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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

เมื่อปี 2546 ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน                
ฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ประกาศจัดตั้ง “ประชาคม
อาเซียน” หรือ ASEAN Community ภายในปี2563 (2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและ                 
ความร่วมมือในสามด้านหลัก ได้แก่ ด้านการเมืองให้จัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซี ยน” หรือ  ASEAN Political Security Community (APSC) ด้ านเศรษฐกิจ ให้จั ดตั้ ง 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และด้านสังคมและ
วัฒนธรรมให้จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) และต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งท่ี 12 ในเดือนมกราคม 
2550 ท่ีเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเป็นภายในปีพ.ศ. 2558 (2015)  

การรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ประเทศ
อาเซียน มีการจัดท าพิมพ์เขียวหรือแผนงานในเชิงบรูณาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ (AEC 
Blueprint)    เพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

แต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย          
การก าหนดนโยบายระดับรัฐและการบัญญัติกฎหมายเพื่ออนุวัติตามพันธกรณีในลักษณะต่างๆ   
วางเป็นกรอบพันธกรณีส าหรับประเทศสมาชิก โดยมีกรอบความตกลงระหว่างประเทศท่ีสมาชิกได้
จัดท าขึ้นเป็นกลไกทางกฎหมายท่ีคอยขับเคลื่อนให้รัฐสมาชิกด าเนินการตามดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นเศรษฐกิจท่ีมีการรวมตัวและเช่ือมโยงกันในระดับสูง                             
(A Highly Integrated and Cohesive Economy)  

2. การเป็นอาเซียนท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมและมีพลวัต                      
(A Competitive, Innovative and Dynamic ASEAN)  

3. การสร้างความเช่ือมโยงและความร่วมมือรายสาขาท่ีเพิ่มขึ้น                         
(Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation)  

4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน                           
ใหค้วามส าคัญกับประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง                                 
(A Resilient, Inclusive, People-Oriented and People - Centred ASEAN)  

5. การเป็นส่วนส าคัญของประชาคมโลก (A Global ASEAN) 
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ประการแรก การเป็นเศรษฐกิจท่ีมีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันในระดับสูง จะ
น าไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกท้ังหมดเป็นอย่างเดียวกัน (Harmonization of 
Rules and Regulations) ท้ังในด้านมาตรฐานคุณภาพ ราคา อัตราภาษีรวมถึงกฎระเบียบในการ
ซื้อขาย   การขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่างๆ รวมถึงการมีมาตรการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลสัญชาติอาเซียนและประเภทบริการ และการลงทุนท่ีมีความ
เสรีมากขึ้น 

ประการที่สอง การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน               
มีนวัตกรรมและมีพลวัตตามองค์ประกอบท่ีสอง ส่งผลต่อท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียน                  
รวมท้ังประเทศไทยในเวทีการค้าโลกและในหลากหลายประเด็น อาทิ เรื่องการจัดระบบการค้า               
ให้มีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนท่ีเป็นท่ียอมรับ             
ในระดับนานาชาติและการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ประการที่สาม การสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขาท่ีเพิ่มขึ้น 
อาเซียนมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ระบบโทรคมนาคม 

ประการที่สี่ การเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการปรับตัวครอบคลุมทุกภาคส่วน        
ให้ความส าคัญกับประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาเซียนมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา    
ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยจะพัฒนากลุ่มธุรกิจในทุกระดับ      
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปท่ีธุรกิจ SMEs นอกจากนี้อาเซียนมุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้างขีดความสามารถ
ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการริเร่ิมเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในการลดช่องว่าง
แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก 

ประการสุดท้าย การเป็นส่วนส าคัญของประชาคมโลก ซึ่งอาเซียนมุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วยการประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาคให้มีท่าทีร่วมกัน และการจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ 
เพ่ือให้เครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายภายในอาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจส่วนอื่นของโลก 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นแนวคิดในการกระจายการ
พัฒนาไปสู่พื้นท่ีต่างๆ เพื่อไม่ให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีหลากหลายเป็นตัวน าการพัฒนา นอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นท่ีใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศก าลังพัฒนาในเวทีการค้าโลก โดย
อาเซียน ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวและรองรับเป็นแผนด าเนินงานในระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2025                         
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ภายใต้พิมพ์เขียวหรือ AEC Blueprint 2025 โดยพิมพ์เขียวของอาเซียนได้ให้ความส าคัญ                    
กับเรื่องการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อด าเนินการในลักษณะ
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกยังไม่มีความสอดคล้อง                         
ไปในทิศทางเดียวกัน สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะระบบกฎหมายพื้นฐานทางหลักการและระบอบ                 
การปกครองมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ฉะนั้นในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN 
Summit) ครั้งท่ี 28 และ 29 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 6 ถึง 8 กันยายน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)               
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาว ได้มีการสรุปจัดท าเป็นมติการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้ “แนวทางอาเซียนเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือเกี่ยวกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ” (ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development 
and Collaboration: ASEAN Guidelines) โดยได้ก าหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ               
5 ด้าน ดังนี้ 

1) เร่ืองการสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนของสมาชิก  
2) การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันภาครัฐ 
3) การแบ่งส่วนความรับผิดชอบและสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก  
4) การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
5) การเพ่ิมความร่วมมือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างสมาชิก 

ยุทธศาสตร์ท้ังห้าประการของอาเซียนเป็นตัวก าหนดกรอบในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และส าหรับประเทศไทยมีแผนพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเด่นชัด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวท่ีแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยรัฐบาลได้
ประกาศพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 2558 จ านวน 5 เขต 
ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาใน
เดือนเมษายนปีเดียวกันได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมอีกจ านวน 5 เขต 
ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service: OSS) ด้านการลงทุนและด้านแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร รวมท้ัง
สนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ี 2/2558 เรื่อง 
ก าหนดพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 ประกาศให้ท้องท่ี
ต าบลแก่งเสี้ยน และต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็น “เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี” มีขนาดพื้นท่ี 260.79 ตร.กม. หรือ 162,993.75 ไร่ การลงทุน
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ในพื้นท่ีเน้นด้านการท่องเท่ียว การค้าและบริการ ปี 2558 – ปัจจุบัน มีการขอรับส่งเสริมการ
ลงทุน จาก BOI จ านวน 2 โครงการ คือ กิจการอาหารสัตว์ มูลค่า 639.60 ล้านบาท โดยประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI)  ฉบับท่ี 12/2558 ถึง
ฉบับท่ี 16/2558 ก าหนดกิจการเป้าหมายจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 23 ประเภท ได้แก่  

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์
3. อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่มและเครื่องหนัง 
4. การผลิตเคร่ืองเรือน 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
6. การผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองจักรและชิ้นส่วน 
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9. การผลิตพลาสติก 
10. การผลิตยา   
11.  กิจการโลจิสติกส์ 
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม   
13. กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
14. กิจการอบพืชและไซโล 
15. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
16. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม  
17. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ท่ัวไป 
18. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์  
19. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงาน 

สาธารณูปโภค   

20. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน   

เคร่ืองส าอาง 

21. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
22. กิจการผลิตสิ่งของจากเย่ือหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ  
23. กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 
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ในอนาคตจะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามาตามแผนของรัฐบาล ซึ่ง
อาจจะมีปัญหามลพิษต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม หากมีปริมาณอยู่ในระดับท่ีไม่
ปลอดภัย หรือมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้ป่วย คนชรา สตรีมีครรภ์) 
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพได้ เช่น มีอาการหายใจไม่สะดวก เคือง
ตา ระคายคอ จมูก ปวดศีรษะเป็นไข้ มีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันอาจลดลง ติดเชื้อ
ได้ง่าย ผลต่อระบบประสาท วิงเวียนศีรษะ ซึมเศร้า ผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆ เช่น ระบบ
พันธุกรรม ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดมะเร็ง ผลกระทบต่อตับและไต  ดังนั้นการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นท่ีจากการจัดตั้ง
อุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ท้ังการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ดังนั้น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี จึงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile)  ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางสุขภาพ เพ่ือจัดท าเป็น
ข้อมูลพื้นฐานโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีมีอยู่เพื่อน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
สรุปผล และข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังทาง
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ี ข้อมูล 

สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ  จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตามแผน SEZ น ามาจัดท าเป็น
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Occupational and Environmental 
Health Profile) 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile) ในจังหวัดกาญจนบุรี  

3. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ 
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สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตต่อไป 

ขอบเขตข้อมลู 

  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภายในและภาคนอกจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
ข้อมูลท่ีแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้าน
เก่า และต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถูกก าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลจ าเพาะใน 2 ต าบล จะใช้ข้อมูลระดับจังหวัดแทน 

วิธีการรวบรวมข้อมลู 

1. ประชุมราชการคณะท างานจัดท าข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

(Occupational and Environmental Health Profile) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งท่ี 1                   
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ประชุมราชการคณะท างานจัดท าข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

(Occupational and Environmental Health Profile) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งท่ี 2                         
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ประชุมราชการคณะท างานจัดท าข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

(Occupational and Environmental Health Profile) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งท่ี 3                            
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีได้จากการจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational & Environmental Health Profile) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จาก           การ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอยู่ ในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่ ง เป็นข้อมูลพื้นฐาน               
ก่อนท่ีจะมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมตามแผนการพัฒนา SEZ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าว
สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสามารถน าข้อมูลดังกล่าว มา
ใช้ในการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
(Occupational & Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 

1.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 

1.1.1 ที่ตั้ง 

จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ประมาณละติจูดท่ี 14๐

เหนือ ลองจิจูด 99๐ ตะวันออก มีเน้ือท่ีประมาณ 19,483.148 ตารางกิโลเมตร พื้นทีจังหวัดอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 129 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม-บ้านโป้ง-กาญจนบุรี 
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติ ประมาณ 43 ช่องทาง 

1.1.2 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดตากและอุทัยธานี 
 ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ แสดงท่ีตั้ง อาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

  



10 
 

  1.1.3 จุดผ่านแดน 

▪ จุดผ่านแดนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
▪ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
▪ ช่องทางหินกอง (บ้านอีต่อง) ต าบลปิลอก อ าเภอทองผาภูมิ 
▪ ช่องผาสุก ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ 

  1.1.4 เขตการปกครอง 

  ข้อมูลการปกครอง อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

▪ อ าเภอ 13 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่ามะกา  

อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรี
สวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจาและอ าเภอหนองปรือ 

▪ ต าบล 95 ต าบล 
▪ หมู่บ้าน 959 ต าบล 
▪ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
2) เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) 
3) เทศบาลต าบล 47 แห่ง 
4) องค์การบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง 

  1.1.5 การคมนาคมจังหวัดกาญจนบุรี 

  1.1.5.1 การคมนาคมและการขนส่งทางบก 

▪ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ-กาญจนบุรี เส้นทางถนนเพชร 

เกษมหรือเส้นทางถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม-บ้านโป่ง-ท่ามะกา-ท่าม่วง ถึง
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 123 กิโลเมตร 

▪ การเดินทางโดยรถโดยสาร รถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีกรุงเทพ ทุก  

15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น. รถโดยสรปรับอากาศชั้น 1 ออกจากสถานีกรุงเทพ ทุก 15 
นาที ตั้งแต่เวลา 05.10 – 20.30 น. 

▪ สถานีรถไฟ ขบวนรถและระยะทางจากหัวล าโพง รถไฟออกจากสถานีกรุง 
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ธนบุรี วันละ 2 เท่ียว เวลา 07.50 น. และ 13.45 น. สุดปลายทางท่ีสถานี น้ าตก วันเสาร์ – 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีรถไฟเท่ียวพิเศษน าเท่ียวไป – กลับภายในวันเดียว ระนะทางจากสถานี
กรุงธนบุรี – สถานีกาญจนบุรีประมาณ 129 กิโลเมตร และระยะทางจากสถานีธนบุรี – สถานีน้ าตก                                     
ประมาณ 200 กิโลเมตร 

  1.1.5.2 การคมนาคมทางอากาศ 

▪ สนามบินกองพลทหารราบท่ี 9 และสนามบินสังขละบุรี 

     1.1.5.3 การคมนาคมทางน้ า 

▪ ท่าเรือพาณิชย์ (ไม่มี) 
▪ ท่าเรือท่องเท่ียว 

1) ท่าเรือสะพานข้ามแม่น้ าแคว  บริเวณ  ต าบลท่ามะขาม อ าเภอ 

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นท่าเรือมาตรฐานของส านักงานโยธาจังหวัดกาญจนบุรี 

2) ท่าเรือวัดชัยชุมพล (วัดใต้) บริเวณวัดชัยชุมพล  (วัดใต้)  ต าบล 

ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3) ท่าเรือวัดเขาปูน   บริเวณวัดเขาปูน   ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอ 

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นท่าเรือมาตรฐานของส านักงานโยธาจังหวัดกาญจนบุรี 

▪ ท่าเรือประมง เข้า – ออก (ไม่มี) 

 1.1.6 การคมนาคมขนส่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

 พื้นท่ี  2  ต าบลท่ีติดชายแดนในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี   ได้แก่   ต าบลแก่งเสี้ยน    และ                  

ต าบลบ้านเก่า รวม 260.79 ตร.กม. (162,993.75 ไร่) ห่างจากกรุงเทพ 128 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวง
หมายเลข 4 และหมายเลข 323 ด่านชายแดนบ้านพุน้ าร้อน  เป็นจุดป่านแดนถาวรเชื่อต่อกับด่านทิกิ จังหวัด
ทวาย  สหภาพเมียนมา 

▪ มีโครงการก่อสร้างถนนมอเตอรเวย 2 สาย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81  

เชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ-ทวาย (บางใหญ่ - กาญจนบุรี)  และโครงการทางหลวงพิเศษช่วงท่ี 2 
กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา  (บ้านพุน้ าร้อน)  

▪ ระยะทางจากกาญจนบุรีถึงท่าเรือน้ าลึกทวายของเมียนมา ประมาณ                         

150 กิโลเมตร  
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▪ สามารถเช่ือต่อท่าเรือแหลมฉบังผ่านกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี   ไปยัง 

ท่าเรือน้ าลึกทวาย ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร  

▪ มีศักยภาพการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก   เชื่อมโยงแนวระเบียง 

เศรษฐกิจ GMS ตอนใต้ท่ีเชื่อมโยงทวาย-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-พนมเปญ- โฮจิมินต  

▪ มีแผนก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อนเพ่ือรองรับกิจกรรมโลจิสติกส 

ท่ีจะเกิดขึ้น  

รูปภาพ แสดงแผนที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
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       1.1.7 โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุร ี

 อยู่ในระหว่างการการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ( Environmental Impact 
Assessment : EIA) 

▪ การพัฒนาระบบไฟฟ้ารอบรับ SEZ 1 โครงการ 
▪ ขยายการประปาสาขากาญจนบุรี – ท่ามะกา และแผนงานรองรับ SEZ 

 1.1.8 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

▪ พัฒนาเมืองชายแดนบ้านพุน้ าร้อน เมืองกาญจนบุรี ศูนย์กลางโลจิสติกส์  
เช่ือมโยงการค้าการลงทุนท่าเรือทวาย-แหลมฉบัง 

▪ ส่งเสริมพื้นท่ีเหมาะสมทางการเกษตร /อุตสาหกรรมเป็นมิตร                       
กับสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษ เชื่อมโยงจากบางใหญ่-บ้านโป่ง- 
กาญจนบุรี แหลมฉบังเชื่อมต่อกับเส้นทางกาญจนบุรี-พุน้ าร้อน 

▪ ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางรถไฟเส้นทางพุน้ าร้อน-กาญจนบุรี-แหลมฉบัง 

รูปภาพ แสดงโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพ – ท่าเรือน้ าลึกทวาย (พม่า) 
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รูปภาพ แสดงโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 เชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ-ทวาย                       
(บางใหญ่ - กาญจนบุรี) 

 1.2 ลักษณะภมูิประเทศ และ ภูมิอากาศ 

 1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเทือกเขา กลุ่มเขา ป่าไม้และที่ราบ
ลุ่มในเขตพื้นที่ชลประทาน เนื้อท่ี 19,483 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นท่ี
ป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่และพื้นที่การเกษตร 2.5 ล้านไร่ 

 เทือกเขา/กลุ่มเขาส าคัญประกอบด้วย  เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวและ
ทุ่งใหญ่นเรศวร 

 แม่น้ าส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ าแควใหญ่  แม่น้ าแควน้อยและแม่น้ า
แม่กลอง 
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1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

 อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้จังหวัดกาญจนบุรีประสบกับสภาวะหนาวเย็น
และแห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนท าให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้นฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

1) ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศ
หนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้น 

2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือน 

กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

3) ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ ท าให้มีฝน
ตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป    เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุด
ในรอบปีและเป็นช่วงท่ีมีความชื้นสูง 

1.2.3 อุณหภมู ิ

จังหวัดกาญจนบุรีอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศและมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน 
มีท่ีราบลุ่มอยู่บ้างเป็นบางส่วนและมีเทือกเขาเป็นแนวทางด้านตะวันตก จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
และอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัดมากนัก เว้นแต่บริเวณแถบ
เทือกเขาซึ่งเป็นป่าทึบอากาศจะหนาวเย็นมากกว่าโดยเฉพาะทางตอนบนของจังหวัด เช่นท่ีอ าเภอ
ทองผาภูมิ       ท่ี สถานีอุตุนิยมวิทยาอ าเภอทองผาภูมิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตก มีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 
26.7 องศาเซลเซียส และเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าท่ีสุดได้ 5.2 องศาเซลเซียส      เมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2536 และอุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2501, 14 เมษายน 
2526, 14 และ 20 เมษายน 2535 และ 11 เมษายน 2559 
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 1.2.4 ฝน 

จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นท่ีกว้างขวางและมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน ท า ให้มี
ปริมาณฝนต่างกัน โดยพื้นท่ีบริเวณเทือกเขาด้านตะวันตกมีฝนชุกและมีปริมาณฝนรวมตลอดปี
มากกว่า 1600 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณอ าเภอทองผาภูมิและสังขละบุรีมีฝนชุกและมีปริมาณ
ฝนมากกว่าพื้นท่ีอื่นๆ ปริมาณฝนรวมตลอดปีปกติอยู่ระหว่าง 1600-2000 มิลลิเมตร และจาก
อิทธิพลของแนวเทือกเขานี้ท าให้พื้นท่ีราบทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นพื้นท่ีอับฝน จึงมีฝน
น้อยกว่า ปริมาณฝนรวมตลอดปีส่วนใหญ่น้อยกว่า 1200 มิลลิเมตร ส าหรับตอนกลางของจังหวัด
มีฝนรวมตลอดปีประมาณ 1200-1600 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตลอดปี 1056.4 มิลลิเมตรและมีฝน
ตก 111 วัน ส าหรับเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในจังหวัดนี้คือเดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 
220.5 มิลลิเมตร และมีฝนตก 18 วัน ปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 1 วัน วัดได้ 165.5 มิลลิเมตร         
เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2556 

1.3 โครงสร้างประชากร 

1.3.1 โครงสร้างประชากร  

1.3.1.1 จ านวนประชากร (คนไทย, ต่างด้าว) 

ข้อมูลระบบทะเบียนสถิติทางการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2560 จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรจ านวน 887,979 คน คิดเป็นเพศ
ชาย    ร้อยละ 50.3 เพศหญิง ร้อยละ 49.7 สัดส่วนเพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 0.51 : 0.49 โดย
พบเป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ร้อยละ 90.1 เมื่อพิจารณาจ านวนประชากร                 
ใน 2 ต าบลซึ่งเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า อัตราส่วนของจ านวน
ประชากรพื้นท่ีต าบลบ้านเก่าเป็นจ านวน 2.7 เท่าของประชากรต าบลแก่งเสี้ยน รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 – 3 จ าแนก เมื่อจ าแนกตามช่วงอายุของประชากร พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี                 
รวมถึงในต าบลบ้านเก่าและเสี้ยนมีจ านวนประชากรวัยท างาน ช่วงอายุ 15 – 60 ปี สูงกว่า                 
ช่วงวัยอื่นๆ 
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ตาราง แสดงจ านวนประชากรแยกตามเพศ (ณ เดือนธันวาคม 2560)  

ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  446,262  441,717  887,979 
แยกตามลกัษณะสถานะของบุคคล 
ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  399,514  400,938  800,452 
ผู้ที่ไม่ได้สัญชาตไิทย และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบา้น  39,037  34,958  73,995 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึง่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรบั ลงรายการบคุคลที่ไม่
อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

 5,745  5,034  10,779 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการยา้ย (ผู้ทีย่้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  1,966  787  2,753 

ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกตามเพศ ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี                     
จังหวัดกาญจนบุร ี(ณ เดือนธันวาคม 2560)  

ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 2,914  3,030  5,944 
แยกตามลกัษณะสถานะของบุคคล 
ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,905  3,019  5,924 
ผู้ที่ไม่ได้สัญชาตไิทย และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบา้น  5  7  12 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึง่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรบั ลงรายการบคุคลที่ไม่
อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0  0  0 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการยา้ย (ผู้ทีย่้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  4  4  8 

ตาราง แสดงจ านวนประชากรแยกตามเพศ ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี                    
จังหวัดกาญจนบุร ี(ณ เดือนธันวาคม 2560)  

ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 8,445  7,702  16,147 
แยกตามลกัษณะสถานะของบุคคล 
ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,977  1,528  3,505 
ผู้ที่ไม่ได้สัญชาตไิทย และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบา้น  5  7  12 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึง่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรบั ลงรายการบคุคลที่ไม่
อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0  0  0 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการยา้ย (ผู้ทีย่้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 7  4  11 
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1.3.1.2 จ านวนประชากรผู้มีสัญชาติไทยและมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน                

จ าแนกตามเพศและอาย ุ

แผนภูมิ จ านวนประชากรแยกตามเพศและอายุ จังหวัดกาญจนบุรี (เฉพาะผู้ท่ีมีสัญชาติไทยและมีท่ีอยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 

แผนภูมิ จ านวนประชากรแยกตามเพศและอายุ ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  (เฉพาะผู้
ท่ีมีสัญชาติไทยและมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 
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แผนภูมิ จ านวนประชากรแยกตามเพศและอายุ ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   (เฉพาะผู้
ท่ีมีสัญชาติไทยและมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 

 

1.4 ข้อมูลการท่องเที่ยว 

  จังหวัดกาญจนบุรี “เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์  สวรรค์นักผจญ
ภัย” มีศักยภาพในการท่องเท่ียวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วย
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสวยงามหลากหลาย การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลา    
1 – 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร ท้ังทางรถยนต์ และรถไฟ ส านักงานสถิติแห่งชาติ                 
สรุปสถานการณ์ท่องเท่ียวภายในประเทศ ปี 2552 – 2559 พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี                   
มีนักท่องเท่ียวมาเยือนจังหวัดจ านวน 8 ,132,468 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.36                           
มีรายได้จากการท่องเท่ียว 20,790 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.73 
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แผนภูมิ จ านวนผู้มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2552 - 2559 

แผนภูมิ ระยะเวลาการพ านักเฉลี่ยนของนักท่องเทีย่ว (วัน) ปี 2552 - 2559  
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แผนภูมิ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (บาท/คน/วัน) ปี 2552 - 2559 

แผนภูมิ รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ปี 2552 - 2559 
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1.5 พื้นที่เพาะปลูก 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ สถิติการเกษตรลักษณะการถือครองท่ีดินทาง
การเกษตร  จ าแนกเป็นรายภาคและจังหวัด ปี 2550 – 2559 พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อท่ี 10,217,856 
ไร่ ปี 2559 มีอัตราส่วนของเนื้อท่ีป่าไม้เป็นจ านวน 2.8 เท่าของเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร            
ซึ่งเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรท าการปลูกพืชไร่สูงสุด ร้อยละ 58.98 และท าการเพาะปลูกสวน
ผักและดอกไม้ต่ าสุด ร้อยละ 2.24 และเป็นการถือครองเนื้อท่ีของตนเองเพื่อการเพาะปลูก             
ร้อยละ 66.83  โดยพืชท่ีมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวทางการเกษตรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ้อยโรงงาน 
มันส าปะหลังโรงงาน ข้าวนาปี  ข้าวโพดฝักอ่อน สับปะรด 

แผนภูมิ จ านวนเนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2550 - 2559 

แผนภูมิ จ านวนเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จ าแนกตามประเภทการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2559 
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แผนภูมิ ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร (ไร่) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2559 

 

แผนภูมิ ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทางการเกษตร (กิโลกรัม) จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนก
ตามปริมาณสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2559 
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1.6 ข้อมูลแรงงาน (ไทย, ต่างด้าว) 

  ส านักงานสถิติแห่งชาติ โครงการส ารวจแรงานนอกระบบ ปี 2560 พบจังหวัด
กาญจนบุรี มีแรงงานนอกระบบ จ านวน 320,791 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 182,488 คน 
เพศหญิง จ านวน 138,303 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงสุด ร้อยละ 15.88 ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและการประมง สูงสุด ร้อยละ 52.26 ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม จังหวัด
กาญจนบุรี พบแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่ในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ปี 2560 จ านวน 
31,691 คน  มีจ านวนสูงสุดในอ าเภอเมือง ร้อยละ 45.03 แรงงานในระบบ จ านวน 138,356 คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 76,428 คน เพศหญิง จ านวน 61,928 คน กลุ่มอายุ 35 – 39 ปี 
สูงสุด ร้อยละ 16.18 ประกอบอาชีพพื้นฐานด้านต่างๆ สูงสุด ร้อยละ 22.08 ข้อมูลจากส านักงาน
ประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 มีสถานประกอบการ จ านวน 2,946 แห่ง 

แผนภูมิ จ านวนผู้ที่มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 

ตาราง จ านวนผู้ที่มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามอาชีพ จังหวัด
กาญจนบุรี ปี 2560
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ตาราง จ านวนสถานประกอบการและสาขา/นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง จ าแนกรายจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2557 – เดือนเมษายน 2561 

ล าดับ ปี 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

 จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง)   จ านวนผู้ประกันตน(คน)  จ านวนนายจ้าง (ราย)   จ านวน  
ส านักงานใหญ ่ สาขา รวม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 รวมท้ังหมด ส านักงานใหญ ่  สาขา   รวม   ลูกจ้าง (คน)  

1 2557 2,165 611 2,776 56,311 7,775 27,442 91,528 2,023 374 2,397 47,443 

2 2558 2,192 641 2,833 59,426 8,061 25,337 92,824 2,046 364 2,410 46,178 

3 2559 2,255 650 2,905 60,447 8,532 25,680 94,659 2,108 364 2,472 48,257 

4 2560 2,268 678 2,946 64,080 9,113 31,691 104,884 2,121 374 2,495 52,548 

5 (มค.เมย 2561) 2,324 701 3,025 67,047 9,296 32,857 109,200 2,177 391 55,048 47,831 

 

ตาราง จ านวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2556 – 2560 

ปี 
แรงงานนอกระบบ มาตรา 40 (ราย)  

เมือง   ไทรโยค   บ่อพลอย   ศรีสวัสดิ ์  ท่ามะกา   ท่าม่วง   ทองผาภูมิ   สังขละบุรี   พนมทวน   เลาขวัญ  
 ด่าน

มะขามเต้ีย  
 หนองปรือ  

 ห้วย
กระเจา  

 รวม
ทั้งหมด  

2556 9,192 1,831 1,279 779 198 901 662 161 1,872 736 972 414 777 19,774 
2557 12,301 2,059 2,553 916 1,122 1,444 952 537 2,333 892 1,118 529 686 27,442 
2558 12,681 1,103 1,507 838 1,112 1,397 944 543 1,856 881 994 659 822 25,337 
2559 12,105 901 1,432 822 1,774 1,946 963 615 1,811 878 1,021 679 733 25,680 
2560 14,271 1,305 2,177 965 1,893 2,426 1,484 874 2,190 1,019 1,231 972 884 31,691 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

  2.1 ลักษณะเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
กาญจนบุร ี
  2.1.1 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

  พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี (ประกาศ กนพ. ณ วันท่ี 24 เมษายน 2558) 
ประกอบด้วย 2 ต าบล ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี คือ ต าบลบ้านเก่า 35,681.25 ไร่ และต าบลแก่ง
เส้ียน 127,312.5 ไร่ พื้นท่ีท้ังหมด 162,993.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของพื้นที่จังหวัด 

รูปภาพ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

รูปภาพ  (ฉบับร่าง) แผนท่ีพื้นท่ีการพัฒนาบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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  2.1.2 กิจการเป้าหมายส าหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี มีมติ
ก าหนดทิศทางของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีเน้นด้านการท่องเท่ียว อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ โดยประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ฉบับท่ี 12/2558 ถึงฉบับท่ี16/2558 เรื่องการก าหนดกิจการเป้าหมายส าหรับ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส 
ดังนี้ 
  2.1.2.1 กิจการเป้าหมาย 13 กลุม่ 

1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
2) เซรามิกส์ 
3) อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง   
4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน  
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   
6) การผลิตเคร่ืองมือแพทย์   
7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน   
8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
9) การผลิตพลาสติก 
10) การผลิตยา   
11) กิจการโลจิสติกส์   
12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม   
13) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 

  2.1.2.2 ประเภทกิจการเป้าหมายที่ประกาศเพ่ิมเติม 

  2.1.2.2.1 กลุ่มที่ BOI ให้การส่งเสริมในปัจจุบัน  

1) กิจการอบพืชและไซโล 
2) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
3) กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม  
4) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ท่ัวไป 

  2.1.2.2.2 กลุ่มที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมแล้ว แต่น ากลับมาให้ใหม่เฉพาะใน SEZ 

1) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์  
2) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ 
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งาน สาธารณูปโภค   

3) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน   

เคร่ืองส าอางค์  

4) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินคา้อุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ 

พลาสติก 

5) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ 
6) กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

  2.2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุร ี 

  จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 ณ เดือนสิงหาคม 2561 จ านวนท้ังสิ้น 1503 แห่ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จ านวน 218 แห่ง  จ าแนกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี ต าบลแก่งเสี้ยน  จ านวน 18 
แห่ง  ต าบลบ้านเก่า  จ านวน 11 แห่ง  

แผนภูมิ จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 
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  2.3 โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

  โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก ่

▪ ทางรถไฟแหลมฉบัง – ทวาย 
▪ การพัฒนาระบบไฟฟ้ารอบรับ SEZ 1 โครงการ 
▪ ขยายการประปาสาขากาญจนบุรี – ท่ามะกา และแผนงานรองรับ SEZ 

  2.4 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน  

  จังหวัดกาญจนบุรี มีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 859 แห่ง ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จ านวน 76 แห่ง ต าบลแก่งเส้ียน 13 แห่ง ต าบลบ้านเก่า จ านวน 5 แห่ง  

 

ตาราง รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2561) 

ล าดับ
ที ่

รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง 

1 2-71-01-05/1-0001 
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน  

21/2 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

2 2-71-01-05/1-0002 
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพแก่ง
เสี้ยนผึ้งพันธุ์  

21/2 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

3 2-71-01-05/1-0006 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด
หวานบ้านท่าน้ าตื้น  

65/1 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

4 2-71-01-05/1-0007 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลิต
เครือ่งปรุงแต่งรสอาหาร  

15 หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

5 2-71-01-05/1-0009 
วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจาก
ธรรมชาติบ้านหนองสองตอน  

99/10 หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

6 2-71-01-05/1-0024 วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าพะเนียด  

76 หมู่ 3 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

7 2-71-01-05/1-0026 วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกล้วย 

33/6 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

8 2-71-01-05/1-0027 
วิสาหกิจชุมชนสิรีธรสมุนไพร
กาญจนบุรี  

53 หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

9 2-71-01-05/1-0028 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งลาดทอง 59  

24/6 หมู่ 2 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510001
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510001
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510002
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510002
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510006
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510006
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510007
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510007
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510009
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510009
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510024
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510026
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510027
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510027
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510028
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ล าดับ
ที ่

รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง 

10 2-71-01-05/1-0029 
วิสาหกิจชุมชนมิราเคิลมูลสัตว์
อัดเม็ด  

101/2 หมู่ ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

11 2-71-01-05/1-0030 
วิสาหกิจชุมชนร้านค้าประชารัฐและ
ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์
แก่งเสี้ยน 

28/9 หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

12 2-71-01-05/1-0031 วิสาหกิจชุมชนท่าคอกวัวยิ้ม 
44/4 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

13 2-71-01-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนเขมชาติหนองบัว 
35 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

ตาราง รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2561) 

ล าดับ
ที ่

รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง 

1 2-71-01-13/1-0020 วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย  

88/8 หมู่ 10 ต.บ้านเก่า           
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

2 2-71-01-13/1-0031 วิสาหกิจชุมชนชุมชนหนองบ้านเก่า  

88/8 หมู่ 7 ต.บ้านเก่า           
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

3 2-71-01-13/1-0032 
วิสาหกิจชุมชนบ้านพุน้ าร้อน
เศรษฐกิจพอเพียงไทย-เมียนมา 

233 หมู่ 12 ต.บ้านเก่า           
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

4 2-71-01-13/1-0033 
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านตะเคียน
งาม ตะนาวศรี  

151 หมู่ 10 ต.บ้านเก่า           
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

5 2-71-01-13/1-0035 
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อพันธุ์ดี พืช
อาหารสัตว์ และไม้ผล  

44 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า              
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

  2.5 สถานที่จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า จังหวัด
กาญจนบุรี มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 49 แห่ง กระจายอยู่ในทุกอ าเภอของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยเป็นสถนท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการท้ังหมด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบเทศบาลต าบล จ านวน 25 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง องค์การบริการส่วนต าบล จ านวน 
19 แห่ง และท่ีท้ิงขยะมูลฝอยเอกชน จ านวน 5 แห่ง  โดยจังหวัดกาญจนบุรีมสีถานท่ีบ าบัดน้ าเสีย
จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510029
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510029
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510030
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510030
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510030
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510031
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510001
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510002
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510006
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510006
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510007
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510007
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510009
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=271010510009
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ตาราง ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดกาญจนบุร ี

ล าดับ
ที ่

ชื่อ อปท. เจ้าของ
พื้นที่ 

ที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พิกัด UTM ขนาดพื้นที่(ไร่) ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

วิธีการ หมายเหตุ 

อ าเภอเมือง 
1 อบต.แก่งเสี้ยน     ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ้ืนที่รับผิดชอบ

ของกองพันทหารม้าท่ี 4 รักษาพระองค์ (ม.พัน 4 รอ.) 
558916, 1558596 53 (ที่ราชพัสดุ) 2537 ปั่นแยก/RDF/ฝังกลบ    

  
2 อบต.ช่องสะเดา ม.6 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  523084, 1571809 2 (สาธารณะ)   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

3 อบต.หนองบัว ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 546836, 1553042 3 อปท.(ภบท.) 2550 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
4 ที่ทิ้งเอกชนต าบล

แก่งเสี้ยน  
ม.2 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 548143, 1552004 8 2552 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง ปิดบ่อ 

5 อบต.บ้านเก่า ม.9 บ้านล าทราย ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 529383, 1543424 3 (ที่ราชพัสดุ)  2559 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

6 อบต.วังด้ง (เพ่ิมมา) ม.4 บ้านหนองหอย ต.วังด้ง   1 (สาธารณะ)   เทกอง   
ม.1 บ้านวังด้ง   0.5 (สาธารณะ)   เทกอง   
ม.12 บ้านเขาพุล้อม   0.75 (เอกชน)   เทกอง   

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
7 ทต.ด่านมะขามเตี้ย ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  543526, 1532263 5  (สาธารณะ) 2542 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
8 อบต. จรเข้เผือก ม.3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 540093, 1472100 1 (สาธารณะ) 2557 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
9 อบต. กลอนโด ม.8 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 543196, 1535110 50 (สาธารณะ) 

อปท. 
2558 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอท่าม่วง 
10 ทต.ท่าม่วง ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  571332, 1544693 10 (อปท.) 2517 ปั่นแยก/RDF   
11 ทต.ท่าล้อ ม.6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  563142, 1547799 3 (ขสทบ.) 2550 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ อปท. เจ้าของ
พื้นที่ 

ที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พิกัด UTM ขนาดพื้นที่(ไร่) ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

วิธีการ หมายเหตุ 

12 ทต.ส ารอง ม.6 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  567990, 1532169 11(อปท.) 2539 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
อ าเภอไทรโยค 
13 ที่ทิ้งเอกชน  ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 509156, 1570182 1 (เอกชน)   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
14 ทต.วังโพธิ์ ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 516986 ,1560158 7 (ที่ราชพัสดุ)   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
15 อบต.สิงห์  ม.1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  530037 ,1553616 1 (สาธารณะ) 2542 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอท่ามะกา 
16 ทม.ท่าเรือพระแท่น ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 583096, 1545472 13 (อปท.)   ปั่นแยก/RDF   
17 ทต.ท่ามะกา  ม.2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  583367, 1539668 6.2 (อปท.) 2533 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
18 ทต.ท่าไม้ ม.10 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 586761, 1536975 3.1 (อปท.) 2543 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
19 ทต.พระแท่นล าพระ

ยา 
ม.5 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 584194, 1550834 5 (สาธารณะ)     2554 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

20 ทต.หวายเหนียว ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  582786, 1537337 5 (สาธารณะ)อปท. 2525 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
21 ทต.ดอนขมิ้น 5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  590228, 1535069 1.5 (อปท.) 2549 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
22 ทต.หนองลาน ม.8 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 591602, 1553498 2  (?)  - เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
23 อบต.สนามแย้ ม.2 ต.สมานแย้ อ.ท่ามะกา  591458, 1541979 1 (?) 2558 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอทองผาภูมิ 
24 ทต.ลิ่นถิ่น ม.6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  476863, 1631946 2.2   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
25 อบต.หินดาด ม.8 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ 472888, 1618994 2 (เช่าท่ี นส3ก.)   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
26 อบต.ปิล๊อก ม.1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  472888, 1623461 4 (อปท.) 2552 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ อปท. เจ้าของ
พื้นที่ 

ที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พิกัด UTM ขนาดพื้นที่(ไร่) ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

วิธีการ หมายเหตุ 

27 เอกชน นางณัฐรดี 
สุขแจ่ม 

ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  458404, 1631946 10 (เอกชนเช่าที่) 2547 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

28 ทต.สหกรณ์นิคม ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 468227, 1620914  5   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
อ าเภอสังขละบุรี 
29 ทต.วังกะ ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  436849, 1690190 3   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอห้วยกระเจา 
30 ทต.ห้วยกระเจา  ม.13 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  566912, 1579417 50 (ทหาร) 2543 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

* ทต.สระลงเรือ นอกพื้นที ่(ทต.จรเข้สามพัน จ.สุพรรณบุรี)  -         
31 อบต.วังไผ่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี   (ที่ อบต.) 571495 ,1587096 0.25 (สาธารณะ)   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
32 อบต.ดอนแสลบ  333 ม.1 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 580249, 1579615 6 (ขอใช้พื้นที่วัดร้าง) 2558 เตาเผา   

อ าเภอหนองปรือ 
33 ทต.หนองปรือ ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  549427, 1616863 8 (ทต.ซื้อที่เอง) 2544 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอเลาขวัญ 
34 ทต.เลาขวัญ ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  579851, 1610966 2_1 (อปท.) 2558 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

35 ทต.หนองฝ้าย ม.2 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 571561, 1623623 9 (สาธารณะ) 2538 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
อ าเภอบ่อพลอย 
36 ทต.บ่อพลอย  ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  555191, 1581656 4 (อปท.) 2538 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
37 ทต.หนองรี ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   549555, 1606715 13 (สาธารณะ)   เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
38 อบต.หลุมรัง ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 555533, 1595220 30 (สาธารณะ) 2539 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอพนมทวน  
39 อบต.หนองโรง ที่สาธารณะ ต.หนองโรง อ.พนมทวน 570368, 1563571 15(สาธารณะ) 2557 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ อปท. เจ้าของ
พื้นที่ 

ที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พิกัด UTM ขนาดพื้นที่(ไร่) ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

วิธีการ หมายเหตุ 

40 ทต.ตลาดเขต ม.9 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  585933, 1575243 10 (อปท.) 2546 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
41 ทต.รางหวาย ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 578599, 1574714 4 (ที่ทหาร) 2548 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

42 อบต.พังตรุ ม.16 บ้านดงรัง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 583360, 1558659 1 (สาธารณะ) 2553 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
43 อบต.ทุ่งสมอ ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  569694, 1557909 3 2546 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
44 ทต.ดอนเจดีย์ ม.2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 574256, 1553307 0.5 2549 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   

อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
45 ทต.เอราวัณ ต.เอราวัญ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 514903, 1590053  0.25 (ป่าอนุรกัษ์/อุทยาน)   เทกองแบบควบคุม   
46 อบต.หนองเป็ด ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ 518230, 1599238  2 (ที่สาธารณะ) 2557 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
47 อบต.ท่ากระดาน ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  513659, 1600231 2 (ที่สาธารณะ) 2553 เทกอง/ปรับปรุงบ้าง   
48 หจก.ทรัพย์ตะวัน

กาญจน์+SNT tech 
(ระงับทิ้ง) 

ม.4 ต.หนองตากยา อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  575820, 1522004     (ระบบฝังกลบ) ระงับทิ้ง 

49 บ.กาญจน์ไมนิ่ง จก. ต.บ้านใหม่ อ.ท่ม่วง จ.กาญจนบุรี 563209, 1530866 23 2547 ปั่นแยก/RDF/เตาเผา   

ตาราง ข้อมูลสถานที่บ าบัดน้ าเสียจังหวัดกาญจนบุรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย รองรับน้ าเสียได้รับ วันละ ลบ.ม. น้ าเสียเข้าระบบ วันละ ลบ.ม. ร้อยละ 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 24,000 8,000 33.33 
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2.6 ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ 

  จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานท่ีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวน 1 แห่ง โดยติดตั้ง
ส านักงาน  ในพื้นท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบ เดือนมกราคม ปี 2561 มีค่าก๊าซโอโซน (O3) เกินค่า
มาตรฐานค่าเฉลี่ย 8 ชม. (ค่ามาตรฐาน 70 ppb) โดยพบค่าสูงสุด 80 ppb และพบค่าสูงสุดฝุ่น
ละออง   ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชม. (ค่ามาตรฐาน 50 
ug/m3) ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ดังนี้ ค่าสูงสุด 57, 79, 85, 
63 ug/m3 ตามล าดับ  

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี) ตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM 10) เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมู่ 12 บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง               
จังหวัดกาญจนบุรี พบคุณภาพอากาศฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดมลพิษอากาศ
และเสียงจากยานพาหนะใช้งานด่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 16 - 19 
มิถุนายน 2557 พบรถยนต์เบนซินท่ีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 16.6 รถบรรทุก ปริมาณควันด าเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 13.0 รถดีเซล
ขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) ปริมาณควันด าเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ  28.1  

 ตาราง  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนมีนาคม 2561 

ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี               
หมู่ 12 บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

สถานที ่  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  ( mg/lm
3
 )  

หน้าส านักงานด่านฯ 0.0458 
หมู่บ้านที่ 12 0.0402 

ค่ามาตรฐาน 0.12 

 
SO2  

ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
(ppb)

 

NO2 

ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
(ppb)

  

CO   
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.

(ppm)
 

O3 

ค่าเฉลี่ย 1 ชม. 
(ppb)

  

O3 

ค่าเฉลี่ย 8 ชม.
(ppb)

 

 PM 10  
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. 

(ug/m3) 

PM 2.5 
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.

(ug/m3)  

ค่าต่ าสุด - สูงสุด 0 – 33  0 – 67  0.3 - 3.3  0 – 97  1 – 80  10 – 104   4 – 85   

ค่ามาตรฐาน 600  170  30  100  70  120   50   
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แผนภูมิ  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2560 – 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานประเภทรถยนต์เบนซิน ด่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2 5 5 7 

ประเภทรถยนต์
เบนซิน 

จ านวน 
ทั้งหมด 
(คัน)  

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 (% โดยปริมาตร)  

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน  
(ส่วนในล้านส่วน)  

ระดับเสียง 
 (เดซิเบลเอ)  

ค่าเฉลี่ย  จ านวนรถที่เกิน
มาตรฐาน (คัน)  

ร้อยละของรถ ค่าเฉลี่ย จ านวนรถที่เกิน
มาตรฐาน(คัน)  

ร้อยละของรถ ค่าเฉลี่ย จ านวนรถที่เกิน
มาตรฐาน (คัน)  

ร้อยละของรถ 

จดทะเบียนตั้งแต่ 
1 ม.ค.  2550 

6 0.83 1 16.6 64 0 0 71.2 0 0 

ค่ามาตรฐาน 
 

0.5 
  

100 
  

100 
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ตาราง ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานประเภทรถจักรยานยนต์ ด่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2557  

ประเภท
รถจักรยานยนต์ 

จ านวน 
ทั้งหมด 
(คัน)  

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 (% โดยปริมาตร)  

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน  
(ส่วนในล้านส่วน)  

ระดับเสียง 
 (เดซิเบลเอ)  

ค่าเฉลี่ย  จ านวนรถที่เกิน
มาตรฐาน (คัน)  

ร้อยละของรถ ค่าเฉลี่ย  จ านวนรถที่เกิน
มาตรฐาน (คัน)  

ร้อยละของรถ ค่าเฉลี่ย  จ านวนรถที่เกิน
มาตรฐาน (คัน)  

ร้อยละ
ของรถ 

 จดทะเบียน 1 ก.ค. 
2549 - 31 ธ.ค. 2552 

14 0.80 0 0 516 0 0 85.2 0 0 

ค่ามาตรฐาน 
 

3.5 
  

2,000 
  

95 
  

ตาราง  ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานประเภทรถยนต์ดีเซล ด่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2557  

ประเภทรถยนต์ดีเซล จ านวนทั้งหมด (คัน)  ปริมาณควันด า (%)  ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)  
ค่าเฉลี่ย  จ านวนรถที่ เกินมาตรฐาน 

(คัน)  
ร้อยละของรถ ค่าเฉลี่ย  จ านวนรถที่เกินมาตรฐาน 

(คัน)  
ร้อยละของรถ 

1. รถบรรทุก 14 40.4 6 13.0 88.9 0 0 
2. รถดีเซลขนาดเล็ก 
(รถปิคอัพ)  

71 29.6 20 28.1 84.5 0 0 

ค่ามาตรฐาน 
 

50/45 
  

100 
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  2.7 ข้อมูลแหลง่ก าเนิดมลพิษอื่น ๆ ในพ้ืนที่ เช่น หมอกควัน เหมืองเก่าฯลฯ 

ตาราง ข้อมูลเหมืองแร่ คนงานและปริมาณแรท่ี่ผลิตได้ จ าแนกตามชนิดแร่ ปี 2555 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ แผนที่ทรัพยากรแร่ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตาราง ผลเฝ้าระวังน้ าอุปโภค/บริโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559-2561 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ และข้อมูลสถานะทางสุขภาพในพื้นที่ 

3.1 หน่วยบริการสุขภาพ 

 หน่วยบริการสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลท่ัวไป จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนครอบคลุม
ทุกอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุมทุกต าบลภายในจังหวัด  และคลินิกโรค   
จากการท างานโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ านวน 1 แห่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์                 
จ านวน 1 คน พยาบาลอาชีวอนามัย จ านวน 1 คน  

ตาราง สถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทหน่วยบริการ จ านวน (แห่ง) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 13 
สถานีอนามัย 1 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 1 
โรงพยาบาลท่ัวไป 2 
โรงพยาบาลชุมชน 13 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของโรงพยาบาล 2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 141 
โรงพยาบาลนอกสังกัดสาธารณสุข 1 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 
โรงพยาบาลเอกชน 4 
คลินิกเอกชน 150 
คลินิกโรคจากการท างาน 1 

  3.2 ข้อมูลด้านสุขภาพ 

  พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี จากการรายงานจ านวนผู้ป่วยผ่าน
โปรแกรม HosXP_PCU ของจ านวน 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ                              
ปี 2556 – 2560 พบประชาชนในพื้นท่ีป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นอันดับ 1 ทุกปี      
เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ป่วยนอกด้วยโรคท่ีเกี่ยวเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พบผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจสูงเป็นอันดับ 1 รองลงมาโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ 
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แผนภูมิ จ านวนผู้ป่วยนอก 5 ล าดับแรก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ป ี2556 – 2560 

 

แผนภูมิ จ านวนผู้ป่วยนอกเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 5 ล าดับแรก 
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 - 2560 

 

โรคระบบหายใจ 
Diseases of the 

respiratory system

โรคระบบไหลเวียน
เลือด Diseases of 
the circulatory 

system

โรคระบบย่อยอาหาร
รวมโรคในช่องปาก 
Diseases of the 

digrestive system

อาการ,อาการแสดงและ
สิ่งผิดปกติท่ีพบได้จาก
การตรวจทางคลินิก 

และทางห้องปฏิบัติการ
ท่ีไม่สามารถจ าแนกโรค

ในกลุ่มอื่นได้

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะบอ

ลิสัม

2556 9111 4618 4047 4601 3043

2557 8431 4786 4677 3834 3077

2558 6649 4635 4604 4520 2374

2559 6687 3672 4588 2897 2749

2560 4997 4880 3555 2886 3582
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โรคระบบทางเดิน
หายใจ (AMBIENT 
AIR POLLUTION)

โรคระบบหลอด
เลือดและหัวใจ 
(AMBIENT AIR 
POLLUTION)

โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน (น้ า 
สุขาภิบาล และ

สุขอนามัย)

หอบหืด 
(AMBIENT AIR 
POLLUTION)

โรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง 
(AMBIENT AIR 
POLLUTION)

56 8762 2991 148 155 25
57 8176 3334 72 26 17
58 7388 2757 24 2 26
59 6626 2306 2 5 32
60 4909 2551 3 2 17
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3.3 ข้อมูลการเจ็บป่วยดว้ยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จาก
ระบบข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC (HEALTH DATA CENTER) โดยมีการรายงานสถานะสุขภาพ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษต าบลแก่งเสี้ยนและต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่พบผู้ป่วยกลุ่มโรคโรค
พิษโลหะหนัก  โรคปอดฝุ่นหิน  โรคท่ีเกิดจากแร่ใยหิน  โรคพิษสารตัวท าละลายอินทรีย์  โรค
กระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน โดยพบอัตราป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวเนื่องจากการท างาน                      
จ านวน 3 กลุ่มโรค ดังต่อไปนี้ โรคจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช  การบาดเจ็บจากการท างาน             
โรคการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง  

3.3.1 โรคจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช   

จากรายงานสถานการณ์โรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 2556 – 2560  พบว่า 
ในพื้นท่ีต าบลบ้านเก่ามีแนวโน้มสถานการณ์พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช มีจ านวน
มากกว่าพ้ืนท่ีต าบลแก่งเส้ียน และมีแนวโน้มลดลงในปี 2560  ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดในปี 2559 คิด
เป็น 39.71 ต่อแสนประชากร พบมากท่ีสุดในพื้นท่ีต าบลบ้านเก่า คือ หมู่บ้านใหม่ จ านวน 3 ราย 
และ หมู่บ้านสามหนอง จ านวน 1 ราย 

แผนภูมิ สถานการณ์โรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช (อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารพิศก าจัดศัตรูพืชต่อแสน
ประชากร) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 – 2560   
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3.3.2 การบาดเจ็บจากการท างาน 

จากรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บจากการท างาน พ.ศ. 2556 – 2560  พบว่า 
ในพื้นท่ีต าบลแก่งเสี้ยนมีแนวโน้มการเกิดผู้ป่วยท่ีบาดเจ็บจากการท างาน ลดลง โดย มากท่ีสุดใน                 
พ.ศ. 2556 คิดเป็น 744.49 ต่อแสนประชากร และ น้อยท่ีสุดใน พ.ศ. 2560 คิดเป็น 325.69              
ต่อแสนประชากร ต าบลบ้านเก่ามีแนวโน้มสถานการณ์พบผู้ป่วยด้วยโรคการบาดเจ็บจากการ
ท างาน  มีจ านวนลดลงจาก พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 377.23 ต่อแสนประชากร และ ลดลงใน 
พ.ศ. 2560 เหลือ 352.85 ต่อแสนประชากร 

แผนภูมิ สถานการณ์การบาดเจ็บจากการท างาน (อัตราป่วยด้วยโรคการบาดเจ็บจากการท างาน             
ต่อแสนประชากร) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 – 2560   

 

  3.3.3 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 

จากรายงานสถานการณ์โรคการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง พ.ศ. 2556 – 2560                 
พบว่า ในพื้นท่ีต าบลแก่งเสี้ยนมีแนวโน้มการเกิดผู้ป่วยท่ีเกิดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง 
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมากท่ีสุดใน พ.ศ. 2560 คิดเป็น 168.1 ต่อแสนประชากร พบมากท่ีสุด                
หมู่บ้านท่าคอกวัว จ านวน 7 ราย บ้านท่าเพนียด จ านวน 3 ราย บ้านท่าน้ าตื้น จ านวน 2 รายและ
บ้านตรอกมะตูม จ านวน 2 ราย ต าบลบ้านเก่ามีแนวโน้มสถานการณ์พบผู้ป่วยด้วยโรคการสูญเสีย
การได้ยินจากเสียงดัง มีจ านวนลดลงจาก พ.ศ. 2559 จาก 109.22 ต่อแสนประชากร และลดลงใน 
พ.ศ. 2560 เหลือ 50.4 ต่อแสนประชากร 
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แผนภูมิ สถานการณ์โรคการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง (อัตราป่วยด้วยโรคการสูญเสียการ
ได้ยินจากเสียงดังต่อแสนประชากร) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 
2556 – 2560   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 อัตราการประสบอันตราย เจ็บป่วยจากการท างาน ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
กาญจนบุรี 

  ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 – 2560 พบการ
วินิจฉัยเงินทดแทน ปี 2560 กองทุนเงินทดแทน ด าเนินการวินิจฉัย เร่ือง การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน และลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน จ านวนท้ังสิ้น 368 ราย เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า มีจ านวนลดลง 17 ราย หรือร้อยละ 4.42 

ตาราง สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานในระบบกองทุนเงินทดแทน 
จ าแนกตามความรุนแรง ปี 2556 - 2560 

ปี ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 
หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน 

รวมมีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 

2556 8 1 37 147 209 402 1 
2557 3 0 32 159 167 361 1 
2558 3 1 21 147 189 361 1 
2559 8 1 20 155 201 385 2 
2560 7 1 11 155 194 368 6 
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อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2556 – 25560 จังหวัด
กาญจนบุรี ปี 2560 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย โดยเทียบกับจ านวนลูกจ้าง
ในความคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 52,548 ราย พบว่า มีอัตรา
การประสบอันตรายเท่ากับ 7.69 ต่อพันราย และหากนับจ านวนการประสบอันตรายเฉพาะกรณี
ร้ายแรง พบว่า อัตราการประสบอันตราย เท่ากับ 3.64 ต่อพันราย 

แผนภูมิ อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2556 - 2560 

 
หมายเหตุ 

นับทุกกรณีความรุนแรง  หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
นับกรณีความรุนแรง หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน 

ตาราง สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและ
ขนาดสถานประกอบการ ปี 2560
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ตาราง สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง 
และสาเหตุที่ประสบอันตราย ปี 2560 

สิ่งที่ท าใหป้ระสบอันตราย 

ความรุนแรง 

ตาย ทพุพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน 

รวม 

1  ตกจากที่สูง 1 1 1 16 9 28 

2  หกล้ม ลื่นล้ม 0 0 0 21 17 38 

3  อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ 0 0 0 0 0 0 

4  วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลน่ทับ 0 0 1 35 29 65 

5  วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 0 0 2 23 27 52 

6  วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 0 0 5 13 18 36 

7  วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง 0 0 2 21 34 57 
8  วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็น
เข้าตา 0 0 0 3 30 33 
9  ประสบอันตรายจากการยกหรือ
เคลื่อนย้ายของหนัก 0 0 0 2 5 7 
10  ประสบอันตรายจากทา่ทางการ
ท างาน 0 0 0 1 2 3 

11  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 4 0 0 11 4 19 

12  วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 0 0 0 

13  ไฟฟ้าช็อต 0 0 0 1 1 2 

14  ผลจากความร้อนสงู/สัมผัสของร้อน 2 0 0 6 9 17 

15  ผลจากความเย็นจดั/สัมผัสของเย็น 0 0 0 0 0 0 

16  สัมผัสสิ่งมีพษิ สารเคม ี 0 0 0 1 3 4 

17  อันตรายจากรังส ี 0 0 0 0 0 0 

18  อันตรายจากแสง 0 0 0 0 0 0 

19  ถูกท าร้ายร่างกาย 0 0 0 0 0 0 

20  ถูกสัตว์ท าร้าย 0 0 0 1 2 3 

21  โรคเนื่องจากการท างาน 0 0 0 0 3 3 

22  ภัยพิบัติ 0 0 0 0 0 0 

23  การก่อวินาศกรรม 0 0 0 0 0 0 

24  อ่ืนๆ 0 0 0 0 1 1 

รวม 7 1 11 155 194 368 
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การด าเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน 

  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  ร่วมกับ กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดท าระบบ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี โดยน าร่อง
ในพื้นท่ี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และ หมู่
ท่ี 12 บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดย
อาสาสมัครสาธารณสุข โดยแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นท่ี ส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ 
ผู้ท่ีเสียชีวิตในบ้านในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ผู้ป่วยในบ้านท่ีได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ผู้ท่ีมีอาการต่าง ๆในบ้านในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมา และ
ส ารวจสภาพแวดล้อมท่ัวไปรอบบ้านท่ีอาจก่อให้เกิดสิ่งคุกคามท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดย
ใช้กรอบการด าเนินงานตามแนวทางของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย แบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน 
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ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล 

 กองประเมินผลกระทบสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกับ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารรสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นท่ี ด าเนินการจัดท าระบบการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยประชาชน โดยคัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายน าร่อง 2 หมู่บ้าน โดย
ก าหนดเป้าหมายท่ี หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และหมู่ท่ี 12 
บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยประสานความร่วมมือกับ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเส้ียน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยแกน
น าอาสาสมัครสาธารณสุขท้ัง 2 หมู่บ้าน ในการจัดท าแผนที่การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยประชาชน เร่ิมจากการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนท่ี ร่วมลงมือเดินส ารวจ และฝึก
ปฏิบัติการจัดท าแผนที่ ในขั้นต้นโดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงในการจัดท า จากนั้นด าเนินการโดย
แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นท่ี เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนที่การเฝ้าระวัง และน ามารวบรวม 
วิเคราะห์หาแนวโน้ม หรือปัจจัยเส่ียงอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นท่ีได้ 
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปประเด็นการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีน าร่องท้ัง 2 หมู่บ้าน 

- หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงบ่อขยะแก่งเสี้ยน ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขยะจากหลายพื้นท่ี หลาย อปท. น ามาท้ิงท่ีบริเวณ
บ่อขยะในพื้นท่ี จากการท าแผนท่ีจะเห็นได้ว่า พบการกระจายตัวของผู้ป่วยด้วยโรคอายุรกรรม 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยท่ัวไป เช่นเบาหวาน ความดัน ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งเป็นโรคท่ีเกิด
จากพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจ าวัน และขาดการออกก าลังกาย และพบปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจก่อให้ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นบ้านท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียงบ่อขยะ 
ได้รับกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อาจก่อให้เกิดปัญหาเหตุร าคาญ มลพิษทางอากาศ และปัญหาโรค
ระบบทางเดินหายใจได้ หากมีการสะสมขยะท่ีเพ่ิมขึ้น ในอนาคต 
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- หมู่ท่ี 12 บ้านพุน้ าร้อน  ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ชุมชนบริเวณด่าน
ชายแดนบ้านพุน้ าร้อน จากการท าแผนท่ีจะเห็นแนวโน้มการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะ
ชุมชนชาวมอญบริเวณหลังวัดพุน้ าร้อน ส่งผลให้พบประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย
ไม่ดีเท่าท่ีควร พบปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆอันอาจก่อให้ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
ความไม่สะอาดโดยรอบบริเวณบ้าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก 
เป็นแหล่งสะสมขยะ อาจก่อให้เกิดโรคจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ มีการก าจัดขยะเองโดยการเผา 
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และมลพิษทางอากาศ อาจสร้างเครือข่ายหรือแกนน าชุมชนต่างด้าวบริเวณ
กลุ่มมอญ เพื่อเฝ้าระวังสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย และจัดท าแนวทางด้านสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยส าหรับ
ชุมชนต่างด้าว ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดโรค ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 3 เผยแพร่ข้อมูล 

คืนข้อมูลให้พื้นท่ีเพื่อบรรจุลงในแผนของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการเฝ้า
ระวังตามประเด็นเส่ียงทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี 
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ขั้นตอนที่ 4 น าไปใช้ประโยชน์ / แก้ไขปัญหา 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าวชุมชนมอญ  หลังวัดพุน้ าร้อน หมู่ท่ี 12 บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า ในการส ารวจข้อมูล  
และเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยชุมชนต่างด้าว ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ าร้อน 
ปีงบประมาณ 2562 

2. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนมอญ และชุมชนต่างด้าว หมู่ท่ี 12 บ้านพุน้ าร้อน 
ต าบลบ้านเก่า โดยแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวชุมชนมอญ    
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน  ในการจัดท าแนวทางการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยชุมชนต่างด้าว  
ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ าร้อน 

3. อบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข หรือแกนน าครอบครัว  บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 5 ต าบลแก่งเสี้ยน ในการส ารวจข้อมูล และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเป้าหมายวัยท างาน ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษบ้าน
หนองจอก 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดย รพ.สต.บ้านหนองสองตอน อสม. แกนน า
ครอบครัว ชุมชน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 ต าบลแก่งเสี้ยน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยเฉพาะประชากรกลุ่มวัยท างาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCD 
และโรคเร้ือรัง เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย การทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ลดหวานมันเค็ม ปลูก
ผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง อาจใช้ประโยชน์จากขยะท่ีมีอยู่มาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นการลด
ขยะในชุมชน 

5. ผลักดันให้บรรจุเข้าในแผนการจัดการขยะแบบบูรณาการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนบ้านพุน้ า
ร้อน  หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านเก่า  และชุมชนรอบบ่อขยะแก่งเสี้ยน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ต าบลแก่ง
เสี้ยน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเกิด รองรับกับปริมาณขยะท่ีอาจเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย และการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าว    ก่อให้เกิดชุมชนต่างด้าวต่าง ๆ    
เพ่ิมมากขึ้นในต าบลบ้านเก่า และต าบลแก่งเส้ียน 

6. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
ตามกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มวัยท างาน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCD และโรคเรื้อรัง เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย 
กิจกรรมรณรงค์ ลดหวานมันเค็ม การปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นท่ี และการใช้ประโยชน์จากขยะ
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ท่ีมีอยู่มาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ  กับองค์กรต่างๆ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจกาญจนบุรี  

7. ขยายการด าเนินงานในด้านการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคประชนไปยัง
พื้นท่ีอื่นให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ัง 2 ต าบล ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

8. เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ าอย่างต่อเนื่อง ในพื้นท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อปท. และภาคประชาชน 

 

***************************************************** 
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http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/11.aspx 
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8. ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี.ข้อมูลการเกษตร ปี 2560.[อินเทอร์เน็ต]. 2561 
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9. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.เอกสารน าเสนอการประชุมปรึกษาหารือ              
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http://kanchanaburi.go.th/au/content/data_Kan.pdf
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx
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10. ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา                
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย.[อินเทอร์เน็ต]. 
2561 [เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561]เข้าถึงได้จาก www.nesdb.go.th 

11. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี.ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการและสาขา/
นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง จ าแนกรายจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2557 – เดือน
เมษายน 2561 

12. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี.จ านวนแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่ในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 40) จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายอ าเภอ พ.ศ. 2556 – 2560 

13. ส านักงานสถิติแห่งชาติ.ส ารวจแรงงานนอกระบบ ปีโครงการ 2560. [อินเทอร์เน็ต]. 
2 5 6 1 [ เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  2 7 ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 1 ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://webhost.nso.go.th/nso/project/search_cen/result_by_department.jsp 

14. กรมโรงงานอุตสาหกรรม.สถิติอุตสาหกรรมปี 2560. [อินเทอร์เน็ต]. 2561[เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 
2561]เข้าถึงได้จาก http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60 

15. กรมโรงงานอุตสาหกรรม.ข้อมูลโรงงานแยกตามพื้นท่ี.[อินเทอร์เน็ต]. 2561[เข้าถึงเมื่อ 
27 กรกฎาคม 2561]เข้าถึงได้จาก http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp 

16. ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร.
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน.[อินเทอร์เน็ต]. 2561[เข้าถึงเมื่อ 27 
กรกฎาคม 2561]เข้าถึงได้จาก
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php?region_id=&
province_id=71&amphur_id=&key_word                     

17. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี .ข้อมูลสถานท่ีก าจัด
ขยะมูลฝอยและสถานท่ีบ าบัดน้ าเสียจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.กันยายน 
2560 

18. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี) .ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี หมู่ 12 บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

19. กรมควบคุมมลพิษ.ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 – 2561 

20. ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ  ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ 

21. ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี.ข้อมูล เหมืองแร่ คนงาน และปริมาณแร่ท่ี
ผลิตได้ จ าแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2555 – 2559 

http://webhost.nso.go.th/nso/project/search_cen/result_by_department.jsp
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60
http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php?region_id=&province_id=71&amphur_id=&key_word
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php?region_id=&province_id=71&amphur_id=&key_word
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22. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.ผลเฝ้าระวังน้ าอุปโภค/บริโภคในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2560 

23. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.จ านวนสถานพยาบาลแยกตาม
ประเภทชุมชน.[อินเทอร์ เน็ต]. 2561[เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561]  เข้าถึงได้จาก 
http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode=71&Submit=%E0%B8%84
%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2 

24. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี.รายงาน HosXP_PCU 7 รพ.สต.พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี.2560 

25. ระบบข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC (HEALTH DATA CENTER).กลุ่มรายงาน
มาตรฐาน.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.[อินเทอร์เน็ต]. 2561[เข้าถึงเมื่อ 
24 กรกฎาคม 2561] เข้าถึงได้จาก 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617
aed29602f9f09d951cce68 

26. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี.สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน.เมษายน 2561 

 

http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode=71&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2
http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode=71&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68

