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บทสรุปผู้บริหาร 

  

 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 ต้ังอยู่บนพื้นที่ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อวิน  และต าบลบึง  

อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการยกระดับจัดต้ังเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการประกอบอุตสาหกรรมที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือเช่าตามกฎหมายว่า

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภทอุตสาหกรรม

ยานยนต์แห่งอนาคต  

อนึ่ง ด้วยท าเลที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3 ที่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังน้ าลึกซึ่งเป็น

ท่าเรือส าคัญที่ท าให้รัฐบาลสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า และรถยนต์ระหว่างประเทศ 

เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพียง 20  กิโลเมตร และการมีระบบ

สาธารณูปโภคภายในโครงการที่ได้มาตรฐาน โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ังเป็นเขตส่งเสริม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3 พบว่าจะมีเม็ดเงินจากการลงทุนของนักลงทุนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศจากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าเหมายท่ีได้ด าเนินการประกอบกิจการแล้วและได้มีการ

คาดการณ์จะขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ  รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 ล้านบาท มีการ

จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 10,000 อัตรา  

ดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการจะได้รับยกระดับจัดต้ังเป็น

ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนต่อ

นโยบายของภาครัฐบาล 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาโครงการ 

บริษัท   ปิ่นทอง   อินดัสเตรียล     ปาร์ค  จ ากัด (มหาชน)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538    
ส านักงานต้ังอยู่เลขที่  789  หมู่ที่  1  ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง  ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา  จังหวัด
ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อจัดต้ังเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยร่วมด าเนินงานกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ปัจจุบันมีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

 
1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการที่ 1) 
2) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) โครงการ 2 
3) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3  
4) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4  
5) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 
 
โดยที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองทั้ง 5 โครงการ อยู่บนพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยรัฐบาลมองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาค
ตะวันออกที่สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม 
และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลจึงมีแนวคิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ข้ึนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง เพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ในการรองรับการต่อยอดของ 11 กลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่ม First S-Curve อันได้แก่   อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง  การแปรรูปอาหาร  และ การท่องเทียวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  นอกจากน้ียังได้มีการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New  S-Curve ได้แก่  
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจ าวัน   อุตสาหกรรมการบินแบบ
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ครบวงจร  ศูนย์ซ่อมอากาศยานชั้นส่วนอะไหล่รวมทั้งศูนย์ฝึกการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแล
สุขภาพแบบครบวงจร  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
นอกจากนี้ที่ต้ังของโครงการอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังเพียงประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งนโยบายภาครัฐมี
แผนงานที่จะขยาย เฟส 3 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า และรถยนต์ระหว่างประเทศ 
เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัท  ปิ่นทอง  อินดัสเตรียล ปาร์ค  จ ากัด (มหาชน)  จึงได้มองเห็นถึง

ศักยภาพของ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  โครงการ 3 ซึ่งต้ังอยู่พื้นที่ ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อวิน และต าบลบึง  

อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อรองรับการจัดต้ังเป็น  “ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ”  โดยมกีลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตสมัยใหม่  

 
ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้รับการประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18  

มกราคม 2556 พื้นที่โครงการทั้งสิ้น 1,561-0-0 ไร่     
 
ข้อมูลทั่วไปของสภาพพื้นที่ 
 

โครงการต้ังอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 สายพนมสารคาม-สัตหีบ ตอนบ้านเนินผาสุข-บ้านมาบ
เอียง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไร่ ด้านหน้าโครงการติดถนนทางหลวงหมายเลข 331 สายพนมสารคาม-สัต
หีบ ตอนบ้านเนินผาสุข-บ้านมาบเอียง สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าหญ้า และไร่มันส าปะหลัง 
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การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
จากศักยภาพของจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันหนึ่งของประเทศ 

และเป็นท่ียอมรับในฐานะเมืองอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ 
ด้วยถนนสายหลักทั้งถนนสุขุมวิทและมอเตอร์เวย์ และการเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น ถนนสาย 331 
(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีบริการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบคัน ซึ่ง
สนับสนุนการรองรับการประกอบอุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง และ   
ต่อเนื่องจากโครงการฝั่งทะเลตะวันออก    โดยมีท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังเป็นประตูการค้าที่ส าคัญ ซึ่งพื้นที่
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3   มีระยะทางห่างจากทางเรือน้ าลึกแหลมฉบังเพียง   20   
กิโลเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพนักลงทุนเป็นอย่างมาก  โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการที่ 3 ได้จัดพื้นที่
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตสมัยใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจ านวน780-1-78  ไร่ 

  
แผนการพัฒนาโครงการ 
 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3   มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน  ส าหรับแนวความคิดในการออกแบบโครงการผู้พัฒนา
เน้นการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพแก่โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่
โครงการ   โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ส าคัญดังนี้ 

แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
 
 แนวคิดในการปรับพื้นที่อุตสาหกรรม 
 สภาพพื้นที่ในโครงการมีลักษณะลาดชันสูง เน่ืองจากสภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่อยู่ติดกับภูเขา ดังนั้นการ
ปรับพื้นที่จะต้องค านึงถึงสภาพของแปลงที่ดินโดยการปรับดินในแต่ละแปลงจะต้องมีทั้งงานดินตัดและงานดิน
ถม เพื่อให้แต่ละแปลงสามารถตั้งโรงงานได้ โดยจะต้องสัมพันธ์กับผังแม่บทของแปลงที่ดินแต่ละแปลงและต้อง
ควบคุมให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับระดับถนน ซึ่งท าให้การระบายน้ าและระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
สามารถก่อสร้างได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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แนวคิดในการออกแบบระบบถนน 
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 มีถนนสายหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงกับโครงการได้คือสายแหลม
ฉบัง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331  ที่อ านวยความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ ในการออกแบบจะต้อง
ค านึงถึงความเชื่อมโยงและความเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน  
 
 หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบถนน 
 
 (1) การออกแบบทางเรขาคณิต (Geometric Design) 
  การออกแบบทางเรขาคณิตจะยึดถือตามมาตรฐานของ AASHTO (American Association of 
State Highway and Transportation Office) และมาตรฐานของกรมทางหลวงเป็นหลัก โดยพิจารณาประเภทรถ      
WB-50 (Large Semitrailer) เป็นเกณฑ์ 
 
  1) แนวถนน 
   การออกแบบแนวถนนจะพิจารณาให้มีแนวของถนนตรงมากที่สุด  พยายามให้มีมุมหัก
น้อย   ที่สุด โดยให้มีระยะการมองเห็นได้ไกลและระยะในการหยุดรถที่เพียงพอ  ในกรณีที่เป็นถนนปลายตันจะ
ก าหนดให้มีที่กลับรถได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงประโยชน์การใช้ที่ดินให้คุ้มค่าและสภาพภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวย 
 
  2) ความกว้างถนน 
   ความกว้างถนนจะพิจารณาจากปริมาณการจราจรในแต่ละวัน  ความสามารถในการ
ขยายถนนในอนาคตและขนาดของรถที่ใช้สัญจรเป็นหลัก  ทั้งนี้ได้พิจารณารถชนิด WB-50 ซึ่งมีความกว้าง
ของรถ 8.5 ฟุต (2.59 เมตร) และมีความยาวช่วงล้อทั้งสิ้น 50 ฟุต (15.24 เมตร) ตามมาตรฐานสากล 
(AASHTO) ดังนั้นความกว้างของช่องจราจรได้ก าหนดไว้ช่องละไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร  
 
  3) รัศมีความโค้ง 
   ก าหนดให้ถนนสายประธานมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 400 เมตร ยกเว้นหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากถูกบีบด้วยพื้นที่ข้างเคียงและทางสาธารณะประโยชน์ และให้มีการยก Super Elevation ที่โค้งไม่เกินร้อยละ 
4  ส าหรับถนนสายประธานและรัศมีในการเลี้ยวไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
 
  4)  การออกแบบแนวดิ่ง 
   พิจารณาออกแบบให้มีความลาดชันน้อยที่สุด โดยให้มีงานดินตัดและถนนถมปริมาณที่
ใกล้เคียงกัน โดยจากสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ลาดชันสูง และมีลักษณะเป็นเนินสูงต่ าสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ การ
ออกแบบจะก าหนดให้มีความลาดชันของถนนตามสภาพพื้นที่ที่เป็นไปได้ 
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 (2) ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ 
 
  - ถนนสายประธาน ความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และข้อจ ากัดความเร็วที่ทางแยกไม่
เกิน 30 กิโลเมตร 
 
  - ถนนสายรองประธาน ความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
  
  การก าหนดความเร็วของรถเพื่อพิจารณาใช้ประกอบการออกแบบทางด้านเรขาคณิตและ
ระดับของถนนเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนื่องจากเป็นเขตชุมชน มีรถบรรทุกหนักสัญจรและมีคนงานจ านวน
มากที่ต้องใช้ถนนร่วมกันจ าเป็นต้องก าจัดความเร็วของรถไว้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 
 (3) การออกแบบโครงสร้างถนน 
                     
  1) การออกแบบโครงสร้างถนน 
   โครงสร้างถนนได้พิจารณาก าหนดโครงสร้างของผิวถนนตามประเภทของรถและปริมาณ
การสัญจรตลอดรอบปีในการออกแบบ โดยยึดถือตามมาตรฐานของ  AASHTO     และก าหนดรอบปีในการ
ออกแบบไว้ 20 ปี ส าหรับโครงสร้างถนนของโครงการได้ก าหนดให้เป็นโครงสร้างผิวแอสฟัลต์โดยจะยึดตาม
มาตรฐานของ PCA (The Portland Cement Association ) 
 
  2) การออกแบบสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) 
   โครงสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม ก าหนดโครงสร้างตามน้ าหนักบรรทุก (Live Load) 
โดยพิจารณาตามมาตรฐานของ AASHTO ให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกชนิด HS 20-44 เป็น
เกณฑ์ 
 
 
 (4) การควบคุมจราจร 
  การควบคุมการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาติดต้ังป้ายจราจรอย่างพอเพียง 
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างถนนตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงในบริเวณที่จ าเป็น เช่น ปากทางหรือทาง
แยก นอกจากนี้จะใช้การออกแบบเรขาคณิต ทั้งในด้านระยะการมองเห็นและการหยุดรถเป็นส่วนหลักในการ
ควบคุมการจราจรให้เกิดความปลอดภัย 
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ประเภทของถนน 
 ประเภทของถนนพิจารณาตามลักษณะการใช้งานปริมาณการจราจรในแต่ละวัน ซึ่งสามารถแบ่งถนน
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
 
 (1) ถนนที่มีปริมาณจราจรจ านวนมากจ าเป็นต้องมีความกว้างผิวจราจรเพียงพอที่จะรับปริมาณจราจร  มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถนนสายประธานของโครงการมีผิวจราจรชนิดลาดยาง Asphaltic กว้าง 14 เมตร 
จ านวน 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนส าหรับวางเสาโคมส่องสว่างกว้าง 4 ม. ถนนแบ่งผิวจราจรข้างละ 2 ช่องจราจร ไหล่ทาง
เท้าลาดยาง Asphaltic กว้างข้างละ 2 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในเขตทาง การระบายน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ส่ีเหลี่ยมด้านนอกสุดใช้ส าหรับวางท่อประปา ท่อระบายน้ าเสียจากโรงงาน พร้อมบ่อพักเป็นระยะ ๆ มีพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้
ตามแนวสองข้างทาง มีเขตทางรวม 30 เมตร  40 เมตร และ 64 เมตร  

 
 (2) ถนนที่มีปริมาณการจราจรน้อยกว่าประเภทที่ 1 เป็นถนนที่แยกจากถนนประเภทที่ 1 เป็นถนน
สายรองประธาน  มีผิวจราจรชนิดลาดยาง Asphaltic กว้าง 14 เมตร จ านวน 4 ช่องจราจร  ไม่มีเกาะกลาง แบ่ง
ผิวจราจรข้างละ 2 ช่องจราจร ไหล่ทางลาดยาง Asphaltic กว้างข้างละ 2 เมตร ติดต้ังเสาไฟฟ้าแรงสูงและดวง
โคมส่องสว่างในเขตทาง การระบายน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ด้านนอกสุดใช้ส าหรับวางท่อ
ประปา ท่อระบายน้ าเสียจากโรงงาน พร้อมบ่อพักเป็นระยะ ๆ มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามแนวสองข้างทาง มีเขตทาง
รวม 16 เมตร และ  24 เมตร   
 
ลักษณะของโครงสร้าง 
 
 (1) โครงสร้างของถนน 
  โครงสร้างของถนนขึ้นอยู่กับน้ าหนักของรถบรรทุกจากรถบรรทุกขนาด  HS 20-44 ตาม
มาตรฐานของ AASHTO และปริมาณการจราจร ซึ่งสามารถก าหนดในเบื้องต้นได้ดังนี้คือ 
 
  ผิวถนนสายประธานและผิวถนนสายรองประธานเป็นชนิดแอสฟัลต์  หนาไม่น้อยกว่า 7.5ซ.ม 
ส าหรับความหนาในการออกแบบจริงจะต้องดูจากปริมาณการจราจรที่ใช้ในโครงการ วัสดุชั้นใต้ลงมาเป็นชั้น
หินคลุก 20 ซ.ม และชั้นลูกรัง 20 ซ.ม. 
  ความลาดของผิวถนน (Crown Slope) 2 % ส าหรับผิวถนนแอสฟัลต์ เพื่อระบายน้ าฝนสู่ระบบ
ระบายน้ าได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ขับขี่ยวดยานในช่วงฝนตก 
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 (2) โครงสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) 
 
  1) โครงสร้างสะพาน จะพิจารณาให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกชนิด  HS 20-44 
ตามมาตรฐานของ AASHTO โดยออกแบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จ  หรือพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหล่อในท่ีตามความเหมาะสม และใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
   
   - เหล็กข้ออ้อย    ใช้ มอก. 24 เกรด SD30, fs = 1400  ksc. 
   - เหล็กกลม ใช้ มอก. 20 เกรด SR24, fs = 1200 ksc.  
   - คอนกรีต           มีก าลังอัดประลัย =   350 ksc. 
 
  2) ขนาดของสะพาน 
 
   - สายประธานความกว้างผิวจราจรสะพานกว้างกว่าผิวจราจรทั้งหมดของถนนมีทาง
เท้าข้างละ 1.50 เมตร 
 
   - สายรองประธานความกว้างผิวจราจรสะพานกว้างกว่าผิวจราจรทั้งหมดของถนน  มี
ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 
 
  3) โครงสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) 
   โครงสร้างท่อลอดเหลี่ยมเป็นโครงสร้างแบบหล่อส าเร็จหรือโครงสร้างหล่อในที่ขนาดของ
ท่อลอดเหลี่ยมมีความยาวเท่ากับคันทาง (รวมไหล่ทาง) มีหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wing Wall) หรือเรียงหิน 
(Rip-Rap) โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
 
   - เหล็กข้ออ้อย ใช้ มอก.24 เกรด SD 30, fs = 1,400 ksc. 
   - เหล็กกลม ใช้ มอก.24 เกรด SD 24, fs = 1,200 ksc. 
   - คอนกรีต มีก าลังอัดประลัย = 350 ksc. 
 เครื่องหมายจราจร  
 โครงการจะติดต้ังเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจรเพื่อควบคุมการจราจรให้เกิดความปลอดภัย
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงในจุดที่มีความเหมาะสม  เช่น ทางแยก หรือ ทางโค้ง เป็นต้น  
ส าหรับไฟสัญญาณจราจรจะติดต้ังตามทางแยกที่มีความส าคัญตามความจ าเป็น 
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 แนวคิดในการออกแบบระบบระบายน้้าฝนและป้องกันน้้าท่วม 
 
ระบบระบายน้้าฝน 
 สภาพพื้นที่ของโครงการ มีความลาดชันของพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยทางด้านทิศเหนือของ
โครงการจะลาดต่ าไปทางด้านอ่างเก็บน้ าหนองค้อ ในพื้นที่ส่วนที่เหลือจะลาดต่ าไปทางทิศใต้ ไปยังอ่างเก็บน้ าห้วย
ใหญ่ การระบายน้ าของพื้นที่โครงการจะอาศัยทางน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านโครงการทั้งหมดระบายน้ าออกจากพื้นที่
โครงการ  
 
 ลักษณะพื้นที่ในโครงการ มีความลาดชันสูง และแนวการไหลของน้ า
ธรรมชาติเดิมเบื้องต้นต้องมีการปรับพื้นที่ให้สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ แนวการระบายน้ าฝนจะใช้การ
วางรางระบายน้ าไปตามแนวถนนเป็นหลักโดยใช้รางระบายน้ าเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม โดยจะมี
ท่อ คสล. ช่วยระบายในช่วงลอดใต้ถนนเป็นบางช่วง ๆ แนวการระบายน้ าเบื้องต้น หลังจากการพัฒนาพื้นที่
แล้ว  

หลักการในการประเมินปริมาณน้ าไหลนั้นจะก าหนดให้ปริมาณน้ าไหลนองมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน
โดยตรง โดยให้มีสัดส่วนน้ าฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่ซึ่งเรียกว่าวิธีเรชันแนล (Rational Method) ตาม
สมการดังนี ้

  

 Q    =  0.278 CIA 

 

 โดยที่ Q = อัตราการไหลนองสูงสุด (Peak Runoff) ในรางระบาย ณ จุดที่พิจารณา หน่วยเป็น
ลูกบาศก์เมตร/วินาท ี

  C = สัมประสิทธิ์การไหลนองเป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วยขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่บริเวณนั้น
ในที่นี้ใช้ค่า C = 0.7 

  I = ความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตก (มิลลิเมตร/ชั่วโมง) 

  A = พื้นที่ที่จะระบายน้ าออก (ตารางกิโลเมตร) 

 

  วิธีเรชั่นแนลนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

 

  1) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองเป็นค่าคงที่ 
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  2) อัตราการไหลนองสูงสุดที่จุดใด ๆ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตกใน
ช่วงเวลานับค่าฝนตกมาจนถึงจุดนั้น (Time of concentration: Tc) 

  3) เวลานับค่าฝนตก (Tc) ให้ถือค่าเท่ากับเวลาที่น้ าไหลนองก่อตัวเป็นรูปร่างไหล  จากจุดที่
ไกลที่สุดของพื้นที่ระบายมายังจุดที่ก าลังพิจารณาหรือออกแบบ 

  4) ความถี่ของอัตราน้ าไหลนองสูงสุดเท่ากับความถี่ของฝนที่ความเข้มเฉลี่ยนั้น ๆ ความถี่ของ
ฝนส าหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมใช้ความถี่ 10 ปี ช่วงเวลานับค่าฝนตก (Time of concentration) เท่ากับเวลา
น้ าไหลนองที่ไหลจากบริเวณพื้นที่นั้นลงรางหรือท่อระบายน้ า (Overland time) และเวลาที่น้ าไหลในราง หรือท่อ
ระบายน้ ามาถึงจุดที่พิจารณา (Drain time) ความเร็วของน้ าที่ไหลในรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาท ีและไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที 

  การหาความจุและความเร็วน้ าในรางระบายรูปสี่เหลี่ยม ใช้สูตรการค านวณความจุของน้ าในราง 
(Discharge Capacity) โดยใช้ Manning’s formula 

 

    Q = A    V 

         V = 1/n  R2/3 S1/2 

  เมื่อ  Q = Discharge capacity  

    A = Flow Area (ตารางเมตร) 

    V = Flow Velocity (เมตร/วินาท)ี 

    n = Manning’s Roughness Coefficient 

    R = Hydraulic Radius (เมตร) 

    S = Slope Channel 

   

  1) ค่า Manning’s Roughness Coefficient 

   = 0.015 ส าหรับท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   = 0.015 ส าหรับรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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  2) เกณฑ์ก าหนดการไหลของน้ าในคลองและท่อระบายน้ า 

   - ความเร็วของน้ าระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร/วินาที ส าหรับท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

 

   - ความเร็วของน้ าระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร/วินาที ส าหรับรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

 

  3) Slope of Channel ความลาดของก้นรางระบายน้ าขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความเร็วการ
ไหลของน้ า 

 

  4) ส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมดออกแบบระบบระบายน้ าฝนเป็นระบบราง
คอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม เกณฑ์ก าหนดการไหลของน้ าในท่อความเร็วไม่น้อยกว่า  0.6 เมตร/วินาที เพื่อป้องกันการ
ตกตะกอน และใช้ค่า n (Manning’s Roughness Coefficient) เท่ากับ 0.015 

 

  5) การระบายน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการจะเป็นการระบายน้ าโดย  Gravity Flow ไม่ต้อง
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า 

 

ระบบป้องกันน้้าท่วม 
 

 (ก) การยกระดับพื้นที่ริมคลองและทางน้้าต่าง ๆ  

  ระบบป้องกันน้ าท่วม หมายถึง การป้องกันน้ าจากภายนอกหลากเข้ามาในพื้นที่โครงการ 
แนวทางในการป้องกันน้ าท่วมโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ 
 
  ก) การถมที่ในพื้นที่โครงการเพื่อยกระดับให้สูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร 
 
  ข) การก่อสร้างคันกั้นน้ ารอบพื้นที่โครงการ หรือมีแนวรางระบายน้ าออกสู่ทางระบาย
ธรรมชาติ 
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  เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สูงไม่มีการหลากของน้ าจากภายนอกโครงการจึงไม่
จ าเป็นต้องมีระบบป้องกันน้ าท่วมจากนอกโครงการ แต่จะต้องท าการขุดลอกทางระบายน้ าธรรมชาติภายใน
โครงการเพื่อจะระบายน้ าจากภายในโครงการสู่ทางน้ าธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

 (ข) การก้าหนดพื้นท่ีกันชน 

  โครงการจะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ทรงสูงเป็นแนว 3 แถว และปลูกหญ้าคลุมดินตลอดแนวทั้ง
สองฝั่งของพื้นที่ริมคลองและทางน้ าสาธารณะทุกสายภายในพื้นที่โครงการ โดยแนวการปลูกต้นไม้จะมีความ
กว้างจากแนวริมคลองประมาณ 10 เมตร  
 
 (ค) อ่างชะลอน้้า (บ่อหน่วงน้้า) 
  ระบบบ่อพักน้ าฝน (อ่างชะลอน้ าฝน) ของโครงการจะเป็นระบบที่ออกแบบเพื่อกักเก็บน้ าฝน
ส่วนเกินที่ตกลงบริเวณโครงการฯ โดยน้ าฝนส่วนเกินดังกล่าว ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนที่ค านวณได้จากค่าความเข้ม
ฝนหรือปริมาณน้ าฝนที่โครงการจะต้องระบายออกนอกโครงการ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่โครงการฯ มีการพัฒนาพื้นที่
แล้วลบด้วยปริมาณน้ าฝนที่เกิดขึ้นก่อนมีโครงการ โดยก าหนดให้ระบบบ่อพักน้ าฝนจะต้องมีความสามารถรองรับ
ปริมาณน้ าฝนส่วนเกินดังกล่าว ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และน้ าฝนดังกล่าวจะถูกระบายออกนอกพื้นที่ภายหลังใน
อัตราไม่เกินกว่าปริมาณน้ าฝนที่เกิดขึ้นก่อนมีโครงการ 

 

  ก) การค้านวณหาขนาดความจุของอ่างชะลอน้้าท่ีเหมาะสมของโครงการ 

จากการศึกษาสภาพการระบายน้ าในปัจจุบัน (ก่อนมีการพัฒนาโครงการ) และสภาพการระบายน้ าในอนาคต (หลังมี
การพัฒนาโครงการ) คุณลักษณะของพื้นที่การระบายน้ าซึ่งประกอบด้วย สภาพการใช้ที่ดิน อัตราการระบายน้ า และ
ทิศทางการระบาย ในการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนสภาพปัจจุบันให้สอดคล้องกับการวางผังแม่บท ท าให้อัตราการระบาย
น้ า และปริมาตรน้ าท่าที่เกิดขึ้น เพิ่มปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ าของโครงการ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องออกแบบอ่างชะลอน้ าเพื่อกักเก็บปริมาตรน้ าที่เพิ่มขึ้น ก่อนที่จะระบายปริมาณน้ าดังกล่าวออกด้วยอัตรา
เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราการระบายน้ าก่อนมีการพัฒนาโครงการ 

  ข) แนวความคิดในการค้านวณหาขนาดอ่างชะลอน้้า 
การออกแบบอาคารควบคุมการระบายน้ าจากอ่างชะลอน้ าและปริมาตรเก็บกักที่ต้องการ (ผลต่างของปริมาตรน้ าท่วม
ก่อนและหลังมีโครงการ) จะใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ าท่วมสะสม (มิลลิเมตร) กับ
อัตราการระบายน้ าออกสะสม (มิลลิเมตร) ผลต่างที่มากที่สุดของปริมาตรน้ าท่วมสะสมและการระบายน้ าออกสะสม เมื่อ
น ามาคูณกับพื้นที่การระบายน้ าย่อยของโครงการจะได้รับปริมาตรน้ าท่วมที่จะต้องเก็บกัก การค านวณกราฟปริมาตร
น้ าท่วมสะสมหาได้จากการน าค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่าของพื้นที่การระบายน้ าคูณกับกราฟปริมาณน้ าฝนสะสม 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของการเกิดน้ าท่า 
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ตาราง 

ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดน้้าท่า 
 

ชนิดการใช้ท่ีดิน ค่าสัมประสิทธิ์น้้าท่า 
1. พื้นที่เกษตรกรรม และที่รกร้าง 0.20 – 0.25 
2. ย่านพาณิชยกรรมและย่านที่พักอาศัย 0.40 – 0.50 
3. ย่านอุตสาหกรรม 0.50 – 0.80 
ช่วงเวลาในการระบายน้ าออกจากอ่างชะลอน้ า จะใช้ช่วงเวลาในการระบายออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงหลังจาก
ฝนหยุดตกในการออกแบบปริมาตรเก็บกักน้ าในอ่างชะลอน้ า จะพิจารณาให้อัตราการระบายน้ าออกน้อยกว่าหรือ
เท่าอัตราการระบายน้ าก่อนมีการพัฒนาโครงการซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาตรน้ าท่าที่เพิ่มขึ้น และอัตราการ
ระบายน้ าออก ขนาดความจุและขนาดพื้นที่ของอ่างชะลอน้ าใน 
3.4 แนวความคิดในการออกแบบระบบผลิตและจ่ายน้้าประปา 
3.4.1 ประมาณการความต้องการใช้น้้า 
 เน่ืองจากโครงการมีนโยบายที่จะไม่ใช้น้ าจากแหล่งน้ าผิวดินที่ผ่านพื้นที่โครงการ ดังนั้นทางโครงการ
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดหาแหล่งน้ าดิบที่จะน ามาปรับปรุงคุณภาพเป็นน้ าใช้ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ าหลักของ
โครงการ โดยซื้อจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ East Water ซึ่งมี
คุณภาพน้ าดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยโครงการจะติดตั้งสถานีสูบ
น้ าดิบจากแนวท่อน้ าดิบบริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลม
ฉบัง) เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 400 มิลลิเมตร โดยต้องท าการพักน้ าดิบไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาดความจุ 450 
ลูกบาศก์เมตร เนื่องมาจากโครงการไม่สามารถที่จะสูบน้ าดิบจากท่อน้ าดิบของ East Water ได้โดยตรง เพราะ
แรงดันในเส้นท่อน้ าดิบมีค่าเท่ากับ 60 m.MSL. แต่ระดับความสูงของพื้นที่โครงการอยู่ที่เส้นระดับความสูง
ระหว่าง 100-190 m.MSL. ซึ่งมีค่าระดับต่างกันมากท าให้แรงดันในเส้นท่อมีไม่เพียงพอที่จะส่งน้ าไปใน
โครงการได้และถ้าโครงการสูบน้ าจากเส้นท่อโดยตรงจะท าให้ผู้ใช้น้ ารายอ่ืนเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าขึ้น 
ดังนั้น จะต้องออกแบบถังเก็บน้ าใต้ดินก่อนที่จะสูบน้ าดิบมากักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ าดิบภายในโครงการ ที่มีขนาด
ความจุรวม 31,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้ต่อไป ซึ่งมีแนวท่อน้ าดิบและน้ าใช้ในพื้นที่
โครงการ 

   ส าหรับแผนการจัดหาน้ าดิบส าหรับโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (ก) โครงการจะต้องมีถังเก็บน้ าใต้ดินภายนอกโครงการที่จะรับน้ าดิบที่จ่ายผ่านท่อน้ าดิบ
หนองปลาไหล-หนองค้อ ของ East Water ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งสามารถเก็บน้ าดิบได้
ประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตร 
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   (ข) โครงการจะต้องมีอ่างเก็บน้ าดิบภายในโครงการส าหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ดิบเป็นน้ าใช้ โดยตั้งอยู่ใกล้กับโรงผลิตน้ าประปา มาเก็บกักไว้ในอ่างน้ าดิบ ซึ่งมีพื้นที่ขอบอ่างประมาณ 8 ไร่ 
และสามารถเก็บน้ าดิบได้ประมาณ 31,000 ลูกบาศก์เมตร 

   ส าหรับความต้องการใช้น้ าของพื้นที่ส่วนต่าง ๆ  ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้ประมาณการ
ปริมาณน้ าใช้ของโครงการ เป็น 4 ส่วน ดังนี ้

   (ก) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่รวม 1,032-1-54.80ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.61 ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด  โครงการได้มีการทบทวนการใช้น้ าและเปรียบเทียบการใช้น้ าของโครงการ 1 และ โครงการ 2 
ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายลักษณะเดียวกัน กับโครงการ 3 โดยได้รวบรวมข้อมูลการใช้น้ าจริงอยู่ที่ 2.50 
ลูกบาศก์เมตร ต่อ ไร่ ต่อ วัน ดังนั้นปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดจึง เท่ากับ 2,580  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ตาราง 

มาตรฐานคุณภาพน้้าดิบ 

 
ล้าดับ ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐานน้้าดิบของ กนอ. 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  5.5 – 8.5 
2. สี (TRUE CPLOR) COBALT SCALE ไม่มากกว่า        20 
3. เหล็กและแมงกานีสรวมกัน ppm. ไม่มากกว่า        1.0 
4. ทองแดง ppm. ไม่มากกว่า        1.0 
5. สังกะสี ppm. ไม่มากกว่า        1.0 
6. แคลเซียมและแมงกานีส ppm. ไม่มากกว่า        150 
7. ซัลเฟต ppm. ไม่มากกว่า        200 
8. คลอไรด์ ppm. ไม่มากกว่า        250 
9. ฟลูออไรด์ ppm. ไม่มากกว่า        1.0 

10. ไนเตรท ppm. ไม่มากกว่า        40 
11. Detergent (ABS) ppm. ไม่มากกว่า        1.5 
12. สารประกอบฟีนอล ppm. ไม่มากกว่า      0.001 
13. ปรอท ppm. ไม่มากกว่า      0.001 
14. ตะกั่ว ppm. ไม่มากกว่า       0.05 
15. สารหน ู ppm. ไม่มากกว่า       0.01 
16. เซเลเนียม ppm. ไม่มากกว่า       0.01 
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17. โครเมียม ppm. ไม่มากกว่า       0.05 
18. ไชยาไนด์ ppm. ไม่มากกว่า        0.2 
19. แคดเมียม ppm. ไม่มากกว่า       0.01 
20. แบเรียม ppm. ไม่มากกว่า        1.0 
21. เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 ของ BOD ppm. ไม่มากกว่า        2.0 
22. เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 ของ DO ppm. ไม่มากกว่า        4.0 
23. เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 ของค่าโคลิ

ฟอร์มแบคทีเรีย 
MPN/100 มล. ไม่มากกว่า      5,000 

24. กัมมันตภาพรังสีรวม เบคเคลเรล/ลิตร ไม่มากกว่า        0.1 
25. สารฆ่าแมลงรวม ppm. ไม่มากกว่า       0.005 

 ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2542 

   (ข) พื้นที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/ส านักงาน มีพื้นที่รวม 83-0-54.6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.53 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ก าหนดให้ค่าอัตราการใช้น้ าของพื้นที่พาณิชยกรรม /ที่พักอาศัย/ส านักงานที่ใช้
ในการคาดการณ์มีค่าเท่ากับ 11 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน  ดังนั้นเมื่อน ามาค านวณหาปริมาณการใช้น้ าส าหรับพื้นที่
พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/ส านักงานในพื้นที่โครงการจะคิดเป็นปริมาณการใช้น้ า 913 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 

   (ค) พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก มีพื้นที่ 213-2-30.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
14.20 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ถนนและระบบระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบผลิตและ
จ่ายน้ าประปา  บ่อหน่วงน้ า  และสถานีไฟฟ้าย่อย  

 

   (ง) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน มีพื้นที่ 175-1-80.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.66 ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่สามารถจะใช้น้ าจากน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว  (ไม่รวมพื้นที่สีเขียวตามแนวถนน
พื้นที่ 41-3-61.80 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 2.79 ) 

                               

 

 แนวคิดในการออกแบบระบบผลิตประปา 

 แนวคิดในการออกแบบระบบผลิตน้ าประปาจะยึดถือมาตรฐาน -หลักเกณฑ์การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในเขตอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม
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แห่งประเทศไทย (กนอ.) และตามหลักวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลในการออกแบบระบบผลิตน้ าประปามี
แนวความคิดในการออกแบบดังนี้ 

 

(1) โครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบผลิตประปาจะต้องแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งาน
นาน 

 (2) เป็นระบบผลิตน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพดีสามารถผลิตน้ าประปาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(3) สามารถปรับปรุงและขยายก าลังการผลิตในอนาคตได้ง่าย 

(4) ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ และค่าบ ารุงรักษาไม่สูงนัก 

(5) การดูแลรักษาระบบสามารถท าได้โดยง่าย 

(6) การไหลของน้ าในระบบผลิตให้เป็นไปในลักษณะ Gravity Flow ให้มากที่สุด พยายาม 

 หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองสูบน้ าโดยไม่จ าเป็น 

(7) เป็นระบบที่สามารถท างานต่อเน่ืองได้ตลอด 20 ชั่วโมง  

 

 (1) หลักเกณฑ์ในการออกแบบ 

 

 1) ระบบจะต้องผลิตน้ าประปาได้ไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของปริมาณความต้องการใช้น้ าเฉลี่ยต่อ
วัน 

 2) อัตราน้ าสูญเสียเท่ากับ 10 % ของปริมาณความต้องการน้ าเฉลี่ยต่อวัน 

 3) ระบบผลิตน้ าประปาที่เลือกใช้ เป็นระบบผลิตน้ าแบบกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) ซึ่งเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พื้นที่น้อย และสามารถขยายอัตราการผลิตของระบบได้ง่าย 

 

 (2) ปริมาณความต้องการน้้าใช้ของโครงการ 

 

  1) ความต้องการใช้น้้า 

   - เขตพื้นที่อุตสาหกรรม 2.50  ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 

   - เขตพื้นที่พาณิชยกรรม/ส านักงาน 11 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
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  เน่ืองจากโครงการเขตอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3  จะน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางมาใช้ จึงไม่จ าเป็นจะต้องเผื่อปริมาณการผลิตน้ าประปาส าหรับพื้นที่สีเขียว  

 2) ข้อมูลส้าหรับการออกแบบ 
จ านวนพื้นที่ของกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการแบ่งได้ดังนี้ 

   พื้นที่เขตอุตสาหกรรม =   1,032-1-54.80  ไร ่
 พื้นที่เขตพาณิชยกรรม/ส านักงาน =       83-0-54.6  ไร ่
 

   3)  ปริมาณความต้องการน้้าใช้ของโครงการ 

   จากการวางผังโครงการ พบว่าเมื่อมีการเปิดด าเนินการและมีโรงงาน
อุตสาหกรรมและพื้นที่ประกอบอื่น ๆ เช่น พื้นที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/ส านักงาน เป็นต้น เปิดด าเนินการเต็ม
พื้นที่โครงการจะมีปริมาณความต้องการน้ าใช้ของโครงการดังต่อไปนี้ 
 
   (ก) เขตอุตสาหกรรม  

    พื้นที่เขตอุตสาหกรรม = 1,032-1-54.80 ไร ่
    อัตราความต้องการน้ า  = 2.50 ลูกบาศก์เมตรไร่/วัน  
    ปริมาณความต้องการน้ าใช้ = 2,580 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
     ของพื้นที่เขตอุตสาหกรรม 
 
   (ข) เขตพาณิชยกรรม/ท่ีพักอาศัย/ส้านักงาน     
    พื้นที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/ส านักงาน = 83-0-54.6       ไร ่
      อัตราความต้องการน้ า = 11 ลูกบาศก์เมตรไร่/วัน  
      ปริมาณความต้องการน้ าใช้ = 913 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
      ของพื้นที่พาณิชยกรรม    
  
    ดังนั้น ปริมาณการผลิตน้้าประปา 
    ความต้องการน้ าใช้ในพื้นที่ = 3,493 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
    อัตราการผลิตน้ าประปา  = 1.4 เท่าของปริมาณที่ต้องการ 
     อัตราการผลิตน้ าประปา = 4,890.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
       หรือ  203.76   ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
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    การออกแบบระบบผลิตน้ าประปาออกเป็น 2 ระยะ โดยมีอัตราการผลิตน้ าประปาเท่า 
ๆ กันทุกระยะ ซึ่งแต่ละระยะมีอัตราการผลิตน้ าประปาสูงสุดได้  3,000 ลูกบาศก์เมตร/วันหรือ 200 ลูกบาศก์
เมตร ต่อ ชั่วโมง(ผลิต 15 ชั่วโมง) โดยในระยะแรกของการด าเนินการโครงการจะมีโรงงานอุตสาหกรรมไม่เต็มทั้ง
พื้นที่เขตอุตสาหกรรมและอีกทั้งยังเป็นระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นโรงผลิตน้ าประปาจะ
เร่ิมก่อสร้างในระยะที่ 1 ก่อน จนกระทั่งปริมาณความต้องการใช้น้ ามีปริมาณถึงร้อยละ 70 ของความสามารถใน
การผลิตทั้งหมดของระยะที่ 1 จึงจะเร่ิมสร้างระบบผลิตน้ าประปาในระยะต่อ ๆ ไป ตามล าดับ 
 
   

  4) การออกแบบระบบผลิตน้้าประปา และระบบท่อจ่ายน้้า 

   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าจะยึ ดถือมาตรฐาน -หลัก เกณฑ์การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่อุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และตามหลักวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยจะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 

   (ก) การวางท่อน้้าดิบ 

    ก) แนวท่อน้ าดิบ 
     ทางโครงการจะท าการวางท่อน้ าดิบจากสถานีสูบน้ าดิบอ่างเก็บน้ าดิบภายนอก
โครงการ โดยรับน้ าดิบจากท่อน้ าดิบหนองปลาไหล-หนองค้อของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จ ากัด (East Water) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการและต่อท่อมาตามถนนสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เข้ามายังพื้นที่โครงการและวางท่อไปยังอ่างเก็บน้ าดิบของโครงการต่อไป โดยใช้
เคร่ืองสูบน้ าดิบ ขนาด 181 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงแรงดันน้ า 15 เมตร จ านวน 3 ตัว 
    ข) วัสดุท่อ 
     ท่อส่งน้ าดิบภายในโครงการจะเป็นท่อ HDPE (High Density Polyethylene) PN.10 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถส่งน้ าได้อย่างน้อยวันละประมาณ 13,000ลูกบาศก์เมตร/วัน 

   (ข) ระบบผลิตน้้าประปา 
    ระบบผลิตน้ าประปาที่เลือกใช้เป็นระบบการผลิตแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว 
(Sedimentation/Rapid Sand Filter) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานกันโดยทั่วไป การด าเนินงานดูแลรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน 
การออกแบบถังต่าง ๆ ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยคุณภาพ
น้ าประปาที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานคุณภาพน้้าประปา 
 
ล้าดับ ดัชนีคุณภาพ หน่วย ความเข้มข้นท่ีให้มีได้ 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  6.5 – 7.8 
2. สี (TRUE CPLOR) COBALT SCALE ไม่มากกว่า        5.0 
3. ความขุ่น NTU. ไม่มากกว่า        5.0 
4. TOTAL SOLID ppm. ไม่มากกว่า        200 
5. เหล็ก ppm. ไม่มากกว่า        0.5 
6. แมงกานีส ppm. ไม่มากกว่า        0.3 
7. เหล็กและแมงกานีสรวมกัน ppm. ไม่มากกว่า        0.5 
8. ทองแดง ppm. ไม่มากกว่า        1.0 
9. สังกะสี ppm. ไม่มากกว่า        1.0 

10. แคลเซียม ppm. ไม่มากกว่า        75 
11. แมกนีเซียม ppm. ไม่มากกว่า        50 
12. ซัลเฟต ppm. ไม่มากกว่า        200 
13. คลอไรด์ ppm. ไม่มากกว่า        250 
14. ฟลูออไรด์ ppm. ไม่มากกว่า        0.7 
15. ไนเตรท ppm. ไม่มากกว่า        40 
16. Detergent (ABS) ppm. ไม่มากกว่า        0.5 
17. สารประกอบฟีนอล ppm. ไม่มากกว่า      0.001 
18. ปรอท ppm. ไม่มากกว่า      0.001 
19. ตะกั่ว ppm. ไม่มากกว่า       0.05 
20. สารหน ู ppm. ไม่มากกว่า       0.05 
21. เซเลเนียม ppm. ไม่มากกว่า       0.01 
22. โครเมียม ppm. ไม่มากกว่า       0.05 
23. ไชยาไนด์ ppm. ไม่มากกว่า        0.2 
24. แคดเมียม ppm. ไม่มากกว่า       0.01 
25. แบเรียม ppm. ไม่มากกว่า        1.0 
26. MPN ต่อ 100 มล. ไม่มากกว่า        2.2 
27. E. COLI  ไม่มี 
28. STANDARD 

PLATECOUNT  
ต่อ 50 มล. ไม่มากกว่า        500 
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29. กัมมันตภาพรังสีรวม เบคเคลเรล/ลิตร ไม่มากกว่า        0.1 
30. สารฆ่าแมลงรวม ppm. ไม่มากกว่า       0.05 

ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2542 
 ระบบผลิตน้ าประปาเป็นแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว ประกอบด้วย ถังกวนเร็ว (Rapid Mixing 
Basin) ถังกวนช้า (Slow Mixing Basin) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถังกรองทรายเร็ว (Rapid Sand Filter) 
ถังปฏิกิริยาคลอรีน (Chlorine Contact Tank) และถังพักน้ าใส (Clear Water Tank) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าจ่าย
ให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ ส าหรับผังระบบผลิตน้ าประปาและผังแสดงต าแหน่งของระบบผลิตน้ าประปา
และของโครงการ   ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 
   ขั้นตอนการท้างานของระบบผลิตน้้าประปา 

   ในการออกแบบก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาเป็นไปตามข้อก าหนดของ กนอ. คือ ก าหนดให้
ระบบผลิตน้ าประปามีความสามารถในการผลิตเท่ากับ 1.4 เท่าของความต้องการใช้น้ าทั้งหมด ซึ่งความต้องการ
ใช้น้ าประปาจะมีเฉพาะพื้นที่เขตอุตสาหกรรม พื้นที่พักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/ส านักงานเท่านั้น 
ดังนั้นอัตราการผลิตน้ าประปาทั้งหมดเท่ากับ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ในการออกแบบได้แบ่งระยะการ
ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาของโครงการออกเป็น 2 ชุด ซึ่งมีก าลังผลิตสูงสุดระยะละ 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
หรือ 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยท างานวันละประมาณ 15 ชั่วโมง เร่ิม
จากสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าดิบเข้าโรงงานผลิตน้ าประปาแบบ Surface Water Treatment ประกอบด้วยถังกวนเร็ว 
(Rapid Mixing Basin) ถังกวนช้า (Slow Mixing Basin) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถังกรองทราย 
(Rapid Sand Filter) ถังปฏิกิริยาคลอรีน (Chlorine Contact Tank) ถังพักน้ าใส (Clear Water Tank) เป็นต้น น้ า
สะอาดที่ได้จะถูกน าไปเก็บยังถังเก็บน้ าใส เพื่อจ่ายให้แก่พื้นที่ต่าง  ๆในโครงการ ส าหรับโครงสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปาและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าของโครงการมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

 
   ก) น้ าดิบจากแหล่งน้ าดิบจะถูกสูบไปยังถังกวนเร็ว ซึ่งภายในถังจะมีอุปกรณ์กวนน้ าให้
อนุภาคกระจายตัว ดังนั้นเมื่อเติมสารเคมี เช่น สารส้ม และปูนขาวลงไป สามารถท าปฏิกิริยากับน้ าได้ดีในถัง
กวนเร็ว และจะมีการเติมคลอรีนเพื่อก าจัดสาหร่ายหรือฆ่าเชื้อโรคบางส่วนในน้ าก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถังกวนช้า 

 

   ข) ถังกวนช้าภายในจะมีอุปกรณ์กวนน้ า เพื่อให้ Floc ซึ่ง Floc ที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ และ
เติมสาร Polymer เพื่อช่วยในการจับตัวของ Floc ก่อนจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอน 

 

   ค) ถังตกตะกอนจะท าหน้าที่แยกของแข็งซึ่งจับตัวเป็น Floc ออกจากน้ า โดยน้ าใสจะไหล
ล้นสู่ด้านบนเพื่อผ่านไปยังถังกรองทรายเร็ว (Rapid Sand Filter) ส่วนตะกอนด้านล่างจะไหลไปสู่บ่อตกตะกอน 
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   ง) น้ าใสจากถังตกตะกอนจะไหลมายังถังกรองทรายเร็ว (Rapid Sand Filter) เพื่อกรองสาร
แขวนลอยต่าง ๆ ออกจากน้ า โดยน้ าที่ผ่านการกรองจะไหลไปยังถังปฏิกิริยาคลอรีน (Chlorine Contact Tank) ที่
มีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและปล่อยให้คลอรีนท าปฏิกิริยากับน้ าให้สมบูรณ์ก่อนปล่อยลงสู่ถังพักน้ าใส 
เพื่อรอการสูบจ่ายต่อไป 

    จ) ตะกอนที่อยู่ในบ่อพักตะกอนจะถูกน ามาท าให้แห้งที่ลานตากตะกอนเพื่อลด
ปริมาตร โดยตะกอนที่ได้จะน าไปท าปุ๋ยเพื่อใช้ส าหรับพื้นที่สีเขียวของโครงการต่อไป 

 

    ขนาดของระบบผลิตน้้าประปา 
    โครงการออกแบบระบบผลิตน้ าประปาบนพื้นฐานความต้องการใช้น้ าภายโครงการที่
ได้กล่าวมาแล้ว และพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการท างานของระบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ
รวมถึงการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตามระยะการพัฒนาดังนี้ 

 

    ก) ระบบผลิตน้ าประปาที่ เลือกใช้ เป็นแบบการตกตะกอนและทรายกรองเร็ว 
(Sedimentation/Rapid Sand Filter) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานกันโดยทั่วไป การด าเนินงานดูแลรักษาท าได้ง่ายไม่
ซับซ้อน 

 

    ข) สามารถท างานได้ต่อเนื่องตลอด 15 ชั่วโมง โดยน้ าที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานน้ าบริโภคของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 

    ค) การไหลของน้ าในระบบผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบ Gravity Flow เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ใช้เคร่ืองสูบน้ าเพื่อประหยัดพลังงานและต้นทุน 

 

    ง) ถังกวนเร็ว (Rapid Mixing Basin), ถังกวนช้า (Slow Mixing Basin), ถัง 
ตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีภาวะผิว (Surface Loading) ไม่มากกว่า 2.7 ลูกบาศก์เมตร/ตาราง-เมตร/
ชั่วโมง (กนอ.) 

 

    จ) ระบบป้อนสารเคมี เคร่ืองสูบสารเคมีเป็นชนิด Metering Pump สามารถปรับอัตรา
สูบได้โดยมีความสามารถในการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่ารายการค านวณ ถังเก็บสารเคมีส าหรับสูบจ่ายมีขนาด
ความจุส าหรับการใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (กนอ.)  
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    ฉ) ถังปฏิกิ ริยาคลอรีน  การฆ่าเชื้อโดยใช้ก๊าซคลอรีนเหลวซึ่งมีการจ่ายที่ 
Prechlorination และ Post Chlorination โดยมี Chlorine Residue อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.5 mg/l ก่อนเข้าถังเก็บน้ า
ใส (กนอ.) 

 

   (ค) ระบบจ่ายน้้า 

    ระบบจ่ายน้ าของโครงการจะใช้แบบระบบจ่ายน้ าแบบหอถังสูงและอัดเข้าเส้นท่ อ
ร่วมกันโดยในกรณีที่มีความต้องการใช้น้ ามากโครงการจะจ่ายน้ าแบบอัดเส้นท่อโดยตรง เพื่อให้แรงดันน้ ามี
ความคงที่ (รายการค านวณแรงดันน้ าในเส้นท่อดังแสดงภาคผนวก ฉ)โดยใช้เคร่ืองสูบน้ าขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง แรงดันน้ า 40 เมตร จ านวน 4 ตัว (ส ารองกรณีที่เกิดอัตราการใช้น้ าสูงสุด (Peak Demand 1 ตัว) 
ควบคุมการเปิด-ปิดของเคร่ืองสูบน้ าโดยระบบอัตโนมัติ โดยมีอัตราการจ่ายน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และมีแรงดันน้ าที่ปลายท่อ ณ จุดที่ไกลที่สุดไม่ต่ ากว่า 2 บาร์ โดยมีแนวท่อจ่ายน้ าประปา  
 
   (ง) ระบบท่อจ่ายน้ าประปา 
 
    ก) มีแรงดันของน้ า ณ จุดจ่ายน้ าในโครงการทุกจุดต้องไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร และไม่เกิน 6.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
 
    ข) อัตราการจ่ายน้ าเข้าระบบท่อจ่ายน้ าประปาสูงสุด จะต้องไม่น้อยกว่าค่าความ
ต้องการใช้น้ าต่อชั่วโมงสูงสุด (2.5 เท่าของค่าเฉลี่ยความต้องการน้ าใช้ต่อวันหารด้วย 24 ชั่วโมง) 
 
    ค) ความเร็วของน้ าในเส้นท่อจ่ายน้ าไม่เกิน 1.8 เมตร/วินาที (บางจุดไม่เกิน 2.1 เมตร/
วินาที โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของความยาวท่อทั้งหมด) 
 
    ง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายน้ าสายหลัก ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
ส าหรับเขตอุตสาหกรรมและไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ส าหรับเขตที่พักอาศัย พาณิชย์และส านักงาน มีระยะห่าง
ระหว่างวาล์วไม่เกิน 200 เมตร 
 
    จ) การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ าประปาจะออกแบบให้มีลักษณะท่อเป็น Loop และ
หลีกเลี่ยงการวางท่อแบบปลายตัน เพื่อป้องกันการขาดน้ าในบางช่วง กรณีท่อต้นทางมีการซ่อมบ ารุง 
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   (จ) ระบบน้ าดับเพลิง 

    ระบบท่อจ่ายน้ าดับเพลิงนอกอาคารของโครงการได้ถูกออกแบบตามข้อก าหนดและ
หลัก เกณฑ์การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวมทั้งมาตรฐาน
การออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของ 
NFPA  ดังนี ้

 

    ก) ขนาดท่อ 

 

     - ขนาดของท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร โดยทั่วไปจะต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 150 มิลลิเมตร 

 

     - ในกรณีที่ระบบท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคารต่อถึงกัน โดยมีทิศทางการไหลของ
น้ ามาบรรจบกันได้ทั้ง 2 ด้าน (Loop System) และความดันของน้ าในระบบสูงมาก ให้มีขนาดท่อน้ าตามที่
ก าหนดในเกณฑ์จ าแนกหัวดับเพลิง 

 

เปรียบเทียบระบบดับเพลิงของโครงการกับมาตรฐาน NFPA มาตรฐาน กนอ. และมาตรฐาน ว.ส.ท. 

 

มาตรฐาน NFPA มาตรฐาน กนอ. มาตรฐาน ว.ส.ท. 
ระบบดับเพลิงของ

โครงการ 
- ขนาดของท่อจะต้องมีขนาด
ไม่เล็กกว่า 150 มม. 

- ขนาดท่อไม่เล็กกว่า150 
มม.  

- ขนาดท่อไม่เล็กกว่า150 
มม. 

- มีท่อน้ าดับเพลิงขนาดไม่
ต่ ากว่า 150 มม. 

- ขนาดของหัวต่อทางน้ าเข้า
ของหัวดับเพลิงกับระบบท่อ
น้ าจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 
150 มม. 

- หัวดับเพลิงมีประตูน้ า
ขนาด 150 มม. เชื่อม
ระหว่างท่อจ่ายน้ าและ
ดับเพลิง 

- ขนาดไม่เล็กกว่า 150 
มม. 

- หัวจ่ายน้ าดับเพลิงมีขนาด
ทางน้ าเข้าไม่น้อยกว่า150 
มม. 

- ความสูงของหัวดับเพลิง
จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.6 ม. 
วัดจากแนวศูนย์กลางของหัว
น้ าออกถึงระดับพื้นดิน 

- 
 

- ความสูงของหัวดับเพลิง
จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.6 
ม. วัดจากแนวศูนย์กลาง
ของหัวน้ าออกถึงระดับ
ดิน 

- ความสูงของหัวดับเพลิง
0.8-1.2 ม. 
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- แหล่งน้ าเพื่อการดับเพลิง
จะต้องมีปริมาณพอเพียงและ
เชื่อถือได้อาจจะมาจากแหล่ง
น้ าแหล่งเดียวหรือหลาย
แหล่งเช่นถังเก็บน้ าบริโภคใต้
ดินถังน้ าสูง เป็นต้น 

- เก็บกักร่วมกับถังเก็บน้ า
ใสโดยเพิ่มค่าความจุ
ส าหรับปริมาณน้ าดับเพลิง 
1,200 ลบ.ม.ส าหรับนิคมฯ 
ที่มีพื้นที่มากกว่า 4,000 ไร่
ขึ้นไป 

- 
 

- ถังพักน้ าใสขนาด 6,000 
ลบ.ม. บ่อพักน้ าทิ้งขนาด 
8,400 ลบ.ม. และอ่างเก็บ
น้ าดิบขนาด 54,038ลบ.ม. 
เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
เพื่อการดับเพลิง 

- 

- รถดับเพลิงที่ใช้ในนิคม
อุตสาหกรรมมีขนาดความ
จุของถังน้ าไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร 

- - 

- 

- ควรมีระบบดับเพลิงที่ติด
ตั้งอยู่กับที่ เช่นระบบ
อัตโนมัติ Automatic 
Sprinkler หรือหัวท่อน้ า
ดับเพลิงและระบบ
สัญญาณเตือนภัยควรเป็น
แบบอัตโนมัติ เช่น ระบบ
ตรวจจับอัคคีภัย หรือระบบ
กริ่งฉุกเฉิน 

- - 

- ความดันของจุดจ่ายน้ า
ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5.6 กก./
ตร.ซม. 

- ความดันของจุดจ่ายน้ า
ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1.5 
กก./ตร.ซม. และไม่
มากกว่า 6.0 กก./ตร.ซม. 

- 

ความดันของการจ่ายน้ าใน
เส้นท่อบริเวณจุดที่ไกล
ที่สุดไม่น้อยกว่า 1.5 กก./
ตร.ซม. 

ชนิดของท่อเป็นท่อซีเมนต์ใย
หินทนความดัน ท่อ
เหล็กหล่อท่อคอนกรีตอัด
แบบชนิดทนความดัน 

ท่อเหล็กเหนียว หรือท่อ
เหล็กหล่อ 

ชนิดของท่อเป็นท่อ
ซีเมนต์ใยหินทนความดัน 
ท่อเหล็กหล่อ ท่อ
คอนกรีตอัดแรงชนิดทน
ความดัน 

- ท่อที่โครงการใช้เป็นท่อ
เหล็กเหนียวและท่อซีเมนต์
ใยหิน 

 

มาตรฐาน NFPA มาตรฐาน กนอ. มาตรฐาน ว.ส.ท. 
ระบบดับเพลิงของ

โครงการ 
- จ านวนหัวต่อสายฉีดน้ า
ดับเพลิงให้มีไม่น้อยกว่า 2 
หัว 

- 
- จ านวนหัวต่อสายฉีดน้ า
ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 หัว 

- หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง
เป็นชนิด 2 หัว 
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- ฝังท่อดับเพลิงลึกไม่น้อย
กว่า80 ซม. 

- ความลึกกลบฝังถึงหลัง
ท่อต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม. 

- ฝังท่อน้ าดับเพลิงลึกไม่
น้อยกว่า 80 ซม. 

- ท่อน้ าดับเพลิงฝังลึก100-
200 ซม. 

- 
- หัวดับเพลิงจะต้องมี
ระยะ ห่างไม่เกิน 100 ม.
ของทุกเส้นท่อจ่าย 

- หัวดับเพลิงจะต้องมี
ระยะห่างไม่เกิน 150 ม. 

- หัวดับเพลิงมีระยะห่างไม่
เกิน 100 ม. 

ที่มา : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด, 2547. 

 

     - ท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร ก าหนดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
200 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าในกรณีดังต่อไปนี้ 

 

       ถ้าระบบท่อน้ าติดต้ังในลักษณะที่มีทิศทางการไหลของน้ าไหลได้ทิศทาง
เดียว (Dead End Main) โดยจ่ายน้ าให้กับหัวดับเพลิงเพียงหัวเดียวหรือความยาวท่อยาวเกินกว่า 150 เมตร 

 

       ถ้าระบบท่อน้ าติดต้ังในลักษณะที่มีทิศทางการไหลของน้ าได้สองทิศทาง 
โดยจ่ายน้ าให้กับหัวดับเพลิงสองหัว และความยาวท่อเกินกว่า 450 เมตร 

 

       ถ้าระบบท่อน้ าติดต้ังในลักษณะที่มีทิศทางการไหลของน้ าได้สองทิศทาง 
แต่จ่ายน้ าให้กับหัวดับเพลิงสามหัว และความยาวท่อเกินกว่า 300 เมตร หรือจ่ายน้ าให้กับหัวดับเพลิงสี่หัวพร้อม
กัน 

 

     - ขนาดของท่อน้ าที่ต่อเข้ากับระบบท่อยืนภายในอาคาร ให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 50 มิลลิเมตร 
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   (ข) หัวดับเพลิง 

     

    ก) ขนาดของข้อต่อทางน้ าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อน้ า จะต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 150 มิลลิเมตร และตัวหัวดับเพลิงจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ส าหรับหัวน้ า
ออกขนาด 65 มิลลิเมตร จ านวน 2 หัว 

 

    ข) ชนิดของหัวดับเพลิงจะต้องเป็นแบบเปียกเท่านั้น (Wet Barrel) 

 

    ค) ให้มีวาล์วปิด-เปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ติดตั้งที่หัวน้ าออกจุดละ
หัว 

 

    ง) จ านวนหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Outlet) ให้มีไม่น้อยกว่า 2 หัว พร้อมวาล์ว
ควบคุมขนาดเดียวกัน 

 

    จ) หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงจะต้องเป็นชนิดหัวต่อสวมเร็ว (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบ
และโซ่ 

    ฉ) ระยะห่างระหว่างหัวดับเพลิงแต่ละหัวจะต้องห่างกันไม่เกิน 100 เมตร 

 

    ช) แรงดันของน้ าที่หัวดับเพลิงมีค่าไม่น้อยกว่า 5.6 กิโลกรัม/ตาราง-เซนติเมตร ณ ที่
จุดไกลสุด 

 

    ซ) แนวท่อน้ าดับเพลิงฝังลึก 100-200 เซนติเมตร 

 

    ฎ) ความสูงของหัวดับเพลิงสูง 80-120 เซนติเมตร วัดจากแนวศูนย์กลางของหัวน้ า
ออกถึงระดับพื้นดิน 
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   (ค) ระบบส่งน้้า 

    การก าหนดระบบส่งน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารใช้ท่อน้ าดับเพลิงขนานกับระบบท่อ
จ่ายน้ าใช้ โดยก าหนดให้แรงดันของน้ าที่หัวดับเพลิงจุดที่ไกลที่สุดมีค่าไม่น้อยกว่า 5.6 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร ณ ที่จุดไกลสุด 

 

3.5 แนวคิดในการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า เสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะยึดถือมาตรฐานหลักเกณฑ์การ
ออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและตามหลักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยองค์ประกอบหลักของแต่ละ
ระบบมีดังนี้ 

 

 (1) ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางทางชีวภาพและเคมี 

 (2) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

 (3) ระบบจัดการน้ าทิ้งหลังบ าบัด 

 

 ส าหรับการออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะมีแนวคิดพื้นฐานในการ
ออกแบบดังนี ้

 

 (1) โครงสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ จะต้องแข็งแรง ทนทานและมีอายุการใช้งานนาน 
 (2) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพดีสามารถบ าบัดน้ าเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้งของ
กระทรวงอุตสาหกรรม  
 (3) สามารถปรับปรุงและขยายอัตราการบ าบัดน้ าเสียในอนาคตได้ง่าย 
  (4) ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ และค่าบ ารุงรักษาไม่สูงนัก 
 (5) การดูแลรักษาระบบ สามารถท าได้โดยง่าย 
 (6)  การไหลของน้ าในระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้เป็นในลักษณะ Gravity Flow ให้มากที่สุดและ
หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองสูบน้ าโดยไม่จ าเป็น 
 (7) เป็นระบบที่สามารถท างานต่อเน่ืองได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 (8) มีการน าน้ าทิ้งหลังบ าบัดมาใช้ประโยชน์  
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3.5.1 แนวทางการจัดการน้้าเสียของโครงการตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ 3  นี้จะเหมือนกับโครงการ 1 และโครงการ2 โดยจะ
เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises, SMEs) และอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กลุ่มเซรามิกและโลหะขั้น
กลาง/ขั้นปลาย กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก และกลุ่มบริการสาธารณูปโภค น้ าเสียที่
เกิดขึ้นจากโรงงานจึงมีลักษณะสมบัติแตกต่างกัน  โดยที่น้ าเสียบางโรงงานอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนขึ้นอยู่
กับกิจกรรมการผลิตของแต่ละโรงงานดังนั้นการน าน้ าเสียจากพื้นที่  โครงการมาบ าบัดยังโรงบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางจึงต้องมีการก าหนดลักษณะสมบัติของน้ าเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานก่อนเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ า
เสียส่วนกลางให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเสีย   โรงงานที่ยอมให้ระบายทิ้งลงท่อรวบรวมน้ าเสียของโครงการได้  
โดยจะก าหนดให้โรงงานที่อาจก่อให้เกิดน้ าเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเข้ามาในระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง
ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีเบื้องต้นก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากความเป็นพิษของโลหะหนัก  อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจในด้านคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ 
ถึงแม้ว่าเร่ืองโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าเสียทางเคมีจะต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นอย่างเข้มงวดเป็นมาตรการแรก
แล้ว ใน พื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางได้ก าหนดพื้นที่ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีไว้  ในกรณีที่มี
ปัญหาน้ าทิ้งจากโรงงานที่มีโลหะหนักเจือปนเกินมาตรฐาน  และตรวจวัดได้ที่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าหน้า
โรงงาน จะสามารถบ าบัดน้ าเสียทางเคมีที่ท างานเป็นคร้ัง ๆ (Batch) เพื่อบ าบัดน้ าเสียทางเคมีที่มีปัญหาก่อนที่จะ
ส่งไปบ าบัดต่อยังระบบบ าบัดน้ าเสียทาง  ชีวภาพส่วนกลางต่อไป และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าเสียทางเคมี
ควรจะจัดให้ตั้งอยู่เป็นกลุ่มในบริเวณเดียวกัน โดยมีแนวทางการจัดการน้ าเสียดังนี้ 

 

เกณฑ์คุณภาพน้้าเสียจากโรงงานท่ียอมให้ระบายท้ิงลงท่อเสียในโครงการได้ (กนอ.) 

ล้าดั
บ 

ดัชนีคุณภาพ ค่ามาตรฐานฯ หน่วย 

1. Average BOD5 at 20 0C < 500 mg/l 
2. Average Suspended Solids < 200 mg/l 
3. pH 5.5-9.0 - 
4. Temperature <45 0C 
5. Sulfide < 1 mg/l 
6. Cyanide as hydrogen cyanide < 0.2 mg/l. 
7. Oil and Grease < 10 mg/l 
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8. Tri-Covalent Chromium (Cr3+) < 0.75 mg/l 
9. Hexa-Covalent Chromium (Cr6+) < 0.25 mg/l 

10. Formaldehyde < 1 mg/l 
11. Phenol and Cresols < 1 mg/l 
12. Free Chlorine < 1 - 
13. Pesticide None - 
14. Radioactive compound None mg/l 
15. Fluoride (F)  < 5 mg/l 
16. Total Kjeldahl Nitrogen < 100 mg/l 
17. Soluble Iron and Manganese < 0.005 mg/l 
18. Mercury and Mercury Compound < 10 mg/l 
19. Chromium, Arsenic, Silver, Selenium, Lead, 

Nickel, Barium, Copper, Cadmium Total or 
Each 

< 1 mg/l 

20. Other materials that should not discharge into 
the waste water pipeline 

  

 - High viscosity material None - 
 - Settleable Solids that cause pipe clogging < 30 mg/l 
 - Calcium Carbide Sludge < 2000 mg/l 

21. Synthetic Detergent < 30 mg/l 
22. Chloride (Cl) as Chlorine < 2000 mg/l 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. มาตรฐาน-หลักเกณฑ์การออกแบบระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม, 2542 
 
 (1) กรณีที่คุณลักษณะของน้ าเสียจากโรงงานใดมีค่าเกินเกณฑ์คุณภาพน้ าเสียที่ยอมให้ระบายเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของโครงการ   โรงงานจะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น (Pre-Treatment) 
เพื่อให้มีคุณภาพน้ าเสียอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

 (2) จัดแบ่งกลุ่มพื้นที่โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าเสียเคมีอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

 โรงงานประเภทที่มีน้ าเสียเคมีหรือโลหะหนักปนเปื้อน จะต้องมีระบบบ าบัดเบื้องต้นจนมีคุณภาพน้ า
เสียตามเกณฑ์ที่ก าหนดของการนิคมฯ ก่อนส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 
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 เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะยึดถือมาตรฐานหลักเกณฑ์การ
ออกแบบระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในพื้นที่อุตสาหกรรมของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การออกแบบที่ส าคัญดังนี้ 

 (ก) หลักเกณฑ์การค้านวณปริมาณน้้าเสีย 

  ก) ปริมาณน้ าเสียที่ใช้ออกแบบเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าและรวมปริมาณน้ าร่ัวซึมเข้า
เส้นท่อ (ร้อยละ 10 ของปริมาณน้ าเสีย) 

  ข) ปริมาณน้ าเสียสูงสุดต่อชั่วโมง (Peak Flow) เท่ากับ 3 เท่าของประมาณน้ าเสียต่อชั่วโมง 

  ค) ปริมาณน้ าเสีย 

   ปริมาณน้ าเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพจะใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 
ของน้ าใช้ต่อวันของโครงการ ดังนี้ 

   (ก) ปริมาณน้ าใช้ของโครงการ  = 3,493 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

   (ข) ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น (ร้อยละ 80) =2,794.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
     
      ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ =2,794.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 

   โดยในการออกแบบระบบบ าบัดนี้ส าหรับรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นและสามารถด าเนินงานได้
ตามมาตรฐานของ กนอ.โดยแบ่งเป็นการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

(ข) ลักษณะสมบัติของน้้าเสีย 

  ก) ก าหนดให้ลักษณะสมบัติของน้ าเสียที่เข้าระบบเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเสียจากโรงงาน
ที่ยอมให้ระบายทิ้งลงท่อน้ าเสียในโครงการ  

  ข) ลักษณะสมบัติของน้ าที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกโครงการต้องอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539  

 (ค) ระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ 

  ก) สามารถท างานได้ต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง 

  ข) มาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม  
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  ค) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เลือกใช้เป็นระบบตะกอนเร่งชนิดสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
โดยมีเกณฑ์การออกแบบตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

  ง) หลักการท างาน 

  น้ าเสียจากโรงงานทั้งหมดในโครงการเขตอุตสาหกรรมปิ่นทองและน้ าชะขยะ (Leachete) 
จากอาคารคัดแยกขยะจะถูกส่งมายังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพแบบสระ
เติมอากาศ ประกอบด้วย บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic pond) บ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) บ่อแฟคัลเททีฟ 
(Facultative pond) และบ่อบ่ม (Polishing pond) โดยระบบบ าบัดน้ าเสียแบบนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดมลสารอินทรีย์ได้สูง ง่ายต่อการควบคุมเมื่อพิจารณาด้านการลงทุน จะเห็นได้ว่าเป็นระบบที่มีราคาถูกกว่า
ระบบอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน 
  
   ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยให้รับน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 3,400 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โดยที่เป็นน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ าเสียจากพื้นที่คัดแยกขยะที่มีความเข้มข้นของบีโอดีเท่ากับ  
500 และ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ ท าให้มีความเข้มข้นของบีโอดีประมาณ 503 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าทิ้งที่
ผ่านการบ าบัดแล้วจะต้องมีคุณภาพได้ตามค่ามาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2539 

 

พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐานฯ 

1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH value) - 5.5-9.0 
2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) - ไม่เกิน 3,000 มก./ล. หรือ อาจแตกต่างแล้วแต่ประเภท 
    ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม 
    มลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล. 
   - น้ าทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ ากร่อยที่มีค่าความเค็ม  
    (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสใน 
    น้ าทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ ากร่อย 
    หรือน้ าทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก./ล. 
3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของ 
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    แหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่

เกิน 
    150 มก./ล. 
4. อุณหภูมิ (Temperature) - ไม่เกิน 40 oC 
5. สีหรือกลิ่น (Color or Odor) - ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 
6. ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
7. ไซยาไนด์ (Cyanide as HCN) - ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 
8. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
9. สารประกอบฟีนอล - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
10
. 
น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของ 

    แหล่ ง รอ ง รับน้ า ทิ้ ง  ห รื อประ เ ภทของ โร ง ง าน
อุตสาหกรรม ตามที่ 

    คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 
มก./ล. 

11
. 
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

12
. 
สารที่ใช้ป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่ก าหนด 

 (Pesticide)    
13
. 
ค่าบีโอดี (BOD) - ไม่เกิน 20 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภท 

    ของแหล่งรองรับน้ าทิ้ งหรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

    ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ 
    ไม่เกิน 60 มก./ล. 
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พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐานฯ 

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN) - ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างกันแล้วแต่ประเภท 
    ของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน 
    อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็น 
    สมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล. 

15. ค่าซีโอดี (COD) - ไม่เกิน 120 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภท 
    ของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน 
    อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็น 
    สมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. 

16. โลหะหนัก (Heavy Metal)   
 - สังกะสี (Zn) - ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 
 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Hexavalent - ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 
  Chromium)   
 - โครเมียมชนิดไตรวาเลนท์ (Trivalent  - ไม่เกิน 0.75 มก./ล. 
  Chromium)   
 - ทองแดง (Cu) - ไม่เกิน 2.0 มก./ล. 
 - แคดเมียม (Cd) - ไม่เกิน 0.03 มก./ล. 
 - แบเรียม (Ba) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
 - ตะกั่ว (Pb) - ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 
 - นิกเกิล (Ni) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
 - แมงกานีส (Mn) - ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 
 - อาร์เซนิค (As) - ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 
 - เซเลเนียม (Se) - ไม่เกิน 0.02 มก./ล. 
 - ปรอท (Hg) - ไม่เกิน 0.005 มก./ล. 

ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. มาตรฐาน-หลักเกณฑ์การออกแบบระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม, พ.ศ.2542 
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เกณฑ์การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพตามมาตรฐาน กนอ. (ส้าหรับน้้าเสีย < 10,000 ลบ.ม./วัน) 

 

รายการ เกณฑ์ตามมาตรฐานฯ กนอ. 

การบ้าบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment) 

1. ตะแกรงดักขยะ (Screens) 

 

2. บ่อปรับสภาพน้ า (Equalization Tank) 

 

- น้ าเสียทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบจะต้องผ่านตะแกรงดักขยะก่อนที่จะ
ไหลไปยังหน่วยบ าบัดอ่ืนๆ ต่อไป 

- เวลาในการเก็บกักน้ าไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง 

- จะต้องมีระบบเติมอากาศขั้นต้น เพื่อป้องกันการเน่าเสียและกวนน้ า
มิให้ตกตะกอน โดยใช้ค่า Mixing Power อย่างน้อย 100 ลูกบาศก์
เมตร/กิโลวัตต์ 

การบ้าบัดทางชีววิทยา (Biological 
Wastewater Treatment) 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

2. ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จะต้องมีระบบการเติมสารอาหารประเภท Nitrogen และ 
Phosphorus ในน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบการบ าบัดทางชีววิทยา 
เพื่อให้ได้ค่า BOD:N:P เท่ากับ 100 : 5 : 1 

- จะต้องปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ าเสียให้อยู่ระหว่าง 6 - 
8 

- ระบบจะต้องประกอบด้วย บ่อเติมอากาศเรียงเป็นชุดอนุกรมอย่าง
น้อย 2 บ่อ และบ่อปรับสภาพน้ าอย่างน้อย 1 บ่อ 

- ค่าที่ใช้ออกแบบส าหรับประเภท Aerated lagoon ก าหนดดังนี้ 

 Depth < 4  m 

  BOD Loading < 300 Kg. BOD/ha/d 

  BOD Removal Constant (K) 0.5-1.5 d-1 

     Retention Time ของบ่อเติมอากาศทั้งหมดรวมกันไม่ต่ ากว่า 5 
วัน 
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3. บ่อปรับสภาพน้ าทิ้ง 

 

     Retention Time ของบ่อปรับสภาพน้ า >1 วัน 

     Mixing Power ในบ่อเติมอากาศบ่อที่ 1 อย่างน้อย 100 ลูกบาศก์
เมตร/กิโลวัตต์ 

- ต้องสามารถเก็บกักน้ าที่ผ่านการบ าบัดมาแล้วได้อย่างน้อย 1 วัน 
ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่ กนอ. เห็นชอบแล้ว 

ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. มาตรฐาน-หลักเกณฑ์การออกแบบระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม, พ.ศ.2542 

เกณฑ์การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพชนิดสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

 

พารามิเตอร์ 
เกณฑ์การออกแบบ 

เลือกใช้ 

Anaerobic  pond* 
HRT  (d) 
BOD  loading  (g/m3.d) 
Depth   (m) 
% BOD removal 

 
2 - 5 

100 - 400 
2 - 5 

50 – 85 

 
4 

76 
5 

50 
Aerobic  lagoon** 
HRT  (d) 
BOD  loading  (g/m3.d) 
Depth   (m) 
% BOD removal 
Mixing  Power  (m3/kW) 

 
>5 

<300 
<4 

80 - 95 
<100 

 
5 

260 
4 

80 
100 

Facultative  pond* 
BOD  loading  (g/m3.d) 
Depth   (m) 
% BOD removal 

 
20 -100 
1.0 - 2.5 
80 – 95 

 
30 
2 

75 
Polishing  pond** 
HRT  (d) 

 
> 1 

 
1 
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อัตราการใช้น้ าของต้นไม้ (m3/rai.d) 8 

 
ท่ีมา :  *   ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย, สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2540 

  **  มาตรฐาน-หลักเกณฑ์ การออกแบบระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ในนิคมอุตสาหกรรม, 2542 

 

  จ) ขั้นตอนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพส่วนกลางของโครงการจะมีขั้นตอน
การท างาน 

 
 น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด จะถูกระบายเข้าระบบท่อรวบรวมน้ าเสียของ

โครงการมายังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 
 

 น้ าเสียจะถูกสูบจากบ่อสูบน้ าหลัก (Main Pump Sump) ไปยังตะแกรงดักขยะ (Bar 
Screen) ซึ่งท าหน้าที่ดักขยะหรือวัสดุที่อาจติดมากับน้ าเสีย ก่อนไหลไปยังถังปรับสภาพ (Equalization Tank) ซึ่ง
ท าหน้าที่ปรับสภาพน้ าเสียให้มีลักษณะเป็นเน้ือเดียวกัน โดยภายในถังจะมีเคร่ืองกวนน้ าเสีย ซึ่งท าหน้าที่กวนน้ า
และเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ าเสียในเวลาเดียวกัน และมีการปรับ pH ของน้ าเสียให้มีค่าเหมาะกับการท างานของ
จุลินทรีย์ ซึ่งภายในถังปรับสภาพหรือบ่อสูบน้ าเสียจะติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าเสียชนิดจมใต้น้ า (Submersible Pump) 
จ านวน 3 ชุด ท างานสลับกัน และเป็นเคร่ืองส ารองเมื่อมีเคร่ืองหนึ่งเสีย ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์ลูกลอย 
 

 น้ าเสียจะถูกสูบจากบ่อสูบน้ าเสียมาเข้าบ่อบ าบัดเบื้องต้นแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic 
Pond) เพื่อให้ทรายและกรวดตกตะกอนและลดปริมาณความเข้มข้นของบีโอดีให้น้อยลง บ่อบ าบัดเบื้องต้นจะ
ลึกประมาณ 5.00 เมตร มีระยะเวลาเก็บกักประมาณ 4 วัน ประสิทธิภาพในการลดบีโอดีประมาณร้อยละ 50 
 

 จากนั้นน้ าเสียจะไหลไปเข้าบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เพื่อลดปริมาณความ
เข้มข้นของบีโอดีให้น้อยลง บ่อเติมอากาศที่ลึกประมาณ 4.00 เมตร มีระยะเวลาเก็บกักประมาณ 5 วัน ภายในบ่อ
เติมอากาศได้ท าการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศชนิดติดตั้งบนผิวน้ า (Surface Aerators) ประสิทธิภาพการบ าบัดบีโอ
ดีประมาณร้อยละ 80 
 

 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อเติมอากาศจะถูกระบายเข้าสู่บ่อแฟคัลเททีฟเพื่อลดปริมาณ
บีโอดีให้น้อยลง โดยมีความลึกประมาณ 2 เมตร ระยะเวลาเก็บกักประมาณ 2 วันประสิทธิภาพการบ าบัดบีโอดี
ประมาณร้อยละ 70 
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 จากนั้นน้ าจากบ่อแฟคัลเททีฟจะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพน้ า (Polishing pond) โดยมี
ความลึก 1.4 เมตร ระยะเวลาการเก็บกักประมาณ 1 วัน น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจะมีคุณภาพได้มาตรฐานน้ าทิ้งของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 ในกรณีน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วไม่ได้มาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 
จะต้องน าน้ าเสียไปบ าบัดซ้ าอีกคร้ังในบ่อเติมอากาศ เพื่อท าการลดปริมาณบีโอดีลง แล้วจึงส่งต่อไปยังบ่อแฟคัล
เททีฟกับบ่อปรับสภาพน้ า ตามล าดับต่อไปจนกว่าน้ าเสียจะมีคุณภาพได้มาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะน าเข้าไปที่ถังสัมผัสคลอรีนอีกคร้ัง เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน
ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยจะถูกน าไปเก็บไว้ในบ่อสูบก่อนและจะถูกสูบไปรดน้ าต้นไม้บางส่วน ที่
เหลือจะปล่อยทิ้งลงคลองห้วยหนองปรือ 
 (ง) ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลางทางเคมีของโครงการ 

  ระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีของโครงการจะก่อสร้างในพื้นที่ที่ก าหนดไว้และก าหนดให้เป็น
ระบบบ าบัดวิธี Precipitation ท างานเป็นช่วง ๆ (Batch Reactor) มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย บ่อปรับสภาพน้ า (Equalization Tank) ถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเท (Batch Chemical 
Precipitation Tank) หน่วยเติมสารเคมี (Chemical Dosing) บ่อปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) 
ถังเก็บตะกอนอนินทรีย์ (Inorganic Sludge Sump) และ เคร่ืองอัดกรอง (Filter Press) เกณฑ์ในการออกแบบส่วน
ต่าง ๆ ของระบบ ขั้นตอนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางทางเคมี มีรายละเอียดดังน้ี 

ก) น้ าเสียซึ่งมีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐานน้ าทิ้งฯ จะถูกล าเลียงใส่ถังเก็บน้ าเสีย (Tank 
Truck) โดยรถขนมาที่ระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีส่วนกลางของโครงการ โดยน ามา
แยกประเภทน้ าเสียโลหะหนักต่าง ๆ 

เกณฑ์การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียทางเคมี 

 
รายการ เกณฑ์ 

1. บ่อสูบน้ าเสีย (Pump Sump) - เวลาในการเก็บกักน้ าไม่ต่ ากว่า 6 ชม.  
  - มีการกวนน้ ามิให้ตกตะกอน โดยใช้ค่า Mixing 

Power 
   อย่างน้อย 100 ลบ.ม./กิโลวัตต์ 
2. ถังปฏิกิริยา (Precipitation Tank)   
2.1 ถังกวนเร็ว (Rapid Mixing Tank) - เวลากักพัก 10-15 นาที 
2.2 ถังกวนช้า (Slow Mixing Tank) - เวลากักพัก 30-60 นาที 
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3. ถังกรองทรายและถังกรองสี - อัตราการกรอง 5-8 ลบ.ม./ตร.ม./ชม.  
 (Sand Filter Tank & Activated Carbon Tank)   
4. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) - เวลากักพัก 2-4 ชม.  
  - ใช้เป็นถังตกตะกอนแบบ Batch Reactor  
   (ทีละเท จึงไม่คิดอัตราการล้นผิว) 

ที่มา :  W.Wesley  Eckenfelder ,Jr., Industrial Water Pollution Control, 2nd edition, McGraw-Hill, 1989 

 
   ข) น้ าเสียเคมีปนเปื้อนจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อปรับสภาพน้ า (Equalization Tank) ซึ่งท า
หน้าที่ปรับอัตราการไหลสูงสุดรายวันของน้ าเสีย (Daily Peak Flow) ให้คงที่ก่อนที่จะส่งน้ าเสียไปบ าบัดยังถัง
ปฏิกิริยาสร้างตะกอน ซึ่งจะถูกปรับสภาพให้มีลักษณะเป็นเน้ือเดียวกัน และประเภทเดียวกัน เพื่อให้สะดวกและ
บ าบัดได้ง่ายขึ้น 
 
   ค) น้ าเสียจากบ่อปรับสภาพน้ าจะถูกสูบเข้าสู่ถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเท (Primary 
Batch Reactor) ระบบการท างานของถังจะเป็น Batch Process แต่ละ Batch จะสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณ 
4 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ได้ออกแบบให้ถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเทสามารถท างานได้ประมาณ 24 Batch/
วัน หลักการท างานของถังนี้ได้ออกแบบให้เคร่ืองสูบน้ าเข้าถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเทท างานโดย
อัตโนมัติ เมื่อระดับน้ าในบ่อปรับสภาพน้ ามีระดับสูงเพียงพอที่จะบ าบัด โดยการควบคุมจาก Probe ควบคุม
ระดับน้ าที่ติดตั้งไว้ภายในถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเท เคร่ืองสูบน้ าจะเร่ิมท างานและหยุดเป็นรอบ ๆ 
(Cycle) ไป ภายหลังจากที่น้ าเสียถูกสูบเข้าถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเทถึงระดับที่ก าหนด หน่วยเติม
สารเคมีจะท าหน้าที่เติมสารเคมี (กรด-ด่าง) เพื่อปรับ pH ของน้ าเสียให้มีความเหมาะสม เพื่อให้โลหะหนักในน้ า
เสียตกตะกอน โดยมีการเติมสาร Polymer เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนด้วย ภายหลังจากที่มีการ
ท าปฏิกิริยาทางเคมีเสร็จสมบูรณ์ จะเกิดตะกอนตกลงสู่ก้นถัง 
 
   ง) จากนั้นจะสูบตะกอนจากก้นปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเทเข้าเคร่ืองอัดกรองเพื่อรีด
เอาน้ าออกและตะกอนแห้งที่ได้จะจัดเก็บในไปเก็บไว้ที่ถังเก็บตะกอนอนินทรีย์ (Inorganic Sludge Sump) ก่อน
รวบรวมบรรจุลงถังเก็บกากของเสียอันตรายแล้วส่งไปก าจัดต่อยังหน่วยงานรับบ าบัดกากของเสียอันตรายที่
ได้รับอนุญาตจากราชการต่อไป เน่ืองจากตะกอนส่วนนี้มีโลหะหนัก ปนเปื้อนอยู่ด้วย 
 
   จ) ส่วนน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการปรับค่า pH และการเกิดตะกอนในถังปฏิกิริยาสร้าง
ตะกอนแบบทีละเทจะไหลต่อไปยังบ่อปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) โดยภายในบ่อนี้จะมี
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การเติมกรดเพื่อปรับ pH ของน้ าทิ้งให้มีสภาพเป็นกลาง ก่อนจะระบายไปสู่ระบบบ าบัดส่วนกลางทางชีวภาพ
เพื่อบ าบัดต่อไป 
 
 (จ) ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย 
  ส าหรับการออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะมีแนวคิดพื้นฐานในการ
ออกแบบดังนี ้
 

ก) พิจารณาจากความสามารถในการรองรับน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่เดิมที่ยังสามารถ
รองรับน้ าเสียจากส่วนขยายได้อีกเป็นล าดับแรกก่อนพิจารณาด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแห่งใหม่ 
 

ข) โครงสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ จะต้องแข็งแรง ทนทานและมีอายุการใช้งานนาน 
ค) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพดี สามารถบ าบัดน้ าเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้ง

ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ง) สามารถปรับปรุงและขยายอัตราการบ าบัดน้ าเสียในอนาคตได้ง่าย 
 

จ) ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ และค่าบ ารุงรักษาไม่สูงนัก 
 

ฉ) การดูแลรักษาระบบ สามารถท าได้โดยง่าย 
 

ช) มีการน าน้ าทิ้งหลังบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
    

  การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียจะยึดถือมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆในพื้นที่อุตสาหกรรม ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การออกแบบที่ส าคัญดังนี ้

 
ก) เป็นระบบท่อน้ าเสียซึ่งแยกจากท่อระบายน้ าฝนอย่างเด็ดขาด 

 
ข) น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงาน บ้านพักอาศัย และเขตพาณิชยกรรมให้ระบายลงสู่ระบบ

รวบรวมน้ าเสียของโครงการ 
 

ค) ปริมาณน้ าเสียไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ 
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ง) ปริมาณน้ าใต้ดินที่ร่ัวซึมเข้าเส้นท่อคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณน้ าเสีย 
 

จ) ออกแบบให้เป็นลักษณะ Gravity Flow ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นประเภทไหลไม่เต็มเส้นท่อ 
โดยให้ไหลสูงสุดเพียงร้อยละ 85 ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
 

ฉ) ขนาดท่อจะต้องสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ าเสียไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราการ
ไหลเฉลี่ยต่อชั่วโมง 
 

ช) ระยะดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร ส าหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร 
หรือเล็กกว่า และ 1.0 เมตร ส าหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 600 มิลลิเมตร 
 

ซ) ความเร็วต่ าสุดในท่อไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาท ี
 

ฌ) ขนาดท่อรวบรวมน้ าเสียเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ส าหรับเขตพื้นที่
ส านักงาน และเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ส าหรับเขตอุตสาหกรรม 
 

ญ) ความลึกของท้องท่อสูงสุดของท่อน้ าเสียไม่เกิน 4 เมตร 
 

ฎ) กรณีที่บ่อ Manhole มีความลึกมากกว่า 4 เมตร จะพิจารณาใช้ Lift Pump หรือ Lift Station 
ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าเสีย 
 

ฏ) ระยะห่างระหว่างบ่อพักน้ าเสีย (Manhole) ไม่เกิน 40 เมตร 
 

ฐ) ท่อระบายน้ าเสียที่ใช้ก าหนดให้เป็นท่อ HDPE class PN 6.3 ส าหรับการไหลลักษณะ 
Gravity Flow เนื่องจากมีคุณสมบัติทนกรด-ด่าง และการกัดกร่อนโดยสารซัลเฟตได้ดี และยังมีความ ยืดหยุ่นต่อ
การทรุดตัวที่แตกต่างกัน ท าให้ช่วยลดปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่างกัน ท าให้ช่วยลดปัญหาการทรุดตัวและการ
แตกรั่วของท่อได้ในระยะยาวง 
 

ฑ) ในกรณีที่บางพื้นที่สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ านวยในการไหลแบบ Gravity จะพิจารณาใช้
ระบบท่อมีแรงดันแทน 
 

ฒ) การค านวณออกแบบเพื่อหาขนาดท่อจะใช้สมการ Manning ในการค านวณออกแบบโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ = 0.0105  
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ณ) ความลาดเอียงของท่อ 

 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า (เมตร/มิลลิเมตร) 

300 
400 
600 
800 

1,000 
1,000 ขึ้นไป 

1:400 
1:600 
1:800 

1:1,000 
1:1,000 
1:1,000 

 
ด) การออกแบบขนาดท่อจะออกแบบจากอัตราการไหลสูงสุดสะสม โดยค านวณ 

   อัตราการไหลสูงสุด = Peak Factor x ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ย 
 
     Qpeak  = F x Qavg 
    เมื่อ F  = Peak Factor = 3 
     Qavg  = อัตราการไหลของน้ าเสียเฉลี่ย (m3/s) 
     Qpeak  = อัตราการไหลสูงสุด (m3/s) 
 

   องค์ประกอบของระบบรวบรวมน้้าเสีย 

   จากองค์ประกอบเบื้องต้นของระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย ก าหนดให้มีองค์ประกอบส าหรับ
โครงการ 3 (กม.9) ดังนี ้
 
   ก) ท่อรวบรวมน้ าเสีย 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 200 mm. ความยาวรวม 4,277 m. 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 225 mm. ความยาวรวม 681 m. 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 250 mm. ความยาวรวม 1,279 m. 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 280 mm. ความยาวรวม 712 m. 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 315 mm. ความยาวรวม 685 m. 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 400 mm. ความยาวรวม 362 m. 
    - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 500 mm. ความยาวรวม 383 m. 
    - ท่อ HDPE PN 10, Diameter = 90 mm. ความยาวรวม 196 m. 
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    - ท่อ HDPE PN 10, Diameter = 110 mm. ความยาวรวม 852 m. 
    - ท่อ HDPE PN 10, Diameter = 140 mm. ความยาวรวม 2,164 m. 
    - ท่อ HDPE PN 10, Diameter = 180 mm. ความยาวรวม 620 m. 
    - ท่อ HDPE PN 10, Diameter = 400 mm. ความยาวรวม 30 m. 
    
   ข) สถานีสูบน้ าเสีย (Pump Station) 
 
    - PS-1, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 

0.0017 m3/s Head 10.0 m. จ านวน 3 ตัว 
    - PS-2, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 

0.0032 m3/s Head 10.0 m. จ านวน 3 ตัว 
    - PS-3, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 

0.0028 m3/s Head 10.0 m. จ านวน 3 ตัว 
    - PS-4, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 

0.0014 m3/s Head 10.0 m. จ านวน 3 ตัว 
    - PS-5, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 

0.0055 m3/s Head 10.0 m. จ านวน 3 ตัว 
 
-PS-6, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 0.0019 m3/s Head 10.0 m. 
จ านวน 3 ตัว 
-PS-7, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 0.0075 m3/s Head 10.0 m.

จ านวน 3 ตัว 
-PS-8, บ่อสูบขนาด 3.00x5.00 m. ความลึกของน้ า 7.0 m. เคร่ืองสูบ   น้ าเสียขนาด 0.0277 m3/s Head 10.0 m. 

จ านวน 3 ตัว 
ค)ปลอกท่อเหล็ก (Steel Pipe Sleeve) ขนาด 350 mm. จ านวนทั้งหมด 58 ปลอกความยาวรวม 1,750 m.  
 (ฉ) ต้าแหน่งท่ีตั้งและขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
  จากลักษณะการวางผังโครงการซึ่งก าหนดให้ต าแหน่งที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางอยู่
บริเวณกลางโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมน้ าเสียที่เกิดขึ้นในโครงการและเพื่อให้การก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสียมีความเหมาะสมตามปริมาณของน้ าเสียที่เกิดขึ้น ก าหนดให้มีโครงการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเป็น 2 
ระยะ ระบบบ าบัดน้ าเสียในระยะแรกจะมีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ท างานวันละ 24 ชั่วโมง  
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แนวทางการจัดการน้้าท้ิงหลังการบ้าบัด 
 น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียจะถูกกักในบ่อเก็บน้ าทิ้งหลังบ าบัด (Polishing Pond) ที่มีปริมาตรบ่อ
ประมาณ 8,400 ลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากโครงการมีนโยบายที่จะไม่ระบายน้ าทิ้งลงแหล่งน้ าสาธารณะ (คลองหนอง
ปรือ) ดังนั้นน้ าทิ้งดังกล่าวจะน ากลับไปใช้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีการสูบทิ้งลงแหล่งน้ าสาธารณะแต่อย่างใด ซึ่งเป็น
การจัดการน้ าทิ้งหลังการบ าบัดของโครงการที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดน้ าใช้และช่วยลดปริมาณน้ าปนเปื้อน
ที่จะปล่อยสู่ทางน้ าสาธารณะ การจัดการน้ าเสียประเภทต่าง ๆ ภายในโครงการ  โดยแนวทางการใช้ประโยชน์
จากน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีดังนี้ 
                      ลักษณะการใช้ประโยชน์น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 
-การน าน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดไปใช้รดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 187-3-5.8 ไร่ คิดเป็นอัตรา
การใช้น้ าประมาณ 1,5-4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ค านวณอัตราการใช้น้ าเฉลี่ย 8 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวัน) โดย
ในช่วงแรกจะขนส่งโดยรถบรรทุกน้ าและน าไปรดในพื้นที่ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกส่วนในพื้นที่ที่ไม่
สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ด้วยรถบรรทุกน้ าโครงการจะใช้ระบบส่งน้ าทางท่อ 
-การน าน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดกลับไปใช้ในพื้นที่สนามกอล์ฟศรีราชา ของบริษัท เดซติเนชั่น  กอล์ฟ ศรีราชา 
จ ากัด ซึ่งได้ติดต่อขอใช้น้ าภายหลังการบ าบัดของโครงการไปในสนามกอล์ฟโดยการสูบน้ าไปตามแนวท่อส่งน้ า
แล้วน าไปพักไว้ในทะเลสาบหรือบ่อพักน้ าต่าง ๆ ภาย ในพื้นที่สนามกอล์ฟ โดยในเบื้องต้นสนามกอล์ฟได้แจ้ง
ความประสงค์และตกลงในหลักการกับโครงการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะรับน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดเพื่อน าไปใช้รด
พื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในอัตราการใช้น้ าสูงสุดประมาณ   1,366.40  ลูกบาศก์เมตร/วัน  
-แหล่งน้ าใช้เพื่อใช้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงานรายโรง รวมทั้งระบบหล่อเย็นของโรงงานบางประเภทภายใน
โครงการ โดยโรงงานรายโรงสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการขอใช้น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของโครงการได้ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อน้ าดิบหรือน้ าประปามา
ใช้รดน้ าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงานได้อีกวิธีหนึ่ง 
        ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนน้ าในบ่อบ าบัดน้ าเสียอาจเกิดการเอ่อล้นออกนอกพื้นที่โครงการ และไหลลงอ่างเก็บน้ าห้วย
สะพานได้ ดังนั้นโครงการจึงมีมาตรการในการรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ดังนี้ 
       (ก) ก่อสร้างคันดิน เพิ่มปริมาตรการรับน้ าของบ่อบ าบัดน้ าเสียให้มากขึ้นจากเดิมที่ออกแบบไว้ อีกประมาณ 
0.5 เมตร  
       (ข) มีอุปกรณ์วัดระดับของน้ าในบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพื่อตรวจสอบระดับน้ าในบ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งหากระดับ
น้ าในบ่อเกินกว่าระยะเผื่อน้ าล้น (Freeboard) โครงการจะติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า เพื่อระบายน้ าในบ่อบ าบัดทิ้งทันที 
 แนวคิดในการออกแบบการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 
 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  
 โครงการจะเน้นแนวความคิดในการลดปริมาณกากของเสียที่จะต้องท าการก าจัด (Waste Minimization 
or Pollution Prevention) ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียด้วยการคัดแยกขยะมูล
ฝอยเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ และสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนของเสียจากโรงงานอ่ืนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของ
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โรงงานตนเองตามแนวทางโครงการ ECO-Industrial Park ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็น
การลดปริมาณการก าจัดขยะมูลฝอยของโครงการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการจัดการขยะมูล
ฝอยของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป  
  โครงการมีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปโดยเน้นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) โดยการแยกขยะมูลฝอย ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการผลิต และเกิดจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ
ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมจากทุกแหล่งก าเนิด โดยขยะที่ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะแยกไปใช้ประโยชน์
หรือขายให้กับโรงงานรับซื้อของเก่า ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือซึ่งเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่อันตราย โดยใน
เบื้องต้นโครงการได้ติดต่อบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด  เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพลคซ์ จ ากัด (ESBEC) หรือ 
เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้เข้ามาเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโรงงานรายโรง โดย
โครงการท าหน้าที่ประสานงานและจัดท าหน่วยงานที่มีศักยภาพและได้รับอนุญาตให้เข้ามาด าเนินการเก็บขน
และขนส่งเพื่อน าไปก าจัดตามหลักวิชาการต่อไป ทั้งนี้ โครงการได้ติดต่อ ESBEC ไว้แล้วในเบื้องต้น 
   (2) กากของเสียอันตราย  
  ภาระหน้าที่ของการก าจัดกากของเสียอันตรายนั้น โรงงานรายโรงที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ
จะด าเนินงานติดต่อและประสานงานไปยังหน่วยงานที่ให้บริการการก าจัดกากของเสียอันตรายโดยตรง ปัจจุบัน
มีหลายหน่วยงานที่สามารถให้บริการในการก าจัดกากของเสียทั้งประเภทของแข็ง/ของเหลว 
 ปริมาณขยะมูลฝอย 
 
 ปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการจะพิจารณาใช้มาตรฐาน -หลักเกณฑ์การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 
 (1) พื้นที่อุตสาหกรรม 1,032-1-54.80 ไร ่
  ขยะมูลฝอย (อัตราการ

เกิดขยะพื้นที่อุตสาหกรรม 18,576 กิโลเมตร/วัน 

  18 กิโลกรัม/ไร่-วัน) 
  ขยะมีปริมาตร (ความหนาแน่นของขยะอุตสาหกรรม  18.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  0.15 กิโลกรัม/ลิตร) 
 
 (2) พื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 83-0-54.6 ไร ่
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  ประชากรในพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย (21 คน/ไร)่  1,743 คน 

  ขยะมูลฝอย (อัตราการ
เกิดขยะพื้นที่พาณิชยกรรมและ  1,394.4  กิโลกรัม/วัน 

  ที่พักอาศัย 0.8 กิโลเมตร/คน-วัน) 
  ขยะมีปริมาตร (ความหนาแน่นขยะพาณิชยกรรม  1.395  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  และที่พักอาศัย 0.3 กิโลเมตร/ลิตร) 
   ดังนั้นปริมาณขยะรวมทั้งหมดของโครงการคิดเป็น  19.975  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

    
 (3)    ขยะมูลฝอยท่ีสามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
  โครงการมีนโยบายในการจัดสรรพื้นที่เพื่อกิจการอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการ  1 และ
โครงการ 2 โดยจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises, SMEs) และ
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) เป็นหลัก ซึ่ง
จากการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้พบว่าสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ (Recycle) ประมาณร้อยละ 10 ของขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ
เต็มพื้นที่แล้วคาดว่าจะมีขยะ Recycle ประมาณ 2,067.50 กิโลกรัม/วัน  
 (4)  ขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
  ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้คาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของ
ขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะมีขยะมูลฝอยที่ต้องไปก าจัดทิ้งประมาณ 17,253 กิโลกรัม/วัน ดังนั้นเพื่อ
เป็นการลดภาระการจัดการขยะของโครงการ ทางโครงการจึงได้ติดต่อบริษัท อิสเทร์ินซีบอร์ด เอ็นไวรอน
เมนทอล คอมเพลคซ์ จ ากัด (ESBEC) ให้เข้ามาจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการใน
ส่วนน้ีโดยการน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) ต่อไป 
 
 (5)  กากของเสียอันตราย 

แหล่งก าเนิดของกากของเสียอันตรายของโครงการมาจากบางโรงานเท่านั้น ซึ่งตามมาตรฐาน-
หลักเกณฑ์การออกแบบระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขต
อุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคิดเป็น  5% ของขยะอุตสาหกรรมจากการค านวณ
ปริมาณกากของเสียอันตรายได้ดังนี้ 

 
ก) ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากพื้นที่อุตสาหกรรม = 18.58 ตัน/วัน 
ข) ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปจากพื้นที่พาณิชยกรรม    = 1.395 ตัน/วัน 
ค) ปริมาณกากของเสียอันตราย (5%ของขยะจากอุตสาหกรรม)  =  0.93  ตัน/วัน 
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     ก าหนดความหนาแน่นของขยะมูลฝอย   =  0.10  ก.ก./ลิตร 
 ดังนั้น ปริมาณกากของเสียอันตราย      =  339.45 ลบ.ม/ป ี

  
 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 

 เนื่องจากโครงการเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลุ่มโรงงานเป้าหมายที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ
ส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises, SMEs) และ
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหลัก ซึ่งจาก
การรวบรวมข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้พบว่ามีสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ (Recycle) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 (1) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมทั่วไป ได้แก่ ขยะจากส านักงานและโรงงาน เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร
เศษไม้ พลาสติกที่ใช้มัดผลิตภัณฑ์ เศษผ้า เศษถุงมือ และปลอกกระดาษกาว  เป็นต้น โครงการได้ก าหนดให้
โรงงานจะคัดแยกเอาขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ออกไปขายต่อ ส่วนขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่เหลือจะส่งให้หน่วยงานที่ให้บริหารในการเก็บขนและก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น บริษัท อิส
เทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพลคซ์ จ ากัด (ESBEC) มาเก็บขนและน าไปก าจัดต่อไป 

 

 (2) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือขยะ Recycle ได้แก่ แก้ว กระดาษ 
เศษเหล็ก พลาสติก เป็นต้น โรงงานจะต้องคัดแยกขยะดังกล่าวออกจากขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมทั่วไป จากนั้น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมจะเข้ามารับซื้อ เพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ (Recycle) ต่อไป 

 

 (3) กากของเสียอันตราย โรงงานรายโรงสามารถติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น GENCO เป็นต้น มาเก็บรวบรวมจากโรงงานรายโรงโดยตรง เพื่อน าไปก าจัดต่อไป และโครงการ
ได้ขอความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดส่งกากของเสียอันตรายไปก าจัดให้จัดส่งส าเนาหนังสือ
อนุญาตมาให้ทางส านักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเพื่อเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลต่อไป 

 

  จากการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 1 นั้น พบว่าข้อมูลขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรมทั่วไปในปัจจุบันโรงงานต่าง ๆ สามารถจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อทั่วไปได้ทั้งหมด โดยจะมีรับเข้ามารับ
ซื้อถึงโรงงานทุกวัน การประกอบกิจกรรมประเภทนี้ทางโรงงานจึงไม่ได้ประสบปัญหาการก าจัดมูลฝอยแต่อย่าง
ใด ดังนั้นโรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งในโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภทดังกล่าว จึงมีปริมาณมูลฝอยที่
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จะต้องก าจัดในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อก าหนดของ กนอ. โดยที่มูลฝอย ส่วนใหญ่สามารถขาย
ให้ผู้รับซื้อทั่วไปได้เกือบทั้งหมด 

 (1) ประเภทของมูลฝอยท่ีก้าจัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ก) ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยที่ไม่เป็นอันตราย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัสดุที่ย่อยสลาย
ได้ง่าย  

  ข) กากของเสียอันตราย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่ เป็นอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่ เข้าข่ายตาม ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 (2)   ปริมาณขยะมูลฝอย 

 สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3.6.3-1 ซึ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากพื้นที่โครงการตาม
ประเภทขยะ 

 (3) การเก็บขน 

  การเก็บขนกากของเสียทั่วไปและกากของเสียอันตรายของโครงการจะมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับก าจัดที่ได้รับอนุญาตในการก าจัดกากของเสียทั่วไปและกากของเสียอันตรายรับผิดชอบในการติดต่อโดยตรงกับ
โรงงานรายโรง ทั้งนี้โรงงานจะต้องจัดเตรียมพื้นที่เพื่อกักเก็บและส ารองพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเก็บขนโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อโรงงานอื่น ๆ 

ปริมาณมูลฝอยรวม 

 

แหล่งก้าเนิดขยะ 
ปริมาณขยะ 

กิโลกรัม/วัน ลบ.ม./วัน 

 ขยะมูลฝอยจากพื้นที่อุตสาหกรรม1/ 
 ขยะมูลฝอยจากพื้นที่พาณิชยกรรม2/ 

19.17 

1.44 

127.86 

9.60 

ปริมาณขยะรวม 20.61 137.46 

หมายเหต ุ: 1/ ความหนาแน่นของขยะ เท่ากับ 0.15 กิโลกรัม/ลิตร 

  2/ ความหนาแน่นของขยะ เท่ากับ 0.30 กิโลกรัม/ลิตร 

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด, 2547. 
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แผนการจัดการในการจัดเก็บกากของเสียอันตรายและดูแลบริเวณเก็บกากของเสียอันตราย 
และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

การเก็บรวบรวม - โรงงานต่างๆ เก็บรวบรวมกากของเสียอันตรายใส่ในภาชนะที่ โรงงาน 
  เหมาะสม หรือเก็บไว้ในอาคารพื้นคอนกรีตที่มีหลังคาคลุม โดยมี  
  การปิดฉลากแสดงชนิดของกากของเสียดังกล่าว  
การขนถ่าย - ให้โรงงานแจ้งความจ านงไปที่โครงการ เพื่อท าการเก็บขน โรงงาน 
  ไปเก็บไว้ในบริเวณเก็บกากของเสียของโครงการ  
 - จัดท าบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณของกากของเสียที่ส่งไปเก็บไว้ โรงงาน 
  ในอาคารเก็บกากของเสียของโครงการ  
 - ขณะที่ท าการขนถ่ายเพื่อไปยังยานพาหนะ ต้องท าให้มิดชิดไม่ให้ โรงงาน 
  มีการร่ัวไหล ตกหล่น หรือฟุ้งกระจาย  
 - ไม่ให้ขนย้ายประเภทที่อาจท าปฏิกิริยาเคมีรุนแรงต่อกันไปใน โรงงาน 
  ยานพาหนะเดียวกัน  
การจัดเก็บ - จัดเตรียมสถานที่เก็บกากของเสียอันตรายชั่วคราว  โครงการ 
 - จัดท าบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณกากของเสียที่รับจากแต่ละ โครงการ 
  โรงงาน  
การขนส่ง - ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและขนส่งต้องบรรทุกกาก โรงงาน 
  ของเสียอันตรายได้อย่างมิดชิด ไม่มีการร่ัวไหล ตกหล่น หรือ  
  ฟุ้งกระจาย  
 - ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายและขนกากของเสียอันตรายประเภทที่อาจท า โรงงาน 
  ปฏิกิริยาเคมีรุนแรงต่อกัน รวมไปในยานพาหนะเดียวกัน โดย  
  ไม่มีมาตรการป้องกันการเกิดปฏิกิริยารุนแรงดังกล่าว  
 - ชนิดของภาชนะบรรจุกากของเสียอันตราย ส าหรับการเคลื่อนย้าย โรงงาน 
  ขนส่งจะต้องเหมาะสมกับกากของเสียอันตรายชนิดอ่ืนๆ  
 - ต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งมาตรการ โรงงาน 
  แก้ไขเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการเคลื่อนย้าย  
  และขนส่งอย่างเพียงพอ  

ที่มา : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด, 2547. 
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แนวคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และโทรคมนาคม 
 แนวคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 (1)     เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบ 

การออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเขตอุตสาหกรรมปิ่นทอง  โครงการ 3  มีหลักเกณฑ์การ
ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ดังนี ้

PEA = Provincial Electricity Authority of Thailand 

EIT   = The Engineering Institute Of Thailand 
TISI  = Thai Industrial Standard Institute 
NEC = National Electrical Code 
IES   = The Illuminating Engineering Society 

ระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สถานี
ไฟฟ้าย่อย ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ า และไฟฟ้าส่วนกลางส าหรับไฟถนน โดยรายละเอียด
ของการจ่ายระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 

 
(2)     สถานีไฟฟ้าย่อย 

 ตามมาตรฐานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดพื้นที่ของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมที่เกินกว่า 1,000 ไร่ ให้จัดเตรียมพื้นที่ส ารองเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยก าหนด
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าใน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเท่ากับ 50 kVA ต่อพื้นที่ 1 ไร่ เนื่องจากพื้นที่
โครงการประมาณ 1,504-2-02.5 ไร่ ดังนั้น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีประมาณ 
755.25 MVA และต้องใช้พื้นที่ส าหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยประมาณ 10 ไร่ โดยมีหน้ากว้างและลึก 130 
x 130 เมตร 
 
 การลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายไฟฟ้าแรงสูงจะอยู่ในความรับผิดชอบและด าเนินการ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540  เร่ืองให้ยกเลิก
การยืมเงินผู้ใช้ไฟฟ้าในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม และเขตธุรกิจ
อุตสาหกรรมโดยให้ใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) ลงทุนเอง ทั้งนี้ให้เร่ิมปฏิบัติตั้งแต่
ปีงบประมาณประจ าปี 2540 เป็นต้นไป 
 

  3) ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
  ก าหนดให้โครงการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ สถานีไฟฟ้าศรีราชา เข้า
สู่สถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการ  และเข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 kV ภายในโครงการ โดยใช้
ระบบการเดินสายอากาศ (Overhead Transmission Line) เป็นระบบที่จ่ายไฟในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม 
ระบบสาธารณูปการส่วนกลาง เขตพาณิชยกรรม และบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่โดยการปักเสาพาด
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สายไปตามแนวถนนหลัก และถนนรองในโครงการเพื่อจ่ายไฟให้โรงงานต่าง ๆ เขตพาณิชยกรรม และ
บ้านพักเจ้าหน้าที่ การจัดต าแหน่งปักเสาไฟฟ้าแรงสูงต้องไปตามเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

  4)   ระบบไฟฟ้าแรงต่้า 
   นอกจากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ภายในเขตอุตสาหกรรมแล้ว ทางโครงการจะ
จัดเตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อท าการแปลงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 kV. เป็นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 400/230 
V, 50 Hz. เพื่อใช้ในเขตพานิชยกรรม ส านักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ส่วนกลาง เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางส าหรับไฟถนน สถานีสูบน้ า เป็นต้น โดยระบบสายส่งไฟฟ้าแรงต่ าใน
โครงการใช้ระบบการเดินสายสายอากาศ (Overhead Transmission Line) เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 
  5) ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางส้าหรับไฟถนน 
   จากมาตรฐาน IES Standard (1983 Standard Practice for Roadway Lighting) Table 3 
ก าหนดความสว่างบนพื้นถนนเป็นดังนี้ 
   - Commercial 9 ลักซ์ 
   - Intermediate 7  ลักซ์ 
   - Residential  4  ลักซ์ 
 
  ดังนั้น จึงออกแบบไฟถนนจะเลือกใช้ความสว่าง 9 ลักซ์ (Commercial Type) โดยใช้โคมไฟฟ้า
หลอด High Pressure Sodium ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า  ดังนี ้
    
  1) ถนนประธาน ซึ่งมีผิวจราจรกว้าง 23 เมตร โคมติดตั้งบนเสาสูง 9 เมตร ใช้หลอดขนาด 2 x 
250 วัตต์ ระยะห่างระหว่างเสา 120 เมตร โดยติดต้ังโคมบริเวณเกาะกลางถนนตลอดแนวถนนประธาน 
 

  2) ถนนรองประธาน ซึ่งมีผิวจราจรกว้าง 14 เมตร โคมติดตั้งบนเสาไฟฟ้าสูง 12 เมตร ใช้หลอด
ขนาด 250 วัตต์ ระยะห่างระหว่างเสา 120 เมตร 

 
  3) ถนนสาธารณูปโภค ซึ่งมีผิวจราจรกว่าง 6 เมตร โคมติดตั้งบนเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ใช้หลอด 
ขนาด 250 วัตต์ ระยะห่างระหว่างเสา 40 เมตร 
 
แนวคิดในการออกแบบระบบโทรศัพท์ และระบบโทรคมนาคม 
 
         (1)      เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบ 
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การออกแบบระบบโทรศัพท์  และระบบโทรคมนาคมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
โครงการ 3 (กม.9) มีเกณฑ์การออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ดังนี ้

-     PEA Provincial Electricity Authority of Thailand 
-     TOT Telephone Organization of Thailand 
-     NEC      National Electrical Code 

 
(2) ปริมาณความต้องการใช้โทรศัพท์ 

ในการออกแบบเบื้องต้นได้ก าหนดปริมาณต้องการใช้โทรศัพท์ไว้ตามเกณฑ์ ดังนี ้
 
1)  พื้นที่พาณิชยกรรมและส้านักงาน 

-    พื้นที่ทั้งหมด 83-0-54.5 ไร ่หรือ  133,018 ตาราเมตร 
 
 
-     ทั้งนี้ก าหนดให้อาคาร 1 หน่วย ใช้พื้นที่ปกคลุมดินประมาณ 120 ตารางเมตร ดังนั้น 

อาคารพาณิชย์ในพื้นที่ก าหนดทั้งสิ้น 1,108 หน่วย 
 

-      ถ้าก าหนดให้อาคาร 1 หน่วย ใช้โทรศัพท์ได้ 2 เลขหมาย ดังนั้น ความต้องการใช้
โทรศัพท์ในพื้นที่พาณิชยกรรมทั้งสิ้นประมาณ 2,216 เลขหมาย 

 
2)  พื้นที่อุตสาหกรรม 

  พื้นที่อุตสาหกรรมมีทั้งหมด  43 แปลง ถ้าก าหนดให้ใช้โทรศัพท์ 10 เลขหมาย / แปลง จะมี
ความต้องการโทรศัพท์ส าหรับพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ  430 เลขหมาย ดังนั้น คิดเป็นความต้องการใช้
โทรศัพท์รวมทั้งโครงการประมาณ 2,646 เลขหมาย 

 
ดังนั้น ทางโครงการฯ ควรแจ้งแผนปริมาณการใช้โทรศัพท์แก่บริษัท ทศท. คอร์เปอเรชั่น 

จ ากัด(มหาชน)หรือ TT&T เพื่อจะได้จัดเตรียมข่ายโทรศัพท์ให้เพียงพอและทันกับความต้องการในการใช้งาน 
(3) องค์ประกอบของระบบ 

      ระบบโทรศัพท์ภายในโครงการ  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ 
ชุมสายโทรศัพท์ระบบส่งสัญญาณ และระบบสายส่งโทรศัพท์  

1) ชุมสายโทรศัพท์ 
   เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) เป็นโครงการขนาดใหญ่ มี

ปริมาณการใช้โทรศัพท์สูง และโครงการอยู่ห่างจากชุมสายส าหนักงานบริการโทรคมนาคมศรีราชา  
ชุมสายที่ใกล้ที่สุด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้มีชุมสายโทรศัพท์ภายในโครงการโดยจัดสรรพื้นที่ใน
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โครงการไม่น้อยกว่า 0.5 ไร่ เพื่อให้  บริษัท ทศท. คอร์เปอ-เรชั่น จ ากัด(มหาชน)หรือ TT&T ออกแบบ 
และก่อสร้างชุมสายโทรศัพท์ โดยก าหนดต าแหน่งที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของ
โครงการ และใกล้เขตพาณิชยกรรมซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการวางข่ายสายโทรศัพท์ส าหรับ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2) ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์ 

 

Telephone Organization of Thailand 
(Sriracha Telecommunication Service Station) 

Telecommunication Exchange 

Industrial Area 
(TC-4 to TC-10) 

Infrastructural Area & Utility 
(TC-2 to TC-3) 

Office, Residential Area 
(TC-1) 

Note :  TC  =  Telephone Terminal Cabinet 

 

พื้นที่โครงการ 
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เนื่องจากปริมาณความต้องการการใช้โทรศัพท์ส าหรับโครงการสูงถึงประมาณ  
1,000 เลขหมาย ดังนั้น ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เข้ามายังโครงการจึงใช้ระบบสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber 
Optic Cable) ซึ่งเป็นวัสดุที่น าเข้ามาใช้แทนสายทองแดงที่ใช้อยู่ทั่วไป  ซึ่งจะได้สัญญาณที่ค่อนข้าง
ชัดเจนไม่มีสัญญาณรบกวน 

 
3) ระบบสายส่งโทรศัพท์ภายในโครงการ 

ระบบสายส่งโทรศัพท์ภายในโครงการทั้งหมดใช้ระบบการเดินสายอากาศ 
(Overhead Transmission Line) โดยจะเดินสายไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโครงการโดยติดตั้งไปกับ
เสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายได้มาก ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นของทางบริษัท 
ทศท. คอร์เปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) หรือ TT&T 

 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
รองรับการประกอบอุตสาหกรรมทุกประเภทดังนั้นทางนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3 จึงได้ก าหนดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาด าเนินการ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation 
Automotive) สนับสนุนการพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการออกแบบและจัดท าต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง ได้แก่ ผู้ประกอบการยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งผู้ประกอบการ
ยานยนต์ ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ และบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างชาติ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส าคัญในการ
ก าหนดบทบาททิศทางในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดของไทย 
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บทที่ 2 

แผนการลงทุน ขนาดพื้นที่ ขนาดการลงทุน 
 

ชื่อโครงการ        นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 
ที่ต้ังโครงการ ต้ังอยู่บริเวณ ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อวิน  และต าบลบึง  พื้นที่โครงการประมาณ 

1,547-1-73 ไร่    
 

การใช้ที่ดิน 
 

การใช้ที่ดิน ไร่ งาน ตารางวา % 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 780 1 78 50.43 
พื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป 236 1 15 15.27 
พื้นที่พาณิชยกรรม / ที่พักอาศัย / ส านักงาน 133 0 44 8.60 
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 

397 2 36 25.70 

รวมพื้นที่โครงการ 1,547 1 73 100 
 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
 

ขนาดการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 3 ได้คาดการณ์การลงทุนข้างต้น  โดยมีเงินลงทุนทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสิ้นประมาณ  2,500 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายปัจจุบันได้มีการ
ลงทุนก่อสร้างอาคารติดต้ังเครื่องจักรและเปิดด าเนินการแล้วแต่เนื่องจากทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนรวมทั้ง
สิทธิประโยชน์ในพื้นที่ EEC ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นทางโครงการจึงได้คาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมจะมีการขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ  รายละเอียดดังนี้    

     

    หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร ค่าเครื่องจักร รวม 

ยานยนต์แห่งอนาคต จ านวน 25 โครงการ  2,500 2,500 
 
อัตราการจ้างงาน  10,000 อัตรา 
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บทที่ 3 

แผนการขยายการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต             780-1-78  ไร่ 

ประมาณการเงินลงทุน 

ป ี อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

2561 200 

2562 500 

2563 700 

2564 600 

2565 500 

รวม 2,500 
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บทที่ 4 

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 28/2555  เมื่อวันที่ 18

กรกฎาคม 2555 ตามหนังสือแจ้งเลขที่ ทส 1009.3 / 10033  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2555 
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