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02 : วสัยทัศนและภารกิจ

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตราเปนพระราชบัญญัติ กนอ. พ.ศ. 2522 

ตอมามีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2539 และไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 เพื่อขยาย

ขอบเขตของการพัฒนาพื้นที่จากภาคอุตสาหกรรมสูภาคบริการ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีหนาที่รับผิดชอบในการ พัฒนาและจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพ้ืนท่ีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกัน

อยางมีระบบและมีระเบียบ และเปนกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนา

อุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคท่ัวประเทศโดยมี "นิคมอุตสาหกรรม" เปนเคร่ืองมือ
ดำเนินการกอใหเกิดการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมควบคุมการจัดการดานสิ่งแวดลอมไปสูภูมิภาคของประเทศ

อยางสมดุลและย่ังยืนตามวิสัยทัศน “เปนองคกรนำสรางเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศสูเศรษฐกิจอนาคต” ในการเปนผูนำการประสานหนวยงานและชุมชน

 ในการทำงานรวมกันเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีสมดุลดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และ

การบริหารจัดการ บนพื้นฐานการอยูรวมกันอยางเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

 กนอ. จะมุงขับเคลื่อนการสรางอุตสาหกรรมท่ีตอบสนองเศรษฐกิจ

ในอนาคตของประเทศ โดยสรางมูลคาเศรษฐกิจ ดวยนวัตกรรม (Value-Based 

Economy) ตามแนวทาง Thailand 4.0                    



03Vision and Mission :

 As a state enterprise under the Ministry of Industry, the Industrial Estate Authority of Thailand is 

responsible for the development and establishment of industrial estates, where factories for various industries 

are orderly and systematically clustered together. Therefore, the "Industrial Estates" have been set up to 

serve as an implementation tool, whereby the authority has the responsibility to decentralize industrial 

development to provincial areas throughout the country. I-EA-T has vision to become a leading organization 

in the establishment of eco industrial town with equilibrium and sustainability. Under the concept of 

Thailand 4.0, I-EA-T pushes drive towards " Thailand 4.0 " to encourage a sustainable, value-based economy.



จดเร่มตนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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04 : จดเร่มตนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     สืบเน่ืองจากการขยายตัวอยางรวดเร็วทางดานอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานคร กอใหเกิดปญหาในการจราจร การขาดแคลน

ท่ีอยูอาศัย สาธารณูปโภค ฯลฯ ซ่ึงในขณะเดียวกันอีกสวนหน่ึงของประเทศ คือภูมิภาคตางๆ ประชากรดำรงชีพดวยความยากจน

ทำใหในท่ีสุดเกิดการหล่ังไหลเขาสูเมืองหลวงเพ่ือหางานทำรัฐบาลจึงแกปญหาและพัฒนาประเทศในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

โดยรวมโดยมีแนวทาง การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคท้ังในดานแรงงาน และรายไดของประชากร ท้ังเปนการชะลอการขยายตัว

ของเมืองหลวง และการแกปญหาตางๆจึงมีแนวทางในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมท่ีนอกเมืองหลวง

     เม่ือประเทศไทยไดคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทย การปโตรเล่ียมแหงประเทศไทย ไดดำเนิน ไดดำเนินการนำกาซมาแยก 

และตอมาไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลัก ทำใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการสรางงาน 

และสรางเมืองอุตสาหกรรมใหมในภาคตะวันออกเปดประตูเศรษฐกิจการลงทุนพ้ืนท่ีใหม คือ จุดกำเนิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกโดยรัฐบาลไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆเพ่ืออำนวยความสะดวก

แกอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ ทาเรือน้ำลึก ระบบถนน รถไฟ ระบบสงน้ำ ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ 

การพัฒนาดังกลาวคือเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 5 ในการกระจายความเจริญจากเมืองหลวง

สูภูมิภาคอยางเปนระบบ

     นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2532 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี

หนาท่ีหลักในการจัดสรรท่ีดินพรอมระบบสาธารณูปโภคใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีนิคมฯ ถือเปนนิคมอุตสาหกรรม

ท่ีมีโรงงานเปนภาคการผลิตท่ีประกอบดวยกลุมปโตรเคมี ไฟฟา เหล็ก เคมีภัณฑ กล่ันน้ำมัน ท่ีสำคัญของประเทศ ตอการพัฒนา

เศรษฐกิจไทย นอกจากน้ันยังมีหนาท่ีสนับสนุน สิทธิประโยชน ส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการตางๆ ใหแกนักลงทุนอุตสาหกรรม

ที่สนใจ



05Origin of Map Ta Phut Industrial Estate :

     Regarding to the rapid expansion of industry in 

Bangkok causes the traffic problem, lack of residences, 

utilities, etc. At the same time, people in other parts 

live with poverty and it finally causes the stream of job 

seeking in the capital.

     The government, thus, solves the problem and 

develops our country to entire economical expansion 

with the idea of decentralize development to the 

provincial both for manpower and population and 

solve other problems, so the Industrial Estate is 

establised outside the capital.

      When Thailand has found natural gas in the Thai 

gulf, the Petroleum Authority of Thailand has processed 

natural gas seperation plant, Map Ta Phut Industrial 

Estate has developed for industries that use natural 

gas as the main raw material development, which 

emphasizes on job formation and found new industrial 

estate in eastern part to be the new investment area, 

which is under Eastern Seaboard Development Program.

The government also develops basic projects to 

accommodate the industry in Map Ta Phut Industrial 

Estate, such as deep-sea port, road system, water 

supply system, telecommunication system, etc. 

The development is the goal of the government to 

decentralize development from the capital to provincial 

property.

    Map Ta Phut Industrial Estate was founded on 

28 March 1989 by the state enterprise under Industrial 

Estate Authoity of Thailand, Ministry of Industry, 

locates in Rayong province. Map Ta Phut has been 

created to develop the Thai industries in harmony 

with environment and society, where by is the largest 

industrial estate in Thailand. Map Ta Phut Industrial 

Estate consists of petrochemical, chemical and fertilizer, 

steel, oil refinery and power plant. Map Ta Phut is 

interested by investors and capitalists as it provides 

entire utility and facility system.



การบรหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Map Ta Phut Industrail Estate Management

06 : การบรหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Map Ta Phut Industrail Estate Management

Map Ta Phut Industrail Estate Management consists of

     57 large industrial factories eg. petrochemical, 

     chemical and fertilizer, oil refinery, power plant 

     and steel

     Total 1 trillion Baht

     Total area of 9,845 Rai

จากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบดวย

     โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ จำนวน 57 โรงงาน อาทิเชน 

     อุตสาหกรรมปโตรเคมี เคมีภัณฑและของเหลว  กลั่นน้ำมัน 

     ไฟฟา เหล็ก  เงิน

     ลงทุนรวม 1 ลานลานบาท 

     พื้นที่ 9,845 ไร 



07 ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอำนวยความสะดวก Uilities & Facilities System :

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอยางครบวงจร 
   1 ระบบถนน ถนนสายหลักเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชองทางจราจร
      กวาง 40 เมตร 
   2 ระบบไฟฟา กำลังการผลิตรวม 1,545  MW 
   3 ระบบน้ำดิบ ใชน้ำดิบจากอางเก็บน้ำดอกกราย หนองปลาไหล และคลองใหญ 
      ความจุ รวมปละ 275 ลาน ลบ.ม. 
   4 ระบบน้ำประปา กำลังการผลิต 15,300 ลบ.ม./วัน แรงดันน้ำ 3-4 บาร 
      ปจจุบันผูประกอบการใชอยูประมาณ 5,00 ลบ.ม./วัน
   5 ระบบบำบัดน้ำเสีย กำลังการบำบัด 4,000 ลบ.ม./วัน ตามกฎหมายกำหนด
   6 ทาเรือน้ำลึก มีทาเรือใหบริการสินคาหลัก คือ ทาเรือท่ัวไป ทาเรือเคมีภัณฑ
      และของเหลว ทาเรือขนถายเหล็ก ทาเรือเคมีภัณฑและน้ำมัน
   7 ระบบโทรคมนาคม มีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย อาทิ  Internet ADSL 
      Fibered Optics,Teleconference

ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอำนวยความสะดวก
Utilities & Facilities System

Map Ta Phut Industrial Estate consistes of entire utility and facilities 
system, as follow;
   1 Road System. 4-lane main road made of reinforced concrete 
      with 40 meters in width.
   2 Electric System. Total generate power is 1,545 MW.
   3 Raw Water System. Total capacity of 275 million m3 per year, 
      raw water supply from Dok Krai Reservoir
   4 Tap Water System. Capacity of 15,300 m3/day with speed filter 
      system. Water pressure is 3-4 bar, nowadays, the entrepreneur 
      5,000 m3/day.
   5 Waste Water Treatment System. Waste water in general industrial 
      area has the capacity of 4,000 m3/day, according to the law.
   6 Deep-Sea Port. There are ports for main product service which 
      are general cargo port, chemical and liquid cargo ports, steel 
      and oil ports.
   7 Telecommunication System. Modern telecommunication 
      technology,such as Internet ADSL,Fibered Optics,Teleconference.



การบรหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล
Good Corporate Governance

08 : การบรหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล Good Corporate Governance

     จากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนา
แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความโปรงใส พรอมตรวจสอบได โดยใชหลัก “ธรรมาภิบาล” เปนเครื่องมือที่สำคัญ
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ในรูปแบบการทำงานรวมกันระหวางนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และชุมชน เชน โครงการ 
EIA MONITORING  โครงการตรวจประเมินโรงงาน “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” หรือที่เรียกกันวา “ธงขาวดาวเขียว” เปนตน 
เพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทำงานของนิคมอุตสาหกรรม กอใหเกิดความเขาใจ โปรงใส พรอมตรวจสอบได 
อยางเปนรูปธรรม
     The I-EA-T attached great importance to good corporate governance. Good corporate governance is 
a key factor in eqipping the organization with an efficient, transparent, and auditable management system, 
which is a basis for sustainable growth. In addition, it is a key factor in building confidence of operators, 
developers, communities, partners, government agencies, and all parties concerned.
     The I-EA-T implements the good corporate governance projects e.g. EIA MONITORING, FACTORY SCREENING 
AND INVESTIGATION (called “Green Star Award”), etc. Its focus is on efficiency, control, checks and balances, 
disclosure, transparency, as well as ethics and codes of conduct. It has taken into account stakeholders'rights, 
responded to needs, considered comments and suggestions, and continually enhanced its personel's capacity 
and strenghts.



09ศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม (Environmental Monitoring and Control Center : EMCC) :

ศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(Environmental Monitoring and Control Center : EMCC)

     การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง ทำให กนอ. ตระหนักถึงการดานส่ิงแวดลอมและความความปลอดภัยในพ้ืนท่ีมาบตาพุด
และบานฉาง จึงไดมีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม EMCC เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน โดยมีระบบการจัดการดานอากาศ ระบบการจัดการน้ำ ระบบสารสนเทศ ระบบการส่ือสาร ระบบความปลอดภัย 
ซึ่งสามารถออนไลน เปนฐานขอมูลที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากร เจาหนาที่ในการเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูประกอบการ และชุมชนในพ้ืนที่ตลอดเวลา
     I-EA-T has the organization for environment management to inspect factories from the area use and 
pollution control, especially the area of Map Ta Phut and Ban Chang. The Environment & Monitoring Control 
Center (EMCC) is created in order to monitor the quality of air, water, informatio system, communication 
and safety. The EMCC provides continuously 24-hour online the information to ensure and support the quality 
of entrepreneurs and community life.



10 : ศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (Environmental Monitoring and Control Center : EMCC)

ระบบงานดานตางๆ ของศูนย EMCC ประกอบดวย 5 ดาน 1 ระบบ ดังน้ี

ระบบประมวลผลอุปกรณประกอบตางๆและระบบสนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้ คอมพิวเตอร (แมขาย ลูกขาย) เครื่องสำรองไฟฟา จอแสดงภาพ เครื่องพิมพ ระบบโทรศัพท และอ่ืนๆ ภายในศูนย EMCC
   - ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณตางๆของระบบประมวลผล และระบบสนับสนุนใหทำงานไดอยางตอเนื่องที่กำหนดในรายการท่ี 1
   - แกไขปญหาเบ้ืองตน หากเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตางๆไมสามารถดำเนินการได พรอมรายงานตอกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 3 วันนับจากวันที่อุปกรณชำรุดเสียหาย
   - ดูแลระบบเชื่อมโยงเครือขาย ระบบรับ-สงขอมูล ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
   - ดำเนินการซอมแซม บำรุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ โดยผูรับจางเปนผูรับภาระคาแรงงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัย ความมั่นคง
กรณีภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต
(Safety Security Emergency 

and Crisis Management)

ระบบเครือขายความปลอดภัย
ดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV 1 จุด)

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดระยะไกล
(CCTV 1 จุด)

ระบบเช่ือมตอระบบติดตามเฝาระวังของโรงงาน
เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินแบบทันที

(Online Emergency Response System)

โครงการจุดตรวจความปลอดภัยและความม่ันคง
(Check Post)

รถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย
(Eco Ranger I)

ระบบวิทยุสื่อสาร
(Trunk Radio System)

ระบบวิทยุสื่อสาร
(Trunk Radio System)

ชุดผจญเพลิงพรอมเคร่ืองชวยหายใจ
(SCBA)

ดานความปลอดภัย (Safety Monitoring)

ระบบแสดงผลคุณภาพส่ิงแวดลอม
(Display Station)

ศูนยกระจายขาวดวน รถพรอมอุปกรณแสดงภาพ ระบบปายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
(Display Board) 

รถประชาสัมพันธเคล่ือนที่เร็ว Smart Application

ดานสื่อสารประชาสัมพันธ (Communication)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(Geographic Information System : GIS)

ระบบฐานขอมูลการตรวจวัดขอมูล
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs Database)

ระบบฐานขอมูลอัตราการระบาย
มลสารทางอากาศ (Air Model)

ระบบประมวลผลในการบริหารจัดการ
เฝาระวังสิ่งแวดลอม (PI System) 

ระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธตอเนื่อง
(Database's Entrepreneur in Maptaphut Complex) 

ดานฐานขอมูล/การเช่ือมโยง (Database Management)

ระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศจากปลองแบบตอเนื่อง
(Continuous Emission and Monitoring : CEMs)

ระบบตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง 
(Sonic Detection and Ranging and Radio 
Acoustic Sounding System : SODAR/RASS)

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(Air Quality Monitoring System : AQMs)

ระบบตรวจวัดขอมูลสารอินทรียระเหย
(Vocs Install Fixed Stations)

ระบบตรวจวัดขอมูลคุณภาพอากาศแนวขอบพ้ืนที่
(Fence Line Monitoring)  

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนที่
(Mobile Unit)

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา ระบบเคร่ืองขายจมูกอิเล็กทรอนิกส
(e-Nose)

ดานอากาศ (Air Quality Control)

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำตนคลองและปลายคลอง
(Water Quality Monitoring System : WQMs)

ระบบการเช่ือมโยงขอมูลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศ อก.

(Online Pollution Management System : OPMS)

ดานน้ำ (Water Quality Control)



11นโยบายดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัย อาชวอนามัยและพลังงาน :
  Management of Safety, Vocational Health and Environment  

นโยบายดานส่ิงแวดลอมความปลอดภัย
อาชวอนามัยและพลังงาน
Management of Safety, Vocational 
Health and Environment

     
     เนน การปองกัน รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง
ระบบสาธารธูปโภค สาธารณูปการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพภายใตแนวทาง Clean & Green 
อยางตอเนื่อง ทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
     To allocate specific industrial areas for factories, making it 
convenient for supervision and, to a certain extent, contributing 
to environmental conservation
     
     มุงเสริมสรางบุคลากรของ กนอ. ใหมีความรูและสรรสรางในคุณคาดาน
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน ประสานความรวมมือ
กับผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทาเรืออุตสาหกรรมชุมชน และ
องคกรตางๆ เพ่ือการมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การปองกัน
และการบริหารจัดการ ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการอนุรักษ
การใชพลังงาน
     To issue rules and regulations for the supervision and administration 
of factories in the industrial estates – especially rules and regulations 
related to environmental care, which it considers as one of its direct 
responsibilities

     พัฒนา นิคมอุตสาหกรรม ทาเรืออุตสาหกรรม และการกำกับดูแลโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม และ ทาเรืออุตสาหกรรม ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับขอกำหนด และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และพลังงานอยาเครงครัด
     To be a governmental mechanism in maintaining and promoting 
environmental quality in the industrial sector

     พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และทาเรืออุตสาหกรรม โดยมีผลกระทบตอ
ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและชุมชน ในระดับที่ยอมรับได
     To develop and support the quality of community life and the 
environment





13การพัฒนาอุตสาหกรรมเชงนิเวศ  Eco Industrial Development : EID :

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชงนิเวศ
Eco Industrial Development : EID

     การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (EID – Eco-Industrial Development) เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชวัสดุ
และพลังงานอยางคุมคา ดวยการวางแผนอยางรอบคอบกอนใช และดวยการสรางเครือขายความรวมมือระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งไมเพียงแตจะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต หากยังเปนการลดตนทุน เพิ่มผลกำไร และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจอีกดวย 
     จากประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับเพิ่มขึ้นนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ จึงเปนกลไกที่เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ 
โดยใชมาตรการในการปองกันมลภาวะต้ังแตแรกเร่ิม แทนการใชหลักการบำบัดมลภาวะท่ีเกิดข้ึนในทายสุดของกระบวนการผลิต 
และนอกจากน้ี การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศยังเปนการสรางงานควบคูไปกับการยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอมอีกดวย
     EID - Eco-Industrial Development is an attempt to reduce waste and pollution, efficiently share resources 
(such as information, materials, water, energy, infrastructure, and natural resources), and help achieve 
sustainable development, with the intention of increasing economic gains and improving environmental quality.
     EID is the method of business transaction in term of constant development and the entrepreneurs 
cooperate to process the project for reducing the nature resource usage, upgrading the environment quality, 
reducing the influence to environment, upgrading life quality of community and reducing the influence to 
community.

     กนอ.ไดกำหนดคุณลักษณะ ตัวช้วัด นิคมอุตสาหกรรมเชงนิเวศ โดยกำหนด 5 มิติ 22 ดาน
     I-EA-T focuses on the fields of environmental issues, education, economy as well as ethical 
     practices that include accountability and transparency with 5 equillibriums, as follow:

มิติกายภาพ
Equitability

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
Industrial Estate Area

ระบบสาธารณูปโภค 
และ สาธารณูปการ
Utilities & Facilities 
System

อาคารของโรงงานในนิคม
Factory Maintenance

เศรษฐกิจของภาค
อุตสาหกรรม
(Economic Efficiency)

เศรษฐกิจทองถิ่น
(Economic Stability)

เศรษฐกิจชุมชน
(Economic Equity)

Eco Efficiency
การบริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการพลังงาน
ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ

Pollution Control
มลภาวะทางน้ำ
กากของเสีย
มลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุน 
ควัน เหตุเดือดรอนรำคาญ

Safety & Health
ความปลอดภัยและสุขภาพ

Industrial Symbiosis
การพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันของอุตสาหกรรม

คุณภาพชีวิตและสังคมของ
พนักงาน
The quality of life 
for staff

คุณภาพชีวิตและสังคมของ
ชุมชนโดยรอบ
The quality of life for 
local communities

การบริหารจัดการพื้นที่
อยางมีสวนรวม

การยกระดับการกำกับ
ดูแลโรงงาน

สงเสริมใหโรงงานเขาสู
ระบบบริหารจัดการระดับ
สากลและระดับประเทศ

การรณรงคสงเสริมให
โรงงานประยุกตใช
นวัตกรรม (เครื่องมือ
การจัดการ/ระบบบริหาร
จัดการใหมๆ

การเปดเผยขอมูลขาวสาร
และการจัดทำรายงาน

มิติเศรษฐกิจ
Economy

มิติสิ่งแวดลอม
Environment

มิติสังคม
Ethics

มิติการบริหารจัดการ
Management



การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
CSR : Corporate social responsibility

กิจกรรมการสรางการมีสวนรวม
Co-operation for Social Development Project

14 : การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

     การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กนอ.ยังคำนึงถึงการพัฒนาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
อยางตอเน่ือง
     พื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีชุมชนดั้งเดิมอยูโดยรอบในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตเทศบาล
ตำบลบานฉาง เปนตน  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสำคัญย่ิงในการอยูรวมกันอยางย่ังยืน เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจ ดังน้ันส่ิงท่ีจะสรางความรู
และความเขาใจในกับชุมชนจึงออกมาในรูปแบบของกิจกรรมความสัมพันธ โดย กนอ.มีกลยุทธในการพัฒนาและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวาง กนอ. ผูประกอบการ และชุมชน ในรูปแบบกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง และสอดคลองกับแนวทาง
ประชารัฐ
     By organizing the industrial estates, I-EA-T emphasizes the prosperity of economic growth along with 
the quality of community life in bothpublic and private organisations. 
     Map Ta Phut Industrial Estate is surrounded by local communities such as Map Ta Phut Municipality, 
Ban Chang Municipality, and etc. It is essentialto create harmony between industries and socities.

    โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม หรือ ธงขาวดาวเขียว เปนการสรางทีม
ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เปนตัวแทนในการเขาตรวจประเมินโรงงาน
ปละ 2 ครั้ง
    The Factory Screening & Investigation (Green Star Award) 
is the representatives from government sector, private sector 
and local community, which investigate and assess factories 
twice each year.



การเสรมสรางความรู ความเขาใจ ความสัมพันธและการส่ือสารเชงรุก
Proactive Communication

15CSR : Corporate social responsibility :

    โครงการ EIA MONITORING กนอ. ไดจัดมีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงงาน  (EIA Monitoring) ในกลุมนิคมฯ 
พื้นท่ีมาบตาพุด เริ่มตั้งแต 5 มีนาคม 2552
    The IEAT has held the environment impact assessment 
to ensure and monitor environmental quality in the area 
of Map Ta Phut Industrial Estate since March 5, 2009.

    โครงการเปดบานนิคมอุตสาหกรรม ดวยการตอนรับคณะเย่ียมชม ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน ท่ีสนใจเขาศึกษาดูงาน
ความเปนมาการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    The Industrial Open House Project



    กิจกรรมวันอนุรักษชายฝงสากล เปนการผนึกกำลังทุกภาคสวน กนอ. ภาครัฐ กลุมผูประกอบการ และชุมชน รวมเก็บขยะ
ชายหาดจังหวัดระยอง ต้ังแตป 2545 จนถึงปจจุบัน เสารท่ี 3 ของเดือนกันยายน ของทุกป เพ่ือใหบานของเราคือจังหวัดระยอง 
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีย่ังยืน
    International Coastal Cleanup Day, 3rd Saturday of September every year.

กนอ.รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
I-EA-T EARTH DAY

16 : การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

    กนอ.เยี่ยมบานเพื่อน นำทีมโดยผูบริหารและพนักงานในพื้นที่มาบตาพุดและบานฉาง เขาพบปะพูดคุยกับกลุมผูนำชุมชน 
เพื่อสรางสานสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน
    It is community event to build up relationship between private sector and local community.



17CSR : Corporate social responsibility :

    สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน  Local and Traditional Activities
 งานบุญขาวหลาม  Bun Khaw Lam Festival    แหเทียนพรรษา  Candle Festival

 งานรดน้ำขอพรผูสูงอายุ  Thai Traditional Activities for Elderly

กนอ.แบงปน สรางสรรคสุข I-EA-T : Sharing is Caring
    กนอ.มอบโลหิตชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย
    Blood Donation Project

    กนอ.รวมใจมอบอุปกรณการแพทย  
    Medical Equipment Project



 กิจกรรมวันเด็ก  Children's Day

 งานทอดกฐิน  Kathin Ceremony

18 : การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  CSR : Corporate social responsibility





นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Map Ta Phut Industrial Estate
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