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1.

บทนํา
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉีหลู่เมืองยาง จังหวัดระยอง ของบริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์
ไพร์ส จํากัด เป็ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมสําหรับแปรรูปยางพาราเป็ นหลัก ตัง้ อยู่ท่ตี ําบล
สํานักทอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
เนื่องจากการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดจัดอยู่ในเงื่อนไขต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือ อีไอเอ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552)
ทีก่ ําหนดให้โครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือ
โครงการที่มีล ัก ษณะเช่ น เดีย วกับ นิ ค มอุ ต สาหกรรม หรือ โครงการจัด สรรที่ดิน เพื่อ การ
อุตสาหกรรม ทุกขนาด เป็ นหนึ่งใน 34 ประเภทโครงการที่ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเสนอขอความเห็นชอบในขัน้ ขออนุ มตั หิ รือขออนุ ญาตโครงการ ดังนัน้
บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการ เพื่อเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ ขออนุ ญาตก่อสร้างและดําเนินการโครงการต่อไป

1.1

วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิ ดเห็น ครัง้ ที่ 1
ตามขัน้ ตอนของการศึก ษาและจัด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ขณะนี้
การศึกษาอยู่ในขัน้ การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ดังนัน้ เพื่อให้ประชาชนได้รบั
ทราบข้อมูลข่าวสารและมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นตัง้ แต่ตน้ โครงการจึงได้จดั ให้มกี ารประชุม
รับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 1 ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้


เพื่อนํ าเสนอรายละเอียดโครงการ แผนการดําเนินงาน และร่างขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง



เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ประเด็น ที่ห่ว งกัง วล และข้อ เสนอแนะที่มีต่ อ โครงการ และร่า ง
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม

บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด
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2.

รายละเอียดโครงการ

2.1

ความเป็ นมาของโครงการ
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศ และ
กําหนดให้จงั หวัดระยองเป็ นเขตส่งเสริมการลงทุน บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด
จึงได้วางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตัง้ เป็ นนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉีหลู่เมืองยาง รองรับกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจยางพาราให้มกี ารรวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม และเกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ
โครงการตัง้ อยู่ในเขตตําบลสํานักทอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท
บริเวณกิโลเมตรที่ 244 ไปตามถนนต้นกระบก-เกษตรศิริ ระยะทางประมาณ 7.8 กิโลเมตร
แสดงดังรูปที่ 1 มีเนื้อทีร่ วมประมาณ 2,441 ไร่

2.2

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดตัง้ เป็ นนิคมอุตสาหกรรมสําหรับแปรรูปยางพาราเป็ นหลัก และนํ าผลิตภัณฑ์ยางพารา
ในประเทศมาเพิม่ มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เป็ นศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ย างพาราเพื่อ พัฒ นาองค์ ค วามรู้ด้า นการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ย างพาราของไทยให้มีค วาม
หลากหลายและมูลค่าเพิม่ ขึน้ โดยมีเป้าหมายในการ “เป็ นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพาราอย่างครบวงจร โดยคํานึ งถึงผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน และเพิม่
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ยางพาราก่อนส่งออกไปขายยังต่างประเทศ”

2.3

ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากโครงการ
(1) เป็ นนิ คมอุตสาหกรรมสําหรับแปรรูปยางพาราอย่างครบวงจร และนํ าผลิตภัณฑ์
ยางพาราในประเทศมาเพิม่ มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
่
บ การผลิตและส่งออกยางพาราที่เพิ่มขึ้น รวมทัง้
(2) ส่งเสริมความมันคงในการรองรั
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ทจ่ี ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
(3) เพิม่ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบโดยรวม ให้สามารถพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมยางให้ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยมากขึน้
(4) เพิม่ ศักยภาพการผลิตยางพาราไทยในอนาคต และมีศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพาราเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย
ให้มคี วามหลากหลายและมูลค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
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รูปที่ 1 ที่ตงั ้ โครงการ และขอบเขตพืน้ ที่ศึกษาในรัศมี 5 กิ โลเมตรโดยรอบโครงการ
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2.4

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โครงการจะพิจารณารับให้เข้ามาตัง้ อยู่ภายในพืน้ ที่โครงการ คือ
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ยางพาราที่ใ ช้ย างแปรรู ป ขัน้ ต้ น เป็ น วัต ถุ ดิบ โดยพิจ ารณาคัด เลือ ก
อุ ต สาหกรรมที่เ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม และมีม าตรการควบคุ ม ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่มี
ประสิทธิภาพ ประเภทอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานยนต์และผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนยานยนต์
เป็ นหลัก อุตสาหกรรมยางอื่นๆ เช่น ยางที่ใช้ในการก่อสร้าง สายพาน ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
จําพวก ยางรัดของ พืน้ รองเท้า ยางลูกกลิง้ ผลิตภัณฑ์กฬี า เป็ นต้น ดังตัวอย่างสายโซ่การผลิต
ของอุตสาหกรรมยางในรูปที่ 2 ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมน้ อย
มีการใช้น้ําหรือก่อให้เกิดนํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ และกากของเสียจากการผลิตค่อนข้างน้อย
นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการยังพิจารณารับกิจกรรมบริการเชิงพาณิชยกรรมเพื่อให้สามารถ
ดําเนินกิจการได้อย่างครบวงจร ได้แก่ บริการด้านโลจิสติกส์ จําพวกคลังสินค้าและบริการขนส่ง
กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตแบบหล่อดอกยางล้อ
ยานยนต์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ โครงการจะไม่รบั อุตสาหกรรมแปรรูปนํ้ายางสดและนํ้ ายางข้นให้เข้ามา
ตัง้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้น้ําและก่อให้เกิดนํ้าเสียในปริมาณมาก

ทีม่ า : แผนแม่บทอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553

รูปที่ 2 สายโซ่การผลิ ต (Value Chains) ของอุตสาหกรรมยาง
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2.5

แนวคิ ดในการออกแบบและวางผังพืน้ ที่โครงการ

2.5.1 แนวคิ ดในการออกแบบ


เป็ นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม) และยังยื
่ นตามแนวคิดของ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) โดยการออกแบบและวางผังให้
สมดุลระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี



ออกแบบและจัดสรรพื้นที่ให้ส่งผลกระทบต่ อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยทีส่ ดุ



วางผังโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน คุม้ ค่าต่อการลงทุน โดยให้กลุ่มกิจกรรมที่
สอดคล้องกันอยูร่ วมกัน
จัดให้มพี น้ื ที่แนวป้องกันกว้างประมาณ 10 เมตร เพื่อเป็ นแนวกันชนระหว่างพืน้ ที่
โครงการกับพืน้ ทีโ่ ดยรอบ



2.5.2 การวางแผนผังโครงการ
ในการวางแผนผังโครงการได้พจิ ารณาแบ่งพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 2,441 ไร่ ออกเป็ น 3 พืน้ ทีห่ ลัก
ได้แก่ พื้นที่ประกอบกิจการ พื้นที่ระบบสาธารณู ปโภค และพื้นที่สเี ขียว ดังร่างแผนผังการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ ในรูปที่ 3 โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(1) พืน้ ทีป่ ระกอบกิจการ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 1,766 ไร่ หรือร้อยละ 73 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
ประกอบด้วย พื้นที่เขตอุตสาหกรรม คลังสินค้าและบริการขนส่ง เขตพาณิชยกรรม
เขตพักอาศัย สํานักงานโครงการ และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
(2) พืน้ ทีร่ ะบบสาธารณูปโภค มีเนื้อทีป่ ระมาณ 425 ไร่ หรือร้อยละ 17 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
ประกอบด้วย ระบบถนน ระบบผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา ระบบดับเพลิงและป้องกัน
อุบตั ภิ ยั บ่อเก็บนํ้าดิบ ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง สถานีไฟฟ้าย่อย ชุมสายโทรศัพท์
และสถานีลดแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ
(3) พื้น ที่ส ีเ ขีย ว มีเ นื้ อ ที่ป ระมาณ 250 ไร่ หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 10 ของพื้น ที่ท ัง้ หมด
ประกอบด้วย สวน/พืน้ ทีส่ เี ขียว และพืน้ ทีแ่ นวป้องกัน
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ผังการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
(LAND USE PLAN)

รูปที่ 3 ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ ที่ดินภายในพืน้ ที่โครงการนิ คมอุตสาหกรรมหลักชัยฉี หลู่เมืองยาง
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2.6

ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
โครงการจะจัดแบ่งพื้นที่โครงการเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคสําหรับใช้ภายในโครงการ
เพื่อไม่ให้รบกวนการใช้งานระบบสาธารณูปโภคของประชาชนภายนอก โดยมีรายละเอียดของ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.6.1 ระบบถนน
การออกแบบถนนภายในพืน้ ทีโ่ ครงการจะยึดถือตามเกณฑ์ขอ้ บังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และใช้มาตรฐาน AASHTO และประเภทรถ HS20-44 โดยในเบือ้ งต้นได้ออกแบบ
ถนนภายในโครงการเป็ น 3 รูปแบบ คือ

ถนนสายหลัก เป็ นถนน 4 ช่องทางจราจร ผิวทางแอสฟสั ท์คอนกรีต ความหนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร มีความกว้างของผิวจราจรข้างละ 7.00 เมตร มีเกาะกลางกว้าง
2.00 เมตร และมีทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร มีเขตทาง 31.00 เมตร

ถนนสายรอง เป็ นถนน 4 ช่องทางจราจร ผิวทางแอสฟสั ท์คอนกรีต ความหนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร มีความกว้างของผิวจราจรข้างละ 7.00 เมตร ไม่มเี กาะกลาง
และมีทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร มีเขตทาง 27.00 เมตร

ถนนซอย เป็ นถนน 2 ช่องทางจราจร ผิวทางแอสฟสั ท์คอนกรีต ความหนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร มีความกว้างของผิวจราจรข้างละ 3.50 เมตร ไม่มเี กาะกลาง มีทาง
เท้ากว้าง 2.00 เมตร มีเขตทาง 23.00 เมตร
ทางเข้า-ออกของโครงการ เนื่องจากพืน้ ที่โครงการมีถนนสายต้นกะบก-เกษตรศิริ ตัดผ่าน จึง
ั่
โดยในเบื้อ งต้น ออกแบบให้เ ป็ น ทางเข้า และ
ต้อ งมีท างเข้า -ออกโครงการ ทัง้ สองฝ งถนน
ทางออก แยกจากกันเพือ่ ความปลอดภัย
2.6.2 ระบบผลิ ตและจําหน่ ายประปา
ระบบผลิ ต นํ้ า ประปาตัง้ อยู่ ท างด้า นทิศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องพื้น ที่โ ครงการ เป็ น ระบบ
ถังตกตะกอนและถังกรองทรายแบบอัตโนมัติ มีอตั ราการผลิตนํ้าประปา 28,800 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน การผลิตนํ้าประปาประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ


ขัน้ ตอนที่ 1 การตกตะกอนสารแขวนลอยพร้อมฆ่าเชือ้ โรคในนํ้า



ขัน้ ตอนที่ 2 การกรองด้วยถังกรองตะกอน



ขัน้ ตอนที่ 3 การเติมคลอรีนเพือ่ ฆ่าเชือ้ โรคในนํ้า

จากนั น้ จะทํ า การจ่ า ยนํ้ า ประปาให้ก ับ ผู้ใ ช้น้ํ า ภายในพื้น ที่โ ครงการโดยส่ ง นํ้ า ผ่ า นท่ อ จ่ า ย
นํ้าประปาชนิดท่อพีอชี นิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) PN10
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2.6.3 บ่อเก็บนํ้าดิ บ
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการจะจัดทําบ่อเก็บนํ้าดิบซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ป็ นบ่อหน่วงนํ้าฝนด้วย จํานวน 2 บ่อ
มีความจุรวม 4,200,000 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ จะพียงพอต่อการใช้น้ําของโครงการทีค่ าดว่าจะมี
ความต้องการเฉลี่ยประมาณ 17,948
ลูกบาศก์เมตรต่ อวัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมี
รายละเอียดของแต่ละบ่อดังนี้
(1) บ่อเก็บนํ้าที่ 1 ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 115 ไร่ มีความจุ
ประมาณ 3,510,000 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบเป็ นบ่อดินบดอัดหรือปูกน้ บ่อด้วยแผ่น
พลาสติกประเภท HDPE เพือ่ กันซึม นํ้าฝนทีต่ กลงในพืน้ ทีร่ บั นํ้าของโครงการและนํ้า
ผิวดินจากทางนํ้าทีไ่ หลผ่านพืน้ ทีโ่ ครงการจะถูกรวบรวมเข้าสูบ่ ่อเก็บนํ้าที่ 1 โดยจะมี
ปริมาณนํ้าเข้าสูบ่ ่อเฉลีย่ ประมาณ 2.66 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(2) บ่อเก็บนํ้าที่ 2 ตัง้ อยูต่ ดิ กับบ่อเก็บนํ้าที่ 1 มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 28 ไร่ มีความจุประมาณ
690,000 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบเป็ นบ่อดินบดอัด แต่ไม่มกี ารปูแผ่นพลาสติกที่
ก้นบ่อ เพื่อให้น้ํ าใต้ดนิ สามารถซึมเข้าสู่บ่อได้ นํ้ าทีซ่ มึ เข้าสู่บ่อเก็บนํ้ าที่ 2 จะถูกสูบ
ไปเก็บไว้ในบ่อเก็บนํ้าที่ 1 เพือ่ ใช้ในการผลิตนํ้าประปาต่อไป
ปริมาณนํ้ าที่กกั เก็บในบ่อเก็บนํ้ าดิบทัง้ สองจะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ํ าภายในโครงการ
โดยไม่ต้องมีการผันนํ้ าจากคลองธรรมชาติทอ่ี ยู่ใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ เช่น คลองนํ้ าใส คลอง
ยายจัน่ คลองตายงค์ เป็ นต้น เข้าสู่บ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคตหากการรวบรวมนํ้ าฝนมายังบ่อเก็บนํ้ าดิบของโครงการมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการใช้
ของโครงการ ทางโครงการจะจัดตัง้ สถานีสบู นํ้ าและบ่อเก็บนํ้ าเพิม่ เติม แล้วสูบนํ้ าดิบมากักเก็บ
ยังบ่อกักเก็บภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็ นแหล่งนํ้ าเสริม โดยจะทําการสูบ นํ้ าจากแหล่ งนํ้ า
โดยตรงเฉพาะในฤดูฝนซึง่ จะมีช่วงการสูบไม่เกิน 6 เดือนต่อปี เท่านัน้ ซึง่ คาดว่าจะใช้น้ําจาก
คลองกะเฉด
2.6.4 ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง
ระบบบําบัดนํ้ าเสียส่วนกลางของโครงการจะตัง้ อยู่บริเวณพืน้ ทีด่ า้ นทิศตะวันออกของโครงการ
ในการออกแบบได้พจิ ารณาใช้เกณฑ์มาตรฐานนํ้ าทิง้ ทีส่ ามารถระบายสู่ระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้ าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ โดยในเบื้องต้นได้ออกแบบเป็ น
ระบบบําบัดทางชีวภาพชนิด SBR (Sequence Batch Reactor) ทีม่ คี วามสามารถในการบําบัด
นํ้ าเสียในอัตรา 22,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอสําหรับสําหรับการบําบัดนํ้ าเสียทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึน้ ในอัตราสูงสุด 22,111 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็ น


นํ้ าเสียจากพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม ประมาณ 18,125 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ประกอบด้วย
นํ้าเสียอุตสาหกรรม และนํ้าเสียจากห้องนํ้าห้องส้วม)
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นํ้ าเสียจากพื้นที่อ่ืนๆ เช่น สํานักงานโครงการ ศูนย์พาณิชยกรรม ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาง ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น ซึ่งไม่ใช่น้ํ าเสียอุตสาหกรรม ประมาณ
3,986 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นํ้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียแล้วจะมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าทิง้ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2539 จากนัน้ นํ้ าทิ้งจะถูกนํ ามาบําบัดซํ้าในบึงประดิษฐ์ (Constructed
Wetland) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าเทียม แล้วจึงระบายเข้าสูบ่ ่อพักนํ้าทิง้ ของโครงการ และ
จะนํ าไปใช้รดต้นไม้ในพื้นที่สเี ขียวของโครงการต่อไป นํ้ าทิ้งส่วนที่เหลือจะถูกพักไว้ในบ่อพัก
นํ้าทิง้ ก่อนจะระบายลงสูค่ ลองตายงค์
2.6.5 ระบบไฟฟ้ า
โครงการตัง้ อยู่ในเขตจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) อําเภอเมืองระยอง โดย
จ่า ยกระแสไฟฟ้ า จากสถานี ไ ฟฟ้า ย่อ ยเพ ซึ่งรับ พลัง งานไฟฟ้ า จากการไฟฟ้า ฝ่า ยผลิต แห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อพัฒนาโครงการเต็มพืน้ ทีจ่ ะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในอัตรา 88 เมกะ
วัตต์ (MW) (อ้างอิงอัตราการใช้ไฟฟ้าตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ซึง่
ระบบการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าคอํ า เภอเมือ งระยองอาจไม่ ส ามารถ
ให้บริการได้อย่างเพียงพอ จึงต้องมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน
กฟภ. บนพืน้ ที่ 10 ไร่ เพื่อแปลงกระแสไฟและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั โครงการได้อย่างเพียงพอ
โดยไม่เกิดผลกระทบกับชาวบ้านผูใ้ ช้ไฟฟ้าข้างเคียง
2.6.6 ระบบระบายนํ้าและป้ องกันนํ้าท่วม
โครงการออกแบบท่อรวบรวมนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและท่อรวบรวมนํ้าฝนเป็ นแบบท่อ
แยก โดยท่อรวบรวมนํ้ าฝนออกแบบให้เป็ นรางคอนกรีตรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.8 - 2.1 เมตร
ลึก 1 - 2.5 เมตร นํ้าฝนทีต่ กลงในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดจะถูกรวบรวมเข้าสูบ่ ่อเก็บนํ้าดิบบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2
สําหรับท่อรวบรวมนํ้าเสียออกแบบให้เป็ นท่อ PVC Class 5 หรือ HDPE PN6 นํ้าเสียทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ หมดรวบรวมเข้าสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง
2.6.7 ระบบจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
ในระยะแรก โครงการจะใช้บริการของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดขึน้ ภายในพืน้ ที่โครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณกาก
อุตสาหกรรมไม่อนั ตราย มูลฝอย และสิง่ ปฏิกูลเกิดขึน้ ในอัตรา 32.12 ตันต่อวัน และกาก
อุ ต สาหกรรมอัน ตรายเกิด ขึ้น ในอัต รา 1.52 ตัน ต่ อ วัน โดยนํ า ออกไปกํ า จัด ภายนอกพื้น ที่
โครงการ
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หลังจากทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทองได้พฒ
ั นาศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยแล้ว
โครงการจะเปลี่ยนมาใช้บริการของ อบต. ในการกําจัดมูลฝอยทัวไป
่ ส่วนขยะอุตสาหกรรมจะ
ยังคงใช้บริการของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
2.6.8 ระบบดับเพลิ งและระบบป้ องกันอุบตั ิ ภยั
การออกแบบระบบดับ เพลิง ของโครงการอ้า งอิง ตามมาตรฐานของสมาคมป้ อ งกัน อัค คีภ ัย
แห่งชาติ (National Fire Protection Association, NFPA) ของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) โดยได้ออกแบบให้ใช้ระบบท่อจ่ายนํ้าดับเพลิงทัง้ หมด
ภายในพืน้ ที่โครงการร่วมกับระบบท่อส่งนํ้ าประปา โดยจะติดตัง้ หัวจ่ายนํ้ าดับเพลิงทุกๆ ระยะ
150 เมตร ในบริเวณพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารพัฒนาแล้ว และจะจัดเตรียมท่อแยกและระบบวาลว์สาํ หรับ
ติดตัง้ หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงในอนาคตสําหรับพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มกี ารพัฒนา นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้
มีสถานีดบั เพลิง 1 แห่ง บนเนื้อทีป่ ระมาณ 1 ไร่ โดยมีรถดับเพลิงจํานวน 2 คัน
2.7

แผนการพัฒนาโครงการ
โครงการจะเริม่ ดําเนินการก่อสร้างภายหลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้รบั
ความเห็นชอบ และได้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้างจากการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว โดยจะมีระยะเวลา
การก่อสร้างประมาณ 2 ปี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แผนการดําเนิ นการก่อสร้างโครงการนิ คมอุตสาหกรรมหลักชัยฉี หลู่เมืองยาง
กิ จกรรม

ปี ที่ 1
1-3

4-6

ปี ที่ 2
7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

งานปรับพืน้ ทีภ่ ายในโครงการ
งานระบบถนน/ระบายนํ้า/ขุดบ่อนํ้า
งานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
(ไฟฟ้า ประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย โทรศัพท์)
ศูนย์พานิชยกรรม
บ้านพักอาศัย
พิพธิ ภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรม
สํานักงาน
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
พืน้ ทีส่ เี ขียว
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3.

ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ทัง้ ในระยะ
ก่อสร้าง และในระยะดําเนินการ
(2) เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจั จุบนั บริเวณทีต่ งั ้ โครงการและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ มด้า นกายภาพ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มด้า นชีว ภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ ตลอดจนสภาพปญั หา
ในปจั จุบนั
(3) เพื่อ วิเ คราะห์แ ละประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่อ าจจะเกิด ขึ้น จากการดํา เนิ น
โครงการในแต่ละประเด็นสิง่ แวดล้อมตามข้อ (2) ทัง้ ทีเ่ ป็ นผลกระทบโดยตรงและ
ทางอ้อม ทัง้ ผลกระทบทางลบและบวก ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ โดย
ศึกษาถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิง่ แวดล้อมในพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง
(4) เพื่อ ดํา เนิ น กิจ กรรมการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน ให้ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ได้มีโ อกาส
รับ ทราบข้อ มู ล โครงการ แลกเปลี่ย นข้อ มูล แสดงทัศ นะและความคิด เห็น เพื่อ
แสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม โดยให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการนี้ตงั ้ แต่เริม่ แรก เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและลด
ปญั หาการขัดแย้งในภายหลัง โดยจะดําเนินงานตามแนวทางการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(สผ.) (สิงหาคม 2549)
(5) เพื่อ เสนอแนะมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มตามข้อ (3) ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับของผลกระทบ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของ
ผลกระทบนัน้ ๆ
(6) เพื่อเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ เพื่อ
ติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการ และตรวจสอบประสิทธิภาพของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีด่ าํ เนินการ โดยกําหนดดัชนีชว้ี ดั
วิธกี ารตรวจ วัด/ตรวจสอบ ตําแหน่งจุดตรวจวัด ระยะเวลาในการตรวจวัด ความถีใ่ น
การตรวจวัด และการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
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3.2

ขอบเขตพืน้ ที่ศึกษา
การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มของโครงการจะมีพ้ืน ที่ศึก ษาครอบคลุ ม พื้น ที่โ ครงการ
ประมาณ 2,441 ไร่ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นตําบลสํานักทอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1

3.3

แนวทางและขัน้ ตอนการศึกษา
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะอ้างอิงตามแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ด้า นโครงการอุ ต สาหกรรม ของสํานักวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (สวผ.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
(ธันวาคม 2549) รวมทัง้ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และแนวทางการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มทางสัง คม ในกระบวนการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ดั ทําโดย สผ. (ธันวาคม 2552 และ สิงหาคม 2549 ตามลําดับ) โดยมี
แนวทางการศึกษาดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
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3.3.1 การรวบรวมข้อมูลและประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการจะรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปจั จุบนั บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในรัศมี
อย่างน้อย 5 กิโลเมตรรอบโครงการ ซึง่ อาจจะได้รบั ผลกระทบจากโครงการทีเ่ ป็ นประเด็นสําคัญ
ทัง้ ในด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเอกสาร รายงาน และ/หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ระบุถงึ แหล่งทีม่ าของข้อมูล และการสํารวจและตรวจวัดคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ จํานวนตัวอย่างและ
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตจิ ะเป็ นไปตามหลักวิชาการ
สํา หรับ การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม จะประเมินทัง้ ทางเลือ กในการดํา เนิ น การ และ
ประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการ


การประเมินทางเลือกในการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็ นทัง้ ทางเลือกที่ตงั ้ โครงการ
หรือวิธีการดําเนิ นโครงการ โดยประเมินว่าแต่ ล ะทางเลือกมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และความจําเป็ นอย่างไร และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในทุก
ทางเลือ กของโครงการเปรีย บเทีย บกัน พร้อ มทัง้ มาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบในทุกทางเลือก และระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ
พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็ นประกอบ



การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม จะประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการ
ทัง้ ทีเ่ ป็ นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อ
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมและคุณค่าต่างๆ พร้อมทัง้ แยกประเภททรัพยากรเป็ นชนิดที่
สามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้

สรุปขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1. สภาพภูมปิ ระเทศ

พืน้ ที่ศึกษา
พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง

-

2. ธรณีวทิ ยาและแผ่นดินไหว

พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง

-

3. ทรัพยากรดิน

พืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง

-

4. คุณภาพอากาศ

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

-

บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด

วิ ธีการศึกษาและประเมิ นผลกระทบ
ศึกษาสภาพภูมปิ ระเทศจากแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนทีท่ หาร และการสํารวจ
ภาคสนาม
ประเมินผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมปิ ระเทศเนื่องจากกิจกรรมการเตรียม/ปรับสภาพพืน้ ที่ และการ
ก่อสร้างต่างๆ
ศึกษาสภาพธรณีวทิ ยาของพืน้ ทีศ่ กึ ษาจากแผนทีธ่ รณีวทิ ยา มาตราส่วน 1:250,000 และเอกสารของกรม
ทรัพยากรธรณี
ศึกษาข้อมูลรอยเลื่อน โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดแผ่นดินไหว สถิตแิ ละความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษา จากเอกสารและรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเมินผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางธรณีวทิ ยาเนื่องจากกิจกรรมการเตรียม/ปรับสภาพพืน้ ที่
การตอกเสาเข็ม และการก่อสร้างต่างๆ และความมันคงของโครงสร้
่
างของโครงการต่อการรองรับแผ่นดินไหว
ศึกษาชุดดิน ลักษณะสัณฐาน โครงสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ และการพังทลายของดิน จากข้อมูลชุดดิน แผน
ทีด่ นิ จังหวัดระยอง ของกรมพัฒนาทีด่ นิ และรายงานการสํารวจดินทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเมินผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียทรัพยากรดิน เนื่องจากกิจกรรมการเตรียม/
ปรับสภาพพืน้ ที่ และการก่อสร้างต่างๆ
ศึกษาสภาพภูมอิ ากาศของพืน้ ทีศ่ กึ ษาจากสถิตภิ มู อิ ากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัดระยอง
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมคิ ุณภาพอากาศจากรายงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีอ่ ่อนไหวต่อผลกระทบ จํานวน 2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านยายจัน่ และ
โรงเรียนบ้านสํานักทอง (รูปที่ 5) โดยพิจารณาดัชนีทส่ี าํ คัญ ได้แก่ ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)
ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
พร้อมทัง้ ตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม เป็ นเวลา 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทํางาน
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อพืน้ ทีอ่ ่อนไหวต่อผลกระทบ เนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุน่ ละอองใน
ระยะก่อสร้าง และเนื่องจากมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต ระบบบําบัดมลพิษ เช่น ปล่องระบาย เป็ น
ต้น ของโรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ ะตัง้ ภายในนิคมฯ
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 1
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉีหลู่เมืองยาง

ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
5. เสียง

พืน้ ที่ศึกษา
บริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโครงการ

-

6. ความสันสะเทื
่
อน

บริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโครงการ

-

7. คุณภาพนํ้าผิวดิน

แหล่งนํ้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการ
และแหล่งนํ้าทีร่ องรับนํ้าทิง้
จากโครงการ

-

-

บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด

วิ ธีการศึกษาและประเมิ นผลกระทบ
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมริ ะดับเสียงจากรายงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพืน้ ทีอ่ ่อนไหวต่อผลกระทบ จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืน้ ทีโ่ ครงการ และโรงเรียนวัด
ธงหงส์ (รูปที่ 6) เป็ นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทํางาน
ประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง ชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงบริเวณ
ก่อสร้าง และชุมชนตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ
ประเมินระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดทีส่ าํ คัญของโครงการ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อพนักงานของโครงการ ชุมชน
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ และชุมชนทีอ่ ยูต่ ามแนวเส้นทางการคมนาคมเข้า-ออกโครงการ
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมคิ วามสันสะเทื
่
อนจากรายงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตรวจวัดความสันสะเทื
่
อนบริเวณพืน้ ทีอ่ ่อนไหวต่อผลกระทบ จํานวน 2 สถานี ได้แก่ พืน้ ทีโ่ ครงการ และ
โรงเรียนวัดธงหงส์ (รูปที่ 6) เป็ นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทํางาน
ประเมินผลกระทบด้านความสันสะเทื
่
อนต่อคนงานก่อสร้าง ชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้เคียงบริเวณก่อสร้าง และ
ชุมชนตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ
ประเมินความสันสะเทื
่
อนจากแหล่งกําเนิดทีส่ าํ คัญของโครงการ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อพนักงานของโครงการ
ชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ และชุมชนทีอ่ ยูต่ ามแนวเส้นทางการคมนาคมเข้า-ออกโครงการ
ศึกษาตําแหน่ง ลักษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของแหล่งนํ้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมคิ ุณภาพนํ้าจากรายงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 4 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ คลองนํ้าใสด้านเหนือนํ้าพืน้ ที่
ั ่ นตก คลองนํ้าใสด้านท้ายนํ้าของจุดระบายนํ้าฝนจุดที่ 1 ของโครงการ คลองตายงค์ของจุด
โครงการฝงตะวั
ระบายนํ้าฝนจุดที่ 2 ของโครงการ และคลองตายงค์ของจุดระบายนํ้าฝนจุดที่ 3 ของโครงการ โดยดัชนีท่ี
พิจารณาประกอบด้วย อุณหภูม ิ ความโปร่งแสง ความเป็ นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี นํ้ามันและ
ไขมัน สารแขวนลอย ทีดเี อส ซัลไฟด์ และโลหะหนักทีเ่ กีย่ วข้องกับประเภทอุตสาหกรรม
ประเมินผลกระทบจากการระบายนํ้าทิง้ ของโครงการต่อคุณภาพนํ้าผิวดิน ทัง้ ในระยะก่อสร้างและดําเนินการ
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายนํ้าทิง้ จากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ตามประกาศของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉีหลู่เมืองยาง

ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
8. นิเวศวิทยาทางนํ้า

พืน้ ที่ศึกษา
แหล่งนํ้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการ
และแหล่งนํ้าทีร่ องรับนํ้าทิง้
จากโครงการ

-

9. นิเวศวิทยาทางบก

10. การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ

11. การใช้น้ํา
12. การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน
13. การจัดการกากของเสีย

พืน้ ทีใ่ นรัศมี 5 กิโลเมตร จาก
ทีต่ งั ้ โครงการ ทีม่ สี ภาพเป็ น
ปา่ ไม้
พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร
พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร
พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด

วิ ธีการศึกษาและประเมิ นผลกระทบ
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมสิ ภาพความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศวิทยาในแหล่งนํ้า รวมถึงข้อมูลการประมงหรือเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ํา (ถ้ามี) จากรายงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
หน้าดิน โดยดําเนินการสถานีเดียวกับสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้า นอกจากนี้หากมีการนํานํ้าจากแหล่งนํ้า
ผิวดินมาใช้ในกิจกรรมของโครงการจะต้องมีการเก็บตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนบริเวณหน้าจุดสูบนํ้า
ประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการต่อนิเวศวิทยาทางนํ้า และต่อกิจกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ (ถ้ามี) ทัง้ ในระยะก่อสร้างและดําเนินการ
ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศวิทยาทางบก ได้แก่ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตามธรรมชาติต่างๆ ความ
หลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรปา่ ไม้ ความหลากหลายและสถานภาพของสัตว์ปา่ จากรายงาน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการสํารวจภาคสนาม
ประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการต่อนิเวศวิทยาทางบก ทัง้ ในระยะก่อสร้างและดําเนินการ
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จากเอกสารและแผนทีต่ ่างๆ ได้แก่ แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ มาตราส่วน
1:50,000 ของกรมแผนทีท่ หาร ภาพถ่ายดาวเทียม ผังเมืองรวมเมืองระยอง และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สํารวจภาคสนามและจัดทําแผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาในรัศมี 5 กิโลเมตร
ประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงการต่อการเปลีย่ นแปลงลักษณะการใช้ทด่ี นิ โดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมแิ หล่งนํ้าใช้ ลักษณะและปริมาณการใช้น้ํา ความเพียงพอของนํ้าในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ตลอดจน
แผนการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ประเมินผลกระทบต่อการใช้น้ําเพือ่ การอุปโภค/บริโภคของชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมแิ หล่งไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า ความเพียงพอของไฟฟ้าในพืน้ ทีศ่ กึ ษา แหล่งพลังงานและ
ปริมาณการใช้พลังงาน ตลอดจนแผนการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ประเมินผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ศึกษาข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย กากของเสีย และวิธกี ารจัดการของหน่วยงานในพืน้ ที่ ตลอดจนแผนการพัฒนา
ของภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ประเมินผลกระทบด้านการจัดการกากของเสียต่อชุมชน และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงาน
รับผิดชอบในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 1
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ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
14. การคมนาคมขนส่ง

พืน้ ที่ศึกษา
เส้นทางคมนาคมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยเฉพาะเส้นทางทีเ่ ชื่อมต่อ
กับเส้นทางเข้า-ออกของ
โครงการ

-

-

15. การป้องกันนํ้าท่วมและ
การระบายนํ้า

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

16. เศรษฐกิจ-สังคม

พืน้ ทีโ่ ดยรอบในรัศมี 5
กิโลเมตร

-

17. สุขภาพและการสาธารณสุข

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด

วิ ธีการศึกษาและประเมิ นผลกระทบ
ศึกษาข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม การเชื่อมโยงพืน้ ที่ ปริมาณการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักในพืน้ ที่
ศึกษาจากรายงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบต. เป็ นต้น พร้อมทัง้
ข้อมูลแผนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในอนาคต
สํารวจและตรวจนับปริมาณการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักทีใ่ ช้เข้าสูโ่ ครงการ วิเคราะห์สภาพการจราจร
และปญั หาในปจั จุบนั
รวบรวมข้อมูลการเดินทางของชุมชน โดยการสํารวจภาคสนามเบือ้ งต้นร่วมกับการสัมภาษณ์ประชาชนในพืน้ ที่
ประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างและดําเนินการโครงการต่อการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงพืน้ ที่ การกีดขวาง
ทางเข้า-ออกชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ โอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ
ศึกษาข้อมูลระบบระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วมในพืน้ ที่ เส้นทางและทิศทางของการระบายนํ้าตามธรรมชาติ
สภาพปญั หานํ้าท่วม และแผนการป้องกันและพัฒนาของภาครัฐและเอกชนในพืน้ ที่ และการสํารวจภาคสนาม
ประเมินผลกระทบต่อการปิ ดกัน้ /กีดขวางลํานํ้าธรรมชาติ ความสามารถในการระบายนํ้า รวมทัง้ ความสามารถ
ในการรองรับนํ้าของแหล่งนํ้าธรรมชาติในบริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษา
รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมดิ า้ นเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ในระดับตําบลและระดับอําเภอ จาก
รายงานและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สํารวจภาคสนามโดยสัมภาษณ์ผนู้ ําชุมชน หน่ วยงานราชการ เจ้าของสถานประกอบการ และประชาชนในพืน้ ที่
ศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเศรษฐกิจ-สังคม การประกอบอาชีพ โครงสร้างพืน้ ฐาน ปญั หาของ
ชุมชน ทัศนคติต่อโครงการ ความคิดเห็นเกีย่ วกับผลกระทบของโครงการและการแก้ไข ตลอดจนความวิตกกังวล
ต่อปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดจากโครงการ
ประเมินความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินโครงการ ทัง้ ผลทางบวกและทางลบ
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศโดยส่วนรวม
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสภาวะสาธารณสุขของท้องถิน่ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ในด้านความพอเพียงของการบริการด้าน
สาธารณสุข การเจ็บป่วยของชาวบ้านในท้องถิน่ จากสถานีอนามัย โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เป็ นต้น
สํารวจภาคสนามเกีย่ วกับการเจ็บปว่ ย การรักษาพยาบาล ความวิตกกังวลเกีย่ วกับโครงการ เป็ นต้น โดยการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านตามแบบสอบถาม พร้อมกับการสํารวจทางเศรษฐกิจ-สังคม
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ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

พืน้ ที่ศึกษา
-

18. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่
ของโครงการ

-

19. สุนทรียภาพและการท่องเทีย่ ว

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

20. โบราณสถานและแหล่ง
ประวัตศิ าสตร์

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

21. อันตรายร้ายแรง

พืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ที่
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

-

-

บริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด

วิ ธีการศึกษาและประเมิ นผลกระทบ
ประเมินผลกระทบของโครงการทีจ่ ะมีต่อสภาวะสาธารณสุขของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโครงการทีอ่ าจเกิด
จากการดําเนินงานของโครงการ พร้อมทัง้ ระบุโรคทีค่ วรให้ความสําคัญในการเก็บสถิตกิ ารเจ็บปว่ ยไว้ศกึ ษา
ต่อไปในอนาคต
ศึกษารายละเอียดของโครงการ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน ระบบและแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั การรักษาพยาบาล และมาตรการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ประเมินความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ หรืออันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากการดําเนินงานโครงการ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ
ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ สถาปตั ยกรรมโบราณสถาน ความงดงาม
ของทิวทัศน์ ข้อมูลเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว จากเอกสารและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและการสํารวจภาคสนาม
ศึกษาข้อมูลข้อกําหนดกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดพืน้ ทีส่ เี ขียวและพืน้ ทีแ่ นวกันชนของเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ประเมินผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการท่องเทีย่ ว ทัง้ ทีเ่ กิดจากโครงการและองค์ประกอบของโครงการ และ
กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินโครงการ
ศึกษาข้อมูลตําแหน่งทีต่ งั ้ ประวัตคิ วามเป็ นมา และความสําคัญของโบราณสถานและแหล่งประวัตศิ าสตร์ทอ่ี ยู่
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา รวมทัง้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ประชาชน จากเอกสารและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น กรมศิลปากร และจากการสํารวจภาคสนาม
ประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อโบราณสถาน และแหล่งประวัตศิ าสตร์ ทัง้ ในระยะก่อสร้างและ
ระยะดําเนินโครงการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการ ได้แก่ ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ หรือสารเคมีทก่ี กั เก็บ การรักษาความ
ปลอดภัย แผนฉุกเฉินหรือระบบป้องกันอัคคีภยั การรักษาพยาบาล มาตรการสุขภาพอนามัยของพนักงาน
เป็ นต้น
ประเมินอันตรายต่อสุขภาพและชีวติ ของพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ เกิด
เหตุการณ์อนั ตราย เช่น การรัวไหลของผลิ
่
ตภัณฑ์/สารเคมีอนั ตราย การระเบิด ไฟไหม้ เป็ นต้น
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เอกสารประกอบการปประชุมรับฟงั ความคิดเห็ห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 1
โครงการนินิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉี
ย หลู่เมืองยาง

A1

ที่ตงั ้ โคครงการ

A
A2

สัญลักษณ์
จุดตรรวจวัดคุณภาพอากกาศ
A1 โรงเรียยนบ้านสํานักทอง
A2 โรงเรียยนบ้านยายจัน่

รูปที่ 5 สถานี
ส ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภ
บริษั
ษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ร์ไพร์ส จํากัด

ห า 19
หน้
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ย หลู่เมืองยาง

ที่ตงั ้ โคครงการ
N1
N2

สัญลักษณ์
จุดตรรวจวัดระดับเสียง แและความสันสะเทื
่
อ
อน
N1 พืน้ ที่โครงการ
โ
N2 โรงเรียนบ้
ย านธงหงส์

รูปที่ 6 สถานี ตรวจวั
ร ดระดับเสียงแลละความสันสะเทื
่
อน
บริษั
ษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ร์ไพร์ส จํากัด
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หน้
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ย หลู่เมืองยาง

ที่ตงั ้ โครงการ

จุดระบบายนํ้าฝนจุดที่ 2

W
W2

W5

จุดระบบายนํ้าผ่านการบําบัด

W6

จุดระบายนํ้าฝนจุ
ฝ ดที่ 3

W1

สัญลักษณ์
W7

จุดระบายนํ้าฝนจุดดที่ 1

W3

W4

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

จจุดตรวจวัดคุณภาพนนํ้าผิวดิ น
ค
คลองนํ
้าใสด้านเหนื อนํ
อ ้าพืน้ ที่โครงการฝังงตะวั
่ นตก
ค
คลองนํ
้าใสด้านเหนื อนํ
อ ้าพืน้ ที่โครงการด้าานทิ ศเหนื อ
คลองนํ้าใสด้านท้ายนํนํ้าของจุดระบายนํ้าฝฝนจุดที่ 1 ของโครงการ
ค
คลองยายจั
นด้
่ านท้ายนํ
ย ้าของจุดระบายนํ้าฝนจุดที่ 1 ของโครงงการ
ค
คลองตายงค์
ด้านท้ายนํ
ย ้าของจุดระบายนํ้าฝนจุดที่ 2 ของโครงงการ
ค
คลองตายงค์
ด้านท้ายนํ
ย ้าของจุดระบายนํ้าทิ้ งของโครงการ
ค
คลองตายงค์
ด้านท้ายนํ
ย ้าของบริ เวณด้านทิ ศใต้ของโครงการ

รูปที่ 7 สถานี
ส ตรวจวัดคุณภาพนํ
ภ ้าผิ วดิ น
บริษั
ษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ร์ไพร์ส จํากัด

ห า 21
หน้
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3.3.2 การกําหนดมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม จะนํ าเสนอในรูปแบบของวิธกี ารป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่ดที ่สี ุด พร้อมระบุค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของแต่ละมาตรการ
โดยครอบคลุมทัง้ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ เพื่อให้มาตรการเกิดประสิทธิผลให้มากทีส่ ุด
โดยมีประเด็นคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะนําเสนอมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ได้แก่








คุณภาพอากาศ
เสียง
คุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางนํ้า
การคมนาคมขนส่ง
เศรษฐกิจ-สังคม
สุขภาพและการสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.3.3 การกําหนดมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมระหว่างการพัฒนาโครงการเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาระดับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงเมื่อเปิ ดดําเนินโครงการแล้ว และ
เป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ซึ่ง มาตรการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มจะประกอบด้ว ย ดัช นี ท่ีต รวจวัด สถานี
ตรวจวัด ความถี่ จํานวนตัวอย่าง การรายงานผล การประเมินค่าใช้จา่ ย และหน่วยงานรับผิดชอบ
3.4

การดําเนิ นงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.4.1 หลักการและเหตุผล
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของประชาชนใน
การรับรูข้ า่ วสาร ตอบสนองต่อการตื่นตัวของประชาชนในปญั หาสิง่ แวดล้อม และตอบสนองต่อ
ความต้องการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง และยังมีบทบาทที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ า วสารระหว่ า งกัน คือ ประชาชนและผู้ดํ า เนิ น โครงการเป็ น ทัง้ ผู้ใ ห้แ ละผู้ร ับ (Two-way
Communication) รวมถึงบทบาทด้านการให้คาํ แนะนําและคําปรึกษาหารือ (Consultation) กับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ งานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมของ
โครงการจึงมีวตั ถุประสงค์คอื


เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการในกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียและหน่ วยงานต่างทีเ่ กี่ยวข้องมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น
นําเสนอข้อมูล ประเด็นทีห่ ว่ งกังวล หรือข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ และการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม



เพือ่ นําความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั มาพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงการพัฒนาโครงการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิน่

3.4.2 การจําแนกกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
พืน้ ทีศ่ กึ ษาในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ครอบคลุมพืน้ ที่ 14 หมูบ่ า้ น ใน 8 ตําบล ได้แก่


6 ตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้แก่ ตําบลสํานักทอง ตําบลกะเฉด ตําบล
นาตาขวัญ ตําบลบ้านแลง ตําบลตะพง และตําบลแกลง



2 ตําบล ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่ ตําบลชากพง และตําบลสองสลึง

3.4.3 กิ จกรรมการดําเนิ นงานด้านการมีส่วนร่วม
โครงการได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมการมีส่ว นร่ว มของประชาชน เพื่อให้ข้อมูล ข่า วสาร
เกีย่ วกับโครงการ รับฟงั ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
กิ จกรรม

ช่วงระยะเวลา

กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 1
 การปรึกษาหารือก่อนการจัดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็น โดยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
- การพบปะรายบุคคล / รายกลุม่
 จัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นครัง้ ที่ 1

มีนาคม – เมษายน 2554

กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นในขัน้ ตอนการประเมินและจัดทําร่างรายงานฯ
 สํารวจและรับฟงั ความคิดเห็น โดยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
- การสนทนากลุ่ม
- การสัมภาษณ์รายบุคคล
- การสํารวจข้อมูลและความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม

พฤษภาคม 2554
มิถุนายน – กรกฎาคม 2554

กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2
 จัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

กันยายน 2554

โครงการจะนํ า ข้อคิดเห็น และข้อห่ว งกังวลของประชาชนและหน่ ว ยงานต่ า งๆ มาพิจ ารณา
ประกอบในการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
ประชาชนน้อยทีส่ ดุ
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4.

ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

4.1

บทนํา
เนื่องจากการพัฒนาโครงการใดๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
สืบเนื่องต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบพืน้ ที่โครงการ รวมทัง้ พนักงานที่ปฏิบตั งิ านใน
โครงการ ดังนัน้ โครงการจึงได้กําหนดให้มกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ โดยจะเป็ นการเพิม่ เติมเนื้ อหาในส่วนของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีม่ อี ยูแ่ ล้วในรายงานการวิเคราะห์กระทบสิง่ แวดล้อม (หัวข้อการ
สาธารณสุข) ให้มคี วามชัดเจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ จะกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบทีเ่ หมาะสม

4.2

แนวทางและขัน้ ตอนการประเมิ นผลกระทบทางสุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะอ้างอิงจากแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ธันวาคม 2552) โดยจะบูรณาการไว้
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ในขัน้ ตอนต่างๆ ได้แก่

4.2.1 การกลันกรองโครงการ
่
การกลันกรองโครงการมี
่
หลักการ คือ การระบุสงิ่ คุกคามสุขภาพ พืน้ ที่ และประชากรทีอ่ ่อนไหว
เพื่อบอกว่าโครงการจําเป็ นจะต้องทําการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่ โดยจะพิจารณา
ว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพมากน้อยเพียงใด และหากจะต้องดําเนินการ
ประเมิน ผลกระทบทางสุ ข ภาพควรจะต้อ งทํ า การประเมิน หรือ วิเ คราะห์ใ นระดับ ใด โดยมี
รายละเอียดข้อมูลทีจ่ ะพิจารณา ดังนี้
(1) ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับโครงการ ได้แก่


ทีต่ งั ้ โครงการ สภาพแวดล้อมโดยรอบ



ขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการ เช่น ขัน้ ก่อสร้าง ขัน้ ดําเนินการ เป็ นต้น



กิจกรรมโครงการ เช่น การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า การจัดการนํ้ าเสีย การ
จัดการกากของเสีย เป็ นต้น



อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการหรือการประกอบกิจกรรมของโครงการ เช่น
เสียง ฝุน่ เชือ้ โรค เป็ นต้น

(2) ข้อมูลการสัมผัสของมนุ ษย์ ได้แก่


กลุ่มคนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบรวมทัง้ คนงานและประชาชนโดยรอบ
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กลุ่มคนที่อาจมีความเสี่ยงเป็ นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมคี รรภ์ คนที่ไวต่ อการ
ได้รบั อันตราย เป็ นต้น



ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมีผลต่อการสัมผัสของมนุษย์
โอกาสเกิดการเปลีย่ นแปลงปจั จัยของการติดต่อของโรค การเพิม่ พาหะนําโรค
เช่น ยุง หนู เป็ นต้น



4.2.2 การกําหนดขอบเขตการศึกษา
การกําหนดขอบเขตการศึกษาจะพิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยคํานึงถึง
ความมีดุลยภาพระหว่างหลักฐานทางวิชาการของผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับความกังวลของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย โดยจะกําหนดระดับความสําคัญและความละเอียดของการศึกษาโดยพิจารณาจาก
ปจั จัยต่อไปนี้
(1) สิง่ คุกคาม เช่น สิง่ คุกคามทางกายภาพ สิง่ คุกคามทางเคมี สิง่ คุกคามทางชีวภาพ สิง่
คุกคามต่อจิตใจ สิง่ คุกคามทางสังคม เป็ นต้น
(2) ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม เช่ น การเปลี่ย นแปลงสภาพและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การกําเนิดและการปล่อยของเสียและสิง่ คุกคามสุขภาพจากการ
ก่อสร้างและการดําเนินโครงการ ระดับการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม การก่อให้เกิดสื่อ
หรือ พาหะนํ า โรคเพิ่ม ขึ้น สาธารณู ป โภคในชุ ม ชน ความปลอดภัย ในชีวิต และ
ทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(3) ปจั จัยต่อการรับสัมผัส เช่น เส้นทางการรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายทัง้ ของผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ในโครงการและประชาชนโดยรอบ การระบุกลุ่มเสีย่ ง ปริมาณและระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
เข้าสูร่ า่ งกาย เป็ นต้น
(4) ลัก ษณะผลกระทบต่ อ สุข ภาพ เช่น อัต ราการตาย อัต ราการเจ็บ ป่ว ย อัต ราการ
เกิดผลกระทบต่อจิตใจ การบาดเจ็บและอุบตั เิ หตุ ผลกระทบต่อกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เป็ นต้น
(5) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ความต้องการการ
พัฒนาระบบสุขภาพโดยรวม เป็ นต้น
(6) ผลกระทบต่อสังคมและชีวติ ความเป็ นอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ
อาชีพ การจ้างงาน และสภาพการทํางานในท้องถิน่ การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน ผลกระทบต่ออนามัยสิง่ แวดล้อม สังคม
วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ เป็ นต้น
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4.2.3 การประเมิ นผลกระทบทางสุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีขนั ้ ตอนดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
เป็ นการรวบรวมข้อมูลสิง่ แวดล้อมและสถานทางสุขภาพปจั จุบนั ของผู้ท่อี าจได้รบั
ผลกระทบในพื้น ที่ ทัง้ นี้ ข้อ มูล ที่ร วบรวมจะต้อ งสัม พัน ธ์ก ับ ประเด็น ที่ร ะบุ ไ ว้ใ น
ขัน้ ตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษา
(2) การประเมิ นผลกระทบและจัดลําดับความสําคัญ
การประเมินผลกระทบทางและจัดลําดับความสําคัญจะใช้ตารางความเสี่ยง (Risk
Matrix) ทีด่ ดั แปลงมาจากงานการศึกษาอื่นๆ มาเป็ นเครื่องมือในการประเมินระดับ
ของผลกระทบ (ตารางที่ 3) โดยหลักการของตารางความเสี่ยงเป็ นการพิจารณา
ความสัมพันธ์จากโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลทีเ่ กิด
ตามมา (Severity of Consequences) นันคื
่ อ ความเสีย่ ง (Risk) เป็ นผลคูณระหว่าง
โอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่ตามมา แต่เนื่องจากความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูลทางสาธารณสุขในขณะนี้ การกําหนดเกณฑ์ของโอกาสการเกิดผลกระทบ
จึงพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ ร่วมกับความเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ส่วนระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาพิจารณาจาก
ประเด็นหลักของประชากรกลุ่มเสีย่ ง (พิจารณาจากความอ่อนแอ ความไวต่อการรับ
สัมผัส การพัฒนาของระบบสรีระในร่างกาย) ความพร้อมและศักยภาพของระบบ
สาธารณสุขในพืน้ ที่ เทคโนโลยี และความสูญเสียทีเ่ กิดตามมา (Loss and Damage)
(พิจารณาจากอัตราป่วย อัตราตาย จํานวนการบาดเจ็บและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ ความเสียหายทางกายภาพ เช่น จํานวนและระดับความเสียหายที่เ กิด
ขึ้นกับระบบสาธารณู ปโภค ความต้องการดูแลในภาวะฉุ กเฉิน ความปลอดภัยใน
ชุมชน และผลกระทบต่ออนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชน)
ตารางที่ 3 ตารางความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมิ นผลกระทบทางสุขภาพ
โอกาสการเกิ ด

ความรุนแรงของผล
ที่เกิ ดตามมา

น้ อยมาก (1)

น้ อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

ตํา่ (1)

น้อยมาก (1)

(2)

(3)

(4)

ปานกลาง (2)

(2)

ตํ่า (4)

(6)

(8)

สูง (3)

(3)

(6)

ปานกลาง (9)

สูง (12)
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โดยมีเกณฑ์การกําหนดคะแนนสําหรับโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลทีเ่ กิดตามมา
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การกําหนดคะแนนสําหรับโอกาสของการเกิ ดและความรุนแรงของผลที่เกิ ดตามมา
คะแนน
1

โอกาสของการเกิ ด
คะแนน
ความรุนแรงของผลที่เกิ ดตามมา
ไม่เกิดการบาดเจ็บ/เจ็บปว่ ย หรือเกิดการบาดเจ็บ/
มีความเป็ นไปได้น้อยมาก ไม่เคยมีสถิตกิ ารเกิด
1
มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
เจ็บปว่ ยเล็กน้อย ไม่มผี ลต่อการเพิม่ อัตราปว่ ย ไม่
จําเป็ นต้องมีการหยุดงาน ไม่กระทบต่องบประมาณ
ท้องถิน่ ไม่เป็ นข้อวิตกกังวลของสาธารณสุขในพืน้ ที่
เพิม่ อัตราปว่ ย มีการบาดเจ็บ มีจาํ นวนสะสมของ
มีความเป็ นไปได้น้อย มีขอ้ มูลแสดงว่ามี
2
กลุม่ เสีย่ ง กระทบงบประมาณ มีการหยุดงาน
แนวโน้มทีจ่ ะเกิด แต่ยงั ขาดสถิตทิ ช่ี ดั เจนจาก
กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนในพืน้ ที่ เป็ นข้อ
ข้อมูลทีม่ อี ยูส่ นับสนุ น มีมาตรการป้องกันและ
วิตกกังวลของสาธารณสุขในระดับพืน้ ที่
ลดผลกระทบ
มีการเสียชีวติ เสียค่าใช้จา่ ยในการฟื้นฟู มีจาํ นวน
มีความเป็ นไปได้ปานกลาง หรือมีสถิตทิ ม่ี อี ยู่
3
สะสมของกลุม่ เสีย่ ง กระทบต่อการผลิต กระทบต่อ
สนับสนุ นคาดการณ์ความเป็ นไปได้ ไม่ม ี
้
ชุมชนในพืน้ ที/่ และใกล้เคียง เป็ นข้อวิตกกังวลของ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือ
สาธารณสุขในระดับท้องถิน่ และประเทศ
มาตรการทีม่ อี ยูไ่ ม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์
้
เคยเกิดเหตุการณ์ ไม่มมี าตรการปองกันและลด
ผลกระทบหรือมาตรการทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอ

2

3

4

ระดับผลกระทบจะพิจารณาผลรวมคะแนนระหว่างโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผล
ทีต่ ามมา โดยใช้ตารางความเสีย่ ง คํานิยามของระดับผลกระทบแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คํานิ ยามของระดับผลกระทบในตารางความเสี่ยง
คะแนนจาก
ตารางความเสี่ยง
1

ระดับ
ผลกระทบ
น้อยมาก

2-4

ตํ่า

5-9

ปานกลาง

10-12

สูง
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คํานิ ยาม
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิม่ อัตราปว่ ย/ตาย ไม่มผี ลต่อ
งบประมาณ ไม่มผี ลต่อการผลิต ไม่ตอ้ งมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ไม่ตอ้ งมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบเพิม่ เติม อาจพิจารณาปรับปรุง
มาตรการทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ค่าใช้จา่ ย ถ้าจําเป็ นอาจต้องมี
การติดตามเฝ้าระวังทัง้ นี้ให้พจิ ารณาความเป็ นไปได้รว่ มด้วย
เพิม่ อัตราปว่ ย มีการบาดเจ็บ อาจมีผลต่องบประมาณ ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่า
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทีม่ อี ยูเ่ ดิมเพียงพอและเหมาะสม ถ้าจําเป็ น
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อาจมีการเพิม่ มาตรการหรือปรับปรุงมาตรการทีม่ อี ยูใ่ ห้สอดคล้อง
กับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ตอ้ งคํานึงถึงค่าใช้จา่ ยด้วย
มีผลต่อสุขภาพในวงกว้าง มีการเสียชีวติ ต้องการงบประมาณเพิม่ ต้องมีการเพิม่
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ ถ้าไม่สามารถหลีกเลีย่ งอาจจําเป็ นต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นวิถกี ารดําเนินงาน
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(3) การเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบและการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะนํ าเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ในหัวข้อผลกระทบทางสุขภาพและการสาธารณสุข หากประเมินแล้ว
พบว่ามีผ ลกระทบทางสุขภาพ โครงการก็จะนํ าเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว โดยจะพิจารณาว่าผลกระทบทางสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จะสามารถ
ป้องกันหรือทําให้ลดลงได้อย่างไร หรือมีทางเลือกในการดําเนินการที่ดกี ว่าหรือไม่
โดยจะต้องคํานึงถึงทัง้ การป้องกันหรือแก้ไขที่แหล่งกําเนิด การป้องกันหรือแก้ไขที่
ผูร้ บั สัมผัส การเฝ้าระวัง การป้องกันหรือแก้ไขระยะฉุกเฉิน ระยะสัน้ และระยะยาว

5.

การรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการสื่อสาร
การจัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นครัง้ นี้ เป็ นการรับฟงั ความคิดเห็นต่อการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉีหลู่เมืองยาง
ของบริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด
นอกจากการรับฟงั ความคิดเห็นในครัง้ นี้แล้ว ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมฉบับนี้ได้ โดยการส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่
1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฉีหลู่เมืองยาง โดยใช้ไปรษณียบัตรทีแ่ นบมาพร้อม
กับเอกสารฉบับนี้
2) คุณพัชรี ไกรแก้ว
 โทรศัพท์ 0-2763-2828 ต่อ 2901
 โทรสาร 0-2763-2839
 E-mail : patcharee_k@uaeconsultant.com
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2554

“ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
การศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะดําเนินการต่อไป”
บริษทั ฯ และคณะผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
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หากทา นตองการขอมูลเพิ
ล มิ่ เติมิ กรุณาติิดตอ
---------------------------บริษัท ไทรเบคกา เอ็อ็นเตอรไพรส จํากัด
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