ให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนให้ท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมของชุมชนในระยะยาว (5 ปี) รวมถึงมีการ
ดาเนินการตามแผนหรือโครงการ
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• จานวนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งที่จดทะเบียนกับ
ราชการและไม่ได้จด รวมทั้งจานวนสมาชิกของแต่ละแห่ง
• แผน/โครงการ และงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
ในท้องถิ่นที่มีผลิตภัณฑ์/บริการ
• ภาพและผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• พัฒนาชุมชนจังหวัด
• สานักงานเกษตรอาเภอ/จังหวัด
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นิคมอุตสาหกรรม
• แผนงานโครงการของนิคมอุตสาหกรรม เขต
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหกรรม
แผนงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมของชุมชนใน
ระยะเวลา 1-5 ปี
• ผลการสารวจแผนงานโครงการของโรงงานในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมของชุมชนใน
ระยะเวลา 1-5 ปี
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มิติ
เศรษฐกิจ
ด้าน
4.
เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1
การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบ
ตัวชี้วัด
4.1.2 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานท้องถิ่น
คาอธิบายตัวชี้วัด
• "แรงงาน" ตามสานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความหมายไว้ว่า บุคคลที่ใช้กาลังความคิด
ทางานเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ซึ่งอาจเป็นเงินหรือสิ่งของ และเงินหรือสิ่งของที่ได้มานั้น
สามารถบาบัดความต้องการของบุคคลได้ แรงงานนับว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญชนิด
หนึ่งในการผลิตสินค้าหรือบริการ
• "ท้องถิ่น" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:511) ให้ความหมาย
ไว้ว่า ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ เป็นสาคัญและยังมีความหมาย
ที่กาหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง หรือเป็นหน่วยงานระดับรอง
ไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นต้น
• แรงงานท้องถิ่น หมายถึง แรงงานที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผูป้ ระกอบการ
ทั้งหมดในพื้นที่มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวน
แรงงานทัง้ หมด
2
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในพื้นที่มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวน
แรงงานทัง้ หมด
3
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในพื้นที่มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวน
แรงงานทัง้ หมด
4
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในพื้นที่มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเกินกว่า ร้อยละ 25 ของจานวน
แรงงานทัง้ หมด
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ระดับคะแนน
5

รายละเอียดเกณฑ์
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในพื้น มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเกินกว่า ร้อยละ 25 ของจานวน
แรงงานทัง้ หมด

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• บันทึกหรือแบบสารวจข้อมูลการจ้างแรงงานท้องถิ่นของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
• เอกสาร/รายงานสรุปข้อมูลสัดส่วนโรงงานที่มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• หน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โรงงานอุตสาหกรรม
• ข้อมูลการจ้างแรงงานท้องถิ่นของโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ผลการสารวจข้อมูลการจ้างแรงงานท้องถิน่ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจ
4.
เศรษฐกิจท้องถิ่น
4.1
การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น
4.1.3 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ
จากชุมชน หรือ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้าน การตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือ
ทักษะแรงงาน

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

รายละเอียดเกณฑ์
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
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ระดับคะแนน

รายละเอียดเกณฑ์
หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• บันทึกหรือแบบสารวจข้อมูลจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือ
สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือ
ทักษะแรงงาน
• เอกสาร/รายงานสรุปข้อมูลสัดส่วนโรงงานที่มที ี่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก
ชุมชน หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน
ทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• หน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

126

แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม
• ผลการสารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดซื้อ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
จัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน หรือส่งเสริมกิจกรรม
สวนอุตสาหกรรม
หรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม
อาชีพ หรือทักษะแรงงาน
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มิติ
เศรษฐกิจ
ด้าน
4.
เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1
การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
4.1.4 อัตราการว่างงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด
การว่างงาน หมายถึง กาลังแรงงานที่อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และประสงค์จะทางาน
แต่ไม่มีงานทา
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลคนว่างงานในพื้นที่
2
มีแผนพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กบั คนว่างงานในพืน้ ที่
3
มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงานในพื้นที่
4
มีจานวนคนว่างงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับที่ 3 มากกว่าร้อยละ 25
5
มีจานวนคนว่างงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับที่ 3 มากกว่าร้อยละ 50
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ข้อมูลสถิติจานวนกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสภาพแรงงานในพืน้ ที่
• สัดส่วนอัตราการว่างงานของกาลังแรงงานในพืน้ ที่
• นับจากคนว่างงานที่มาลงทะเบียน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• สานักงานสถิติแห่งชาติ
• หน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
• ข้อมูลทะเบียนคนว่างงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัด
• แผนงานและโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงาน
สานักงานสวัสดิการสังคมจังหวัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานแรงงานจังหวัด
• ฐานข้อมูลคนว่างงาน
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจ
5
การตลาด
5.1
มีการส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
ต่อจานวนผู้ประกอบการทั้งหมด

คาอธิบายตัวชี้วัด
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ( Eco-Product/Eco-Service) คื อ
ผลิตภัณฑ์/บริการที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อ ม โดยในระหว่าง
การผลิตจะมีการใช้พลังงานและน้าอย่างประหยัด รวมถึงลดของเสียและมลพิษในช่วง
ระหว่างการใช้งาน และถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถนาวัตถุดิบและส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์มารีไซเคิลหรือคืนสภาพได้ (Recovered)
• การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Purchasing)
หมายถึง การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมทางด้าน
คุ ณ ภาพ ราคา การส่ ง มอบสิ นค้าหรือบริการตามที่กาหนดและการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและบริการ
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
2
มี จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ1 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
3
มี จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ10 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
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ระดับคะแนน
4

5

รายละเอียดเกณฑ์
มี จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ20 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
มี จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมมากกว่ า ร้ อ ยละ30 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• นโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
• จานวนและสัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ทั้งหมดในพื้นที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมลพิษ
• รายชื่อโรงงานที่มีการผลิตสินค้าที่ได้รับรองตระ
กร้าเขียว
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
• รายชื่อโรงงานที่มีการผลิตสินค้าที่ได้รับรองฉลาก
(องค์การมหาชน)
คาร์บอนฟุตปริน้ ท์ผลิตภัณฑ์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• รายชื่อโรงงานที่มีการผลิตสินค้าที่ได้รับรองฉลากเขียว
ฉลากลดคาร์บอน
กองส่งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ • รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรองฉลากประหยัด
ไฟฟ้า, ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้า
พลังงาน
และกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
(www.thaiecoproducts.com)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม
• ผลการสารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ที่มีการผลิต
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Ecoสวนอุตสาหกรรม
Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Purchasing)
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจ
6
การขนส่งและโลจิสติกส์
6.1
การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัย
6.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย ลด
ต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ขององค์กร

คาอธิบายตัวชี้วัด
• ขนส่ง หมายถึง การขนส่งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และทางท่อ
• โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน ดาเนินการ และควบคุม การเคลื่อนไหลไปทั้ง
ไปและกลับและการจัดเก็บวัสดุ สินค้าสาเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ
ต้นทุน และสถานที่ที่กาหนด
• กิจกรรมมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดการใช้
ทรัพ ยากรที่ เกี่ย วข้อง ใช้ วั ส ดุ ด้ า นบรรจุ ภัณ ฑ์ที่ สามารถน ากลั บมาใช้ ได้ ใหม่ หรือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการดาเนินกิจกรรมหรือ
มาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง และโลจิ
สติกส์
2
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงานทัง้ หมดมี
นโยบาย หรือแผน ในการลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิ
สติกส์
3
จานวนสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 มีผลการดาเนินงานตามแผน
4
จานวนสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 มีผลการดาเนินงานตามแผน
5
จานวนสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 มีผลการดาเนินงานตามแผน
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• นโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการที่
ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง และโลจิสติกส์
• รายงานสรุปจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย
ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ขององค์กร และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักการขนส่งสินค้า
• ฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
กรมการขนส่งทางบก
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม
• ฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• รายชื่อโรงงานทีไ่ ด้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม
• ผลการสารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่นโยบาย
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการดาเนิน
สวนอุตสาหกรรม
กิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่ม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประสิทธิภาพระบบขนส่ง และโลจิสติกส์
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มิติสิ่งแวดล้อม
มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
7
การจัดการคุณภาพน้า
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.1
การควบคุมมลภาวะทางน้า
ตัวชี้วัด
7.1.1 คุณภาพน้าทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คาอธิบายตัวชี้วัด
• น้าทิ้ง หมายถึง น้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสู่
แหล่งน้าสาธารณะหรือสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้าเสียจากการใช้น้าของ
คนงาน รวมทั้ ง จากกิ จ กรรมอื่ น ในโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยน้ าทิ้ ง ต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าที่กาหนด น้าทิ้งที่จะระบายออกจากโรงงานต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุม การระบายน้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐”
• น้าทิ้ง หมายความว่า น้าที่เกิดจากการประกอบกิจการ น้าจากการใช้น้าของคนงาน หรือ
น้ าจากกิจกรรมอื่ น ในโรงงานอุ ตสาหกรรม นิ คมอุ ต สาหกรรม หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน
ควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีการจัดทาฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหกรรม หรือชุมชนในพื้นที่ ที่มีการระบายน้าออกสู่สาธารณะ
2
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ณ จุดที่ระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหกรรม หรือชุมชน (ระบบบาบัดน้าเสียชุมชน) เป็นไปตามมาตรฐาน
น้าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 100% ของจานวนตัวอย่างทีต่ รวจวิเคราะห์
และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 1
พารามิเตอร์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
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ระดับคะแนน
3

รายละเอียดเกณฑ์
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ณ จุดที่ระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหกรรม หรือชุมชน (ระบบบาบัดน้าเสียชุมชน) เป็นไปตามมาตรฐาน
น้าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 100% ของจานวนตัวอย่างทีต่ รวจวิเคราะห์
และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 2
พารามิเตอร์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
4
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ณ จุดที่ระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหกรรม หรือชุมชน (ระบบบาบัดน้าเสียชุมชน) เป็นไปตามมาตรฐาน
น้าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 100% ของจานวนตัวอย่างทีต่ รวจวิเคราะห์
และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 3
พารามิเตอร์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
5
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ณ จุดที่ระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหกรรม หรือชุมชน (ระบบบาบัดน้าเสียชุมชน) เป็นไปตามมาตรฐาน
น้าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 100% ของจานวนตัวอย่างทีต่ รวจวิเคราะห์
และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 4
พารามิเตอร์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
หมายเหตุ: ประเภทโรงงานที่ต้องเก็บข้อมูลตรวจวิเคราะห์ อ้างอิงตาม บัญชีประเภทโรงงานที่มี
แนวโน้มการระบายมลพิษทางน้าในรูปบีโอดี สารอันตรายประเภทสารเคมี (Toxic) และ
โลหะหนัก ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่
• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ณ จุดที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ • รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งของโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมประเภทที่มีแนวโน้มการระบายมลพิษทาง
โรงงาน
น้าในรูปบีโอดี สารอันตรายประเภทสารเคมี (Toxic)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และโลหะหนัก
นิคมอุตสาหกรรม
• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งของระบบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
บาบัดน้าเสียส่วนกลาง
สวนอุตสาหกรรม

137

มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
7
การจัดการคุณภาพน้า
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.2
การลดปริมาณน้าใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัด
7.2.1 ปริมาณน้าใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง
คาอธิบายตัวชี้วัด
น้าใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มี ฐ านข้ อ มู ล หรื อ Baseline การใช้ น้ าของโรงงานอุ ต สาหกรรม หรื อ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม หรื อ เขตประกอบการอุ ต สาหกรรม หรื อ สวนอุ ต สาหกรรม
ทั้งหมดในพื้นที่
2
จานวนโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดมี
แผนในการลดการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
3
จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ10 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ที่ 2 สามารถลดการใช้ น้ าต่ อ หน่ ว ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้น้ า เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ โรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นกาหนด
4
จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 20 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ที่ 2 สามารถลดการใช้ น้ าต่ อ หน่ ว ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้น้ า เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ โรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นกาหนด
5
จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของจ านวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ที่ 2 สามารถลดการใช้ น้ าต่ อ หน่ ว ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้น้ า เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ โรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นกาหนด
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ข้อมูลการใช้น้าของโรงงานอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรม
• ข้อมูลการใช้น้าของโรงงานอุตสาหกรรมจากรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน

138

• ปริมาณการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
• ข้อมูลเป้าหมายการลดการใช้นาต่
้ อหน่วยผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
• สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่สามารถลดการใช้นาต่
้ อหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้า เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นกาหนด
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม • ข้อมูลปริมาณการใช้นาของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม
โรงงาน
• ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อเดือน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ทั้งนี้จะมีเฉพาะโรงงานที่ต้องรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรม
• ข้อมูลปริมาณการใช้นาของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมในนิคม
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม /สวน
สวนอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ
• ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์จากรายงานแบบการสารวจ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจาปี (รง.9)
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
7
การจัดการคุณภาพน้า
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.2
การลดปริมาณน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัด
7.2.2 ปริมาณน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง
คาอธิบายตัวชี้วัด
• น้าทิ้ง หมายถึง น้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้าเสีย จากการใช้น้าของ
คนงาน รวมทั้งจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมด้วย
• น้าเสีย หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารทีป่ ะปนหรือปนเปื้อน
อยู่ในของเหลวนั้น
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มี ฐ านข้ อ มู ล หรื อ Baseline น้ าทิ้ ง ของโรงงานอุ ต สาหกรรม หรื อ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม หรื อ เขตประกอบการอุ ต สาหกรรม หรื อ สวนอุ ต สาหกรรม
ทั้งหมดในพื้นที่
2
จานวนโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดมี
แผนในการลดน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
3
จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 สามารถลดน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
หรือการลดน้าทิ้ง เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นกาหนด
4
จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 20 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 สามารถลดน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
หรือการลดน้าทิ้ง เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นกาหนด
5
จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 สามารถลดน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
หรือการลดน้าทิ้ง เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นกาหนด
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ข้อมูลปริมาณน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ทั้งหมดในพื้นที่
• แผนการลดน้าทิง้ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
• สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่สามารถลดการใช้นาทิ
้ ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม • ข้อมูลปริมาณน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงาน
• ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อเดือน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ทั้งนี้จะมีเฉพาะโรงงานที่ต้องรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ
• ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์จากรายงานแบบการสารวจ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจาปี (รง.9)

141

มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
7
การจัดการคุณภาพน้า
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.3
คุณภาพแหล่งน้าสาธารณะ
ตัวชี้วัด
7.3.1 คุณภาพแหล่งน้าสาธารณะ
คาอธิบายตัวชี้วัด
• แหล่งน้าสาธารณะ หมายถึง แหล่งน้าของรัฐที่ให้ประชาชนใช้หรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้
หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่
1. แม่น้า ลาคลอง ทางน้า บึง ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต และแหล่งน้าสาธารณะอื่น ๆ
2. แหล่งน้าที่รัฐจัดสร้างขึน้ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
• แหล่งน้าผิวดิน หมายถึง แม่น้า ลาคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า และแหล่งน้า
สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึง่ หมายความรวมถึงแหล่งน้าสาธารณะที่อยู่
ภายในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้าบาดาลและในกรณีที่แหล่งน้านั้นอยู่ติดกับ
ทะเลให้หมายความถึงแหล่งน้าที่อยู่ภายในปากแม่น้าหรือปากทะเลสาบ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
• ปากแม่นาและปากทะเลสาบให้
้
ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากาหนด
• ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ให้แบ่งแหล่งน้าผิวดินออกเป็น 5
ประเภท ได้แก่
(1) แหล่งน้าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้าที่คุณภาพน้ามีสภาพตามธรรมชาติโดย
ปราศจากน้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
(ข) การขยายพันธุ์ตาม รรมชาติของสิ่งมีชีวติ ระดับพืน้ ฐาน
(ค) การอนุรักษ์ระบบนิ
วศน์ของแหล่งน้า
(2) แหล่งน้าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รบั น้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(ข) การอนุรักษ์สัตว์น้า
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(3)

(4)

(5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

(ค) การประมง
(ง) การว่ายน้าและกีฬาทางน้า
แหล่งน้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รบั น้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร
แหล่งน้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รบั น้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
(ข) การอุตสาหกรรม
แหล่งน้าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รบั น้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
รายละเอียดเกณฑ์
มีฐานข้อมูลหรือ Baseline คุณภาพแหล่งน้าสาธารณะในพื้นที่ ณ จุดเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า และ/หรือจุดที่จาเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติม
คุณ ภาพแหล่ ง น้ าสาธารณะ ณ จุ ด ที่ มี การเฝ้ า ระวั ง มี ค่า เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
คุณ ภาพแหล่ ง น้ าสาธารณะ ณ จุ ด ที่ มี การเฝ้ า ระวั ง มี ค่า เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน และดีกว่ามาตรฐานอย่างน้อย 1 พารามิเตอร์
คุณ ภาพแหล่ ง น้ าสาธารณะ ณ จุ ด ที่ มี การเฝ้ า ระวั ง มี ค่า เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน และดีกว่ามาตรฐานอย่างน้อย 2 พารามิเตอร์
คุณ ภาพแหล่ ง น้ าสาธารณะ ณ จุ ด ที่ มี การเฝ้ า ระวั ง มี ค่า เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน และดีกว่ามาตรฐานอย่างน้อย 3 พารามิเตอร์

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ข้อมูลจานวนแหล่งน้าสาธารณะและจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้าในพื้นที่
• ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้าสาธารณะในพืน้ ที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• กรมควบคุมมลพิษ
• สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• กรมเจ้าท่า
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุม • ข้อมูลแผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้า
มลพิษ
• รายงานคุณภาพแหล่งน้า ณ จุดเฝ้าระวังคุณภาพน้า
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
• ฐานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ฐานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
8
การจัดการคุณภาพอากาศ
8.1
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
8.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และชุมชน อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

คาอธิบายตัวชี้วัด
ดัชนีคุณภาพอากาศ Air Quality Index (AQI)เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศใน
รูปแบบทีง่ ่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีการจัดทาฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และชุมชนในพืน้ ที่
2
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวน
อุตสาหกรรม และชุมชน ณ จุดที่มีการตรวจววัด ในพืน้ ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์
3
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวน
อุตสาหกรรม และชุมชน ณ จุดที่มีการตรวจววัด ในพืน้ ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 2 พารามิเตอร์
4
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวน
อุตสาหกรรม และชุมชน ณ จุดที่มีการตรวจววัด ในพืน้ ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 3 พารามิเตอร์
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ระดับคะแนน
5

รายละเอียดเกณฑ์
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวน
อุตสาหกรรม และชุมชน ณ จุดที่มีการตรวจววัด ในพืน้ ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี) อย่างน้อย 4 พารามิเตอร์

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม หรือชุมชน ทั้งหมด
ในพื้นที่ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผี่ ่านมาเทียบกับค่ามาตรฐาน และแนวโน้มของผลคุณภาพ
อากาศที่ดีขึ้น
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม/ สวนอุตสาหกรรม
• สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• กรมควบคุมมลพิษ
• ชุมชน
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
• ข้อมูลแผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ
นิคมอุตสาหกรรม/สวน
• ข้อมูลแผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ
อุตสาหกรรม
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
8.
การจัดการคุณภาพอากาศ
8.1
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
8.1.2 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมการลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศที่มนี ัยสาคัญได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

คาอธิบายตัวชี้วัด
• นิยามและขอบเขตการพิจารณา มลภาวะทางอากาศ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการ
ใช้เชื้อเพลิงในการผลิต เช่น PM10, SO2, NOx, VOCs, O3 เป็นต้น
• คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง คุณภาพอากาศสอดคล้องตามเกณฑ์ของ
กฎหมาย
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลหรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ที่มีการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ
2
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่มีผลการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่มีนัยสาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
3
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่มีผลการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่มีนัยสาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
4
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่มีผลการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่มีนัยสาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
5
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่มีผลการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่มีนัยสาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลหรือ Baseline การปล่อยมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
• รายงานผลกิจกรรมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่มนี ัยสาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• กรมควบคุมมลพิษ
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม • ฐานข้อมูลหรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงาน
ทั้งหมดในพื้นทีท่ ี่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศของโรงงาน
อุตสาหกรรม
• ทั้งนี้จะมีเฉพาะโรงงานที่ต้องรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรม/สวน
• ข้อมูลแผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ
อุตสาหกรรม
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
9
การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
เกณฑ์ตัวชี้วัด 9.1
การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด
9.1.1 อัตราการนากากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่
คาอธิบายตัวชี้วัด
3Rs คือ หลักการจัดการของเสียที่ให้ความสาคัญในการลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด โดย
มุ่งเน้นการใช้วัตถุดบิ หรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตต้องหาแนวทางการนากลับมาใช้ซ้าหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือปริมาณของ
เสียที่จะต้องบาบัด/กาจัดในปริมาณน้อยที่สดุ 3536
• Reduce (ลดการใช้) คือ การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จาเป็น หลีกเลี่ย งการใช้
อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดการสูญเปล่าของทรัพยากรและลดปริมาณขยะให้มากที่สุด เช่น การ
ใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารแทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก การใช้แก้วส่วนตัวแทนการ
ใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
• Reuse (ใช้ซ้า) คือ การนาของสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือ ใช้กลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น การทาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
• Recycle (การนากลับมาใช้ใหม่) คือ เป็นการนาวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก
เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิด
กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูล หรือBaseline ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ที่มีข้อมูล
ชนิดและปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
2
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มีแผนและมาตรฐานหรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs
คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555)
36 คู่มือปฏิบัตก
ิ าร 3ใช้ (3R) เพือ่ จัดการขยะชุมชน. กรมควบคุมมลพิษ (2561)
35

149

ระดับคะแนน
3

4

5

รายละเอียดเกณฑ์
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 สามารถลดปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมได้ตามแผนงาน
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2สามารถลดปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมได้ตามแผนงาน
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 สามารถลดปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมได้ตามแผนงาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ที่มีข้อมูลชนิดและ
ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
• รายงาน/แบบสารวจ แผนและมาตรฐานหรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
• สัดส่วนจานวนโรงงานอุตสหากรรมในพื้นที่มีแผนและมาตรฐานหรือกิจกรรมการลด
ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม • ฐานข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในพื้นทีท่ ี่มีข้อมูลชนิดและปริมาณกากของเสีย
และวัสดุเหลือใช้
นิคมอุตสาหกรรม / เขต
• ข้อมูลจากการสอบถามหรือสารวจแผนและมาตรฐาน
ประกอบการอุตสาหกรรม /สวน
หรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
อุตสาหกรรม/ สานักงาน
แล้วด้วยวิธี 3Rs ของโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
9.
การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
เกณฑ์ตัวชี้วัด 9.2
การจัดการขยะชุมชน
ตัวชี้วัด
9.2.1 อัตราการจัดการมูลฝอยชุมชน
คาอธิบายตัวชี้วัด
ขยะชุมชน (Municipal solid waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ ตลาดสด สถาบันต่าง ๆ รวมทัง้ เศษวัสดุ
ก่อสร้าง ทั้งนีไ้ ม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลชนิดและปริมาณมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
2
มีแผนหรือมาตรการการลดปริมาณหรือการจัดการมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
3
มู ล ฝอยชุ ม ชนได้ รับ การจั ด การอย่ า งถูกต้ องไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ 65 มู ล ฝอย
อันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมูลฝอย
ติดเชื้อชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4
มู ล ฝอยชุ ม ชนได้ รับ การจั ด การอย่ า งถูกต้ องไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ 70 มู ล ฝอย
อันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมูลฝอย
ติดเชื้อชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
5
มู ล ฝอยชุ ม ชนได้ รับ การจั ด การอย่ า งถูกต้ องไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ 75 มู ล ฝอย
อันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมูลฝอย
ติดเชื้อชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลชนิดและปริมาณขยะชุมชนในพื้นที่ รายงาน/แบบสารวจ แผนและมาตรฐาน
หรือกิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่
• แผนหรือมาตรการการลดปริมาณหรือการกาจัดขยะชุมชนในพืน้ ที่
• อัตราการลดหรือกาจัดขยะชุมชน
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ท้องถิ่นจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
• สถิติปริมาณมูลฝอยชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัด
• อัตราการลดหรือกาจัดมูลฝอยชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ • แผนหรือมาตรการการลดปริมาณหรือการกาจัดขยะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชุมชนในพื้นที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ • อัตราการลดหรือกาจัดมูลฝอยชุมชน
สิ่งแวดล้อมภาค
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
• สถิติปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
10.
การจัดการพลังงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 10.1 การใช้พลังงานทดแทนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด
10.1.1 อัตราการใช้พลังงานทดแทน
คาอธิบายตัวชี้วัด
พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่นามาใช้ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งภาครัฐ
มีมาตรการและนโยบายที่สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การใช้ พ ลั ง งานทดแทนที่ ส ามารถผลิ ต ได้ จ ากภายในประเทศ ประกอบด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ตย์
พลังงานลม พลังงานน้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะและเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล)
(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลการใช้พลังงานในพืน้ ที่
2
มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
3
มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
4
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
5
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระยะเวลา 3 ปี เทียบกับปีฐาน
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลการใช้พลังงานของเมืองในพื้นที่
• นโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
ในบริบทความเป็นเมือง
• ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
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• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานพลังงานจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพลังงานจังหวัด
• ฐานข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
• แผนหรือมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือ
อนุรักษ์พลังงาน
พลังงานทางเลือก
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ • ข้อมูลการสารวจแผนหรือมาตรการการใช้พลังงาน
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่
และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

155

มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
10.
การจัดการพลังงาน
10.2 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2.1 สัดส่วนโรงงานที่ดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้พลังงานหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คาอธิบายตัวชี้วัด
• พลังงาน หมายถึง พลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
• การด าเนิ น มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เพื่ อ ลดปริ ม าณกา รใช้ พ ลั ง งาน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน เป็นต้น
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูล หรือ Baseline การใช้พลังงานต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่
2
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีแผนหรือมาตราการในการลดการใช้พลังงาน
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ
3
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 มีการดาเนินมาตรการเพื่อลดการใช้
พลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานตามแผน
4
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 มีการดาเนินมาตรการเพื่อลดการใช้
พลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานตามแผน
5
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 มีการดาเนินมาตรการเพื่อลดการใช้
พลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานตามแผน
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• นโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นทีท่ ี่มีแผนหรือมาตราการในการลดการใช้
พลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มนี ัยสาคัญ
• สัดส่วนโรงงานที่ดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานพลังงานจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพลังงานจังหวัด
• ฐานข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
• แผนหรือมาตราการในการลดการใช้พลังงาน หรือเพิ่ม
อนุรักษ์พลังงาน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มนี ัยสาคัญ
นิคมอุตสาหกรรม เขต
• ข้อมูลการสารวจแผนหรือมาตราการในการลดการใช้
ประกอบการอุตสาหกรรม สวน
พลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มี
อุตสาหกรรม และสานักงาน
นัยสาคัญ
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
11.
การจัดการเหตุเดือดร้อนราคาญ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 11.1 การจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนราคาญ
ตัวชี้วัด
11.1.1 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนราคาญ
คาอธิบายตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุ
ราคาญ
(1) แหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน
ทาเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มี
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานทีป่ ระกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการ
ควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) การกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

รายละเอียดเกณฑ์
มีฐานข้อมูลจานวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนราคาญต่าง ๆ
มีการวิเคราะห์รายงานผลข้อร้องเรียนและกาหนดมาตรการแก้ไข และมีการ
ดาเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
มีการนาผลการวิเคราะห์และผลของการแก้ไขไปสู่การวางมาตรการป้องกันการ
เกิดซ้า และมีการดาเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนราคาญลดลง
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนราคาญ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลจานวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนราคาญต่าง ๆ ที่เกิดจากมลภาวะทาง
กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน่ ละออง เขม่า เถ้า หรือ
กรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• เอกสารกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน เช่น การวิเคราะห์รายงานผลข้อร้องเรียน
การดาเนินการตามมาตรการแก้ไข และ การดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
• รายงานผลการตอบสนองข้อร้องเรียน
• สถิติจานวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนราคาญต่าง ๆ ในช่วงเวลา 3 ปีทผี่ ่านมา
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
• ฐานข้อมูลสถิติจานวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อน
สาธารณสุขจังหวัด
ราคาญต่าง ๆ ด้านมลพิษ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ • การวิเคราะห์รายงานผลข้อร้องเรียนและกาหนด
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มาตรการแก้ไข และมีการดาเนินการตามมาตรการแก้ไข
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
อย่างเป็นรูปธรรม
กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิคมอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
12.
กระบวนการผลิต
12.1 กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Process) หรือได้รับการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

คาอธิบายตัวชี้วัด
• กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Eco-Process) คือ กระบวนการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse
และ Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ใช้หลักการของผลิต
ภาพสีเขียว (Green Productivity) หรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือ
หลักการอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงและเทียบเท่ากันได้
• ผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) คือ กลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิต และการ
ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการ
นาเอาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เหมาะสมใช้ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมคุณลักษณะงานของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและการทางานเป็นทีม
2) การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยใช้หลักการของ KAIZEN (การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง) หรือการดาเนินการอยู่ในวัฏจักรของ PCDA (Plan Do Check Act) ที่
มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพควบคูไ่ ปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การปรับปรุงด้วยการขับเคลื่อนของข้อมูล โดยการจัดการเอกสารหลักฐานการ
ดาเนินงาน และการรายงานผล
4) ความสอดคล้องกับปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การปรับตัวหรือปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• เทคโนโลยีที่สะอาด (Clean Technology) คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้เปลี่ยนเป็นของเสียน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ซึ่งมีหลักการปฏิบัติเรียง
ตามลาดับดังต่อไปนี้
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1)
2)
3)
4)
5)

การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด (Reduce)
การใช้ซ้า (Reuse)
การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
การบาบัด
การกาจัดซกที่ถูกวิธี ลักษณะของผลที่ได้รบั จากการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด คือ
การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น ซึ่งทาให้เกิดปริมาณของเสียที่
ลดลงในขณะที่มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
• โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) หมายถึง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่
ด าเนิ น กิ จ การโรงงานบนหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการค านึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม การแสดงความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คม ตลอดจนการพั ฒนาชุม ชนและการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จน
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ37
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory) หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3
ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
2
มีแผน/มาตรการในการผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีม่ ีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Factory) หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
3
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco
Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือ
มาตรฐานอืน่ ที่เทียบเท่า
37

ข้อกาหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory: Requirements)
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ระดับคะแนน
4

5

รายละเอียดเกณฑ์
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco
Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือ
มาตรฐานอืน่ ที่เทียบเท่า
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco
Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือ
มาตรฐานอืน่ ที่เทียบเท่า

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco
Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หรือ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
• สัดส่วนโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หรือ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม • ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ
โรงงาน
3 ขึ้นไป
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ(Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม /เขต
• ข้อมูลจากการสารวจโรงงานที่ได้รับรองกระบวนการ
ประกอบการอุตสาหกรรม /สวน
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ISO14001
อุตสาหกรรม/ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
12.
กระบวนการผลิต
12.2 การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
12.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดบิ

คาอธิบายตัวชี้วัด
• วัตถุดิบ หมายถึง ของที่ซื้อมาเพือ่ ใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบอันสาคัญในการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายรวมถึงวัตถุดิบทางตรง และทางอ้อม
1) วัตถุดิบทางตรง คือ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสาคัญใน
การผลิตสินค้า เช่น เม็ดพลาสติก เป็นวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติก
ไม้ที่นามาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือ เป็นต้น
2) วัตถุดิบทางอ้อม คือวัตถุดิบที่ใช้เป็นเพียงส่วนประกอบ หรืออาจเป็นส่วนสาคัญแต่
ใช้ในปริมาณที่น้อย มูลค่าน้อย เช่น กาว ตะปู สี ด้าย หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ เช่น การทา First in first out (FIFO) การ
ปรับปรุงเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า เป็นต้น
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูล หรือBaseline การใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรสนับสนุนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่
2
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีนโยบายหรือแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
วัตถุดิบ
3
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผน
4
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผน
5
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 2 มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผน
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• หลักฐานการได้มาของข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ
• สัดส่วนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม • ข้อมูลการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของโรงงาน
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
• ทั้งนี้จะมีเฉพาะโรงงานที่ต้องรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ
• ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์จากรายงานแบบการสารวจ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจาปี (รง.9)
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากการสารวจข้อมูลการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/
สนับสนุนของโรงงาน และ นโยบายหรือแผนในการเพิ่ม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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หน่วยงาน

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดบิ เช่น โรงงานทีท่ า ISO9001
ISO14001 เป็นต้น
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
13
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
13.1 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเพื่อการจัดการทรัพยากร
13.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิง
นิเวศ (Eco Efficiency) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้น้า ด้าน
พลังงาน ด้านปริมาณน้าทิ้ง และด้านกากของเสียและวัสดุเหลือใช้

คาอธิบายตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency) ที่ต้องทาการรวบรวมตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลมี
ดังต่อไปนี้
ก) อัตราการใช้น้าต่อวัน คานวณโดยนาปริมาณน้าทั้งหมดทีโ่ รงงานใช้ในแต่ละวัน ทั้งในส่วน
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และในส่วนทีไ่ ม่ใช่กระบวนการผลิต เช่น การรดน้าต้นไม้ การใช้
น้าในอาคารสานักงาน เป็นต้น
ข) อัตราการใช้น้าในกระบวนการผลิตต่อวัน คานวณโดยนาปริมาณน้าทัง้ หมดที่โรงงานใช้ใน
แต่ละวัน ในทุกกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ค) ปริมาณการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ คานวณโดยใช้ปริมาณน้าทั้งหมดที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หนึง่ หน่วยของ
โรงงาน (หมายเหตุ: คิดที่ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานอุตสาหกรรม)
ง) อัตราการนาน้าทีผ่ ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ คานวณโดยนาปริมาณน้าที่โรงงานนา
กลับมาใช้ใหม่ในแต่ละวันหารด้วยปริมาณการใช้น้าทั้งหมดของโรงงานอุตสาหกรรม
จ) ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ คานวณโดยใช้ปริมาณ
ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วยของโรงงาน (หมายเหตุ: คิดที่ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน
อุตสาหกรรม)
ฉ) อัตราการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ คานวณโดยนาปริมาณของเสียที่ถูกนากลับมาใช้ใหม่
หารด้วยปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ช) ปริมาณน้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ คานวณโดยใช้ปริมาณน้าทิง้ ทั้งหมดจากกระบวนการ
ผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วยของโรงงาน
(หมายเหตุ : คิดที่ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานอุตสาหกรรม)
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ซ) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จาก
เอกสารด้านการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งค่าการใช้พลังงานผ่านการคานวณ
ให้อยู่ในหน่วยของพลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco
Efficiency) อย่างน้อย 2 ด้าน
2
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco
Efficiency) อย่างน้อย 2 ด้าน
3
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco
Efficiency) อย่างน้อย 2 ด้าน
4
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco
Efficiency) อย่างน้อย 2 ด้าน
5
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco
Efficiency) อย่างน้อย 2 ด้าน
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
• สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco
Efficiency)
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากแบบสารวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการ
ประกอบการ/
วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency)
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
13.
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
13.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
13.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการ เพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คาอธิบายตัวชี้วัด
• ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) เช่น CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs SF6 และ
NF3 เป็นต้น
• สมดุลคาร์บอน หรือ Carbon Neutral หมายถึง การซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมา จากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์หรือบุคคลเพื่อทาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร
หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคลเท่ากับศูนย์
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2
มีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
3
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีแผนหรือกิจกรรมส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
4
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 3 มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนหรือ
ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint reduction) หรือได้
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
5
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับที่ 3 มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนหรือ
ได้รับฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint reduction) หรือได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• นโยบายส่งเสริมให้โรงงานมีกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสื่อสาร
นโยบาย
• ฐานข้อมูล Baseline การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
• สัดส่วนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดาเนินกิจกรรมหรือมาตรการ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ มีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
(องค์การมหาชน)
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากแบบสารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนโยบาย
ประกอบการ/
แผน และกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สาม
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
รถนับกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานได้)
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
13.
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
13.3 ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
13.3.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการประเมินผลกระทบจากการ
ดาเนินงานขององค์กรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทา
แผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

คาอธิบายตัวชี้วัด
• ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศ
อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
• กิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดอัตราการสูญเสียแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยตามธรรมชาติ
และการแยกการกระจัดกระจายของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพ
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการประเมินผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จากการดาเนินงานขององค์กร
2
มีแผนป้องกันหรือ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
3
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการดาเนินงานการป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
4
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการดาเนินงานการป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
5
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการดาเนินงานการป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

173

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลและแผนป้องกันหรือ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการประเมินผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จากการดาเนินงานขององค์กร
• สัดส่วนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการดาเนินงานการป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
• กิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่มีการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จากการ
ดาเนินงานขององค์กร
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานนโยบายและแผน
• ฐานข้อมูลโรงงานที่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(EIA)
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากแบบสารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
ประกอบการ/
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และดาเนินกิจกรรม
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หน่วยงาน
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันหรือลดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
14.
การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 14.1 การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวชี้วัด
14.1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรง
คาอธิบายตัวชี้วัด
• อุบัติเหตุขั้นรุนแรง คือ การเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต ทรัพย์สนิ ชุมชน หรือ สิ่งแวดล้อม
(ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บง่ อันตรายการประเมินความ
เสี่ยงและการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543) การเจ็บป่วยที่รุนแรง
คือ เจ็บป่วยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึง่ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ประกาศ
กระทรวงแรงงานปี พ.ศ. 2553) คือ
1) ต้องมีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งตาแหน่งหรือมีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป
2) มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักและใช้เครื่องช่วย
หายใจไม่น้อยกว่าห้าวัน
3) มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก โดยไม่ใช้เครื่องช่วย
หายใจไม่น้อยกว่าสิบวัน
4) ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการผ่าตัด
แก้ไขหรือรักษาทางยาต่อเนื่องไม่น้อยกว่ายี่สบิ วัน
5) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทีส่ ่วนหลังของดวงตาซึ่งจาเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
6) บาดแผลระดับ 3 จากสาเหตุไฟไหม้ น้าร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี
รังสี ไฟฟ้า หรือระเบิด ซึ่งเกิดแก่อวัยวะของร่างกาย หรือความรุนแรงของ
บาดแผล ได้แก่ ใบหน้า หรืออวัยวะเพศ หรือมือที่ต้องทาศัลยกรรมตกแต่งหรือ
บาดแผลที่จาเป็นต้องดมยา เพือ่ ทาแผลมากกว่าสามครั้ง หรือบาดแผลเกินกว่า
10% ของร่างกาย
7) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทีต่ ้องมีวิธีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนตาม
ความเห็นของคณะกรรมการแพทย์
• การประเมินความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์พิจารณาถึงโอกาส และความรุนแรงของ
อันตรายที่บง่ ออกมาได้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี
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• กิจกรรมหรือมาตรการการจัดการสภาพพืน้ ที่ทางาน สภาวะแวดล้อมในการทางาน เช่น
ด้านคุณภาพอากาศในพืน้ ที่การทางาน แสง เสียง และความร้อน เป็นต้น มีการดูแล
สุขภาพพนักงาน ด้านอาชีวอนามัย และมีการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจาก
การประกอบกิจการ
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน และรายงานเกี่ยวกับการส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2
โรงงานอุตสาหกรรมตามระดับคะแนนที่ 1 มีผลการดาเนินงานตามมาตรการที่
เสนอไว้
3
อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติภัยที่มีผลต่อชุมชนและอัตราการ
เจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
4
อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติภัยที่มีผลต่อชุมชนและอัตราการ
เจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลยในรอบ 3 ปีที่ผา่ นมา
5
อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติภัยที่มีผลต่อชุมชนและอัตราการ
เจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลยในรอบ 5 ปีที่ผา่ นมา
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย
ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภทต้องทาแผนลดและ/หรือควบคุม
ความเสี่ยง มีมาตรการลด และควบคุมสภาวะฉุกเฉิน
• สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติภัยที่มีผลต่อชุมชนและอัตราการเจ็บป่วย
รุนแรงถึงขั้นหยุดงานในรอบ 3 ปีที่ผา่ นมา
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
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•
•
•
•
•
•

โรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานนโยบายและแผน
• ฐานข้อมูลโรงงานที่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(EIA)
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากแบบสารวจโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอัตรา
ประกอบการ/
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออุบัติภัยที่มีผลต่อชุมชน
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
และอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
• ข้อมูลอุบัติภัยจากการทางาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
• ข้อมูลอุบัติภัยจากการทางาน
แรงงานจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
14.
การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
14.1 การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
14.1.2 การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่ทา
ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

คาอธิบายตัวชี้วัด
• ลดการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์การรั่วไหลหรือ
อุบัติเหตุที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก
• สารเคมีอันตราย วัตถุอันตรายหรือ สารอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ ที่มี
คุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช ทาให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม สามารถจาแนกได้ 9 ประเภทตามหลักสากล ดังนี้
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เสียดสี หรือความร้อน เช่น ทีเอ็นที
ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ
ประเภทที่ 2 ก๊าซ
ก๊าซไวไฟ: ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน
ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลนี
ก๊าซไม่ไวไฟ, ไม่เป็นพิษ: อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกอย่างแรง หรือ
ได้รับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น ก๊าซ
ออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซพิษ: อาจตายได้เมื่อได้สูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซ
ไฮโดรเจนคลอไรด์
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่นน้ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์
อะซิโตน ไซลีน
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือความร้อนสูง ภายใน 45
วินาที เช่น ผงกามะถัน ฟอสฟอรัสแดงไม้ขีดไฟ
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิด
การลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรตแอม
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โมเนียม ไนเตรท อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน ไวต่อการกระทบและ
เสียดสีทาปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่น ๆ เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
วัตถุมีพิษ : อาจทาให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการกิน สูดดม
หรือจากสัมผัสทางผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารฆ่าแมลง
สารปราบศัตรูพืช โลหะหนักเป็นพิษ
วัตถุติดเชื้อ : วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและทาให้เกิดโรคได้ เช่น ของเสีย
อันตรายจากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว เชื้อโรคต่าง ๆ
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่สามารถให้รังสีที่เป็นอันตรายต่อสิง่ มีชีวติ เช่น
โคบอลต์ เรเดียม
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน สามารถกัดกร่อนผิดหนังและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจ เช่น กรดเกลือ กรดกามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซี่ยมไฮโป
คลอไรต์
ประเภทที่ 9 วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ของเสียอันตราย แอสเบสทอสขาว เบนซัล
ดีไฮด์ ของเสียปนเปื้อน ไดออกซิน
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญในพื้นที่มีฐานข้อมูลบัญชีรายการสารเคมี
อันตราย และ วัตถุอันตราย และการรั่วไหลของสารเคมี
2
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญในพื้นที่มีแผนหรือมาตรการป้องกันการ
รั่วไหลหรือป้องกันอุบัติเหตุ หรือใช้สารทดแทนสารที่อันตราย
3
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญมีการดาเนินงานตามแผน และติดตาม
ประเมินผล
4
อัตราการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารที่อันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
นัยสาคัญไม่เพิ่มขึ้น
5
อัตราการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารที่อันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
นัยสาคัญลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญในพืน้ ที่มีฐานข้อมูลบัญชีรายการสารเคมี
อันตราย และ วัตถุอันตราย และการรั่วไหลของสารเคมี
• สถิติอัตราการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารที่อันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญ
• รายงาน/บันทึกการเกิดการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่
ทาให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• หน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
• ฐานข้อมูลโรงงานที่รายงานสารเคมีอันตรายในสถาน
แรงงานจังหวัด
ประกอบการ
• ข้อมูลรายงานรั่วไหลของสารเคมีหรือสารที่อันตรายของ
โรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลรายงานการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารที่อันตราย
ประกอบการ/
ของโรงงานอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
15.
การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15.1 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
15.1.1 ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม หรือ EIA
Monitoring หรือโครงการอื่นทีเ่ ทียบเท่า

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1

2
3
4
5

รายละเอียดเกณฑ์
มีข้อมูลการรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ใน
พื้นที่ที่เข้าข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง
มีการจัดกิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัตงิ านของกิจกรรมตามข้อ 2 อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดกิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัตงิ านของกิจกรรมตามข้อ 2 อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง
มีการจัดกิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัตงิ านของกิจกรรมตามข้อ 2 อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง
และมีกลุ่มเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลการรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่มีระบบ
การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้อมูล
• มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังเช่น การจัดตัง้
เครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• รายงานการดาเนินมีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้า
ระวัง
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานนโยบายและแผน
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการรายงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการ/
ประกอบการ สวนอุตสาหกรรม ที่มีการรายงาน
สวนอุตสาหกรรม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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มิติสังคม
มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สังคม
16.
คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
16.1 ทีท่ างานมีสุข (Happy Workplace)
16.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีดาเนินงานตามแนวทางการเป็นที่
ทางานมีสุข (Happy Workplace)

คาอธิบายตัวชี้วัด
กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องขององค์กร โดยมีแนวคิดความสุข 8 ประการ38 ดังนี้
1) HAPPY BODY คือ การเป็นผู้ทมี่ ีสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข เช่น ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น
2) HAPPY HEART คือ การเป็นผู้ที่มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น การคิดถึงคนอื่น มีน้าใจเอื้ออาทร
ต่อกันและกัน การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและผลของการกระทาของตนเอง
3) HAPPY SOUL คือ การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู มีความละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระทาผิด มีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา
4) HAPPY RELAX คือ การเป็นผู้ทสี่ ามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การรู้จักการผ่อน
คลายกับสิง่ ต่างๆ ในการดาเนินชีวิต เพื่อรักษาสมดุลของชีวติ
5) HAPPY BRAIN คือ การเป็นผู้รักการเรียนและเป็นมืออาชีพในการทางาน มีการศึกษาหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน
6) HAPPY MONEY คือ การเป็นผูท้ ี่ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้ รู้จักออม สามารถบริหาร
จัดการรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
7) HAPPY FAMILY คือ การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและ
มั่นคง เป็นกาลังใจที่ดีให้กันในการทางานหรือเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใน
ชีวิต การมีครอบครัวที่เข้มแข็ง จะส่งผลให้บุคคลนัน้ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมด้วย
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8) HAPPY SOCIETY คือ การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กรหรือสังคมของตนเอง เป็นสมาชิกที่
ดีขององค์หรือสังคม
ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

รายละเอียดเกณฑ์
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการดาเนินกิจกรรม Happy Workplace ตาม
หลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างน้อย 1 ด้าน
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่มีการดาเนินกิจกรรมHappy Workplace ตาม
หลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างน้อย 1 ด้าน
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการดาเนินกิจกรรม Happy Workplace ตาม
หลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างน้อย 1 ด้าน
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการดาเนินกิจกรรม Happy Workplace ตาม
หลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างน้อย 1 ด้าน
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการดาเนินกิจกรรม Happy Workplace ตาม
หลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างน้อย 1 ด้าน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการดาเนินกิจกรรม Happy
Workplace ตามหลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างน้อย 1 ด้าน
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• สัดส่วนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ มีการดาเนินกิจกรรม Happy
Workplace ตามหลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างน้อย 1 ด้าน
• ตัวอย่างเอกสารกิจกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการเป็นที่ทางานมีสุข (Happy
Workplace)
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• สาธารณสุขจังหวัด
• ชุมชน
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดาเนินกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Happy Workplace ตามหลักความสุข 8 ประการ
กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
• ฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รบั รอง CSD-DIW
นิเวศ
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากแบบสารวจโรงงานมีการดาเนินกิจกรรม
ประกอบการ/
Happy Workplace ตามหลักความสุข 8 ประการของ
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สังคม
17.
17.1

คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
ชุมชนอยู่ดีมสี ุข (Happy Community or Well-being
Community)
17.1.1 การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คาอธิบายตัวชี้วัด
“Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมแล ะ
สิ่งแวดล้อมองค์กร ซึ่งการดาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคม
และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีแผน หรือโครงการที่สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีม่ ีการดาเนินงาน
ในด้าน CSR ตามมาตรฐาน CSR-DIW หรือตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคม (ISO 26000)
2
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื่นที่มีการดาเนินกิจกรรม CSR ตามมาตรฐาน CSRDIW หรือตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) หรือได้รับรางวัล
CSR-DIW หรือรางวัล CSR-DPIM
3
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื่นที่ มีการดาเนินกิจกรรม CSR ตามมาตรฐาน CSRDIW หรือตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) หรือได้รับรางวัล
CSR-DIW หรือรางวัล CSR-DPIM
4
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื่นที่ มีการดาเนินกิจกรรม CSR ตามมาตรฐาน CSRDIW หรือตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) หรือได้รับรางวัล
CSR-DIW หรือรางวัล CSR-DPIM
5
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื่นที่ มีการดาเนินกิจกรรม CSR ตามมาตรฐาน CSR-
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ระดับคะแนน

รายละเอียดเกณฑ์
DIW หรือตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) หรือได้รับรางวัล
CSR-DIW หรือรางวัล CSR-DPIM

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• แผน หรือโครงการที่สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มกี ารดาเนินงานในด้าน
CSR-DIW
• หลักฐานการจัดทาโครงการ เช่น บันทึกการประชุม และการตรวจสอบหลักฐานหน้างาน
• รายงานผลการดาเนินงานตามแผน (ประจาเดือน)
• ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื่นที่มีการดาเนินกิจกรรมCSR หรือได้รับรางวัล
CSR-DIW หรือรางวัล CSR-DPIM
• สัดส่วนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื่นที่มีการดาเนินกิจกรรมCSR หรือได้รับ
รางวัล CSR-DIW หรือรางวัล CSR-DPIM
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
• ฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รบั รอง CSR-DIW
นิเวศ
• ฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• ข้อมูลจากแบบสารวจโรงงานทีม่ ีการดาเนินกิจกรรม
ประกอบการ/
CSR ตามมาตรฐาน CSR-DIW หรือตามแนวทางความ
สวนอุตสาหกรรม/สานักงาน
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000)
อุตสาหกรรมจังหวัด
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด

สังคม
17.
17.1

คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
ชุมชนอยู่ดีมสี ุข (Happy Community or Well-being
Community)
17.1.2 ความพึงพอใจของชุมชน

ตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Stake holder)ตามประเด็ น ปั ญ หาหลั ก
(Aspect) ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือตามความต้องการของชุมชนโดยรอบ เช่น
ด้านสิ่งแวดล้อม น้า อากาศ กากอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอย ความปลอดภัย สุขอนามัย เหตุเดือดร้อน
ราคาญ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีแผนการสารวจระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพื้นที่ หรือตามความต้องการของชุมชนโดยรอบ เช่น ด้านสิง่ แวดล้อม
น้า อากาศ กากอุตสาหกรรม มูลฝอยชุมชน ความปลอดภัย สุขอนามัย เหตุ
เดือดร้อนราคาญ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น
2
มีผลการสารวจระดับความพึงพอใจของชุมชนอย่างต่อเนื่องตามแผน
3
มีการดาเนินงานเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
4
ระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5
ระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล 3
ปีต่อเนื่อง)
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• แผนการสารวจระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
• รายงานแสดงผลการสารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินงาน เช่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม น้า อากาศ กากอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยชุมชน ความปลอดภัย สุขอนามัย
เหตุเดือดร้อนราคาญ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น
• แผนและผลกิจกรรมโครงการทีด่ าเนินการเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นิคมอุตสาหกรรม/เขต
• แผนและผลการสารวจระดับความพึงพอใจของชุมชน
ประกอบการ/
ของนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/
สวนอุตสาหกรรม / โรงงาน
สวนอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
• ผลจากแบบสอบถามข้อมูลผลการสารวจความพึงพอใจ
ของชุมชนรอบโรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

สังคม
17.
17.1

คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
ชุมชนอยู่ดีมสี ุข (Happy Community or Well-being
Community)
17.1.3 อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเกณฑ์
มีฐานข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพของคนงานในโรงงาน
มีแผนให้ความรู้ และคาแนะนาในการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการประกอบ
อาชีพของคนงานในโรงงาน
มีการดาเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล
อัตราการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพของคนงานในโรงงานไม่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพของคนงานในโรงงานลดลงหรือไม่มี
การเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพของคนงานในโรงงาน
• แผนให้ความรู้ และคาแนะนาในการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพของ
คนงานในโรงงาน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• โรงงานอุตสาหกรรม
• นิคมอุตสาหกรรม

192

แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
• รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
อาชีพภาคอุตสาหกรรม
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
• สถิติโรคจากการประกอบอาชีพ
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สังคม
17.
17.1

คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
ชุมชนอยู่ดีมสี ุข (Happy Community or Well-being
Community)
17.1.4 อัตราการลดลงของการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อ
ประชากรรวม

คาอธิบายตัวชี้วัด
• คดีอุกฉกรรจ์ หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับการก่อเหตุอาชญากรรมที่สะเทือนขวัญต่อประชาชน
ที่กาหนดบทลงโทษผู้กระทาความผิดรุนแรงกว่าการกระทาความผิดประเภทอื่น ๆ
• อาชญากรรม หมายถึง การกระทาผิดทางอาญา ความผิดทางอาชญา (crime)
• อาชญา หมายถึง โทษ มักใช้สาหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย เช่น พระราชอาชญา
โทษหลวงหรือโทษที่กระทาผิดต่อประเทศชาติหรือสังคม เช่น คดีอาญา ความอาชญา
ฯลฯ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หน้า 939)
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีข้อมูลจานวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากรรวมในพื้นที่
2
มีแผนหรือกิจกรรมเพื่อลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากร
รวม
3
มีการดาเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรมเพื่อลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญต่อประชากรรวม
4
จานวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากรรวม ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปี
5
จานวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากรรวม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐาน
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลและสถิติจานวนคดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากรรวมในพื้นที่
• แผนหรือกิจกรรมเพื่อลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากรรวม
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• สานักงานสถิติแห่งชาติ
• ตารวจภูธรภาค
• องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถานีตารวจภูธร
• ข้อมูลสถิติคดีอาญา คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
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มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

สังคม
17.
17.1

คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
ชุมชนอยู่ดีมสี ุข (Happy Community or Well-being
Community)
17.1.5 ระดับความสาเร็จการดาเนินการตามแผนพัฒนาทักษะการประกอบ
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คาอธิบายตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมที่การดาเนินการการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ
2
มีแผนงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ
3
มีจานวนโครงการที่ดาเนินงานตามแผนอย่างน้อย 5 โครงการ
4
มีจานวนโครงการที่ดาเนินงานตามแผนอย่างน้อย 10 โครงการ
5
มีจานวนโครงการที่ดาเนินงานตามแผนอย่างน้อย 15 โครงการ
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพของประชากรในพืน้ ที่
• รายงานการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• สานักงานสถิติแห่งชาติ
• ศึกษาธิการจังหวัด
• องค์การบริการส่วนตาบล
• การศึกษานอกโรงเรียน
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แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
• โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
จังหวัด
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สังคม
17.
17.1

คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
ชุมชนอยู่ดีมสี ุข (Happy Community or Well-being
Community)
17.1.6 ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สนิ จากสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ทาให้เกิดการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคม โดยก่อให้เกิดความสูญเสียของมนุษย์ วัตถุ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ซึง่ เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะ
รับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่
มนุษย์สร้างขึ้น (MRC, 2556)
1) ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า และแผ่นดินไหว เป็นต้น
2) ภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์เช่นภัยจากการใช้รถใช้ถนนอัคคีภัยภัยจากสารเคมีภัย
สารพิษจากโรงงานภัยจากระเบิดและภัยจากการก่อการร้ายเป็นต้น
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลจานวนผู้เสียชีวิต ผูป้ ระสบภัยจากสาธารณภัย และมูลค่าความ
เสียหายในทรัพย์สนิ จากสาธารณภัย ในพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปี
2
มีมาตรการในการป้องกัน ลด เยียวยา ฟืน้ ฟูผไู้ ด้รับความเสียหายจากสาธารณ
ภัย
3
มีการดาเนินการเพื่อเยียวยา ฟืน้ ฟูผู้ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นทันท่วงที
4
มีการดาเนินการเพื่อเยียวยา ฟืน้ ฟูผู้ได้รับความเสียหายในระยะยาว เช่น การ
ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
5
ผู้ได้รับความเสียหายมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการเยียวยา
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• สถิติจานวนผู้เสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินจากภัยพิบัติลดลง
• มาตรการในการลดความเสียหายในทรัพย์สินจากภัยพิบตั ิ
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• สานักงานสถิติแห่งชาติ
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
• สถิติการเกิดภัยประจาปี
ธารณภัยจังหวัด
• ข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
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มิติการบริหารจัดการ
มิติ
ด้าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการ
18
การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีสว่ นร่วม
18.1 การดาเนินการของคณะทางานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีส่วน
ร่วม
18.1.1 แผนและผลการดาเนินงานของคณะทางานเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และ/หรือเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

รายละเอียดเกณฑ์
มีการจัดตั้งคณะทางานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีแผนการดาเนินงานของคณะทางาน
มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยปีละ
3 ครั้ง
มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางานในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• แผนการดาเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทางานในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะทางานในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
• รายงานการประชุมและเอกสารการดาเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ/คณะทางาน
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
• แผนการดาเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทางานใน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะทางานในการพัฒน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• รายงานการประชุม แผนงาน และผลการดาเนินงานของ
คณะทางานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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การบริหารจัดการ
19
การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
19.1 ส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่ระบบบริหารจัดการระดับสากลและ
ระดับประเทศ
19.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือ
ระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

รายละเอียดเกณฑ์
มีฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทไี่ ด้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบ
การจัดการอื่นที่เทียบเท่า
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า
มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry : GI ) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• ฐานข้อมูลจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า
• สัดส่วนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม • ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ
โรงงาน
2 ขึ้นไป
กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรอง CSR Beginner และ CSR
นิเวศ
DIW
สถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ความยั่งยืน
เชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรม
• ฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รบั รอง ธงขาวดาวเขียว-ธงขาว
ดาวทอง
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การบริหารจัดการ
20.
ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
20.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดทารายงาน (Information &
Reporting)
20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
รูปแบบ ช่องทาง และความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิผล

คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

รายละเอียดเกณฑ์
มีแผนการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
รูปแบบ ช่องทางและความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ
มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในรูปแบบ
ช่องทางและความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่างๆ
มีผลการสารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของชุมชน
มีการนาผลการสารวจมาปรับปรุงรูปแบบ ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร
ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• แผนการดาเนินงานการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• หลักฐานการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล
• ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสารของชุมชน
ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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•
•
•
•
•

สวนอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะทางานในการพัฒนา
• แผนงานและสื่อประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• ผลการสารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของชุมชน
• รายงานการวิเคราะห์ผลการสารวจเพื่อนามาปรับปรุง
รูปแบบ ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร
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การบริหารจัดการ
20
ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
20.2 มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และรับผิดชอบต่อชุมชน
โดยรอบ
20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และสารเคมี ของโรงงานต่อสาธารณะ

คาอธิบายตัวชี้วัด
มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งที่จะทาให้เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเก็บ การใช้ ขนส่ง ฯลฯ ข้อมูลการ
จั ด การความปลอดภัย ของโรงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม
ระดับคะแนน
รายละเอียดเกณฑ์
1
มีฐานข้อมูลและแผนการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญที่ต้อง
สื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะ
2
มีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และสารเคมี ที่มีนยั สาคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ต่อสาธารณะผ่านระบบ
สารสนเทศหรือสื่ออื่นๆ
3
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รับอย่างน้อยร้อยละ 60
4
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รับอย่างน้อยร้อยละ 80
5
ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึน้ 3 ปีต่อเนื่อง
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานและ/หรือผลการดาเนินงาน
• หลักฐานการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
สารเคมี ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อสาธารณะ
• หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแสดงความคิดเห็น การเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• เอกสารแสดงผลสารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และสารเคมี ในรอบ 3 ปีทผี่ ่านมา
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ตัวอย่างหน่วยงานในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่มีหน้าที่ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
• นิคมอุตสาหกรรม
• เขตประกอบการอุตสาหกรรม
• สวนอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ข้อมูลโรงงานที่เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการ
กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
• ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรอง CSR-DIW
นิเวศ
นิคมอุตสาหกรรม
• ฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รบั รองธงขาวดาวเขียว-ธงขาวดาว
ทอง
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ • ข้อมูลจากสารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการสารวจ
สวนอุตสาหกรรมสานักงาน
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และสารเคมี ของโรงงาน
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คณะกรรมการดาเนินการจัดทาตัวชี้วัด
1) นายศุภชัย โปฎก
2) นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
3) นางสาวประไพรัตน์ ลาวัณย์วฒ
ั นกุล
4) นางพัชรากร ลาภเจริญกิจ
5) นายอดิสร เศรษฐพิทยากุล
6) นายอานาจ เถาเล็ก
7) นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี
8) นางสาวสลักจิต วุฒานุสร
9) นายชยางกูร จินดา
10) นางวิจติ รา ศรีวนิชย์
11) นายพิพฒ
ั น์ เชฏฐพินิต
12) นายนพรัตน์ ชนะภัย
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