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บทสรุปผู้บริหาร 

  

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) โครงการ 2 ต้ังอยู่บนพื้นที่  ต าบลหนองขาม และต าบลบึง   

อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการยกระดับจัดต้ังเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยมีวัตถุประสงค์รองรับการประกอบอุตสาหกรรมที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือเช่าตามกฎหมายว่าด้วย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

 

อนึ่ง ด้วยท าเลที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) โครงการ 2 ที่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง

น้ าลึกซึ่งเป็นท่าเรือส าคัญที่ท าให้รัฐบาลสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า และรถยนต์

ระหว่างประเทศ เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เพียง 14  กิโลเมตร 

และการมีระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการที่ได้มาตรฐาน โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ัง

เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) โครงการ 2 พบว่าจะมีเม็ดเงินจาก

การลงทุนของนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศจากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าเหมายที่ได้ด าเนินการประกอบ

กิจการแล้วและได้มีการคาดการณ์จะขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ  รวมทั้งสิ้นประมาณ 

2,100  ล้านบาท มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 10,000 อัตรา  

 

ดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) โครงการ 2 จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการจะได้รับยกระดับ

จัดต้ังเป็นส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและ

สนับสนุนต่อนโยบายของภาครัฐบาล  
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาโครงการ 

 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด(มหาชน) ก่อต้ังเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 ส านักงาน
ต้ังอยู่เลขที่  789  หมู่ที่  1  ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง  ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค์เพื่อจัดต้ังเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยร่วมด าเนินงานกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปัจจุบันมีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

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

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยรัฐบาลมองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาค
ตะวันออกที่สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม 
และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลจึงมีแนวคิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ขึ้นซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง เพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นพื้นที่ในการรองรับการต่อยอดของ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่ม First S-Curve อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง  การแปรรูปอาหาร  และ การท่องเทียวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New  S-Curve ได้แก่ 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจ าวัน อุตสาหกรรมการบินแบบ
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ครบวงจร  ศูนย์ซ่อมอากาศยานชั้นส่วนอะไหล่รวมทั้งศูนย์ฝึกการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแล
สุขภาพแบบครบวงจร  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
นอกจากน้ีที่ต้ังของโครงการอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังเพียงประมาณ 18 กิโลเมตร ซึ่งนโยบายภาครัฐมี
แผนงานที่จะขยายเฟส 3 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า และรถยนต์ระหว่างประเทศ 
เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จ ากัด(มหาชน) จึงได้จัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 ขึ้นภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) โครงการ 2” ต้ังอยู่
บริเวณ ต าบลหนองขาม และต าบลบึง   อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการจัดต้ังเป็น “เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ” โดยมกีลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

 
ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้รับการประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ด้วย

พื้นที่เริ่มต้น 704-1-69.9 ไร่  และ ได้ขยายพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 1,020-
2-38.6 ไร่    และได้รับการประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เมื่อวันที่  31 มีนาคม 
2554 

 
ข้อมูลทั่วไปของสภาพพื้นที่ 
 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบถึงลาดชันเล็กน้อย โดยความลาด
ชันประมาณร้อยละ 1.5 - 4 และมีคลองธรรมชาติที่ส าคัญ 2 แนวไหลผ่าน คือ แนวคลองกลางพื้นที่โครงการ 
(ล าสาขาของคลองห้วยหนองปรือ) และแนวคลองบริเวณเขตที่ดินทางทิศตะวันตก (คลองห้วยใหญ่)โดยน้ าจาก
ล าสาขาของคลองห้วยหนองปรือจะไหลมาบรรจบกับคลองห้วยใหญ่ทางทิศใต้ของโครงการ  และไหลออกสู่
ทะเลห่างจากโครงการประมาณ 25 กิโลเมตร ระดับความสูงโดยเฉลี่ยของโครงการจะอยู่ในช่วง 40-50 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง อีกทั้งสภาพดินในพื้นที่เป็นดินทราย จึงท าให้การระบายน้ าฝนของพื้นที่โครงการ
เป็นไปได้ง่าย 
 
 ส าหรับอาณาเขตของพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง) มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดทางหลวงสายแหลมฉบังตัดใหม่ และอ่างเก็บน้ าหนองค้อ 
 ทิศใต ้ จรดพื้นที่เกษตรกรรมในเขตบ้านหน้าเขา ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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 ทิศตะวันออก จรดพื้นที่บ้านเขาชี(หนองแตงกวา) ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันตก จรดพื้นที่เกษตรกรรมในเขตบ้านหนองค้อนา ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
 
การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

จากศักยภาพของจังหวัดชลบุรีที่มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันหนึ่งของประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในฐานะเมืองอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีด้านการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ด้วย
ถนนสายหลัก คือ ถนนสุขุมวิทและถนนมอเตอร์เวย์ และการเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น ถนนสาย 331 
(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) อีกเป็นต้น นอกจากน้ียังมีบริการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สนับสนุนการ
รองรับการประกอบอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง และต่อเนื่องกับ
โครงการฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังเป็นประตูการค้าที่ส าคัญ ซึ่งพื้นที่โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2(แหลมฉบัง) มีระยะทางห่างจากทางเรือน้ าลึกแหลมฉบังเพียง 14 กิโลเมตรจึง
นับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพส าหรับนักลงทุนมาก ซึ่งผู้พัฒนาโครงการได้มีการจัดใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์แห่งอนาคตจ านวนพื้นที่ประมาณ 396-1-05   ไร่ 
 
แผนการพัฒนาโครงการ 
 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2(แหลมฉบัง) มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างให้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน  ส าหรับแนวความคิดในการออกแบบ
โครงการผู้พัฒนาเน้นการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพแก่โรงงานที่เข้ามา
ต้ังในพื้นทีข่องโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ส าคัญดังนี้ 

แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
 
แนวคิดในการปรับพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
 สภาพพื้นที่ในโครงการมีลักษณะค่อนข้างราบถึงลาดชันน้อยโดยมีความลาดชันจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตก โดยมีสภาพความลาดชัน ประมาณร้อยละ 1.5–4.0 ดังนั้นการปรับพื้นที่อาจด าเนินการโดยการเกลี่ย
หน้าดินให้มีสภาพราบกว่าสภาพเดิมให้มากที่สุดและก าจัดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางออก ท าให้ทิศทาง การไหลของ
น้ าฝนยังคงเป็นเช่นเดิม  
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 การปรับพื้นที่ระยะต่อมาจะเป็นการปรับพื้นที่ของเจ้าของโรงงานเพื่อท าการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม จากแผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศแสดงให้เห็นว่าพื้นที่โครงการจะต้องปรับให้ราบตามแปลงที่ดิน
แต่ละแปลง ซึ่งดังนั้นการปรับระดับพื้นที่โครงการจะต้องควบคุมให้มีความสอดคล้องกับระดับถนน การระบาย
น้ าและการป้องกันน้ าท่วมตามที่โครงการก าหนด 
 
 แนวคิดในการออกแบบระบบถนน 
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) มีถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ
แผ่นดินหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ระยอง) ประมาณ 6.00 กม. และด้านหน้าโครงการอยู่ติดถนนสายใหม่ ตอน
แหลมฉบัง-มุกดาหาร ที่อ านวยความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ ในการออกแบบจะต้องค านึงถึงความเชื่อมโยง
และความเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรมีความปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่และ ผู้ใช้ถนน  
 
 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 พยายามให้มีมุมหักน้อย
ที่สุด โดยให้มีระยะการมองเห็นได้ไกลและระยะในการหยุดรถที่เพียงพอ ในกรณีที่เป็นถนนปลายตันจะ
ก าหนดให้มีที่กลับรถได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงประโยชน์การใช้ที่ดินให้คุ้มค่าและสภาพภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวย 
 
  2) ความกว้างถนน 
   ความกว้างถนนจะพิจารณาจากปริมาณการจราจรในแต่ละวัน ความสามารถในการขยาย
ถนนในอนาคตและขนาดของรถที่ใช้สัญจรเป็นหลัก ทั้งนี้ได้พิจารณารถชนิด WB-50 ซึ่งมีความกว้างของรถ 8.5 
ฟุต (2.59 เมตร) และมีความยาวช่วงล้อทั้งสิ้น 50 ฟุต (15.24 เมตร) ตามมาตรฐานสากล (AASHTO) ดังนั้นความ
กว้างของช่องจราจรได้ก าหนดไว้ช่องละไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร  

                                 3)      รัศมีความโค้ง 

   ก าหนดให้ถนนสายประธานมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 400 เมตร ยกเว้น หลีกเลี่ยง
ไม่ได้เนื่องจากถูกบีบด้วยพื้นที่ข้างเคียงและทางสาธารณะประโยชน์ และให้มีการ ยก Super Elevation ที่โค้ง
ไม่เกินร้อยละ 4 ส าหรับถนนสายประธานและรัศมีในการเลี้ยวไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
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  4)  การออกแบบแนวดิ่ง 

   พิจารณาออกแบบให้มีความลาดชันน้อยที่สุด โดยให้มีงานดินตัดและถนนถมปริมาณที่
ใกล้เคียงกัน โดยจากสภาพพื้นที่ ซึ่งมีทั้งค่อนข้างราบ และลาดชันน้อย จะออกแบบให้มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 4 
 

 (2) ความเรว็ที่ใช้ในการออกแบบ 

 
  - ถนนสายประธาน ความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และข้อจ ากัดความเร็วที่ทางแยกไม่

เกิน 30 กิโลเมตร 
  - ถนนสายรองประธาน ความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
  
  การก าหนดความเร็วของรถเพื่อพิจารณาใช้ประกอบการออกแบบทางด้านเรขาคณิตและระดับ
ของถนนเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนื่องจากเป็นเขตชุมชน มีรถบรรทุกหนักสัญจรและมีคนงานจ านวนมากที่
ต้องใช้ถนนร่วมกันจ าเป็นต้องก าจัดความเร็วของรถไว้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 
 (3) การออกแบบโครงสร้างถนน 
 
  1) การออกแบบโครงสร้างถนน 
   โครงสร้างถนนได้พิจารณาก าหนดโครงสร้างของผิวถนนตามประเภทของรถและปริมาณ
การสัญจรตลอดรอบปีในการออกแบบ โดยยึดถือตามมาตรฐานของ AASHTO และก าหนดรอบปี ในการออกแบบ
ไว้ 20 ปี ส าหรับโครงสร้างถนนของโครงการได้ก าหนดให้เป็นโครงสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโดยจะยึดตาม
มาตรฐานของ PCA (The Portland Cement Association) 
 
  2) การออกแบบสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) 
   โครงสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม ก าหนดโครงสร้างตามน้ าหนักบรรทุก (Live Load) 
โดยพิจารณาตามมาตรฐานของ AASHTO ให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกชนิด HS 20-44 เป็นเกณฑ์ 
 
 (4) การควบคุมจราจร 
  การควบคุมการจราจรภายในเขตอุตสาหกรรม จะพิจารณาติดตั้งป้ายจราจรอย่างพอเพียงติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงในบริเวณที่จ าเป็น เช่น ปากทางหรือทาง
แยก นอกจากนี้จะใช้การออกแบบเรขาคณิต ทั้งในด้านระยะการมองเห็นและการหยุดรถเป็นส่วนหลักในการ
ควบคุมการจราจรให้เกิดความปลอดภัย 
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ประเภทของถนน 
 ประเภทของถนนพิจารณาตามลักษณะการใช้งานปริมาณการจราจรในแต่ละวัน ซึ่งสามารถแบ่งถนน
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 
 (1) ถนนที่มีปริมาณจราจรจ านวนมากจ าเป็นต้องมีความกว้างผิวจราจรเพียงพอที่จะรับปริมาณจราจร 
มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถนนสายประธานของโครงการมีผิวจราจรชนิดคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 14.00 เมตร จ านวน 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนส าหรับวางเสาโคมส่องสว่างกว้าง 4.00 เมตร 
ถนนแบ่งผิวจราจรข้างละ 2 ช่องจราจร ไหล่ทางเท้าลาดยาง Asphaltic กว้างข้างละ 2.00 เมตร ติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแรงสูงในเขตทาง การระบายน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมด้านนอกสุดใช้ส าหรับวางท่อ
ประปา ท่อระบายน้ าเสียจากโรงงาน พร้อมบ่อพักเป็นระยะ ๆ มีพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ตามแนวสองข้างทาง มี
เขตทางรวม 40.00 เมตร ส 
 
 (2) ถนนที่มีปริมาณการจราจรน้อยกว่าประเภทที่ 1 เป็นถนนที่แยกจากถนนประเภทที่ 1 เป็นถนน
สายรองประธาน มีผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 14.00 เมตร จ านวน 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง แบ่ง
ผิวจราจรข้างละ 2 ช่องจราจร ไหล่ทางลาดยาง Asphaltic กว้างข้างละ 2.00 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและดวง
โคมส่องสว่างในเขตทาง การระบายน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ด้านนอกสุดใช้ส าหรับวางท่อ
ประปา ท่อระบายน้ าเสียจากโรงงาน พร้อมบ่อพักเป็นระยะ ๆ มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามแนวสองข้างทาง มีเขตทาง
รวม 30.00 เมตร ,  24 เมตร , 16 เมตร  และ 38 เมตร 
 
 (3) ถนนทางเข้าสาธารณูปโภค เป็นถนนที่ใช้เป็นทางเข้าระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โครงสร้าง
เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร กว้างข้างละ 3 เมตร ไหล่ทางลาดยางข้าง
ละ 2 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมส่องสว่างในเขตทาง ด้านนอกจะวางรางระบายน้ าฝน แนวท่อ
สาธารณูปโภคที่จ าเป็น  
 
ลักษณะของโครงสร้าง 
 
 (1) โครงสร้างของถนน 
  โครงสร้างของถนนขึ้นอยู่กับน้ าหนักของรถบรรทุกจากรถบรรทุกขนาด HS 20-44 ตามมาตรฐาน
ของ AASHTO และปริมาณการจราจร ซึ่งสามารถก าหนดในเบื้องต้นได้ดังนี้คือ 
 
  ผิวถนนสายประธานและผิวถนนสายรองประธานเป็นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่ น้อยกว่า 
0.20 เมตร ถนนเข้าระบบสาธารณูปโภค หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ส าหรับความหนาในการออกแบบจริง
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จะต้องดูจากปริมาณการจราจรที่ใช้ในโครงการ วัสดุชั้นใต้ลงมาเป็นชั้นทรายหยาบหนา 0.05 เมตร ชั้น Subbase 
CBR  25 % หนา 0.30 เมตร และชั้น Subgrade ที่มี CBR  10 % 
 
  ความลาดของผิวถนน (Crown Slope) 2.0 % ส าหรับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบาย
น้ าฝนสู่ระบบระบายน้ าได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ขับขี่ยวดยานในช่วงฝนตก 
 (2) โครงสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) 
 
  1) โครงสร้างสะพาน จะพิจารณาให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกชนิด HS 20-44 
ตามมาตรฐานของ AASHTO โดยออกแบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จ หรือพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหล่อในที่ตามความเหมาะสม และใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
   
   - เหล็กข้ออ้อย ใช้ มอก. 24 เกรด SD30, fs = 1,400 ksc. 
   - เหล็กกลม ใช้ มอก. 20 เกรด SR24, fs = 1,200 ksc.  
   - คอนกรีต มีก าลังอัดประลัย = 350 ksc. 
 
  2) ขนาดของสะพาน 
 
   - สายประธานความกว้างผิวจราจรสะพานกว้างกว่าผิวจราจรทั้งหมดของถนนมีทางเท้า

ข้างละ 1.50 เมตร 
   - สายรองประธานความกว้างผิวจราจรสะพานกว้างกว่าผิวจราจรทั้งหมดของถนน มี

ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 
 
  3) โครงสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) 
   โครงสร้างท่อลอดเหลี่ยมเป็นโครงสร้างแบบหล่อส าเร็จหรือโครงสร้างหล่อในที่ขนาด
ของท่อลอดเหลี่ยมมีความยาวเท่ากับคันทาง (รวมไหล่ทาง) มีหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wing Wall) หรือเรียง
หิน (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. 
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เครื่องหมายจราจร 
 โครงการจะติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและป้ายจราจรเพื่อควบคุมการจราจรให้เกิดความ ปลอดภัย
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงในจุดที่มีความเหมาะสม เช่น ทางแยก หรือ ทางโค้ง เป็นต้น 
ส าหรับไฟสัญญาณจราจรจะติดตั้งตามทางแยกที่มีความส าคัญตามความจ าเป็น 
 
แนวคิดในการออกแบบระบบระบายน้้าฝนและป้องกันน้้าท่วม 
 
 ระบบระบายน้้าฝน 
 สภาพพื้นที่ของโครงการ มีความลาดชันของพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก ลาดต่ าไปทางพื้นที่ทิศตะวันตก 
มีคลองระบายน้ าตามธรรมชาติไหลพาดผ่านพื้นที่ของโครงการ 2 สาย คือ ห้วยใหญ่ และล าสาขาของห้วยหนอง
ปรือ การระบายน้ าของพื้นที่โครงการ จะอาศัยทางระบายน้ าธรรมชาติทั้ง 2 แนวนี้ที่จะระบายออกจากพื้นที่
โครงการหลัก  
 ลักษณะพื้นที่ในโครงการ มีความลาดชันประมาณร้อยละ 1.5-4 และแนวการไหลของน้ าธรรมชาติ
เดิม เบื้องต้นต้องมีการปรับพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ท าให้แนวการระบายน้ าฝนยังคงเป็นเช่นเดิม แนวการ
ระบายน้ าฝนจะใช้การวางรางระบายน้ าไปตามแนวถนนเป็นหลักโดยใช้รางระบายน้ าเป็นรางคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปสี่เหลี่ยม โดยจะมีท่อ คสล. ช่วยระบายในช่วงลอดใต้ถนนเป็นบางช่วง ๆ แนวการระบายน้ าเบื้องต้น 
หลังจากการพัฒนาพื้นที่แล้ว  
 
 หลักการในการประเมินปริมาณน้ าไหลนั้นจะก าหนดให้ปริมาณน้ าไหลนองมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
น้ าฝนโดยตรง โดยให้มีสัดส่วนน้ าฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่ซึ่งเรียกว่าวิธี เรชันแนล (Rational Method) ตาม
สมการดังนี้ 
 
  Q    =  0.278 CIA 
 โดยที่ Q = อัตราการไหลนองสูงสุด (Peak Runoff) ในรางระบาย ณ จุดที่พิจารณา หน่วยเป็น

ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
  C = สัมประสิทธิ์การไหลนองเป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วยขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่บริเวณนั้นในที่นี้

ใช้ค่า C = 0.7 
  I = ความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตก (มิลลิเมตร/ชั่วโมง) 
  A = พื้นที่ที่จะระบายน้ าออก (ตารางกิโลเมตร) 
 
  วิธีเรชั่นแนลนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 
  1) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองเป็นค่าคงที่ 
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  2) อัตราการไหลนองสูงสุดที่จุดใด ๆ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตกใน
ช่วงเวลานับค่าฝนตกมาจนถึงจุดน้ัน (Time of concentration : Tc) 
 
  3) เวลานับค่าฝนตก (Tc) ให้ถือค่าเท่ากับเวลาที่น้ าไหลนองก่อตัวเป็นรูปร่างไหล จากจุดที่ไกล
ที่สุดของพื้นที่ระบายมายังจุดที่ก าลังพิจารณาหรือออกแบบ 
 
  4) ความถี่ของอัตราน้ าไหลนองสูงสุดเท่ากับความถี่ของฝนที่ความเข้มเฉลี่ยนั้น ๆ ความถี่ของฝน
ส าหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมใช้ความถี่ 10 ปี ช่วงเวลานับค่าฝนตก (Time of concentration) เท่ากับเวลาน้ า
ไหลนองที่ไหลจากบริเวณพื้นที่นั้นลงรางหรือท่อระบายน้ 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 า ในราง 
(Discharge Capacity) โดยใช้ Manning’s formula 
    Q = A  V 
    V = 1/nR2/3 S1/2 
 
  เมื่อ  Q = Discharge capacity  
    A = Flow Area (ตารางเมตร) 
    V = Flow Velocity (เมตร/วินาที) 
    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 
 
  2) เกณฑ์ก าหนดการไหลของน้ าในคลองและท่อระบายน้ า 
 
   - ความเร็วของน้ าระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร/วินาท ีส าหรับท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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   - ความเร็วของน้ าระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร/วินาท ีส าหรับรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
  3) Slope of Channel ความลาดของก้นรางระบายน้ าขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความเร็วการไหล
ของน้ า 
 
  4) ส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมดออกแบบระบบระบายน้ าฝนเป็นระบบรางคอนกรีตรูป
สี่เหลี่ยม เกณฑ์ก าหนดการไหลของน้ าในท่อความเร็วไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร/วินาท ีเพื่อป้องกันการตกตะกอน 
และใช้ค่า n (Manning’s Roughness Coefficient) เท่ากับ 0.015 
 
  5) การระบายน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการจะเป็นการระบายน้ าโดย Gravity Flow ไม่ต้องติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ า 
 
ระบบป้องกันน้้าท่วม 
 ระบบป้องกันน้ าท่วมคือการป้องกันน้ าจากภายนอกหลากเข้ามาในพื้นที่โครงการ แนวทางในการ
ป้องกันน้ าท่วมโดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ 
 
 (1) การถมที่ในพื้นที่โครงการเพื่อยกระดับให้สูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
 (2) การก่อสร้างคันกั้นน้ ารอบพื้นที่โครงการ หรือมีแนวรางระบายน้ าออกสู่ทางระบายธรรมชาติ 
  จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จะเห็นว่าทางทิศตะวันออก
ของโครงการจะเป็นแนวน้ าหลากจากเนินเขาที่ใกล้เคียงแต่ก็ถูกกั้นด้วยถนนสาธารณะเดิมซึ่งมีระบบรางระบายน้ า
ข้างถนนอยู่แล้ว และถนนก็มีระดับที่สูงกว่าพื้นที่โครงการ ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนเป็นคันกันน้ าให้โครงการอยู่
แล้ว การป้องกันน้ าท่วมของโครงการจึงให้ท าเป็นรางระบายน้ าชั่วคราวในเขตของพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแนว
ระบายน้ าฉุกเฉินเท่านั้น 
 
แนวความคิดในการออกแบบระบบผลิตและจ่ายน้้าประปา 
 
ประมาณการความต้องการใช้น้้า 
 เนื่องจากพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองค้อ ซึ่งอ่าง
เก็บน้ าดังกล่าวอยู่ในความดูแลของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ 
East Water ดังนั้นแหล่งน้ าดิบหลักที่คาดว่าจะสามารถจัดหาและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของ
โครงการได้คือแหล่งน้ าดิบจากบริษัท East Water ซึ่งจุดรับน้ าของโครงการจะสามารถรับน้ าดิบได้จากแนวท่อ
ส่งน้ าหนองค้อ-แหลมฉบัง 1, 2 และแนวท่อส่งน้ าหนองปลาไหล-หนองค้อ โดยท่อส่งน้ าดิบที่จุดใกล้เคียง
โครงการมีขนาดเส้นท่อเท่ากับ 800 มิลลิเมตร ส าหรับแนวท่อน้ าดิบของบริษัท East Water  น้ าดิบที่ได้รับมี
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คุณภาพน้ าดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส าหรับการรับน้ าดิบโครงการจะมี
การติดตั้งสถานีรับน้ าดิบจากแนวท่อน้ าดิบบริเวณด้านหน้าโครงการ น ามากักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ าดิบในบริเวณ
ระบบผลิตประปาของโครงการก่อน โดยมีแนวท่อน้ าดิบและน้ าใช้ในพื้นที่โครงการดังแสดงในทางด้านการขอ
อนุญาตใช้น้ าโครงการต้องขออนุญาตใช้น้ าดิบจาก East Water  
 
 ส าหรับความต้องการใช้น้ าประปาของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้แยกค านวณเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 
1 (พัฒนาเฉพาะ Phase 1) และกรณีที่ 2 (Phase 1 และ Phase 2) โดยมีรายละเอียดปริมาณความต้องการใช้น้ าดังนี้ 
 
 (1) กรณีพัฒนาโครงการระยะที่ 1 (Phase 1) 
  พื้นที่พัฒนาโครงการระยะที่ 1 มีเนื้อที่ทั้งหมด 525 ไร ่(พื้นที่ที่สามารถจัดซื้อได้เบื้องต้น) โดย
ความต้องการใช้น้ าประปาของโครงการระยะแรกได้ค านวณและออกแบบให้สอดคล้องตามเกณฑ์การออกแบบ
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคาดการณ์การใช้น้ าในพื้นที่โครงการพบว่ามีอัตราการ
ใช้น้ าประปาประมาณ 2,629 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 
 (2) กรณีพัฒนาโครงการระยะที่ 1 และระยะที ่2 (Phase 1 และ Phase 2) 
  กรณีนี้จะเป็นการค านวณรวมถึงปริมาณการใช้น้ ารวม โดยเมื่อรวมถึงปริมาณความต้องการใช้น้ า
ของโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เข้าด้วยกัน ความต้องการใช้น้ าของโครงการระยะที่ 2 พื้นที่พัฒนา
โครงการระยะที่ 2 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,252 ไร ่(พื้นที่ที่มีศักยภาพที่คาดว่าจะสามารถซื้อขายได้ในอนาคต) โดยเมื่อ
คาดการณ์ถึงปริมาณความต้องการใช้น้ าของพื้นที่โครงการระยะที่ 2 ได้ค านวณและออกแบบให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์การออกแบบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พบว่ามีความต้องการใช้น้ าประปารวม
ประมาณ 6,195 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเมื่อรวมความต้องการใช้น้ าทั้งหมดทั้งระยะที่ 1 และระยะที ่2 มีความ
ต้องการใช้น้ ารวม 8,824 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 
แนวคิดในการออกแบบระบบผลิตประปา 
 แนวคิดในการออกแบบระบบผลิตน้ าประปาจะยึดถือมาตรฐาน-หลักเกณฑ์การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) และตามหลักวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลในการออกแบบระบบผลิตน้ าประปามี
แนวความคิดในการออกแบบดังนี้ 
 
 - โครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของระบบผลิตประปาจะต้องแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานนาน 
 - เป็นระบบผลิตน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพดีสามารถผลิตน้ าประปาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 - สามารถปรับปรุงและขยายก าลังการผลิตในอนาคตได้ง่าย 
 - ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ และค่าบ ารุงรักษาไม่สูงนัก 
 - การดูแลรักษาระบบสามารถท าได้โดยง่าย 
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 - การไหลของน้ าในระบบผลิตให้เป็นไปในลักษณะ Gravity Flow ให้มากที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงการ
ใช้เคร่ืองสูบน้ าโดยไม่จ าเป็น 

 - เป็นระบบที่สามารถท างานต่อเน่ืองได้ตลอด 20 ชั่วโมง  
 
 (1) หลักเกณฑ์ในการออกแบบ 
 
  1) ระบบจะต้องผลิตน้ าประปาได้ไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของปริมาณความต้องการใช้น้ าเฉลี่ยต่อวัน 
  2) อัตราน้ าสูญเสียเท่ากับ 10 % ของปริมาณความต้องการน้ าเฉลี่ยต่อวัน 
  3) ระบบผลิตน้ าประปาที่เลือกใช้ เป็นระบบผลิตน้ าแบบกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) ซึ่งเป็น

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พื้นที่น้อย และสามารถขยายอัตราการผลิตของระบบได้ง่าย 
 
 (2) ปริมาณความต้องการน้้าใช้ของโครงการ 
 
  1) ความต้องการใช้น้้า 
 
  - เขตพื้นที่อุตสาหกรรม        7  ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
  - เขตพื้นที่พานิณชยกรรม/ที่พักอาศัย/ส านักงาน  20  ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
  - พื้นที่สีเขียว สวนพักผ่อนและแนวกันชน  8  ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
 
  เนื่องจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) จะน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางมาใช้ จึงไม่จ าเป็นจะต้องเผื่อปริมาณการผลิตน้ าประปาส าหรับพื้นที่สีเขียว สวนพักผ่อน
และแนวกันชน  
  
  3) ปริมาณความต้องการน้ าใช้ของโครงการ 
   จากการวางผังโครงการ พบว่าโครงการได้จัดแบ่งระยะด าเนินการออกเป็น  2 ระยะ โดยเมื่อมี
การเปิดด าเนินการและมีโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ประกอบอ่ืน ๆ เช่น พื้นที่พาณิชยกรรมและพักอาศัย เป็น
ต้น การด าเนินการเต็มพื้นที่โครงการในระยะต่าง ๆ จะมีปริมาณความต้องการน้ าใช้ของโครงการดังต่อไปนี้  
    ก) เขตอุตสาหกรรม  
     พื้นที่เขตอุตสาหกรรม      = 770 ไร ่
     อัตราความต้องการน้ า       =     7         ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
      ปริมาณความต้องการน้ าใช้ของ = 5,390 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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    ข) เขตพาณิชยกรรมและพักอาศัย  
     พื้นที่พาณิชยกรรมและพักอาศัย = 13 ไร ่
     อัตราความต้องการน้ า = 20  ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
      ปริมาณความต้องการน้ าใช้ของ = 260 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
     
    ดังนั้น ปริมาณการผลิตน้ าประปารวมทั้ง  
    ความต้องการน้ าใช้ในพื้นที่ = 5,650 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
    อัตราการผลิตน้ าประปา = 1.4 เท่าของปริมาณ 
         ที่ต้องการ 
    อัตราการผลิตน้ าประปา = 7,910 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
    หรือ                                       = 329.58 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
 
   ระบบผลิตน้ าประปาออกแบบให้มีทั้งหมด 2 ระยะ ระบบผลิตประปาของโครงการได้
ออกแบบให้มีความสามารถในการผลิตน้ าประปาในระยะแรก ขนาด  3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระยะแรกของการ
ด าเนินการโครงการจะมีโรงงานอุตสาหกรรมไม่เต็มพื้นที่ ดังนั้น โรงผลิตน้ าประปาจะเร่ิมก่อสร้างระยะที่ 1 
ก่อน จนกระทั่งเมื่อปริมาณความต้องการใช้น้ าของโครงการมีประมาณร้อยละ 70 ของความสามารถของโรงผลิต
น้ าประปาระยะที่ 1 จึงจะเร่ิมการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาในระยะถัดไปเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณความ
ต้องการใช้น้ าที่เกิดจากการด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการต่อไป ซึ่งปัจจุบัน
มีปริมาณความต้องการใช้น้ าประมาณ 600 บาศก์เมตร  ต่อ วันคิดเป็นร้อนละ 20 ของระบบ 
 
 (3) แหล่งน้้าใช้ของโครงการ 
  ความต้องการน้ าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 
  1) แหล่งน้ าใช้ส าหรับพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและสาธารณูปโภคส่วนกลาง พื้นที่ส่วนน้ี
จะใช้น้ าจากระบบผลิตน้ าประปาของโครงการ 
 
  2) แหล่งน้ าใช้ส าหรับพื้นที่สีเขียว สวนพักผ่อนและแนวกันชน การล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย ล้าง
พื้นโรงงาน หรือล้างเคร่ืองจักร รวมทั้งน้ าใช้ในสุขภัณฑ์ เป็นต้น น้ าใช้ส่วนนี้จะน ามาจากน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด
แล้วจากระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของโครงการ 
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 (4) การออกแบบระบบผลิตน้้าประปา และระบบท่อจ่ายน้้า 
  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าจะยึดถือมาตรฐาน-หลักเกณฑ์การออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) และตามหลักวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยจะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 
  - ท่อส่งน้ าดิบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว 
  - ระบบผลิตน้ า 
  - ระบบจ่ายน้ า 
  - ระบบดับเพลิงในพื้นที่โครงการ 
 
  หลักการที่ส าคัญส าหรับการออกแบบระบบต่าง ๆ ดังนี ้

 
  1) การวางท่อน้้าดิบ 

 
   (ก) แนวทางวางท่อ 
    ทางโครงการจะท้าการวางท่อน้้าดิบจากแนวท่อของบริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน) หรือ East Water ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการและต่อท่อ
มาตามถนนทางเข้าโครงการ มายังอ่างเก็บน้้าดิบของโครงการ  โดยใช้ปั๊มสูบน้้าดิบ ขนาด 190 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง แรงดันน้้า 15 เมตร จา้นวน 3 ตัว  
 
   (ข) วัสดุท่อ 
    ท่อส่งน้ าดิบภายในโครงการจะเป็นท่อ HDPE (High Density Polyethylene) PN.10 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถส่งน้ าได้อย่างน้อยวันละประมาณ 12,354 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 
  2) ระบบผลิตน้้าประปา 
   ระบบผลิตน้ าประปาที่เลือกใช้เเป็นระบบการผลิตแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว 
(Sedimentation/Rapid Sand Filter) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานกันโดย ทั่วไป การด าเนินงาน ดูแลรักษาง่าย ไม่
ซับซ้อน การออกแบบถังต่าง ๆ ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยคุณภาพ
น้ าประปาที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน   
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   ระบบผลิตน้ าประปาเป็นแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว ประกอบด้วย ถังกวนเร็ว 
(Rapid Mixing Basin) ถังกวนช้า (Slow Mixing Basin) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถังกรองทรายเร็ว (Rapid 
Sand Filter) ถังปฏิกิริยาคลอรีน (Chlorine Contact Tank) และ ถังพักน้ าใส (Clear Water Tank) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ าจ่ายให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ ส าหรับผังระบบผลิตน้ าประปาของโครงการมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  
   (ก) ขั้นตอนการท้างานของระบบผลิตน้้าประปา 
    ในการออกแบบก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาเป็นไปตามข้อก าหนดของ กนอ. คือ ก าหนดให้
ระบบผลิตน้ าประปามีความสามารถในการผลิตเท่ากับ 1.4 เท่าของความต้องการใช้น้ าทั้งหมด ซึ่งความต้องการ
ใช้น้ าประปาจะมีเฉพาะพื้นที่เขตอุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่พักอาศัยเท่านั้น เน่ืองจากความ
ต้องการใช้น้ าทั้งหมดเท่ากับ 8,824 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นระบบผลิตน้ าประปาต้องมีความสามารถในการผลิต
เท่ากับ 12,354 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับการออกแบบบริษัทที่ปรึกษาได้จัดแบ่งระยะการก่อสร้างระบบผลิต
น้ าประปาของโครงการออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งระบบผลิตน้ าประปามีก าลังผลิต สูงสุดเฟสละ 2,800 ลูกบาศก์
เมตร/วัน หรือ 140 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยท างานวันละประมาณ 20 ชั่วโมง เร่ิมจากสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าดิบ
เข้าโรงงานผลิตน้ าประปาแบบ Surface Water Treatment ประกอบด้วยถังกวนเร็ว (Rapid Mixing Basin) ถัง
กวนช้า (Slow Mixing Basin) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถังกรองทราย (Rapid Sand Filter) ถัง
ปฏิกิริยาคลอรีน (Chlorine Contact Tank) ถังพัก น้ าใส (Clear Water Tank) เป็นต้น น้ าสะอาดที่ได้จะถูก
น าไปเก็บยังถังเก็บน้ าใส เพื่อจ่ายให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ ส าหรับโครงสร้างระบบผลิตน้ าประปาและ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ 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) ส่วนตะกอนด้านลา่งจะไหลไปสู่บ่อตกตะกอน 
 
    ง) น้ าใสจากถังตกตะกอนจะไหลมายังถังกรองทรายเร็ว (Rapid Sand Filter) เพื่อกรอง
สารแขวนลอยต่าง ๆ ออกจากน้ า โดยน้ าที่ผ่านการกรองจะไหลไปยังถังปฎิกิริยาคลอรีน (Chlorine Contact 
Tank) ที่มีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและปล่อยให้คลอรีนท าปฎิกิริยากับน้ าให้สมบูรณ์ก่อนปล่อยลงสู่ถังพัก
น้ าใส เพื่อรอการสูบจ่ายต่อไป 
 



17 
 

    จ) ตะกอนที่อยู่ในบ่อพักตะกอนจะถูกน ามาท าให้แห้งที่ลานตากตะกอนเพื่อลดปริมาตร 
โดยตะกอนที่ได้จะน าไปท าปุ๋ยเพื่อใช้ส าหรับพื้นที่สีเขียวของโครงการต่อไป 
 
   (ข) ขนาดของระบบผลิตน้้าประปา 
    โครงการออกแบบระบบผลิตน้ าประปาบนพื้นฐานความต้องการใช้น้ าภายโครงการที่ได้
กล่าวมาแล้ว และพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการท างานของระบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ
รวมถึงการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตามระยะการพัฒนาดังนี้ 
 
    ก) ระบบผลิตน้ าประปาที่เลือกใช้เป็นแบบการตกตะกอนและทรายกรองเร็ว 
(Sedimentation/Rapid Sand Filter) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานกันโดยทั่วไป การด าเนินงานดูแลรักษาท าได้ไม่ซับซ้อน 
 
    ข) สามารถท างานได้ต่อเน่ืองตลอด 20 ชั่วโมง โดยน้ าที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานน้ าบริโภค  
 
    ค) การไหลของน้ าในระบบผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบ Gravity Flow เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
เคร่ืองสูบน้ าเพื่อประหยัดพลังงานและต้นทุน 
 
    ง) ถังกวนเร็ว (Rapid Mixing Basin), ถังกวนช้า (Slow Mixing Basin), ถังตกตะกอน 
(Sedimentation Tank) มีภาวะผิว (Surface Loading) ไม่มากกว่า 2.7 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/ชั่วโมง (กนอ.) 
 
    จ) ระบบป้อนสารเคมี เคร่ืองสูบสารเคมีเป็นชนิด Metering Pump สามารถปรับอัตราสูบ
ได้โดยมีความสามารถในการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่ารายการค านวณ ถังเก็บสารเคมีส าหรับสูบจ่ายมีขนาด
ความจุส าหรับการใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (กนอ.)  
 
    ฉ) ถังปฎิกิริยาคลอรีน การฆ่าเชื้อโดยใช้ก๊าซคลอรีนเหลว ซึ่งมีการจ่ายที่ Prechlorination และ 
Post Chlorination โดยมี Chlorine Residue อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.5 mg/l ก่อนเข้าถังเก็บน้ าใส (กนอ.) 
 
  3) ระบบจ่ายน้้าประปา 
   การออกแบบระบบจ่ายน้ าใช้ โดยทั่วไปสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 
   (ก) จ่ายน้ าจากหอถังสูง 
   (ข) จ่ายน้ าแบบอัดเข้าเส้นท่อโดยตรง 
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   เน่ืองจากออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าบนพื้นฐานความต้องการใช้น้ าภายในพื้นที่
อุตสาหกรรม ดังนั้นระบบจ่ายน้ าของ โครงการ จะใช้แบบระบบจ่ายน้ าแบบอัดเข้าเส้นท่อโดยตรงเพื่อให้
แรงดันน้ ามีความคงที่ โดยใช้ปั๊มเคร่ืองสูบน้ า 110 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แรงดันน้ า 40 เมตร จ านวน 4 ตัว (ส ารอง
กรณีที่เกิดอัตราการใช้น้ าสูงสุด (Peak Demand) 1 ตัว) ควบคุมการเปิดปิดของปั๊มโดยระบบอัตโนมัติ (และมี
แรงดันน้ าที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 2 bar โดยมีแนวท่อแบบแสดงแนวท่อจ่ายน้ าประปา  
 
  4) 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/วินาท ี (บางจุดไม่เกิน 2.1 
เมตร/วินาท ีโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของความยาวท่อทั้งหมด) 
 
   (ง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายน้ าสายหลัก ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
ส าหรับเขตอุตสาหกรรมและไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ส าหรับเขตที่พักอาศัย พาณิชย์และส านักงาน 
 
   (จ) มีระยะห่างระหว่างวาล์วไม่เกิน 200 เมตร 
 
   (ฉ) การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ าประปาจะออกแบบให้มีลักษณะท่อเป็น Loop 
และหลีกเลี่ยงการวางท่อแบบปลายตัน เพื่อป้องกันการขาดน้ าในบางช่วง กรณีท่อต้นทางมีการซ่อมบ ารุง 
 
  5) ระบบน้้าดับเพลิง 
   ระบบท่อจ่ายน้ าดับเพลิงของโครงการจะใช้ท่อร่วมกับท่อจ่ายน้ าใช้ในโครงการ โดยจะ
ประกอบด้วยท่อจ่ายน้ าดับเพลิง หัวจ่ายน้ าดับเพลิง (Fire Hydrant) และเคร่ืองสูบน้ า ดับเพลิง ดังนี้ 
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   (ก) ขนาดท่อ 
 
    ก) ขนาดของท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร โดยทั่วไปจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ า
กว่า 150 มิลลิเมตร 
 
    ข) ในกรณีที่ระบบท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคารต่อถึงกัน โดยมีทิศทางการไหลของน้ ามา
บรรจบกันได้ทั้ง 2 ด้าน (Loop System) และความดันของน้ าในระบบสูงมาก ให้มีขนาดท่อน้ าตามที่ก าหนดใน
เกณฑ์จ าแนกหัวดับเพลิง 
    ค) ท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร ก าหนดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 
มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าในกรณีดังต่อไปนี้ 
 
     - ถ้าระบบท่อน้ าติดต้ังในลักษณะที่มีทิศทางการไหลของน้ าไหลได้ทิศทางเดียว (Dead 
End Main) โดยจ่ายน้ าให้กับหัวดับเพลิงเพียงหัวเดียวหรือความยาวท่อยาวเกินกว่า 150 เมตร 
 
     - ถ้าระบบท่อน้ าติดต้ังในลักษณะที่มีทิศทางการไหลของน้ าได้สอง ทิศทาง โดยจ่าย
น้ าให้กับหัวดับเพลิงสองหัว และความยาวท่อเกินกว่า 450 เมตร 
     - ถ้าระบบท่อน้ าติดต้ังในลักษณะที่มีทิศทางการไหลของน้ าได้สอง ทิศทาง แต่จ่ายน้ า
ให้กับหัวดับเพลิงสามหัว และความยาวท่อเกินกว่า 300 เมตร หรือจ่ายน้ าให้กับหัวดับเพลิงสี่หัวพร้อมกัน 
 
    ง) ขนาดของท่อน้ าที่ต่อเข้ากับระบบท่อยืนภายในอาคาร ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
เล็กกว่า 50 มิลลิเมตร 
 
   (ข) หัวดับเพลิง 
     
    ก) ขนาดของข้อต่อทางน้ าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อน้ า จะต้องมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 150 มิลลิเมตร และตัวหัวดับเพลิงจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร ส าหรับหัวน้ าออกขนาด 65 มิลลิเมตร จ านวน 2 หัว 

    ข) ชนิดของหัวดับเพลิงจะต้องเป็นแบบเปียกเท่านั้น (Wet Barrel) 
    ค) ให้มีวาล์วปิด-เปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ติดตั้งที่หัวน้ าออกจุดละหัว 
    ง) จ านวนหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Outlet) ให้มีไม่น้อยกว่า 2 หัว พร้อมวาล์ว

ควบคุมขนาดเดียวกัน 
    จ) หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงจะต้องเป็นชนิดหัวต่อสวมเร็ว (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบและโซ่ 



20 
 

    ฉ) ระยะห่างระหว่างหัวดับเพลิงแต่ละหัวจะต้องไม่ห่างกันเกินกว่า 100 เมตร 
    ช) แรงดันของน้ าที่หัวดับเพลิงมีค่าไม่น้อยกว่า 5.6 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  
    ซ) แนวท่อน้ าดับเพลิงฝังลึก 100-200 เซนติเมตร 
    ฎ) ความสูงของหัวดับเพลิงสูง 80-120 เซนติเมตร วัดจากแนวศูนย์กลางของหัวน้ าออกถึง

ระดับพื้นดิน 
 
   (ค) ระบบส่งน้้า 
    ในการก าหนดระบบส่งน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารใช้ท่อน้ าดับเพลิงขนานกับระบบท่อจ่าย
น้ าใช้ โดยก าหนดให้แรงดันของน้ าที่หัวดับเพลิงจุดที่ไกลที่สุดมีค่าไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
 
 แนวคิดในการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะยึดถือมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกแบบ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขต อุตสาหกรรมของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและตามหลักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยองค์ประกอบหลักของแต่ละระบบมี
ดังนี้ 
 (1) ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางทางชีวภาพและเคมี 
 (2) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
 (3) ระบบจัดการน้ าทิ้งหลังบ าบัด 
 ส าหรับการออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะมีแนวคิดพื้นฐานในการ 
ออกแบบดังนี้ 
 
 (1) โครงสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ จะต้องแข็งแรง ทนทานและมีอายุการใช้งานนาน 
 
 (2) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพดี สามารถบ าบัดน้ าเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้ง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
 
 (3) สามารถปรับปรุงและขยายอัตราการบ าบัดน้ าเสียในอนาคตได้ง่าย 
 
  (4) ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ และค่าบ ารุงรักษาไม่สูงนัก 
 
 (5) การดูแลรักษาระบบ สามารถท าได้โดยง่าย 
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 (6) การไหลของน้ าในระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้เป็นในลักษณะ Gravity Flow ให้มากที่สุดและหลีกเลี่ยง
การใช้เคร่ืองสูบน้ าโดยไม่จ าเป็น 
 
 (7) เป็นระบบที่สามารถท างานต่อเน่ืองได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 (8) มีการน าน้ าทิ้งหลังบ าบัดมาใช้ประโยชน์  
 
แนวทางการจัดการน้้าเสียของโครงการตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ต้องการ
รองรับประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดให้มีกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มเซรามิคและโลหะขั้นกลาง/ขั้น
ปลาย กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษและ
พลาสติก และกลุ่มบริการสาธารณูปโภค น้ าเสียที่เกิดขึ้นจาก โรงงานจึงมีลักษณะสมบัติแตกต่างกัน โดยที่น้ า
เสียบางโรงงานอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อน และน้ าเสียบางโรงงานมีค่าความเข้มข้นน้ าเสียค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมการผลิตของแต่ละ โรงงาน ดังนั้นการน าน้ าเสียจากพื้นที่โครงการมาบ าบัดยังโรงบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางจึงต้องมีการก าหนดลักษณะสมบัติของน้ าเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน ก่อนเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย
ส่วนกลางให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเสียโรงงานที่ยอมให้ระบายทิ้งลงท่อรวบรวมน้ าเสียของ โครงการได้ โดย
จะก าหนดให้โรงงานที่อาจก่อให้เกิดน้ าเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเข้ามาในระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางต้องมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีเบื้องต้นก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
ความเป็นพิษของโลหะหนัก อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจในด้านคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ ถึงแม้ว่าเร่ือง
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าเสียทางเคมีจะต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นอย่างเข้มงวดเป็นมาตรการแรกแล้ว ในพื้นที่
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางได้ก าหนดพื้นที่ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีไว้ ในกรณีที่มีปัญหาน้ าทิ้งจาก
โรงงานที่มีโลหะหนักเจือปนเกินมาตรฐาน และตรวจวัดได้ที่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าหน้าโรงงาน จะสามารถ
บ าบัดน้ าเสียทางเคมีที่ท างานเป็นคร้ัง ๆ (Batch) เพื่อบ าบัดน้ าเสียทางเคมีที่มีปัญหาก่อนที่จะส่งไปบ าบัดต่อยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพส่วนกลางต่อไป  
 
เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียจะยึดถือมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกแบบ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การออกแบบที่ส าคัญดังนี้ 
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 (1) ลักษณะสมบัติของน้้าเสีย 
 
  1) ก าหนดให้ลักษณะสมบัติของน้ าเสียที่เข้าระบบเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเสียจาก โรงงานที่
ยอมให้ระบายทิ้งลงท่อน้ าเสียในโครงการ  
 
  2) ลักษณะสมบัติของน้ าที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกโครงการ ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539  
   
 (2) ระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ  
  บริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบให้ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียได้ดังนี้ 
 
  1) ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ 
   บริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบโดยค านึงถึงการวางท่อรวบรวมน้ าเสียที่อาจเกิดขึ้นซ้ าซ้อนได้ 
เนื่องจากพื้นที่โครงการระยะที ่ 2 ที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมนั้นอยู่ทางฝังตะวันออกและฝังตะวันตกของพื้นที่โครงการระยะที ่
1 จึงได้ออกแบบให้ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถรองรับปริมาณน้ าเสียของพื้นที่โครงการระยะที่ 2 ในฝัง
ตะวันออกของโครงการระยะที่ 1 โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบให้รองรับน้ าเสียดังนี้ 
 
   - น้ าเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม 770 ไร ่
    คิดเป็นปริมาณน้ าเสียเท่ากับ 4,312 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
   - ปริมาณน้ าซึมเข้าเสันท่อ 431 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
   - น้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมี 100 ลูกบาศก์เมตร 
   - น้ าเสียจากอาคารคัดแยกมูลฝอย 26 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
   รวมปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 4,869 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 
   ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้ออกแบบไว้สามารถรองรับน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 5,400 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จากการคาดการณ์ปริมาณน้ าจากพื้นที่จะมีปริมาณน้ าเสียที่คาดการณ์เท่ากับ 4,312 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างระบบในระยะแรก ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน และมีปริมาณน้ า
เข้าสู่ระบบประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งความสามารถของระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการจะสามารถรองรับปริมาณน้ าเสียจากพื้นที่โครงการ ได้อย่างเพียงพอหากมีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบร้อย
ละ 70 โครงการจ าด าเนินการก่อสร้างระบบขึ้นใหม่ทันที่ 
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  ส าหรับรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสียได้ออกแบบไว้ดังนี้ 
 
  - สามารถท างานได้ต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง 
  - สามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก าหนด 
  - ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เลือกใช้เป็นระบบเติมอากาศชนิด Aerated Lagoon โดยมีเกณฑ์การ

ออกแบบ 
 1) หลักการท างาน 
   น้ าเสียจากโรงงานทั้งหมดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและน้ าชะขยะ (Leachete) 
จากอาคารคัดแยกขยะจะถูกส่งมายังระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีววิทยาแบบระบบสระ
เติมอากาศ ประกอบด้วย บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic pond) บ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) บ่อแฟคัลเททีฟ 
(Facultative pond) และบ่อบ่ม (Polishing pond) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการลด
มลสารอินทรีย์ได้สูง ง่ายต่อการควบคุมเมื่อพิจารณาด้านการลงทุน จะเห็นได้ว่าเป็นระบบที่มีราคาถูกกว่าระบบ
อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากนั 
  
   ส าหรับการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการได้จัดแบ่งการท างานออกเป็น 2 ระยะ 
โดยค านึงถึงการพัฒนาพื้นที่ของโครงการที่สามารถจัดหาได้เป็นหลัก ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียระยะที่ 1 สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 4,250 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบบ าบัดน้ าเสียระยะที่ 2 สามารถรองรับน้ าเสียได้
ไม่น้อยกว่า 4,850 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ าเสียจะมีความเข้มข้นของบีโอดีเข้าสู่ระบบประมาณ 506 มิลลิกรัม/
ลิตร และน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

  2) ขั้นตอนการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

  
   (ก) น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด จะถูกระบายเข้าระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย เพื่อ
ส่งไปยังบ่อสูบน้ าเสีย (Equalization Tank) และสูบส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย ภายในบ่อสูบน้ าเสียจะติดตั้งเคร่ือง
สูบน้ าเสียชนิดจมใต้น้ า (Submersible Pump) จ านวน 3 ชุด ท างานสลับกัน และเป็นเคร่ืองส ารองเมื่อมีเคร่ือง
หนึ่งเสีย ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์ลูกลอย 
   (ข) น้ าเสียจะถูกสูบจากบ่อสูบน้ าเสียมาเข้าบ่อบ าบัดเบื้องต้นแบบแอนแอโรบิก 
(Anaerobic Pond) เพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของบีโอดีให้น้อยลง บ่อบ าบัดเบื้องต้นจะลึกประมาณ 5.0 เมตร มี
ระยะเวลาเก็บกักประมาณ 4 วัน ประสิทธิภาพในการลดบีโอดีประมาณร้อยละ 50 
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   (ค) จากนั้นน้ าเสียจะไหลไปเข้าบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เพื่อลดปริมาณความ
เข้มข้นของบีโอดีให้น้อยลง บ่อเติมอากาศที่ลึกประมาณ 4.50 เมตร มีระยะเวลาเก็บกักประมาณ 5 วัน ภายในบ่อ
เติมอากาศได้ท าการติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศชนิดติดตั้งบนผิวน้ า (Surface Aerators) ประสิทธิภาพการบ าบัดบีโอ
ดีประมาณร้อยละ 80 
 
   (ง) น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อเติมอากาศจะถูกระบายเข้าสู่บ่อแฟคัลเททีฟเพื่อลด
ปริมาณบีโอดีให้น้อยลง โดยมีความลึกประมาณ 2.5 เมตร ระยะเวลาเก็บกักประมาณ 2 วัน ประสิทธิภาพการ
บ าบัดบีโอดีประมาณร้อยละ 70 
 
   (จ) จากนั้นน้ าจากบ่อแฟคัลเททีฟจะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพน้ า (Polishing pond) โดยมี
ความลึก 1.9 เมตร ระยะเวลาการเก็บกักประมาณ 1 วัน น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจะมีคุณภาพได้มาตรฐานน้ าทิ้ง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
   (ฉ) น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะน าเข้าไปที่ถังสัมผัสคลอรีนอีกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อย
ทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยจะถูกน าไปเก็บไว้ในบ่อสูบก่อนและจะถูกสูบไปรดน้ าต้นไม้บางส่วน ที่เหลือจะ
ปล่อยทิ้งลงคลองห้วยใหญ่ต่อไป 
 
   (ช) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วหากไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จะสูบน้ าทิ้งดังกล่าวจากบ่อปรับ
สภาพน้ า (Polishing pond) เข้าสู่บ่อ Aerated Lagoon อีกคร้ังเพื่อท าการบ าบัดใหม่จนกว่าน้ าจะมีคุณภาพได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง 
 
 (4) ระบบบ้าบัดน้้าเสียทางเคมีส่วนกลาง 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีของโครงการจะก่อสร้างในพื้นที่ที่ก าหนดไว้และก าหนดให้เป็นระบบ
บ าบัดวิธี Precipitation ท างานเป็นช่วง ๆ (Batch Reactor)  และรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย บ่อสูบน้ าเสีย (Pump Sump) ถังปฏิกิริยาสร้างตะกอนแบบทีละเท (Batch Chemical Precipitation 
Tank) ถังเตรียมสารเคมี ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) และ เคร่ืองอัดกรอง (Filter Press) เกณฑ์ในการ
ออกแบบส่วนต่าง ๆ ของระบบ 
   
  ขั้นตอนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
  1) น้ าเสียซึ่งมีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง ฯ จะถูกล าเลียงใส่ถังเก็บน้ าเสีย (Tank Truck) 
โดยรถขนมาที่ระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีส่วนกลางของโครงการ โดยน ามาแยกประเภทน้ าเสียโลหะหนักต่าง ๆ 
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  2) น้ าเสียจะถูกปรับสภาพให้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน และประเภทเดียวกัน เพื่อให้สะดวก
และบ าบัดได้ง่ายขึ้น 
 
  3) น้ าเสียจากบ่อสูบจะถูกส่งไปปรับ pH ของน้ าเสียแต่ละประเภทในถังปฏิกิริยาสร้างตะกอน
เพื่อให้มีความเหมาะสมในการตกตะกอน หลังจากการกวนเร็วและกวนช้า 
 
  4) น้ าเสียที่ผ่านการปรับ pH และสร้างตะกอนแล้ว (หลังกวนช้า) น้ าใสจะถูกส่งไปบ าบัดตอ่ที่
ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพส่วนกลาง ส่วนน้ าตะกอนจะถูกส่งไปยังถังตกตะกอนเพื่อปล่อยให้ตะกอนกับชั้น
น้ าใสแยกจากกัน จากนั้น น้ าใสก็จะถูกส่งไปยังบ่อสูบน้ าเสียอีกครั้ง 
 
  5) ส่วนตะกอนภายในถังตกตะกอนจะน าเข้าเคร่ืองอัดกรองเพื่อรีดเอาน้ าออกและตะกอนแห้งที่ได้
จะจัดเก็บในถังเก็บกากของเสียอันตรายแล้วน าไปเก็บยังอาคารโรงเก็บกากของเสียอันตราย เน่ืองจากตะกอน
ส่วนน้ีมีโลหะหนัก ปนเปื้อนอยู่ด้วย 
 
 (5) ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย 
 
  - เป็นระบบท่อน้ าเสียซึ่งแยกจากท่อระบายน้ าฝนอย่างเด็ดขาด 
  - น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงาน บ้านพักอาศัยและเขตพาณิชยกรรมให้ระบายลงสู่ระบบรวบรวม

น้ าเสียของโครงการ 

  - ปริมาณน้ าเสียไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ 
  - ปริมาณน้ าใต้ดินที่ร่ัวซึมเข้าเส้นท่อคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณน้ าเสีย  
  - ออกแบบให้เป็นลักษณะ Gravity Flow ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นประเภทไหลไม่เต็มเส้นท่อโดย

ให้ไหลสูงสุดเพียงร้อยละ 85 ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
  - ขนาดท่อจะต้องสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ าเสียไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราการ

ไหลเฉลี่ยต่อชั่วโมง 
  - ระยะดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร ส าหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร 

หรือเล็กกว่า และ 1.0 เมตร ส าหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 600 มิลลิเมตร 
  - ความเร็วต่ าสุดในท่อไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาท ี
  - ขนาดท่อรวบรวมน้ าเสียเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ส าหรับเขตพื้นที่

ส านักงาน และเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ส าหรับเขตอุตสาหกรรม 
  - ความลึกของท้องท่อสูงสุดของท่อน้ าเสียไม่เกิน 4 เมตร 
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  - กรณีที่บ่อ Manhole มีความลึกมากกว่า 4 เมตร จะพิจารณาใช้ Lift Pump หรือ Lift Station 
ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าเสีย 

  - ระยะห่างระหว่างบ่อพักน้ าเสีย (Manhole) ไม่เกิน 40 เมตร 
  - ท่อระบายน้ าเสียที่ใช้ก าหนดให้เป็นท่อ HDPE class PN 6.3 ส าหรับการไหลลักษณะ 

Gravity Flow เน่ืองจากมีคุณสมบัติทนกรด-ด่าง และการกักกร่อนโดยสารซัลเฟตได้ดีและ
ยังมีความยืดหยุ่นต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกัน ท าให้ช่วยลดปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่างกัน 
ท าให้ช่วยลดปัญหาการทรุดตัวและการแตกร่ัวของท่อได้ในระยะยาว 

  - 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 

  
  - ในกรณีที่บางพื้นที่สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ านวยในการไหลแบบ Gravity จะพิจารณาใช้

ระบบท่อมีแรงดันแทน 
  - 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) 
 
  - การค านวณออกแบบเพื่อหาขนาดท่อ จะใช้สมการ Manning ในการค านวณออกแบบโดย

ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ = 0.0105  
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  องค์ประกอบของระบบรวบรวมน้ าเสีย 
  จากองค์ประกอบเบื้องต้นของระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย ก าหนดให้มีองค์ประกอบในส่วน พื้นที่
โครงการดังนี้ 
 
  1) ท่อรวบรวมน้ าเสีย 
 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 200 mm. ความยาวรวม 4,483 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 225 mm. ความยาวรวม 924 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 250 mm. ความยาวรวม 728 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 280 mm. ความยาวรวม 670 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 315 mm. ความยาวรวม 1,170 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 355 mm. ความยาวรวม 930 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 400 mm. ความยาวรวม 214 m. 
   - ท่อ HDPE PN 6.3, Diameter = 450 mm. ความยาวรวม 450 m. 
 
  2) ปลอกท่อเหล็ก (Steel Pipe Sleeve) ขนาด 200 และ 350 mm. จ านวนทั้งหมด 86 ปลอก 
ความยาวรวม 2,580 m.  
 
3.5.3 แนวทางการจัดการน้้าท้ิงหลังการบ้าบัด 
 น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียจะถูกกักในบ่อเก็บน้ าทิ้งหลังบ าบัด (Polishing Pond) ที่มีปริมาตร เก็บ
กักน้ าได้นาน 1 วัน ซึ่งมีปริมาตรบ่อทั้ง 2 บ่อ รวมประมาณ 9,100 ลูกบาศก์เมตร โดยบ่อ Polishing Pond ของ
โครงการที่ 1 และ 2 มีปริมาตร 4,250 และ 4,850 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ถ้ามีปริมาณน้ าส่วนที่ เกินกว่าอ่าง
เก็บน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะกักน้ าไว้ได้ จะระบายน้ าออกไปยังห้วยใหญ่ต่อไป การจัดการน้ าทิ้งหลังการ
บ าบัดโครงการจะน ากลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดน้ าใช้และช่วยลดปริมาณน้ าทิ้งหลังจาก
บ าบัดที่จะปล่อยสู่ทางน้ าสาธารณะ การจัดการน้ าเสียประเภทต่าง ๆ ภายในโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3.5.3-1 
โดยแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีดังนี้  
 
 ลักษณะการใช้ประโยชน์น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 
 
 - น้ ารดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
 - น้ าล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย 



28 
 

 - ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น รดต้นไม้ภายในโรงงาน หรือ ใช้เป็นน้ าหล่อเย็นของ
เคร่ืองจักร เป็นต้น 

 - ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ล้างพื้น ล้างถนน หรือล้างเคร่ืองจักร เป็นต้น 
 
 การใช้น้ าทิ้งหลังการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ส าหรับรดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมี
พื้นที่รวม 165 ไร ่ เมื่อด าเนินการเต็มพื้นที่โครงการ ความต้องการน้ าใช้ค านวณจากอัตราการใช้น้ าตามเกณฑ์ 
กนอ. เท่ากับ 8 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน คิดเป็นปริมาณน้ าใช้ 1,320 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยในช่วงแรกของโครงการ
คาดว่าปริมาณน้ าที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณน้อยเนื่องจากระยะที่ 1 โครงการจะมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเท่ากับ 
53 ไร่ มีปริมาณการใช้น้ าในระยะแรกเท่ากับ 424 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นจึงจะสูบน้ าจาก Polishing Pond เข้าสู่
รถบรรทุกน้ าก่อนน าไปรดต้นไม้ต่อไป และเมื่อปริมาณน้ าทิ้งมีมากขึ้นในอนาคต โครงการอาจมีการวางท่อเพื่อ
น าน้ าทิง้เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ต่อเข้ากับหัวจ่ายน้ าในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ และมีการวางท่อน้ าทิ้งเพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่ไปยังโรงงานที่ต้องการใช้น้ าทิ้งดังกล่าวในกิจกรรมของโรงงาน เช่น การล้างเคร่ืองจักร หรือ
น าไปเป็นน้ าหล่อเย็นภายในระบบหล่อเย็นของ โรงงานต่อไป 
 
 ส าหรับน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการจะสูบน้ าทิ้งดังกล่าวจากบ่อ
ปรับสภาพน้ า (Polishing pond) เข้าสู่บ่อ Aerated Lagoon อีกครั้งเพื่อท าการบ าบัดใหม่จนกว่าน้ าจะมีคุณภาพได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 
 ระบบก้าจัดขบยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 
 
 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  
 โครงการจะเน้นแนวความคิดในการลดปริมาณกากของเสียที่จะต้องท าการก าจัด (Waste Minimization or 
Pollution Prevention) ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ และสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนของเสียจากโรงงานอ่ืนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงาน
ตนเองตามแนวทางโครงการ ECO-Industrial Park ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการลด
ปริมาณการก าจัดขยะมูลฝอยของโครงการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของ
โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป โครงการมีแนวทางการออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปจะท าการ 
ออกแบบโดยเน้นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแยกขยะมูลฝอย ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิด
จากการผลิต และเกิดจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมจากทุกแหล่งก าเนิด โดยขยะที่ยัง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะแยกไปใช้ประโยชน์หรือขายให้กับโรงงานรับซื้อของเก่า ส่วนขยะมูลฝอยที่
เหลือซึ่งเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่อันตราย โครงการจะท าการจะท าการว่าจ้างผู้รับเหมาคือ บริษัท อิสเทร์ิน ซี
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บอร์ด เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพลคซ์ จ ากัด (ESBEC) ให้เข้ามาจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการทั้งหมด  
 
 (2) กากของเสียอันตราย โครงการก าหนดให้โรงงานที่ก่อให้เกิดกากของเสียอันตรายด าเนินการ
ส่งไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(GENGO) หรือศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและยอมรับจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ซึ่งโรงงาน
ดังกล่าวจะต้องแจ้งปริมาณและลักษณะสมบัติของกากของเสียอันตรายให้โครงการรับทราบทุกคร้ัง 
 
3.6.2 ปริมาณขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการจะพิจารณาใช้มาตรฐาน-หลักเกณฑ์การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส่วนปริมาณขยะของโครงการปัจจุบันจะใช้ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้  
 
 (1) พื้นที่อุตสาหกรรม  770 ไร ่  
  จะมีขยะมูลฝอย (อัตราการเกิดขยะพื้นที่  13,860 กิโลเมตร/ไร่-วัน 
  อุตสาหกรรม 18 กิโลกรัม/ไร-่วัน) 
  ขยะมีปริมาตร (ความหนาแน่น)   13.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  ขยะอุตสาหกรรม 0.15 กิโลกรัม/ลิตร) 
 
 (2) พื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 13 ไร ่
  ประชากรในพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย (21 คน/ไร่)273 คน 
  จะมีขยะมูลฝอย (อัตราการเกิดขยะพื้นที่พาณิชยกรรมและ 50.4 กิโลกรัม/วัน 
  ที่พักอาศัย 0.8 กิโลกรัม/คน-วัน) 
  ขยะมีปริมาตร (ความหนาแน่นขยะพาณิชยกรรม0.218 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  และที่พักอาศัย 0.3 กิโลเมตร/ลิตร) 
 
  ดังนั้นปริมาณขยะรวมทั้งหมดของโครงการคิดเป็น 14,078.40 กิโลกรัม/วัน  
  น้ าหนักประมาณ 
  หรือเท่ากับ   14.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ต้องการ
รองรับประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดให้มีกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มเซรามิคและโลหะขั้นกลาง/ขั้น
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ปลาย กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษและ
พลาสติก และกลุ่มบริการสาธารณูปโภค มูลฝอยจากการผลิตดังกล่าวของโรงงานต่าง ๆ สามารถจ าหน่ายให้กับ
ผู้ซื้อทั่วไปได้ทั้งหมด โดยจะมีผู้ซื้อเข้ามารับซื้อถึงโรงงานทุกวัน การประกอบกิจกรรมประเภทนี้ทางโรงงานจึง
ไม่ได้ประสบปัญหาการก าจัดมูลฝอยแต่อย่างใด ดังนั้นโรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งในโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โรงงานประเภทดังกล่าว จึงมีปริมาณมูลฝอยที่จะต้องก าจัดด้วยเตาเผามูลฝอยในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของ กนอ. โดยที่มูลฝอยส่วนใหญ่สามารถขายให้ผู้รับซื้อทั่วไปได้เกือบทั้งหมด 
อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโรงงานต่าง ๆ ในโครงการจะ
แตกต่างกับโรงงานอ่ืน ๆ แต่การค านวณปริมาณมูลฝอยของโครงการยังจะปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กนอ. 
 
 
 (1) ประเภทของมูลฝอยท่ีก้าจัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
  1) มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยที่ไม่เป็นอันตราย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย  
 
  2) ของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ ของเสียที่มีลักษณะไวไฟ (Ignitibility) กัดกร่อน (Corrosive) เกิด
ปฎิกิริยาได้ง่าย (Reactivity) เป็นพิษ (Toxicity) ถูกชะล้างได้ง่าย (Leachability) ท าให้เกิดโรค (Pathogenicity) 
ของเสียเหล่านี้จะต้องมีการจัดการเป็นพิเศษแตกต่างจากขยะทั่วไป และตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ืองก าหนดวิธีการเก็บ ท าลายฤทธิ ์ก าจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ. 2531  

 
 (2) ปริมาณมูลฝอย 
  ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากพื้นที่โครงการตามประเภทขยะ สรุปได้ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.6.3-1)  
 

ตารางท่ี 3.6.3-1 
ปริมาณมูลฝอยรวม 

 

แหล่งก้าเนิดขยะ 
ปริมาณขยะ 

ตัน/วัน ลูกบาศก์เมตร/วัน 
1. ขยะมูลฝอยจากพื้นที่อุตสาหกรรม1/ 
2. ขยะมูลฝอยจากพื้นที่พาณิชยกรรม2/ 

22.536 
0.05 

150.24 
0.168 

ปริมาณขยะรวม 22.586 150.41 
หมายเหตุ : 1/ ความหนาแน่นของขยะ เท่ากับ 0.15 กิโลกรัม/ลิตร 
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 2/ ความหนาแน่นของขยะ เท่ากับ 0.30 กิโลกรัม/ลิตร 
ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด, 2547 
 
 (3) การเก็บขน 
  รถเก็บมูลฝอยโดยทั่วไปมี 4 ประเภท คือ 
 
  - รถเก็บขนแบบเปิดข้าง (Non-compaction side-loading truck) 
  - รถเก็บขนแบบธรรมดามีเคร่ืองอัด (Rear loader-compaction truck) 
  - รถเก็บขนแบบบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ (Container-handing truck) 
  - รถเก็บขนแบบบรรทุกท้าย (Open-dump truck) 
 
  ในการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ จะจัดเตรียมรถเก็บขยะแบบธรรมดาเปิดข้าง ซึ่งเหมาะส าหรับ
โครงการ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพราะรถชนิดน้ีสามารถใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยเก็บขนในลักษณะ Stationary Container System กล่าวคือรถยนต์เก็บขนจะเข้าไป
ให้บริการเก็บขนมูลฝอยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมทีละโรงงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณมูลฝอยพบว่ามีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากพื้นที่โครงการประมาณ 14.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ดังนั้นทางโครงการจึงจัดเตรียมรถส าหรับเก็บขน มูลฝอยรถชนิดเปิดข้างขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 คัน 
ซึ่งเพียงพอส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยการเก็บขนขยะจ าเป็นต้องเก็บขนขยะทั้งสิ้น 13 
เที่ยว/วัน โดยรถขนขยะมูลฝอยของโครงการจ านวน 3 คัน จะท าการเก็บขนวันละ 3 เที่ยว และรถขนขยะมูลฝอย
จ านวน 1 คันจะต้องท าการเก็บขนจ านวน 4 เที่ยว/วัน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนรถในการเก็บขนขยะวันละ 4 เที่ยว 
ส าหรับขนกิ่งไม้และขี้เลนจากการขุดลอกระบบระบายน้ า โครงการจะจัดเตรียมรถเก็บขนแบบบรรทุกเทท้าย 
(Open-dump truck) ไว้จ านวน 1 คัน  
  ส าหรับจ านวนบุคลากรประจ ารถเก็บขนแต่ละคัน เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง จ าเป็นต้องมีบุคลากรประจ ารถส าหรับเก็บขนจ านวน 2 คน/คัน และ
พนักงานขับรถ 1 คน/คัน ดังนั้นจะต้องมีบุคลากรส าหรับรถ 4 คัน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยที่แต่ละคนท างาน 8 
ชั่วโมง/วัน รวมเวลาพักด้วยเนื่องจากมีการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ส าหรับส ารองไว้ 
เพื่อให้มีการผลัดเปลี่ยนช่วงพักผ่อนสัปดาห์ละ 1 วัน 
 
 อาคารคัดแยกขยะมูลฝอยและอาคารเก็บกากของเสียอันตรายชั่วคราว 
  อาคารคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ จะท าการแยกตามประเภทของของเสียได้แก่ 
ขยะทั่วไปและขยะของเสียอุตสาหกรรมจะรวบรวมเข้าสู่อาคารคัดแยกเพื่อท าการคัดแยกขยะเป็นแต่ละประเภท
ก่อนน าไปขายต่อไป ส าหรับขยะของเสียอันตรายจะท าการรวบรวมต่างหากแยกจากการรวบรวมทั่วไป ซึ่ง
ออกแบบโดยจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับระบบก าจัดขยะมูลฝอย 4-0-0 ไร ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1) สถานท่ีคัดแยกขยะมูลฝอยท่ัวไป (ท่ีไม่ใช่ของเสียอันตราย) 
   การจัดเตรียมสถานที่คัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป (ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย) จะเป็นอาคารที่
สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการประมาณ 150.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดจาก
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่อุตสาหกรรม 18 กิโลกรัม/ไร-่วัน และอัตราการเกิดขยะในเขตพาณิชยกรรม
และที่พักอาศัย 0.8 กิโลกรัม/คน-วัน ดังนั้นจึงออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 20 x 45 x 4.55 
เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 3.6.3-2) ซึ่งอาคารแห่งนี้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 7 วัน เน่ืองจาก
โครงการมีแนวทางการออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปจะท าการออกแบบโดยเน้นการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแยกขยะมูลฝอย ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการผลิต และเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ และขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมจากทุกแหล่งก าเนิด โดยขยะที่ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะแยกไป
ใช้ประโยชน์หรือขายให้กับโรงงานรับซื้อของเก่า ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือซึ่งเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่อันตราย 
โครงการจะท าการจะท าการว่าจ้างผู้รับเหมาคือ บริษัท อิสเทร์ิน ซีบอร์ด เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพลคซ์ จ ากัด 
(ESBEC) หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้ามาจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการทั้งหมด  
 
  2) สถานท่ีเก็บกากของเสียอันตรายชั่วคราว 
   การจัดเตรียมสถานที่เก็บกากของเสียอันตรายชั่วคราวจะเป็นอาคารที่สามารถรองรับ
ปริมาณกากของเสียอันตรายที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการประมาณ 7.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณ 2,745 
สลูกบาศก์เมตร/ปี โดยคิดจากร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดของพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงออกแบบ
เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 28 x 50 x 5.5 เมตร มีหลังคาคลุมและพื้นเทคอนกรีต และบริเวณ
โดยรอบอาคารจะมีระบบระบายน้ า เพื่อไม่ให้น้ าฝนเอ่อเข้าไปในบริเวณภายในอาคาร ซึง่อาคารแห่งนี้สามารถเก็บ
เถ้าและกากของเสียอันตรายได้ประมาณ 1 ปี เน่ืองจากเป็นพื้นที่จัดเก็บกากของเสียชั่วคราว ทางโครงการจึงเพื่อ
ส่งต่อไปยังศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(GENGO) หรือศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและยอมรับจากหน่วยงานราชการ 
 
   ส าหรับแผนการจัดการในการก าจัดและดูแลบริเวณเก็บกากของเสียอันตราย ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน  
 
   นอกเหนือจากอาคารคัดแยกขยะมูลฝอยแล้ว โครงการยังจัดให้มีโรงจอดรถ อาคารเคร่ือง
ชั่งพร้อมอาคารท างาน 
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แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และโทรคมนาคม 
 
 แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 (1) เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบ 
  การออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) มีหลักเกณฑ์การ
ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ดังนี้ 
 
  - 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 (แหลมฉบัง) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สถานี
ไฟฟ้าย่อย ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ า และไฟฟ้าส่วนกลางส าหรับไฟถนน โดยรายละเอียดของการ
จ่ายระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 
 
 (2) สถานีไฟฟ้าย่อย 
  ตามมาตรฐานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดพื้นที่ของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมที่เกินกว่า 1,000 ไร่ ให้จัดเตรียมพื้นที่ส ารองเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยก าหนดปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสหกรรมเท่ากับ 50 kVA ต่อพื้นที่ 1 ไร่ เน่ืองจากพื้นที่โครงการประมาณ 1,028 ไร่ 
ดังนั้น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีประมาณ 51.40 MVA โดยโครงการได้ใช้สถานีไฟฟ้า
ร่วมกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
  การลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และสายไฟฟ้าแรงสูงจะอยู่ในความรับผิดชอบ และด าเนินการ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2540 เร่ืองให้ยกเลิกการยืม
เงินผู้ใช้ไฟฟ้าในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม และเขตธุรกิจอุตสาหกรรมโดย
ให้ใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงทุนเอง ทั้งนี้ให้เร่ิมปฏิบัติต้ังแต่ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2540 เป็นต้นไป 
 
 (3) ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
  ก าหนดให้โครงการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ สถานีไฟฟ้าศรีราชา เข้าสู่
สถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการ และเข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 kV ภายในโครงการ โดยใช้ระบบการ
เดินสายอากาศ (Overhead Transmission Line) เป็นระบบที่จ่ายไฟในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ระบบ
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สาธารณูปการส่วนกลาง เขตพานิชยกรรม และบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่โดยการปักเสาพาดสายไปตามแนว
ถนนหลัก และถนนรองในโครงการเพื่อจ่ายไฟให้โรงงานต่าง ๆ เขตพาณิชยกรรม และบ้านพักเจ้าหน้าที่ การจัด
ต าแหน่งปักเสาไฟฟ้าแรงสูงต้องไปตามเป็นไปตามาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 
 (4) ระบบไฟฟ้าแรงต่้า 
  นอกจากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ภายในเขตอุตสาหกรรมแล้ว ทางโครงการจะจัดเตรียม
หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อท าการแปลงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 kV. เป็นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 400/230 V, 50 Hz. 
เพื่อใช้ในเขตพานิชยกรรม ส านักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการส่วนกลาง เช่น 
ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางส าหรับไฟถนน สถานีสูบน้ า เป็นต้น โดยระบบสายส่งไฟฟ้าแรงต่ าในโครงการใช้
ระบบการเดินสายอากาศ (Overhead Transmission Line) เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 
 (5) ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางส้าหรับไฟถนน 
  จากมาตรฐาน IES Standard (1983 Standard Practice for Roadway Lighting) Table 3 ก าหนด
ความสว่างบนพื้นถนนเป็นดังนี้ 
 
  - Commercial  9 ลักซ ์
  - Intermediate 7 ลักซ ์
  - Residential  4 ลักซ ์
 
  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 ใช้
หลอดขนาด 250 วัตต์ ระยะห่างระหว่างเสา 120 เมตร 
 
  3) ถนนสาธารณูปโภค ซึ่งมีผิวจราจรกว่าง 6 เมตร โคมติดต้ังบนเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ใช้
หลอดขนาด 250 วัตต์ ระยะห่างระหว่างเสา 40 เมตร 
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 แนวคิดในการออกแบบระบบโทรศัพท์ และระบบโทรคมนาคม 
 
 (1) เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบ 
  การออกแบบระบบโทรศัพท์ และระบบโทรคมนาคมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลม
ฉบัง) 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 80 ไร ่
 
   - ในจ านวนนี้คิดเป็นพื้นที่ถนน และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ร้อยละ 25 ยังคงเหลือเป็นพื้น
ทีส่วนพาณิชยกรรมร้อยละ 75 หรือ 60 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 96,000 ตารางเมตร 
 
   - ทั้งนี้ก าหนดให้อาคาร 1 หน่วย ใช้พื้นที่ปกคลุมดินประมาณ 120 ตารางเมตร ดังนั้น 
อาคารพาณิชย์ในพื้นที่ก าหนดทั้งสิ้น 800 หน่วย 
 
   - ถ้าก าหนดให้อาคาร 1 หน่วย ใช้โทรศัพท์ได้ 2 เลขหมาย ดังนั้น ความต้องการใช้
โทรศัพท์ในพื้นที่พาณิชยกรรมทั้งสิ้นประมาณ 1,600 เลขหมาย 
 
  2) พื้นที่อุตสาหกรรม 
   พื้นที่อุตสาหกรรมมีทั้งหมด 154 แปลง ถ้าก าหนดให้ใช้โทรศัพท์ 10 เลขหมาย/แปลง จะมี
ความต้องการโทรศัพท์ส าหรับพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ 1,540 เลขหมาย ดังนั้น คิดเป็นความต้องการใช้
โทรศัพท์รวมทั้งโครงการประมาณ 3,140 เลขหมาย 
 
  ดังนั้น ทางโครงการฯ ควรแจ้งแผนปริมาณการใช้โทรศัพท์บริษัท ทศท คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
หรือ TT&T เพื่อจะได้จัดเตรียมข่ายโทรศัพท์ให้เพียงพอและทันกับความต้องการในการใช้งาน 
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 (3) องค์ประกอบของระบบ 
  ระบบโทรศัพท์ภายในโครงการ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ชุมสายโทรศัพท์ระบบ
ส่งสัญญาณ และระบบสายส่งโทรศัพท์  แนวสายโทรศัพท์และระบบชุมสายโทรศัพท์ 
 
  1) ชุมสายโทรศัพท์ 
   เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้
โทรศัพท์สูง และโครงการอยู่ห่างจากชุมสายส าหนักงานบริการโทรคมนาคมศรีราชา ชุมสายที่ใกล้ที่สุด ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องให้มีชุมสายโทรศัพท์ภายในโครงการโดยจัดสรรพื้นที่ในโครงการไม่น้อยกว่า  0.5 ไร่ เพื่อให้บริษัท 
ทศท. คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ TT&T ออกแบบ และก่อสร้างชุมสายโทรศัพท์ โดยก าหนดต าแหน่ง
ที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโครงการ และใกล้เขตพาณิชยกรรมซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนใน
การวางข่ายสายโทรศัพท์ส าหรับโครงการ 
 
  2) ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
   เนื่องจากปริมาณความต้องการการใช้โทรศัพท์ส าหรับโครงการสูงถึงประมาณ 3,140 เลขหมาย 
ดังนั้น ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เข้ามายังโครงการจึงใช้ระบบสายเคเบิ้ลใยแก้ว  (Fiber Optic Cable) ซึ่งเป็น
วัสดุที่น าเข้ามาใช้แทนสายทองแดงที่ใช้อยู่ทั่วไป ซึ่งจะได้สัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนไม่มีสัญญาณรบกวน 
 
  3) ระบบสายส่งโทรศัพท์ภายในโครงการ 
   ระบบสายส่งโทรศัพท์ภายในโครงการทั้งหมดใช้ระบบการเดินสายอากาศ (Overhead 
Transmission Line) โดยจะเดินสายไปยังพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการโดยติดตั้งไปกับเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายได้มาก ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นของทางบริษัท ทศท. คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) หรือ TT&T 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพรองรับการประกอบอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ดังนั้นทางนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ  2 (แหลมฉบัง) จึงได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่จะเข้ามาด าเนินการ  คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  (Next-Generation 
Automotive) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การขยายธุรกิจ
ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการออกแบบและจัดท าต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการ
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ผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง ได้แก่ ผู้ประกอบการยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง
ผู้ประกอบการยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ และบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างชาติ กังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่
มีความส าคัญในการก าหนดบทบาททิศทางในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดของไทย 
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บทที่ 2 

แผนการลงทุน ขนาดพื้นที่ ขนาดการลงทุน 
 

ชื่อโครงการ        นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) 
ที่ต้ังโครงการ ต้ังอยู่บริเวณ ต าบลหนองขาม และต าบลบึง  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พื้นที่

โครงการประมาณ 1,021 ไร่    
 

การใช้ที่ดิน 
การใช้ที่ดิน ไร่ งาน ตารางวา % 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 396 1 05 38.79 
กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป 371 1 28 36.36 
พื้นที่พาณิชยกรรม / ที่พักอาศัย / ส านักงาน 13 2 04 1.32 
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 

240 1 29 23.53 

รวมพื้นที่โครงการ 1,021 1 66 100 
 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
 

ขนาดการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) ได้คาดการณ์การลงทุนข้างต้น โดยมีเงินลงทุนทุก
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายปัจจุบันได้มี
การลงทุนก่อสร้างอาคารติดต้ังเครื่องจักรและเปิดด าเนินการแล้ว แต่เนื่องจากทางภาครัฐได้มีการสนับสนุน
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ EEC ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นทางโครงการจึงได้คาดการณ์ว่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิมจะมีการขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ  รายละเอียดดังนี้  

    หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทอุตสาหกรรม      อาคาร ค่าเครื่องจักร รวม 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จ านวน 21 
โครงการ  

 2,100 2,100 

 
อัตราการจ้างงาน  10,000 อัตรา 
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บทที่ 3 

แผนการขยายการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต            396-1-05 ไร่ 
ประมาณการเงินลงทุน 

ป ี
อุตสาหกรรมยานยนต์

แห่งอนาคต 
2561 300 

2562 500 

2563 500 

2564 300 

2565 500 

รวม 2,100 
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บทที่ 4 

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 27/2547 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547   ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009/424  ลงวันที่  14 มกราคม 2548 
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