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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการก าหนดขอบเขต 
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการ  

ส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย  

คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1)   

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุดเริ่มพัฒนาขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 5 (ปี 2525-2529) โดยในปี 2531 กนอ. ได้รับมอบหมายให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่ 
มาบตาพุด ในพื้นที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ้ืนที่ประมาณ 8,013 ไร่ (ดังแสดงรูปท่ี 1-1) 
แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส่วนที่ 1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ พ้ืนที่ประมาณ 5 ,985 ไร่ และพ้ืนที่ส่วนที่ 2 
เป็นเขตชุมชนใหม่มาบตาพุด พ้ืนที่ประมาณ 2,028 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการสาธารณะ พ้ืนที่
ส่วนราชการและพ้ืนที่เพ่ือการพักอาศัย โดยเป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารและก ากับดูแลของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับมติเห็นชอบในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหนังสือเห็นชอบที่  
วพ 0504/3636 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 ต่อมาได้มีการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบที่ วว 0804/9136 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2545 และได้มีการพัฒนาพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2537-2539 ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรวมพ้ืนที่ 3 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) และ
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) พ้ืนที่รวมประมาณ 1,800 ไร่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด กระทั่งเข้าสู่การประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2552 

 ต่อมาปี 2561 ได้มีการขอตัดพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุดออกจากผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อปี 2532 เพ่ือรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park โดยได้รับความเห็นชอบต่อรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
และชุมชนใหม่มาบตาพุด จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนัง สือ
เห็นชอบที่ ทส 1010.3/9142 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นในปี 2562 กนอ. ได้พัฒนาพ้ืนที่เขต 
ชุมชนใหม่มาบตาพุด พ้ืนที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park” เพ่ือรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนที่ 2 เขตชุมชนใหม่ 
มาบตาพุด คงเหลือพ้ืนที่ปัจจุบันประมาณ 432.63 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย เคหะชุมชนมาบตาพุด ศูนย์ราชการต่าง ๆ 
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และพ้ืนที่อุตสาหกรรมบางส่วน (สรุปรายละเอียดการด าเนินการและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ตามล าดับจากอดีตถึงปัจจุบันดังแสดงตารางท่ี 1-1) 

 ทั้งนี้ ปัจจุบัน กนอ. ได้ขอขยายพ้ืนที่จากการขอเช่าพ้ืนที่ราชพัสดุเพ่ิมเติม จ านวน 9.75 ไร่ เพ่ือพัฒนาเป็น
พ้ืนที่อุตสาหกรรม (พ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด) จากการพัฒนาดังกล่าว  
ส่งผลให้พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เป็น 8,413.04 ไร่ โดยกนอ.ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
เรื่องขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงมีความประสงค์ขอปรับผังพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งการขยายขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในครั้งนี้ ขนาด
และประเภทของโครงการเข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  

 ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
เป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการ ส าหรับ
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยาย 
ครั้งที่ 1) พ้ืนที่โครงการ 8,413.04 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือน าเสนอ            
ผลการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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รูปที่ 1-1 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป พ.ศ. 2528  

มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 8,013 ไร่ 
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ตารางที่ 1-1 สรุปรายละเอียดการด าเนินการและประกาศต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ปีที่
ด าเนินการ 

ประกาศ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียด พ้ืนที่  

(ไร่) 
2528 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2528 

จัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็ นเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป 

- 

2532 รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่ 
มาบตาพุด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ตามหนังสือเห็นชอบที่  
วพ 0504/3636 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2532 

จัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่
มาบตาพุด 

8,013 

2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2535 

เพิ่มพื้นทีถ่มทะเล เพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม
ระยะที่ 1 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด  

1,400 

2537 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2537 

ผนวกพื้นที่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
จ ากัด (SPRC)) เพื่อประกอบกิจการโรงกลั่น
ปิโตรเลียม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

1,240.02 

2538 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2538 

ผนวกพื้นที่ บริษัท โรงกลั่นน้ ามันระยอง จ ากัด 
(RRC) (ซึ่งปัจจุบัน คือ บริษัท พีทีที โกลบอล        
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) หรือ GC สาขา 6) เพื่อ
ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม เข้าเป็นส่วน
หนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

766 

2539 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2539 

ผนวกพื้นที่  บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
(TPE) ซึ่งประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

442.09 

2542 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2542 

เพิ่มพื้นที่ถมทะเล เพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม
ระยะที่ 2 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

1,470 

2545 เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบ 
ที่ วว 0804/9136 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2545  

ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการเตรียมพื้นที่ฝังกลบขยะเป็นการก ากับ
ดูแลการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย  

- 
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ตารางที่ 1-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดการด าเนินการและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด                      
     จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ปีที่
ด าเนินการ 

ประกาศ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียด พ้ืนที ่

(ไร่) 
2552 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่
เขตต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ ง ต าบล 
เนินพระ และต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งต าบล และต าบล
บ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล 
รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุม
มลพิษ เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552  

ประกาศให้พื้นท่ีต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง 
ต าบลเนินพระ และต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งต าบล และ
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ทั้งต าบล รวมทั้ งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต  
เป็นเขตควบคุมมลพิษ 

- 

2552 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต  
เขตอุตสาหกรรมทั่ วไป  นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2552  

ขยายพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  - 

2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เรื่อง ก าหนด
เขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park  
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ก าห น ด ให้ พื้ น ที่  1 ,466  ไร่  บ ริ เวณ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด  (เขต ชุมชน ใหม่ 
มาบตาพุด) เป็น “เขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park” เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสตกิส์ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และ
การท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 
เชิงคณุภาพ 

1,466 

2561 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่ 
มาบตาพุด ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วด ล้ อม  ต าม ห นั งสื อ เห็ น ชอบ ที่  ท ส 
1010.3/9142 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

ขอตัดพื้ นที่ ชุมชนใหม่มาบตาพุดออกจาก 
ผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เมื่ อปี  2532 เพื่ อรองรับการพัฒ นานิ คม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park 

7,878.91 

2562 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park ไ ด้ รั บ ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหนังสือ
เห็นชอบที่ ทส (กกวล) 1009/ว 12289 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2562 

พัฒนาพื้นที่เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด 1,383.76 
ไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรมนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคม
อุตสาหกรรม Smart Park คงเหลือพื้นที่ เขต
ชุมชนใหม่มาบตาพุด 547.96 ไร่ ประกอบด้วย 
เคหะชุมชนมาบตาพุด ศูนย์ราชการต่าง ๆ และ
พื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วน เป็นส่วนหนึ่งของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

1,383.76 

ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563 
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ รวมถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ
พ้ืนที่โดยรอบ พร้อมทั้งบ่งชี้ จ าแนก และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากการด าเนินโครงการ  

2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการด าเนินการของ
โครงการ 

 3)  เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปัจจัย สิ่งคุกคามสุขภาพ หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ และประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนและพนักงานจากการด าเนินโครงการ 
พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

 4)  เพ่ือประเมินผลกระทบของโครงการในการด าเนินการอันอาจมีผลต่อทรัพยากร /คุณค่าสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต และด้านสุขภาพ 

 5)  จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 6)  เพ่ือน าเสนอการทบทวนและปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้
สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการภายหลังขยายและสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ  

 7)  เพ่ือน าเสนอการทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการโครงการให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน 

3. แนวทางการศึกษาและการจัดท ารายงานฯ 

 1) แนวทางการจัดท ารายงานและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

 2) คูม่ือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มกราคม 2562 

 3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแ วดล้อมของ 
ประเทศไทย ของส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมษายน 2556 
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 4) แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการประเภท        
นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนพฤศจิกายน 2558 

 5)  แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม 
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนพฤศจิกายน 2558 

4. รายละเอียดโครงการเบื้องต้น 

4.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการ ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ้ืนที่ประมาณ 8,413.04 ไร่ ตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท   
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 
ประมาณ 154 กิโลเมตร หรือห่างจากท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง ประมาณ 54 กิโลเมตร ห่างจากท่าเทียบเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 130 กิโลเมตร และห่าง
จากสนามบินดอนเมือง ประมาณ 179 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 4.1-1 ส าหรับอาณาเขตพ้ืนที่โครงการติดต่อ
โดยรอบโครงการ มีดังนี้    

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และชุมชนมาบชลูด 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 3392 (ถนนปกรณ์ สงเคราะห์ ราษฎร์ )  
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
(มาบตาพุด) และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง  

 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการ ส าหรับโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัทที่ปรึกษา
ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ครอบคลุมที่ตั้งโครงการและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของโครงการ ครอบคลุม 3 เขตการปกครอง ในพ้ืนที่ 5 
ต าบล ได้แก่ เขตการปกครองเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง ประกอบด้วย ต าบลมาบตาพุด ต าบล
เนินพระ ต าบลห้วยโป่ง และต าบลทับมา เขตการปกครองเทศบาลต าบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
อ าเภอบ้านฉาง รวมทั้งสิ้น 5 ต าบล 51 ชุมชน สรุปเขตการปกครองและขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดัง
ตารางท่ี 4.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโมเมตรแสดงดังรูปที่ 4.1-2 
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รูปที่ 4.1-1 ที่ตั้งโครงการ 
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ตารางท่ี 4.1-1 เขตการปกครองและขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
เขตการปกครอง เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบล ชุมชน/หมู่บ้าน 

อ าเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด 1) ชุมชนมาบข่า-มาบใน 
2) ชุมชนเนินพะยอม 
3) ขุมชนบ้านบน 
4) ชุมชนมาบยา 
5) ชุมชนบ้านพลง 
6) ชุมชนวัดมาบตาพุด 
7) ชุมชนอิสลาม 
8) ชุมชนส านักกะบาก 
9) ชุมชนบ้านล่าง 
10) ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
11) ชุมชนวัดโสภณ 
12) ชุมชนหัวน้ าตกพัฒนา 
13) ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
14) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู ่
15) ชุมชนหนองแฟบ 

  ต าบลเนินพระ 1) ชุมชนซอยประปา 
2) ชุมชนโขดหิน 2 
3) ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
4) ชุมชนคลองน้ าหู 
5) ชุมชนหนองน้ าเย็น 
6) ชุมชนหนองบัวแดง 
7) ชุมชนเกาะกก 
8) ชุมชนหนองแตงเม 
9) ชุมชนกรอกยายชา 

  ต าบลห้วยโป่ง 1) ชุมชนซอยคีร ี
2) ชุมชนเจริญพัฒนา 
3) ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ าท่วม 
4) ชุมชนมาบข่า-ส านักอ้ายงอน 
5) ชุมชนห้วยโป่งใน 1 
6) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 
7) ชุมชนวัดห้วยโป่ง 
8) ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
9) ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก 
10) ชุมชนหนองหวายโสม 
11) ชุมชนมาบชลูด 
12) ชุมชนชากลูกหญ้า 
13) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 

  ต าบลทับมา 1)   ชุมชนเขาไผ่ 
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 ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เขตการปกครองและขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
เขตการปกครอง เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบล ชุมชน/หมู่บ้าน 

อ าเภอบ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
 

ต าบลบ้านฉาง 1) ชุมชนเนินกระปรอก 1 
2) ชุมชนเนินกระปรอก 2 
3) ชุมชนแผ่นดินไท 
4) ชุมชนสี่กั๊ก 
5) ชุมชนล้อเกวียน 
6) ชุมชนประชุมมิตร 
7) ชุมชนหมู่ 4 

 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1) ชุมชนร่วมชมวิวเนินกระปรอก 
2) ชุมชนฟ้าสีทอง  
3) ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์  
4) ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก  
5) ชุมชนไทวา  
6) ชุมชนตะวันออก-เนินกระปรอกประชุมมิตร 

1 จังหวัด 2 อ าเภอ  3 เขตการปกครอง 5 ต าบล 51 ชุมชน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 4.1-2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
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4.2 ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการส าหรับการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในครั้งนี้ จะด าเนิน
การศึกษาตามขอบเขตพ้ืนที่โครงการที่สอดคล้องกับขอบเขตพ้ืนที่การด าเนินงานในปัจจุบัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ผนวกเข้าร่วมด าเนินงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2537-2539 และพ้ืนที่ส่วนขยาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด รวมพ้ืนที่โครงการทั้งหมด ประมาณ 
8,413.04 ไร่ (ดังแสดงตารางท่ี 4.2-1) แบ่งออกเป็น 

  1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป พ้ืนที่ 6,153.07 ไร่  

 2) เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด พ้ืนที่ประมาณ 432.63 ไร่ 

 3) พ้ืนที่ผนวกเพ่ิมเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2537-2539 จ านวนพ้ืนที่รวม 1,817.59 ไร่ (ดังแสดงรูปที่  4.2-1)
ประกอบด้วย  

(1) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) จ านวน 1,228.44 ไร่ ประกอบกิจการโรงกลั่น
น้ ามัน  

(2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) จ านวน 552.47 ไร่ ประกอบกิจการปิโตรเคมี ผลิตเม็ด
พลาสติกชนิดโพลิเอททีลีนและเม็ดพลาสติกโพลิโพร-ไพลีน ประกอบด้วย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 และ
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอททีลีน (Ethylean) และโอเลฟินส์เกรด 
โพรไพลีน (Propylean) 

(3) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC สาขา 6) ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลและผลิตไฟฟ้า ซึ่งการผนวกครั้งนี้น ามาผนวกเฉพาะพ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคาร
คลังสินค้า (Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง และลานถังน้ ามัน (Day Tank) จ านวน 36.68 ไร่ เท่านั้น  

 4) พ้ืนที่ส่วนขยาย เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด 
จ านวน 9.75 ไร่ ประกอบกิจการเคมีอุตสาหกรรม สินค้าประเภทซิลิคอนไดออกไซด์/อลูมิเนียมซิลิเกต 

 ดังนั้น ขอบเขตพ้ืนที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  
มีพ้ืนที่ประมาณ 8,413.04 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ก่อนขยาย 6,585.70 ไร่ พ้ืนที่ผนวกเพ่ิมเติมตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 1,817.59 ไร่ และพ้ืนที่ส่วนขยาย 9.75 ไร่  
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ตารางที่ 4.2-1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการในการศึกษาครั้งนี ้

ล าดับ รายละเอียด 

ขนาดพ้ืนที่
ตามรายงาน 
EIA ปี 2532 

(ไร่) 

พ้ืนที่ปัจจุบนั 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด    
 1.1 เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด 2,0281/ 432.632/ ลดลง 1,595.37 ไร ่

เนื่องจากตัดเป็นพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม Smart Park  
จ านวน 1,383.76 ไร่ และ

รังวัดพื้นที่ใหม่ปี 2563 
 1.2 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,9851/ 6,153.073/ เพิ่มขึ้น 168.07 ไร่  

จากการรังวัดพื้นที่ใหม ่
ปี 2563 

รวมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 8,0131/ 6,585.70 - 
2. พ้ืนที่ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ปี 2537-2539 
  - 

 2.1 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) 

- 1,228.44 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 2.2 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั 
(TPE) 

- 552.47 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 2.3 บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล       
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
(GC6) - 

36.68 
(เฉพาะพื้นท่ีส่วนอาคาร

คลังสินค้า (Ware house) 
อาคารซ่อมบ ารุง และลานถัง
น้ ามัน (Day Tank) เท่านั้น) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวมพ้ืนทีผ่นวกเพ่ิมเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 1,817.59 - 
3. พ้ืนที่ส่วนขยาย    

 - พื้นที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก 
ยูไนเตด็ ซิลิกา (สยาม) จ ากดั 

- 9.75 ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวมพ้ืนที่โครงการทั้งหมดภายหลังขยาย 8,413.04 - 
หมายเหตุ :  1/ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2532 
 2/ พื้นที่ เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด จ านวน 1 ,383.76 ไร่ แยกออกเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก :  

นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ได้รับความเห็นในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส (กกวล) 1009/ว12289 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และ กนอ. ได้จัดท ารังวัดพื้นที่ใหม่ ปี 2563 คงเหลือพื้นที่ 
เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด 432.63 ไร่ 

 3/ กนอ. ได้จัดท ารังวัดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งหมดในปี 2563 เพื่อให้ เป็นพื้นที่ปัจจุบันซ่ึงคงเหลือพื้นที่ 
6,153.07 ไร่  

ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563 
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รูปที่ 4.2-1 พ้ืนที่ผนวกร่วมและขอบเขตพ้ืนที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) 
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4.3 ผังแม่บทและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การออกแบบวางผังพ้ืนที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2532 ยังไม่มีประกาศหรือข้อก าหนด
แนวทางข้อบังคับในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือใช้บังคับ ดังนั้นการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในปี 2532 จึงออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทั่วไปสอดคล้องกับ
การพัฒนาโครงการเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพ้ืนที่  

 อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงผังแม่บทและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับขอบเขตพ้ืนที่  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปัจจุบันในครั้งนี้ เพ่ือเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ที่ 5/2562 เรื่อง การบังคับใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ระบุ “การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 เมษายน 2558 ต้องจัดให้มีมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค        
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการในนิคมอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555” ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น การปรับปรุงผังแม่บทและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในครั้งนี้ โครงการได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เนื่องจาก
เป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ได้มีการก่อตั้งตั้งแต่ปี 2532 

 ซึ่งผังแม่บทโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 6,585.70 ไร่ ซึ่งภายหลังขยาย
โครงการ มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 8,413.04 ไร่ (เพ่ิมขึ้น 1,827.34 ไร่) โดยมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น      
3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค และพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บทของโครงการแสดงดังตารางที่ 4.3-1 และผังแม่บทของโครงการแสดงดังรูปที่ 4.3-1 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) พื้นที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย มีพ้ืนที่ประมาณ 4,957.22 ไร่ ภายหลังขยายโครงการ 
มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 1,797.85 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม 1,789.19 ไร่ และ
พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย 8.66 ไร่ รวมพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั้งหมด 6,755.07 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.29 ของพ้ืนที่
โครงการทั้งหมด  

2) พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยมีพ้ืนทีป่ระมาณ 1,023.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.16 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

3) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนก่อนขยาย มีพ้ืนที่ประมาณ 605.06 ไร่ 
ภายหลังขยายโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนเพ่ิมขึ้น 29.49 ไร่ รวมพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนภายหลังขยาย 
634.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  
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ตารางที่ 4.3-1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

สัญลักษณ ์
ประเภท 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่โครงการก่อนขยาย พ้ืนที่โครงการหลังขยาย 

หมายเหตุ 
เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

 1) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 4,957.22 75.27 6,755.07 80.29 เพ่ิมขึ้น 1,797.85 ไร่ 
 - พืน้ท่ีอุตสาหกรรมก่อนขยาย 4,957.22 75.27 4,957.22 58.92 - 
 - พื้นที่อุตสาหกรรมส่วนผนวก

เพิ่มเตมิ 
- - 1,789.19 21.27 - 

 - พื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย - - 8.66 0.10 - 

 2) พ้ืนที่สาธารณูปโภค 1023.42 15.54 1,023.42 12.17 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 3) พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน 605.06 9.19 634.55 7.54 เพ่ิมขึ้น 29.49 ไร่ 

 - พื้นที่สีเขียว - - 320.99 3.81 - 

 - พื้นที่แนวกันชน - - 313.56 3.73 - 
รวมพ้ืนที่โครงการ 6,585.70 100.00 8,413.04 100.00 เพ่ิมขึ้น 1,827.34 ไร่ 

หมายเหตุ : พื้นที่สีเขียวของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบางส่วน ปัจจุบันถูกน าไปรวมอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ท าให้เหลือพื้นที่สีเขียวของนิคมอุตสาหกรรมมาบพุดประมาณ 605.06 ไร ่

ที่มา :   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563 
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รูปที่ 4.3-1 ผังแม่บทโครงการภายหลังขยาย   
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4.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2532 พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพัฒนาขึ้นเพ่ือ
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ 
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเต็มพ้ืนที่ ประกอบด้วย โรงงานทั้งสิ้น 74 โรงงาน ที่ขึ้นทะเบียนกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ดังแสดงตารางท่ี 4.4-1 สามารถจัดกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมได้ 5 ประเภท ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  

2) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก โลหะมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ  

3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ พลาสติก  

4) อุตสาหกรรมการให้บริการและสาธารณูปโภค  

5) ประกอบกิจการอื่นๆ  

 ดังนั้นภายหลังขยายโครงการบริษัทที่ปรึกษาได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่นิคมอุตสากหกรรม
มาบตาพุด โดยพิจารณาตามประเภทโรงงานที่เปิดด าเนินแล้วในปัจจุบัน จึงก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
โครงการได ้ดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 

กิจการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี เพ่ือการอุตสาหกรรม กิจการโรงกลั่นน้ ามัน กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส าหรับอุตสาหกรรม กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

2) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก 

กิจการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ประกอบด้วย กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือชิ้นส่วนเหล็ก กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และชิ้นส่วน กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจการผลิตอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์  

3) กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 

กิจการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตน้ าประปา น้ าเพ่ืออุตสาหกรรมหรือไอน้ า กิจการบ าบัดหรือก าจัด
ของเสีย 
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ตารางท่ี 4.4-1 รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 74 โรงงาน 
ล าดับ บริษัท ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ ์

1 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
2 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
3 บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากัด อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และ

หนังเทียม 
ยาง พลาสตกิ และหนังเทียม 

4 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อาหารและเคร่ืองดื่ม 
5 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
6 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
7 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และ

หนังเทียม 
ยาง พลาสตกิ และหนังเทียม 

8 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภณัฑ ์
9 บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อาหารและเคร่ืองดื่ม 
10 บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จ ากัด  อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตยางสังเคราะห์ SSBR 
11 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จ ากดั อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
12 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
13 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และ

หนังเทียม 
ยาง พลาสตกิ และหนังเทียม 

14 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซ่ิน จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
15 บริษัท ทีพทีี ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตสารตั้งต้น PTA 
16 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 
17 บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตผงเมลามีน 
18 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
19 บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตโพลเิอทิลีน เทอเรพพาเลท 

(PET) 
20 บริษัท ไทยพลาสตกิและเคมีภัณฑ์ จ ากัด 

(มหาชน) (TPC) 
อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตผลพลาสติก พีวีซี เพสต์ เรซิน 

21 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง (HDPE)        

22 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง (HDPE)        

23 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง (HDPE)       
โพลิเอททีลีน แวกซ์ 

24 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

ผลิตลวดเหลก็แรงดึงสูง 

25 บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

ผลิตและชุบสังกะส ี

26 บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภณัฑ ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
27 บริษัท โนวา สตีล จ ากัด อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์

โลหะ 
เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ 

28 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) (GENCO) 

อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอ้ม ศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

29 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) (GENCO) 

อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอ้ม ศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 74 โรงงาน 
ล าดับ บริษัท ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ ์

30 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
31 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส๊ จ ากัด อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
32 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
33 บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และหนัง

เทียม 
ยาง พลาสตกิ และหนังเทียม 

34 บริษัท เอ็น เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
35 บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 

(มหาชน) (GC2) 
อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเอทิลีนและโพรพลิีน 

36 บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (GC12) 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตโพลเิอทีลีนชนิดความหนาแน่น
สูง (HDPE) 

37 บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (GC4) 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และอื่นๆ 

38 บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (GC3) 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน 
และบิวทีน-1 

39 บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (GC6) 

อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน โรงกลั่นน้ ามัน 

40 บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (GC8) 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ คลังส ารองผลิตภัณฑอ์ะโรเมติกส ์

41 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากดั อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และหนัง
เทียม 

ผลิตพลาสติดขึ้นรูป 

42 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด  
(มหาชน) 

อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ 

43 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด (ROC) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตสารโอเลฟินสแ์ละสารอะโรเม
ติกส ์

44 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
45 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมยานยนต์ และการ

ขนส่ง 
ชิ้นส่วนยานยนต์และการขนส่ง 

46 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จ ากัด อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
47 บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตไวนิลคลอไรด์และผงพลาสติก

พีวีซ ี
48 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จ ากัด (SAKC) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตสารท าลายและเคมีภัณฑ ์
49 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
50 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด 

(มหาชน) (SPRC) 
อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน โรงกลั่นน้ ามัน 

51 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

ผลิตแผ่นเหลก็เคลือบผิวส่วนขยาย 

52 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
53 บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
54 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
55 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
56 บริษัท เหล็กกอ่สร้างสยาม จ ากัด อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์

โลหะ 
ผลิตเหล็กเส้นก่อสรา้ง 

57 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 74 โรงงาน 
ล าดับ บริษัท ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ ์

58 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตอีพอกซีเรซ่ิน 

59 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากัด อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอ้ม  
60 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อนิดัสตร้ีส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และหนัง
เทียม 

ผลิตโพลเีอสเตอร ์

61 บริษัท อินนิออส สไตโรลชูั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (INEOS) 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเม็ดพลาสติก ABS/SAN 

62 บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 
63 บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์

โลหะ 
ผลิตแทนทาลัม 

64 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตโพลเีมอร์โพลีโพพีลีน 
65 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากดั อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตเม็ดพลาสติกสีและพอลเีอทิลีน

คอมปาวน ์
66 บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตร้ีส์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด 
อุตสาหกรรมยาง พลาสตกิ และหนัง
เทียม 

ยาง พลาสตกิ และหนังเทียม 

67 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 

68 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จ ากัด อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน ผลิตไฮโดรเจน/ คาร์บอนมอน
ออกไซด ์

69 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จ ากดั (OSC1) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตซิลิกอนไดออกไซด์ 
70 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จ ากดั (OSC1) อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ ผลิตซิลิกอนไดออกไซด์ 
71 บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน น้ ามัน และพลังงาน 
72 บริษัท เฟิร์สวัสดุวทิยาศาสตร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ 

พลาสตกิ 

73 บริษัท อนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จ ากัด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา้จาก
พลังงานความร้อน 

พลังงานไฟฟ้า 

74 บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์
ผสม 

ผลิตเส้นใหญ่สังเคราะห์ผสม 

 ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563 
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4.5   ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ 

 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ามาตั้งในพ้ืนที่โครงการ ได้แก่  

1) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากพืช 

2) โรงงานผลิตปุ๋ยหรือสารป้องกันศัตรูพืช 

3) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีอ านาจในการประหาร หรือท าลายให้หมดสมรรถภาพ ในท านองเดียวกับอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว  

4) อุตสาหกรรมถลุงแร่และอุตสาหกรรมแยกแร่  

5) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

6) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

7) โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

8) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 

9) โรงงานท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากกระดูกสัตว์ 

10) โรงงานท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะกระป๋องโลหะ 

11) โรงงานท าน้ ามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

12) โรงงานท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะโลหะ 

13) โรงงานท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

14) โรงงานต้มกลั่น หรือผลิตสุรา 

15) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 

16) โรงงานท าเบียร์ 

17) โรงงานท าน้ าอัดลม 

18) โรงงานท าสบู่ที่เริ่มต้นการผลิตจากน้ ามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ 

19) โรงงานท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก าเนิดไฟฟ้าชนิดน้ า หรือชนิดแห้ง รวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่มีชิ้นส่วนผลิตจากตะกั่ว และดีบุก 

20) โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร์รี่เก่า 
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4.6 ระบบสาธารณูปโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ .ศ. 2557 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดวาง
ระบบไฟฟ้า สื่อสาร และการจ่ายระบบเสริมการผลิต (Facilities System) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้เพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และกิจการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างเพียงพอ ดังนี้ 

 1) ระบบถนน  

  ระบบถนนภายในโครงการ ประกอบด้วย  

(1)  ถนน I-1 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 40 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งถนน (ไป-กลับ) ฝั่งละ  
2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 20 เมตร มีเกาะกลาง กว้าง 4 เมตร แต่ละช่องจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางเผื่อ 
รถจอดข้างละ 1.5 เมตร พื้นที่สีเขียวและรางระบายน้ าข้างละ 9.5 เมตร  

 (2)  ถนน I-2 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 41.30 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งถนน (ไป -กลับ) ฝั่งละ  
2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 20 เมตร มีเกาะกลาง กว้าง 4 เมตร แต่ละช่องจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางเผื่อ 
รถจอดข้างละ 1.5 เมตร พื้นที่สีเขียวและรางระบายน้ าข้างละ 9.5 เมตร 

(3)  ถนน I-3 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 31 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจร
กว้าง 10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ าและระบบสาธารณูปโภคกว้าง 7.5 เมตร และ 
พ้ืนที่สีเขียวกว้าง 10 เมตร 

(4) ถนน I-4 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 28 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจรกว้าง 
10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ าระบบสาธารณูปโภค และพ้ืนที่สีเขียว กว้าง 6 เมตร 

(5) ถนน I-5 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 24.60 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจร
กว้าง 10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ า และพ้ืนที่สีเขียว กว้าง 5.6 เมตร 

(6) ถนน I-6 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 25 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจร
กว้าง 10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ า และพ้ืนที่สีเขียว กว้างข้างละ 6 เมตร 

(7)  ถนน I-7 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 25 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจร
กว้าง 10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ าและพ้ืนที่สีเขียว กว้างข้างละ 6 เมตร 

(8) ถนน I-8 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 35 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจร
กว้าง 10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ าและพ้ืนที่สีเขียว กว้าง 6 เมตร และ 10 เมตร  

(9) ถนน I-9 มีเขตทางจราจรกว้างประมาณ 25 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจร
กว้าง 10 เมตร ไหล่ทางเผื่อรถจอดข้างละ 1.5 เมตร รางระบายน้ าและพ้ืนที่สีเขียว กว้างข้างละ 6 เมตร  

ส าหรับพื้นที่ผนวก ปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อระบบคมนาคมกับนิคมอุตสาหกกรมมาบตาพุด เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเข้า-ออกเรียบร้อยแล้ว 
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 2) น้ าใช้และแหล่งน้ าใช้ 

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความต้องการใช้น้ าประมาณ 243,712.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งออกเป็น ความต้องการใช้น้ าดิบ 237,411.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการใช้น้ าประปา 6,301.01 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งภายหลังขยายโครงการ มีความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นเป็น  285,761.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(เพ่ิมขึ้น 42,049.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยแบ่งออกเป็น ความต้องการน้ าดิบ 279,318.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และน้ าประปา 6,442.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.6-1 สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้ 

(1) น้ าใช้ส าหรับพื้นที่อุตสาหกรรม มีความต้องการใช้น้ าประมาณ 285,758.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งออกเป็น ความต้องการใช้น้ าดิบ 279,318.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการใช้น้ าประปา 6,439.41 
ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็น 

1.1) น้ าใช้ส าหรับพื้นที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย มีความต้องการใช้น้ ารวม 243,709.17 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โดยแบ่งออกเป็น ความต้องการใช้น้ าดิบ ประมาณ 237,411.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และความต้องการใช้
น้ าประปา ประมาณ 6,298.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

1.2) น้ าใช้ส าหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม มีความต้องการใช้น้ ารวม 40,871.34 
ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็น ความต้องการใช้น้ าดิบ ประมาณ 40,729.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน และความ
ต้องการใช้น้ าประปา ประมาณ 141.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย 

-  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) มีความต้องการใช้น้ าดิบ 8,291.15 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับน้ าดิบมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

-  บริษัท ไทยโพลิ เอททีลีน จ ากัด (TPE) ส าหรับการน้ าใช้ของกลุ่มบริษัทในเครือ        
ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการ ซ่ึงประกอบไปด้วย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 จะรับ
น้ าจากระบบผลิตน้ าใส (Water Plan) ของบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเช่นกัน มีความ
ต้องการใช้น้ าดิบ ประมาณ 32,438.79 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพ่ือผลิตเป็นน้ าใส (Treated Water) โดยรับน้ าดิบมา
จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีก าลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) มีความต้องการใช้น้ าประปา
ส าหรับพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า (Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง และลานถังน้ ามัน (Day Tank) รวมประมาณ 
141.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ รับน้ าประปามาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

1.3) น้ าใช้ส าหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด 
ซิลิกา (สยาม) จ ากัด มีความต้องการใช้น้ าดิบประมาณ 1,177.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะรับน้ าดิบมาจากนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือเข้าสู่ระบบผลิตน้ าประปาของบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด และจ่าย
ไปยังพื้นท่ีต่างๆ ของโรงงาน 

(2) น้ าใช้ส าหรับพื้นที่ส านักงาน กนอ. มีความต้องการใช้น้ าประปา ประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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ทั้งนี้ โครงการมีระบบผลิตน้ าประปา ขนาด 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังเก็บน้ าใส ขนาด 3,000 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ถัง โดยใช้น้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า 
ภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) (EAST Water) เป็นหลัก เข้าสู่ระบบผลิตน้ าประปาของโครงการ เพ่ือน ามาผลิต
น้ าประปาและจ่ายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ภายในโครงการ นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าของนิคม
อุตสาหกรรม Smart Park ซึ่งมีความจุประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งส ารองน้ าดิบในกรณีเกิดปัญหา
ขาดแคลนน้ าในพื้นที ่

ระบบจ่ายน้ าประปาของโครงการเป็นแบบอาศัยการไหลจากแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)  
ซึ่งถังเก็บน้ าใสของระบบผลิตน้ าประปามีค่าระดับ +52.50 ม.รทก ซึ่งอยู่สูงกว่าพ้ืนที่โครงการท าให้มีแรงดันภายใน
เส้นท่อจ่ายน้ าไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์ ไปตามแนวเส้นท่อตามถนนสายหลักภายในโครงการ เพ่ือส่งให้โรงงานต่างๆ 
และพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ต่อไป  

ส าหรับพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ จะใช้น้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้าย 
(Holding Pond) ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ าทิ้งภายหลังขยายโครงการ ประมาณ 2,567.92 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (พ้ืนที่สีเขียว 320.99 ไร่ คิดอัตราการใช้น้ า 8 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน) 
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ตารางที่ 4.6-1 ปริมาณการใช้น้ าที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ 

รายละเอียด 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

อัตราการใช้
น้ าประปา 

(ลบ.ม./ไร่/วัน) 

ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.ม./วัน) 
ก่อนขยายโครงการ ภายหลังขยายโครงการ 

น้ าดิบ น้ าประปา 
ปริมาณ 

การใช้น้ ารวม 
น้ าดิบ น้ าประปา 

ปริมาณ 
การใช้น้ ารวม 

 1) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 6,755.07        
1.1) พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย1/ 4,957.22 1.3 237,411.16 6,298.01 243,709.17 237,411.16 6,298.01 243,709.17 
1.2)  พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม 1,789.19 - - - - - - - 

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด2/  
    (SPRC)       

1,213.66  - - - 
8,291.15 - 8,291.15 

- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE)2/ 540.18 2.8 - - - 32,438.79 - 32,438.79 
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด3/  
(มหาชน) (GC6) (เฉพาะส่วนพ้ืนท่ีอาคาร
คลังสินค้า (Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง  
และลานถังน้ ามัน (Day Tank) เท่านั้น) 

35.35 
 

4 - - - - 141.40 141.40 

รวมปริมาณน้ าใช้พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม    40,729.94 141.40 40,871.34 
1.3) พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย (พ้ืนท่ีต่อเนื่องจาก

บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซลิิกา (สยาม) จ ากัด) 4/ 
8.66 136 - - - 1,177.76 - 1,177.76 

รวมปริมาณน้ าใช้พ้ืนที่อุตสาหกรรมทั้งหมด 237,411.16 6,298.01 243,709.17 279,318.86 6,439.41 285,758.27 
 2) พ้ืนที่ส านักงาน กนอ. และสว่นสนับสนนุ 13.44 

(30 คน) 
100  

ลิตร/คน/วัน5/ 
- 3 3 - 3 3 

รวมปริมาณน้ าใช้ทั้งหมด 237,411.16 6,301.01 243,712.17 279,318.86 6,442.41 285,761.27 
หมายเหตุ  :  1/  คิดอัตราการใช้น้ าตามข้อมูลปริมาณการใช้น้ าจริงในปี 2562 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
                   2/  คิดปริมาณการใช้น้ าตามขอ้มูลปริมาณการใช้น้ าจริงของโรงงานในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2561-2562 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  3/  คิดอัตราการใช้น้ าตามอัตราการใช้น้ าจริงของนิคมฯ ของพื้นที่อุตสาหกรรมบรกิาร (Logistic)  
    4/  คิดอัตราการใช้น้ าของพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ตอ่เนื่องของบริษัท อวิอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด ตามอัตราการใช้น้ าจริงของบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด ในปจัจุบัน 
   5/  คิดอัตราการใช้น้ าตามจ านวนพนักงานและผู้มาใช้บริการที่อัตรา 100 ลิตร/คน/วัน 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563 
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 3) ระบบระบายน้ าและระบบป้องกันน้ าท่วม 

  จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2532 โครงการได้มีการปรับปรุงคลองชากหมากช่วงที่
ไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ โดยได้ขุดลอกแนวคลองใหม่ พร้อมดาดคอนกรีตตลอดแนวคลองช่วงที่ไหลผ่านพ้ืนที่
โครงการ ให้มีขนาดความกว้างคลอง ประมาณ 10-12 เมตร ระดับความลึก ประมาณ 2.0-2.5 เมตร เพ่ือช่วยใน
การระบายน้ าได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งปัจจุบันโครงการได้มีการดูแล ขุดลอกคลองดังกล่าวเป็นประจ า  

  นอกจากนี้ ลักษณะบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ และลอนลูกคลื่นสูงๆ ต่ าๆ โดยมี 
บางพ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ทางอ่าวไทย มีคลองหลายสายไหลผ่านบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ ได้แก่  
คลองชากหมาก คลองสอง คลองสาม คลองบางกระพรุน และคลองหลอด เป็นต้น โดยมีทิศทางการไหลของน้ า
จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ตามลักษณะภูมิประเทศ ท าให้น้ าฝนที่เกิดขึ้นไหลลงสู่คลองสาธารณะดังกล่าวออกสู่ทะเล
ไปยังพ้ืนที่ด้านล่างได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดระยอง จากข้อมูลรายงาน
สถานการณ์น้ าท่วมของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พบว่า พื้นที่โครงการไม่จัดอยู่ในพื้นที่
ประสบอุทกภัย เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ทางอ่าวไทย ประกอบกับมีคลอง
สาธารณะหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองชากหมาก คลองสอง คลองสาม คลองบางกระพรุน และคลองหลอด 
เป็นต้น จึงท าให้การไหลของน้ าได้ดี ไม่เกิดปัญหาการเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการ อย่างไรก็ตาม 
โครงการก าหนดให้มีการการขุดลอกคลองสาธารณะช่วงที่ไหลผ่านพ้ืนที่โครงการตามความเหมาะสม เพ่ือรองรับ
ปริมาณน้ าของคลองสาธารณะให้รองรับได้มากขึ้น 

 4) ปริมาณน้ าเสียและการจัดการ 

  ก) ปริมาณน้ าเสีย 

   ภายหลังขยายโครงการมีปริมาณน้ าเสียเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,246.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็น 14,090.78
ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมข้ึน 11,844.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) แบ่งออกเป็น  

   1) พื้นที่ อุตสาหกรรม มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 14 ,088.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ประกอบด้วย  

    1.1) พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 2,244.28 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

    1.2) พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 10,784.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย 

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 
4,356.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ าเสียที่เกิดข้ึนมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่  

  น้ าเสียจากส านักงาน จะถูกส่งเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป  

  น้ าเสียจากกระบวนการผลิตจะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพของโรงงาน 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง ก่อนระบายไปยังบ่อรับน้ าทิ้ง (Polishing 
Pond) ของโรงงานต่อไป   
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- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 6,314.84 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย 

  บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 4 ,469.12  
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ าเสียที่เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ น้ าเสียจากส านักงาน ประมาณ 64.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จะถูกบ าบัดด้วยระบบบ่อเกรอะ (SATs) ก่อนถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน และน้ าเสียจากกระบวน 
การผลิต ประมาณ 4,404.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะถูกรวบรวมไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน และระบาย
ลงสู่รางระบายน้ าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่  2  
มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 698.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ าเสียที่เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ น้ าเสียจาก
ส านักงาน ประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบ าบัดขั้นต้นที่ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic Tank) 
ก่อนส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียของบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด และน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
ประมาณ 696.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะถูกจะส่งเข้าสู่ระบบแยกน้ ามัน (API Separator) ทั้งนี้ หากคุณภาพ 
น้ าทิ้งไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดจะถูกส่งไปบ าบัดยังระบบบัดน้ าเสียบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด และ
ระบายลงสู่รางระบายน้ าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่  3  
มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 1,147.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ าเสียที่เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ น้ าเสีย
จากส านักงาน ประมาณ 1.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อดักไขมันก่อนไหลลงสู่ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 
(Septic Tank) ก่อนส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียของบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด และน้ าเสียจากกระบวน 
การผลิต ประมาณ 1145.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะถูกจะส่งเข้าสู่ระบบแยกน้ ามัน (API Separator) ทั้งนี้  
หากคุณภาพน้ าทิ้งไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดจะถูกส่งไปบ าบัดยังระบบบัดน้ าเสียบริษัท ระยองโอเลฟินส์ 
จ ากัด และระบายลงสู่รางระบายน้ าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

-  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) เฉพาะพ้ืนทีอ่าคารคลังสินค้า 
(Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง และลานถังน้ ามัน (Day Tank) เท่านั้น มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 
113.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะส่งไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ (Biological Treatmaent) ก่อน
ระบายไปยังบ่อควบคุมการระบายน้ าทิ้ง (Observation Basin) 

    1.3) พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย พ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) 
จ ากัด มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 1,059.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าทิ้งของโครงการ 

   2) พื้นที่ส านักงาน กนอ. มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.6-2  

   ทั้งนี้  ปัจจุบันโรงงานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติมและพ้ืนที่อุตสาหกรรม      
ส่วนขยายจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานเอง โดยน้ าเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
แต่อย่างใด เพ่ือบ าบัดให้ได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าทิ้ง
ของโครงการ 
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ตารางท่ี 4.6-2 ปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่โครงการ 

รายละเอียด 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ปริมาณน้ าเสีย (ลบ.ม./วัน) 
ก่อนขยาย 
โครงการ 

ภายหลัง 
ขยายโครงการ 

 1) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 6,755.07   
1.1) พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย1/ 4,957.22 2,244.28 2,244.28 
1.2)  พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม2/ 1,797.85 - - 

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC)1/ 1,213.66 - 4,356.16 
- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE)2/ 540.18 - 6,314.84 
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6)  
  (เฉพาะส่วนพ้ืนท่ีอาคารคลังสินคา้ (Ware house)  
  อาคารซ่อมบ ารุง และลานถังน้ ามัน (Day Tank) เท่านั้น)3/ 

35.35 - 113.12 

รวมปริมาณน้ าเสียพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม - 10,784.12 
1.3) พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย (พ้ืนที่ต่อเนื่องจาก 

บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด)4/ 
8.66 - 1,059.98 

รวมปริมาณน้ าเสียพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั้งหมด 2,244.28 14,088.38 
 2) พ้ืนที่ส านักงาน กนอ. และสว่นสนับสนนุ 13.44 

(30 คน) 
2.4 2.4 

รวมปริมาณน้ าเสียทั้งหมด 2,246.68 14,090.78 
หมายเหตุ  :  1/ คิดปริมาณน้ าเสียจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริงในปี 2562 
      2/ ปริมาณน้ าเสียของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  3/ ปริมาณน้ าเสียของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) คาดการณ์จากสัดส่วนร้อยละ 80 ของอัตราการใช้น้ า 

ของโครงการ 
  4/ ปริมาณน้ าเสียของพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย คาดการณ์จากสัดส่วนร้อยละ 90 ของอัตราการใช้น้ า โดยค านวณตามปริมาณการเกิด    

น้ าเสียจริงของบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด ในปัจจุบัน 
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563 

  ข) การจัดการน้ าเสีย 

(1) โครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ 
เซอร์วิส จ ากัด (GUSCO) ปัจจุบันรองรับน้ าเสียจากพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 8 โรงงาน 
ได้แก่ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล 1995 จ ากัด บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท โนวาสตีล จ ากัด บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท บริหารและพัฒนา  
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด และ บริษัท Doosan Heavy 
Industries & Construction Co., Ltd และพ้ืนที่ส านักงาน กนอ. ปริมาณน้ าเสียรวมประมาณ 2 ,244.28 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ แสดงดังตารางที่ 4.6-2 ทั้งนี้ โรงงานที่ตั้งในพ้ืนที่โครงการ  
โดยส่วนใหญ่มีระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานเพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานก าหนดก่อนน าไปใช้ประโยชน์  

(2) ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นให้มีลักษณะสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ลักษณะสมบัติน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนส่งมายังระบบบ าบดัน้ าเสียส่วนกลางของโครงการ 



 

-30- 

(3) โครงการจะบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการให้มีคุณภาพน้ าทิ้งตามมาตรฐานประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559  

(4) ก าหนดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติ  BOD/COD Online และ DO 
Meter Online เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังผ่านการบ าบัด บริเวณบ่อพักน้ าท้ิงสุดท้าย (Holding Pond)  

(5) ก าหนดให้โครงการน าน้ าทิ้งภายหลังผ่านการบ าบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ก่อนที่จะ
ระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ เช่น รดน้ าต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

(6) โครงการระบายน้ าทิ้งภายหลังผ่านการบ าบัดลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ (คลองชากหมาก) ในช่วง   
ฤดูฝน และช่วงฤดูแล้ง  

 5) การจัดการขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม 

(1)  ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ 

   ภายหลังขยายโครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 47,614 
กิโลกรัม/วัน เป็น 64,873 กิโลกรัม/วัน (หรือคิดเป็น 216.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพ่ิมขึ้น 17,259 กิโลกรัม/วัน 
แบ่งเป็น มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม ประมาณ 64,849 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วย 
พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย ประมาณ 47,590 กิโลกรัม/วัน พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม ประมาณ 
17,176 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ประมาณ 83 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่ส านักงาน กนอ.  
มีปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ประมาณ 24 กิโลกรัม/วัน แสดงดังตารางที่ 4.6-3 โดยสามารถจ าแนกมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

ก) มูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณ
ร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเป็นปริมาณมูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 41,519 กิโลกรัม/วัน  
โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ส าหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้วางไว้ตามจุดต่างๆ 
ภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือรวบรวมก่อนส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดหรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเข้ามาด าเนินการเก็บขนไปก าจัดต่อไป   

ข) มูลฝอยที่สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น เศษกระดาษใช้แล้ว กระดาษแข็ง เศษขวด/แก้ว 
เศษไม้ เศษพลาสติก ฯลฯ คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเป็นปริมาณมูลฝอยที่
สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ประมาณ 19,462 กิโลกรัม/วัน โดยมูลฝอยเหล่านี้โครงการและโรงงานอุตสาหกรรมจะ
คัดแยกและขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 

ค) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กล่องใส่หมึกพิมพ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่
เกิดจากอาคารส านักงาน คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเป็นปริมาณมูลฝอย
อันตรายประมาณ 1,946 กิโลกรัม/วัน โดยโครงการจะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก     
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
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ง) ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 3  
ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเป็นปริมาณมูลฝอยทั่วไปประมาณ 1,946 กิโลกรัม/วัน โดยโครงการ 
จะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ส าหรับรองรับมูลฝอยทั่วไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือรวบรวมก่อนส่งให้เทศบาลต าบลป่าไร่หรือหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
เข้ามาด าเนินการเก็บขนไปก าจัดต่อไป 

ส าหรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการรวมถึงพ้ืนที่อุตสาหกรรม  
ส่วนขยาย โครงการก าหนดให้โรงงานรายโรงจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละ
ประเภทได้อย่างเพียงพอไว้ภายในพ้ืนที่โรงงานแต่ละแห่ง เพ่ือรวบรวมก่อนส่งให้ เทศบาลเมืองมาบตาพุดหรือ
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาด าเนินการเก็บขนไปก าจัดต่อไป 

 (2) กากอุตสาหกรรมจากพื้นที่อุตสาหกรรม 

    ภายหลังขยายโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณกากอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 815,731 กิโลกรัม/วัน 
(หรือคิดเป็น 5,438.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เป็น 828,840 กิโลกรัม/วัน (เพ่ิมขึ้น 13,109 กิโลกรัม/วัน) โดย
สามารถจ าแนกกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ปริมาณกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่
โครงการประมาณ 634,430 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ โครงการจะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป หรือคัดแยกจ าหน่ายให้บริษัทรับซื้อของเก่า กรณีเป็น
กากอุตสาหกรรมที่สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

2) กากอุตสาหกรรมอันตราย ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทีเ่กิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ
ประมาณ 194,410 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้โครงการจะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

    ทั้งนี้  ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น จากพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนต่างๆ และการจัดการ 
รายละเอียดดังนี้ 

 1) พ้ืนที่ อุตสาหกรรมก่อนขยาย มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประมาณ 815,731 
กิโลกรัม/วัน (หรือคิดเป็น 5,438.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน) แบ่งออกเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ประมาณ 
630,679 กิโลกรัม/วัน และกากอุตสาหกรรมอันตราย ประมาณ 185,052 กิโลกรัม/วัน ซึ่งโครงการติดต่อให้
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป หรือคัดแยก
จ าหน่ายให้บริษัทรับซื้อของเก่า กรณีเป็นกากอุตสาหกรรมที่สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

    2) พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประมาณ 12,953 
กิโลกรัม/วัน (หรือคิดเป็น 86.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน) แบ่งออกเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ประมาณ 3,603
กิโลกรัม/วัน และกากอุตสาหกรรมอันตราย ประมาณ 9,350 กิโลกรัม/วัน 
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-  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
11,049 กิโลกรัม/วัน แบ่งออกเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 1,890 กิโลกรัม/วัน และกากอุตสาหกรรม 
อันตราย 9,159 กิโลกรัม/วัน โดยบริษัทจะติดต่อให้หน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

-  บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) และบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการ มีปริมาณ
กากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 1,268 กิโลกรัม/วัน แบ่งออกเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 1 ,109 กิโลกรัม/วัน และ
กากอุตสาหกรรมอันตราย 159 กิโลกรัม/วัน โดยบริษัทจะติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

-  บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) มีปริมาณกากอุตสาหกรรม
เกิดขึ้น 636 กิโลกรัม/วัน แบ่งออกเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 604 กิโลกรัม/วัน และกากอุตสาหกรรม
อันตราย 32 กิโลกรัม/วัน โดยบริษัทจะติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

3) พ้ืนที่ อุตสาหกรรมส่วนขยาย มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น  156 กิโลกรัม/วัน  
(หรือคิดเป็น 1.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน) แบ่งออกเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 148 กิโลกรัม/วัน และ 
กากอุตสาหกรรมอันตราย 7.8 กิโลกรัม/วัน โดยบริษัทจะติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

อย่างไรก็ตาม โครงการก าหนดให้โรงงานรายโรงจะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป กรณีเป็นกากอุตสาหกรรมที่สามารถ  
น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ให้ท าการคัดแยกและจ าหน่ายให้บริษัทรับซื้อของเก่า และเพ่ือเป็นการควบคุมป้องกัน   
มิให้มีการลักลอบทิ้งกากของเสีย โครงการจึงก าหนดให้โรงงานต้องแจ้งชนิด/ปริมาณกากของเสียที่จะน าออก 
นอกโรงงานให้โครงการทราบ ตลอดจนจัดส่งใบก ากับการขนส่ง (Manifest) ให้โครงการทุกครั้ง 
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ตารางท่ี 4.6-3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ขนาดพ้ืนที ่

(ไร่) 
ความหนาแน่น 

ประชากร1/ 
จ านวน 

ประชากร 
อัตราการเกิด 

มูลฝอย2/ 
ความหนาแน่น 
ของมูลฝอย2/ 

ปริมาณมูลฝอย 
(กิโลกรัม/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ลบ.ม./วัน) 

1) มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ         
     1.1 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ จากพ้ืนทีป่ัจจุบัน        

- พื้นที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย  4,957.22 12 คน/ไร ่ 59,487 0.8 กก./คน/วัน 0.3 กิโลกรัม/ลิตร 47,590 158.63 
- พื้นที่ส านักงาน กนอ. 13.44 30 คน 30 0.8 กก./คน/วัน 0.3 กิโลกรัม/ลิตร 24.00 0.08 

รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลฯ ของพ้ืนที่ปัจจุบนั 47,614 158.71 
     1.2 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ จากพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวก
เพ่ิมเติม 

1,797.85 - - - - - - 

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC)  1,213.66 12 คน/ไร ่ 14,564 0.8 กก./คน/วัน 0.3 กิโลกรัม/ลิตร 11,651 38.84 
- บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด (TPE) 540.18 12 คน/ไร ่ 6,482 0.8 กก./คน/วัน 0.3 กิโลกรัม/ลิตร 5,186 17.29 
- บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

(GC6) (เฉพาะส่วนพ้ืนท่ีอาคารคลงัสินค้า (Ware 
house) อาคารซ่อมบ ารุง และลานถังน้ ามัน (Day 
Tank) เท่านั้น) 

35.35 12 คน/ไร ่ 424 0.8 กก./คน/วัน 0.3 กิโลกรัม/ลิตร 339 1.13 

รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลฯ ของพ้ืนที่ผนวกเพ่ิมเติม 17,176 57.26 
     1.3 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ จากพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย 
(พ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด) 

8.66 12 คน/ไร ่ 104 0.8 กก./คน/วัน 0.3 กิโลกรัม/ลิตร 83 0.28 

รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลฯ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 64,873 216.25 
หมายเหต ุ : 1/ อ้างอิงตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้า 36,46. 
  2/ อ้างอิงตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าดว้ยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557  
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 4.6-4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่โครงการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ขนาดพ้ืนที ่

(ไร่) 
อัตราการเกิด 

กากอุตสาหกรรม 
ความหนาแน่น 

กากอุตสาหกรรม2/ 

ปริมาณ 
กากอุตสาหกรรม 
(กิโลกรัม/วัน) 

ปริมาณ 
กากอุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./วัน) 
2)  กากอุตสาหกรรม      

 2.1 พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย1/ 4,957.22 165 กก./ไร่/วัน 0.15 กก./ลิตร 815,731 5,438.21 
 2.2 พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพ่ิมเติม      

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC)3/ 1,213.66 9.10 กก./ไร่/วัน 0.15 กก./ลติร 11,049 73.66 
- บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด (TPE)4/ 540.18 2.35 กก./ไร่/วัน 0.15 กก./ลติร 1,268 8.45 
- บริษัท บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) (เฉพาะ

ส่วนพ้ืนท่ีอาคารคลังสินค้า (Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง และลาน
ถังน้ ามัน (Day Tank) เท่านั้น) 

35.35 18 กก./ไร่/วัน 0.15 กก./ลติร 636 4.24 

รวมปริมาณกากอุตสาหกรรมของพ้ืนที่ส่วนผนวกเพ่ิมเติม 12,953 86.35 
     2.3 พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย (พ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก 
ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด) 

8.66 18 กก./ไร่/วัน2/ 0.15 กก./ลิตร 156 1.04 

รวมปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 828,840 5,525.60 
หมายเหต ุ : 1/ อ้างอิงสถิติปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริง จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  2/ อ้างอิงตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าดว้ยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 
  3/ อ้างอิงสถิติปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริง จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ ามัน (ส่วนขยายครั้งที่ 2) พ.ศ. 2557  
  4/ อ้างอิงสถิติปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริง จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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 6) การจัดการคุณภาพอากาศ 

  โครงการต้องควบคุม ดูแล และจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่าที่ได้จากการ
ค านวณด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้เผื่อค่าสูงสุดที่โครงการสามารถระบายออกสู่บรรยากาศได้อีกร้อยละ 
20 (Safety Factor) แก่พ้ืนที่อุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมมิให้ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากโครงการมี
ค่าเกินกว่าความสามารถในการรองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  โดยโครงการจะพิจารณาถึงประเภท
ของกิจการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศต่ า และพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบบ าบัด
มลพิษของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในพ้ืนที่โครงการ  

  ทั้งนี้ โครงการมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด บริเวณพ้ืนที่โครงการและโดยรอบ
โครงการ เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนี้ 

(1) ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง (Continuous Emission 
Monitoring System : CEMs) จ านวน 1 ระบบ 

(2) ระบบตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Sonic Detection And Ranging and Radio 
Acoustic Sounding System : SODAR/RASS) จ านวน 1 ระบบ 

(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air Quality Monitoring System : AQMS) 
จ านวน 6 สถานี 

(4) ระบบตรวจวัดข้อมูลสารอินทรีย์ระเหย (VOCs install Fixed Station) จ านวน 4 สถานี 

(5) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จ านวน 1 ระบบ 

(6) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา จ านวน 1 ระบบ 

(7) ระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Nose) จ านวน 34 เครื่อง 

 7) ระบบไฟฟ้า  

  ภายหลังขยายโครงการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากเดิม 329 เมกะวัตต์ เป็น 406.52      
เมกะวัตต์ เพ่ิมข้ึน 77.52 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ก่อนขยาย (ประมาณ 6,585.70 ไร่) การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า จะใช้หลักเกณฑ์
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค         
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ .ศ. 2557 ที่ก าหนดปริมาณความต้องการ
ไฟฟ้าในพ้ืนทีน่ิคมอุตสาหกรรมเท่ากับ 50 เควีเอต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ซ่ึงมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 329 เมกะวัตต์  

โดยโครงการได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด ผ่านระบบสายส่ง 115 KV 
และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 6 แห่ง ซึ่งมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 1,200 เมกะวัตต์ 
แรงดันไฟฟ้า 115 และ 22 กิโลวัตต์ 
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(2) พ้ืนที่ส่วนผนวกเพ่ิมเติม มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 77.03 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี้ 

ก) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 36.5        
เมกะวัตต์ โดยรับกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ จ านวน 2 หน่วย และหน่วยผลิตไฟฟ้าจากไอน้ า  
1 หน่วย มีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 40.5 เมกะวัตต์  

ข) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด (TPE) มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 38.7  
เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 มีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าประมาณ 8,836 กิโลวัตต์/ชั่วโมง (คิดเป็น 8.84 เมกะวัตต์) และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 11,970 กิโลวัตต์/ชั่วโมง (คิดเป็น 11.97 เมกะวัตต์) 
โดยรับกระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยของบริษัท ระยองโอเลฟินส์ 
จ ากัด ขนาด 6.6 KV 3 PHASES 50 Hz  

    ส าหรับบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 17.89 เมกะวัตต์  
ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแหล่งรับไฟฟ้าอีก  
1 แหล่ง จากบริษัท บางกอกโคเจน เนอเรชั่น จ ากัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  
ที่ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 1.25 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด เพ่ือส ารองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้นาน 
8 ชั่วโมง 

ค) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) เฉพาะส่วนพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 
(Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง และลานถังน้ ามัน (Day Tank) เท่านั้น ซึ่งใช้การคาดการณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดปริมาณ
ความต้องการไฟฟ้าในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเท่ากับ 50 เควีเอต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ดังนั้น พ้ืนที่บริษัท พีทีที โกลบอล    
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC6) เฉพาะส่วนพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า (Ware house) อาคารซ่อมบ ารุง และลาน    
ถังน้ ามัน (Day Tank) จ านวน 36.68 ไร่ คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 1.83 เมกะวัตต์ 

  โดยรับกระแสไฟฟ้ามาจากโรงกลั่นน้ ามัน จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ จ านวน 3 หน่วย 
และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ าจ านวน 2 หน่วย ของโรงงานเอง 

(3) พ้ืนที่ส่วนขยาย การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าส าหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย จะใช้
หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดปริมาณ
ความต้องการไฟฟ้าในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเท่ากับ 50 เควีเอต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ดังนั้น พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย 
(พ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จ ากัด) จ านวน 9.75 ไร่ คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า 0.49 เมกะวัตต์  
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5. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2562 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1 คุณภาพอากาศ 

1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   การศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงปี 2558-2562 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่      
5.1-1 ดังนี้  

  A1  :  บ้านหนองแฟบ  
  A2  :  ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
  A3  :  วัดมาบชลูด  
  A4  :  บ้านมาบตาพุด  
  A5  :  วัดโสภณวนาราม 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-
2562) แสดงดังตารางท่ี 5.1-1 พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดในทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้ ปริมาณ
ฝุ่นละออง (TSP) ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) และปริมาณโอโซน (O3)    
มีแนวโน้มไม่คงที่ ส าหรับปริมาณตะกั่ว (Pb) และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่  
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รูปที่ 5.1-1 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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ตารางท่ี 5.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

ต าแหน่ง ปี 

ดัชนีตรวจวดั 
ปริมาณ 

ฝุ่นละอองรวม 
(TSP 24 ชม.) 
(มก./ลบ.ม.) 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ 

(SO2) 
(มก./ลบ.ม.) 

ก๊าซคาร์บอน  
มอนอกไซด์ 

(CO)  
(ส่วนในล้านส่วน) 

ตะกั่ว 
(Pb)  

(มค.ก/ลบ.ม.) 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซโอโซน 
(O3)  

(ส่วนในล้านส่วน) 

บ้านหนองแฟบ
(A1) 

2558 0.070 <0.001 0.80 <0.01 0.0773 0.0701 
2559 0.048 <0.001 0.70 0.01 0.0093 0.0083 
2560 0.077 0.003 0.73 0.01 0.0478 0.1420 
2561 0.097 <0.001 0.98 <0.01 0.0243 0.0093 
2562 0.107 <0.001 0.73 <0.01 0.0098 0.0052 

ค่าต่ าสดุ-สูงสุด 0.048 – 0.107 <0.001-0.003 0.70 -0.98 <0.01-0.01 0.0093-0.0773 0.0052-0.1420 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรม 

มาบตาพุด (A2) 

2558 0.082 0.002 0.78 <0.01 0.0291 0.0242 
2559 0.060 <0.001 0.62 <0.01 0.0098 0.0053 
2560 0.050 0.012 0.84 0.01 0.0121 0.0052 
2561 0.091 <0.001 1.32 <0.01 0.0097 0.0118 
2562 0.107 <0.001 0.87 0.01 0.0154 0.0099 

ค่าต่ าสดุ-สูงสุด 0.050-0.107 <0.001-0.012 0.62-1.32 <0.01-0.01 0.0097-0.0291 0.0052-0.0242 

วัดมาบชลูด 
(A3) 

2558 0.065 0.001 0.61 <0.01 0.0295 0.0286 
2559 0.071 0.001 0.69 <0.01 0.0230 0.0251 
2560 0.060 0.013 0.87 <0.01 0.0161 0.0171 
2561 0.080 <0.001 1.05 <0.01 0.0279 0.0068 
2562 0.099 <0.001 0.81 0.01 0.0117 0.0088 

ค่าต่ าสดุ-สูงสุด 0.060-0.099 <0.001-0.013 0.61-1.05 <0.01-0.01 0.0117-0.0295 0.0068-0.0286 

บ้านมาบตาพุด 
(A4) 

2558 0.102 0.002 0.79 <0.01 0.0286 0.0262 
2559 0.087 <0.001 0.71 <0.01 0.0088 0.0311 
2560 0.082 0.013 2.20 0.01 0.0194 0.0149 
2561 0.093 <0.001 0.97 <0.01 0.0199 0.0097 
2562 0.102 <0.001 0.79 <0.01 0.0092 0.0088 

ค่าต่ าสดุ-สูงสุด 0.082-0.102 <0.001-0.013 0.71-2.20 <0.01-0.01 0.0088-0.0286 0.0088-0.0311 

วัดโสภณวนาราม 
(A5) 

2558 0.025 <0.001 0.92 <0.01 0.0265 0.0704 
2559 0.086 <0.001 0.81 <0.01 0.0118 0.0094 
2560 0.029 0.011 1.38 <0.01 0.0221 0.0102 
2561 0.092 <0.001 1.05 <0.01 0.0221 0.0076 
2562 0.067 <0.001 0.74 <0.01 0.0074 0.0041 

ค่าต่ าสดุ-สูงสุด 0.025-0.092 <0.001-0.011 <0.74-1.38 <0.01 0.0074-0.0265 0.0041-0.0704 
มาตรฐาน(1) 0.33 0.3 9 - 0.17(3) 0.1(2) 

หมายเหต ุ:     (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ใน บรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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2) สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยท่ัวไป (VOCs) 

   การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงปี 2558-2562 จากรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ Propylene Vinyl Chloride Ethylene และ 
HC as Methane สถานีตรวจวัด ดังนี้  

A1 :  วัดมาบชลูด  
A2 :  วัดหนองแฟบ 
A3 :  บ้านมาบตาพุด 
A4 :  วัดโสภณวนาราม 
A5 :  ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) แสดงดังตารางที่ 5.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กรมควบคุม มลพิษ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  
24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2552) ยกเว้นปริมาณไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ปี ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยพบปริมาณไวนิลคลอไรด์ สูงสุด 30.35 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 2562  
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ตารางที ่5.1-2 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป (VOCs) ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง  
   (พ.ศ. 2558-2562) 

สถาน ี ปี 

ดัชนีตรวจวัด/หน่วย 
โพรพิลีน 

(Propylene) 
(มค.ก/ลบ.ม.) 

ไวนิลคลอไรด์ 
(Vinyl Chloride) 

(มค.ก/ลบ.ม.) 

เอทิลีน 
(Ethylene) 
(มค.ก/ลบ.ม.) 

HC as Methane 
(ส่วนในล้านส่วน) 

วัดมาบชลูด 

2558 5.23 10.22 7.80 11.03 
2559 9.27 9.86 5.22 4.64 
2560 5.25 <0.13 3.88 2.95 
2561 6.12 <0.13 3.01 2.31 
2562 5.07 <0.13 2.62 2.24 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 5.07-9.27 <0.13-9.86 2.62-7.80 2.24-11.03 

วัดหนองแฟบ 

2558 4.29 5.48 5.77 11.40 
2559 28.60 <0.13 8.17 6.81 
2560 12.85 0.62 6.82 3.04 
2561 8.56 0.44 2.73 2.25 
2562 8.23 1.10 2.66 2.26 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 4.29-28.60 <0.13-5.48 2.66-8.17 2.25-11.40 

บ้านมาบตาพุด 

2558 8.01 9.72 10.07 9.73 
2559 9.77 8.26 6.52 4.02 
2560 6.13 0.56 4.36 3.17 
2561 6.58 1.43 3.44 3.64 
2562 10.31 0.31 2.31 2.33 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 6.13-10.31 0.31-9.72 2.31-10.07 2.33-9.73 

วัดโสภณวนาราม 

2558 3.85 10.84 11.36 11.70 
2559 7.34 0.52 4.65 4.50 
2560 10.25 1.40 5.40 2.94 
2561 12.07 3.26 3.38 3.47 
2562 10.75 0.62 2.76 2.10 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 3.85-12.07 0.52-10.84 2.76-11.36 2.94-11.70 

ส านักงานนิคมฯ 

2558 27.04 10.69 12.36 10.03 
2559 24.80 16.34 16.40 4.43 
2560 31.72 27.53 10.26 3.06 
2561 17.29 14.07 5.41 3.27 
2562 27.78 30.35 3.21 2.32 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 17.29-31.72 10.69-30.35 3.21-16.40 2.32-10.03 
มาตรฐาน(1) - 20 - - 
มาตรฐาน(2) - 10 - - 

หมายเหตุ  :  (1)  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอนิทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 
24 ชั่วโมง 

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ป ี 

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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5.2 ระดับเสียง 

 การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ความถี่ในการตรวจวัด 3 ครั้ง/ปี ด าเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท าการ โดยมีสถานี
ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี (รูปที่ 5.2-1) ดังนี้  

N1  :  วัดหนองแฟบ (วัดทักขิณาราม)  
N2  :  วัดตากวนคงคาราม 
N3  :  ศูนย์เยาวชน 
N4  :  เขตเมืองใหม่ (วัดมาบชลูด) 

 โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (Ldn) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา      
(พ.ศ.2558-2562) พบว่า โดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานเสียงทั่วไป ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ และค่าระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 5.2-1 
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รูปที่ 5.2-1 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียง 
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ตารางท่ี 5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

สถานีตรวจวัด ปี 

ดัชนีตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) 
(เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

(เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 
(เดซิเบลเอ) 

วัดหนองแฟบ  
(วัดทักขิณาราม) (N1) 

2558 61.8 96.7 68.9 
2559 68.6 96.8 78.2 
2560 62.6 99.5 68.6 
2561 59.0 98.9 66.9 
2562 66.1 91.2 72.8 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 59.0-68.6 91.2-99.5 66.9-78.2 

วัดตากวนคงคาราม (N2) 

2558 61.6 91.8 64.6 
2559 68.7 98.4 78.6 
2560 59.7 78.8 68.7 
2561 57.4 95.7 63.9 
2562 61.3 99.3 60.2 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 57.4-68.7 78.8-99.3 60.2-78.6 

ศูนย์เยาวชน (N3) 

2558 54.5 97.8 62.5 
2559 68.0 89.3 68.3 
2560 56.0 81.2 63.7 
2561 57.5 82.0 65.9 
2562 57.4 98.4 64.1 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 54.5-68.0 81.2-97.8 62.5-68.3 

เขตเมืองใหม่  
(วัดมาบชลูด) (N4) 

2558 61.1 98.4 67.4 
2559 66.1 98.4 72.7 
2560 58.5 109.7 65.8 
2561 59.3 94.0 66.5 
2562 64.3 96.0 73.4 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 58.5-66.1 94.0-109.7 65.8-73.4 
มาตรฐาน1/ 70 115 - 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 
ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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5.3 คุณภาพน้ าผิวดิน 

บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2558-2562) 
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง จ านวน 5 สถานี (รูปที่ 
5.3-1) ได้แก่ 

SW1  :  คลองชากหมากบริเวณเหนือน้ าก่อนไหลเข้าพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

SW2  : คลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน NPC  

SW3  :  คลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน TPC  

SW4  :  คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงทะเล 

SW5  :  คลองอ่างเก็บน้ าบริเวณ Solid Waste Disposal Area 

 ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์  ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) สี  (Colour)  
ความขุ่น (Turbidity) ความเค็ม (Salinity) ของแข็งทั้งหมด (TS) สารแขวนลอย (SS) ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) สารประกอบ    
ฟีนอล (Phenolic Compound) ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)     
ฟีนอล (Phenol) ไซยาไนด์ (Cyanide) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ปรอท (Hg) สารหนู (As) โครเมียมชนิด      
เฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) นิคเกิล (Ni) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria)  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) เมื่อน ามาเทียบเคียงกับ           
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง 
ก าหนดคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษ
ก่อนหรือเพ่ือการอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน้ าโดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นปริมาณ  
บีโอดี (BOD) และแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) บริเวณคลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน NPC คลอง
ชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน TPC และคลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงทะเลมีค่าสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการขับถ่าย ช าระ
ร่างกายของมนุษย์มีส่วนท าให้มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนไปกับน้ าได้ รวมทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย เป็นต้น 
รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินแสดงดังตารางท่ี 5.3-1 
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รูปที่ 5.3-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
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ตารางท่ี 5.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/  
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณเหนือน้ าก่อนไหลเข้าพ้ืนทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (SW1) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 7.06 7.14 7.03 7.23 7.22 7.03 - 7.23 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 31.6 31.5 30.5 30.8 31.1 30.5 - 31.60 ธ' 
3. ส ี(Colour) ปลาตินัมโคบอลด ์ 10 - 40 20 18 10 - 40 - 
4. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 94.4 105.50 48.80 28.50 47.6 28.50 - 105.50 - 
5. ความเค็ม (Salinity) พีพีท ี 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - 1.00 - 
6. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลติร 218 222.00 171.31 150.00 227.50 150.00 - 227.50 - 
7. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  มิลลิกรัม/ลติร 69.34 93.03 51.92 26.59 44.62 26.59 - 93.03 - 
8. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 5 6 6 6.5 5.71 5.0 - 6.5 ≥2.0 
9. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 4 2 3 1 3 1 - 4 4.0 
10. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 33 36 29 21 29 21 - 36 - 
11. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 - 0.7 - 
12. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 70.0 84.0 81.5 152.5 110.0 70.0 - 152.5 - 
13. สารประกอบฟีนอล (Phenolic Compound) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
14. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.20 0.27 0.27 0.56 0.39 0.20 - 0.56 5.0 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

หมายเหต ุ ธ' = เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส 
  - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 

 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 

 
 
 
 
 

http://www.siamchemi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/  
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณเหนือน้ าก่อนไหลเข้าพ้ืนทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (SW1) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

15. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.46 0.31 0.19 <0.01 <0.01 <0.01 - 0.46 0.5 
16. ฟีนอล (Phenols) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
17. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
18. ฟอสเฟส (PO4) มิลลิกรัม/ลติร 0.75 0.39 0.22 0.40 0.24 0.22 - 0.75 - 
19. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
20. สารหนู (AS) มิลลิกรัม/ลติร 0.0042 - 0.0074 0.0043 <0.02 <0.02 - 0.0074 0.01 
21. โครเมียมชนดิเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 - <0.02 <0.02 0.002 <0.02 - 0.002 0.05 
22. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร <0.20 - <0.001 <0.001 0.0055 <0.001 - 0.0055 0.1 
23. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05* 
24. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 0.005 0.001 0.005 0.002 0.001 - 0.005 0.05 
25. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.36 - 0.93 0.75 0.22 0.22 - 0.93 1.0 
26. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.03 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 - <0.05 0.1 
27. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.04 0.06 <0.04 <0.04 0.06 <0.04 - 0.06 1.0 
28. แบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 9.2 x 104 >1.6×105 1.3×104 1.6×105 1.6 x 104 1.3×104 - >1.6×105 - 

29. โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 3.5 x 104 - 3.5×104 >1.6×105 2.4 x 104 2.4 x 104 ->1.6×105 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

 * ในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร ก าหนดให้แคดเมียมมีค่าได้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตรและในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตรก าหนดให้แคดเมียมมีค่า
ได้ไมเ่กิน0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน NPC (SW2) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 8.92 8.08 8.04 8.67 8.50 8.04 - 8.92 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 36.4 35.1 34.8 33.4 34.3 33.4 - 36.4 ธ' 
3. ส ี(Colour) ปลาตินัมโคบอลด ์ 10 - 30 25 17 10 - 30 - 
4. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 19.4 30.2 18.8 17.1 19.2 17.1 - 30.2 - 
5. ความเค็ม (Salinity) พีพีท ี 5.90 4.20 4.10 3.90 4.50 3.90 - 5.90 - 
6. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) 
มิลลิกรัม/ลติร 4,654 4,828.72 5,095.08 4,715.83 6,054.17 4,654.00 - 6,054.17 - 

7. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  มิลลิกรัม/ลติร 89.62 49.95 46.63 32.43 47.23 32.43 - 89.62 - 
8. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 6 5 6 7.8 6.72 5 - 7.8 ≥2.0 
9. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 7 3 3 4 4 3 - 7 4.0 
10. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 86 48 29 42 40 29 - 86 - 
11. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 - 0.8 - 
12. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 134.3 111.0 130.1 214.2 201.5 111.0 - 214.2 - 
13. สารประกอบฟีนอล (Phenolic Compound) มิลลิกรัม/ลติร 0.028 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.028 0.005 
14. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.24 0.57 1.36 0.77 1.16 0.24 - 1.36 5.0 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพื่อการอุตสาหกรรม) 

หมายเหต ุ ธ' = เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส 
 - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 

 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
 

http://www.siamchemi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน NPC (SW2) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

15. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.86 0.38 0.20 0.42 0.72 0.20 – 0.86 0.5 
16. ฟีนอล (Phenols) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
17. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001-0.002 0.005 
18. ฟอสเฟส (PO4) มิลลิกรัม/ลติร 1.74 1.91 2.47 3.27 2.85 1.74 – 3.27 - 
19. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
20. สารหนู (AS) มิลลิกรัม/ลติร 0.0043 - 0.0057 0.0068 0.0086 0.0043-0.0086 0.01 
21. โครเมียมชนดิเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 - <0.02 <0.02 0.004 <0.02 – 0.004 0.05 
22. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร <0.20  <0.001 0.002 0.004 <0.001 – 0.004 0.1 
23. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05* 
24. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 0.004 0.005 0.005 0.004 <0.001-0.005 0.05 
25. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.24 - 0.27 0.49 0.12 0.12 – 0.49 1.0 
26. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.03 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 - <0.05 0.1 
27. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.63 0.54 0.23 0.27 0.37 0.23 – 0.63 1.0 
28 แบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/ 

100 มิลลิลิตร 
3.5 x 104 9.2 × 104 9.2 × 104 >1.6 × 105 1.6 x 104 1.6 x 104 - >1.6 × 105 - 

29. โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

1.4 x 104 - 1.4 × 103 >1.6 × 105 9.2 x 104 1.4 × 103 – >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

 * ในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร ก าหนดให้แคดเมียมมีค่าได้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตรก าหนดให้แคดเมียมมี
ค่าได้ไม่เกิน0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที ่4 

คลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน TPC (SW3) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 9.30 7.87 7.73 8.53 8.40 7.73 - 9.30 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 34.4 35.9 33.2 34.1 36.1 33.2 - 36.1 ธ' 
3. ส ี(Colour) ปลาตินัมโคบอลด ์ 10 - 40 15 14 10 - 40 - 
4. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 21.4 45.5 24.9 17.3 15.5 15.5 - 45.5 - 
5. ความเค็ม (Salinity) พีพีท ี 4.20 2.50 3.20 4.60 5.60 2.50 - 5.60 - 
6. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลติร 3,524 2,833.08 4,236.67 4,524.00 7,980.00 2,833.08 - 7,980.00 - 
7. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  มิลลิกรัม/ลติร 68.01 81.18 43.42 32.56 40.73 32.56 - 81.18 - 
8. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 7 6 6 7.40 5.90 5.90 - 7.40 ≥2.0 
9. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 5 3 4 3 3 3 - 5 4.0 
10. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 65 51 44 38 37 37 - 65 - 
11. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 - 0.9  - 
12. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 185.5 154.0 136.9 187.2 165.0 136.9 - 187.2 - 
13. สารประกอบฟีนอล (Phenolic Compound) มิลลิกรัม/ลติร 0.043 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.043 0.005 
14. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.61 1.38 0.72 6.12 5.0 0.61 - 6.12 5.0 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

หมายเหต ุ ธ' = เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส 
 - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 

 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 

http://www.siamchemi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณท้ายโรงงาน TPC (SW3) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

15. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร 3.04 0.67 0.03 0.28 0.34 0.03 - 3.04 0.5 
16. ฟีนอล (Phenols) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
17. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร 0.005 0.004 0.001 0.002 <0.001 <0.001 - 0.005 0.005 
18. ฟอสเฟส (PO4) มิลลิกรัม/ลติร 3.46 2.50 2.19 2.49 2.28 2.19 - 3.46 - 
19. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
20. สารหนู (AS) มิลลิกรัม/ลติร 0.0069 - 0.0055 0.0046 0.0035 0.0035 - 0.0069 0.01 
21. โครเมียมชนดิเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
22. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร <0.20 - <0.001 0.002 0.003 <0.001 - 0.003 0.1 
23. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05* 
24. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร 0.24 0.002 0.005 0.005 0.004 0.002 - 0.24 0.05 
25. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.14 - 0.31 0.37 0.12 0.12 - 0.37 1.0 
26. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.03 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 - <0.05 0.1 
27. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.35 0.36 0.25 0.34 0.49 0.25 - 0.49 1.0 
28. แบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/ 

100 มิลลิลิตร 
5.4 x 104 7.9 × 103 >1.6 × 105 >1.6 × 105 1.6 x 104 7.9 × 103 - >1.6 × 105 - 

29. โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

1.1 x 103 - 2.4 × 103 >1.6 × 105 3.5 x 104 1.1 x 103 - >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

 * ในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร ก าหนดให้แคดเมียมมีค่าได้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตรก าหนดให้แคดเมียมมี
ค่าได้ไม่เกิน0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงทะเล (SW4) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 8.30 8.25 7.76 8.53 8.20 7.76 - 8.53 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 35.0 33.6 32.7 33.4 34.1 32.7 - 35.0 ธ' 
3. ส ี(Colour) ปลาตินัมโคบอลด ์ 10 - 40 15 16 10 - 40 - 
4. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 17.4 30.8 20.7 20.8 19.5 17.4 - 30.8 - 
5. ความเค็ม (Salinity) พีพีท ี 10.10 7.30 8.10 8.40 8.50 7.30 - 10.10 - 
6. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลติร 8,490 6,205.00 8,368.33 7,462.50 11,535.00 6,205.00 - 11,535.00 - 
7. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  มิลลิกรัม/ลติร 34.44 80.75 45.45 31.12 38.47 31.12 - 80.75 - 
8. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 6 5 6 6.82 5.58 5 - 6.82 ≥2.0 
9. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 6 16 3 5 3 3 - 16 4.0 
10. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 90 94 36 48 42 36 - 94 - 
11. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 - 0.8 - 
12. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 148.5 131.0 134.3 196.9 154.2 131.0 - 196.9 - 
13. สารประกอบฟีนอล (Phenolic Compound) มิลลิกรัม/ลติร 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
14. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 1.17 2.09 3.78 1.98 2.01 1.17 - 3.78 5.0 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

หมายเหต ุ ธ' = เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส 
 - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 

 

http://www.siamchemi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงทะเล (SW4) 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

15. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.20 0.13 0.05 0.05 0.05 0.05 - 0.20 0.5 
16. ฟีนอล (Phenols) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
17. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
18. ฟอสเฟส (PO4) มิลลิกรัม/ลติร 2.74 2.80 2.57 2.46 3.64 2.46 - 3.64 - 
19. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
20. สารหนู (AS) มิลลิกรัม/ลติร 0.0074 - 0.0100 0.0051 0.0090 0.0051 - 0.0100 0.01 
21. โครเมียมชนดิเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
22. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร <0.20 - 0.005 0.007 0.002 <0.20 - 0.007 0.1 
23. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05* 
24. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 0.005 0.003 0.005 0.002 <0.001 - 0.005 0.05 
25. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.17 - 0.26 0.35 0.13 0.13 - 0.35 1.0 
26. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.03 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 - <0.05 0.1 
27. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.22 0.17 0.22 0.21 0.17 0.17 - 0.22 1.0 
28. แบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/ 

100 มิลลิลิตร 
1.3 x 104 1.1 × 104 1.6 × 105 1.6 × 105 1.6 x 104 1.1 × 104 - 1.6 × 105 - 

29. โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

3.3 x 103 - 5.4 × 104 >1.6 × 105 3.5 x 104 3.3 x 103 - >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

 * ในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร ก าหนดให้แคดเมียมมีค่าได้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตรก าหนดให้แคดเมียมมี
ค่าได้ไม่เกิน0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัด 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

อ่างเก็บน้ าบริเวณ Solid Waste Disposal Area (SW5) 
2558 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 7.42 7.87 8.35 8.10 7.42 - 8.35 5.0 - 9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 32.4 30.7 33.5 32.6 30.7 - 33.5 ธ' 
3. ส ี(Colour) ปลาตินัมโคบอลด ์ 10 40 10 10 10 - 40 - 
4. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 27.0 40.5 4.1 7.6 4.1 - 40.5 - 
5. ความเค็ม (Salinity) พีพีท ี 0.20 0.10 0.10 0.15 0.10 - 0.20 - 
6. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มิลลิกรัม/ลติร 286 194.07 138.14 210.00 138.14 - 286 - 
7. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  มิลลิกรัม/ลติร 19.57 8.45 3.43 13.34 3.43 - 19.57 - 
8. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 4 7 7.20 6.70 4 - 7.20 ≥2.0 
9. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 6 2 1 2 1 - 6 4.0 
10. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 80 18 19 17 17 - 80 - 
11. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร 1.0 0.5 0.6 1.0 0.5 - 1.0 - 
12. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 151.5 73.5 164.7 97.5 73.5 - 164.7 - 
13. สารประกอบฟีนอล (Phenolic Compound) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
14. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.29 0.10 0.01 0.31 0.01 - 0.31 5.0 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

หมายเหต ุ ธ' = เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส 
  ปี 2559 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณอา่งเก็บน้ าบริเวณ Solid Waste Disposal Area (SW5) จึงไม่ได้แสดงผลการตรวจวัดของปี 2559 

 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 

http://www.siamchemi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
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ตารางท่ี 5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 4 

อ่างเก็บน้ าบริเวณ Solid Waste Disposal Area (SW5) 
2558 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

15. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.01 <0.01 0.6 0.08 <0.01 - 0.08 0.5 
16. ฟีนอล (Phenols) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
17. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
18. ฟอสเฟส (PO4) มิลลิกรัม/ลติร 0.51 0.07 0.39 0.06 0.06 - 0.51 - 
19. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
20. สารหนู (AS)   มิลลิกรัม/ลติร 0.0077 0.0046 0.0043 0.0076 0.0043 - 0.0077 0.01 
21. โครเมียมชนดิเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
22. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร <0.20 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.001 0.1 
23. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05* 
24. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.001 0.05 
25. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.50 0.05 0.03 0.17 0.03 - 0.50 1.0 
26. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.03 <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 - <0.05 0.1 
27. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 0.14 <0.04 <0.04 <0.04 - 0.14 1.0 
28. แบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/ 

100 มิลลิลิตร 
7.9 x 102 5.4 × 102 5.4 × 104 2.4 x 104 5.4 × 102 - 5.4 × 104 - 

29. โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

5.4 x 104 1.3 × 103 2.8 × 104 >1.6 x 105 1.3 × 103 - >1.6 x 105 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน (ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค โดยต้องผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อนหรือเพือ่การอุตสาหกรรม) 

 * ในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร ก าหนดให้แคดเมียมมีค่าได้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตรก าหนดให้แคดเมียมมี
ค่าได้ไม่เกิน0.05 มิลลิกรมั/ลิตร 

หมายเหตุ :  ปี 2559 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ าบริเวณ Solid Waste Disposal Area (SW5) จึงไม่ได้แสดงผลการตรวจวัดของปี 2559 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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5.4 คุณภาพน้ าทะเล 

 บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลบริเวณพ้ืนที่โครงการในช่วง 5 ปี  
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 5 สถานี ได้แก่ 
สถานี S1 สถานี S2 สถานี S3 สถานี S4 และสถานี S5 แสดงดังรูปที่ 5.4-1 ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ 
(Temperature) Transparency ความเป็นกรดด่าง (pH) ความเค็ม (Salinity) ความขุ่น (Turbidity) ของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solid) ออกซิ เจนละลาย (DO) บี โอดี  (BOD) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) ฟอสเฟต (PO4) ไซยาไนด์ (Cyanide) ฟีนอล 
(Phenolic Compound) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) สังกะสี  (Zn) และแบคทีเรียชนิดฟีคอล 
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลของแต่ละสถานีสามารถสรุปได้ดังนี้ (แสดงดัง
ตารางท่ี 5.4-1) 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดใน       
ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพ่ือการอุตสาหกรรมและท่าเรือ) โดยส่วนใหญ่            
มีแนวโน้มคงที่ ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลาย ตะกั่ว และปรอทมีแนวโน้มไม่คงที ่
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รูปที่ 5.4-1 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล 
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ตารางท่ี 5.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน(1) (2) สถานี S1 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสดุ-สูงสุด 

1. อุณหภูมิ (Temperature) - 30.6 30.6 30.2 27.5 30.1 27.5 - 30.6 ** 
2. Transparency    มิลลิกรัม/ลติร 4.00 6.50 4.50 4.50 4.80 4.00 - 6.50 * 
3. ความเป็นกรดด่าง (pH)  มิลลิกรัม/ลติร 8.28 8.00 8.38 8.02 8.40 8.00 - 8.40 7.0-8.5 
4.   ความเค็ม (Salinity)  มิลลิกรัม/ลติร 33.15 32.06 29.60 31.81 31.73 29.60 - 33.15 *** 
5.   ความขุ่น (Turbidity) มิลลิกรัม/ลติร 2.7 0.8 1.4 1.0 2.0 0.8 - 2.7 - 
6.   ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) มิลลิกรัม/ลติร 2.51 <0.50 1.42 2.26 4.50 <0.50 - 4.50 - 
7. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 8.0 7.0 7.0 7.05 6.75 6.75 - 8.0 ≮4.0 
8. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 2.0 - 
9. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 มองไม่เห็น 
10. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
11. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 60.0 
12. ฟอสเฟต (PO4) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
13. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 7.0 
14. Phenolic Compound มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03 
15. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5.0 
16. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร 5.0 1.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 5.0 8.5 
17. ปรอท (Hg) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 0.06 0.08 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 - 0.08 0.1 
18. สังกะส ี(Zn) มิลลิกรัม/ลติร <50.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 - <50.0 50.0 
19. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ซีเอฟย/ู100 มิลลลิิตร <1.8 <1.0 <1.0 2.0 <1.0 <1.0 - 2.0 100.0 

หมายเหต ุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ) 
   (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทา่เรือ)  
  : *  Transparency มีค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใสต่ าสุด 
   **  Temperature มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นไม่เกิน 2 องศาสเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ  
     ***  Salinity มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ าสุด  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน(1) (2) สถานี S2 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. อุณหภูมิ (Temperature) - 31.7 30.8 30.0 27.3 30.1 27.3 - 31.7 ** 
2. Transparency    มิลลิกรัม/ลติร 5.00 6.00 4.60 4.50 4.60 4.50 - 6.00 * 
3. ความเป็นกรดด่าง (pH)  มิลลิกรัม/ลติร 8.24 8.05 8.35 7.96 8.42 7.96 - 8.42 7.0-8.5 
4.   ความเค็ม (Salinity)  มิลลิกรัม/ลติร 33.66 32.12 29.60 31.40 31.65 29.60 - 33.66 *** 
5.   ความขุ่น (Turbidity) มิลลิกรัม/ลติร 1.5 1.1 <0.5 1.5 1.9 <0.5 - 1.9 - 
6.   ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) มิลลิกรัม/ลติร 0.82 0.63 1.00 2.27 3.40 0.63 - 3.40 - 
7. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 7.0 7.0 7.0 7.12 6.83 6.83 - 7.12 ≮4.0 
8. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 2.0 1.0 <1.0 1.0 1.0 <1.0 - 2.0 - 
9. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 มองไม่เห็น 
10. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
11. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 60.0 
12. ฟอสเฟต (PO4) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
13. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 7.0 
14. Phenolic Compound มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03 
15. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 1.0 5.0 
16. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร 3.0 2.1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 3.0 8.5 
17. ปรอท (Hg) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 0.05 0.06 <0.01 0.05 0.01 <0.01 - 0.06 0.1 
18. สังกะส ี(Zn) มิลลิกรัม/ลติร <50.0 <20.0 70.0 <20.0 <20.0 <20.0 - 70.0 50.0 
19. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ซีเอฟย/ู100 มิลลลิิตร <1.8 60.0 <1.0 2.0 3.0 <1.0 - 60.0 100.0 

หมายเหต ุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ) 
   (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทา่เรือ)  
  : *  Transparency มีค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใสต่ าสุด 
   **  Temperature มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นไม่เกิน 2 องศาสเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ  
     ***  Salinity มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ าสุด  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน(1) (2) สถานี S3 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. อุณหภูมิ (Temperature) - 31.7 32.0 30.7 27.5 30.0 27.5 - 32.0 ** 
2. Transparency    มิลลิกรัม/ลติร 1.80 1.80 2.00 1.50 2.40 1.50 - 2.40 * 
3. ความเป็นกรดด่าง (pH)  มิลลิกรัม/ลติร 8.27 8.06 8.37 8.10 8.35 8.06 - 8.35 7.0-8.5 
4.   ความเค็ม (Salinity)  มิลลิกรัม/ลติร 33.60 32.23 29.45 31.25 31.25 29.45 - 33.60 *** 
5.   ความขุ่น (Turbidity) มิลลิกรัม/ลติร 7.5 14.4 7.3 12.9 11.0 7.3 - 14.4 - 
6.   ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) มิลลิกรัม/ลติร 10.10 15.80 10.32 15.45 9.55 9.55 - 15.80 - 
7. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 7.0 7.0 7.0 7.24 6.54 6.54 - 7.24 ≮4.0 
8. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 2.0 - 
9. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 มองไม่เห็น 
10. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10. <10.0 - 
11. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 60.0 
12. ฟอสเฟต (PO4) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
13. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 7.0 
14. Phenolic Compound มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03 
15. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5.0 
16. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 1.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 1.7 8.5 
17. ปรอท (Hg) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 0.07 0.05 0.02 0.05 0.03 0.02 - 0.07 0.1 
18. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <50.0 <20.0 40.0 <20.0 <20.0 <20.0 - 40.0 50.0 
19. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ซีเอฟย/ู100 มิลลลิิตร <1.8 <1.0 1.0 3.0 2.0 <1.0-3.0 100.0 

หมายเหต ุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ) 
   (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทา่เรือ)  
  : *  Transparency มีค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใสต่ าสุด 
   **  Temperature มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นไม่เกิน 2 องศาสเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ  
     ***  Salinity มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ าสุด  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน(1) (2) สถานี S4 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. อุณหภูมิ (Temperature) - 31.6 32.0 30.7 27.4 29.9 27.4 - 32.0 ** 
2. Transparency    มิลลิกรัม/ลติร 3.00 2.30 2.00 1.60 2.40 1.60 - 3.00 * 
3. ความเป็นกรดด่าง (pH)  มิลลิกรัม/ลติร 8.24 8.00 8.34 8.10 8.40 8.00 - 8.40 7.0-8.5 
4.   ความเค็ม (Salinity)  มิลลิกรัม/ลติร 33.61 32.25 29.44 31.28 31.19 29.44 - 33.61 *** 
5.   ความขุ่น (Turbidity) มิลลิกรัม/ลติร 8.4 11.7 5.3 12.0 10.2 5.3 - 12.0 - 
6.   ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) มิลลิกรัม/ลติร 11.00 11.54 5.08 16.97 14.22 5.08 - 16.97 - 
7. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 6.0 7.0 7.0 6.07 6.62 6.0 - 7.0 ≮4.0 
8. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 1.0 <1.0 1.0 1.0 <1.0 - 1.0 - 
9. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 มองไม่เห็น 
10. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
11. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 60.0 
12. ฟอสเฟต (PO4) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
13. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 7.0 
14. Phenolic Compound มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03 
15. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5.0 
16. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร 5.0 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 2.0 8.5 
17. ปรอท (Hg) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 0.02 0.03 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 - 0.03 0.1 
18. สังกะส ี(Zn) มิลลิกรัม/ลติร <50.0 <20.0 50.0 <20.0 <20.0 <20.- 50.0 50.0 
19. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ซีเอฟย/ู100 มิลลลิิตร <1.8 <1.0 2.0 3.0 <1.0 <1.0 - 3.0 100.0 

หมายเหต ุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ) 
   (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทา่เรือ)  
  : *  Transparency มีค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใสต่ าสุด 
   **  Temperature มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นไม่เกิน 2 องศาสเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ  
     ***  Salinity มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ าสุด  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) 

มาตรฐาน(1) (2) สถานี S5 
2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. อุณหภูมิ (Temperature) - 31.4 31.7 30.4 27.4 29.6 27.4-31.7 ** 
2. Transparency    มิลลิกรัม/ลติร 1.50 2.20 2.00 1.80 1.90 1.50-2.20 * 
3. ความเป็นกรดด่าง (pH)  มิลลิกรัม/ลติร 8.22 8.16 8.35 7.65 8.40 7.65-8.40 7.0-8.5 
4.   ความเค็ม (Salinity)  มิลลิกรัม/ลติร 33.18 31.98 29.24 30.91 30.78 29.24-33.18 *** 
5.   ความขุ่น (Turbidity) มิลลิกรัม/ลติร 14.5 7.6 4.1 11.2 10.0 4.1-14.5 - 
6.   ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) มิลลิกรัม/ลติร 21.20 10.06 9.12 21.49 17.11 9.12-21.49 - 
7. ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลติร 6.0 6.0 7.0 5.70 7.85 5.70-7.85 ≮4.0 
8. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 1.0 1.0 1.0 <1.0 <1.0-1.0 - 
9. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัม/ลติร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 มองไม่เห็น 
10. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
11. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 60.0 
12. ฟอสเฟต (PO4) มิลลิกรัม/ลติร <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - 
13. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 7.0 
14. Phenolic Compound มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03 
15. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5.0 
16. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร 5.0 1.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0-5.0 8.5 
17. ปรอท (Hg) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 0.01 0.02 <0.01 0.05 0.01 <0.01-0.05 0.1 
18. สังกะส ี(Zn) มิลลิกรัม/ลติร <50.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0-<50.0 50.0 
19. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ซีเอฟย/ู100 มิลลลิิตร 220 <1.0 2.0 1.0 <1.0 <1.0-220.0 100.0 

หมายเหต ุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ) 
   (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทา่เรือ)  
  : *  Transparency มีค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใสต่ าสุด 
   **  Temperature มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นไม่เกิน 2 องศาสเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ  
     ***  Salinity มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ าสุด  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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5.5 คุณภาพน้ าใต้ดิน 

 บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) 
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 3 สถานี (แสดงดังรูปที่ 5.5-1) ได้แก่  

UW1 :   ชุมชนเมืองใหม่ (ชุมชนมาบชลูด)  

UW2 :  วัดมาบชลูด  

UW3 :  หอพักบริษัท คมนาสวน ซอย 3  

 ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ซีโอดี (COD) ทีเคเอ็น (TKN) ไซยาไนด์ (Cyanide) สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) 
ปรอท (Hg) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) 
ตะกั่ว (Pb) และนิคเกิล (Ni) รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 5.5-1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ยกเว้น  
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของทุกสถานีตรวจวัดมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และปริมาณแมงกานีส (Mn) 
สารหนู (As) และตะกั่ว (Pb) มีค่าค่อนข้างสูงเกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณชุมชนเมืองใหม่ 
(ชุมชนมาบชลูด) ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากลักษณะคุณสมบัติของดินบริเวณจังหวัดระยองมีความเป็นกรดสูง  
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รูปที่ 5.5-1 สถานีตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
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ตารางท่ี 5.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) มาตรฐาน(1) 

ชุมชนเมืองใหม่ (ชุมชนมาบชลูด) (UW1) เกณฑ์ก าหนด 
ทีเ่หมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 6.55 6.41 6.37 6.71 6.70 6.37 - 6.71 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลติร 49.0 48.0 45.5 127.5 99.7 45.5 - 127.5 300.0 500.0 
3. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS)  มิลลิกรัม/ลติร 120.0 261.0 128.0 123.0 369.0 120.0 - 369.0 600.0 1,200.0 
4. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 18.0 14.0 15.0 14.0 18.0 14.0 - 18.0 - - 
5. ทีเคเอ็น (TKN) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 0.15 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 - 0.15 - - 
6.  ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.1 
7. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร 0.0046 0.0043 0.0062 0.0039 0.0028 0.0028 - 0.0062 ต้องไม่ม ี 0.05 
8. ซีลีเนียม (Se) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.01 
9. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.001 
10. โครเมียม (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 
11. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 
12. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.36 0.40 0.38 0.39 0.35 0.35 - 0.40 0.3 0.5 
13. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.21 <0.04 0.04 0.07 <0.04 <0.04 - 0.21 5.0 15 
14. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.01 
15. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 0.001 0.004 <0.001 0.002 <0.001 - 0.004 ต้องไม่ม ี 0.05 
16. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร 0.003 <0.001 0.004 0.005 0.002 <0.001 - 0.005 - - 

มาตรฐาน :   (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) มาตรฐาน(1) 

วัดมาบชลูด (UW2) เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 6.31 5.98 5.87 6.73 6.80 5.87-6.80 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลติร 42.1 37.5 40.5 89.8 75.0 37.5-89.8 300.0 500.0 
3. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS)  มิลลิกรัม/ลติร 84.0 230.0 116.0 291.0 170 84-291 600.0 1,200.0 
4. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 16.0 14.0 13.0 12.0 14.0 12.0-16.0 - - 
5. ทีเคเอ็น (TKN) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 0.04 <0.01 0.02 0.02 <0.01-0.04 - - 
6. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.1 
7. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร 0.0023 0.0031 0.0021 0.0019 0.0037 0.0019-0.0037 ต้องไม่ม ี 0.05 
8. ซีลีเนียม (Se) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.01 
9. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.001 
10. โครเมียม (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 
11. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 
12. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.04 0.05 0.07 0.39 0.42 0.04-0.42 0.3 0.5 
13. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.04 <0.05 0.13 <0.04 <0.04-0.13 5.0 15 
14. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.01 
15. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.05 
16. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร 0.002 <0.001 0.002 0.004 0.015 <0.001-0.015 - - 

มาตรฐาน :   (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี 5.5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถานี/ผลวิเคราะห ์(ปี) มาตรฐาน(1) 

หอพักบริษัท คมนาสวน ซอย 3 (UW3) เกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 2558 2559 2560 2561 2562 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 

1. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 6.31 5.95 5.87 6.73 6.95 5.87-6.95 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ความกระด้าง (Total Hardness) (mg/L as CaCO3) 42.10 37.5 40.5 89.8 90.1 37.5-90.1 300.0 500.0 
3. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลติร 84.0 230.0 116.0 291.0 152.0 84-291 600.0 1,200.0 
4. ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 16.0 14.0 13.0 12.0 16.0 12.0-16.0 - - 
5. ทีเคเอ็น (TKN) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 0.04 <0.01 0.02 0.07 <0.01-0.07 - - 
6. ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.1 
7. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร 0.0023 0.0031 0.0021 0.0019 0.0034 0.0019-0.0034 ต้องไม่ม ี 0.05 
8. ซีลีเนียม (Se) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.01 
9. ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.001 
10. โครเมียม (Cr6+) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 
11. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 
12. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.04 0.05 0.07 0.39 0.41 0.04-0.41 0.3 0.5 
13. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.04 <0.05 0.13 <0.04 <0.04-0.13 5.0 15 
14. แคดเนียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.01 
15. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.05 
16. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร 0.002 <0.001 0.002 0.004 0.002 <0.001-0.004 - - 

มาตรฐาน :   (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2558-2562 
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6. ขอบเขตการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนว
ทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประเภทโครงการหรือกิจการ
นิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่มีการก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ โครงการ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น 
โดยศึกษาและน าเสนอข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการในเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลังขยายโครงการเกี่ยวกับที่ตั้ง 
ขนาดพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง พ้ืนที่        
สีเขียวและแนวกันชน ฯลฯ พร้อมทั้งเหตุผล/ความจ าเป็น/ความแตกต่างจากก่อนและหลังขยายโครงการ และ
ความเป็นมาของโครงการ ประกอบกับข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

 1) ทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย  

(1) ลักษณะภูมิประเทศ ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการที่มีต่อสภาพ 
ภูมิประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงความลาดชัน หรือลักษณะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดิน และการ 
กัดเซาะของดิน เป็นต้น 

(2) ธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ประเมินผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นหินและการเปลี่ยนแปลงจาก
โครงสร้าง รวมทั้งความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างต่อการรองรับแผ่นดินไหว 

(3) ทรัพยากรดิน ประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรดิน  พิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างและ
กิจกรรมการด าเนินการของโครงการต่อทรัพยากรดิน  ทั้งในด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน 
และความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมของดิน  ในกรณีที่กิจกรรมของโครงการบางอย่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาการปนเปื้อนสารมลพิษในดินได ้

(4) อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ  ประเมินแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษที่
ปล่อยออกสู่บรรยากาศจากปล่องของโรงงานแต่ละประเภทภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น ค านวณมลสารทางอากาศจากการด าเนินโครงการโดยใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) 

(5) ระดับเสียง ประเมินผลกระทบของเสียงจากบริเวณโครงการและชุมชนข้างเคียง โดยพิจารณา
ระดับเสียงมาตรฐานส าหรับสถานที่ท างาน (Standard Workplace Noise Level) ระดับมาตรฐานส าหรับชุมชน
ที่อยู่อาศัย (Standard Community Noise Level) และเวลาที่ได้รับเสียงนั้น ๆ (Exposure Time) พร้อมทั้ง
ประเมินระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมของโครงการ สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  

(6) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าผิวดิน  

ก) ประเมินความสามารถในการรองรับน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียและประสิทธิภาพในการ
บ าบัดเพ่ือให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งที่ก าหนด ก่อนระบายออกจากโครงการหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ าของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง (คลองชากหมาก)  
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ข) ศึกษาศักยภาพในการรองรับน้ าทิ้งและการฟ้ืนตัวของคุณภาพน้ าในคลองชากหมาก ทัง้ในช่วง
ฤดูฝนและฤดูแล้งในรูปแบบของบีโอดีผสม (BOD Mixing) และการเปลี่ยนแปลงค่าออกซิเจนละลาย (DO Sag 
Curve)  

ค) ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งกรณีโครงการระบายน้ าทิ้งลงสู่ทะเล  

ค) ประเมินผลกระทบต่อการสะสมของดินตะกอนในบริเวณปากคลองชากหมาก โดยใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 21 ศึกษาในกรณีสร้างฝายดักตะกอนหรือการจัดท าสถานีสูบน้ าทิ้งและปล่อย
ออกกลางทะเล (Outfall) 

(7) อุทกวิทยาคุณภาพน้ าใต้ดิน ประเมินผลกระทบต่อการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินและดิน เนื่องจาก
โครงการน าน้ าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ าต้นไม้ ก าหนดมาตรการให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
(Monitoring Well) ในพ้ืนที่โครงการ 

   2) ทรัพยากรชีวภาพ ประกอบด้วย  

  (1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) ประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างและ
บทบาทของชนิดพืชหรือสัตว์ในระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ปริมาณ และการกระจายของพืชและสัตว์บนบก ลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่เกิดผลกระทบและความสามารถในการฟ้ืนสภาพของระบบนิเวศ  ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว การสูญเสียชนิดพันธุ์ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรในแต่ชนิดพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงสังคม
สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ 

  (2) นิเวศวิทยาทางน้ า ประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการต่อสภาพนิเวศวิทยา 
ของแหล่งน้ า ชีวภาพทางน้ า และต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในบริเวณใกล้เคียงโครงการ  

 3) การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย  

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองและประเมิน 
ผลกระทบของการที่มีโครงการและกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในบริเวณใกล้เคียง ผลกระทบ
ต่อเส้นทางหรือล ารางสาธารณประโยชน์หรือพ้ืนที่  

(2) การใช้น้ า ประเมินความเพียงพอของแหล่งน้ าดิบที่โครงการน ามาใช้ในการผลิตน้ าประปา และ
ศักยภาพของระบบผลิตน้ าประปา และการจ่ายน้ าประปาให้กับโรงงานต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ 

(3) การคมนาคม ประเมินดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นของปริมาณจราจรแต่ละเส้นทาง
ที่เพ่ิมข้ึนจากการด าเนินการโครงการ ในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาเร่งด่วน  

(4) การใช้ไฟฟ้า ประเมินความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และความเพียงพอของการใช้ไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบต่อการแย่งไฟฟ้าใช้จากชุมชน 

(5) การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม รูปแบบระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการ ประเมินผลกระทบต่อการระบายน้ าฝนในพ้ืนที่ศึกษาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง อัตรา 
การระบายน้ าก่อนและหลังพัฒนาโครงการ  
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(6) การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ  
ความเพียงพอของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั่วไปของหน่วยงานที่โครงการจะส่งของเสียไปก าจัด/หรือรูปแบบการ
ด าเนินงานของโรงงานในการจัดการขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม 

(7) การเกษตรกรรมและประมง  

ก) ประเมินผลกระทบต่อกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพืชที่ปลูกในบริเวณพ้ืนที่ 
โดยประเมินกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมรายโรงที่เข้ามาตั้งในนิคมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางด้าน
เกษตรกรรมจากสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM-10) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  

ข) ประเมินผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในบริเวณพ้ืนที่ จากการระบายน้ าทิ้งลงสู่
คลองชากหมากออกสู่ทะเล 

   (8) การป้องกันและระงับอัคคีภัย ศึกษาศักยภาพ ความพร้อมของหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของหน่วยงานในพ้ืนที่  

 4) คุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  

(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ประเมินความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคมที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ ผลกระทบทางบวกและทางลบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น ภูมิภาค
และระดับประเทศโดยส่วนรวม และประเมินความวิตกกังวลของประชาชนต่อมลภาวะและอุบัติเหตุที่อาจเกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

(2) การสาธารณสุข ประเมินกระทบทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพของพนักงานตามแนวทาง 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขั้นตอนการด าเนินโครงการจะต้องพิจารณากรณีอันตราย
ร้ายแรงและเหตุฉุกเฉินจากการประกอบกิจการของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจะน ามาซึ่ง
มาตรการลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินอันตรายร้ายแรงจากการระเบิด/การเกิดเหตุ  
ไฟไหม้ และประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลของสารเคมีของโรงงานรายโรง รวมถึงความพร้อมของแผน
ปฎิบัติการด้านเหตุฉุกเฉิน  

(4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว ประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการต่อคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

รวมทั้งพิจารณาข้อวิตกกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ร่วมกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ หรือความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ สรุปได้ดัง
รูปที่ 6-1 

ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการโดยประเมินผลกระทบในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบก่อนและหลังขยาย สามารถสรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังตารางท่ี 6-1 
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รูปที่ 6-1 แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ศึกษารายละเอียด
โครงการ 

ศึกษาสภาพแวดล้อม 
ในพื้นที่ศึกษา 

วิเคราะห/์ประเมินผลกระทบ 

ประชาสมัพันธ์โครงการ 

ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลในชุมชน 

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เสนอ/ปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 6-1 สรุปขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลัก 
ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม แนวทางด าเนินงานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.  ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า และทรัพยากร
ชีวภาพ 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าของโครงการ 
- ศึกษาคุณภาพน้ าและทรัพยากรชีวภาพบริเวณแหล่งรองรับน้ าทิ้งของ

โครงการก่อนและภายหลังขยายโครงการ 
- ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบบ าบัดน้ าเสียของ

โครงการก่อนและภายหลังขยายโครงการ 
- ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งกรณีโครงการระบาย 

น้ าท้ิงลงสู่ทะเล 
- การคาดการณ์ผลกระทบหรือความสามารถในการรองรับน้ าทิ้งของ

แหล่งน้ าโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ 
- การศึกษามาตรการจัดให้มีสถานีสูบน้ าทิ้งและปล่อยออกกลางทะเล 

(Outfall) เพื่อป้องกันมลภาวะสะสมบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด โดยรวบรวมผลการศึกษาที่ผ่านมาในการออกแบบเพื่อลด
การสะสมของตะกอนและมลพิษ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
MIKE 21 

- การประเมินผลกระทบต่อการสะสมของดินตะกอนในบริเวณปากคลอง
ชากหมาก และคุณภาพน้ าบริเวณปากคลองชากหมากโดยการใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 21 หรือเทียบเท่า ศึกษาในกรณี
สร้างฝายดักตะกอนหรือการจัดท าสถานีสูบน้ าทิ้งและปล่อยออกกลาง
ทะเล (Outfall)  

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.  ผลกระทบต่อคณุภาพอากาศ - ศึกษาคุณภาพอากาศในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา ในบริเวณพื้นที่
อ่อนไหวครอบคลุมทิศทางลมหลักของพื้นที่ศึกษา 

- ประเมินแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษที่ปล่อย
ออกสู่บรรยากาศจากปล่องของโรงงานแต่ละประเภทภายในนิคม
อุตสาหกรรม เช่น ค่า TSP, PM-10, SO2, NO2 และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น 

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  ผลกระทบต่อระดับเสียงของพื้นที่ศึกษา - ศึกษาแหล่งก าเนิดเสียงและระดับเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียง
กับโครงการมากที่สุด 

- ประเมินระดับเสียงรบกวนก่อนมีโครงการและภายหลังจากมีกิจกรรม
ของโครงการ 

- คาดการณ์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการของโครงการ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องมือ ซึ่งจะประเมินผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ
มากที่สุด  

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 6-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลัก 
ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม แนวทางด าเนินงานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.  ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ า - ศึกษาความต้องการใช้น้ าของโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังขยาย
โครงการ 

- ศึกษาแหล่งที่มาของน้ าใช้ภายในโครงการและปริมาณการใช้น้ าใน
ปัจจุบัน  

- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน้ าใช้ของโครงการ ท้ังนี้ 
การประเมินผลกระทบดังกล่าวจะค านึงถึงความต้องการใช้น้ าใน
ปัจจุบันกับความความต้องการใช้น้ าภายหลังขยายโครงการ 

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.  ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า - ศึกษาแหล่งที่มาและความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการก่อนและหลัง
ขยายโครงการ 

- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งให้บริการไฟฟ้าของ
โครงการ ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบดังกล่าวจะค านึงถึงความต้องการ
ไฟฟ้าของโครงการและความต้องการไฟฟ้าภายหลังขยายโครงการ 

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.  ผลกระทบต่อระบบคมนาคม - ศึกษาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการด าเนินโครงการของเส้นทาง 
สายหลักเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื้นที่ศึกษาก่อนและ 
หลังขยายโครงการ 

- ประเมินผลกระทบด้านสภาพการจราจร ทั้งในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเวลาเร่งด่วน  

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7. ผลกระทบจากกากของเสียที่เกิดขึ้น - ศึกษาชนิดและปริมาณการเกิดกากของเสียของโครงการ ทั้งในส่วน
ของขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม 

- ศึกษาศักยภาพของหน่วยงานรับก าจัดขยะและวิธีการจัดการของเสีย
ในปัจจุบัน 

- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการของเสียของ
โครงการ 

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

8.  ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม - ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ และสังคม จากการพัฒนา

โครงการทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
- ประเมินผลกระทบความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งจะเกิด

จากการด าเนินโครงการ ทั้งผลทางบวกและทางลบ ภายหลังขยาย
โครงการ  

- ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 253  
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7. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัย
และผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้การเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม -เศรษฐกิจ 
ชุมชน น้อยที่สุด โดยกรอบแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนั้นต้องอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ของ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะส่งผล  
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก าหนดสุขภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การให้บริการสาธารณะและการ
สาธารณสุข โดยพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก าหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของ
ประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยประชาชนในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบ  
ต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคมอย่างไร เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการท างาน  
ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพ่ือหามาตรการรองรับที่เหมาะสมทั้งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะน าไปสู่  
การคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน ส าหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแสดงดังตารางที่ 
7-1 ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะด าเนินการศึกษาครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
9 ปัจจัยหลัก ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 1)  การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2)  การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 

 3)  การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

 4)  การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

 5)  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการท างานในท้องถิ่น 

 6)  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชน และชุมชน 

 7)  การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท่ีมีความส าคัญหรือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

 8)  ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 9)  ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
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 ตารางท่ี 7-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก าหนดสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ฝุ่นละออง 
แสง เสียง ความร้อน รังสี ความสั่นสะเทือน 
เป็นต้น 

- ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
มลพิษแพร่กระจาย
ไปถึง พื้น ท่ีเส้นทาง
การขนส่ง และพื้นท่ี
กิ จ ก รรม โค รงก าร 
โดยควรค านึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ 
  กลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี 
  หญิงตั้งครรภ์ 
  คนชรา 
  ผู้พิการ 
  กลุ่มไวต่อการรับ 

 สัมผัส 
- ผู้ท่ีปฏิบัติงานภายใน

โครงการ 

-  โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น  
 กลุ่มโรคท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี 
 กลุ่มโรคท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุทาง

กายภาพ 
 กลุ่มโรคท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจท่ี

เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคระบบกล้ามเน้ือและโครงสร้าง

กระดูกจากการท างาน 
-  โรคไม่ติดต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

-  โรคติดต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรีย 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น NOx SOx VOCs 
โลหะหนัก สารอินทรีย์ เป็นต้น  

- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อน
น้ าท้ิงท่ีมีเชื้อโรคลงสู่แหล่งน้ า แมลงหรือ
สัตว์พาหะน าโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ - 
สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- ความเครียด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส ์

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทางการแพทย์ 
- จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย (ขยะ สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน้ าด่ืมน้ าใช้ 
- สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

-  ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 
 การเข ้าถ ึงระบบการบร ิการ

สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 
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7.1 ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 ส าหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 7.1-1 ทั้งนี ้ในระหว่าง
ด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวมีการส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างน้อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตและ  
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินและจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) และการมีส่วนร่วมในการทบทวน  
ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) เพ่ือให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
มีความรอบด้านและครบถ้วนมากที่สุด โดยมีแนวทางขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ  
สรุปได้ดังนี้ 

1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 

การกลั่นกรองโครงการเป็นขั้นตอนที่ต้องพิจารณากิจกรรมของโครงการว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพมากน้อยเพียงใด และต้องท าการประเมินผลกระทบสุขภาพในระดับใด โดยพิจารณารายละเอียดโครงการ 
การด าเนินงานหรือกิจกรรมโครงการที่คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขอบเขตพ้ืนที่หรือกลุ่มคนที่คาดว่าอาจ
ได้รับผลกระทบ ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ข้อมูลสถานะสุขภาพ โอกาสในการได้รับสัมผัส รวมทั้งปัญหา
หรือข้อห่วงกังวลของประชาชนในพ้ืนที่ และข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขนาดและประเภทของโครงการเข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่  
4 มกราคม 2562  

2) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

ด าเนินการก าหนดขอบเขตการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Public Scoping) เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วน 
ได้เสีย (Stakeholder) กลุ่มเสี่ยงต่อการรับสัมผัส (Vulnerable Group) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพ่ือท าการปรับปรุ งขอบเขต
การศึกษาให้ครอบคลุมตามประเด็นที่ได้จากการประชุม รวมทั้งด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ยังไม่เพียงพอ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มเสี่ยงเพ่ือประมวล
ปัจจัยก าหนดสุขภาพที่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ รายละเอียดร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานของโครงการในระยะด าเนินการสรุปได้ดังตารางท่ี 7.1-1 
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3) การประเมินผลกระทบ (Appraisal) 

ด าเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการและชุมชน
ใกล้เคียง โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นและการส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการด าเนินการโครงการ ทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ซึ่งจะพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพในเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) ด้วยตารางความเสี่ยงสุขภาพ และจัดล าดับผลกระทบ
ต่อสุขภาพส าหรับวางแผนและการก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 

4) การทบทวนร่างรายงานและการพิจารณาตัดสินใจ (Review and Decisions Making) 

การทบทวนร่างรายงานโดยการเปิดเผยผลการจัดล าดับความส าคัญและมาตรการลดผลกระทบทาง
สุขภาพที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
จากโครงการและมาตรการป้องกันแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น และจัดเวทีทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย  
กลุ่มเสี่ยงต่อการรับสัมผัส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่าง
รายงานฯ รวมถึงเปิดโอกาสน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ก่อนด าเนินการจัดท ารายงานฯ 

การพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รายงานจะเป็นเครื่องมือให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจ
หรืออนุมัติโครงการ โดยหน่วยงานผู้อนุญาตจะต้องน ามาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 

5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือประเมินว่ามาตรการลดผลกระทบได้ถูกน าไปปฏิบัติหรือไม่ และ
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
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ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557 

รูปที่ 7.1-1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
- ระบุพ้ืนท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
- ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
- ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

- ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

- พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. การจัดท ารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and 

Recommendation) 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(Appraisal) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ตารางท่ี 7.1-1 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากปล่อง

ระบายของโรงงานที่ตั้งอยู่ ใน
พื้นที่โครงการ 

การระบายมลพิษทางอากาศจาก
โรงงานที่ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ โครงการ 
ได้แก่ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
และชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ การท างาน
ของปอดลดลง การเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจ รวมถึงผลกระทบจาก
สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นสารก่อมะเร็ง  

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.2 เสียงจากการด าเนินงานของ
โรงงานรายโรง 

ระดับเสียงเครื่องจักรในกระบวน 
การผลิตของโรงงานรายโรงที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่โครงการ 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ระบบการได้ยิน 
- การเจ็บป่วย คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุ

ร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3 การคมนาคมขนส่ง - อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทั้ งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง/
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
  การคมนาคมไมส่ะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทั้ งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพ้ืนที่
ผิวจราจรท าให้พื้นผิวจราจร ช ารุด เกิด
ความเสียหายและไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

1.4 การจัดการน้ าเสีย/น้ าท้ิง  น้ าเสีย/น้ าทิ้งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

ประชาชนที่ ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องคุณภาพน้ าใช้ การ
ปนเปื้อนของน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน
และน้ าใต้ดิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 7.1-1 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.5 การจัดการขยะมูลฝอย/กาก

อุตสาหกรรมจากโรงงานรายโรง
ทีเ่ข้ามาตั้งในโครงการ 

- ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-
บริโภค ของพนักงานในโรงงาน 
รายโรงท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ 

- กากอุตสาหกรรมของโรงงานราย
โรงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - การติดเช้ือจากสัตว์น าโรคที่มาจาก
กองขยะและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร เช่น อุจจาระร่วงหรือการได้รบั
อันตรายจากการปนเปื้อนของของเสีย
อันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.7 การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง
และแรงงานต่างถ่ิน 

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ในชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการทะเลาะวิวาทเนื่องจากมีคน
ต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.8 อุบัติภัย อุบัติภัย ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.9 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
และการเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ท าให้การรับ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความ
เพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อ
ประชาชน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของหน่วยงาน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563   
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8. การประเมินอันตรายร้ายแรง 

 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินอันตรายร้ายแรงอันอาจเกิดขึ้นจากการด าเนิน โครงการภายหลังขยาย  
จะครอบคลุมการประเมินอันตรายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การระเบิด รั่วไหลของสารเคมี เชื้อเพลิง และ
กรณีการเกิดอัคคีภัย เป็นตั้น ทั้งนี้ การประเมินอันตรายร้ายแรงจะน าเสนอในรูปการประเมินผลกระทบและ
รูปแบบแผนการปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

9. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟังความ
คิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

 การรับฟังความคิดเห็น ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ได้แก่ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) และมีการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งได้จัดในรูปแบบการประชุมกลุ่ มย่อยและการสัมภาษณ์
รายบุคคล รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ เมื่อจัดท าร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพแล้วเสร็จได้จัดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) บริเวณพ้ืนที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (อ้างอิงดังรูปที่ 
4.1-2) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 3 เขตการปกครอง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต าบลบ้านฉาง และเทศบาล
เมืองบ้านฉาง รวม 51 ชุมชน (แสดงดังตารางท่ี 9-1) รายละเอียดดังนี้ 

 1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและ
แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หรือ ค.1) ด าเนินการระหว่างช่วงเริ่มต้นโครงการ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ผลประโยชน์ และผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอบเขตการศึกษา และรับฟังข้อวิตกกังวล สภาพปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่  
น าข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาร่วมกับการศึกษาด้านอื่น เพ่ือให้การศึกษามีความครบถ้วน  

 2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (หรือ ค.2) ด าเนินการระหว่างจัดเตรียมท า
ร่างรายงานฯ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมาย
หลักอย่างรอบด้าน ในขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน 
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง 
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 3)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (หรือ ค.3) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
และตรวจงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่ างรายงานฯ รวมถึงน าเสนอ
ข้อมูลผลการศึกษาและผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่าง
รายงานฯ และมาตรการฯ 

 ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการจัดท ารายงานประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี้ 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ทีร่ับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 
5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ

อิสระ 
6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนที่สนใจ 

ตารางท่ี 9-1 ชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
เขตการปกครอง เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน 

อ าเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 1) ชุมชนมาบข่า-มาบใน 
2) ชุมชนเนินพะยอม 
3) ขุมชนบ้านบน 
4) ชุมชนมาบยา 
5) ชุมชนบ้านพลง 
6) ชุมชนวัดมาบตาพุด 
7) ชุมชนอิสลาม 
8) ชุมชนส านักกะบาก 
9) ชุมชนบ้านล่าง 
10) ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
11) ชุมชนวัดโสภณ 
12) ชุมชนหัวน้ าตกพัฒนา 
13) ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
14) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู ่
15) ชุมชนหนองแฟบ 
16) ชุมชนซอยประปา 
17) ชุมชนโขดหิน 2 
18) ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
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ตารางที่ 9-1 (ต่อ) ชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

เขตการปกครอง เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน 
อ าเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 19) ชุมชนคลองน้ าหู 

20) ชุมชนหนองน้ าเย็น 
21) ชุมชนหนองบัวแดง 
22) ชุมชนเกาะกก 
23) ชุมชนหนองแตงเม 
24) ชุมชนกรอกยายชา 
25) ชุมชนซอยคีร ี
26) ชุมชนเจริญพัฒนา 
27) ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ าท่วม 
28) ชุมชนมาบข่า-ส านักอ้ายงอน 
29) ชุมชนห้วยโป่งใน 1 
30) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 
31) ชุมชนวัดห้วยโป่ง 
32) ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
33) ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก 
34) ชุมชนหนองหวายโสม 
35) ชุมชนมาบชลูด 
36) ชุมชนชากลูกหญ้า 
37) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 
38) ชุมชนเขาไผ ่

อ าเภอบ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง 1) ชุมชนเนินกระปรอก 1 
2) ชุมชนเนินกระปรอก 2 
3) ชุมชนแผ่นดินไท 
4) ชุมชนสี่กั๊ก 
5) ชุมชนล้อเกวียน 
6) ชุมชนประชุมมิตร 
7) ชุมชนหมู่ 4 

เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1) ชุมชนร่วมชมวิวเนินกระปรอก 
2) ชุมชนฟ้าสีทอง  
3) ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์  
4) ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก  
5) ชุมชนไทวา  
6) ชุมชนตะวันออก-เนินกระปรอกประชุมมิตร 

1 จังหวัด 2 อ าเภอ 3 เขตการปกครอง 51 ชุมชน 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563   
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