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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 1 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก 

ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก และตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

1. วัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 1) นำเสนอร่างผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2) รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อร่างผลการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาประกอบ             
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

2. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท เอส เอส พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมเอส เอส พี ระยอง บริเวณท้องที่ตำบล
หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 2,100 ไร่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาพื ้นที ่บริเวณชายฝั ่งทะเลตะวันออก ระยะที ่ 2 โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ                       
สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2540  

 ที่ผ่านมา บริษัท เอส เอส พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พัฒนาพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง 
ตามขอบเขตโครงการที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน โดยพื้นที่ที่พัฒนาแล้วจะเป็นพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค (เฉพาะพื้นที่สถานีไฟฟ้าย่อย) 
และพื้นที่อุตสาหกรรม (ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจำนวน 4 แห่ง) มีพื ้นที่รวมประมาณ 553.45 ไร่                
ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่แต่อย่างใด 

 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื ่อการอุตสาหกรรม ประสงค์ที ่จะพัฒนาพื ้นที ่เพื ่อการอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ                     
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) จึงได้ซื้อที่ดินในส่วนที่ยังไม่ได้พัฒนาของโครงการสวนอุตสาหกรรม 
เอส เอส พี ระยอง ประมาณ 1,059.09 ไร่ และซื้อที่ดินที่ประชิดติดกันและนำมาผนวกเพิ่มเติม (ประมาณ 485.46 ไร่)                    
มาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ภายใต้การกำกับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
พื ้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และกลุ ่มอุตสาหกรรมที ่มีความเหมาะสมกับความสามารถรองรับของ
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 2 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในปัจจุบัน ภายใต้ชื ่อ “โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก” 1  กนอ. ได้มีมติเห็นชอบ                     
ในหลักการให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการในรูปแบบนิคมร่วมดำเนินการโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

3. แนวทางการศึกษา 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้ดำเนินการตามแนวทางต่าง  ๆ ที่ได้จัดทำ
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้รายงานฯ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ             
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงาน                     
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561) 

 3) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการประเภทนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 

 4) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562) 

 5) แนวทางการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการ
ผ ู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการว ิเคราะห์ผลกระทบสิ ่ง แวดล้อม จ ัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับโครงการประเภท
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
(ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับโครงการประเภท
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
(ฉบับเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 
1 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก มิได้รวมพื้นที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันของโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง (ได้แก่ พื้น ที่
สถานีไฟฟ้าย่อย และพื้นที่โรงงานที่เปิดดำเนินการในปัจจุบันจำนวน 4 แห่ง (ได้แก่ 1.บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยาม สตริปมิลล์ 
จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1) และบริษัท เน็กซ์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (โครงการ
ระยะที่ 2) 3.บริษัท สยามไพน์ แอปเปิ้ล ฟีด จำกัด และ 4.บริษัท สยามไอซ์ จำกัด) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก แต่อย่างใด ทั้งนี้ 
โรงงานที่เปิดดำเนินการแล้วทั้ง 4 แห่ง มีระบบสาธารณูปโภคในการดำเนินงานเป็นของตัวเอง โดยที่บริษัท สยาม สตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 3 

 8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับคณะกรรมการ
ผ ู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเม ินผลกระทบสิ ่งแวดล ้อม จ ัดทำโดยสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) 

4.  รายละเอียดโครงการ 

4.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอกและตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 1,546-2-20.00 ไร่ (1,546.55 ไร่) (รูปที่ 4.1-1) โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดตอ่
กับบริเวณโดยรอบดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รอการใช้ประโยชน์  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้า (บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1) และบริษัท เน็กซ์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี 
ระยอง (โครงการระยะที ่ 2)) บริษัท สยามไพน์แอปเปิ้ล ฟีด จำกัด บริษัท             
สยามไอซ์ จำกัด และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย และพื้นที่เกษตรกรรม 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ  ถนนสาธารณะเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3143  

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  คลองช้างตาย พืน้ที่เกษตรกรรม และถนนสาธารณประโยชน์  
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รูปที่ 4.1-1 ที่ตั้งโครงการ และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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4.2   ผังแม่บทและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ แบ่งออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่               
ทางสัญจรที่ใช้ในปัจจุบัน และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศ โดยสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินดั งตารางที่ 4.2-1 
และรูปที่ 4.2-1  

ตารางที่ 4.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการปัจจุบัน 

ลำดับที่ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่ 

ไร่ - งาน - ตารางวา ไร่ ร้อยละ 
1. พื้นที่อุตสาหกรรม 1,146-1-17.23 1,146.30 74.12 

 - พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ัวไป 1,123-2-6.17 1,123.52  
 - พื้นท่ีโรงไฟฟ้า 22-3-11.06 22.78  

2. พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 181-1-44.63 181.36 11.73 
 - พื้นท่ีถนนและระบบระบายน้ำฝน 85-1-17.70 85.29  
 - พื้นท่ีบ่อหน่วงน้ำฝน 58-2-4.55 58.51  
 - พื้นท่ีระบบผลิตน้ำประปา 4-0-4.64 4.01  
 - พื้นท่ีระบบบำบัดน้ำเสีย 14-1-70.97 14.43  
 - พื้นท่ีจอดรถส่วนกลาง 6-2-22.39 6.56  
 - พื้นท่ีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 2-0-00.00 2.00  
 - พื้นท่ีศูนย์การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 2-2-00.00 2.50  
 - พื้นท่ีสถานีไฟฟ้าย่อย 8-0-24.38 8.06  

3. พื้นที่ทางสัญจรที่ใช้ในปัจจุบัน 0-2-76.54 0.69 0.04 
4. พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศ 218-0-81.60 218.20 14.11 

รวมทั้งหมด 1,546-2-20.00 1,546.55 100.00 
ที่มา : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด, 2565 

4.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง 

 1)  กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

  การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโอกาส
ขยายตัวสูง และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ก) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการ
ผลิตถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการบรรจุเก็บรักษา พืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ โดยใช้
เทคโนโลยีที ่ทันสมัย และกิจการผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) กิจการตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ผลิตผลทางการเกษตร และกิจการแปรรูปไม้ยางพารา 
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รูปที่ 4.2-1 ผังแม่บทโครงการปัจจุบัน 
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  ข) กลุ ่มเซรามิคและโลหะขั ้นกลาง/ขั ้นปลาย : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ ่มน ี ้  ได ้แก่ ก ิจการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา กิจการผลิตแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้ว กิจการผลิตผงโลหะ กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย กิจการผลิตเหล็กทรง
แบน กิจการผลิตเหล็กทรงยาว กิจการผลิตท่อเหล็กหรือท่อเหล็กไร้สนิม กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และเหล็กทุบ กิจการ
รีด ดึงหล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิค 
กิจการผลิตแผ่นยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์จากแผ่นยิปซัม กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) เป็นต้น 

  ค) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตสิ่งทอหรือชิ้นส่วน และกิจการผลิต
เวชกรรมหรืออุปกรณ์การแพทย์ กิจกรรมผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก    
หนังสัตว์หรือหนังเทียม กิจการผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตของเล่น กิจการ
ผลิตดอกไม้หรือต้นไม้ประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ กิจการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ กิจการผลิตเครื่อง
เขียนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตแผ่นซึมซับ กิจการผลิต
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กิจการผลิตแห อวน และกิจการผลิตกระดาษทราย 

  ง) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
กิจการผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
กิจการผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ กิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับ
รถยนต์ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้าง หรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องมือช่าง และ
เครื่องมือวัด กิจการประกอบรถจักรยานยนต์ กิจการประกอบรถยนต์ กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ (Plating) หรือ 
Anodize (Surface Treatment) กิจการชุบแข็ง กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ กิจการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อ
การอุตสาหกรรม กิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ กิจการผลิตเครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ กิจการผลิตและซ่อม
บำรุงรักษาตู้สินค้าแบบ คอนเทนเนอร์ และกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

  จ) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการ
ซอฟแวร์ และกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมและกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  ฉ) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการ               
โลจิสติกส์ กิจการสาธารณูปโภคและการบริการพื้นฐาน กิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม กิจการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) และกิจการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 

  ช) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิต
เคมีภัณฑ์ เช่น การผลิตกลุ่มสารประกอบไนโตรเจน กลุ่มสารประกอบกลุ่มฟอสฟอรัส กลุ่มสารประกอบโพแทสเซียม และ
กลุ่มเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนดำ (Carbon black) นอกจากนี้ยังรวมถึงการรักษา ลำเลียงแยก คัดเลือก 
หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย กิจการเกี่ยวกับสี (Paint) สีฝุ่น น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ กิจการการทาพ่น 
หรือเคลือบสี เชลแล็ก แล็กเกอร์หรือน้ำมันเคลือบเงาอ่ืน ๆ การผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก กิจการ
ผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Ingredient) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก กิจการผลิต
กระดาษซึ ่ง มิใช่ผลิตเยื ่อกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที ่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที ่ทำจากเส้นใย ( fiber) หรือ
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แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดอากาศกระดาษแข็ง
หลายชั ้นเข้าด้วยกัน กิจการผลิตภาชนะหรือกล่องกระดาษ ได้แก่ การผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ กิจการผลิตสิ่งตีพิมพ์กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับ
ซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด ยาสีฟัน เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เป็นต้น 

  ซ) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

  ฌ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :              
เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 2) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง  

  การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งในพื้นที่โครงการจะพิจารณาจากความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่ 
(Carrying Capacity) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง จากแนวคิดดังกล่าว
โครงการได้กำหนดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง จำนวน 15 ประเภท ดังนี้ 

  1.1) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือ
กิจกรรมที ่เกี ่ยวกับการอุตสาหกรรมที ่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั ้งด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ
กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

   (1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้ 

    ก) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry) 

    ข) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical industry) ดังนี้ 

     (ก) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 

     (ข) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 

   (2) อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี้ 

    ก) อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 

    ข) อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering 

    ค) อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคำ หรือสังกะสี 

    ง) อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว 

    จ) อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้น เหล็ก และอลูมิเนียม) 
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    ฉ) อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว  

   (3) การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 

   (4) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการฝังกลบของเสียอันตราย  

   (5) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้ 

    ก) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 

    ข) โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 

    ค) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

   (6) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก 

  1.2) โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดย
ฉับพลัน 

  1.3) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

  1.4) โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

  1.5) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 

  1.6) โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

  1.7) โรงงานผลิตสารป้องกันศัตรูพืช 

  1.8) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอนคาไลน์ (Chlor-Alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโป
คลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

  1.9) โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 

  1.10) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ 

  1.11) โรงงานผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์  

  1.12) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด อาวุธหรือ               
สิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  1.13) โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอร์ร่ีเก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่ 

  1.14) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนส์ 

  1.15) โรงงานผลิตโซดาแอส 
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4.4 ระบบสาธารณูปโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ระบบถนน ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 
เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 และตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

4.4.1 ระบบถนน 

 โครงการจัดให้มีถนนสายประธาน เป็นแบบถนน 4 ช่องทาง โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 35 เมตร ผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า 14 เมตร เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และทางเท้าพร้อมทางสำหรับรถจักรยานซึ่งมีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อข้าง ตลอดจนให้ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ณ บริเวณเกาะกลาง และไหล่ทาง โดยถนนสายประธานจะเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกซึ่งเชื ่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 สำหรับถนนสายรอง
ประธาน และถนนสายย่อยที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่โครงการ มีเขตทางกว้างประมาณ 25 เมตร และ 18 เมตร ตามลำดับ  

4.4.2 น้ำใช้และแหล่งน้ำใช้ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) ปริมาณน้ำใช้ 

    การใช้น้ำช่วงก่อสร้างจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ  

ก) น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง โดยคนงาน
ทั ้งหมดทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ จำนวน 200 คน คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 14.0                  
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตร/คน/วัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537)  

ข) น้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมีการใช้น้อยมาก เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้มีลักษณะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณการ ใช้น้ำเพื่อ
ล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

      ดังนั้น คาดว่ามีความต้องการใช้น้ำในระยะก่อสร้างโครงการประมาณ 19.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ 
โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ รวมถึงการจัดเตรียม
จัดหาและซื้อน้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้างไว้ตามจุดพักผ่อนที่โครงการกำหนดไว้ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  (1) ปริมาณน้ำใช้ 

   ระยะดำเนินการเมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ คาดว่าโครงการจะมีความต้องการใช้น้ำสูงสุด ประมาณ 13,536.4 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4.2-1  
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ตารางท่ี 4.4.2-1 ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ 

รายละเอียด 
พื้นที่ อัตราการใช้น้ำ ปริมาณการใช้น้ำ แหล่งน้ำใช้ 
(ไร่)  (ลบ.ม./วัน)  

1. พื้นท่ีอุตสาหกรรม     
1.1 พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ัวไป    1,123.52 7 (ลบ.ม./ไร่/วัน) 7,864.6 ระบบผลิตน้ำประปา 

1.2 โรงไฟฟ้า 22.78    
      - น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและสำนักงาน - - 1,497.01/ ระบบผลิตน้ำประปา 
      - น้ำใช้หอหล่อเย็น - - 4,172.01/ น้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด                                        

ท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 

2. พื้นท่ีสำนักงาน กนอ. (จำนวนผู้ใช้น้ำ 25 คน) 2.00 80 (ลิตร/คน/วัน) 2.0 ระบบผลิตน้ำประปา 

3. พื้นท่ีศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้และการจัดการ
มูลฝอย (จำนวนผู้ใช้นำ้ 10 คน) 

2.50 80 (ลิตร/คน/วัน) 0.8 ระบบผลิตน้ำประปา 

ปริมาณความต้องการน้ำใช้จากระบบผลิตน้ำประปา 9,364.4 

ปริมาณความต้องการน้ำใช้สำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า 4,172.0 
ที่มา : 1/ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด, 2565 

  (2) แหล่งน้ำใช้ 

   เมื่อโครงการมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประมาณ 
9,759.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของโครงการมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) น้ำดิบจากฝนที่
ตกภายในพื้นที่โครงการ หรือจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EAST WATER) 
สูงสุดประมาณ 9,356.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2) น้ำทิ ้งหลังผ่านการบำบัด ประมาณ 2 ,376 ลูกบาศก์เมตร/วัน                 
(ใช้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน)) และ 3 ) น้ำจากเครื่องแยกตะกอนน้ำและน้ำตะกอนของระบบ
ผลิตน้ำประปา ประมาณ 402.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำประปาที่ผลิตได้จะจ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า 
ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้และการจัดการมูลฝอย และสำนักงาน กนอ. 

   ทั ้งนี ้ โครงการจัดให้มีระบบผลิตน้ำประปา ที ่ม ีอัตราการผลิตน้ำประปาสูงสุด ประมาณ 9,700                 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และจัดให้มีถังเก็บน้ำประปาขนาดความจุรวมประมาณ 9,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำประปา
ก่อนจ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  

4.4.3 ระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 24 เดือน ในการก่อสร้างโครงการจะต้องมีการปรับถมพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้
สภาพการระบายน้ำในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดสร้างรางระบายน้ำฝนเพื่อรวบรวมน้ำ
ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนจะระบายน้ำใสลงสู่คลองช้างตายและคลองกะแมง  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 12 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ระบบระบายภายใน ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำตามสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก            
เพื่อลดการสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและสอดคล้องกับผังแม่บทของโครงการโดยรวม รวมทั้งมี
การจัดทำบ่อหน่วงน้ำสำหรับหน่วงน้ำฝน จำนวน 2 บ่อ ขนาดความจุรวม 434,581.2 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำฝน
ส่วนเกินที่เกิดขึ้น 281,692.6 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบให้มีศักยภาพการหน่วงน้ำฝนส่วนเกินได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดย
โครงการจะนำฝนที่ตกในพื้นที่ไปใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อลดปริมาณการระบายน้ำฝนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดย
มอบหมายให้บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด เข้ามาดูแลการบริหารจัดการ 

  ระบบระบายน้ำภายนอก มีการออกแบบรางระบายน้ำเพื่อทำหน้าที่ป้องกันน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอก
โครงการและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำจากภายนอกโครงการให้มีทิศทางการระบายน้ำให้เหมือนสภาพเดิม             
ก่อนมีการพัฒนาโครงการ  

4.4.4 น้ำเสียและการจัดการ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ น้ำเสียจากห้องส้วมคนงานและกิจกรรมการก่อสร้างจากการ
คาดการณ์ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่มีจำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน             
จึงคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที ่เกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (การคาดการณ์ปริมาณน้ำเสีย                  
จากคนงานก่อสร้างจะคำนวณจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ที ่คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการน้ำใช้ 14.0 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมห้องสุขาอย่างน้อย 10 ห้อง ให้เพียงพอ
สำหรับจำนวนคนงานก่อสร้าง (จำนวนห้องน้ำ-ห้องส้วม  คิดตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กำหนดให้ต้องจัดให้มีห้องส้วมในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน) โดยห้องสุขาต้องอยู่ห่าง
จากบริเวณแหล่งน้ำผิวดินอย่างน้อย 50 เมตร และโครงการจะประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาสูบ
สิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดทุก ๆ 7 วัน โดยไม่มีการระบายน้ำเสียจากห้องสุขาของคนงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด 
หากโครงการควบคุมบริษัทรับเหมาก่อสร้างการดำเนินการจัดการน้ำเสียในระยะก่อสร้าง ได้ตามที่กำหนดไว้ คาดว่า               
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินในระดับต่ำ  

 2) ระยะดำเนินการ 

  ระยะดำเนินการเมื ่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 6,681.1 
ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น  

  ก) พื้นที่อุตสาหกรรม มีน้ำเสียรวมประมาณ 6,298.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

  ข) สำนักงาน กนอ. ประมาณ 1.6 ลูกบาศก์เมตร/ วัน  

  ค)  ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้และการจัดการมูลฝอย ประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน   

  ง)  ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ น้ำจากเครื่องแยกตะกอน ประมาณ 380.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน   
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   น้ำเสียที ่เกิดขึ ้นจะถูกรวบรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย                       
ทางชีวภาพชนิดเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactore : SBR) ที ่ม ีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุด 6,681.1                
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4.4-1 และรูปที่ 4.4.4-1 

ตารางที่ 4.4.4-1 ปริมาณน้ำเสีย/น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ  

รายละเอียด 
พื้นที่ ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณน้ำเสีย1/ 

การจัดการ 
(ไร่) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) 

1. พื้นท่ีอุตสาหกรรม 
1.1 พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ัวไป 

 
1,123.52 

 
7,864.6 

 
6,291.7 

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 

1.2 โรงไฟฟ้า 
    - น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและสำนักงาน 

20.94  
1,497.02/ 

 
7.02/ 

 

    - น้ำใช้หอหล่อเย็น  4,1722/ 1,4732/ บ่อพักน้ำท้ิงหอหล่อเย็นโรงฟ้า 

2. พื้นท่ีศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้และ 
การจัดการมูลฝอย 

2.50 0.8 0.6 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 

3. พื้นท่ีสำนักงาน กนอ. 2.00 2.0 1.6  

4. ระบบบำบัดน้ำเสีย 
   - น้ำจากเครื่องแยกตะกอน 

 
- 

 
- 

 
380.2 

 

ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 6,681.12/ - 

ปริมาณน้ำทิ้งเข้าสู่บ่อพักน้ำท้ิงหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า 1,473.02/ - 
หมายเหตุ : 1/ ปริมาณน้ำเสียคาดการณ์จากสัดส่วนร้อยละ 80 ของอัตราการใช้น้ำของโครงการ 
     2/ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด, 2565 
ที่มา : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด, 2565 

   โครงการจะมีการควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่เข้าสู ่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นตาม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนคิมอุตสาหกรรม สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมจะควบคุมปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) 
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดดังตารางที่ 4.4.4-2 

   ก) การจัดการน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด 

  โครงการจะควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ โครงการจะทำการควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) ให้ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็น
ค่าควบคุมที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานกำหนด (มาตรฐานกำหนดค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4.4-2 โดยจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ
แบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งหลังบำบัด กรณีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด จะสูบน้ำเสียดังกล่าวไปยังบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (High BOD 
Emergency Pond) ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อส่งกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง 
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สัญลักษณ์ :  
หน่วย :  ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียของโครงการ/น้ำทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็น  

น้ำดิบ/น้ำฝน น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ  
น้ำใช้ของโครงการ/น้ำใช้หอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดที่ไม่ได้มาตรฐาน/น้ำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
น้ำฝนเข้าบ่อ/น้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า น้ำจากเครื่องแยกตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย  

รูปที่ 4.4.4-1 ผังดุลนำ้ใช้-น้ำเสยี (Water Balance) ของโครงการ 

ตะกอน ตะกอน 

9,364.4 

น้ำตะกอน และนำ้ล้างย้อน 
จากถังกรองทราย 

ระบบผลิตน้ำประปา 

1,473.0 

1,473.0 

9,759.4 

6,493.6 

พื้นท่ีสำนักงาน 

พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ัวไป 

พื้นท่ีโรงไฟฟ้า 

พื้นท่ีศูนย์การจัดการฯ 

ถังผสมน้ำหล่อเย็น 

บ่อพักน้ำท้ิงฉุกเฉินโรงไฟฟ้า 

6,980.6  ถังผสมน้ำดิบ 

บ่อหน่วงน้ำฝน 2 

บ่อพักน้ำท้ิง
ฉุกเฉิน 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

นำไปผสมน้ำดิบ A  

ระบบน้ำหล่อเย็นโรงไฟฟ้า 

บ่อพักน้ำหล่อเย็น
โรงไฟฟ้า 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

ระบายลงสู่ 
คลองช้างตาย 

บ่อหน่วงน้ำฝน 1 

พื้นท่ีสีเขียว 
และแนวกันชน 

บ่อพักน้ำท้ิง 
หลังผ่านการบำบัด 

ถังเก็บน้ำประปา 9,364.4 

1,497.0 

2.0 

0.8 

7,864.6 

7.0 

1.6 

0.6 

6,291.7 

6,300.9 

บ่อปรับ                
สมดุลน้ำเสีย 6,681.1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
187.5 

200 
1,745.6 

2,172.0 

2,376.0 

น้ำท้ิง 
หลังผ่านการบำบัด 

A  2,376.0 

2,000.0 

4,172 

402.8 

ส่งกำจัด 

ถังพักน้ำตะกอน 

380.2 เครื่องแยกน้ำ                
และตะกอน 

ช่วงฤดแูล้ง 

โรงไฟฟ้า 

1,473.0 
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สัญลักษณ์ :  
หน่วย :  ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียของโครงการ/น้ำทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็น  

น้ำดิบ/น้ำฝน น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ  
น้ำใช้ของโครงการ/น้ำใช้หอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดที่ไม่ได้มาตรฐาน/น้ำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
น้ำฝนเข้าบ่อ/น้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า น้ำจากเครื่องแยกตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย  

รูปที่ 4.4.4-1(ต่อ) ผังดุลนำ้ใช้-น้ำเสีย (Water Balance) ของโครงการ 

ตะกอน ตะกอน 

9,364.4 

น้ำตะกอน และนำ้ล้างย้อน 
จากถังกรองทราย 

ระบบผลิตน้ำประปา 

1,473.0 

1,473.0 

9,759.4 

6,493.6 

พื้นท่ีสำนักงาน 

พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ัวไป 

พื้นท่ีโรงไฟฟ้า 

พื้นท่ีศูนย์การจัดการฯ 

ถังผสมน้ำหล่อเย็น 

บ่อพักน้ำท้ิงฉุกเฉินโรงไฟฟ้า 

9,356.6  ถังผสมน้ำดิบ 

บ่อหน่วงน้ำฝน 2 

บ่อพักน้ำท้ิง
ฉุกเฉิน 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

ระบายลงสู่ 
คลองช้างตาย 

ระบบน้ำหล่อเย็นโรงไฟฟ้า 

บ่อพักน้ำหล่อเย็น
โรงไฟฟ้า 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

ระบายลงสู่ 
คลองช้างตาย 

บ่อหน่วงน้ำฝน 1 

บ่อพักน้ำท้ิง 
หลังผ่านการบำบัด 

ถังเก็บน้ำประปา 9,364.4 

1,497.0 

2.0 

0.8 

7,864.6 

7.0 

1.6 

0.6 

6,291.7 

6,300.9 

บ่อปรับ                
สมดุลน้ำเสีย 6,681.1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
187.5 

200 

2,172.0 

4,121.6 

2,000.0 

4,172 

402.8 

ส่งกำจัด 

ถังพักน้ำตะกอน 

380.2 เครื่องแยกน้ำ                
และตะกอน 

ช่วงฤดฝูน 

โรงไฟฟ้า 

1,473.0 
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ตารางที่ 4.4.4-2 เกณฑ์คุณภาพน้ำก่อน-หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
เกณฑ์คุณภาพน้ำเสีย 

น้ำเสียก่อนเข้าระบบ1/ น้ำเสียหลังผ่านระบบ3/ 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5.5-9.0 5.5-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) OC 45 40 
3. สี (Color) เอดีเอ็มไอ 600 300 
4. กลิ่น (Odor) - ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ - 
5. ของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มก./ล 1,0002/ 1,0002/ 
6. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids หรือ SS) มก./ล 2002/ 402/ 
7. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand หรือ BOD) มก./ล 350 15 
8. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand หรือ COD) มก./ล 750 120 
9. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล 1 1 
10. ไซยาไนด์ (Cyanides HCN) มก./ล 0.2 0.2 
11. น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มก./ล 10 5 
12. ฟอร์มาลดีไฮด ์(Formaldehyde) มก./ล 1 1 
13. สารประกอบฟีนอล (Phenols Compound) มก./ล 1 1 
14. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มก./ล 1 1 
15. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) มคก./ล. ต้องตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 
16. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen หรือ TKN) มก./ล 100 100 
17. ฟลูออไรด์ (Fluoride) มก./ล 5 - 
18. สารซักฟอก (Surfactant) มก./ล 30 - 
19. สังกะสี (Zinc) มก./ล 5 5 
20. โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium) มก./ล 0.75 0.75 
21. โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) มก./ล 0.25 0.25 
22. สารหนู (Arsenic) มก./ล 0.25 0.25 
23. ทองแดง (Copper) มก./ล 2 2 
24. ปรอท (Mercury) มก./ล 0.005 0.005 
25. แคดเมียม (Cadmium) มก./ล 0.03 0.03 
26. แบเรียม (Barium) มก./ล 1 - 
27. ซีลีเนียม (Selenium) มก./ล 0.02 0.02 
28. ตะกั่ว (Lead) มก./ล 0.2 0.2 
29. นิกเกิล (Nickel) มก./ล 1 1 
30. แมงกานีส (Manganese) มก./ล 5 5 
31. เงิน (Silver) มก./ล 1 - 
32. เหล็กทั้งหมด (Total Iron) มก./ล 10 - 
  ที่มา :  1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76/2560 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
 2/ เกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  
 3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
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 ข) การจัดการน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า 

  โรงไฟฟ้าที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็น (Power plant cooling water pond) 
ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยจะต้องควบคุมน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องฉบับล่าสุด 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ ไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 9 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร จึงจะสามารถระบายลงสู่ท่อรวบรวมไปบ่อพักน้ำทิ้ง
หอหล่อเย็นของหอหล่อเย็นของโครงการได้  

  สำหรับการจัดการน้ำทิ้งหอหล่อเย็นของโครงการ โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็ นโรงไฟฟ้า 
(Power plant cooling water pond) โดยบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งดังกล่าวจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในบ่อไม่ให้น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 
โครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter Online และ Conductivity 
Online เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องฉบับล่าสุด  

  นอกจากนี้ โครงการจะจัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าฉุกเฉิ น (Emergency pond) ซึ่ง
สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับกรณีน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water pond)   
มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ โครงการฯ จะมีการติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจวัดค่าการนำ
ไฟฟ้าแล้วแปลงเป็นค่า TDS ในกรณีที่ยืนยันว่าค่า TDS มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน โครงการจะระบายน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง
หอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Low BOD Effluent Pond) ดังกล่าวเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) และแจ้ง/สั่ง
การให้โรงไฟฟ้าทำการปิดวาล์วน้ำทิ้ง เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าที่มีปัญหา 
โดยนำกลับไปบำบัดภายในโรงไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำระบายทิ้งที่เกินมาตรฐานได้ 
โรงไฟฟ้าจะต้องหยุดทำการเดินเคร่ือง เพื่อทำการแก้ไขต่อไป 

4.4.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากอุตสาหกรรม 

 1) ระยะก่อสร้าง 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และ               
มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น 
คาดว่าจะมีปริมาณ 160 กิโลกรัม/วัน (คิดจากพนักงานของโครงการทั้งหมด จำนวน 200 คน อัตราการเกิดมูลฝอย 0.8 
กิโลกรัม/คน/วัน, พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531) โดยโครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร 
มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับมูลฝอยดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนประสานงานให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เข้ามา
ดำเนินการเก็บขนนำไปกำจัดต่อไป ส่วนมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เศษอิฐ เป็นต้น โครงการ
กำหนดให้บริษัทรับเหมารับผิดชอบในการเก็บขน ไปกำจัด นำกลับมาใช้ใหม่ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 
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 2) ระยะดำเนินการ 

  (1) ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   ระยะดำเนินการเมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ จะมีปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เกิดขึ้นประมาณ 11,032.5 
กิโลกรัม/วัน  แบ่งเป็น มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากพื้นที่อุตสาหกรรม ประมาณ 11,004.5 กิโลกรัม/วัน และพื้นที่
สำนักงานและศูนย์จัดการกากของเสีย ประมาณ 28 กิโลกรัม/วัน (ตารางที่ 4.4.5-1) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

   ก) มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 64 ของปริมาณ
มูลฝอยทั้งหมด หรือประมาณ 7,060.8 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย สำหรับรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยย่อยสลายได้วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ สำหรับโรงงานรายโรงในพื้นที่ กำหนดให้มีการ
จัดเตรียมภาชนะสำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยย่อยสลายได้วางไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อรวบรวมก่อนประสานงานให้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกเข้ามาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด 

   ข) มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น เศษกระดาษใช้แล้ว กระดาษแข็ง เศษขวดแก้ว เศษไม้ และ
เศษพลาสติก เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือประมาณ 3,309.7 กิโลกรัม/วัน  
โครงการและโรงงานอุตสาหกรรมจะคัดแยก และขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 

   ค) มูลฝอยทั ่วไป คือ ขยะประเภทอื ่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย                   
มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติก ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น 
คาดว่าจะมีปริมาณ ร้อยละ 3 ของปริมาณ   มูลฝอยทั ้งหมด หรือประมาณ 331 กิโลกรัม/วัน โครงการและโรงงาน
อุตสาหกรรมจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อรวบรวมก่อนประสานงานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองละลอกเข้ามาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด  

   ง)  มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย และกล่องใส่หมึกพิมพ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เกิด
จากอาคารสำนักงาน คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือประมาณ 331กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ 
โครงการจะต้องติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป   

ตารางที่ 4.4.5-1 ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ  

รายละเอียด 
พื้นที่ 
(ไร่) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร1/ 

อัตราการเกิด2/ 
ขยะมูลฝอย 

ความหนาแน่น2/ 
ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
กก./วัน ลบ.ม./วัน 

1. มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       
- พื้นท่ีอุตสาหกรรม 1,146.30 12 คน/ไร่ 0.80 (กก./คน/วัน) 0.30 (กก./ลิตร) 11,004.5 36.7 

- พื้นท่ีสำนักงาน กนอ. 2.00 35 คน 0.80 (กก./คน/วัน) 0.30 (กก./ลิตร) 28.0 0.1 

- พื้นท่ีศูนย์จัดการกากของเสีย 2.25      

รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 11,032.5 36.8 

2. กากอุตสาหกรรม       
- พื้นท่ีอุตสาหกรรม 1,146.30 - 18 (กก./ไร่/วัน) 0.15 (กก./ลิตร) 20,634.0 137.6 

รวมปริมาณกากอุตสาหกรรม 20,634.0 137.6 
หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้า 36, 46 
  2/ อ้างอิงจากขอ้บังคับคณะกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิง่อำนวยความสะดวก และบรกิาร

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 19 

  (2)   กากอุตสาหกรรมจากพื้นที่อุตสาหกรรม 

   ระยะดำเนินการเมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่คาดว่าจะมีปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประมาณ 20,634 
กิโลกรัม/วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4.5-2 โดยมีวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
ของโรงงานแต่ละแห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานโดยตรง  
ซึ่งโรงงานแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 ทั้งในส่วนของระยะเวลาในการครอบครอง วิธีการจัดเก็บ และการจัดการ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการการควบคุมดูแล                  
การจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม โครงการได้กำหนดให้โรงงานแต่ละแห่งจะต้องรวบรวมข้อมูลการ
จัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest Form) ที่ระบุถึงชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรม บริษัท
รับขน บริษัทรับกำจัด และวิธีการกำจัด ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมและสำเนา Manifest Form แจ้ง
ให้โครงการในฐานะผู้พัฒนาโครงการทราบ เพื่อนำมาใช้  ในการวางแผนการจัดการต่อไป ดังนั้น กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
จากโรงงานในพื้นที่จึงได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด  

   นอกจากนี้ โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ (Waste Exchange Center; 
WEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดการใช้ซ้ำ (Reuse) การลดของเสีย (Reduce) และการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ภายในโครงการ โดยโครงการ มีแนวความคิดในการพัฒนาศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้ดังกล่าว ให้เป็นระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ (Waste Exchange System) ที่มีลักษณะดำเนินการเป็น
ศูนย์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช้ (Waste Information Exchange) ดังนั้น ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและของ
เสียอันตราย จะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เป็นวัตถุดิบทดแทน เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ส่งกลับคืนผู้ขายเพื่อนำกลับไป
บรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื ่น ๆ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ถูกนำกลับไปกำจัดน้อยที่สุด 

ตารางที่ 4.4.5-2 ปริมาณกากอุตสาหกรรมจำแนกแต่ละประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

พื้นที่ 
(ไร่) 

ปริมาณ 
ของเสีย1/ 
(กก./วัน) 

ประเภทของเสีย (กก./วัน) 
ของเสีย 

ที่ไม่เป็นอันตราย 
ของเสีย 
อันตราย  

1) กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 3.92 44.94 809 19 790 
2) กลุ่มเซรามิกส์ และโละหะขั้นมูลฐาน 14.70 168.53 3,034 557 2,477 
3) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา2/ 6.86 78.65 1,416 209 1,207 
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 40.19 460.64 8,292 1,901 6,391 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9.80 112.35 2,022 947 1,075 
6) กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค2/ 5.91 213.47 3,842 566 3,276 
7) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 18.62 67.72 1,219 355 864 

รวม 100.00 1,146.30 20,634 4,554 16,080 
หมายเหตุ : 1/ อัตราการเกิดกากอุตสาหกรรม 18 กิโลกรัม/ไร่/วัน ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 
  2/ อ้างอิงอัตราการเกิดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียทีเ่ป็นอนัตรายจากสรุปปริมาณการแจ้งรับของเสียเข้ามาในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559-2563 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมเบา  
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2565 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 20 

  (3) ตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย 

   โครงการจะนำไปส่งกำจัดแก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ก่อนนำตะกอนไปกำจัดโครงการจะ
ประสานงานให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนเพื่อนำไป
ตรวจสอบลักษณะสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อน
ประสานงานไปยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป 

4.4.6 การใช้ไฟฟ้า 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การใช้ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะขอรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอบ้านค่าย เพื่อใช้ในระหว่างก่อสร้างและจัดเตรียมเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน 

 2) ระยะดำเนินการ 

  เมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่โครงการ คาดว่าจะมีความต้องการไฟฟ้าประมาณ 66 เมกะวัตต์ โครงการจะขอรับ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านค่าย ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการได้อยา่ง
เพียงพอ ทั้งนี้ ภายในพื้นที่โครงการจะมีโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 145 เมกะวัตต์ เข้ามาตั้งในพื้นที่  

4.4.7 การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

 โครงการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โดยจะออกแบบ และจัดเตรียมระบบป้องกัน
อัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  ระบบดับเพลิง การออกแบบระบบดับเพลิงของโครงการสอดคล้องตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ พ.ศ. 2557 และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยโครงการจัดให้มีระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการจะใช้
งานร่วมกับท่อส่งน้ำประปา และจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ในทุก ๆ ระยะ 150 เมตร  

 2)  แหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง แหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงของโครงการ เป็นถังเก็บน้ำประปาของ
โครงการ ขนาดความจุรวม 9,600 ลูกบาศกเ์มตร 

 3)  แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน และการฝึกอบรม และสาธิตการระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้นให้กับบุคลากร และที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการซ้อม
แผนฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้งร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียง 
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4.5 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทน
จาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทน
โครงการ โดยกำหนดสัดส่วนสัดส่วนผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่า              
กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดมีดังนี้ 

   ก) ตัวแทนประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 ท่าน 
พิจารณาจากสัดส่วนของชุมชนที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนประชาชน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ตัวแทนประชาชน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลตำบลบ้านค่าย ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลตำบล
มาบข่าพัฒนา ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลตำบลมาบข่า ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และ
ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลตำบลทับมา 

   ข) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายอำเภอบ้านค่าย จำนวน 
1 คน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน จำนวน 1 คน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยองหรือผู้แทน จำนวน 1 คน และสาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน 1 คน 

   ค)  กรรมการที่เป็นนักวิชาการในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จำนวน 1 คน 

   ง) กรรมการผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 ท่าน 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 4 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง 
รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม 

  (2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ  

   ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  
ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   ข)  ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   ค) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดความรอบคอบมากที่สุด และเกิด
ปัญหากับชุมชนน้อยที่สุด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 22 

   ง) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์  
ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง 

   จ) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

   ฉ) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และร่วม
ติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบ
ได้รับจากการดำเนินโครงการ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติกรณีเกิดปัญหาจากโครงการ 
และร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   ช) พิจารณาแผนงานกิจกรรมเพื ่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ของโครงการ 
เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง 

   ซ) ตรวจสอบสภาพพื้นที่สาธารณะในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปิดกั้นทาง
สาธารณประโยชน์ 

  (3) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ 

   ก) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   ข) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

   ค)  เมื ่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

   ง) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่
ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน แต่หากกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ น้อยกว่า 90 
วัน ไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

   จ) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยังมีในกรณีดังนี้ 

     (ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ถูกศาล
สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
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    (ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 คร้ัง หรือตามที่คณะกรรมการ
กำหนด 

     (ค) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย 
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

    (ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่รอบโครงการที่กำหนดเกินกว่า 90 วัน 

     (จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 

  (4) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

   งบในการดำเนินงานของคณะกรรมการ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนอง
ละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

4.6 การรับเรื่องร้องเรียน 

 โครงการได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วอย่างชัดเจน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านวิธีการใดวิธีหนึ่ง เช่น ร้องเรียนเป็นหนังสือ ร้องเรียน
ด้วยตนเองโดยวาจา ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ
สำนักงานโครงการ เป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบ
ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ (ผังขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 4.6-1) 
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หมายเหต ุ: EIA Monitoring Committee คือ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2564 

       รูปที่ 4.6-1  ผังขั้นตอนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

 

 

ภายหลังการแก้ไข 1 วัน 

 

 

 

 

 

หากไม่ได้เกิดจากการดำเนินการ

โครงการ 

1 วัน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน    : บริเวณสำนักงานโครงการ  
- แจ้งผ่านทางโทรศัพท์  : เบอร์โทรศัพท์ 038-650-370 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : tcr.nonglalok@gmail.com 
- บันทึกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนตรวจสอบสาเหต ุเพื่อกำหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และแจ้ง EIA 

Monitoring Committee ทราบแผนการดำเนินการแก้ไข 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อรับทราบ  
พร้อมอธิบายเหตุผล 

สรุปผลให้ EIA Monitoring Committee 
รับทราบ 

 

แก้ไขข้อร้องเรียนตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานแก่ฝา่ยบริหาร ผู้ร้องเรียน  
และ EIA Monitoring Committee 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บันทกึข้อร้องเรียนและวิธีการ

แก้ไข (วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ) 

ทันที 

หน่วยงานหรือเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเบื้องต้น) 

ผู้ร้องเรียนจากภายในและภายนอกนิคมฯ  

สรุปผลให้ EIA Monitoring Committee รับทราบ 

รับข้อร้องเรียน 

 1 วัน 

แจ้งกลับ 
ภายใน 1 วัน 

กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ในระยะเวลาที่
กำหนดให้แจ้งความก้าวหน้าแก่ผู้ร้องเรียนและ EIA 
Monitoring Committee ทุก 7 วัน 

เกิดจากการดำเนินการของโครงการ 

 1 วัน 

 

ทันที 
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5. ผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 

5.1.1 คุณภาพอากาศ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ศึกษา ได้แก่  โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
และเหล็กแผ่นปรับสภาพผิว ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม คร้ังที่ 3 โครงการ
ระยะที่ 1 ของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น              
ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ของบริษัท ซีจี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง และโครงการโรงงานผลิตเหล็กลวด สลักเกลียว และ
เหล็กเส้นกลม ของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษามีสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบไม่ต่อเนื่องจำนวน 18 สถานี (รูปที่ 5.1.1-1)  และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ความถี่ 7 วันต่อเนื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศดังตารางที่ 5.1.1-1 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของทุกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 

 1) ระยะก่อสร้าง  

  ระยะก่อสร้างของโครงการอาจมีฝุ ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการปรับถมพื้นที่ และการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ และไม่มีความรุนแรงของผลกระทบ เนื่องจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ระดับพื้นดินหรือใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝุ่นหนัก และจะตกลง
บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิด และมักจะตกลงภายในระยะทาง 6-9 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ จากข้อมูลของ U.S. EPA 
(1977) แสดงให้เห็นว่าการฉีดพรมพื ้นที่ก่อสร้างด้วยน้ำวันละ 2 ครั้ง  สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยเข้าสู่
บรรยากาศจากกิจกรรมดังกล่าวได้ถึงประมาณร้อยละ 50  สำหรับแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอื่น ๆ เช่น รถบรรทุกเครื่องจักร 
รถยนต์ที่เข้า-ออก ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่าการปรับถมพื้นที่มาก เนื่องจากยานพาหนะเหล่านี้ใช้น้ำมันดีเซล             
ซึ่งอาจก่อให้เกิดเขม่าควันในบริเวณที่ก่อสร้างบ้าง แต่สามารถแก้ไขโดยการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และ
ยานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ในสภาพดี  อยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาเขม่าหรือควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ สำหรับการขนส่งวัสดุ  
และอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โครงการกำหนดให้รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะต้องมีผ้าใบคลุมให้มิดชิดตลอดเส้นทางการ
ขนส่งทุกครั้ง ทำให้สามารถลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุ  และอุปกรณ์ 
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ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด             
คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ  

  แนวความคิดของการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศสำหรับโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม จะเป็นการกำหนดค่าอัตราการระบาย
มลพิษทางอากาศของโครงการ และการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของโครงการ ทั้งนี้การกำหนดค่าอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมการระบายมลพิษของโครงการมิให้มีค่าเกินกว่า
ความสามารถในการรองรับมลพิษทางอากาศ (Carrying Capacity) บริเวณพื้นที่ศึกษา ที่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดระยอง (ค่า Carrying Capacity บริเวณพื้นที่ศึกษาจะเป็นผลต่างของค่าความเข้มข้นที่ร้อยละ 80 ของค่า
มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศกับค่าความเข้มข้นพื ้นฐานของมลพิษในบรรยากาศก่อนมีโครงการ ( Background 
Concentration) สูงสุดที่ตรวจวัดได้สำหรับมลพิษนั้นๆ)  

  การกำหนดค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศออกสู่บรรยากาศของโครงการ พิจารณาจากแหล่งกำ เนิด
มลพิษทางอากาศในพื้นที่โครงการ ได้แก่ อัตราการระบายจากพื้นที่อุตสาหกรรม (กิโลกรัม/ไร่/วัน) ที่เหมาะสมสำหรับ
ปล่องระบายมลพิษที่ความสูงต่าง ๆ และอัตราการระบายจากปล่องระบายโรงไฟฟ้า ขนาด 145 เมกกะวัตด์  เมื่อ
กำหนดค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการที่เหมาะสมแล้ว บริษัทที่ปรึกษาจะทำการประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศจากโครงการในภาพรวมร่วมกับแหล่งกำเนิดมลพิษอื ่น ๆ ที ่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน                     
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมแล้ว แต่ย ังไม่มีการระบายมลพิษ บริเวณพื ้นที ่ศ ึกษา โดยใช ้แบบจำลอง                          
ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ (Air Dispersion Modeling Application) และดำเนินการตามแนวทางการใช้แบบจำลอง
เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ทั้งนี้ ผลการประเมินที่เกิดจากการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ จะนำไปรวมกับค่าความเข้มข้นพื้นฐานของ
มลพิษในบรรยากาศก่อนมีโครงการ (Background Concentration) ซึ่งผลรวมดังกล่าวจะต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ 

  ดังนั ้น ในระยะดำเนินการหากโครงการมีการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ตามค่าที่กำหนดไว้ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา โครงการจะติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
แบบต่อเนื่อง (Online Monitoring Station) จำนวน 1 สถานี ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
และจะตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ชุมชน จำนวน 4 สถานี ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 
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รูปที่ 5.1.1-1 สถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณพื้นที่ศึกษา  

 
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 28 

ตารางที่ 5.1.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา  

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM10 SO2 NO2 
เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. 

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นปรับสภาพผิว1/ 
บ้านมาบตอง (A1) 26 เม.ย.-3 พ.ค. 2561 -6/ 11.0-29.0 - 31.00-34.80 
 7-14 ธ.ค. 2561 -6/ 15.0-23.0 7.90-9.40 30.30-34.80 
 9-16 พ.ค. 2562 -6/ 16.0-30.0 8.40-9.70 36.10-41.70 
 10-17 ต.ค. 2562 -6/ 14.0-24.0 7.90-9.20 30.30-33.00 
 7-14 พ.ค. 2563 -6/ 15.0-29.0 8.10-9.70 32.70-36.50 
 12-19 พ.ย. 2563 -6/ 22.0-42.0 8.10-9.40 34.40-37.10 
 22-29 เม.ย. 2564 -6/ 17.0-32.0 8.40-9.90 35.1-37.3 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด -6/ 11.0-30.0 7.90-9.90 30.30-41.70 
บ้านกระเฉทล่าง (A2) 26 เม.ย.-3 พ.ค. 2561 -6/ 14.0-26.0 - 30.30-35.20 
 7-14 ธ.ค. 2561 -6/ 14.0-28.0 7.10-8.10 30.50-34.30 
 9-16 พ.ค. 2562 -6/ 17.0-37.0 7.10-8.40 29.30-38.60 
 10-17 ต.ค. 2562 -6/ 13.0-42.0 7.10-7.90 32.60-35.60 
 7-14 พ.ค. 2563 -6/ 18.0-35.0 7.60-9.20 32.70-35.60 
 12-19 พ.ย. 2563 -6/ 14.0-27.0 8.10-9.40 36.30-43.80 
 22-29 เม.ย. 2564 -6/ 19.0-40.0 8.10-9.70 36.70-42.70 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด -6/ 11.0-42.0 7.10-9.70 29.30-43.80 
บ้านหนองละลอก (A3) 26 เม.ย.-3 พ.ค. 2561 -6/ 10.0-21.0 - 31.40-36.30 
 7-14 ธ.ค. 2561 -6/ 17.0-27.0 8.10-9.20 30.40-35.10 
 9-16 พ.ค. 2562 -6/ 14.0-34.0 8.60-9.70 30.00-34.70 
 10-17 ต.ค. 2562 -6/ 15.0-51.0 8.20-9.40 30.50-37.40 
 7-14 พ.ค. 2563 -6/ 25.0-42.0 7.90-9.70 31.20-35.20 
 12-19 พ.ย. 2563 -6/ 18.0-37.0 8.60-9.90 34.20-43.20 
 22-29 เม.ย. 2564 -6/ 19.0-33.0 8.60-9.90 37.70-43.40 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด -6/ 10.0-51.0 7.90-9.90 30.00-43.20 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ครั้งท่ี 3 โครงการระยะท่ี 12/ 
หมู่ 10 บ้านมาบตอง (A4) 19-26 มี.ค. 2561 33.0-83.0 16.0-43.0 - 7.53-24.46 
 15-22 ธ.ค. 2561 38.0-91.0 27.0-60.0 27.79-52.35 15.05-39.51 
 19-26 มี.ค. 2562 23.0-48.0 19.0-45.0 2.62-7.85 1.88-31.98 
 24-31 ต.ค. 2562 43.0-65.0 25.0-51.0 7.85-13.09 20.70-63.97 
 8-15 มิ.ย. 2563 21.0-41.0 11.0-19.0 <2.62-13.09 <1.88-41.39 
 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2563 22.0-40.0 11.0-26.0 <2.62-20.94 1.88-50.80 
 3-10 พ.ค. 2564 29.0-61.0 12.0-28.0 2.62-7.85 3.76-62.09 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 21.0-91.0 11.0-60.0 <2.62-52.35 <1.88-63.97 
วัดกระเฉท (A5) 19-26 มี.ค. 2561 45.0-96.0 27.0-60.0 - 7.53-18.81 
 15-22 ธ.ค. 2561 40.00-109.0 33.0-84.0 44.50-73.29 5.64-7.53 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 29 

ตารางที่ 5.1.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM10 SO2 NO2 
เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. 

วัดกระเฉท (A5) (ต่อ) 19-26 มี.ค. 2562 40.00-85.00 31.0-60.0 28.79-60.20 <1.88-41.39 
 24-31 ต.ค. 2562 32.00-65.00 23.0-43.0 <2.62 26.34-41.39 
 8-15 มิ.ย. 2563 27.00-51.00 15.0-22.0 <2.62-5.24 <2.62-45.15 
 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2563 23.00-44.00 13.0-26.0 <2.62-18.32 <1.88-39.51 
 3-10 พ.ค. 2564 28.0-108.0 15.0-46.0 5.24-7.85 1.88-73.37 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 23.00-109.00 13.0-84.0 <2.62-73.29 <1.88-73.37 
วัดหนองกระบอก (A6) 19-26 มี.ค. 2561 51.0-105.0 27.0-57.0 - 9.41-18.81 
 15-22 ธ.ค. 2561 59.0-110.0 38.0-65.0 10.47-15.71 5.64-7.53 
 19-26 มี.ค. 2562 30.0-68.0 23.0-48.0 7.85-13.09 1.88-28.22 
 24-31 ต.ค. 2562 4.0-64.0 28.0-43.0 7.85-15.71 15.05-45.15 
 8-15 มิ.ย. 2563 25.0-47.0 16.0-30.0 5.24 1.88-33.87 
 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2563 27.0-61.0 13.0-28.0 2.62-23.56 3.76-82.78 
 3-10 พ.ค. 2564 39.0-57.0 23.0-31.0 7.85-13.09 3.76-75.26 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 4.0-110.0 13.00-65.00 2.62-23.56 1.88-82.78 
โครงการขยายโรงงานผลติเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเยน็3/ 
บริเวณบ้านมาบใหญ่ (A7) 19-26 เม.ย. 2561 17.0-53.0 6.0-21.0 -6/ 3.57-5.83 
 29 ต.ค.-5 พ.ย. 2561 45.0-76.0 31.0-49.0 -6/ 7.90-10.54 
 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2562 30.0-38.0 13.0-18.0 -6/ 15.24-18.63 
 3 ต.ค.-10 ต.ค. 2562 26.0-76.0 17.0-31.0 -6/ 9.97-16.53 
 15 มิ.ย.-22 มิ.ย. 2563 43.0-72.0 21.0-40.0 -6/ 36.88-46.66 
 21 ก.ย.-28 ก.ย. 2563 32.0-43.0 13.0-24.0 -6/ 21.30-25.40 
 15-22 มิ.ย. 2564 30.0-59.0 14.0-31.0 -6/ 41.77-46.66 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 17.0-76.0 6.0-49.0 -6/ 3.57-46.66 
บริเวณบ้านหนองหิน (A8) 19-26 เม.ย. 2561 25.0-36.0 13.0-19.0 -6/ 17.31-37.63 
 29 ต.ค.-5 พ.ย. 2561 62.0-82.0 28.0-68.0 -6/ 8.28-18.06 
 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2562 42.0-66.0 16.0-32.0 -6/ 17.31-19.94 
 3 ต.ค.-10 ต.ค. 2562 27.0-104.0 12.0-37.0 -6/ 12.23-28.22 
 15 มิ.ย.-22 มิ.ย. 2563 52.0-83.0 24.0-45.0 -6/ 35.56-41.20 
 21 ก.ย.-28 ก.ย. 2563 30.0-53.0 15.0-26.0 -6/ 20.40-25.20 
 15-22 มิ.ย. 2564 31.0-54.0 14.0-26.0 -6/ 36.88-41.96 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 25.0-104.0 12.0-68.0 -6/ 8.28-41.20 
บริเวณบ้านมาบข่า (A9) 19-26 เม.ย. 2561 12.0-22.0 22.0-12.0 -6/ 8.09-16.37 
 29 ต.ค.-5 พ.ย. 2561 29.0-95.0 15.0-69.0 -6/ 8.09-17.50 
 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2562 34.0-49.0 20.0-36.0 -6/ 16.56-18.44 
 3 ต.ค.-10 ต.ค. 2562 25.0-74.0 16.0-37.0 -6/ 17.87-35.56 
 15 มิ.ย.-22 มิ.ย. 2563 39.0-67.0 18.0-35.0 -6/ 40.07-44.59 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 30 

ตารางที่ 5.1.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM10 SO2 NO2 
เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. 

บริเวณบ้านมาบข่า (A9) (ต่อ) 21 ก.ย.-28 ก.ย. 2563 25.0-45.0 13.0-27.0 -6/ 20.60-26.80 
 15-22 มิ.ย. 2564 26.0-49.0 13.0-25.0 -6/ 43.08-48.16 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 12.0-95.0 13.0-69.0 -6/ 8.09-44.59 
บริเวณบ้านค่าย (A10) 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2562 29.0-39.0 16.0-23.0 -6/ 15.24-18.63 
 3 ต.ค.-10 ต.ค. 2562 19.0-41.0 5.0-28.0 -6/ 13.92-18.63 
 15 มิ.ย.-22 มิ.ย. 2563 35.0-57.0 16.0-32.0 -6/ 35.18-42.52 
 21 ก.ย.-28 ก.ย. 2563 24.0-39.0 13.0-21.0 -6/ 22.10-24.90 
 15-22 มิ.ย. 2564 27.0-45.0 13.0-23.0 -6/ 42.90-47.03 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 19.0-57.0 5.0-32.0 -6/ 13.92-42.52 
โครงการนคิมอตุสาหกรรมซีพีจีซี4/ 
วัดเขาโพธิ์ (A11) 19-26 พ.ค. 2563 31.0-57.0 22.0-39.0 -6/ -6/ 
 3-10 พ.ย. 2563 32.0-57.0 18.0-38.0 -6/ -6/ 
 18-25 พ.ค. 2564 23.0-31.0 13.0-21.0 -6/ -6/ 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 23.0-57.0 13.0-39.0 -6/ -6/ 
บริเวณบ้านมาบตอง (A12) 19-26 พ.ค. 2563 24.0-46.0 13.0-27.0 -6/ -6/ 
 3-10 พ.ย. 2563 36.0-72.0 21.0-39.0 -6/ -6/ 
 18-25 พ.ค. 2564 23.0-34.0 17.0-26.0 -6/ -6/ 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 24.0-72.0 13.0-39.0 -6/ -6/ 
บริเวณบ้านมาบข่า (A13) 19-26 พ.ค. 2563 45.0-79.0 24.0-39.0 -6/ -6/ 
 3-10 พ.ย. 2563 68.0-113.0 30.0-47.0 -6/ -6/ 
 18-25 พ.ค. 2564 21.0-25.0 11.0-16.0 -6/ -6/ 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 21.0-113.0 11.0-47.0 -6/ -6/ 
บริเวณบ้านหนองผักหนาม  19-26 พ.ค. 2563 37.0-84.0 25.0-39.0 -6/ -6/ 
(A14) 3-10 พ.ย. 2563 95.0-153.0 54.0-89.0 -6/ -6/ 
 18-25 พ.ค. 2564 30.0-45.0 16.0-24.0 -6/ -6/ 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 30.0-153.0 16.0-89.0 -6/ -6/ 
โครงการเขตประกอบการอตุสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง5/ 
บริเวณสำนักงานเขตประกอบการ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 28.0-58.0 8.0-17.0 2.62-13.09 <1.88-45.15 
อุตสาหกรรมฯ (A15) 6-13 ต.ค. 2561 18.0-54.0 16.0-44.0 18.32-49.73 <1.88-9.41 
 6-12 เม.ย. 2562  26.0-45.0 15.0-24.0 28.79-107.32 <1.88-47.03 
 12-19 ต.ค. 2562 21.0-53.0 15.0-32.0 ≤2.62 1.88-47.03 
 7-14 เม.ย. 2563 32.0-61.0 20.0-34.0 2.62-10.47 1.88-88.43 
 8-15 ต.ค. 2563 24.0-36.0 14.0-23.0 5.24-13.09 1.88-26.34 
 2-9 เม.ย. 2564 23.0-65.0 13.0-39.0 5.23-15.70 <1.88-77.14 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 18.0-65.0 8.0-44.0 ≤2.62-107.32 <1.88-88.43 
ชุมชนบ้านสามแยก (A16) 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 23.0-36.0 8.0-19.0 5.24-20.94 <1.88-39.51 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 31 

ตารางที่ 5.1.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM10 SO2 NO2 
เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 24 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. เฉลีย่ 1 ชม. 

ชุมชนบ้านสามแยก (A16) (ต่อ) 6-13 ต.ค. 2561 30.0-57.0 15.0-35.0 23.56-41.88 5.64-45.15 
 6-12 เม.ย. 2562  17.0-39.0 7.0-14.0 ≤2.62 <1.88-48.92 
 12-19 ต.ค. 2562 36.0-49.0 15.0-29.0 <2.62-5.24 3.76-56.44 
 7-14 เม.ย. 2563 46.0-70.0 18.0-40.0 <2.62-10.47 <1.88-88.43 
 8-15 ต.ค. 2563 17.0-41.0 13.0-23.0 <2.62 1.88-26.34 
 2-9 เม.ย. 2564 30.0-66.0 18.0-48.0 <2.62-23.56 <1.88-48.92 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 17.0-70.0 7.0-48.0 <2.62-41.88 <1.88-88.43 
ชุมชนบ้านหนองละลอก (A17) 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 21.0-49.0 10.0-28.0 2.62-7.85 <1.88-45.15 
 6-13 ต.ค. 2561 16.0-46.0 9.0-30.0 18.32-99.47 <1.88-60.20 
 6-12 เม.ย. 2562  25.0-40.0 14.0-27.0 10.47-15.71 1.88-48.92 
 12-19 ต.ค. 2562 22.0-42.0 13.0-22.0 ≤2.62 5.64-54.56 
 7-14 เม.ย. 2563 36.0-60.0 10.0-22.0 2.62-7.85 1.88-37.63 
 8-15 ต.ค. 2563 18.0-33.0 11.0-23.0 <2.62-10.47 1.88-82.78 
 2-9 เม.ย. 2564 31.0-54.0 15.0-31.0 5.23-20.94 <1.88-15.05 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 16.0-60.0 9.0-31.0 <2.62-99.47 <1.88-82.78 
ชุมชนบ้านคลองน้ำเย็น (A18) 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 20.0-35.0 10.0-16.0 <2.62-15.71 3.76-43.27 
 6-13 ต.ค. 2561 26.0-42.0 14.0-30.0 <2.62-10.47 <1.88-39.51 
 6-12 เม.ย. 2562  25.0-34.0 21.0-26.0 7.85-15.71 <1.88-48.92 
 12-19 ต.ค. 2562 25.0-49.0 15.0-33.0 ≤2.62 <1.88-16.93 
 7-14 เม.ย. 2563 37.0-51.0 17.0-24.0 <2.62-5.24 1.88-67.73 
 8-15 ต.ค. 2563 29.0-45.0 12.0-21.0 2.62-13.09 <1.88-41.39 
 2-9 เม.ย. 2564 31.0-125.0 14.0-88.0 2.62-20.94 <1.88-60.20 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 20.0-125.0 10.0-88.0 <2.62-20.94 <1.88-67.73 

มาตรฐาน 330.07/ 120.07/ 780.08/ 320.09/ 
หมายเหตุ : 1/ รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วน และเหล็กแผ่นปรับสภาพผิว (ภายหลังขยายส่วนผลิตเหล็กแผ่นปรับสภาพผิว) ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (ระหว่างกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ถึง
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) 

  2/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วม ครั้งที่ 3 โครงการระยะที่ 1 ระยะดำเนินการ ของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ถึงเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2564) 

  3/  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็ก
แผ่นไร้สนิมรีดเย็น ระยะที่ 3 (คร้ังที่2) ของบริษัท โพสโค-ไทยน็อตซ์ จำกัด (มหาชน) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) 

  4/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี 
ของบริษัท ซีจี คอร์เปอร์เรช่ัน จำกัด (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) 

  5/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2560-2563 

  6/ ไม่ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัด 
  7/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  8/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
  9/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
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5.1.2 ระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 
hr) ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 
3 สถานี เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 3-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ดังรูปที่ 5.1.2-1) ได้แก่ 1) บริเวณที ่พัก
อาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N1) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 2) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (N2) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 15 
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และ 3) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N3) อยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 โดยในระยะก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจากการปรับถมพื้นที่ การพัฒนาสาธารณูปโภค และการปรับปรุง
ทัศนียภาพ ในขณะที่ในระยะดำเนินการอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบการผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่
ศึกษา แสดงดังตารางที่ 5.1.2-1  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงทุกสถานีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

 1) ระยะก่อสร้าง  

  การปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของโครงการ อาจส่งผลให้พื้นที่อ่อนไหวบริเวณโดยรอบอาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาจึงประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณ
พื้นที่อ่อนไหวอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง 3 สถานี โดยผลการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียง เมื่อรวม
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างกับระดับเสียงในปัจจุบันก่อนมีการพัฒนาโครงการ พบว่า บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร (N2) และ บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร 
(N3) มีค่าระดับเสียงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ โดยมีค่า
ระดับเสียงอยู่ที่ 69.9 และ 55.1 เดซิเบลเอ ตามลำดับ ในขณะที่บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการที่ระยะ 
6 เมตร (N1) มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าระดับเสียงอยู่ที่ 77.6 เดซิเบลเอ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้าน
ระดับเสียงที่เกิดขึ้น บริษัทที่ปรึกษากำหนดให้โครงการต้องติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านประชิดที่พัก
อาศัยทั้ง 3 สถานี โดยภายหลังการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียง พบว่า ค่าระดับเสียงบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการที่ระยะ 6 เมตร (N1) มีค่าระดับเสียง 62.0 เดซิเบลเอ บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการที่
ระยะ 15 เมตร (N2) มีค่าระดับเสียง 58.4 เดซิเบลเอ และบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร 
(N3) มีค่าระดับเสียง 48.6 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง พบว่า ภายหลังการติดตั้งวัสดุ
ลดทอนเสียงบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร (N1) มีค่าระดับการรบกวนเกินมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวนซึ่งกำหนดไม่เกิน 10 
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เดซิเบลเอ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้น โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง บำรุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการบำรุงรักษา และเมื่อพบว่ามีเสียงดัง
ปกติจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใด ให้ทำการแก้ไขปรับปรุงในทันที และโครงการจะต้องแจ้งแผนการก่อสร้างในกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบประชาชนที่พกัอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการอย่าง
สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 2) ระยะดำเนินการ 

 ระยะดำเนินการโครงการมีการควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เมื่อประเมินผลการ
ประเมินผลกระทบด้านระดับเสียง พบว่า ในระยะดำเนินการของโครงการระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ใน
ระยะดำเนินการของโครงการไม่ได้ทำให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่ว โมง (Leq 24 hr) เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบันแต่
อย่างใด ในขณะที่ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการที่ระยะ 6 เมตร (N1) 
มีค่า 56.4 เดซิเบลเอ (เพิ่มขึ้น 4.5 เดซิเบลเอ) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร 
(N2) มีค่า 56.5 เดซิเบลเอ (เพิ่มขึ้น 0.5 เดซิเบลเอ) และบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 
เมตร (N3) มีค่า 48.1 เดซิเบลเอ (เพิ่มข้ึน 0.1 เดซิเบลเอ) โดยในระยะดำเนินการระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกจุดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ดังนั้น ผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ 

  นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินเผลกระทบด้านเสียงรบกวนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน พบว่า 
ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนทุกสถานีตรวจวัดมีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ในขณะที่ในช่วงเวลากลางคืน ค่าระดับการ
รบกวนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการที่ระยะ 6 เมตร (N1) 
มีค่าระดับเสียงรบกวนในบางช่วงเวลาเกิน 10 เดซิเบล อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน
ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นการลดผลกระทบ รวมทั้งลักษณะของบ้านพัก
อาศัย/สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตปิดทึบ จึงคาดว่าจะสามารถลดผลกระทบจากการรบกวนของเสียงลงได้ 
อย่างไรก็ตาม โครงการจะกำหนดห้ามมิให้โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดเสียงในระดับสูงตั้งประชิดชุมชนและกำหนดให้โรงงาน
ที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องมีมาตรการในการลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายใน
โรงงาน บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีสม่ำเสมอ เป็นต้น
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รูปที่ 5.1.2-1 สถานีตรวจวัดคณุภาพเสียง บริเวณพื้นที่อ่อนไหวใกลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 5.1.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซเิบลเอ) 

ระดับเสยีงเฉลีย่ 
1 ชม. (Leq 1 hr) 

ระดับเสยีงพ้ืนฐาน 
(L90) 

ระดับเสยีงเฉลีย่ 
24 ชม. (Leq 24 hr) 

ระดับเสยีงสูงสดุ 
(Lmax) 

1. บริเวณที ่พักอาศัยด้านทิศ
ตะวันตกของโครงการที่ระยะ 
6 เมตร (N1) 

3-4/03/2564 45.1-55.3 43.6-50.8 51.4 93.6 
4-5/03/2564 46.8-52.0 44.4-48.6 50.0 91.2 
5-6/03/2564 46.3-53.1 43.1-49.1 50.1 88.2 
6-7/03/2564 47.9-53.9 43.6-48.3 51.0 89.5 
7-8/03/2564 46.1-55.1 44.5-51.8 51.4 91.8 
8-9/03/2564 47.0-54.9 44.0-50.3 51.5 98.5 
9-10/03/2564 47.4-55.1 44.3-50.0 51.9 95.0 
ค่าต่ำสุด-สูงสุด 45.1-55.3 43.1-51.8 50.0-51.9 88.2-98.5 

2. บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้
ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร 
(N2) 

3-4/03/2564 46.0-59.4 43.1-53.4 56.0 91.8 
4-5/03/2564 48.8-58.9 44.0-52.2 54.5 90.9 
5-6/03/2564 47.3-58.7 42.5-52.8 55.6 91.2 
6-7/03/2564 47.4-58.8 42.6-53.3 54.7 90.1 
7-8/03/2564 46.6-57.5 43.2-51.0 54.1 89.6 
8-9/03/2564 46.9-59.9 42.9-53.9 55.7 93.4 
9-10/03/2564 48.0-59.8 43.5-54.0 55.8 93.8 
ค่าต่ำสุด-สูงสุด 46.0-59.9 42.5-54.0 54.1-56.0 89.6-93.8 

3.บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศ
ตะว ันออกของโครงการที่
ระยะ 90 เมตร (N3)  

3-4/03/2564 43.4-52.0 40.2-49.1 47.3 90.7 
4-5/03/2564 43.4-50.3 40.3-45.9 46.7 84.9 
5-6/03/2564 43.1-47.8 40.5-43.5 45.5 88.2 

 6-7/03/2564 43.0-47.3 40.1-43.0 44.5 84.8 
 7-8/03/2564 43.2-47.3 40.5-43.5 45.0 87.7 
 8-9/03/2564 44.1-50.9 40.5-47.8 47.9 85.6 
 9-10/03/2564 43.8-51.3 41.0-47.5 48.0 89.4 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 43.0-52.0 40.1-49.1 44.5-48.0 84.8-90.7 

มาตรฐาน - - 70 115 
มาตรฐาน  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ดำเนนิการตรวจวัดโดย : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกดั 
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2564 
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5.1.3 คุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดิน  

 1) คุณภาพน้ำผิวดิน 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินคลองช้างตาย ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการ 
และคลองกะแมงซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนของโครงการ โดยได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการตรวจวัด 5 สถานี แสดงดังรูปที่ 5.1.3-1 ได้แก่ 
คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW1) คลองช้างตายจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW2) คลองช้างตาย
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SW4) และคลอง
กะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SW5) ในดัชนี อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรดด่าง (pH) ออกซิเจน
ละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮ
กซะวาเลนท์ (Cr6+) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) นิกเกิล (Ni) ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) แมงกานีส (Mn) 
ซีลีเนียม (Se) เงิน (Ag) สังกะสี (Zn) ไซยาไนด์ (CN-) ฟีนอล (Phenols) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั ้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) แอลฟา-บีเอชซี (alpha-BHC) เบต้า-บีเอชซี (beta-BHC) แกมมา-บีเอชซี (gamma-BHC) 
เดลต้า-บีเอชซี (delta-BHC) อัลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีป็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) 
เอนโดซัลแฟน I (Endosulfan I) เอนโดซัลแฟน II (Endosulfan II) เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต (Endosulfan Sulfate) พารา,พารา-
ดีดีอี (P,P-DDE) ดีลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) เอนดริน อัลดีไฮด์ (Endrin Aldehyde) พารา,พารา-ดีดีดี (P,P-DDD) 
พารา,พารา-ดีดีที (P,P-DDT) และเมทอกซีคลอร์ (Methoxychlor) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังตารางที่ 5.1.3-1 

  เมื ่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 สถานี เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพ              
น้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใน                 
แหล่งน้ำผิวดิน พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ศึกษามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่  3 
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่า
เชื้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน หรือเพื่อการเกษตร และมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน 
ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน หรือเพื่อการอุตสาหกรรม และประเภทที่ 4 
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่า
เชื้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน หรือเพื่อการอุตสาหกรรม 

 2) คุณภาพตะกอนดิน 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินบริเวณคลองช้างตาย และคลองกะแมงบริเวณ
เดียวกันกับที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี แสดงดังรูปที่ 5.1.3-1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564                
ในดัชนี สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) นิกเกิล (Ni) และสังกะสี (Zn) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน  พบว่า ทุกสถานีตรวจวัดมีคุณภาพตะกอนดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินตาม
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2561 เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินใน
แหล่งน้ำผิวดินระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน แสดงดังตารางที่ 5.1.3-2 

  เมื ่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินบริเวณคลองช้างตาย และคลองกะแมงกับมาตรฐาน
คุณภาพดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2561 เกณฑ์คุณภาพ
ตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน พบว่า ทุกสถานีตรวจวัดมีคุณภาพตะกอนดินอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

  (1)  ระยะก่อสร้าง 

   การปรับพื้นที่ และการดำเนินการก่อสร้างโครงการอาจทำให้เกิดการชะล้างตะกอนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูฝน อาจทำให้มีตะกอนดินชะล้างลงสู่ลำรางสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการ ซึ่งทางน้ำดังกล่าวจะไหล
ผ่านพื้นที่โครงการ ก่อนไหลตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบกับการสำรวจภาคสนาม พบว่า ลำรางดังกล่าวเป็นทางน้ำที่รับ
น้ำฝนที่ตกลงภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่มีกิจกรรมการจับสัตว์น้ำหรือการประมง อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต เรียงหิน บดอัดปรับดินให้แน่น ปลูกหญ้า หรือพืชคลุมดิน 
บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำในบริเวณที่มีทางน้ำไหลผ่าน และห้ามมิให้มีการปิดกั้นทางน้ำ 
ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาต่อคุณภาพน้ำผิวดิน ตลอดจนกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมห้องสุขา
ชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมาสูบสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัด โดยไม่มีการระบาย
น้ำเสียจากห้องสุขาคนงานก่อสร้างลงสู ่แหล่งน้ำสาธารณะ ดังนั ้นจึงคาดว่าผลกระทบจากการก่อสร้างต่อคุณภาพ  
น้ำผิวดินจะอยู่ในระดับต่ำ 

  (2) ระยะดำเนินการ 

   เมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่โครงการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นสูงสุด ประมาณ 6,681.1 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ขนาดประมาณ 6,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่
เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการได้มีการกำหนดลักษณะสมบัติ
ของน้ำเสียจากโรงงานรายโรงที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม โดยโรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนทางเคมี โครงการกำหนดให้โรงงานดังกล่าวจะต้องมีระบบ
บำบัดน้ำเสียเคมี เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  

  สำหรับลักษณะสมบัติของน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดของโครงการจะมีการควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตาม
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ยกเว้น โดยควบคุมค่าบีโอดี (BOD) 
ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นค่าควบคุมที่เข้มงวด
กว่ามาตรฐานกำหนด (มาตรฐานกำหนดค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดไม่เกิน 3,000 
มิลลิกรัม/ลิตร) โดยโครงการจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) เพื่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้ง (Polding Pond) กรณีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
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คุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด (ค่าบีโอดี (BOD) มากกว่า 15 มิลลิกรัม/ลิตร) โครงการจะต้องดำเนินการสูบน้ำเสียดังกล่าวไปยังบ่อ
พักน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond) ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อส่งกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง  

  ภายหลังผ่านการบำบัด โครงการจะนำน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 36 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น) โดยจะนำส่วนหนึ่งมาใช้ผสมน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้
สำหรับหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า นำไปล้างผ้ากรองบริเวณส่วนทำแห้งตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย และอีกส่วนนำไปใช้
รดต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปริมาณน้ำทิ้งที่
จะระบายลงสู่คลองช้างตาย นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) โครงการจะไม่มีการระบายน้ำทิ้ง
หลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตาย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน  

   สำหรับน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าเป็นน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ซึ่งเป็นน้ำบางส่วนในระบบหอหล่อเย็นและ
หม้อน้ำที่ถูกระบายทิ้งออกมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบหอหล่อเย็นและหม้อน้ำเมื่อน้ำในระบบ                
หอหล่อเย็นมีค่าความเข้มข้นของสารต่าง ๆ รวมทั้งความขุ่นมีความเข้มข้นสูงขึ้นจนถึงค่าการออกแบบ ทั้งนี้ น้ำทิ้ง
ดังกล่าวจะมีค่าความสกปรกด้านสารอินทรีย์และสารมลพิษอ่ืนต่ำเมื่อเทียบกับน้ำเสียประเภทอื่น ๆ  

    โครงการกำหนดให้โรงไฟฟ้าที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำเสีย (Power plant cooling water 
pond) ที่สามารถรองรับน้ำทิ้งได้อย่างน้อย 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นเพื่อตรวจสอบลักษณะสมบัติของ              
น้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้มี
การควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 9 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า 
(Power plant cooling water pond) ของโครงการ ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งได้อย่างน้อย 1 วัน รวมทั้ง
จัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ซึ่งสามารถรองรับน้ำทิ้งได้อย่างน้อย 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้ง กรณี
ตรวจพบว่า คุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด โครงการจะระบายน้ำทิ้งดังกล่าวเข้า
สู่บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) และแจ้ง/สั่งการให้โรงไฟฟ้าทำการปิดวาล์วน้ำทิ้ง เพื่อทำการแก้ไขปรบัปรุง
คุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าที่มีปัญหา โดยนำกลับไปบำบัดภายในโรงไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุ หากโรงไฟฟ้าไม่
สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำระบายทิ้งที่เกินมาตรฐานได้ โรงไฟฟ้าจะต้องหยุดทำการเดินเคร่ือง เพื่อทำการแก้ไขต่อไป 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการของโครงการจะอยู่ใน
ระดับต่ำ เนื่องจากโครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และไม่มีการ
ระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตายในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบด้าน
คุณภาพน้ำผิวดินโครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณคลองช้างตายบริเวณ 3 สถานี บริเวณก่อนจุด
ระบายน้ำทิ้งของโครงการ บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ และหลังจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ เดือนละ 2 ครั้ง 
นอกจากนี้ แม้ว่าโครงการจะไม่มีการระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองกะแมง โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำผิวดินบริเวณคลองกะแมงก่อนและหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด  (มหาชน) ปีละ 2 ครั้งในช่วงฤดูฝน (เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) 1 คร้ัง และในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำอีกด้วย 
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รูปที่ 5.1.3-1 สถานีตรวจวัดคณุภาพนำ้ผิวดนิ ตะกอนดนิ และทรัพยากรชีวภาพทางนำ้บริเวณพื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 5.1.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 
1. อุณหภูมิ (Temparature) ºC 26.5 28.5 27.8 27.5 26.7 29.2 26.9 28.0 26.6 28.2 - - 
2. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 6.80 7.88 6.61 7.68 6.45 7.65 6.66 7.60 6.35 7.50 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. 6.0 5.7 6.4 5.6 5.0 5.0 5.2 5.2 4.8 4.9 ≥4 ≥2 
4. บีโอดี (BOD) มก./ล. 1.0 0.7 0.8 0.9 1.8 1.7 1.1 1.0 1.6 1.6 ≤2 ≤4 
5. ความกระดา้ง (Total Hardness) มก./ล. 73 74 56 57 103 74 35 69 111 86 - - 
6. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มก./ล. 0.15 0.82 0.14 0.73 0.19 0.72 0.09 0.15 0.06 0.28 ≤5 ≤5 
7. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มก./ล. <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 ≤0.5 ≤0.5 
8. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 3.2 7.6 3.0 7.4 4.0 2.8 3.4 33.0 2.8 18.4 - - 
9. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) มก./ล. 86 84 64 110 304 174 <50 80 306 264 - - 
10. สารหนู (As) มก./ล. <0.0003 0.0028 <0.0003 0.0022 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0006 <0.0003 <0.0003 ≤0.01 ≤0.01 
11. แบเรียม (Ba) มก./ล. 0.068 0.078 0.046 0.076 0.074 0.071 0.038 0.028 0.094 0.075 - - 
12. แคดเมียม (Cd) มก./ล. <0.00002 0.00017 0.00004 0.00006 0.00003 0.00020 0.00009 0.00010 <0.00002 0.00014 ≤0.005 ≤0.005 
13. โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) มก./ล. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤0.05 ≤0.05 
14. ทองแดง (Cu) มก./ล. <0.0001 0.0011 <0.0001 0.0012 <0.0001 0.0018 <0.0001 0.0021 <0.0001 0.0026 ≤0.10 ≤0.10 
15. ตะกั่ว (Pb) มก./ล. <0.00005 0.00007 <0.00005 0.00011 <0.00005 0.00008 <0.00005 0.00006 <0.00005 0.00012 ≤0.05 ≤0.05 
16. ปรอท (Hg) มก./ล. <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ≤0.002 ≤0.002 
17. นิกเกิล (Ni) มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ≤0.10 ≤0.10 
18. ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) มก./ล. 0.75 1.20 1.00 1.30 1.40 1.00 0.52 1.90 0.85 1.70 - - 
19. แมงกานีส (Mn)  มก./ล. 0.32 0.35 0.24 0.26 0.28 0.22 0.07 0.44 0.14 0.17 ≤1 ≤1 
20. ซีลีเนียม (Se) มก/ล. <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - - 
21. เงิน (Ag) มก./ล. <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - - 
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ตารางที่ 5.1.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดนิ 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 
22. สังกะสี (Zn) มก./ล. 0.16 0.19 <0.10 0.15 <0.10 0.13 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤1 ≤1 
23. ไซยาไนด์ (CN¯) มก./ล. <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ≤0.005 ≤0.005 
24. ฟีนอล (Phenols) มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ≤0.005 ≤0.005 
25. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มล. 790 1,700 4,300 7,900 9,200 1,100 630 3,300 2,200 2,700 ≤20,000 - 

26. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มล. 330 790 1,400 1,300 2,200 790 140 1,400 930 680 ≤4,000 - 

27. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine 
Pesticides) 

ส่วนในพันล้านส่วน <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.05 0.05 

28. แอลฟา-บีเอชซี (alpha-BHC) ส่วนในพันล้านส่วน <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.02 ≤0.02 
29. เบต้า-บีเอชซี (beta-BHC) ส่วนในพันล้านส่วน <0.004 - <0.004 - <0.004 - <0.004 - <0.004 - - - 
30. แกมมา-บีเอชซี (gamma-BHC) ส่วนในพันล้านส่วน <0.004 - <0.004 - <0.004 - <0.004 - <0.004 - - - 
31. เดลต้า-บีเอชซี (delta-BHC) ส่วนในพันล้านส่วน <0.004 - <0.004 - <0.004 - <0.004 - <0.004 - - - 
32. อัลดริน (Aldrin) ส่วนในพันล้านส่วน <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.10 ≤0.10 
33. เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮป
ตาคลอร์อีป็อกไซด์ (Heptachlor 
Epoxide) 

ส่วนในพันล้านส่วน <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.2 ≤0.2 

34. เอนโดซัลแฟน I (Endosulfan I) ส่วนในพันล้านส่วน <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - - - 
35. เอนโดซัลแฟน II (Endosulfan II) ส่วนในพันล้านส่วน <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - - - 
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ตารางที่ 5.1.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดนิ 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 26/01/64 21/07/64 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 
36. เอนโดนซัลแฟน ซัลเฟต (Endosulfan 
Sulfate) 

ส่วนในพันล้านส่วน <0.012 - <0.012 - <0.012 - <0.012 - <0.012 - - - 

37. พารา,พารา-ดีดีอี (P,P-DDE) ส่วนในพันล้านส่วน <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - - - 
38. ดีลดริน (Dieldrin) ส่วนในพันล้านส่วน <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 ≤0.10 ≤0.10 
39. เอนดริน (Endrin) ส่วนในพันล้านส่วน ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2/ 2/ 
40. เอนดริน อัลดีไฮล์ (Endrin 
Aldehyde) 

ส่วนในพันล้านส่วน <0.012 - <0.012 - <0.012 - <0.012 - <0.012 - - - 

41. พารา,พารา-ดีดีดี (P,P-DDD) ส่วนในพันล้านส่วน <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - <0.008 - - - 
42. พารา,พารา-ดีดีที (P,P-DDT) ส่วนในพันล้านส่วน <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 ≤1.0 ≤1.0 
43. เมทอกซีคลอร์ (Methoxychlor) ส่วนในพันล้านส่วน <0.012 - <0.012 - <0.012 - <0.012 - <0.012 - - - 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน 

                 แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ไดแ้ก่ แหล่งน้ำที่ได้รบัน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

     (1) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกตแิละผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอ่น และ (2) การเกษตร 

     แหล่งน้ำประเภทที่ 4 ไดแ้ก่ แหล่งน้ำที่ได้รบัน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเถทและสามารถเป็นประโยชน์เพือ่ 

     (1) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกตแิละผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และ (2) การอตุสาหกรรม 

     SW1 : คลองช้างตายกอ่นจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ SW2 : คลองช้างตายจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ SW3 : คลองช้างตายบรเิวณทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3143 

     SW4 : คลองกะแมงกอ่นผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) SW5 : คลองกะแมงหลังผ่านบริษทั จ ีสตีล จำกัด (มหาชน) 

     Not Detected (ND) หมายถึง ผลการตรวจวัดมีค่าน้อยกว่า Detection limit ของเครื่องตรวจวัด 

  2/ ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธกีารตรวจสอบที่กำหนด 

  3/ ดำเนนิการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอรว์ิส จำกัด
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ตารางที่ 5.1.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดนิ บริเวณแหล่งรองรับน้ำฝนและนำ้ทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน1/ 
SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 

1. สารหนู (As) มก./กก. 0.28 0.31 0.34 0.24 0.30 33 
2. แคดเมียม (Cd) มก./กก. <0.1 <0.1 0.5 0.7 0.7 5 
3. โครเมียม (Cr) มก./กก. 9.2 5.3 6.5 23 14 110 
4. ทองแดง (Cu) มก./กก. 0.9 0.7 2.7 14 8.9 150 
5. ตะกั่ว (Pb) มก./กก. 4.0 2.9 8.5 48 36 130 
6. ปรอท (Hg) มก./กก. 0.09 <0.05 <0.05 0.12 0.10 1 
7. นิกเกิล (Ni) มก./กก. 0.7 0.7 1.3 5.1 3.1 50 
8. สังกะสี (Zn) มก./กก. 40 44 96 94 113 460 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2561 เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน  
   SD1: คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ SD2: คลองช้างตายจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ    SD3: คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 
      SD4: คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) SD5: คลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)    
   ดำเนนิการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรว์ิส จำกัด 
ที่มา :  บริษัท โฟรเ์ทยีร ์คอนซัลแตนต์ จำกัด 
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5.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 

5.2.1  ทรัพยากรชีวภาพทางบก 

 บริเวณพื้นที่โครงการถูกใช้ประโยชน์ในการเตรียมการดำเนินการ โดยได้รับการปรับถมเพื่อรอการพัฒนาโครงการ
แล้ว ไม่พบว่ามีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดถูกปกคลุมด้วยสังคมพืชป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่และไม่มีความสลับซับซ้อน สำหรับบริเวณ
พื้นที่ศึกษา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน พรรณไม้ที่พบทั่วไป เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส หมาก มังคุด สัก มันสำปะหลัง และสับปะรด เป็นต้น โดยส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ชุมชน            
จะปลูกพืชที่ให้ความร่มรื่น สวยงาม และสามารถรับประทานได้ ซึ่งไม่พบว่ามีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใด ถูกปกคลุมด้วยสังคมพืช
ป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้พันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป   

 อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยถาวรจากเดิมที่เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ที่จะมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค อาคารโรงงาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาแทนที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแผนการพัฒนา
โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวบ้าง เนื่องจากในสภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่รอการใช้
ประโยชน์ สัตว์ป่าที่พบเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น นก กระรอก จิ้งเหลน กิ้งก่า เป็นต้น และบริเวณในพื้นที่ศึกษา
โดยทั่วไป พบว่า มีกิจกรรมที่เป็นการรบกวนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้ ในสภาพธรรมชาติสัตว์แทบ
ทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนด้วยความสามารถในการหลบหลีก
ของสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นการเลื้อยคลานที่รวดเร็ว การวิ่งหนี ตลอดจนความสามารถในการบินของนกนั้น ทำให้สัตว์เหล่านี้ยังคง
ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ ดังนั้นเมื่อมีการก่อสร้างโครงการสัตว์เหล่านี้สามารถอพยพไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ ดังนั้นผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพทางบกที่เกิดจากการก่อสร้าง และระยะดำเนินการคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ 

5.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และปลา 
ในแหล่งน้ำ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณคลองช้างตาย ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการและคลองกะแมง ซึ่งเป็นแหล่ง
รองรับน้ำฝนของโครงการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีจุดเก็บตัวอย่างจำนวน 5 สถานี แสดงดังรูปที่ 5.1.3-1 
ซึ่งเป็นสถานีเดียวกันกับที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช                
แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พืชน้ำ และปลา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

แพลงก์ตอนพืช : พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 73 ชนิด (Species) ) มีความหนาแน่นรวม 85,401,000 เซลล์/
ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณแพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 5,208,000-32,505,000 เซลล์/ลูกบากศ์เมตร และ
มีความหลากพันธุ์ 17-33 ชนิด โดยบริเวณที่พบชนิดของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดคือ สถานีที่ 1 คลองช้างตายก่อนจุด
ระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio1) จำนวน 33 ชนิด โดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นกลุ่มเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ Spirogyra  
weberi (กลุ่มไดอะตอม), Dinobryon sertularia (กลุ่มสาหร่ายสีเขียว) และ Nitzschia acicularis (กลุ่มไดอะตอม) 

 แพลงก์ตอนสัตว์ : พบรวมทั้งหมด 25 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 56,000-346,000 เซลล์/ 
ลูกบากศ์เมตร และมีความหลากพันธุ์ 4-17 ชนิด โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบเป็นชนิดเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ Arcella 
vulgaris (โปรตัวซัว)., Lecane inermis และ Polyarthra dolichoptera (โรติเฟอร์) 
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  จากการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน พบว่า มีปริมาณแพลงก์ตอนมากที่สุดบริเวณ Bio 5 จำนวน 47 ชนิด                  
มีความหนาแน่นระหว่าง 5,264,000-32,851,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร และมีสัดส่วนระหว่างแพลงก์ตอนพืชและ                  
แพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในระดับ 42-80-130.76 เฉลี่ยเท่ากับ 86.22 ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายที่คำนวณได้มีค่าอยู่ใน
ระหว่าง 0.75-2.65 หรือเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 

สัตว์หน้าดิน : สัตว์หน้าดินที่สุ่มพบ ประกอบด้วย Phylum Annelida, Phylum Arthropoda และ Phylum 
Mollusca รวม 3 คลาส (Class) 6 วงศ์ (Family) 7 ชนิด (Species) มีความชุกชุมโดยรวม 1,470 ตัวต่อตารางเมตร โดย
บริเวณสถานีที่ 2 คลองช้างตายบริเวณจุดระบายนำ้ทิง้ของโครงการ (Bio2) และสถานีที ่ 3 คลองช้างตายบริเวณทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) พบสัตว์หน้าดินมากที่สุดจำนวน 4 ชนิด ระดับความชุกชุมของทั้ง 5 สถานี อยู่
ระหว่าง 30-1,200 ตัวต่อตารางเมตร โดยสัตว์หน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่นที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Chironomus sp. 
(หนอนแดง), Nais sp. (ไส้เดือนน้ำจืด) Trochotaia sp. (หอยจี้) และ Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำจืด) 

 พืชน้ำ : ชนิดพืชน้ำสุ่มพบ ประกอบด้วย พืชใต้น้ำ, พืชลอยน้ำ, พืชชายน้ำ รวม 17 วงศ์ 24 ชนิด โดยบริเวณสถานี 
ที่ 2 คลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2) และสถานีที่ 5 คลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล 
จำกัด (มหาชน) (Bio5) พบพืชน้ำมากที่สุด จำนวน 16 ชนิด โดยพืชน้ำที่มีความหนาแน่นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
Erianthus arundinaceus (พง), Brachiaria  mutica (หญ้าขน) และ Saccharum spontaneum (แขม) 

  ปลา : ปลาที่สุ่มพบมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 วงศ์ (Family) จำนวน 5 ชนิด มีช่วงขนาดความยาวตั้งแต่ 3.30-10.60 
ซม. โดยปลาที่สุ่มจับได้มากที่สุดเป็นปลาในวงศ์ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) บริเวณที่มีการกระจายของปลา
มากที่สุด ได้แก่ สถานีที่ 3 คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) การแพร่กระจายของชนิดปลา
ที่สำรวจพบ 4 ชนิด ปลาที่สุ่มจับได้เหล่านี้เป็นปลาพื้นเมืองในแหล่งน้ำจืดทั่วไปในประเทศไทย เช่น ปลาแป้นแก้ว ปลา
ตะเพียนทราย ปลาซิวควายแถบดำ ปลากริมควาย และปลาเข็ม สำหรับผลผลิตประเมินได้อยู่ในระดับ 2.99 -11.0 
กิโลกรัม/ไร่ หรือเฉลี่ย 5.89 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และค่าดัชนีความหลากหลายประเมินได้ 1.33 กล่าวได้ว่าการ
กระจายตัวของปลาในแหล่งน้ำแห่งนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 

 1)  ระยะก่อสร้าง 

  การปรับพื้นที่ และการดำเนินการก่อสร้างโครงการอาจทำให้เกิดการชะล้างตะกอนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูฝน อาจทำให้มีตะกอนดินชะล้างลงสู่ห้วยสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการ ซึ่งห้วยสาธารณประโยชน์
ดังกล่าวจะไหลผ่านพื ้นที ่โครงการ ก่อนไหลตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบกับการสำ รวจภาคสนาม พบว่า                     
ห้วยสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการซึ่งไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต เรียงหิน             
บดอัดปรับดินให้แน่น ปลูกหญ้า หรือพืชคลุมดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งประชิดกับแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์                 
เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ รวมทั้งจัดให้มีทางระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ก่อสร้างลงสู่       
บ่อหน่วงน้ำฝนและห้ามมิให้มีการปิดกั้นทางน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาต่อคุณภาพน้ำผิวดิน ตลอดจน
กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมห้องสุขาชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและประสานงานหน่วยงานทีไ่ดร้บั
อนุญาตมาสูบสิ ่งปฏิกูลเพื ่อนำไปกำจัด โดยไม่มีการระบายน้ำเสียจากห้องสุข าคนงานก่อสร้างลงสู ่แหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบจากการก่อสร้างต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำจะอยู่ในระดับต่ำ 
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 2) ระยะดำเนินการ 

  เมื ่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อรองรับน้ำเสียจากพื ้นที่
อุตสาหกรรมและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการ และมีการควบคุมน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ให้ไม่เกิน 
15 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นค่าควบคุมที่เข้มงวดกว่า
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด 

  สำหรับน้ำทิ ้งจากหอหล่อเย ็นของโรงไฟฟ้า จะควบคุมให้มีค ่าเป ็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 (ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 
มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 9 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 6.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นค่าควบคุมที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด 

  นอกจากนี้ โครงการมีการนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำไปผสมน้ำดิบ              
เพื่อผลิตน้ำประปา การนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำส่งให้โรงไฟฟ้าใช้เป็นน้ำใช้สำหรับหอหล่อเย็น นำไปล้างผ้ากรองบริเวณ
ระบบรีดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย และนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลด
ปริมาณน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดที่จะระบายลงสู่คลองช้างตาย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินโครงการ กรณีที่พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด โครงการจะระบายน้ำทิ้งดั งกล่าว 
เข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อนำกลับไปบำบัดใหม่จนกว่าน้ำทิ้งดังกล่าวจะมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลองช้างตาย ในส่วนของน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า กรณี
ที่พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการจะระบายน้ำทิ้งดังกล่าวลงสู่บ่อพัก             
น้ำทิ้งหอหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อส่งกลับไปให้โรงไฟฟ้าทำการบำบัดใหม่จนกว่าน้ำทิ้ง
ดังกล่าวจะมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดรวมทั้งแจ้งให้โรงไฟฟ้าหยุดระบายน้ำทิ้งหอหล่อเย็นเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้ง 
(Power plant cooling water pond) ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านชีวภาพใน
ระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น โครงการกำหนดให้มีการตรวจวั ดคุณภาพน้ำบริเวณ
คลองช้างตาย เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในดัชนี แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์
หน้าดิน และสัตว์น้ำ เป็นประจำทุก 6 เดือน ในช่วงฤดูฝน 1 ครั้ง และฤดูแล้ง 1 คร้ัง 

5.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

5.3.1 ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 เมื ่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที ่ดินของโครงการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 พบว่า ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณ ที่ดินประเภท อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน
มีจุดสีขาว กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
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คลังสินค้า สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอ่ืน และที่ดินประเภท ชบ. ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองอ่อน 
กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และกิจการอื่น ซึ่งที่ดินประเภทชุมชนชนบท มิได้ห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แต่อย่างไร ซึ่งโครงการได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรม
ห้ามตั้งตามข้อกำหนดของการใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการซึ ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความต้องการแรงงานเข้ามาสนับสนุน                 
การดำเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่จึงอาจจะส่งผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เทศบาล
ตำบลทับมา เทศบาลตำบลบ้านค่าย เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น    
เป็นผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากการขยายตัวของภาคพาณิชยกรรม และการบริการที่ตามมา เช่น การขยายตัวของที่พัก
อาศัยเพื่อรองรับพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในโรงงาน การขยายตัวด้านพาณิชยกรรม และการค้าขาย เป็นต้น ซึ่งการ
ขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในประเด็นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงาน                 
ที่เกี ่ยวข้อง จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันกับการขยายตัวของชุมชน ดังนั้น 
โครงการจึงจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ
ขยายตัวของประชากรในพื้นที่ต่อไป 

5.3.2 ผลกระทบด้านการใช้น้ำ 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาครัวเรือน            
ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อกิจกรรมการอุปโภค โดยบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ซึ่ง
ปัจจุบัน ในเดือนเมษายน 2564 กปภ. สาขาระยอง มีความสามารถในการผลิตน้ำประปาประมาณ 68,211 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
มีปริมาณน้ำที่ผลิต 2,020,499 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และปริมาณน้ำจำหน่าย 1,625,635 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และกปภ. 
สาขาบ้านฉาง มีความสามารถในการผลิตน้ำประปาประมาณ 89,023 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณน้ำ ที่ผลิต 2,633,161 
ลูกบาศก์เมตร/เดือน และปริมาณน้ำจำหน่าย 1,809,640 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และบริเวณพื้นที่ศึกษามีการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรกรรม พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง เกษตรกรอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และน้ำฝน 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การใช้น้ำระยะก่อสร้างจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานก่อสร้าง และน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง โดยคนงานทั้งหมดทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ จำนวน 200 คน คาดว่า
จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 14.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตร/คน/วัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
โรจน์, 2537) สำหรับน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมีการใช้น้อยมาก เนื่องจากกิจกรรมการการก่อสร้างของ
โครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับถมพื้นที่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบถนนและรางระบายน้ำบ่อหน่วงน้ำฝน 
และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่เป็นงานโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้มีลักษณะเป็น
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คอนกรีตผสมเสร็จ ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการน้ำใช้
รวมถึงการจัดเตรียมจัดหาและซื้อน้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้างไว้ตามจุดพักผ่อนที่โครงการกำหนดไว้ให้ 

2) ระยะดำเนินการ 

  เมื่อโครงการมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำดิบรวมประมาณ 13,536.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งเป็น น้ำดิบผลิตน้ำประปาสำหรับ 1) พื้นที่อุตสาหกรรม จะมีความต้องการใช้น้ำสูงสุด ประมาณ 9,364.4 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (น้ำใช้สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป ประมาณ 7,864.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำใช้สำหรับโรงไฟฟ้า ประมาณ 1,497 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) 2) พื้นที่สำนักงาน กนอ. ประมาณ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 3) พื้นที่ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้
และการจัดการมูลฝอย จะมีความต้องการใช้สูงสุด ประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำดิบสำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า 
4,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะรับน้ำดิบมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) น้ำดิบจากฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ หรือ
จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EAST WATER) 2) น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด และ 
3) น้ำจากเครื่องแยกตะกอนน้ำและน้ำตะกอนของระบบผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับพื้นที่ต่าง ๆ                
ในโครงการน้ำ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ 

  สำหรับการให้บริการน้ำใช้แก่พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่พาณิชยกรรม โครงการจัดให้มีระบบผลิตน้ำประปา 
ซึ่งมีความสามารถในการผลิตน้ำประปาสูงสุดประมาณ 9,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจัดให้มีถังเก็บน้ำประปาขนาด
ความจุรวมประมาณ 9,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำประปาได้ประมาณ 1 วัน  ดังนั้น ผลกระทบด้านการใช้
น้ำของโรงงานและพื้นที่พาณิชยกรรม กรณีเกิดเหตุระบบประปาขัดข้อง หรือหยุดเดินระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา
ระบบผลิตน้ำประปาจึงอยู่ในระดับต่ำ 

5.3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 1)  ระยะก่อสร้าง 

  การก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 24 เดือน จะต้องมีการปรับถมพื้นที่บางส่วน ที่อาจทำให้สภาพ               
การระบายน้ำในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดสร้างรางระบายน้ำฝนชั่วคราวพร้อม                   
บ่อตกตะกอนในพื้นที่โครงการก่อนระบายน้ำฝนลงสู่คลองช้างตายและคลองกะแมง และหากพื้นที่ใดมีการไหลบ่าของ
น้ำฝนรุนแรง โครงการจะปลูกหญ้าคลุมดิน หรือดาดคอนกรีตชั่วคราวบริเวณที่มีการกัดเซาะหรือพังทลาย เพื่ อป้องกัน
การกัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งจะห้ามมิให้มีการปิดกั้นคลองช้างตายและคลองกะแมง
บริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ เพื่อให้การระบายน้ำอยู่ในสภาพดี รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงปรับถมพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีฝนตก 
ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วมจะอยู่ในระดับต่ำ 

2) ระยะดำเนินการ 

  เมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่ โครงการจะมีการปรับถมพื้นที่ให้มีความสูงเฉลี่ยประมาณ +43.30 ถึง +49.50 เมตร 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเมื่อพิจารณาลักษณะพื้นที่โครงการพบว่าบริเวณด้านทิศตะวันตกมีคลองช้างตายไหล
ขนานกับพื้นที่โครงการ และบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีคลองกะแมงไหล โครงการได้มีการเว้น ระยะถอยร่นให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลงสภาพการระบายน้ำตามธรรมชาติ และโครงการมิได้มีการปิดกั้น
ทางน้ำแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลแผนที่น้ำท่วมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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(GISDA) ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2548-2560) บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบไม่เคยเกิดน้ำท่วมแต่อย่างใด ดังนั้น 
โครงการจึงไม่มีความจำเป็นในการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม โครงการจะประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสภาพการระบายน้ำของคลองช้างตายและคลองกะแมงให้มีการระบายน้ำ            
ที่ดีอยู่เสมอ 

  การออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการจะพิจารณา 2 ส่วน ได้แก่ ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ 
และระบบระบายน้ำภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีแนวคิดในการออกแบบดังนี้ 

  (1)  ระบบระบายน้ำภายใน ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำตามสภาพภูมิประเทศ
เพื่อลดการสูบนำ้โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการประหยัดพลงังานและสอดคล้องกับผงัแม่บทของโครงการโดยรวม 
รวมทั้งมีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำบ่อหน่วงนำ้สำหรับหนว่งน้ำฝนที่เกิดขึ้นในพืน้ที่โครงการ โดยออกแบบให้มี
ศักยภาพในการหน่วงนำ้ฝนได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 

     จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น โครงการได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ให้มีความสามารถในการรองรับน้ำฝนได้               
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557  ซึ่งจากการพจิารณา
น้ำฝนส่วนเกินจากการพัฒนาโครงการ พบว่า มีปริมาณน้ำฝนที่ต้องหน่วงไว้ 3 ชั่วโมง ประมาณ 281,692 ลูกบาศก์เมตร 
โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ 2 บ่อ ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 434,581 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน
ส่วนเกินที่เกิดขึ้น  

   ทั้งนี้ โครงการมีจะมีการนำน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการมาใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา โดย
โครงการมอบหมายให้บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เข้ามาดูแลการบริหารจัดการน้ำฝนที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ทำให้
ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการมีปริมาณน้อยลงโดยมีอัตราการระบายไม่เกินก่อนการพัฒนา
โครงการ นอกจากนี้ในการระบายน้ำฝนของโครงการจะต้องมีการจัดอาคารสลายพลังงานเพื่อลดความแรงของน้ำ               
เป็นการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ศึกษาจะอยู่ในระดับต่ำ 

  (2) ระบบระบายน้ำภายนอก มีการออกแบบการระบายน้ำ เพื่อควบคุมให้น้ำหลากภายนอกไหลผ่านพื้นที่
โครงการ มิให้โครงการเกิดการกีดขวางทางน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกโครงการ และควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ                 
จากภายนอกโครงการให้มีทิศทางการระบายน้ำให้เหมือนสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ พบว่า ภายหลังการพัฒนา
โครงการจะมีพื ้นที่ที ่กีดขวางทางการไหลของน้ำ โครงการจึงออกแบบให้มีรางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี ่เหลี่ยม                       
(U shape) บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน และท่อลอดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (Pipe culvert) เพื่อรองรับปริมาณ
น้ำฝนไหลนองจากภายนอกและรวบรวมลงสู่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ไหลพาดผ่านพื้นที่โครงการ รางระบายน้ำฝน
ของทางสาธารณประโยชน์ และรางระบายน้ำของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ต่อไป 

   อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านการระบายน้ำ โครงการจะประสานงาน และ
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองช้างตายและคลองกะแมงซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และ
น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณประโยชน์ให้ระบายน้ำตามสภาพธรรมชาติ 
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5.3.4  ผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า 

  การใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ศึกษาใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านค่าย มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์ มีหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด 50 เมกะโวลต์แอมแปร์ จำนวน 6 ชุด ในขณะที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า 
ประมาณ 58.50 เมกะวัตต์ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะขอรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านค่าย ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
บริเวณพื้นที่โครงการ และโครงการกำหนดบริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ใช้งาน
กรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการมีระยะเวลาประมาณ 24 เดือน และมีปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไม่มากนัก 
การให้บริการไฟฟ้าของ กฟภ. สาขาอำเภอบ้านค่าย พบว่า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้สำหรับกิจกรรมก่อสร้างได้เพียงพอ 
ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  เมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 66 เมกะจะรับไฟฟ้าจากกฟภ. สาขาอำเภอ
บ้านค่าย ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. สาขาอำเภอบ้านค่าย มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์ ในขณะที่ชุมชน               
ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า ประมาณ 58.50 เมกะวัตต์ (คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของความสามารถ                
ในการให้บริการไฟฟ้า) ทำให้ กฟภ. สาขาอำเภอบ้านค่าย สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พื ้นที่ต่าง ๆ ของโครงการได้                    
อย่างเพียงพอ ดังนั้น ในระยะดำเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในระดับต่ำ 

  สำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ต่าง ๆ โครงการจัดเตรียมพื้นที่ขนาด 8.06 ไร่ สำหรับ
จัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้า 115 KVA เป็นแรงดัน 22 KVA เพื่อจ่ายให้กับพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่              
ต่าง ๆ ในโครงการ โดย กฟภ. จะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบริเวณพื้นที่โครงการ 

  อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเปิดดำเนินการแล้ว 
จะมีไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการรวมสูงสุดประมาณ 145 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอ
ต่อความต้องการไฟฟ้าสำหรับใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ และจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคต 

5.3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว 

 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก และตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ซึ่งปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมพื ้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล               
หนองละลอก โดยมีรถจัดเก็บมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน และรถบรรทุก            
เทท้าย ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมด 16 คน ปัจจุบัน
จัดเก็บมูลฝอยประมาณ 12 ตัน/วัน และสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยครอบคลุม
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน โดยมีรถจัดเก็บมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร 
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จำนวน 1 คัน (ใช้งานเฉพาะกิจ) รถจัดเก็บมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทั้งหมด 3 คน ปัจจุบันเก็บมูลฝอยประมาณ 4-5 ตัน/วัน ทั้งนี้ มูลฝอยที่จัดเก็บได้ของทั้ง 2 พื้นที่ จะมีการนำไป
กำจัดยังที่กำจัดมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ เริ่มใช้กำจัดมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2558 สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ศักยภาพของ
ระบบ 200 ตันต่อวัน การกำจัดมูลฝอยดำเนินการโดยวิธีการคัดแยกและฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การปรับพื ้นที ่บริเวณส่วนขยายและการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการ               
จะก่อให้เกิดมูลฝอย จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยมูลฝอย
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณ 160 กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยโครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับมูลฝอยดังกล่าว
ที่เกิดขึ้น ก่อนประสานงานให้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เข้ามาดำเนินการเก็บขน
เพื่อนำไปกำจัด สำหรับมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมารับผิดชอบในการเก็บขนไปกำจัด นำ
กลับมาใช้ใหม่ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดให้บริษัทรับเหมา อบรมคนงานในการ
คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อหรือ
แยกของเสียตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัดและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้น คาดว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการจัดการมูลฝอยอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  (1) ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   ในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 11,032.5 กิโลกรัม/วัน 
โดยมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ โครงการและโรงงานอุตสาหกรรมจะคัดแยกและจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของมูลฝอยย่อยสลายได้มูลฝอยทั่วไป จะประสานงานให้บริษัท 
อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด ทั้งนี้บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดจะต้องขอ
อนุญาตเก็บขนขยะมูลฝอยกับ อบต. หนองละลอกก่อนดำเนินการ สำหรับมูลฝอยอันตราย โครงการและโรงงานจะทำการคัด
แยกและรวบรวมไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม และประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา
รับนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

  (2)  กากอุตสาหกรรมจากพื้นที่อุตสาหกรรม 

   การคาดการณ์ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากพื้นที่อุตสาหกรรมจะใช้หลักเกณฑ์การคาดการณ์               
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวย
ความสะดวก และบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 พบว่า เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมี
ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประมาณ 20,633.4 กิโลกรัม/วัน แบ่งเป็น 
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   กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น กระดาษ ลัง ไม้            
พาเลท เหล็ก โลหะ/อโลหะ พลาสติก เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณกากของเสียไม่อันตรายประมาณ 19,601.7 กิโลกรัม/วัน 
โครงการกำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ต้องติดต่อให้บริษัทที่ได้รั บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับ                 
นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป หรือคัดแยกจำหน่ายให้บริษัทรับซื้อ กรณีเป็นกากอุตสาหกรรมที่สามารถนำกลับไปใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ 

   กากอุตสาหกรรมอันตราย คาดว่าจะเกิดกากอุตสาหกรรมอันตรายประมาณ 1,031.7 กิโลกรัม/วัน 
โครงการกำหนดให้โรงงานรายโรงจะต้องติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับนำไปกำจัด                
อย่างถูกวิธีต่อไป ทั้งนี้ การนำกากของเสียออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้งโรงงานจะต้องแจ้งชนิด/ปริมาณให้โครงการทราบ 
ตลอดจนจัดส่งใบกำกบัการขนส่ง (Manifest) 

   ดังนั้น การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานในพื้นที่โครงการจึงได้รับการควบคุมและกำกับดแูล
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบพื้นที่ได้ 

  (3)  กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย 

     เมื่อปริมาณกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณที่เกิดขึ้นเพียงพอที่จะส่ง
กำจัด โครงการจะส่งวิเคราะห์โดยการสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET)  ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป 

   สำหรับแนวทางในการจัดการกากของเสียในภาพรวมนั้น โครงการจะส่งเสริมให้โรงงานใช้แนวคิดในการ
ลดปริมาณกากของเสียที่แหล่งกำเนิด เพื่อให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโรงงานรายโรงจะหา
วิธีการนำของเสียเหล่านั้นกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อให้มีของเสียไปกำจัดน้อยที่สุด รวมทั้ง จะสนับสนุนให้มี
การหมุนเวียนของเสียจากโรงงานอื่นมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงานตนเองตามแนวทางโครงการ Eco-Industrial 
Estate ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ในนิคมอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการใช้ซ้ำ (Reuse) การลดของเสีย (Reduce) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

   นอกจากนี้เพื ่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมการจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
โครงการได้กำหนดให้โรงงานแต่ละโรงจะต้องรวบรวมข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบใบกำกับการขนส่ง 
(Manifest Form) ที่ระบุถึงชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรม บริษัทรับขน บริษัทรับกำจัด และวิธีการกำจัด ซึ่งออกโดย
หน่วยงานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมและสำเนา Manifest Form แจ้งให้โครงการทราบ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในภาพรวม ดังนั้น การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานในพื้นที่โครงการจึง
ได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมภายนอกพื้นที่โครงการ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ได้ 
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5.3.6 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 

 โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอกและตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งมีเส้นทางคมนาคม  
ต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางมายังพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3143 (บ้านค่าย-หนองละลอก) 
บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ทำการศึกษาปริมาณการคมนาคมขนส่งบนเส้นทางดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปปริมาณการจราจรได้                 
ดังตารางที่ 5.3.6-1  

 ผลการประเมินผลกระทบด้านคมนาคม ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ระยะก่อสร้าง  

  การก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 24 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2565 และสิ้นสุดประมาณปลายปี 
พ.ศ. 2567 คาดว่าจะมีการใช้ยานพาหนะในการขนส่งช่วงระยะก่อสร้าง ทั้งในส่วนของการรับส่งคนงาน 76 คัน/วัน และ
ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง 10 คัน/วัน ปริมาณการจราจรรวม 28 PCU/ชั่วโมง ทั้งนี้ ในช่วงระยะก่อสร้างกำหนดให้ปริมาณ
ยานพาหนะทั้งหมดใช้เส้นทางผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 เมื่อทำการคาดการณ์ปริมาณจราจรตลอดระยะก่อสร้าง
โครงการที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 รายละแสดงดัง ตารางที่ 5.3.6-2 พบว่า 
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้างส่งผลให้ปริมาณจราจรบนถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ได้ส่งผลให้สภาพการจราจรของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  

 2) ระยะดำเนินการ 

  โครงการจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเฟสที่ 1 ประมาณ 5 ปี ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเต็มพื้นที่เฟสที่ 1 
ปี พ.ศ. 2572  ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรถรับ-ส่งคนงานของโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 1,073 
PCU/ชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาปกติจะมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบของโรงงานต่าง ๆ  86 PCU/ชั่วโมง  

  สำหรับการพัฒนาพื้นที่โครงการเต็มพื้นที่โครงการในปี 2577 ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากรถรับ-ส่งคนงานของโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่  1,956 PCU/ชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาปกติจะมีปริมาณการจราจรที่
เพิ ่มขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบของโรงงานต่าง ๆ 172 PCU/ชั่วโมง ทั้งนี ้ ในช่วงระยะดำเนินการกำหนดให้ปริมาณ
ยานพาหนะของโครงการทั้งหมดเข้า-ออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 และตามแผนการพัฒนาโครงการในแต่
ละเฟสจะใช้ระยะเวลา 5 ปี จึงจะดำเนินการเต็มพื้นที่ และในเฟสที่ 2 จะพิจารณาในกรณีที่ในอนาคตจะมีถนน ช -10 
บริเวณทิศเหนือของโครงการ (ถนนตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เร่ือง แผนผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
มาแบ่งเบาปริมาณการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 รายละแสดงดังตารางที ่ 5.3.6-2 ทั้งนี ้ ในการ
ประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง พิจารณาผลกระทบจากการจราจร ดังนี้ 

  ก) กรณีเปิดดำเนินการเฟสที่ 1 

   จากผลการประเมินผลกระทบด้านสภาพการจราจร พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนปัจจุบันบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3143 มีสภาพการจราจรดี แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม และ
ชุมชน การพัฒนาโครงการจึงจะส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของสภาพการจราจรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ช่วงเวลาปกติแม้ว่า
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ปริมาณการจราจรของโครงการจะส่งผลให้สภาพการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย 
แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ความสามารถในการรองรับของถนน 

  ข) กรณีเปิดดำเนินการเฟสที่ 2 

   เมื่อโครงการเปิดดำเนินการในเฟสที่ 2 กำหนดให้ปริมาณยานพาหนะ ร้อยละ 50 ใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3143 ในขณะที่ยานพาหนะ ร้อยละ 50 ใช้ถนนสาย ช-10 ซึ่งเป็นถนนในอนาคตที่จะมีการก่อสร้างตามแผนการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้ 

   จากผลการประเมินผลกระทบด้านสภาพการจราจร พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนปัจจุบันบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3143 มีสภาพการจราจรดี แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม และ
ชุมชน การพัฒนาโครงการจึงจะส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของสภาพการจราจรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ช่วงเวลาปกติแม้ว่า
ปริมาณการจราจรของโครงการจะส่งผลให้สภาพการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย 
แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ความสามารถในการรองรับของถนน  

   จากผลการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งข้างต้น เป็นการประเมินในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่รถรถ
รับ-ส่งคนงานของโรงงานต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัตินั้นการเดินทางเพื่อมาปฏิบัติงานของ
โรงงานแต่ละแห่งมิได้เป็นช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านการคมนาคม
ขนส่งที่เกิดขึ้น โครงการได้กำหนดมาตรการดังต่อไปนี้ 

   -  เมื่อปริมาณจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ในช่วงเร่งด่วน มี
สภาพจราจรหนาแน่น ให้โครงการขอความร่วมมือกับโรงงานภายในพื้นที่โครงการให้พิจารณากำหนดเวลาเข้างานหรือเลิก
งานให้ต่างกัน 

    -  โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง หรือหน่วยงานท้องถิ่นใน
พื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน
งานด้านการจราจร 

   - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 
16.00-18.00 น.) 

   นอกจากนี้ มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

   - ประสานงานให้โรงงานภายในพื้นที่โครงการควบคุมน้ำหนักรถ บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด และกวดขัน
พนักงานขับรถให้มีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

     - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดในเขตพื้นที่ชุมชน สำหรับบริเวณพื้นที่
โครงการ กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

   - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ในชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-
08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 
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   - กำหนดห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและ
ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

ตารางที่ 5.3.6-1 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3143 บริเวณกิโลเมตรที่ 5+800                                
บ้านค่าย-หนองละลอก (ขาเข้า-ขาออก) ปี พ.ศ. 2564 

ประเภท 
ขาเข้า ขาออก 

จำนวน (คัน/วัน) ร้อยละ จำนวน (คัน/วัน) ร้อยละ 
รถยนต์น่ังไม่เกิน 7 คน 946 25.19 1,188 28.45 
รถยนต์น่ังเกิน 7 คน 148 3.94 168 4.02 
รถโดยสารขนาดเล็ก 0 0.00 0 0.00 
รถโดยสารขนาดกลาง 2 0.05 10 0.24 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 22 0.59 32 0.77 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 1,320 35.14 1,492 35.73 
รถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) 84 2.24 114 2.73 
รถบรรทุก 3 เพลา (10 ล้อ) 274 7.29 192 4.60 
รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 104 2.77 90 2.16 
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 34 0.91 16 0.37 
รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 8 0.21 10 0.24 
รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง 814 21.67 864 20.69 

รวม 3,756 100.00 4,176 100.00 
หมายเหต ุ : ปริมาณการจราจร (คัน/วนั) เป็นการตรวจนับปริมาณการจราจรตอ่เนื่อง 12 ชัว่โมง 
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั ดำเนนิการตรวจนับปริมาณจราจรตอ่เนื่อง 12 ชั่วโมง เมือ่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 5.3.6-2 สภาพการจราจรของถนนสายหลักของโครงการในระยะก่อสร้างและดำเนินการ 

ช่วงเวลา 
ในการประเมิน 

ผลกระทบ 

ความสามารถการรองรับ 
ปริมาณยานพาหนะ 

(PCU/ชั่วโมง) 

ช่วงเวลาใน
การประเมิน 
ผลกระทบ 

ปริมาณยานพาหนะ 
(PCU/ชั่วโมง) 

สภาพจราจร 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

ก่อนมี
โครงการ 

เพิ่มจาก
โครงการ 

หลังมี
โครงการ 

V/C  
Ratio2/ 

สภาพ 
จราจร3/ 

V/C  
Ratio2/ 

สภาพ 
จราจร3/ 

ช่วงเวลาปกติ :          
ปัจจุบัน 2,000 2564 802 - - 0.40 ดี - - 

ระยะก่อสร้าง 2,000 2565 826 284/ 854 0.41 ดี 0.43 ดี 
 2,000 2566 851 284/ 879 0.43 ดี 0.44 ดี 
 2,000 2567 877 284/ 905 0.44 ดี 0.45 ดี 

ระยะดำเนินการ 2,000 2568 903 2624/ 1,165 0.45 ดี 0.58 พอใช้ได้ 
(พัฒนาเฟสท่ี 1) 2,000 2569 930 4644/ 1,394 0.47 ดี 0.70 หนาแน่น 

 2,000 2570 958 6664/ 1,624 0.48 ดี 0.81 หนาแน่น 
 2,000 2571 987 8714/ 1,858 0.49 ดี 0.93 หนาแน่นมาก 
 2,000 2572 1,016 1,0734/ 2,089 0.51 ดี 1.04 หนาแน่นมาก 

ระยดำเนินการ 2,000 2573 1,047 8204/ 1,867 0.52 ดี 0.93 หนาแน่นมาก 
(พัฒนาเต็มพื้นที่ 2,000 2574 1,078 1,1044/ 2,182 0.54 พอใช้ได้ 1.09 หนาแน่นมาก 

โครงการ) 2,000 2575 1,111 1,3874/ 2,498 0.56 พอใช้ได้ 1.25 หนาแน่นมาก 
 2,000 2576 1,144 1,6724/ 2,816 0.57 พอใช้ได้ 1.41 หนาแน่นมาก 
 2,000 2577 1,178 1,9564/ 3,134 0.59 พอใช้ได้ 1.57 หนาแน่นมาก 

ช่วงเวลาปกติ :          
ปัจจุบัน 2,000 2564 468 - - 0.23 ดีมาก - - 

ระยะก่อสร้าง 2,000 2565 482 6 488 0.24 ดีมาก 0.24 ดีมาก 
 2,000 2566 497 6 503 0.25 ดีมาก 0.25 ดีมาก 
 2,000 2567 511 6 517 0.26 ดีมาก 0.26 ดีมาก 

ระยะดำเนินการ 2,000 2568 527 125/ 539 0.26 ดีมาก 0.27 ดีมาก 
(พัฒนาเฟสท่ี 1) 2,000 2569 543 305/ 573 0.27 ดีมาก 0.29 ดีมาก 

 2,000 2570 559 495/ 608 0.28 ดีมาก 0.30 ดีมาก 
 2,000 2571 576 675/ 643 0.29 ดีมาก 0.32 ดีมาก 
 2,000 2572 593 865/ 679 0.30 ดีมาก 0.34 ดีมาก 

ระยดำเนินการ 2,000 2573 611 695/ 680 0.31 ดีมาก 0.34 ดีมาก 
(พัฒนาเต็มพื้นที่ 2,000 2574 629 955/ 724 0.31 ดีมาก 0.36 ดีมาก 

โครงการ) 2,000 2575 648 1215/ 769 0.32 ดีมาก 0.38 ดี 
 2,000 2576 667 1465/ 813 0.33 ดีมาก 0.41 ดี 
 2,000 2577 687 1725/ 859 0.34 ดีมาก 0.43 ดี 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 
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5.4   คุณค่าคุณภาพชีวิต 

5.4.1 ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การก่อสร้างของโครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน มีการจ้างแรงงานสูงสุดประมาณ 200 คน โดย
โครงการได้มีนโยบายในการรับคนงานในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเป็นอันดับแรก หากคนในพื้นที่มคีณุสมบัติ
ไม่ตรงตามที่โครงการกำหนด หรือมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนคนงานที่ต้องการ จำเป็นจะต้องมีการจ้างคนงาน                
จากต่างถิ่นเข้ามาทำงาน ทำให้เกิดอาชีพให้บริการที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีกิจกรรมการบริการด้านให้เช่าที่พักอาศัย
เติบโตขึ้นมากในชุมชนในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ เช่น อาชีพค้าขายเบ็ดเตล็ด 
ขายอาหาร และบริการต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น ส่งผลให้คนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น             
ทั้งเศรษฐกิจในชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน ดังนั้น ในระยะก่อสร้างนี้โครงการจึงมีผลกระทบด้านบวก อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาใช้แรงงานในพื้นที่เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้น 

   สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การคมนาคม
ขนส่ง การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย ฯลฯ รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น 
หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้   อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
โดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

  อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/
เงื ่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู ้ร้องเรียนทราบผลการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  ดังนั้น/คาดว่า
ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

เมื่อมีการพัฒนาเต็มพื้นที่โครงการอาจเกิดผลกระทบทางสภาพเศรษฐกิจ -สังคม โดยผลกระทบด้านผลดี
โดยตรง คือ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อ
นำไปจัดสรร และพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ การเข้ามาตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึน
ประมาณ 13,791 คน และเพื ่อความสะดวกในการเดินทางมาทำงานของพนักงาน ส่งผลให้มีความต้องการด้าน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ ทำให้เกิดการประกอบอาชีพให้เช่าห้องพัก/บ้านเช่า เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็น
ตัวกระตุ้นในการสร้างอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็น
ต้น เพื่อรองรับแรงงานที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการนอกจากผลดีที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาโครงการจะ
ทำให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีแรงงานต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ อาจทำให้มี
ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผลต่อการขยายตัวของเมืองและความพอเพียงของสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับสูง 
ดังนั้น โครงการจะต้องประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลการพัฒนา
โครงการ เพื่อวางแผนรองรับการขยายตัวของประชากรต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม โครงการจะสนับสนุนหน่วยงานทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางอ้อม เช่น สนับสนุน
ด้านงบประมาณ การรณรงค์ และการเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น และจะมีการกำหนดมาตรการที่จะประสานงานกับโรงงานที่
เข้ามาตั้งในพื้นที่ให้ความสำคัญเรื่องการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก และหากแรงงานมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
โรงงานกำหนด จำเป็นต้องจ้างคนงานต่างถิ่นเข้ามาทำงาน โรงงานต่าง ๆ จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อใช้
ควบคุมดูแลไม่ให้แรงงานเหล่านี้สร้างปัญหาให้แก่ชุมชน 

  นอกจากนี้ โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/
นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่าสองในสามของ
จำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รวมทั้งจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนและประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/
เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ดังนั้นคาดว่าผลกระทบ
ด้านสภาพเศรษฐกิจ และสังคมต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

5.4.2 ผลกระทบด้านเกษตรกรรม 

 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน และภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับ
การสำรวจภาคสนาม พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน และยูคาลิปตัส เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งพบว่า มีผู้ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน และทำไร่ เป็นต้น   

 เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ พบว่า ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อพืชผล
ทางด้านการเกษตรบริเวณโดยรอบที่ตั ้งโครงการ คือ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากโครงการ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไดออกไซด์ (NOx as NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) 
กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหนึ่ง และมีระยะการสัมผัสที่ยาวนานพออาจส่งผล
กระทบต่อพืชไร่ ซึ่งจากข้อมูลเอกสารตำราระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ตำราระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศ . พิมพ์ครั ้งท ี ่  2 (ฉบับปรับปรุง) . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.2550.) อ้างอิงไว้หน้าที่ 1-22 ระบุลักษณะเด่นของความเสียหายของพืชแยกตามประเภทสารมลพิษทาง
อากาศ พบว่า 

 1) ความเข้มข้นของ NO2 ประมาณ 2.5 ส่วนในล้านส่วน หรือ 4,700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 4 
ชั่วโมงต่อเนื่องกัน จะทำให้ส่วนของเนื้อใบมีสีขาวและสีน้ำตาลระหว่างเส้นใบและมีจุดด่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอน  

 2)  ความเข้มข้นของ SO2 ประมาณ 0.3 ส่วนในล้านส่วน หรือ 786 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 8 
ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน จะทำให้ส่วนของเนื้อใบเกิดจุดด่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอนระหว่างเส้นใบ ใบเหลืองซีด ชะงักการเตบิโต 
และใบร่วง 

 3)  ฝุ่นละอองจะทำให้พืชเจริญเติบโตช้าลงจากการเกาะติดที่ผิวใบหรือส่วนต่าง ๆ ของพืช  
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 อย่างไรก็ตาม โครงการมีการควบคุมอัตราการระบายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่
โครงการ มิให้มีค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเกินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) 
ของโครงการ รวมทั้งเพื่อควบคุมมิให้มีค่าระดับคุณภาพอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่โดยรอบโครงการมีค่าเกินค่ามาตรฐาน
ที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ และต้องไม่เกินค่าความเข้มข้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อพื้นที่เกษตรกรรมจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 สำหรับผลกระทบที่อาจเกิดจากพื้นที่เกษตรกรรม กรณีที่มีการระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด โครงการลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ โครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบัดให้มีค่าตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ยกเว้น ค่าบีโอดีควบคุมไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้งควบคุมค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำไม่น้อยกว่า 6 
มิลลิกรัม/ลิตร การระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำในระดับต่ำ 

6. ผลการศึกษาด้านสุขภาพ 

 โครงการได้ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ คาดว่ากิจกรรมการก่อสรา้ง
โครงการอาจก ่ อ ให ้ เก ิ ดผลกระทบต ่อคนงานก ่ อสร ้ า ง  และประชาชนท ี ่ อย ู ่ โดยรอบพ ื ้ นท ี ่ โครงการ  
โดยผลกระทบทางตรง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน ขยะมูลฝอย น้ำเสีย การคมนาคมขนส่ง และอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน สำหรับผลกระทบโดยอ้อม ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝง และความเพียงพอของ
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์  

 สำหรับระยะดำเนินการของโครงการ มีการตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ผลกระทบทางตรงที่อาจเกิดขึ้น 
ได้แก่ มลภาวะทางอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน การระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลาง การจัดการมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรม อุบัติเหตุจากการทำงาน การคมนาคม และอุบัติภัย 
ผลกระทบในทางอ้อม ได้แก่ การแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ และปัญหาสังคม 

 การประเมินความเสี ่ยงด้านสุขภาพ บริษัทที ่ปรึกษาใช้หลักการประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) 
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้สิ่งคุกคามสุขภาพ การประเมินการรับสัมผัส การประเมินขนาดการรับสัมผัส             
การอธิบายความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น รวมทั้ง ปัญหา และข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ได้นำมาเข้าสู่การวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาโดยใช้ Health Risk Assessment Matrix ประกอบด้วย ระดับผลที่เกิดขึ้นแบ่งระดับตามความ
รุนแรงที่เพิ ่มขึ้นหากเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงนั้นขึ้นจริง จากระดับ 1 ถึงระดับ 5 และระดับความน่าจะเป็น                   
แบ่งระดับโอกาสของการเกิดผลกระทบ โดยอ้างอิงข้อมูลในอดีต จากการคำนวณ จากข้อมูลในอดีตของประเทศ ที่เคย
เกิดเหตุการณ์ หรือจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ที่มีโครงการเหมือนกัน โดยแบ่งระดับ 1 ถึงระดับ 5 โดยนำ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมาคูณกับระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ จะได้ระดับนัยสำคัญของ
ความเสี่ยง คือ จุดตัดระหว่างระดับความรุนแรงและระดับโอกาส โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ (1) ระดับต่ำ หมายถึง ระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม (2) ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
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ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ โดยอาจมีมาตรการ/การเฝ้าระวัง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม ให้
ประเมินซ้ำเป็นระยะ ๆ (3) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
(4) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที หรือหยุดดำเนินการทันทีหาก
ไม่สามารถควบคุมได้ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่รอบโครงการในระดับสูง ได้แก่ (1) มลพิษอากาศ (ฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมก่อสร้าง มลพิษจากอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ) (2) ระดับเสียง (3) อุบัติเหตุ/การกีดขวางจราจรจากการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ (4) ความพร้อมด้านสาธารณสุข 

  - ผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากอุตสาหกรรม (2) น้ำใช้ (3) การ
จัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (5) การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานต่างถิ่น 

 2) ระยะดำเนินการ 

  - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อประชาชนที ่อาศัยโดยรอบพื้นที ่โครงการในระดับสูง ได้แก่ (1) การใช้น้ำ                      
(2) คุณภาพน้ำ (3) การคมนาคมขนส่ง (4) มลพิษอากาศ (5) การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากอุตสาหกรรม และ
(6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  - ผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) ระดับเสียง (2) ความพร้อมด้านสาธารณสุข (3) การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานต่างถิ่น 

7. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ ทั้งช่วง
ก่อสร้าง และดำเนินการนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ไว้ในตารางที่ 7.1 ถึงตารางที่ 7.3 ตามลำดับ 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่โครงการนำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รายละเอียดของแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 7.4 และตารางที่ 7.5 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 61 

ตารางที่ 7.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยผังแม่บทโครงการแสดงดังรูปท่ี 7-1 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 

- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด ต้องแจ้งให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบ
โดยเร็ว เพ่ือหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 

- ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื ่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานฯ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกำหนดตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 

- หากบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  มีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 
ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา 
อนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังน้ี 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 

1) หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการท่ีเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 62 

ตารางที่ 7.1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 

2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อ
โครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามท่ี
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าท่ี
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

   

 

- หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณประโยชน์พาดผ่านหรือประชิดกับพื้นที่โรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องคงสภาพการใช้ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้
ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้
ดำเนินการตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการท่ัวไป 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 63 

ตารางที่ 7.1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) - โครงการต้องไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านในพื้นที่โครงการและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 

- กำหนดให้โครงการต้องเชื ่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (AQMs) ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบอัตโนมัติ
ต่อเน่ือง (CEMs) ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQMS) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น 
เข้ากับศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทเพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. ( I-E-A-T 
Operation Center) หรือ EMC2 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 23 คน ประกอบด้วย 
ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทน 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 (1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน เป็นประชาชนทั่วไปไม่รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 16 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อจาก
ชุมชนหรือวิธีการอื ่นใดจากชุมชนรอบที่ตั ้งโครงการในพื้นที ่รัศมี 5 กิโลเมตร  และต้องมี
ผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

   

 

ก) ผู้แทนประชาชนในเขต อบต. หนองละลอก 2 ท่าน 
ข) ผู้แทนประชาชนในเขต อบต.หนองตะพาน 2 ท่าน 
ค) ผู้แทนประชาชนใน อบต.  บางบุตร 2 ท่าน 
ง) ผู้แทนประชาชนในเขต ทต. บ้านค่าย  2 ท่าน 
จ) ผู้แทนประชาชนในเขต ทต. ทับมา  2 ท่าน 
ฉ) ผู้แทนประชาชนในเขต อบต.นิคมพัฒนา 2 ท่าน 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 64 

ตารางที่ 7.1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ช) ผู้แทนประชาชนในเขต ทต.มาบข่า  2 ท่าน 
ซ) ผู้แทนประชาชนในเขต ทต. มาบข่าพัฒนา 2 ท่าน 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

สิ่งแวดล้อม (ต่อ) (2) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 

 

ก) นายอำเภอบ้านค่าย จำนวน 1 คน 
ข) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน จำนวน 1 คน  
ค) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือผู้แทน จำนวน 1 คน  
ง) สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน 1 คน 

   

 
(3) กรรมการที ่เป็นนักวิชาการในท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน  
   

 (4) กรรมการผู้แทนโครงการ ไม่เกิน 2 คน    
 2) วิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้    

 

(1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใด
จากประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือคณะกรรมการบุคคลท่ี
เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชน โดยวิธีการคัดสรรผู้แทนภาคประชาชน อาจดำเนินการได้ดังนี้ 

   

 

ก) จัดให้มีการประชุมภายในชุมชน ซึ ่งแต่ละชุมชนจะเป็นผู ้คัดเลือกตัวแทน
ประชาชนเอง โดยผู ้นำชุมชนอาจมีหน้าที ่ เพียงแค่นัดประชุม ส่วนการ
ดำเนินการคัดเลือกให้ประชาชนที่เข้าประชุมเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน ทำ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นจึงเลือกแทนประชาชนเพื่อทำหน้าที่ใน
คณะกรรมการฯ ทั้งน้ีให้ยึดหลักการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นหลัก
หากเสมอกันให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้ขาด 

   

 
ข) แต่ละชุมชนแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในชุมชนเพื่อรับทราบ และให้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการคัดเลือก (สามารถประชาสัมพันธ์ 
   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 65 

ตารางที่ 7.1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

แจ้งได้ทางช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน การแจ้งผ่านวิทยุ
ตามสาย หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของหน่วยงาน) 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

สิ่งแวดล้อม (ต่อ) ค) หากได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยกับตัวแทนประชาชนที่ได้รับการ
คัดเลือกมากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ต้องจัดให้มีการคัดเลือกใหม่ และ
แจ้งผลต่อประชาชนอีกครั้ง 

  

 ง) ส่งรายชื่อตัวแทนภาคประชาชนของแต่ละชุมชนเสนอต่อนายอำเภอบางบ้าน
ค่าย เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ในลำดับต่อไป 

   

 
(2) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือผู้แทน และ
สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน  

   

 (3) กรรมการที ่เป็นนักวิชาการในท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม หรือด้านอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องมาจากตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เสนอชื่ออาจารย์/นักวิชาการจำนวน 1 ท่าน เพื ่อมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป     

   

 
(4) กรรมการผู้แทนโครงการ มาจากตัวแทนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนอง

ละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   
   

 3) อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้    

 

(1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 66 

ตารางที่ 7.1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

(2) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง     

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

สิ่งแวดล้อม (ต่อ) (3) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดความรอบคอบ
มากที่สุด และเกิดปัญหากับชุมชนน้อยท่ีสุด 

  

 
(4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อ

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริง 

   

 
(5) ตรวจเยี ่ยมโครงการ รับรู ้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ

ตรวจวัด เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
   

 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการดำเนิน
โครงการ และร่วมติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ประชาชน  ที่อาศัยในชุมชนโดยรอบได้รับจากการดำเนินโครงการ ร่วมหา
แนวทาง แก้ไขปัญหา ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติกรณีเกิดปัญหาจากโครงการ และ
ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากโครงการ รวมท้ัง
ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   

 
(7) พิจารณาแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 

ของโครงการ เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดย
แท้จริง 

   

 
(8)  ตรวจสอบสภาพพื้นที่สาธารณะในพื้นที่โครงการเป็นประจำ  ทุกปี เพื่อเฝ้าระวัง

ไม่ให้มีการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ 
   

 4) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง    

 
(1) ให้แต่งตั ้งคณะกรรมการฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที ่ได้รับความเห็นชอบใน

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 67 

ตารางที่ 7.1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  ของบริษัท               
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

(2) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการประกาศ
แต่งตั้ง และอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 (3) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี แต่ต้องไม่เกิน 90 
วันนับต้ังแต่วันท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระน้ัน 

   

 

(4) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงและให้ผู้ท่ี
ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน แต่หากกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระน้อยกว่า 90 วัน ไม่
ต้องมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั ้งกรรมการแทนตำแหน่งที ่ว่างลง ให้คณะกรรมการเท่าท่ี
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป   

   

 (5) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยังมีในกรณีดังน้ี    

 
ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าหน้าท่ีต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต วิกลจริต จิตฟั่น

เฟือน ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
   

 
ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามท่ี

คณะกรรมการกำหนด 
   

 
ค) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 
   

 ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นท่ีท่ีรอบโครงการท่ีกำหนดเกินกว่า 90 วัน    

 
จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 
   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

5) ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  (1) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
(2) ความถี่ในการประชุมทุก 6 เดือน หรือแล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หาก

พบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถ ประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ 

   

 
(3) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่น

มาประชุมแทนต้องมีหนังสือมอบหมายจากกรรมการตัวจริงทุกครั้งจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
แต่ไม่มีสิทธิ์ในการลงมติ 

   

 6) งบประมาณในการดำเนินงาน    

 
งบในการดำเนินงานของคณะกรรมการ อยู ่ในความรับผิดชอบ ของบริษัท พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
   

3. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรม
หรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อ สังคม (CSR) เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนา และ
วัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น เป็นประจำทุกปี  

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

4. สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียว
และแนวกันชน 

- ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
โดยรอบพื้นที่โครงการมีพื้นที่รวม 218.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.11 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อ
ปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี เช่น มะฮอกกานี  
ใบใหญ่ มะฮอกกานีใบเล็ก ยางอินเดีย กระถินณรงค์ กระถินเทพา เฟื่องฟ้า และข่อย เป็น
ต้น  ไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  ให้เหมาะสม และ
สวยงาม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ  

พื้นท่ีโครงการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียว
และแนวกันชน (ต่อ) 

- กำหนดให้โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ังในพื้นท่ีโครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
พื้นท่ีโรงงาน กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมใดไม่สามารถจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงานตามท่ี
กำหนดได้ เน่ืองจากมีกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีสีเขียวภายในพื้นท่ี
โรงงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

หมายเหตุ : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติต ามมาตรการ                    
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 70 

ตารางที่ 7.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ - ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเปิดหน้าดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)  

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ป้องกันเศษดิน และทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกโดยจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุก             
ก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง และใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมวัสดุที ่อาจมีการฟุ้ง
กระจายอย่างมิดชิด ระหว่างการขนส่ง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และไอเสียจากรถยนต์ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นท่ีให้น้อยท่ีสุด และต้องดำเนินการบดอัดดินให้
เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2. คุณภาพน้ำผิวดิน - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 
โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและประสานงานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองละลอกเข้ามาสูบส่ิงปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 - ห้ามกองเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ และห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลง
แหล่งน้ำสาธารณะ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ช่วงการปรับพื้นที่บริเวณติดกับแหล่งน้ำสาธารณะ ต้องป้องกันการลื่นไหลของดิน เพื่อลด
ผลกระทบปริมาณตะกอนต่อคุณภาพน้ำ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เรียงหิน บดอัด
ปรับดินให้แน่น ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน บริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน และหลีกเลี่ยงการปรับ
ถมพื้นท่ีบริเวณประชิดทางน้ำในช่วงฤดูฝน 

พื้นท่ีโครงการ บริเวณ
ประชิดแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

3. ระดับเสียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่พักอาศัยบริเวณที่พักอาศัยประชิดโครงการ เพื่อแจ้งแผนการ
ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ทราบล่วงหน้า รวมท้ังมีการเข้าพบเพ่ือติดตามผลกระทบด้าน
ระดับเสียงที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 71 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง (ต่อ) - กำหนดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีการก่อสร้าง
ระหว่าง 18.00-07.00 น. ต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนท่ี
พักอาศัยบริเวณประชิดพ้ืนท่ีโครงการรับทราบก่อนดำเนินการ 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 - เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง และความสั่นสะเทือนน้อย
ท่ีสุด และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังพร้อมกัน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงซึ่งเป็นวัสดุ Metal Sheet บริเวณพื้นก่อสร้างโครงการที่ประชิดท่ี
พักอาศัย  ได้แก่ บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศ
ใต้ของโครงการ และบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 - กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   1) การควบคุมท่ีแหล่งกำเนิด :   

 • ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน    
 • ห้ามไม่ให้มีการเร่งเครื่องที่มีเสียงดังอย่างเร็ว    
 • การเดินเครื่องจักรกลหนักท่ีมีเสียงดังต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว    
 • ดูแลรักษาเครื ่องมือ เครื ่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู ่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา และเมื่อพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใด ให้ทำการแก้ไข
ปรับปรุงในทันที 

   

 2) การควบคุมทางผ่านของเสียง :    
 • ติดตั้งวัสดุปิดคลุมหรือท่ีครอบแหล่งกำเนิดเสียงเพื่อลดทอนเสียง เช่น แผ่นพลาสติก

หรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีสามารถลดเสียงได้ เป็นต้น 
   

 3) การควบคุมท่ีผู้สัมผัสเสียง :    
 • เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหูท่ีได้มาตรฐาน และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียง

ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และเมื่อพบการชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ 
   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 72 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง (ต่อ) • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนักต่อ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 4) การบริหารจัดการ :    
 • ควบคุมระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างได้รับเฉลี่ยตลอดการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างรับตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
   

 • กำหนดช่วงเวลาในการทำงานสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน 
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนท่ีพักอาศัยโดยรอบโครงการ 

   

 • การก่อสร้างกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับสูงต้องแจ้งให้ เจ้าของที่พักอาศัย
รับทราบ ก่อนดำเนินการ 

   

 • กำหนดใหผู้้รับเหมาก่อสร้างบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการบำรุงรักษา และเมื่อพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจาก
ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใด ให้ทำการแก้ไขปรับปรุงในทันที 

   

4. การคมนาคมขนส่ง - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง กรณีที่มีเศษดินหรือวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นท่ี
ก่อสร้าง พื้นท่ีใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางท่ีใช้ขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบให้คนงานทำ
การเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้
เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ 

เส้นทางการขนส่ง/ 
พื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ
ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

เส้นทางการขนส่ง/ 
พื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน 
(06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

เส้นทางการขนส่ง/ 
พื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 73 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - ห้ามจอดรถยนต์หรือรถบรรทุกบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีด
ขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลการเข้า-ออก ของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-
ออกของโครงการ และติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

บริเวณทางเข้า-ออก
ของโครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
เกิดความเสียหายจากรถบรรทุกขนส่ง ให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบล            
หนองละลอก และสนับสนุนการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดังเดิมโดยเร็ว 

บริเวณทางเข้า-ออก
ของโครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

5. การจัดการของเสีย - กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตั้งกระจายอยู่
ในพื้นที ่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื ่อรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ ้นจากการก่อสร้าง และติดต่อ
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นให้นำไปกำจัด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษโลหะ พลาสติก เป็นต้น ก่อนจำหน่าย
ให้แก่ผู้รับซื้อ หรือแยกของเสียตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัด และ
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีพื ้นที ่สำหรับกองของเสียจากการก่อสร้าง โดยไม่ให้กีดขวางการก่อสร้าง และ
เส้นทางจราจรเข้า-ออก โดยขยะมูลฝอยและของเสียจากการก่อสร้างให้จัดกองเก็บรวมกัน
ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบ และรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้าง โดยต้องไม่วางใกล้กับ 
รางระบายน้ำภายในพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

6. การระบายน้ำและการ
ป้องกัน น้ำท่วม 

- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวเพื ่อรวบรวมน้ำชะตะกอนดินจากพื้นที ่ก่อสร้างเข้าสู่บ่อ
ตกตะกอนในแต่ละพื้นที่ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดให้
กำจัดส่ิงกีดขวางหรือวัชพืชท่ีเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นท่ีก่อสร้าง 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด จะต้องพิจารณา
การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา ก่อสร้าง โดยระบุในสัญญาว่าจ้างระหว่าง              

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 74 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

บริษัทฯ และผู้รับเหมา ก่อสร้าง ให้ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพ 
อนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดเกี ่ยวกับต้องเป็นบริษัท
รับเหมาก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเคยมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 1) สามารถจัดหาคนงานท่ีปฏิบัติงานได้เพียงพอต่อการดำเนินงานของโครงการโดยต้อง
พิจารณารับงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานเป็นลำดับแรก และมีสัดส่วนคนงานท้องถิ่นให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระทำได้  

   

 2) มีการจัดสวัสดิการให้แก่คนงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - การจัดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ทั ้งต่อคนงานและ
ผู้รับเหมา ก่อสร้างและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - มีการจัดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง และปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 1) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 

   

 2) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 

   

 3) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความ
แสดงสิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

   

 4) บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน             
ในการบร ิหาร จ ัดการและดำเน ินการด ้านความปลอดภ ัย อาช ีวอนาม ัยและ
สภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 75 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

5) มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในพื้นท่ีก่อสร้าง  ตามกฎกระทรวง 
กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ควบคุมบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการและแรงงาน เรื่อง 
มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานท่ีพักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง พ.ศ. 2559 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้อง พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดขอบเขต และจัดทำแนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดจุดเข้า -ออกบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างให้ชัดเจน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน บริเวณด้านนอกเขตก่อสร้างของพื้นท่ี
โครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีระบบการอนุญาตเข้าพ้ืนท่ีก่อสร้าง พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ฝึกอบรมคนงานก่อสร้างให้มีความรู ้ ความเข้าใจในขั ้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง            
ในรูปแบบการฝึกอบรมก่อนดำเนินงาน Morning Talk การใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง รวมทั้งลักษณะการทำงานที่ถูกต้อง
ตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและฝึกอบรม              
ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานแก่คนงานก่อสร้างก่อนปฏิบัติงาน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 - ต้องจัดหาและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ
สภาพการทำงาน ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ ซ่ึงได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า
นิรภัย ปล๊ักอุดหู ท่ีครอบหู เป็นต้น 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้มีกฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 76 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล รถสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณี
เกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง 

พื้นท่ีโครงการ พื้นท่ี 
ก่อสร้างและพื้นท่ีพัก 
คนงานก่อสร้าง 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายจากการทำงานก่อสร้างและจากการขนส่งจาก
การขนส่งท้ังภายใน และภายนอกพื้นท่ีโครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลท่ีเกิดขึ้น  
ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีก พร้อม
แจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไข 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการเข้าไปกำกับดูแล 
ควบคุมและประเมินความปลอดภัยในการดำเนินงานของบริษัทรับเหมา รวมถึงกำกับ
ดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากพบเหตุการณ์ผิดปกติต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้
ควบคุมการก่อสร้างและบริษัทรับเหมาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

8. สาธารณสุข - จัดให้มีระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณก่อสร้างท่ีดี เช่น น้ำสะอาดสำหรับการ
อุปโภค-บริโภค ห้องสุขาท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ และระบบกำจัดขยะ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้คนงานทุกคนตรวจสุขภาพพื้นฐานก่อนเข้าทำงาน 
รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับ
วางแผนในการเตรียมความพร้อมรองรับคนงานท่ีจะเข้ามาเพิ่มในพื้นท่ี 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จาก
ชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตาม
แนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาท่ีกำหนด ดังรูปท่ี 7-2 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 77 

ตารางที่ 7.2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็น
ผลกระทบมาจากการดำเนินการของโครงการ   โครงการจะต้องให้การดูแลและรับผิดชอบ
ครอบคลุมหรือไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนด  

ชุมชนโดยรอบพื้นที
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรับทราบแผนการก่อสร้าง
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบพื้นที่โครงการและมิให้ก่อ
ปัญหาด้านสังคม โดยการวางกฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจ หรือเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นร่วมตรวจตรา 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - พิจารณาว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงาน
ทำ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อโครงการ 

พื้นท่ีโครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

หมายเหตุ : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติต ามมาตรการ                      
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 78 

ตารางที่ 7.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน 
หรือกิจการที่จะเข้ามาตั้ง
ภายในโครงการ 

- กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องแจ้งรายละเอียดของโรงงาน กระบวนการ
ผลิต วัตถุดิบ และสารเคมีท่ีใช้ แหล่งกำเนิดมลพิษและกากของเสียและระบบควบคุมมลพิษต่อ
โครงการ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทยพิจารณา 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนการผลิต หรือขยายโรงงาน จะต้องแจ้ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกครั้ง  

โรงงานในพื้นท่ี
โครงการ 

ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนแปลง
หรือขยายโรงงาน 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้เข้ามาตั ้งในพื้นท่ี
โครงการ ได้แก่ 

พื้นท่ีโครงการ ขั ้นตอนการขออนุญาต
เข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • เป็นโรงงานท่ีมีการระบายมลพิษไม่เกินกว่าข้อกำหนดค่าควบคุมอัตราการระบายมลสาร
ท่ีกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

   

 • โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีน้ำเสียทางอนินทรีย์/เคมี ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน
เพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโครงการกำหนด และต้องมีถังรองรับน้ำเสีย ก่อน
ปล่อยเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยมีขนาดถังท่ีรองรับได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

   

 - โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโรงงานท่ีจะเข้ามาต้ังในพ้ืนท่ีโครงการ ดังน้ี พื้นท่ีโครงการ ขั้นตอนการขออนุญาตเข้า
มาใช้พ้ืนท่ีโครงการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   1) อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร  

 2) กลุ่มเซรามิคและโลหะขั้นกลาง/ขั้นปลาย    
 3) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา    
 4) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง    
 5) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
 6) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน    
 7) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ    
 8) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง    
 9) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 
   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 79 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน 
หรือกิจการที่จะเข้ามาตั้ง
ภายในโครงการ (ต่อ) 

- โครงการกำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่อนุญาตให้เข้ามาตั้งในโครงการ ได้แก่ พื้นท่ีโครงการ ขั้นตอนการขออนุญาตเข้า
มาใช้พ้ืนท่ีโครงการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  1) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามเข้ามาตั้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง             
ซ่ึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 2) โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานถนอมเน้ือสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน 

   

 3) โรงงานท่ีประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ    
 4) โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสี

หนังสัตว ์
   

 5) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์    
 6) โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง    
 7) โรงงานผลิตสารป้องกันศัตรูพืช    
 8) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอนคาไลน์ (Chlor-Alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ 

(NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) และปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) 

   

 9) โรงงานผลิตสารออกฤทธิ ์หร ือสารที ่ใช ้ป ้องกันหรือกำจัดศัตร ูพืชและสัตว์โดย
กระบวนการทางเคมี 

   

 10) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ    
 11) โรงงานผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์    



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 80 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน 
หรือกิจการที่จะเข้ามาตั้ง
ภายในโครงการ (ต่อ) 

12) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

พื้นท่ีโครงการ ขั้นตอนการขออนุญาตเข้า
มาใช้พ้ืนท่ีโครงการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 13) โรงงานรับซ้ือหม้อแบตเตอร์รี่เก่าเพ่ือนำมาหลอมใหม่    
14) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนส์  
15) โรงงานผลิตโซดาแอส    

 - หากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติมประเภทโรงงาน ที่จะรับเข้ามาตั ้งใน
โครงการให้ส่งข้อมูลรายละเอียด ประเภท ลักษณะ กระบวนการผลิต มลพิษและระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานนั้น ๆ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาก่อนอนุญาตประเภทอุตสาหกรรมน้ันเข้ามาตั้งในโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ เมื่อมีการเปล่ียนแปลง
ประเภทอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โครงการและโรงงานต่าง ๆ จัดทำแผนงาน และเป้าหมายร่วมกันเพื่อนำพลังงาน
ทดแทนมาใช้เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โครงการและโรงงานต่าง ๆ มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี            
ส่วนร่วมตามโครงการธงขาวดาวเขียว หรือ EIA Monitoring หรือโครงการอื่นท่ีเทียบเท่าท่ี
การนิคมฯ ได้กำหนดขึ้น 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - รณรงค์/ขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ ให้จัดทำแผนงานและการดำเนินงานและเข้าร่วม
ดำเนินการเพื ่อขอการร ับรอง ISO 14001 หร ือ ISO 50001 หร ือ ISO 45001 หรือ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) และการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โรงงานในโครงการต้องจัดให้มีแนวป้องกัน หรือพื้นท่ีแนวกันชนเชิงนิเวศ หรือพื้นท่ีสีเขียว โรงงานในพื้นท่ี
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการและโรงงานในพื้นท่ีโครงการต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื ้นที ่  ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share 
Value: CSV)   ท่ียั่งยืน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 81 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน 
หรือกิจการที่จะเข้ามาตั้ง
ภายในโครงการ (ต่อ) 

- โครงการต้องมีระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากโรงงานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้บรกิาร
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ เพื ่อลดปริมาณกากของเสียที ่จะนำไปฝังกลบหรือ             
เผาทำลาย 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2. ทรัพยากรกายภาพ     
2.1 คุณภาพอากาศ - โรงงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการ ต้องเสนอข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 

(ถ้ามี) ต่อโครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ัง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ขั้นตอนก่อนการซ้ือขาย
ท่ีดิน 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่โครงการจะต้องสำรวจในเบื้องต้นก่อนว่าโรงงาน
ของตนมีการใช้เชื ้อเพลิงหรือมีกระบวนการผลิตใด ๆ ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทาง
อากาศหรือไม่ ถ้ามีต้องเปรียบเทียบค่าอัตราการระบายมลสารทางอากาศที่คาดว่าโรงงาน
จะปล่อยออกมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่กำหนดให้ที่ระดับ
ความสูงปล่องต่าง ๆ หากค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานมีค่าอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศสูงกว่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่โครงการกำหนดไว้ 
เจ้าของโรงงานจะต้องหาแนวทางในการลดค่าอัตราการระบายให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์อัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศท่ีโครงการกำหนดไว้  

โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ัง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ขั้นตอนก่อนการซ้ือขาย
ท่ีดิน 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการจะต้องควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ท่ีจะเข้า
มาตั้งภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่งมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 145 เมกะวัตต์                 
ท่ีระดับความสูงปล่องระบาย 45 เมตร จำนวน 2 ปล่อง ต้องควบคุมอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศแต่ละปล่องไม่เกินค่าควบคุม ดังน้ี 

โรงไฟฟ้าท่ีเข้ามาตั้ง
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • ฝุ ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือมีอัตรา                   
การระบายไม่เกิน 1.17 กรัม/วินาที 

   

 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข้มข้นไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตรา                   
การระบายไม่เกิน 1.53 กรัม/วินาที 

   

 • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ความเข้มข้นไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน หรือมี
อัตราการระบายไม่เกิน 6.59 กรัม/วินาที 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 82 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน เช่น                   
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx 
as NO2) ให้มีค่าตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง 
กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือประกาศฉบับล่าสุด ทั้งนี้ อัตราการ
ควบคุมค่าการระบายมลพิษต้องอยู่ภายใต้ค่าควบคุมของโครงการที่ได้จากการแบบจำลอง    
ทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 - กำหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการที่มีการระบายมลพิษทางอากาศต้องมีการ
ตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง และนำเสนอผลการตรวจวัดในหน่วยของ
อัตราการระบายมลพิษอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการจะต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศในพื้นที่โครงการ
โดยใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หากโรงงานใดต้องการระบาย
มลพิษทางอากาศเกินกว่าท่ีอัตราการระบายมลพิษท่ีกำหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากโครงการ
ก่อน โดยต้องไม่เกินกว่าอัตรา  การระบายมลพิษรวม (Total Loading) ของโครงการจึงจะ
จัดสรรให้ได้ ภายใต้ความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) จำนวน 1 สถานี บริเวณ
พื้นที่โครงการ เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการต้องจัดทำทำเนียบรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศของแต่ละโรงงานในพื้นที่โครงการ เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 83 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - โครงการต้องตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศ ของโรงงานในพื้นท่ี
โครงการก่อนเปิดดำเนินการ รวมทั้งกำกับดูแลให้แต่ละโรงงานมีการตรวจสอบและ
บำรุงรักษาอุปกรณ์น้ัน ๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานเกิดขัดข้อง โรงงานต้องแจ้งให้โครงการทราบ
และดำเนินการแก้ไขทันทีและแจ้ง กนอ. ทั ้งนี ้ โครงการต้องให้โรงงานดังกล่าวหยุด
กระบวนการผลิตท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศก่อน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไข
แล้วเสร็จกระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการต้องจัดทำฐานข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่ง กําเนิด  (VOCs Inventory) 
ของโรงงานที ่ม ีการใช้สารประกอบอินทรีย ์ระเหยง่าย (VOCs) ในกระบวนการผลิต 
ประกอบด้วย ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้งาน การกักเก็บและอัตราการระเหย (VOCs) เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs) ตรวจสอบอัตราการระบาย
สารเคมี (VOCs) ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ปีละ 1 ครั้ง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โรงงานในพื้นท่ีโครงการท่ีมีการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ต้องติดตั้งระบบ
ดูดอากาศเฉพาะท่ีในบริเวณท่ีมีการใช้งานสารเคมีหรือจัดให้เป็นพื้นท่ีระบบปิดพร้อมติดตั้ง
ระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษของโรงงาน อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และ/หรือเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีที่โรงงานมีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กำหนดไว้ โครงการจะกำกับ
ดูแลให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 84 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) • ตักเตือนให้โรงงาน ทำการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากปล่องระบาย
ของโรงงาน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและค่าควบคุมตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีโรงงานได้รับหนังสือแจ้งจากโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • หากโรงงานไม่ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากปล่องระบาย  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ โครงการจะหยุดให้บริการน้ำประปา
เพื่ออุตสาหกรรม พร้อมท้ังแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อทราบ
และดำเนินการต่อไป 

   

2.2 ระดับเสียง - กำหนดให้โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดเสียงในระดับสูงห้ามตั้งในบริเวณพื้นที่ประชิดที่พักอาศัย
ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของโครงการ เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ังในโครงการต้องมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด 
เช่น ควบคุมให้โรงงานมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีระดับเสียงลดลง การติดตั้งวัสดุ    
ดูดซับเสียงภายในโรงงาน แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหากหรือในห้องปิด 
บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเพื่อลดค่าระดับเสียงจาก
แหล่งกำเนิด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ให้คัดเลือกโรงงานที ่จะเข้ามาตั ้งในโครงการตามที ่ได้กำหนดไว้เท่านั ้น สำหรับพื ้นท่ี
อุตสาหกรรมท่ีประชิดพ้ืนท่ีอ่อนไหวให้โรงงานท่ีอาจจะมีผลกระทบ เช่น กลิ่น เสียง เป็นต้น 
ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหวห้ามประกอบกิจกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ กลิ่น และเสียงดังในระยะ 100 เมตร ดังรูปที่ 7-4 หรือกรณีที่โรงงาน              
มีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารสำหรับประกอบกิจกรรมการผลิต โรงงานดังกล่าวจะต้อง
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวความกว้างอย่างน้อย 10 เมตร บริเวณด้านประชิดที่พักอาศัยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากแนวกันชนของนิคมท่ีกำหนดไว้ 10 เมตร 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีที่โรงงานในพื้นที่โครงการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนภายนอกโครงการ โครงการ
ต้องควบคุมดูแลให้โรงงานดังกล่าวดำเนินการแก้ไขทันที 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 85 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 คุณภาพน้ำผิวดิน     
2.3.1 การจัดการน้ำเสีย  1) มาตรการทั่วไปในการคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการ    
 - ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานท่ีจะเข้ามาต้ังในพื้นท่ีโครงการ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

โครงการกำหนดและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายก่อนที่จะลงนามในสัญญา ให้เข้ามา
ประกอบกิจการในพื้นที่โครงการ โดยโรงงานจะต้องแสดงข้อมูลโรงงานในแบบสำรวจ ซ่ึง
ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้น้ำ วัตถุดิบและสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ผังกระบวนการผลิต 
ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและวิธีการควบคุมมลพิษ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โรงงานที่มีลักษณะสมบัติของน้ำเสียเกินกว่าค่ามาตรฐานการระบายน้ำเสียเข้าสู ่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในโรงงาน เพื่อบำบัดน้ำ
เสียขั้นต้น ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานที่ยอมให้ระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย
ส่วนกลางตามมาตรฐานที่โครงการกำหนด หรือตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม หรือฉบับล่าสุด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพหรือทางเคมีเบื้องต้น ต้องเสนอข้อมูล
การออกแบบและรายงานคำนวณของระบบบำบัดน้ำเสียเบื ้องต้นดังกล่าวให้โครงการ
พิจารณาก่อนการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบำบัดน้ำ
เสียเบื้องต้นของโรงงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และส่งมอบแบบก่อสร้างและ
ผลการทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพหรือทางเคมีเบื้องต้น (Pre-Treatment) 
ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาก่อนเปิดดำเนินการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ จะต้องคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ท่ี
อาจปนเปื้อน เช่น พื้นท่ีกระบวนการผลิต ลานถัง พื้นท่ีขนถ่ายสารเคมี พื้นท่ีซ่อมบำรุง เป็น
ต้น อย่างน้อย 15 นาทีแรก โดยระยะเวลาท่ีคิดปริมาณน้ำฝนปนเปื้อนจะต้องสอดคล้องกับ
ค่าเข้มฝนสูงสุดในคาบอย่างน้อย 10 ปีและจัดให้มีการบำบัดให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำฝนของโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 86 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3.1 การจัดการน้ำเสีย 
(ต่อ) 

2) มาตรการกำกับและควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  - กำกับดูแลให้โรงงานท่ีต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นมีการออกแบบระบบอย่างเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัด น้ำเสียจากโรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
โครงการกำหนด 

  

 - กำหนดให้ทุกโรงงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ำเสีย
ของโรงงานส่งให้โครงการก่อนเปิดดำเนินการ กำหนดให้โรงงานที่มีน้ำเสียทางเคมีจาก
กระบวนการผลิตหรือน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทาง
เคมีเบ้ืองต้น เพื่อบำบัดน้ำเสียทางเคมีให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีโครงการ และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนด และจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินและบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดที่มีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 1 วัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีโครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดก่อน
ระบายเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางหากคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดไม่ได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงงานจะต้องระบายน้ำทิ้งเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินที่มีระยะเวลากัก
เก็บอย่างน้อย 1 วัน ก่อนนำกลับไปบำบัดใหม่ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีตรวจพบว่า โรงงานไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามข้อกำหนดก่อนระบายสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โครงการต้องแจ้งให้โรงงานหยุดการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แล้วทำการสูบน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งของโรงงานกลับไปบำบัดใหม่
ทั้งหมด และทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพการบำบัด
ตามที่กำหนดภายใน 1 วัน และเมื่อน้ำเสียจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
โครงการจึงจะอนุญาตให้โรงงานระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ในกรณีท่ีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานขัดข้องให้โรงงานรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด และคุณภาพน้ำทิ้งต้องมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โครงการหากโรงงานยังเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตาม และไม่แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการ   

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 87 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3.1 การจัดการน้ำเสีย 
(ต่อ) 

โครงการจะดำเนินการตามกฎหมาย ได้แก่ การสั่งให้หยุดดำเนินการผลิต ในส่วนท่ีก่อให้เกิดน้ำ
เสียนั้นชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมจึงจะดำเนินการได้ตามปกติ 
ในกรณีที่โรงงานเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบที่ได้ตักเตือนแล้ว โครงการจะแจ้งให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กนอ.) ระงับการดำเนินการผลิตของโรงงานน้ันทันที 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 

 3) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พื้นท่ีโครงการ ก่อนเปิดดำเนินการและ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   ก) ขนาดและความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย  

 โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง ชนิดเอสบีอาร์ 
(Sequencing Batch Reactor: SBR) ขนาด 6,681.1 ลูกบาศก์เมตร/ วัน เพื่อรองรับน้ำเสีย
จากพื้นท่ีอุตสาหกรรม และพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในโครงการ 

   

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บอย่างน้อย 1 วัน 
และมีการปูวัสดุกันซึมชนิด HDPE ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ซึ่งมีความ สามารถในการกักเก็บอย่าง
น้อย 1 วัน และมีการปูวัสดุกันซึมชนิด HDPE ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อ
รองรับน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด กรณีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนด ก่อน
สูบกลับเข้าสูร่ะบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2.3.2 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 

- โครงการต้องจัดตั ้งศูนย์ควบคุมระบบน้ำเสียส่วนกลาง เพื ่อบริหารจัดการน้ำเสียของ
โครงการให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ควบคุม ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการต้องหมั่นตรวจสอบซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในระบบบำบัด
น้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2.3.3 การจัดการน้ำท้ิง - โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการ
บำบัด (Polishing Pond) ให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 88 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3.3 การจัดการน้ำท้ิง 
(ต่อ) 

และสิ่งแวดล้อม เรื ่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม              
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
(TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้งติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินน้ำผิวดิน 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter 
เครื ่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) และเครื ่องตรวจวัดอัตรา               
การไหลของน้ำ(Flow Meter) เพื่อแปลงเป็นค่า TDS เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งหลังผ่าน               
การบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด ก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลอง
ช้างตาย (Polishing Pond) อย่างต่อเน่ือง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) โครงการจะไม่มีการระบายน้ำท้ิง             
หลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตาย โดยจะนำไปผสมน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาผสม             
น้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า  ล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน และ             
รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) โครงการจะนำน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดไปใช้
ประโยชน์ดังน้ี 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • นำไปผสมน้ำดิบเพ่ือใช้สำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า    
 • นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน    
 - โครงการจะระบายน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตาย โดยมีอัตราการระบายสูงสุด 

ไม่เกิน 4,121.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) 
พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 - จดบันทึกปริมาณน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวของ

โครงการและการนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อดูแนวโน้มของปริมาณการใช้น้ำ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 89 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3.3 การจัดการน้ำท้ิง  น้ำเสีย/น้ำท้ิงจากโรงไฟฟ้า    
(ต่อ) - โรงไฟฟ้าท่ีเข้ามาต้ังในโครงการ ต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำท้ิงหอหล่อเย็น (Cooling Blowdown 

Holding Pond) ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจาก              
หอหล่อเย็น โดยต้องควบคุมลักษณะน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) กำหนดไม่เกิน 9 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ปริมาณของแข็งละลายน้ำ ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งหอ
หล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการรวมทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ ้งฉุกเฉิน (Emergency Cooling 
Blowdown Holding Pond) ที่สามารถกักเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำท้ิง
กรณีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 

โรงไฟฟ้าที ่เข้ามาตั้ง
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า และจัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินที่สามารถ
กักเก็บน้ำท้ิงได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำท้ิงกรณีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) บริเวณบ่อพักน้ำท้ิง            
หอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water pond) ของโครงการ เพื่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ให้            
ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้า
ของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) ให้มีค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 90 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3.3 การจัดการน้ำท้ิง 
(ต่อ) 

- โครงการจะระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าลงสู่คลองช้างตาย สูงสุดไม่เกิน 1,473 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีตรวจพบว่าน้ำทิ้งจากบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น     มีค่าเกินกว่าค่าควบคุม
หรือไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด ให้โรงไฟฟ้าปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก
ก่อนรวบรวมน้ำทิ้งดังกล่าวระบายลงบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน รวมทั้งให้โรงไฟฟ้าแก้ไขปรับปรุง
โดยเร็ว หากไม่สามารถปรับปรุงได้ให้โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย 
หากยังไม่สามารถปรับปรุงได้อีกให้ส่งไปบำบัดยังผู้รับบำบัดท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้มีการปูวัสดุกันซึมชนิด HDPE ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร บริเวณบ่อพัก
น้ำท้ิงหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water Pond) และบ่อพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2.4 คุณภาพดิน/น้ำใต้ดิน - กรณีโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที ่โครงการ เข้าข่ายประเภทโรงงานที่ต้องทำการตรวจวัด
คุณภาพน้ำใต้ดิน ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. 2559 โรงงานดังกล่าวจะต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และส่งผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำดังกล่าวให้โครงการได้รับทราบ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

2.5 ทรัพยากรทางชีวภาพ  - กำหนดให้จัดทำสวนสาธารณะ หรือปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ว่างของระบบสาธารณูปโภค 
เช่น บริเวณขอบบ่อหน่วงน้ำ เป็นต้น เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและเป็นท่ีอยู่อาศัยของนก 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 

    

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - โครงการจะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูล (Baseline Data) ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริม ศึกษา วิจัยและรวบรวมข้อมูลและประสานงาน
ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุง/กำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป  

ชุมชนโดยรอบพื ้นท่ี
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 91 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ) 

- พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้องไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์
ของประชาชน 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - แจ้งข้อมูลจำนวนคนงานของโรงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีให้องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรอบ
พื้นท่ี 5 กิโลเมตร ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการรองรับการขยายตัวของชุมชน 

ชุมชนโดยรอบ
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

3.2 การใช้น้ำ - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ ต้องแจ้งปริมาณความต้องการใช้
น้ำและต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำประปาซ่ึงสามารถสำรองน้ำประปาได้อย่างน้อย 1 วัน 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการมอบหมายให้บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการน้ำดิบของ
โครงการทั้งในส่วนของการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำดิบแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอกโดยบริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด จะต้องเป็นผู้ออกแบบ
ระบบสูบและแนวท่อน้ำดิบดังกล่าว พร้อมท้ังขออนุญาตหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางท่อ
น้ำดิบก่อนดำเนินการ 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

3.3 การคมนาคมขนส่ง - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดในเขตพื้นที ่ชุมชน สำหรับ
บริเวณพื้นท่ีโครงการ กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ประสานงานให้โรงงานภายในพื้นที่โครงการควบคุมน้ำหนักรถ บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 
และกวดขันพนักงานขับรถให้มีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

ตลอดเส้นทางการขนส่ง 
/ภายในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และติดตั้งสันนูนชะลอความเร็ว 
ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - เมื ่อปริมาณจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 
ในช่วงเร่งด่วน มีสภาพจราจรหนาแน่น ให้โครงการขอความร่วมมือกับโรงงานภายในพื้นท่ี
โครงการให้พิจารณากำหนดเวลาเข้างานหรือเลิกงานให้ต่างกัน 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-
08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

ตลอดเส้นทางการขนส่ง 
/ภายในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 92 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- กำหนดห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกีดขวาง
จราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการตามมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณด้านหน้าและทางเข้า-ออก โครงการ 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ในชั่วโมงเร่งด่วน 
(06.00-08.00 น. และ 16.00-   18.00 น.) 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง หรือหน่วยงาน
ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานด้านการจราจร 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3702 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

3.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม 

- โครงการต้องกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน รวมทั้งปรับปรุงรางระบาย
น้ำฝนภายในพื้นท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้า
ฤดูฝนหรือประมาณเดือนเมษายนหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนได้
ตามท่ีออกแบบไว ้

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซ่ึงรับน้ำหลากจากภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อน
เปิดดำเนินการ  

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนที่สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา
โครงการในคาบอุบัติ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้ 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ขนาด 247,833.3 ลูกบาศก์เมตร    
 • บ่อหน่วงน้ำฝน 2 ขนาด 186,747.9 ลูกบาศก์เมตร    
 - โครงการจะหยุดระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เเมื่อ

ระดับน้ำในคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า +30.63 เมตร (รทก.) 
ลำรางสาธารณประโยชน์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
 - โครงการจะแจ้งข้อมูลอัตราการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่คลองช้างตายให้สำนักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคระยอง ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของพื้นท่ี  
ลำรางสาธารณประโยชน์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 93 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

- ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะท่ีเป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ 
ได้แก่ คลองช้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการระบายน้ำท่ีดี 

ลำรางสาธารณประโยชน์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

3.5 การจัดการของเสีย - ให้โครงการประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ละลอก เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการเพื่อนำไปกำจัด 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ควบคุมให้โรงงานในพื้นที่โครงการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โรงงานภายในพื้นที่โครงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของเสีย  
(Waste Exchange)       ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์จากของเสียให้มากที่สุด พร้อมท้ังรายงานข้อมูลให้โครงการทราบทุกปี 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ตรวจประเมิน (Audit) โรงงานท่ีเข้ามารับกำจัดกากของเสียในโครงการอย่างต่อเน่ือง ปีละ 
1 ครั้ง 

โรงงานที่เข้ามารับกำจดั
ของเสียในโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - โครงการกำหนดแนวทางในการจัดการมูลฝอยในพื้นท่ี ดังน้ี พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   1) การจัดการมูลฝอย   

 • จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย จัดวางในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและลักษณะของขยะทั่วไปที่เกิดจากโรงงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้แยกชนิดของ
ภาชนะรองรับมูลฝอย ระหว่างมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อให้การเก็บขนและการจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   

 • กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีความ
เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิดและเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เก็บรวบรวมใน
บริเวณ ท่ีมีหลังคาปกคลุม และสามารถขนถ่ายได้โดยสะดวก 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 94 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.5 การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 

• กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ต้องบันทึกปริมาณมูลฝอยที่ส่งให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกหรือหน่วยงานท่ี
ราชการอนุญาต รับไปกำจัด ให้โครงการทราบทุก 6 เดือน 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาตั้งในโครงการกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณกากของ
เสียท่ีเกิดขึ้น ตามแนวทาง 3Rs โดยระบุระยะเวลาในการดำเนินการ และติดตามผล 

   

 2) การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว โรงงานที่จะเข้ามาตั้งใน
พื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   • โครงการจะต้องระบุลงในแนบท้ายสัญญาจัดซื้อที่ดิน กำหนดให้โรงงานแจ้งชนิด 

ประเภท ปริมาณและลักษณะของเสียแต่ละประเภทท่ีเกิดขึ้น วิธีการขนส่งให้บริษัทท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งใบกำกับการขนส่งกากของเสีย 
(Manifest Form) ให้โครงการรับทราบทุกครั้งที่มีการขนส่งกากของเสียออกนอก
พื้นท่ีโรงงาน และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้โครงการทราบทุก 6 เดือน 

 

 (1) กากอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่ของเสียอันตราย พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด   • กากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย เมื่อมีปริมาณมากเพียงพอ

และ/หรือภายใน 90 วัน โรงงานจะต้องประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

  

 • กรณีเป็นของเสียที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และเมื่อมีปริมาณ
มากเพียงพอจะประสานงานให้ผู ้รับซื ้อของเก่าเข้ามาทำการเก็บขน เช่น               
คัดแยกประเภทเพ่ือจำหน่ายต่อ นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ 

   

 (2) กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตราย    
 • กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตราย เมื่อมีปริมาณมากเพียงพอหรือภายใน 

90 วัน ประสานงานกับบริษัทท่ี ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา
รับนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.5 การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 

• โรงงานแต่ละแห่งจะต้องจัดเตรียมภาชนะมีลักษณะทนทานต่อการกัดกร่อน
และมีฝาปิดมิดชิดไม่รั่วซึม พร้อมทั้งมีป้ายแจ้งรายละเอียดที่เก็บรักษาให้
ชัดเจน เพื่อจัดเก็บและรวบรวมกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายก่อน
ประสานงานให้บริษัทที่รับกำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 • โรงงานต้องรวบรวมข้อมูลการจัดการกากของเสียอันตรายในรูปแบบเอกสาร
กำกับการขนส่งของเสีย (Manifest Form) แจ้งให้หน่วยงานทราบทุกครั้ง 

   

 • การขนส่งกากของเสียอันตรายจะต้องพิจารณาเลือกผู้รับขนส่งกากของเสียท่ีมี
ระบบติดตามขนส่งด้วย GPS เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าของเสียอันตรายจากโรงงานได้
ขนส่งไปที่สถานที่รับกำจัดและมีการกำจัดอย่างถูกต้องตามที่ระบุในเอกสาร
กำกับการขนส่ง (Manifest) 

   

 (3) กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำประปา    
 • ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 
   

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต     
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษจากปล่อง

ระบาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย เป็นต้น แก่ชุมชน
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม เช่น แผ่นพับ การ
ประชุม หรือวิทยุชุมชน 

ชุมชนโดยรอบพื ้นท่ี
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริม
อาชีพ เป็นต้น 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
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ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 96 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้าง
สัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ (Open House)  

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้พนักงานย้ายทะเบียนราษฎร์            
เข้ามาในจังหวัดระยอง และขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ จดทะเบียนบริษัทในจังหวัดระยอง 

โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ัง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ประสานโรงงานภายในพื้นที่โครงการ ให้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว หรือโครงการอื่น ๆ 
ท่ีทางภาครัฐกำหนด ตลอดจนให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบสารเสพติด
ของพนักงาน 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประสานการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนและระยะเวลาในการ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจน  

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กรณีที ่ประชาชนโดยรอบพื ้นที ่โครงการ ที ่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการ
ดำเนินการของโครงกรก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงพืชผล สัตว์เลี้ยง 
โครงการจะต้องชดเชยเยียวยารูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและข้อสรุปจากคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ  

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - ประชาสัมพันธ์ให้โรงงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่พิจารณาคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ที่องค์กร
ท้องถิ่นโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน และแจ้งข้อมูลการจัดจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นให้โครงการรับทราบ 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  

 - กำหนดให้โครงการต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
อย่างต่อเน่ือง เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าสอบถามผลกระทบท่ีได้รับจากการดำเนินการของ
โครงการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมของโครงการ หรือการ
เผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 97 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

1) ความปลอดภัยทั่วไปและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน    
- ต้องจัดให้มีศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่โครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน

กับโรงงานต่าง ๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
 - ส่งเสริมและขอความร่วมมือให้โรงงานภายในโครงการ ให้จัดทำแผนงานและการดำเนินงาน

เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 
พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
 - จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงานในพื้นที่โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และมาตรการด้าน
ความปลอดภัย 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ ในโครงการ ต้องมีการกำหนดกฎ ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงาน รวมทั้งการฝึกซ้อมและอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานของโรงงานน้ัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โรงงานที่จะเข้ามาตั้ง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้โรงงานในพื้นที่โครงการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับโรงงานข้างเคียงอย่างน้อย              
ปีละ 1 ครั้ง 

โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ัง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของโครงการ ซึ ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากโครงการและโรงงานทุกแห่งในพื้นที่ ซึ่งต้องมีตำแหน่งในโรงงานตั้งแต่ผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ัง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 • จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากโรงงานต่าง ๆ 

   

 • ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง และแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของโครงการ และโรงงานต่าง ๆ ในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

 • ประสานหน่วยงานราชการให้เข้ามาฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 
เช่น การฝึกอบรมด้านการดับเพลิงและอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ เป็นต้น 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 98 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

• ติดตามดูแลเรื่องสุขภาพ การรับสัมผัส การตรวจสุขภาพของพนักงาน และสิ่งที่เป็น
อันตรายในโรงงาน 

โรงงานท่ีจะเข้ามาต้ัง
ในพื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น สัปดาห์แห่งความปลอดภัยในพื้นท่ีโครงการ เป็นต้น    
 - โครงการต้องจัดให้มีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (รูปที่ 7-4) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

สำหรับโรงงานต่าง ๆ ในการประสานงานด้านความช่วยเหลือระหว่างโรงงานในโครงการ
และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมกับพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงและหน่วยงานท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภายในพื้นท่ีโครงการ
และชุมชนโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - จัดให้มีรถดับเพลิงที ่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน NFPA 1901 ประจำในพื้นที ่โครงการ 
จำนวน 1 คัน  

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - โครงการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห้งประเทศไทย 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - โครงการต้องประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลในการติดต่อหน่วยงานภายนอกที ่อยู่
ใกล้เคียง เพื่อให้บริการให้กรณีฉุกเฉิน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - โครงการต้องจัดทำแผนสื่อสารแจ้งเหตุต่อชุมชนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 2) ความปลอดภัยของก๊าซ LPG    
 - โรงงานท่ีมีการกักเก็บก๊าซ LPG ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลหรือไฟ

ไหม้ พร้อมท้ังจัดส่งแผนดังกล่าวให้โครงการทราบ และจัดเก็บข้อมูล 
โรงงานท่ีมีการกักเก็บ
ก๊าซ LPG 

ก่อนเปิดดำเนินการและ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - โรงงานที่มีการกักเก็บก๊าซ LPG จะต้องจัดเตรียมความปลอดภัยทั่วไป บริเวณลานถังเก็บก๊าซ 
ดังน้ี 

โรงงานท่ีมีการกักเก็บ
ก๊าซ LPG 

ก่อนเปิดดำเนินการและ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

• พื้นท่ีตั้งถังเก็บก๊าซต้องแข็งแรง เรียบ ปูพ้ืนด้วยวัสดุท่ีไม่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสี โรงงานท่ีมีการกักเก็บ
ก๊าซ LPG 

ก่อนเปิดดำเนินการและ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • ไม่ควรตั้งถังก๊าซใกล้บ่อหรือรางระบายน้ำเปิด เพราะถ้าก๊าซรั่วไหลอาจไปรวมกันอยู่ในบ่อ

หรือรางระบายน้ำ ซ่ึงถ้าหากมีประกายไฟเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงอาจเกิดการระเบิดได้ 
 • ต้องติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”    
 • ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA    
 • ติดตั้งเครื่องเตือนภัยจากการรั่วไหลของก๊าซ (Gas Leak Detector)    
 • ติดตั้งวาล์วนิรภัย (Safety Valve) บริเวณจุดสูบถ่ายก๊าซ    
 • ตรวจสอบรอยรั่วของท่อก๊าซโดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมท่ออย่างสม่ำเสมอ    

 - โรงงานที่มีการกักเก็บก๊าซ LPG ต้องแจ้งถึงตำแหน่ง ขนาด และจำนวนของถังกักเก็บก๊าซ 
LPG รวมท้ังรายละเอียดของอุปกรณ์ดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้แก่โครงการ 

โรงงานท่ีมีการกักเก็บ
ก๊าซ LPG 

ก่อนเปิดดำเนินการและ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 3) สารเคมี    
 - โรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายต้องส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ที่มี

การนำเข้ามาใช้ในพื้นท่ีโรงงาน ให้โครงการทราบทุกครั้ง 
พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นท่ี
โครงการในการนำส่งข้อมูลสารเคมีท่ีใช้ในโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - โรงงานท่ีมีการใช้สารเคมีตามตารางท้ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชี
รายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ต้องจัดทําบัญชีรายชื่อ   
สารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย เสนอหน่วยงาน             
ท่ีเกี่ยวข้อง และสำเนาเอกสารดังกล่าวให้โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมี จะต้องจัดทำแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกหล่น รั่วไหล 
พร้อมท้ังต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 100 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- กำหนดให้โรงงานที ่มีการใช้น้ำมันดีเซล จะต้องจัดให้มีคันคอนกรีตล้อมรอบ ตาม
กฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้โรงงานท่ีมีการใช้สารเคมีจะต้องดำเนินการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับล่าสุด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที ่โครงการ               
มีการกักเก็บวัตถุอันตรายและสารเคมีอันตรายจะต้องมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ               
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากโรงงานภายในพื้นท่ีโครงการ 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - สำหรับการปฐมพยาบาลเบื ้องต้นภายในโครงการ โครงการและโรงงานที่เข้ามาตั ้งใน
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 ท้ังในด้านการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล ดังน้ี 

พื้นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 • จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ และอย่างน้อย               
ตามรายการท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ 

   

 • จัดให้มีห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้ พยาบาลประจำ แพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหน่ึง ยานพาหนะนำส่งผู้ป่วย ตามท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ 

   

 • ให้โรงงานมีการตรวจสุขภาพของพนักงานและการตรวจสุขภาพของพนักงานต้องเป็นไป
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 
พ.ศ. 2563 

   

4.3 สาธารณสุข - โครงการจะร่วมมือกับโรงงานในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินการของสถานบรกิาร
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสนับสนุน
งบประมาณของสถานบริการสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน  

สถานบริการสาธารณสุข 
ในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ 
รัศมี 5 กิโลเมตร 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 101 

ตารางที่ 7.3 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 สาธารณสุข (ต่อ) - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแล 
และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - กำหนดให้โรงงานในพื้นท่ีโครงการ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน พร้อมท้ังกำหนดให้มี
การเก็บรวบรวมผลการตรวจสุขภาพ เพื่อดูแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดีของพนักงาน 

พื้นท่ีโครงการ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 - ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู ้ป ่วยจากพื ้นที ่โครงการไปยัง
โรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีการบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ทั้งนี้ การให้บริการให้โครงการจะต้องไม่กระทบกับการ
ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้บริการ 

สถานบริการสาธารณสุข 
ในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ 
รัศมี 5 กิโลเมตร 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 102 

 

รูปที่ 7-1 ผังแม่บทของโครงการ 
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หมายเหต ุ: EIA Monitoring Committee คือ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2564 

รูปที่ 7-2 ผังขั้นตอนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

ภายหลังการแก้ไข 1 วัน 

 

 

 

 

 

หากไม่ได้เกิดจากการดำเนินการ

โครงการ 

1 วัน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน    : บริเวณสำนักงานโครงการ  
- แจ้งผ่านทางโทรศัพท์  : เบอร์โทรศัพท์ 038-650-370 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : tcr.nonglalok@gmail.com 
- บันทึกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนตรวจสอบสาเหต ุเพื่อกำหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และแจ้ง EIA 

Monitoring Committee ทราบแผนการดำเนินการแก้ไข 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อรับทราบ  
พร้อมอธิบายเหตุผล 

สรุปผลให้ EIA Monitoring Committee 
รับทราบ 

 

แก้ไขข้อร้องเรียนตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานแก่ฝา่ยบริหาร ผู้ร้องเรียน  
และ EIA Monitoring Committee 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บันทกึข้อร้องเรียนและวิธีการ

แก้ไข (วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ) 

ทันที 

หน่วยงานหรือเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเบื้องต้น) 

ผู้ร้องเรียนจากภายในและภายนอกนิคมฯ  

สรุปผลให้ EIA Monitoring Committee รับทราบ 

รับข้อร้องเรียน 

 1 วัน 

แจ้งกลับ 
ภายใน 1 วัน 

กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ในระยะเวลาที่
กำหนดให้แจ้งความก้าวหน้าแก่ผู้ร้องเรียนและ EIA 
Monitoring Committee ทุก 7 วัน 

เกิดจากการดำเนินการของโครงการ 

 1 วัน 

 

ทันที 
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รูปที่ 7-3 การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิของพื้นที่อุตสาหกรรมที่ประชิดพืน้ที่อ่อนไหว 
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หมายเหตุ : โครงการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 จะแจ้งให้ กอ.ปพร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบตลอดเพื่อประเมินสถานการณ์ และเตรียมการช่วยเหลือ 

รูปที่ 7-4 แผนฉุกเฉินของโครงการ 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ ฯ 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
นิคมอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดของโรงงาน 
ที่เกิดเหตุ (ที่ปรึกษา) 

แจ้งรายงานสถานการณ ์
ข้อมูลเบื้องต้นความรุนแรง 

- เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
- หาแนวทางควบคุมเหตุฉุกเฉิน 
- สั่งการไปยังผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
  และหน่วยปฏิบัติแต่ละหน่วย 

แจง้นายอำเภอบ้านค่ายในฐานะ
ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอบ้านค่ายเพื่อ
จัดเตรียมความอุปกรณ์และบุคลากร

ในการสนับสนุนช่วยเหลือ 

ประเมินสถานการณ์ 

ควบคุมให้อยู่ในภาวะที่
ปลอดภัยแล้ว 

ประกาศยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน
ของโครงการ 

ไม่สามารถควบคุม 
สถานการณ์ได ้

ขอความช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอก 

เข้าสู่แผนฉุกเฉิน 
ระดับที่ 3 

นายอำเภอบ้านค่ายหรือตัวแทน 
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 

ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทุกทีมของโครงการ 
เข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการ 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ดำเนินการควบคุมตามคำสั่ง 
อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

กรณีเกินขีดความสามารถของกองอำนวยการศูนย์
อำนวยการเฉพาะกิจที่จะควบคุมได้จะประสานงานขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

เข้าสู้แผนฉุกเฉินระดับประเทศ 
(แผนฉุกเฉินระดับที่ 4) 

เบอร์โทรติดต่อ : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โทร. 036-642-366 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน โทร. 038-025-224 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร โทร. 038-025-533 
เทศบาลตำบลบ้านค่าย โทร. 038-642-246 
เทศบาลตำบลทับมา โทร. 038-663-148 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โทร. 038-606-421 
เทศบาลตำบลมาบขา่ โทร. 038-636-333 
เทศบาลตำบลมาบขา่พัฒนา โทร. 038-968-535 
นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี โทร. 021-194-600 
เขตประกอบอุตสาหกรรม ดับบลวิเอชเอ ระยอง โทร. 038-892-222-3 
 
 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน 

เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน
ภายในโรงงาน 

เหตุการณ์ปกติ 

จัดตั้งจุดสั่งการภาวะฉุกเฉินของโรงงาน                         
และแจ้งผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินสั่งการ                         

ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ 

โรงงานระงับเหตุ                       
(โดยเจ้าหน้าที่โรงงานที่เกิดเหตุ) 

โครงการ (ผู้ประสานงาน) 

โรงงาน 
รพ. ท้องที/่รพ. เอกชนที่มีข้อตกลง

กับโรงงาน (กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

(อบต. หนองละลอก) 

นิคมอุตสาหกรรม/ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ท้องที่เกิดเหตุ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี                 

เขตประกอบกาอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 

ประธารชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร 
เทศบาลตำบลบ้านค่าย 
เทศบาลตำบลทับมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
เทศบาลตำบลมาบขา่ 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานนิคมอุตสาหรรม 

เข้าสู่แผนฉุกเฉิน 
ระดับที่2 

 

ทีม EMR เตรียม 
ความพร้อมกำลังพล 

และอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ 

ควบคุมได้ 

ประเมินสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ 

ติดตาม 
ควบคุมได้ 

แจ้งทันที 

แจ้ง 

ควบคุมได้ 
แจ้งกลับทันที 

ควบคุมไม่ได้ 
แจ้งทันที แจ้งทันที 

สั่งการ 

เข้าสู่เหตุฉุกเฉินระดับท่ี 1 
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ตารางที่ 7.4  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในดัชนีตรวจวัด - ตรวจวัด จำนวน 3 สถานี (รูปท่ี 7-5) ได้แก่ ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ในช่วงที่มีการปรับถมพื้นที่ หลังจาก
นั้นตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 7 วัน 
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง • บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (A1) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง • บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A2) 
- ความเร็วและทิศทางลม • บริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (A3) 

2. ตรวจวัดระดับเสียง    
- ตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง, Lmax, 

L90 และประเมินเสียงรบกวน 
- ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี (รูปท่ี 7-6) ได้แก่ 
• บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการท่ีระยะ 6 

เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ (N1) 

2 ครั้ง/ปี โดยตรวจวัด เป็นระยะเวลา 
7 วันต่อเน่ือง ครอบคลุมวันทำการและ
ว ันหย ุด ในช ่วงที ่ม ีก ิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 • บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการท่ีระยะ 15 เมตร 
จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ (N2) 

 

 • บริเวณท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ                
ท่ีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ (N3) 

  

- ตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี Leq 15 นาที, Lmax - เครื่องจักร/เครื่องมือ ซ่ึงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงในการก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

3. คุณภาพน้ำผิวดิน    
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในดัชนี pH, Temperature, TDS, SS, 

DO, BOD, NO3, NH3, HCN, Phenol, Pesticide, Total Coliform 
Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Phosphorus โลหะหนัก 
ได้แก่ Zn, Cr6+,As, Cu, Total Hg, Cd , Pb, Ni และ Mn 

- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปท่ี 7-7) ดังน้ี 2 ครั ้ง/ปี ในช่วงฤดูฝน 1 ครั ้ง และ 
ช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SW1) 

• คลองช้างตายจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SW2)  
• คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3)  

 • คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SW4)   
 • คลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SW5)   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 107 

ตารางที่ 7.4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน    

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในดัชนี  pH, Zn, Cr6+,As, Cu, Hg, 
Cd, Se, Pb, Ni, Mn และ  Fe 

- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (รูปท่ี 7-8) ดังน้ี 1 ครั้ง หลังการปรับถมพ้ืนท่ี
โครงการแล้วเสร็จ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันออก 

(GW1) 
• พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันตก 

(GW2) 
• พื ้นที ่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศเหนือ 

(GW3) 
• พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศใต้(GW4 

5. คุณภาพตะกอนดิน    
- ตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินบริเวณแหล่งน้ำผิวดินโดยรอบพื้นท่ี

โครงการในดัชนี Zn, Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, 
Ag และ Fe 

- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปท่ี 7-7) ดังน้ี 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง และ 1 ครั้ง
ก่อนการดำเนินการ 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SD1) 

• คลองช้างตายจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SD2)   
 • คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3)   
 • คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SD4)   
 • คลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SD5)   
6. คุณภาพดิน    

- ตรวจวัดคุณภาพดิน ท่ีระดับความลึก 5 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร 
ในดัชนี pH , Zn,  Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Se, Pb, Ni และ Mn 

- ตรวจวัดบริเวณพื้นที่สีเขียวในแนวกันชนของโครงการจำนวน 
4 สถานี (รูปท่ี 7-8) ดังน้ี 

1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

 
• พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันออก 

(S1) 
  

 • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันตก (S2)   
 • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศเหนือ (S3)   
 • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศใต้ (S4)   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 108 

ตารางที่ 7.4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
7.  ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ    

- ตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำ และ
พืชน้ำ 

- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปท่ี 7-7) ดังน้ี 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (Bio1)  

 • คลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (Bio2)   
 • คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3)   

 
• คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

(Bio4) 
  

 
• คลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

(Bio5) 
  

8. คมนาคมขนส่ง    
- บันทึกปริมาณยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ

คนงานก่อสร้างของโครงการ ระบุจุดเริ่มต้นและปลายทาง 
- ถนนภายในพื้นท่ีโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143  - รวบรวมข้อมูลจากสถานีตำรวจใกล้เคียง 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 109 

ตารางที่ 7.5  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในดัชนี - ตรวจวัด จำนวน 4 สถานี (รูปท่ี 7-9) ได้แก่ 2 ครั ้ง/ปี ครั ้งละ 7 วันต่อเน ื ่อง 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน               
1 ครั ้ง และช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม 1 ครั้ง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง • วัดมาบตอง (A1) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง • วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2) 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง • โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านคลองน้ำเย็น (A3) 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมง • โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านกระเฉท (A4) 

1.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง    
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ ต่อเนื่องตลอดท้ังปีและแสดงผลการ

ตรวจวัดด้วย 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง • สถานีตรวจวัดอากาศต่อเนื่องบริเวณโครงการ 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง    

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมง    

- ความเร็วและทิศทางลม    

- ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความดันอากาศ    

2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด    
รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากโรงงานท่ีมีการตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย ได้แก่ 

- โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)     
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)     
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)     
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)     
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)    



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 110 

ตารางที่ 7.5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
3. ระดับเสียง    

- ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง และ L90 
1 ชั่วโมง, Leq 5 นาที , Lmax,  Ldn และ L90 5 นาที และ
ประเมินเสียงรบกวน เฉพาะสถานี N1-N3 

- ตรวจวัด จำนวน 7 สถานี (รูปท่ี 7-10) ได้แก่ 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจวัดเป็นระยะเวลา 
7 วันต่อเนื ่องครอบคลุมวันทำการ
และวันหยุด 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการท่ีระยะ 6 

เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ (N1) 

 
• บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการท่ีระยะ 15 เมตร 

จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ (N2) 
  

 
• บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการท่ีระยะ 90 

เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ (N3) 
  

 • บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)   
 • บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)   
 • บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)   
 • บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)   

4. คุณภาพน้ำเสีย-น้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด    
4 .1ตรวจว ั ดล ั กษณะสมบ ั ต ิ ของน ้ ำ เส ี ยก ่ อนเข ้ าระบบบำบั ด 

น้ำเส ียส ่วนกลาง  และน้ำทิ ้งหล ังผ ่านการบำบัดก ่อนระบาย 
ลงสู่คลองช้างตาย ในดัชนี อัตราการไหล, pH, Temperature , Color, 
TDS, SS, BOD, COD, H2S, HCN, Fat Oil and Grease, 
Formaldehyde, Phenols compound, Free Chlorine, Pesticide, 
TKN, Fluoride, Surfactants, Total Coliform Bacteria, Fecal 
Coliform Bacteria ,Phosphorusและโลหะหนัก ได ้แก ่ Zn, Cr3+, 
Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, Ag และ Total Iron  

- บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย 1 ครั้ง/เดือน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

- บ่อพักน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด 

4.2ตรวจวัดลักษณะสมบัติของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางของโรงงานที่อาจมีน้ำเสียปนเปื้อนทางเคมี ในดัชนี pH, 
conductivity และปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย โดยมีดัชนีท่ีทำการ 

- บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสียทาง
เคมีของโรงงานท่ีมีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน 

4 ครั้ง/เดือน ในช่วงปีแรกที่โรงงาน
เปิดดำเนินการ และหลังจากน้ัน              
2 ครั้ง/เดือน 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 
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ตารางที่ 7.5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจวัด ขึ้นกับประเภทของโรงงาน เช่น Zn, Cr3+, Cr6+,As, Cu, 
Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, Ag และ Total Iron เป็นต้น 

   

4.3 ตรวจวัดปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานต่าง ๆ ท่ี
ส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยมีดัชนีที ่ทำการ
ตรวจวัดดังน้ี อุณหภูมิ, pH, BOD, COD, SS, TDS และ Oil & Grease 

- บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงของโรงงานท่ีเปิดดำเนินการ 2 ครั้ง/เดือน ในช่วงปีแรกที่โรงงาน
เปิดดำเนินการ และหลังจากนั้น              
1 ครั้ง/เดือน 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

4.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงบริเวณบ่อพักน้ำท้ิงหอหล่อเย็น ในดัชนี  pH, 
Temperature , Color, TDS, SS, BOD, COD, H2S, HCN, Fat Oil 
and Grease, Formaldehyde, Phenols compound, Free 
Chlorine, Pesticide, TKN, Fluoride, Surfactants, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria และ โ ลหะห นัก 
ได้แก่ Zn, Cr3+, Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni 

- บ่อพักน้ำท้ิงหอหล่อเย็น 1 ครั้ง/เดือน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

5. คุณภาพน้ำผิวดิน    
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในดัชนี pH, Temperature, TDS, SS, 

DO, BOD, COD, H2S, NO3, NH3, TKN, HCN, Formaldehyde, 
Phenol, Free Chlorine, Pesticide, Total Coliform Bacteria, 
Fecal Coliform Bacteria โลหะหนัก ได้แก่ Zn, Cr6+,As, Cu, 
Total Hg, Cd , Pb, Ni, Mn, Ba, Ag และ Total Iron 

- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปท่ี 7-7) ดังน้ี 2 ครั้ง/เดือน (บริเวณคลองช้างตาย) 
2 ครั้ง/ปี (บริเวณคลองกะแมง) 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SW1) 

• คลองช้างตายจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SW2)   
• คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3)   
• คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SW4)   

 • คลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SW5)   
6. คุณภาพน้ำบ่อหน่วงน้ำฝน    

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อหน่วงน้ำฝน ในดัชนี pH, SS, BOD, 
COD, TKN, Oil&Grease และโลหะหนัก ได้แก่ Zn, Cr3+, 
Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni และ Mn 

- ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ดังน้ี 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(ช่วงฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายนถึง
เมษายน 1 ครั้ง และช่วงฤดูฝน เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 1 ครั ้ง) 
โลหะหนัก ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • บ่อหน่วงน้ำฝน 1 

• บ่อหน่วงน้ำฝน 2  
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 
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ตารางที่ 7.5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
7. คุณภาพน้ำใต้ดิน    

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในดัชนี  pH, Zn, Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, 
Se, Pb, Ni, Mn และ  Fe 

- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (รูปท่ี 7-8) ดังน้ี 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
(ช่วงฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายนถึง
เมษายน 1 ครั้ง และช่วงฤดูฝน เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 1 ครั ้ง) 
โลหะหนัก ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันออก 

(GW1) 

 
• พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันตก 

(GW2) 
 

 • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศเหนือ (GW3)   
 • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศใต้ (GW4)   

8. ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ    
- ตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำ และ

พืชน้ำ 
- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปท่ี 7-7) ดังน้ี 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

(ช่วงฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายนถึง
เมษายน 1 ครั้ง และช่วงฤดูฝน เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 1 ครั้ง) 
โลหะหนัก ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (Bio1) 

 • คลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (Bio2)  
 • คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3)  

 
• คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

(Bio4) 
 

 
• คลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

(Bio5) 
  

9. คุณภาพตะกอนดิน    
- ตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินบริเวณแหล่งน้ำผิวดินโดยรอบพื้นท่ี

โครงการในดัชนี Zn, Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, 
Ag และ Fe 

- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปท่ี 7-7) ดังน้ี 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • คลองช้างตายก่อนจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SD1)  

• คลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงของโครงการ (SD2)   
 • คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3)   
 • คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SD4)   
 • คลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (SD5)   
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 
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ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
10. คุณภาพดิน    

- ตรวจวัดการสะสมโลหะหนักในดินท่ีระดับความลึก 5 เซนติเมตร 
และ 30 เซนติเมตร ในดัชนี pH , Zn,  Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Se, 
Pb, Ni และ Mn หากมีแนวโน้มสูงขึ้นต้องนำมาวางแผนปรับปรุง
ดิน และปรับมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (รูปท่ี 7-8)) ได้แก่ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันออก 

(GW1) 
 

• พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศตะวันตก 
(GW2) 

  

• พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศเหนือ (GW3)   
 • พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการด้านทิศใต้ (GW4)   

11. ตะกอนจากระบบบำบัดเสีย    
- ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ในดัชนี pH, Zn, 

Cr3+, Cr6+,As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn และ Ag 
- ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อมีการขุดลอกตะกอน

จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

12. คมนาคมขนส่ง    
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์

ภายในพื้นท่ีโครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลท่ีเกิดขึ้น ตลอดจน
แนวทางแก้ไขเพื่อนำมาหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิด
ซ้ำอีก พร้อมแจ้งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัท
ต้นสังกัดให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไข 

- พื้นท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ป ี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- ตรวจนับปริมาณจราจรของรถที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่โครงการบริเวณ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประเมิน
ค่าระดับการให้บริการของถนน 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

1 ครั้ง/ป ี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

13. ปริมาณน้ำใช้    
- รวบรวมสถิติการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีโครงการ - โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
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ตารางที่ 7.5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
- รวบรวมสถิติปริมาณน้ำท้ิงที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ - บ่อพักน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
14. ไฟฟ้า    

- รวบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
โครงการ และบันทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

- โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

15. กากของเสีย    
- รวบรวมใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ของโรงงานที่เข้ามาตั ้งในพื้นที ่ ได้แก่ สก. 1 สก. 2 และสก. 3 
เพื่อให้ทราบชนิด ปริมาณของเสียจากโรงงาน ต่าง ๆ และวิธีการ
กำจัด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลบริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือ
ใช้ของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 

- โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

16. สาธารณสุข    
- รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ

โรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงโครงการ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการ 
1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

- จดบันทึกและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับสาเหตุ
ความเสียหาย การชดเชยความเสียหายและความรุนแรง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และสาเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีโครงการ 

- โรงงานภายในพื้นท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- รวบรวมข้อมูลนโยบายและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยแผนงาน         
ด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที ่โครงการและ           
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 

- โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและประสานงานให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม/โครงการ และบันทึกผลการฝึกซ้อม 

- โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 115 

ตารางที่ 7.5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

กรณีท่ีมีการร้องเรียนจากชุมชน 
- ภายในพื้นท่ีโครงการ และชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
18. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ    

- รวบรวมรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เข้ามาตั ้งในพื้นท่ี               
โดยแจ้งรายละเอียดชนิด ประเภท ขั้นตอนการผลิต ชนิดผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น 

- โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- รวบรวมบันทึกข้อมูลด้านอาชีวอนามัยของโรงงาน ได้แก่บันทึกสถิติ
อุบัติเหตุ/การตรวจสุขภาพประจำปี/ การตรวจวัดสภาพแวดล้อม 
ในสถานท่ีทำงานอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

- โรงงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

19. เศรษฐกิจ-สังคม    
- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาความ

ต้องการ ข้อห่วงกังวลและความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการของครัวเรือน
ประชาชน  ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนที่เป็นจุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว พร้อมทั้งจัดทำดัชนี
ความพ ึงพอใจของช ุมชน (Community Satisfaction) ท ั ้ ง น้ี                      
วิธี ขั้นตอน และจำนวนตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางสถิติ 
โดยแสดงแผนท่ีกระจายตัวการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนอ่อนไหวท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ 

1 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

- การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (GIS) ประกอบด้วย 

- ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนอ่อนไหวท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ 

2 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

1) จัดทำฐานข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และความ
คิดเห็นท่ีมีต่อโครงการจัดทำข้อมูลชุมชนท่ัวไป 

  

2) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น                
แหล่งน้ำ พื้นท่ีป่า  เป็นต้น 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 116 

ตารางที่ 7.5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
3) จัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุและสถานประกอบการ เช่น ประเภท 

กำลังการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต พนักงาน 
ของเสียและมลพิษ และอื่น ๆ เป็นต้น 

- ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนอ่อนไหวท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ 

2 ครั้ง/ปี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

4) จัดทำฐานข้อมูลข้อร้องเรียนที่โครงการได้รับจากชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก 

   

5) จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมทางสังคม เช่น การมีส่วนร่วม และการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ รวมทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบ               
ต่อสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น 

   

6) จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมลพิษ เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป
ทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ตลอดจน               
ผลการติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   

7) จัดทำฐานข้อมูลอุบัติเหตุ สุขภาพและอนามัยทั้งพนักงานและ 
อุบัต ิเหตุที ่ เก ิดขึ ้นภายในชุมชนที ่จากการดำเนินการของ
โครงการ เช่น ประเภทอุบัติเหตุ ความรุนแรง ความเสียหาย           
ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ภาวการณ์เจ็บป่วย เป็นต้น 

   

8) จัดทำฐานข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    
- การบันทึกข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง การแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อ

เรียกรอ้ง และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 
- พื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีโดยรอบโครงการ รวบรวมข ้ อม ู ลท ุ ก เด ื อนและ

รายงานผลทุก 6 เดือน 
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 117 

 
รูปที่ 7-5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะก่อสร้าง 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 118 

 
รูปที่ 7-6 สถานีตรวจวัดระดับเสยีง ระยะก่อสร้าง 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 119 

 
รูปที่ 7-7 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผวิดิน ตะกอนดิน และชีวภาพทางนำ้ ระยะก่อสร้าง-ระยะดำเนินการ 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 120 

 
รูปที่ 7-8 สถานีตรวจวัดคุณภาพดิน และคุณภาพนำ้ใต้ดิน ระยะก่อสร้าง-ระยะดำเนินการ 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 121 

 
รูปที่ 7-9 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะดำเนินการ 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 122 

 
รูปที่ 7-10 สถานีตรวจวัดระดับเสียง ระยะดำเนนิการ 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จำกัด 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 123 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าของโครงการ 
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรมระยอง 
ไทย-จีน จำกัด 

ที่อยู่  
126/33, 35 อาคารไทยศรี (ช้ัน 9)  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 

 โทรศัพท์ 038-650-370 
ผู้ประสานงานโครงการ มือถือ 09-1774-0911 (คุณสมชัย) 
คุณสมชัย กีรติพงศ์ อีเมล tcr.nonglalok@gmail.com 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (FTC) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8  
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-105-4608 ต่อ 115 
คุณสาริศา เหมวรชาติ  
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก 
(นักวิชาการด้านสังคม) 

มือถือ 083-770-5927 (คุณธิดาขวัญ) 
โทรสาร 02-105-4609 
อีเมล admin@4tier.co.th 
เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 เว็บไซต์ www.4tier.co.th 

 


