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1. บทนํา 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัฉีหลู่เมอืงยาง จงัหวดัระยอง ของบรษิทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอร์
ไพร์ส จํากดั เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมสําหรบัแปรรูปยางพาราเป็นหลกั ตัง้อยู่ที่ตําบล
สาํนกัทอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  

เน่ืองจากการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดจดัอยู่ในเงื่อนไขต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอื อไีอเอ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัทํารายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2552) 
ทีก่ําหนดใหโ้ครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม หรอื
โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม ทุกขนาด เป็นหน่ึงใน 34 ประเภทโครงการที่ตอ้งจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเสนอขอความเหน็ชอบในขัน้ขออนุมตัหิรอืขออนุญาตโครงการ  ดงันัน้ 
บรษิทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกดั จงึไดม้อบหมายให ้บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์
เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั ดําเนินการศกึษาและจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมของโครงการ เพื่อเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (สผ.) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
เพือ่ขออนุญาตก่อสรา้งและดาํเนินการโครงการต่อไป  

1.1 วตัถปุระสงคข์องการประชมุรบัฟังความคิดเหน็ ครัง้ท่ี 1 

ตามขัน้ตอนของการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะน้ี
การศึกษาอยู่ในขัน้การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ดงันัน้ เพื่อให้ประชาชนได้รบั
ทราบขอ้มลูขา่วสารและมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ตัง้แต่ตน้ โครงการจงึไดจ้ดัใหม้กีารประชุม
รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่1 ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

 เพื่อนําเสนอรายละเอยีดโครงการ แผนการดําเนินงาน และร่างขอบเขตและแนว
ทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ และร่าง
ขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ความเป็นมาของโครงการ 

สบืเน่ืองจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย ประกอบกบั
รฐับาลมนีโยบายในการส่งเสรมิการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกของประเทศ และ
กําหนดใหจ้งัหวดัระยองเป็นเขตส่งเสรมิการลงทุน  บรษิทั ไทรเบคก้า เอน็เตอรไ์พรส์ จํากดั  
จงึได้วางแผนพฒันาพื้นที่เพื่อจดัตัง้เป็นนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัฉีหลู่เมอืงยาง รองรบักลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมผูป้ระกอบการดา้นธุรกจิยางพาราใหม้กีารรวมกลุ่มกนัในการบรหิารจดัการ
อยา่งเหมาะสม และเกดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ  

โครงการตัง้อยู่ในเขตตําบลสํานักทอง อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท 
บรเิวณกิโลเมตรที่ 244 ไปตามถนนต้นกระบก-เกษตรศิร ิระยะทางประมาณ 7.8 กิโลเมตร 
แสดงดงัรปูท่ี 1 มเีน้ือทีร่วมประมาณ 2,441 ไร ่ 

2.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื่อจดัตัง้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสําหรบัแปรรูปยางพาราเป็นหลกั และนําผลติภณัฑย์างพารา 
ในประเทศมาเพิม่มลูคา่อยา่งมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้เป็นศูนยว์จิยัและพฒันาผลติภณัฑย์างและ
ไม้ยางพาราเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยให้มีความ
หลากหลายและมูลค่าเพิม่ขึน้ โดยมเีป้าหมายในการ “เป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์
ยางพาราอย่างครบวงจร โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และชุมชน และเพิม่
มลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ยางพาราก่อนสง่ออกไปขายยงัต่างประเทศ” 

2.3 ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากโครงการ 

(1) เป็นนิคมอุตสาหกรรมสําหรบัแปรรูปยางพาราอย่างครบวงจร และนําผลิตภณัฑ์
ยางพาราในประเทศมาเพิม่มลูคา่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) ส่งเสรมิความมัน่คงในการรองรบัการผลิตและส่งออกยางพาราที่เพิ่มขึ้น รวมทัง้
ผลติภณัฑช์นิดใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใชท้ีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(3) เพิม่ความปลอดภยัและการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบโดยรวม ใหส้ามารถพฒันา
และปรบัปรุงการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมยางใหท้นัสมยั มปีระสทิธภิาพ
และความปลอดภยัมากขึน้  

(4) เพิม่ศกัยภาพการผลติยางพาราไทยในอนาคต และมศีูนยว์จิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ยางและไมย้างพาราเพื่อพฒันาองคค์วามรูด้า้นการผลติผลติภณัฑย์างพาราของไทย
ใหม้คีวามหลากหลายและมลูคา่เพิม่ขึน้ในอนาคต  
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รปูที่ 1  ที่ตัง้โครงการ และขอบเขตพืน้ที่ศึกษาในรศัมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
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2.4 กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โครงการจะพจิารณารบัใหเ้ขา้มาตัง้อยู่ภายในพืน้ที่โครงการ คอื
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ใช้ยางแปรรูปขัน้ต้นเป็นวัตถุดิบ โดยพิจารณาคัดเลือก
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสทิธภิาพ ประเภทอุตสาหกรรมผลติยางล้อยานยนต์และผลติภณัฑ์ยางชิ้นส่วนยานยนต ์
เป็นหลกั อุตสาหกรรมยางอื่นๆ เช่น ยางที่ใช้ในการก่อสร้าง สายพาน ผลิตภณัฑ์ยางอื่นๆ 
จาํพวก ยางรดัของ พืน้รองเทา้ ยางลูกกลิง้ ผลติภณัฑก์ฬีา เป็นตน้ ดงัตวัอย่างสายโซ่การผลติ
ของอุตสาหกรรมยางในรูปท่ี 2 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดปญัหาด้านสิง่แวดล้อมน้อย  
มกีารใชน้ํ้าหรอืก่อใหเ้กดิน้ําเสยี มลพษิทางอากาศ และกากของเสยีจากการผลติคอ่นขา้งน้อย 

นอกจากน้ี ในพื้นที่โครงการยงัพจิารณารบักิจกรรมบรกิารเชงิพาณิชยกรรมเพื่อให้สามารถ
ดาํเนินกจิการไดอ้ยา่งครบวงจร ไดแ้ก่ บรกิารดา้นโลจสิตกิส ์จาํพวกคลงัสนิคา้และบรกิารขนสง่ 
กจิการผลติบรรจุภณัฑ ์รวมทัง้อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เชน่ อุตสาหกรรมผลติแบบหล่อดอกยางลอ้
ยานยนต์ เป็นตน้ ทัง้น้ี โครงการจะไม่รบัอุตสาหกรรมแปรรปูน้ํายางสดและน้ํายางขน้ใหเ้ขา้มา
ตัง้ในพืน้ทีโ่ครงการ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารใชน้ํ้าและก่อใหเ้กดิน้ําเสยีในปรมิาณมาก 

 
ทีม่า : แผนแมบ่ทอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑ ์กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553 
รปูท่ี 2  สายโซ่การผลิต (Value Chains) ของอตุสาหกรรมยาง 
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2.5 แนวคิดในการออกแบบและวางผงัพืน้ท่ีโครงการ 

2.5.1 แนวคิดในการออกแบบ 

 เป็นนิคมอุตสาหกรรมสเีขยีว (เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม) และยัง่ยนืตามแนวคดิของ
นิคมอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco-Industrial Estate) โดยการออกแบบและวางผงัให้
สมดุลระหวา่งธรรมชาตแิละเทคโนโลย ี

 ออกแบบและจดัสรรพื้นที่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาต ิ
น้อยทีส่ดุ 

 วางผงัโดยคํานึงถงึการประหยดัพลงังาน คุม้ค่าต่อการลงทุน โดยใหก้ลุ่มกจิกรรมที่
สอดคลอ้งกนัอยูร่วมกนั 

 จดัใหม้พีืน้ที่แนวป้องกนักว้างประมาณ 10 เมตร เพื่อเป็นแนวกนัชนระหว่างพืน้ที่
โครงการกบัพืน้ทีโ่ดยรอบ 

2.5.2 การวางแผนผงัโครงการ 

ในการวางแผนผงัโครงการไดพ้จิารณาแบ่งพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 2,441 ไร ่ออกเป็น 3 พืน้ทีห่ลกั 
ได้แก่ พื้นที่ประกอบกจิการ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่สเีขยีว ดงัร่างแผนผงัการใช้
ประโยชน์ทีด่นิภายในพืน้ทีโ่ครงการ ในรปูท่ี 3 โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) พืน้ทีป่ระกอบกจิการ มเีน้ือทีป่ระมาณ 1,766 ไร่ หรอืรอ้ยละ 73 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
ประกอบด้วย พื้นที่เขตอุตสาหกรรม คลงัสนิค้าและบรกิารขนส่ง เขตพาณิชยกรรม 
เขตพกัอาศยั สาํนกังานโครงการ และศนูยว์จิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา  

(2) พืน้ทีร่ะบบสาธารณูปโภค มเีน้ือทีป่ระมาณ 425 ไร ่หรอืรอ้ยละ 17 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
ประกอบดว้ย ระบบถนน ระบบผลติและจาํหน่ายน้ําประปา ระบบดบัเพลงิและป้องกนั
อุบตัภิยั บ่อเกบ็น้ําดบิ ระบบบาํบดัน้ําเสยีสว่นกลาง สถานีไฟฟ้ายอ่ย ชุมสายโทรศพัท ์
และสถานีลดแรงดนัและวดัปรมิาตรก๊าซธรรมชาต ิ

(3) พื้นที่สีเขียว มีเน้ือที่ประมาณ 250 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทัง้หมด
ประกอบดว้ย สวน/พืน้ทีส่เีขยีว และพืน้ทีแ่นวป้องกนั  
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รปูที่ 3  ร่างแผนผงัการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพืน้ที่โครงการนิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัฉีหลู่เมืองยาง  

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

(LAND USE PLAN)
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2.6 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ 

โครงการจะจดัแบ่งพื้นที่โครงการเพื่อก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคสําหรบัใช้ภายในโครงการ 
เพื่อไม่ใหร้บกวนการใชง้านระบบสาธารณูปโภคของประชาชนภายนอก โดยมรีายละเอยีดของ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 ระบบถนน 

การออกแบบถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการจะยดึถอืตามเกณฑข์อ้บงัคบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และใชม้าตรฐาน AASHTO และประเภทรถ HS20-44 โดยในเบือ้งตน้ไดอ้อกแบบ
ถนนภายในโครงการเป็น 3 รปูแบบ คอื 

 ถนนสายหลกั เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ผวิทางแอสฟสัท์คอนกรตี ความหนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร มคีวามกวา้งของผวิจราจรขา้งละ 7.00 เมตร มเีกาะกลางกวา้ง 
2.00 เมตร และมทีางเทา้กวา้ง 2.00 เมตร มเีขตทาง 31.00 เมตร  

 ถนนสายรอง เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ผวิทางแอสฟสัทค์อนกรตี ความหนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร มคีวามกวา้งของผวิจราจรขา้งละ 7.00 เมตร ไม่มเีกาะกลาง 
และมทีางเทา้กวา้ง 2.00 เมตร มเีขตทาง 27.00 เมตร  

 ถนนซอย เป็นถนน 2 ช่องทางจราจร ผวิทางแอสฟสัท์คอนกรตี ความหนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร มคีวามกวา้งของผวิจราจรขา้งละ 3.50 เมตร ไมม่เีกาะกลาง มทีาง
เทา้กวา้ง 2.00 เมตร มเีขตทาง 23.00 เมตร 

ทางเขา้-ออกของโครงการ เน่ืองจากพืน้ที่โครงการมถีนนสายต้นกะบก-เกษตรศริ ิตดัผ่าน จงึ
ต้องมีทางเข้า-ออกโครงการ ทัง้สองฝ ัง่ถนน โดยในเบื้องต้นออกแบบให้เป็นทางเข้า และ
ทางออก แยกจากกนัเพือ่ความปลอดภยั 

2.6.2 ระบบผลิตและจาํหน่ายประปา 

ระบบผลิตน้ําประปาตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ เป็นระบบ 
ถงัตกตะกอนและถงักรองทรายแบบอตัโนมตั ิมอีตัราการผลติน้ําประปา 28,800 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนั การผลติน้ําประปาประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื  

 ขัน้ตอนที ่1 การตกตะกอนสารแขวนลอยพรอ้มฆา่เชือ้โรคในน้ํา   

 ขัน้ตอนที ่2 การกรองดว้ยถงักรองตะกอน  

 ขัน้ตอนที ่3 การเตมิคลอรนีเพือ่ฆา่เชือ้โรคในน้ํา 

จากนัน้จะทําการจ่ายน้ําประปาให้กับผู้ใช้น้ําภายในพื้นที่โครงการโดยส่งน้ําผ่านท่อจ่าย
น้ําประปาชนิดทอ่พอีชีนิดความหนาแน่นสงู (High Density Polyethylene, HDPE) PN10   
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2.6.3 บอ่เกบ็น้ําดิบ 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการจะจดัทาํบ่อเกบ็น้ําดบิซึง่จะทาํหน้าทีเ่ป็นบ่อหน่วงน้ําฝนดว้ย จาํนวน 2 บ่อ 
มคีวามจุรวม 4,200,000 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่จะพยีงพอต่อการใชน้ํ้าของโครงการทีค่าดว่าจะมี
ความต้องการเฉลี่ยประมาณ 17,948 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมี
รายละเอยีดของแต่ละบ่อดงัน้ี 

(1) บ่อเกบ็น้ําที ่1 ตัง้อยูท่างทศิใตข้องพืน้ทีโ่ครงการ มพีืน้ทีป่ระมาณ 115 ไร ่มคีวามจุ
ประมาณ 3,510,000 ลูกบาศกเ์มตร ออกแบบเป็นบ่อดนิบดอดัหรอืปกูน้บ่อดว้ยแผน่
พลาสตกิประเภท HDPE เพือ่กนัซมึ น้ําฝนทีต่กลงในพืน้ทีร่บัน้ําของโครงการและน้ํา
ผวิดนิจากทางน้ําทีไ่หลผา่นพืน้ทีโ่ครงการจะถูกรวบรวมเขา้สูบ่่อเกบ็น้ําที ่1 โดยจะมี
ปรมิาณน้ําเขา้สูบ่่อเฉลีย่ประมาณ 2.66 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี  

(2) บ่อเกบ็น้ําที ่2 ตัง้อยูต่ดิกบับ่อเกบ็น้ําที ่1 มพีืน้ทีป่ระมาณ 28 ไร ่มคีวามจุประมาณ 
690,000 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบเป็นบ่อดนิบดอดั แต่ไม่มกีารปูแผ่นพลาสตกิที ่
กน้บ่อ เพื่อใหน้ํ้าใต้ดนิสามารถซมึเขา้สู่บ่อได ้น้ําทีซ่มึเขา้สู่บ่อเกบ็น้ําที ่2 จะถูกสูบ
ไปเกบ็ไวใ้นบ่อเกบ็น้ําที ่1 เพือ่ใชใ้นการผลติน้ําประปาต่อไป  

ปรมิาณน้ําที่กกัเกบ็ในบ่อเกบ็น้ําดบิทัง้สองจะเพยีงพอต่อความต้องการใชน้ํ้าภายในโครงการ 
โดยไม่ต้องมกีารผนัน้ําจากคลองธรรมชาตทิีอ่ยู่ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ เช่น คลองน้ําใส คลอง
ยายจัน่ คลองตายงค ์เป็นตน้ เขา้สู่บ่อเกบ็น้ําดบิของโครงการแต่อย่างใด  แต่อย่างไรกต็าม ใน
อนาคตหากการรวบรวมน้ําฝนมายงับ่อเกบ็น้ําดบิของโครงการมแีนวโน้มไม่เพยีงพอต่อการใช้
ของโครงการ ทางโครงการจะจดัตัง้สถานีสบูน้ําและบ่อเกบ็น้ําเพิม่เตมิ แลว้สบูน้ําดบิมากกัเกบ็
ยงับ่อกกัเก็บภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นแหล่งน้ําเสริม โดยจะทําการสูบน้ําจากแหล่งน้ํา 
โดยตรงเฉพาะในฤดูฝนซึง่จะมชี่วงการสบูไม่เกนิ 6 เดอืนต่อปี เท่านัน้ ซึง่คาดว่าจะใชน้ํ้าจาก
คลองกะเฉด 

2.6.4 ระบบบาํบดัน้ําเสียส่วนกลาง 

ระบบบําบดัน้ําเสยีส่วนกลางของโครงการจะตัง้อยู่บรเิวณพืน้ทีด่า้นทศิตะวนัออกของโครงการ 
ในการออกแบบไดพ้จิารณาใชเ้กณฑม์าตรฐานน้ําทิง้ทีส่ามารถระบายสู่ระบบรวบรวมและบําบดั
น้ําเสยีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ ์โดยในเบื้องต้นได้ออกแบบเป็น
ระบบบําบดัทางชวีภาพชนิด SBR (Sequence Batch Reactor) ทีม่คีวามสามารถในการบําบดั
น้ําเสยีในอตัรา 22,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซึ่งเพยีงพอสาํหรบัสําหรบัการบําบดัน้ําเสยีทีค่าด
วา่จะเกดิขึน้ในอตัราสงูสดุ 22,111 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั แบ่งเป็น  

 น้ําเสยีจากพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ประมาณ 18,125 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (ประกอบดว้ย
น้ําเสยีอุตสาหกรรม และน้ําเสยีจากหอ้งน้ําหอ้งสว้ม)  
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 น้ําเสยีจากพื้นที่อื่นๆ เช่น สํานักงานโครงการ ศูนย์พาณิชยกรรม ศูนย์วิจยัและ
พฒันาอุตสาหกรรมยาง ทีพ่กัอาศยั เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่น้ําเสยีอุตสาหกรรม ประมาณ 
3,986 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  

น้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัดว้ยระบบบาํบดัน้ําเสยีแลว้จะมคีุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิง้ของกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2539 จากนัน้น้ําทิ้งจะถูกนํามาบําบดัซํ้าในบงึประดษิฐ์ (Constructed 
Wetland) ซึง่มลีกัษณะเป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําเทยีม แลว้จงึระบายเขา้สูบ่่อพกัน้ําทิง้ของโครงการ และ
จะนําไปใชร้ดต้นไมใ้นพื้นที่สเีขยีวของโครงการต่อไป น้ําทิ้งส่วนที่เหลอืจะถูกพกัไว้ในบ่อพกั 
น้ําทิง้ก่อนจะระบายลงสูค่ลองตายงค ์

2.6.5 ระบบไฟฟ้า 

โครงการตัง้อยู่ในเขตจาํหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) อาํเภอเมอืงระยอง โดย
จ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยเพ ซึ่งรบัพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อพฒันาโครงการเตม็พืน้ทีจ่ะมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในอตัรา 88 เมกะ
วตัต ์(MW) (อา้งองิอตัราการใชไ้ฟฟ้าตามขอ้บงัคบัการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) ซึง่
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเมืองระยองอาจไม่สามารถ
ให้บรกิารได้อย่างเพยีงพอ จึงต้องมกีารก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน 
กฟภ. บนพืน้ที ่10 ไร่ เพื่อแปลงกระแสไฟและจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัโครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 
โดยไมเ่กดิผลกระทบกบัชาวบา้นผูใ้ชไ้ฟฟ้าขา้งเคยีง 

2.6.6 ระบบระบายน้ําและป้องกนัน้ําท่วม 

โครงการออกแบบท่อรวบรวมน้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมและท่อรวบรวมน้ําฝนเป็นแบบท่อ
แยก โดยท่อรวบรวมน้ําฝนออกแบบให้เป็นรางคอนกรตีรูปตวัยู ขนาดกว้าง 0.8 - 2.1 เมตร  
ลกึ 1 - 2.5 เมตร น้ําฝนทีต่กลงในพืน้ทีท่ ัง้หมดจะถูกรวบรวมเขา้สูบ่่อเกบ็น้ําดบิบ่อที ่1 และบ่อที ่2 
สาํหรบัท่อรวบรวมน้ําเสยีออกแบบใหเ้ป็นท่อ PVC Class 5 หรอื HDPE PN6 น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้
ทัง้หมดรวบรวมเขา้สูร่ะบบบาํบดัน้ําเสยีสว่นกลาง 

2.6.7 ระบบจดัการมลูฝอยและกากของเสีย 

ในระยะแรก โครงการจะใชบ้รกิารของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการ
จดัการขยะมูลฝอยและกากของเสยีที่เกดิขึน้ภายในพืน้ที่โครงการ ซึ่งคาดว่าจะมปีรมิาณกาก
อุตสาหกรรมไม่อนัตราย มูลฝอย และสิง่ปฏกิูลเกดิขึน้ในอตัรา 32.12 ตนัต่อวนั และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายเกิดขึ้นในอัตรา 1.52 ตันต่อวัน โดยนําออกไปกําจัดภายนอกพื้นที่
โครงการ  
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หลงัจากทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตําบลสํานักทองไดพ้ฒันาศกัยภาพในการกําจดัขยะมูลฝอยแล้ว 
โครงการจะเปลี่ยนมาใชบ้รกิารของ อบต. ในการกําจดัมูลฝอยทัว่ไป ส่วนขยะอุตสาหกรรมจะ
ยงัคงใชบ้รกิารของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

2.6.8 ระบบดบัเพลิงและระบบป้องกนัอบุติัภยั 

การออกแบบระบบดบัเพลิงของโครงการอ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอคัคีภัย
แหง่ชาต ิ(National Fire Protection Association, NFPA) ของสหรฐัอเมรกิา และมาตรฐานของ
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย (ว.ส.ท.) โดยไดอ้อกแบบใหใ้ชร้ะบบท่อจ่ายน้ําดบัเพลงิทัง้หมด
ภายในพืน้ที่โครงการร่วมกบัระบบท่อส่งน้ําประปา โดยจะตดิตัง้หวัจ่ายน้ําดบัเพลงิทุกๆ ระยะ 
150 เมตร ในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาแลว้ และจะจดัเตรยีมท่อแยกและระบบวาลวส์าํหรบั
ตดิตัง้หวัจา่ยน้ําดบัเพลงิในอนาคตสาํหรบัพืน้ทีท่ีย่งัไมม่กีารพฒันา นอกจากน้ี โครงการจะจดัให้
มสีถานีดบัเพลงิ 1 แหง่ บนเน้ือทีป่ระมาณ 1 ไร ่โดยมรีถดบัเพลงิจาํนวน 2 คนั  

2.7 แผนการพฒันาโครงการ 

โครงการจะเริม่ดาํเนินการก่อสรา้งภายหลงัจากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไดร้บั
ความเหน็ชอบ และไดร้บัอนุญาตใหก่้อสรา้งจากการนิคมอุตสาหกรรมแลว้ โดยจะมรีะยะเวลา
การก่อสรา้งประมาณ 2 ปี (ตารางท่ี 1)  

 

ตารางท่ี 1 แผนการดาํเนินการก่อสร้างโครงการนิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัฉีหลู่เมืองยาง 

กิจกรรม 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 

งานปรบัพืน้ทีภ่ายในโครงการ          
งานระบบถนน/ระบายน้ํา/ขดุบ่อน้ํา         
งานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ 
(ไฟฟ้า ประปา ระบบบาํบดัน้ําเสยี โทรศพัท)์ 

        

ศนูยพ์านิชยกรรม         
บา้นพกัอาศยั         
พพิธิภณัฑแ์ละศนูยฝึ์กอบรม         
สาํนกังาน         
ศนูยว์จิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา         
พืน้ทีส่เีขยีว         
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3. รา่งขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

3.1 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

(1) เพื่อศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดโครงการและกจิกรรมการดําเนินงานต่างๆ ทัง้ในระยะ
ก่อสรา้ง และในระยะดาํเนินการ  

(2) เพื่อรวบรวมขอ้มลูสภาพแวดลอ้มในปจัจุบนับรเิวณทีต่ัง้โครงการและพืน้ทีข่า้งเคยีง
ทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ครอบคลุมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ตลอดจนสภาพปญัหา
ในปจัจุบนั  

(3) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการในแต่ละประเดน็สิง่แวดลอ้มตามขอ้ (2) ทัง้ทีเ่ป็นผลกระทบโดยตรงและ
ทางออ้ม ทัง้ผลกระทบทางลบและบวก ทัง้ในระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการ โดย
ศกึษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิง่แวดล้อมในพื้นที่โครงการและบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

(4) เพื่อดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาส
รบัทราบข้อมูลโครงการ แลกเปลี่ยนข้อมูล  แสดงทัศนะและความคิดเห็น เพื่อ
แสวงหาทางเลอืกและการตดัสนิใจต่างๆ เกี่ยวกบัโครงการที่เหมาะสม โดยใหผู้้มี
สว่นไดเ้สยีเขา้รว่มกระบวนการน้ีตัง้แต่เริม่แรก เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจและลด
ปญัหาการขดัแย้งในภายหลงั โดยจะดําเนินงานตามแนวทางการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม ของ สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(สผ.) (สงิหาคม 2549) 

(5) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ (3) ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัของผลกระทบ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของ
ผลกระทบนัน้ๆ  

(6) เพื่อเสนอแนะมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ เพื่อ
ตดิตามและประเมนิผลภายหลงัการดาํเนินโครงการ และตรวจสอบประสทิธภิาพของ
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีด่าํเนินการ  โดยกําหนดดชันีชีว้ดั  
วธิกีารตรวจ วดั/ตรวจสอบ ตําแหน่งจุดตรวจวดั ระยะเวลาในการตรวจวดั ความถีใ่น
การตรวจวดั และการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ 
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3.2 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โครงการ 
ประมาณ 2,441 ไร่ ซึง่ตัง้อยูใ่นตําบลสาํนกัทอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
ในรศัมอียา่งน้อย 5 กโิลเมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 1 

3.3 แนวทางและขัน้ตอนการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะอ้างอิงตามแนวทางการจดัทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ของสํานักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (สวผ.) สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) 
(ธนัวาคม 2549) รวมทัง้แนวทางการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ และแนวทางการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ในกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ดัทาํโดย สผ. (ธนัวาคม 2552 และ สงิหาคม 2549 ตามลําดบั) โดยมี
แนวทางการศกึษาดงัรปูท่ี 4 

 

รปูท่ี 4 ขัน้ตอนการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
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3.3.1 การรวบรวมข้อมลูและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการจะรวบรวมขอ้มลูสภาพแวดลอ้มปจัจุบนับรเิวณพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงในรศัมี
อยา่งน้อย 5 กโิลเมตรรอบโครงการ ซึง่อาจจะไดร้บัผลกระทบจากโครงการทีเ่ป็นประเดน็สาํคญั 
ทัง้ในดา้นทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทางชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากเอกสาร รายงาน และ/หรอื 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ระบุถงึแหล่งทีม่าของขอ้มลู และการสาํรวจและตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีศ่กึษา ครอบคลุมพืน้ทีอ่่อนไหวต่อการไดร้บัผลกระทบ จํานวนตวัอย่างและ
วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติจิะเป็นไปตามหลกัวชิาการ  

สําหรบัการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะประเมินทัง้ทางเลือกในการดําเนินการ และ
ประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการ  

 การประเมนิทางเลอืกในการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นทัง้ทางเลอืกที่ตัง้โครงการ 
หรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยประเมินว่าแต่ละทางเลือกมีความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์  และความจําเป็นอย่างไร และประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ในทุก
ทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน  พร้อมทัง้มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบในทุกทางเลอืก  และระบุทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ 
พรอ้มแสดงเหตุผลและความจาํเป็นประกอบ 

 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการ 
ทัง้ทีเ่ป็นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออ้ม ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อ
ทรพัยากรสิง่แวดล้อมและคุณค่าต่างๆ พรอ้มทัง้แยกประเภททรพัยากรเป็นชนิดที่
สามารถฟ้ืนฟูไดแ้ละฟ้ืนฟูไมไ่ด ้ 

สรปุขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ปัจจยัคณุภาพสิ่งแวดล้อม พืน้ที่ศึกษา วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

1. สภาพภมูปิระเทศ พืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

- ศกึษาสภาพภมูปิระเทศจากแผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ของกรมแผนทีท่หาร และการสาํรวจ
ภาคสนาม  

- ประเมนิผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมปิระเทศเนื่องจากกจิกรรมการเตรยีม/ปรบัสภาพพืน้ที ่และการ
ก่อสรา้งต่างๆ  

2. ธรณีวทิยาและแผน่ดนิไหว พืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

- ศกึษาสภาพธรณีวทิยาของพืน้ทีศ่กึษาจากแผนทีธ่รณีวทิยา มาตราสว่น 1:250,000 และเอกสารของกรม
ทรพัยากรธรณี  

- ศกึษาขอ้มลูรอยเลื่อน โอกาสเสีย่งต่อการเกดิแผน่ดนิไหว สถติแิละความรนุแรงของการเกดิแผน่ดนิไหวใน
พืน้ทีศ่กึษา จากเอกสารและรายงานของกรมอุตุนิยมวทิยา 

- ประเมนิผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางธรณีวทิยาเนื่องจากกจิกรรมการเตรยีม/ปรบัสภาพพืน้ที ่
การตอกเสาเขม็ และการก่อสรา้งต่างๆ และความมัน่คงของโครงสรา้งของโครงการต่อการรองรบัแผน่ดนิไหว 

3. ทรพัยากรดนิ พืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

- ศกึษาชุดดนิ ลกัษณะสณัฐาน โครงสรา้ง ความอุดมสมบรูณ์ และการพงัทลายของดนิ จากขอ้มลูชุดดนิ แผน
ทีด่นิจงัหวดัระยอง ของกรมพฒันาทีด่นิ และรายงานการสาํรวจดนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ประเมนิผลกระทบดา้นการชะลา้งพงัทลายของดนิและการสญูเสยีทรพัยากรดนิ เนื่องจากกจิกรรมการเตรยีม/
ปรบัสภาพพืน้ที ่และการก่อสรา้งต่างๆ 

4. คุณภาพอากาศ พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษาสภาพภมูอิากาศของพืน้ทีศ่กึษาจากสถติภิมูอิากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวดัระยอง  
- ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูคิุณภาพอากาศจากรายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณพืน้ทีอ่่อนไหวต่อผลกระทบ จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นยายจัน่ และ

โรงเรยีนบา้นสาํนกัทอง (รปูที่ 5) โดยพจิารณาดชันีทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 100 ไมครอน (TSP) 
ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)  ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)  
พรอ้มทัง้ตรวจวดัทศิทางและความเรว็ลม เป็นเวลา 5 วนัต่อเนื่อง ครอบคลุมวนัหยดุและวนัทาํงาน 

- ประเมนิผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศต่อพืน้ทีอ่่อนไหวต่อผลกระทบ เนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุน่ละอองใน
ระยะก่อสรา้ง และเนื่องจากมลพษิทางอากาศจากกระบวนการผลติ ระบบบาํบดัมลพษิ เชน่ ปลอ่งระบาย เป็น
ตน้ ของโรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ะตัง้ภายในนิคมฯ  
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ตารางที่ 2  ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ปัจจยัคณุภาพสิ่งแวดล้อม พืน้ที่ศึกษา วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

5. เสยีง บรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโครงการ - ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูริะดบัเสยีงจากรายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีอ่่อนไหวต่อผลกระทบ จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ พืน้ทีโ่ครงการ และโรงเรยีนวดั

ธงหงส ์(รปูที่ 6) เป็นเวลา 3 วนัต่อเนื่อง ครอบคลุมวนัหยดุและวนัทาํงาน 
- ประเมนิระดบัเสยีงจากกจิกรรมการก่อสรา้งทีอ่าจมผีลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง ชุมชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงบรเิวณ

ก่อสรา้ง และชุมชนตามแนวเสน้ทางขนสง่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งต่างๆ 
- ประเมนิระดบัเสยีงจากแหลง่กาํเนิดทีส่าํคญัของโครงการ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อพนกังานของโครงการ  ชุมชน

ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ และชุมชนทีอ่ยูต่ามแนวเสน้ทางการคมนาคมเขา้-ออกโครงการ 
6. ความสัน่สะเทอืน บรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโครงการ - ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูคิวามสัน่สะเทอืนจากรายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ตรวจวดัความสัน่สะเทอืนบรเิวณพืน้ทีอ่่อนไหวต่อผลกระทบ จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ พืน้ทีโ่ครงการ และ
โรงเรยีนวดัธงหงส ์(รปูที่ 6) เป็นเวลา 3 วนัต่อเนื่อง ครอบคลุมวนัหยุดและวนัทาํงาน 

- ประเมนิผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืนต่อคนงานก่อสรา้ง ชุมชนทีอ่าศยัอยูใ่กลเ้คยีงบรเิวณก่อสรา้ง และ
ชุมชนตามแนวเสน้ทางขนสง่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งต่างๆ 

- ประเมนิความสัน่สะเทอืนจากแหลง่กาํเนิดทีส่าํคญัของโครงการ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อพนกังานของโครงการ  
ชุมชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ และชุมชนทีอ่ยูต่ามแนวเสน้ทางการคมนาคมเขา้-ออกโครงการ 

7. คุณภาพนํ้าผวิดนิ แหลง่นํ้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ 
และแหลง่นํ้าทีร่องรบันํ้าทิง้
จากโครงการ 

- ศกึษาตาํแหน่ง ลกัษณะทางกายภาพ และการใชป้ระโยชน์ของแหลง่นํ้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีศ่กึษา 
- ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูคิุณภาพนํ้าจากรายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะหค์ุณภาพนํ้าผวิดนิ จาํนวน 4 สถานี (รปูที่ 7) ไดแ้ก่ คลองนํ้าใสดา้นเหนือนํ้าพืน้ที่

โครงการฝ ัง่ตะวนัตก  คลองนํ้าใสดา้นทา้ยนํ้าของจุดระบายนํ้าฝนจุดที ่1 ของโครงการ  คลองตายงคข์องจุด
ระบายนํ้าฝนจุดที ่2 ของโครงการ  และคลองตายงคข์องจุดระบายนํ้าฝนจุดที ่3 ของโครงการ  โดยดชันีที่
พจิารณาประกอบดว้ย อุณหภมู ิความโปรง่แสง ความเป็นกรด-ดา่ง ออกซเิจนละลาย บโีอด ีซโีอด ีนํ้ามนัและ
ไขมนั สารแขวนลอย ทดีเีอส ซลัไฟด ์และโลหะหนกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทอุตสาหกรรม 

- ประเมนิผลกระทบจากการระบายนํ้าทิง้ของโครงการต่อคุณภาพนํ้าผวิดนิ ทัง้ในระยะก่อสรา้งและดาํเนินการ 
โดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานการระบายนํ้าทิง้จากแหลง่กาํเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ตามประกาศของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตารางที่ 2  ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ปัจจยัคณุภาพสิ่งแวดล้อม พืน้ที่ศึกษา วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

8. นิเวศวทิยาทางนํ้า  แหลง่นํ้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ 
และแหลง่นํ้าทีร่องรบันํ้าทิง้
จากโครงการ 

- ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูสิภาพความอุดมสมบรูณ์ของนิเวศวทิยาในแหล่งนํ้า รวมถงึขอ้มลูการประมงหรอืเพาะเลีย้ง
สตัวน์ํ้า (ถา้ม)ี จากรายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะหช์นิด ปรมิาณ และความหลากหลายของแพลงกต์อนพชื แพลงกต์อนสตัว ์และสตัว์
หน้าดนิ โดยดาํเนินการสถานีเดยีวกบัสถานีเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพนํ้า นอกจากนี้หากมกีารนํานํ้าจากแหล่งนํ้า 
ผวิดนิมาใชใ้นกจิกรรมของโครงการจะตอ้งมกีารเกบ็ตวัอยา่งลกูปลาวยัอ่อนบรเิวณหน้าจุดสบูนํ้า 

- ประเมนิผลกระทบจากการดาํเนินงานของโครงการต่อนิเวศวทิยาทางนํ้า และต่อกจิกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ํ้า
ในบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ (ถา้ม)ี ทัง้ในระยะก่อสรา้งและดาํเนินการ 

9. นิเวศวทิยาทางบก พืน้ทีใ่นรศัม ี5 กโิลเมตร จาก
ทีต่ ัง้โครงการ ทีม่สีภาพเป็น
ปา่ไม ้

- ศกึษาสภาพความอุดมสมบรูณ์ของนิเวศวทิยาทางบก ไดแ้ก่ พืน้ทีอ่นุรกัษ์ตามธรรมชาตติ่างๆ ความ
หลากหลายและความสมบรูณ์ของทรพัยากรปา่ไม ้ความหลากหลายและสถานภาพของสตัวป์า่ จากรายงาน
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการสาํรวจภาคสนาม 

- ประเมนิผลกระทบจากการดาํเนินงานของโครงการต่อนิเวศวทิยาทางบก ทัง้ในระยะก่อสรา้งและดาํเนินการ 
10. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่

โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 
- ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากเอกสารและแผนทีต่่างๆ ไดแ้ก่ แผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 

1:50,000 ของกรมแผนทีท่หาร ภาพถ่ายดาวเทยีม ผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
- สาํรวจภาคสนามและจดัทาํแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษาในรศัม ี5 กโิลเมตร  
- ประเมนิผลกระทบของการพฒันาโครงการต่อการเปลีย่นแปลงลกัษณะการใชท้ีด่นิโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

11. การใชน้ํ้า พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูแิหลง่นํ้าใช ้ลกัษณะและปรมิาณการใชน้ํ้า ความเพยีงพอของนํ้าในพืน้ทีศ่กึษา ตลอดจน
แผนการพฒันาของภาครฐัและเอกชนต่างๆ  

- ประเมนิผลกระทบต่อการใชน้ํ้าเพือ่การอุปโภค/บรโิภคของชุมชนในพืน้ทีศ่กึษา 
12. การใชไ้ฟฟ้าและพลงังาน พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่

โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 
- ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูแิหลง่ไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้า ความเพยีงพอของไฟฟ้าในพืน้ทีศ่กึษา แหล่งพลงังานและ

ปรมิาณการใชพ้ลงังาน ตลอดจนแผนการพฒันาของภาครฐัและเอกชนต่างๆ   
- ประเมนิผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟ้าของชุมชนในพืน้ทีศ่กึษา 

13. การจดัการกากของเสยี พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษาขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอย  กากของเสยี และวธิกีารจดัการของหน่วยงานในพืน้ที ่ตลอดจนแผนการพฒันา
ของภาครฐัและเอกชนต่างๆ 

- ประเมนิผลกระทบดา้นการจดัการกากของเสยีต่อชุมชน และความสามารถในการใหบ้รกิารของหน่วยงาน
รบัผดิชอบในพืน้ทีศ่กึษา 
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ตารางที่ 2  ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ปัจจยัคณุภาพสิ่งแวดล้อม พืน้ที่ศึกษา วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

14. การคมนาคมขนสง่ เสน้ทางคมนาคมทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ศกึษาในรศัม ี5 กโิลเมตร 
โดยเฉพาะเสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อ
กบัเสน้ทางเขา้-ออกของ
โครงการ 

- ศกึษาขอ้มลูโครงขา่ยการคมนาคม การเชื่อมโยงพืน้ที ่ปรมิาณการจราจรบนเสน้ทางคมนาคมสายหลกัในพืน้ที่
ศกึษาจากรายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบต. เป็นตน้ พรอ้มทัง้
ขอ้มลูแผนการพฒันาระบบการคมนาคมขนสง่ในอนาคต 

- สาํรวจและตรวจนบัปรมิาณการจราจรบนเสน้ทางคมนาคมสายหลกัทีใ่ชเ้ขา้สูโ่ครงการ วเิคราะหส์ภาพการจราจร
และปญัหาในปจัจุบนั 

- รวบรวมขอ้มลูการเดนิทางของชุมชน โดยการสาํรวจภาคสนามเบือ้งตน้รว่มกบัการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ที ่
- ประเมนิผลกระทบจากการก่อสรา้งและดาํเนินการโครงการต่อการคมนาคมขนสง่ การเขา้ถงึพืน้ที ่การกดีขวาง

ทางเขา้-ออกชุมชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ  
15. การป้องกนันํ้าท่วมและ 

การระบายนํ้า 
พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษาขอ้มลูระบบระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วมในพืน้ที ่เสน้ทางและทศิทางของการระบายนํ้าตามธรรมชาต ิ
สภาพปญัหานํ้าทว่ม และแผนการป้องกนัและพฒันาของภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่และการสาํรวจภาคสนาม 

- ประเมนิผลกระทบต่อการปิดกัน้/กดีขวางลาํนํ้าธรรมชาต ิความสามารถในการระบายนํ้า รวมทัง้ความสามารถ
ในการรองรบันํ้าของแหลง่นํ้าธรรมชาตใินบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา 

16. เศรษฐกจิ-สงัคม พืน้ทีโ่ดยรอบในรศัม ี5 
กโิลเมตร 

- รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคมของชุมชนในพืน้ทีศ่กึษา ในระดบัตาํบลและระดบัอาํเภอ จาก
รายงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

- สาํรวจภาคสนามโดยสมัภาษณ์ผูน้ําชุมชน หน่วยงานราชการ เจา้ของสถานประกอบการ และประชาชนในพืน้ที่
ศกึษา โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเศรษฐกจิ-สงัคม การประกอบอาชพี โครงสรา้งพืน้ฐาน ปญัหาของ
ชุมชน ทศันคตติ่อโครงการ ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบของโครงการและการแกไ้ข ตลอดจนความวติกกงัวล
ต่อปญัหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิจากโครงการ 

- ประเมนิความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ-สงัคม ทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนินโครงการ ทัง้ผลทางบวกและทางลบ 
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศโดยสว่นรวม 

17. สขุภาพและการสาธารณสขุ  พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสภาวะสาธารณสขุของทอ้งถิน่ในพืน้ทีศ่กึษา ในดา้นความพอเพยีงของการบรกิารดา้น
สาธารณสขุ การเจบ็ป่วยของชาวบา้นในทอ้งถิน่ จากสถานีอนามยั โรงพยาบาล สาธารณสขุจงัหวดั เป็นตน้ 

- สาํรวจภาคสนามเกีย่วกบัการเจบ็ปว่ย การรกัษาพยาบาล ความวติกกงัวลเกีย่วกบัโครงการ เป็นตน้ โดยการ
สมัภาษณ์ชาวบา้นตามแบบสอบถาม พรอ้มกบัการสาํรวจทางเศรษฐกจิ-สงัคม 
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ตารางที่ 2  ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ปัจจยัคณุภาพสิ่งแวดล้อม พืน้ที่ศึกษา วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบ 

- ประเมนิผลกระทบของโครงการทีจ่ะมตี่อสภาวะสาธารณสขุของประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการทีอ่าจเกดิ
จากการดาํเนินงานของโครงการ พรอ้มทัง้ระบุโรคทีค่วรใหค้วามสาํคญัในการเกบ็สถติกิารเจบ็ปว่ยไวศ้กึษา
ต่อไปในอนาคต 

18. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั คนงานก่อสรา้งและเจา้หน้าที่
ของโครงการ  

- ศกึษารายละเอยีดของโครงการ ไดแ้ก่ การรกัษาความปลอดภยั แผนฉุกเฉิน ระบบและแผนการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั การรกัษาพยาบาล และมาตรการดา้นสขุภาพอนามยัของพนกังาน  

- ประเมนิความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ หรอือนัตรายต่างๆ อนัเนื่องมาจากการดาํเนินงานโครงการ ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบต่ออาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน ทัง้ในระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการ 

19. สนุทรยีภาพและการทอ่งเทีย่ว พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษาขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วตามธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ สถาปตัยกรรมโบราณสถาน ความงดงาม
ของทวิทศัน์ ขอ้มลูเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว จากเอกสารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและการสาํรวจภาคสนาม 

- ศกึษาขอ้มลูขอ้กาํหนดกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีแ่นวกนัชนของเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

- ประเมนิผลกระทบต่อสนุทรยีภาพและการทอ่งเทีย่ว ทัง้ทีเ่กดิจากโครงการและองคป์ระกอบของโครงการ และ
กจิกรรมการดาํเนินงานของโครงการ ทัง้ในระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินโครงการ 

20. โบราณสถานและแหลง่
ประวตัศิาสตร ์

พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษาขอ้มลูตาํแหน่งทีต่ ัง้ ประวตัคิวามเป็นมา และความสาํคญัของโบราณสถานและแหล่งประวตัศิาสตรท์ีอ่ยู่
ในพืน้ทีศ่กึษา รวมทัง้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวถิชีวีติประชาชน จากเอกสารและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ กรมศลิปากร และจากการสาํรวจภาคสนาม 

- ประเมนิผลกระทบจากการดาํเนินโครงการต่อโบราณสถาน และแหลง่ประวตัศิาสตร ์ทัง้ในระยะก่อสรา้งและ
ระยะดาํเนินโครงการ 

21. อนัตรายรา้ยแรง พืน้ทีโ่ครงการ และพืน้ที่
โดยรอบในรศัม ี5 กโิลเมตร 

- ศกึษารายละเอยีดของโครงการ ไดแ้ก่ ชนิดและปรมิาณผลติภณัฑ ์หรอืสารเคมทีีก่กัเกบ็ การรกัษาความ
ปลอดภยั แผนฉุกเฉินหรอืระบบป้องกนัอคัคภียั การรกัษาพยาบาล มาตรการสขุภาพอนามยัของพนกังาน 
เป็นตน้ 

- ประเมนิอนัตรายต่อสขุภาพและชวีติของพนกังานและประชาชนในชุมชนใกลเ้คยีงทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่เกดิ
เหตุการณ์อนัตราย เชน่ การรัว่ไหลของผลติภณัฑ/์สารเคมอีนัตราย การระเบดิ ไฟไหม ้เป็นตน้  
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เอกสารประกอบการป
โครงการนิ

รปูที่ 5  ส

A

ประชุมรบัฟงัความคดิเห็
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยั

 

สถานีตรวจวดัคณุภ

A1

A2

ที่ตัง้โค

หน็ของประชาชน ครัง้ที ่
ยฉหีลู่เมอืงยาง 

ภาพอากาศ 

ครงการ 

 1 

สญัลกัษณ์ 

    จดุตร

A1 โรงเรีย

A2 โรงเรีย

ห

 

รวจวดัคณุภาพอาก

ยนบ้านสาํนักทอง 

ยนบ้านยายจัน่ 
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กาศ 
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เอกสารประกอบการป
โครงการนิ

รปูที่ 6  สถานีตร

ประชุมรบัฟงัความคดิเห็
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยั

 

รวจวดัระดบัเสียงแล

N1

N2

ที่ตัง้โค

หน็ของประชาชน ครัง้ที ่
ยฉหีลู่เมอืงยาง 

ละความสัน่สะเทือน

ครงการ 

 1 

น 

สญัลกัษณ์ 

    จดุตร

N1 พืน้ที่โ

N2 โรงเรีย

 

รวจวดัระดบัเสียง แ

โครงการ 

ยนบ้านธงหงส ์

ห

 

และความสัน่สะเทือ
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อน 
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W1

W

จดุระบายนํ้าฝนจดุ W3

W2 

ดที่ 1 

เอกสารประกอบการป
โครงการนิ

รปูที่ 7  ส

ที่ตัง้โครงการ 

W5

W4

จดุระบ

ประชุมรบัฟงัความคดิเห็
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยั

 

สถานีตรวจวดัคณุภ

W6

W7

จดุระบายนํ้าฝ

บายนํ้าฝนจดุที่ 2 

หน็ของประชาชน ครัง้ที ่
ยฉหีลู่เมอืงยาง 

ภาพนํ้าผิวดิน 

สญัลกั

    จ
W1 ค
W2 ค
W3   ค
W4 ค
W5 ค
W6 ค
W7 ค

ฝนจดุที่ 3 

จดุระบ

 1 

ษณ์ 

จดุตรวจวดัคณุภาพน
คลองนํ้าใสด้านเหนือ
คลองนํ้าใสด้านเหนือ
ลองนํ้าใสด้านท้ายนํ้
คลองยายจัน่ด้านท้าย
คลองตายงคด์้านท้าย
คลองตายงคด์้านท้าย
คลองตายงคด์้านท้าย

บายนํ้าผา่นการบาํบดั 

 

นํ้าผิวดิน 
อนํ้าพืน้ที่โครงการฝัง่
อนํ้าพืน้ที่โครงการด้า
นํ้าของจดุระบายนํ้าฝ
ยนํ้าของจดุระบายนํ้า
ยนํ้าของจดุระบายนํ้า
ยนํ้าของจดุระบายนํ้า
ยนํ้าของบริเวณด้าน

ห

งตะวนัตก 
านทิศเหนือ 
ฝนจดุที่ 1 ของโครงก
้าฝนจดุที่ 1 ของโครง
้าฝนจดุที่ 2 ของโครง
้าทิ้งของโครงการ  
ทิศใต้ของโครงการ 
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งการ 
งการ 



เอกสารประกอบการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่1 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัฉหีลู่เมอืงยาง 

 

บรษิทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกดั  หน้า 22 

3.3.2 การกาํหนดมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะนําเสนอในรูปแบบของวธิกีารป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ดทีี่สุด พรอ้มระบุค่าใชจ้่ายและประสทิธภิาพของแต่ละมาตรการ 
โดยครอบคลุมทัง้ระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการ เพื่อใหม้าตรการเกดิประสทิธผิลใหม้ากทีสุ่ด 
โดยมปีระเดน็คุณภาพสิง่แวดลอ้มทีจ่ะนําเสนอมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ 

 คุณภาพอากาศ 
 เสยีง 
 คุณภาพน้ําผวิดนิและนิเวศวทิยาทางน้ํา 
 การคมนาคมขนสง่ 
 เศรษฐกจิ-สงัคม 
 สขุภาพและการสาธารณสขุ 
 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

3.3.3 การกาํหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหว่างการพฒันาโครงการเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาระดบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิเมื่อเปิดดําเนินโครงการแลว้ และ
เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและประสทิธภิาพของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ซึ่งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วย ดชันีที่ตรวจวดั สถานี
ตรวจวดั ความถี ่จาํนวนตวัอยา่ง การรายงานผล การประเมนิคา่ใชจ้า่ย และหน่วยงานรบัผดิชอบ 

3.4 การดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.4.1 หลกัการและเหตผุล 

การมสี่วนร่วมของประชาชนมบีทบาทสําคญัในการตอบสนองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชนใน
การรบัรูข้า่วสาร ตอบสนองต่อการตื่นตวัของประชาชนในปญัหาสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองต่อ
ความต้องการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง และยงัมบีทบาทที่สําคญัในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกัน คือ ประชาชนและผู้ดําเนินโครงการเป็นทัง้ผู้ให้และผู้ร ับ (Two-way 
Communication) รวมถงึบทบาทดา้นการใหค้าํแนะนําและคาํปรกึษาหารอื (Consultation) กบั
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ งานการมสี่วนร่วมของประชาชนในการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมของ
โครงการจงึมวีตัถุประสงคค์อื  

 เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัโครงการในกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีและหน่วยงานต่างทีเ่กี่ยวขอ้งมโีอกาสร่วมแสดงความคดิเหน็ 

นําเสนอขอ้มลู ประเดน็ทีห่ว่งกงัวล หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ และการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 เพือ่นําความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัมาพจิารณาเพือ่ปรบัปรงุการพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

3.4.2 การจาํแนกกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 

พืน้ทีศ่กึษาในรศัม ี5 กโิลเมตรโดยรอบโครงการ ครอบคลุมพืน้ที ่14 หมูบ่า้น ใน 8 ตําบล ไดแ้ก่ 

 6 ตําบล ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ตําบลสาํนกัทอง ตําบลกะเฉด ตําบล
นาตาขวญั ตําบลบา้นแลง ตําบลตะพง และตําบลแกลง 

 2 ตําบล ในเขตอาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ตําบลชากพง และตําบลสองสลงึ 

3.4.3 กิจกรรมการดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

โครงการได้กําหนดให้มีการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกบัโครงการ รบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้หว่งกงัวล และขอ้เสนอแนะต่อโครงการ โดยมแีผนการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 

กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่1   

 การปรกึษาหารอืก่อนการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ โดยวธิกีารต่าง ๆ เชน่ 
- การพบปะรายบุคคล / รายกลุม่  

มนีาคม – เมษายน 2554 

 จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที ่1 พฤษภาคม 2554 

กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ในขัน้ตอนการประเมนิและจดัทาํรา่งรายงานฯ  

 สาํรวจและรบัฟงัความคดิเหน็ โดยวธิกีารต่าง ๆ เชน่ 
- การสนทนากลุ่ม 
- การสมัภาษณ์รายบุคคล 
- การสาํรวจขอ้มลูและความคดิเหน็โดยใชแ้บบสอบถาม  

มถุินายน – กรกฎาคม 2554 

กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่2   

 จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที ่2 กนัยายน 2554 

โครงการจะนําข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบในการกําหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม เพื่อให้การพฒันาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
ประชาชนน้อยทีส่ดุ   
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4. รา่งขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 

4.1 บทนํา 

เน่ืองจากการพฒันาโครงการใดๆ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
สบืเน่ืองต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบพืน้ที่โครงการ รวมทัง้พนักงานที่ปฏบิตังิานใน
โครงการ ดงันัน้ โครงการจงึไดก้ําหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ โดยจะเป็นการเพิม่เติมเน้ือหาในส่วนของการ
ประเมนิผลกระทบทางสุขภาพทีม่อียูแ่ลว้ในรายงานการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้ม (หวัขอ้การ
สาธารณสุข) ใหม้คีวามชดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้จะกําหนดมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบทีเ่หมาะสม  

4.2 แนวทางและขัน้ตอนการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 

การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพจะอา้งองิจากแนวทางการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ของสาํนกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ธนัวาคม 2552) โดยจะบูรณาการไว้
ในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไดใ้นขัน้ตอนต่างๆ ไดแ้ก่ 

4.2.1 การกลัน่กรองโครงการ 

การกลัน่กรองโครงการมหีลกัการ คอื การระบุสิง่คุกคามสุขภาพ พืน้ที ่และประชากรทีอ่่อนไหว 
เพื่อบอกว่าโครงการจาํเป็นจะตอ้งทาํการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพหรอืไม่ โดยจะพจิารณา
ว่าโครงการอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสุขภาพมากน้อยเพยีงใด และหากจะต้องดําเนินการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรจะต้องทําการประเมินหรือวิเคราะห์ในระดับใด โดยมี
รายละเอยีดขอ้มลูทีจ่ะพจิารณา ดงัน้ี 

(1) ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัโครงการ ไดแ้ก่ 

 ทีต่ัง้โครงการ สภาพแวดลอ้มโดยรอบ  

 ขัน้ตอนการพฒันาโครงการ เชน่ ขัน้ก่อสรา้ง ขัน้ดาํเนินการ เป็นตน้ 

 กิจกรรมโครงการ เช่น การขนส่งวตัถุดิบและสนิค้า การจดัการน้ําเสยี การ
จดัการกากของเสยี เป็นตน้  

 อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรอืการประกอบกจิกรรมของโครงการ เช่น 

เสยีง ฝุน่ เชือ้โรค เป็นตน้ 

(2) ขอ้มลูการสมัผสัของมนุษย ์ไดแ้ก่ 

 กลุ่มคนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบรวมทัง้คนงานและประชาชนโดยรอบ  
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 กลุ่มคนที่อาจมคีวามเสี่ยงเป็นพเิศษ เช่น เด็ก สตรมีคีรรภ์ คนที่ไวต่อการ
ไดร้บัอนัตราย เป็นตน้  

 ผลกระทบหรอืการเปลีย่นแปลงทีจ่ะมผีลต่อการสมัผสัของมนุษย ์ 

 โอกาสเกดิการเปลีย่นแปลงปจัจยัของการตดิต่อของโรค การเพิม่พาหะนําโรค 

เชน่ ยงุ หนู เป็นตน้ 

4.2.2 การกาํหนดขอบเขตการศึกษา  

การกําหนดขอบเขตการศึกษาจะพจิารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยคํานึงถึง
ความมดุีลยภาพระหว่างหลกัฐานทางวชิาการของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัความกงัวลของผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี โดยจะกําหนดระดบัความสําคญัและความละเอยีดของการศกึษาโดยพจิารณาจาก
ปจัจยัต่อไปน้ี 

(1) สิง่คุกคาม เชน่ สิง่คุกคามทางกายภาพ สิง่คุกคามทางเคม ีสิง่คุกคามทางชวีภาพ สิง่
คุกคามต่อจติใจ สิง่คุกคามทางสงัคม เป็นตน้ 

(2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิการกําเนิดและการปล่อยของเสยีและสิง่คุกคามสุขภาพจากการ
ก่อสรา้งและการดําเนินโครงการ ระดบัการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม การก่อใหเ้กดิสื่อ
หรือพาหะนําโรคเพิ่มขึ้น สาธารณูปโภคในชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(3) ปจัจยัต่อการรบัสมัผสั เช่น เสน้ทางการรบัสมัผสัเขา้สู่ร่างกายทัง้ของผูท้ีป่ฏบิตังิาน
ในโครงการและประชาชนโดยรอบ การระบุกลุ่มเสีย่ง ปรมิาณและระยะเวลาทีไ่ดร้บั
เขา้สูร่า่งกาย เป็นตน้ 

(4) ลกัษณะผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อตัราการตาย อตัราการเจ็บป่วย อตัราการ
เกดิผลกระทบต่อจติใจ การบาดเจบ็และอุบตัเิหตุ ผลกระทบต่อกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู 
เป็นตน้ 

(5) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ เช่น การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ ความต้องการการ
พฒันาระบบสขุภาพโดยรวม เป็นตน้ 

(6) ผลกระทบต่อสงัคมและชวีติความเป็นอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ
อาชพี การจา้งงาน และสภาพการทํางานในทอ้งถิน่ การเปลีย่นแปลงและผลกระทบ
ต่อความสมัพนัธ์ของประชาชนและชุมชน ผลกระทบต่ออนามยัสิง่แวดล้อม สงัคม 
วฒันธรรมและวถิชีวีติ เป็นตน้  

  



เอกสารประกอบการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่1 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัฉหีลู่เมอืงยาง 

 

บรษิทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกดั  หน้า 26 

4.2.3 การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 

การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพมขีัน้ตอนดงัน้ี 

(1) การรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน  

เป็นการรวบรวมขอ้มูลสิง่แวดล้อมและสถานทางสุขภาพปจัจุบนัของผู้ที่อาจได้รบั
ผลกระทบในพื้นที่ ทัง้น้ี ข้อมูลที่รวบรวมจะต้องสมัพนัธ์กับประเด็นที่ระบุไว้ใน
ขัน้ตอนการกาํหนดขอบเขตการศกึษา  

(2) การประเมินผลกระทบและจดัลาํดบัความสาํคญั  

การประเมนิผลกระทบทางและจดัลําดบัความสําคญัจะใช้ตารางความเสี่ยง (Risk 
Matrix) ทีด่ดัแปลงมาจากงานการศกึษาอื่นๆ มาเป็นเครื่องมอืในการประเมนิระดบั
ของผลกระทบ (ตารางท่ี 3) โดยหลกัการของตารางความเสี่ยงเป็นการพจิารณา
ความสมัพนัธ์จากโอกาสของการเกดิ (Likelihood) และความรุนแรงของผลทีเ่กดิ
ตามมา (Severity of Consequences) นัน่คอื ความเสีย่ง (Risk) เป็นผลคณูระหว่าง
โอกาสของการเกดิและความรุนแรงของผลที่ตามมา แต่เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์
ของขอ้มลูทางสาธารณสุขในขณะน้ี การกําหนดเกณฑข์องโอกาสการเกดิผลกระทบ
จงึพจิารณาจากความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุการณ์นัน้ๆ ร่วมกบัความเหน็ของ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ส่วนระดบัความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาพจิารณาจาก
ประเดน็หลกัของประชากรกลุ่มเสีย่ง (พจิารณาจากความอ่อนแอ ความไวต่อการรบั
สมัผสั การพฒันาของระบบสรรีะในร่างกาย) ความพร้อมและศกัยภาพของระบบ
สาธารณสขุในพืน้ที ่เทคโนโลย ีและความสญูเสยีทีเ่กดิตามมา (Loss and Damage) 
(พจิารณาจากอตัราป่วย อตัราตาย จํานวนการบาดเจ็บและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ ความเสยีหายทางกายภาพ เช่น จํานวนและระดบัความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกบัระบบสาธารณูปโภค ความต้องการดูแลในภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภยัใน
ชุมชน และผลกระทบต่ออนามยัสิง่แวดลอ้มของชุมชน)  

ตารางท่ี 3 ตารางความเส่ียงท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 

ความรนุแรงของผล 
ท่ีเกิดตามมา 

โอกาสการเกิด 

น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) 

ตํา่ (1) น้อยมาก (1) (2) (3) (4) 

ปานกลาง (2) (2) ตํ่า (4) (6) (8) 

สงู (3) (3) (6) ปานกลาง (9) สงู (12) 
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โดยมเีกณฑก์ารกําหนดคะแนนสาํหรบัโอกาสของการเกดิและความรุนแรงของผลทีเ่กดิตามมา 
ดงัตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 การกาํหนดคะแนนสาํหรบัโอกาสของการเกิดและความรนุแรงของผลท่ีเกิดตามมา  
คะแนน โอกาสของการเกิด คะแนน ความรนุแรงของผลท่ีเกิดตามมา 

1 มคีวามเป็นไปไดน้้อยมาก ไมเ่คยมสีถติกิารเกดิ 
มมีาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ 

1 ไมเ่กดิการบาดเจบ็/เจบ็ปว่ย หรอืเกดิการบาดเจบ็/
เจบ็ปว่ยเลก็น้อย ไมม่ผีลต่อการเพิม่อตัราปว่ย ไม่
จาํเป็นตอ้งมกีารหยุดงาน ไมก่ระทบต่องบประมาณ
ทอ้งถิน่ ไมเ่ป็นขอ้วติกกงัวลของสาธารณสขุในพืน้ที ่

2 มคีวามเป็นไปไดน้้อย มขีอ้มลูแสดงวา่มี
แนวโน้มทีจ่ะเกดิ แต่ยงัขาดสถติทิีช่ดัเจนจาก
ขอ้มลูทีม่อียูส่นบัสนุน มมีาตรการป้องกนัและ
ลดผลกระทบ 

2 เพิม่อตัราปว่ย มกีารบาดเจบ็ มจีาํนวนสะสมของ
กลุม่เสีย่ง กระทบงบประมาณ มกีารหยุดงาน 
กระทบตอ่การผลติ กระทบต่อชุมชนในพืน้ที ่เป็นขอ้
วติกกงัวลของสาธารณสขุในระดบัพืน้ที ่

3 มคีวามเป็นไปไดป้านกลาง หรอืมสีถติทิีม่อียู่
สนบัสนุนคาดการณ์ความเป็นไปได ้ไมม่ี
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบหรอื
มาตรการทีม่อียูไ่มค่รอบคลุมการเกดิเหตุการณ์ 

3 มกีารเสยีชวีติ เสยีคา่ใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟู มจีาํนวน
สะสมของกลุม่เสีย่ง กระทบต่อการผลติ กระทบต่อ
ชุมชนในพืน้ที/่และใกลเ้คยีง เป็นขอ้วติกกงัวลของ
สาธารณสขุในระดบัทอ้งถิน่และประเทศ 

4 เคยเกดิเหตุการณ์ ไมม่มีาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบหรอืมาตรการทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอ 

  

 

ระดบัผลกระทบจะพจิารณาผลรวมคะแนนระหว่างโอกาสของการเกดิและความรุนแรงของผล
ทีต่ามมา โดยใชต้ารางความเสีย่ง คาํนิยามของระดบัผลกระทบแสดงดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 คาํนิยามของระดบัผลกระทบในตารางความเส่ียง 
คะแนนจาก 

ตารางความเส่ียง 
ระดบั

ผลกระทบ 
คาํนิยาม 

1 น้อยมาก ไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อสถานะสขุภาพ ไมเ่พิม่อตัราปว่ย/ตาย ไมม่ผีลต่อ
งบประมาณ ไมม่ผีลต่อการผลติ ไมต่อ้งมมีาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบ 

2-4 ตํ่า ไมต่อ้งมมีาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบเพิม่เตมิ อาจพจิารณาปรบัปรุง
มาตรการทีม่อียูเ่ดมิใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยไมต่อ้งเพิม่คา่ใชจ้า่ย ถา้จาํเป็นอาจตอ้งมี
การตดิตามเฝ้าระวงัทัง้น้ีใหพ้จิารณาความเป็นไปไดร้ว่มดว้ย 

5-9 ปานกลาง เพิม่อตัราปว่ย มกีารบาดเจบ็ อาจมผีลต่องบประมาณ ตอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบวา่
มาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบทีม่อียูเ่ดมิเพยีงพอและเหมาะสม ถา้จาํเป็น
และสามารถปฏบิตัไิดอ้าจมกีารเพิม่มาตรการหรอืปรบัปรุงมาตรการทีม่อียูใ่หส้อดคลอ้ง
กบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึคา่ใชจ้า่ยดว้ย 

10-12 สงู มผีลต่อสขุภาพในวงกวา้ง มกีารเสยีชวีติ ตอ้งการงบประมาณเพิม่ ตอ้งมกีารเพิม่
มาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบ ถา้ไมส่ามารถหลกีเลีย่งอาจจาํเป็นตอ้งมกีาร
ปรบัเปลีย่นวถิกีารดาํเนินงาน 
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(3) การเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบและการจดัทาํรายงาน 

การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพจะนําเสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม ในหวัขอ้ผลกระทบทางสุขภาพและการสาธารณสุข หากประเมนิแล้ว
พบว่ามีผลกระทบทางสุขภาพ โครงการก็จะนําเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบดงักล่าว โดยจะพจิารณาว่าผลกระทบทางสุขภาพทีอ่าจเกดิขึน้จะสามารถ
ป้องกนัหรอืทําใหล้ดลงไดอ้ย่างไร หรอืมทีางเลอืกในการดําเนินการที่ดกีว่าหรอืไม ่
โดยจะต้องคํานึงถงึทัง้การป้องกนัหรอืแก้ไขที่แหล่งกําเนิด การป้องกนัหรอืแก้ไขที่
ผูร้บัสมัผสั การเฝ้าระวงั การป้องกนัหรอืแกไ้ขระยะฉุกเฉิน ระยะสัน้ และระยะยาว 

 

5. การรบัฟังความคิดเหน็และช่องทางการส่ือสาร 

การจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ครัง้น้ี เป็นการรบัฟงัความคดิเหน็ต่อการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัฉีหลู่เมอืงยาง 
ของบรษิทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกดั  

นอกจากการรบัฟงัความคดิเหน็ในครัง้น้ีแลว้ ทา่นสามารถแสดงความคดิเหน็ต่อรา่งขอบเขตและ
แนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มฉบบัน้ีได ้โดยการสง่ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะไปที ่

1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัฉีหลู่เมอืงยาง โดยใชไ้ปรษณียบตัรทีแ่นบมาพรอ้ม
กบัเอกสารฉบบัน้ี 

2) คุณพชัร ี ไกรแกว้ 

 โทรศพัท ์0-2763-2828 ต่อ 2901 

 โทรสาร 0-2763-2839 

 E-mail : patcharee_k@uaeconsultant.com 

ภายในวนัที ่13 มถุินายน 2554 

 

“ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การศึกษาและประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีจะดาํเนินการต่อไป” 

 

บรษิทัฯ และคณะผูศ้กึษาขอขอบพระคุณทา่นมา ณ โอกาสน้ี 
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