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1 บทน า - ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้ านพลั ง งานและการกระจุกตั วของ อุตสาหกรรม  ซึ่ ง มี แนวทางด า เนินการโดย เร่ งรั ด พัฒนา 
เขตอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่  3 จังหวัด ในบริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือให้เป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานอุตสาหกรรมและก๊าซ
ธรรมชาติจากอ่าวไทย ซึ่งน าไปใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือปูอนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค รวมทั้งท าการส ารวจความเป็นไปได้แถบฝั่งทะเลอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นเขตอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เหตุผลส าคัญที่รัฐมีแนวทางส่งเสริมให้เกิดการกระจายอุตสาหกรรมไปยังพ้ืนที่ใน
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนั้นสืบเนื่องมาจากภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ ของประเทศการที่ภาคตะวันออกมีลักษณะโดดเด่นดังกล่าวเนื่องมาจากมีข้อได้เปรียบ
หลายประการเช่น 

 ทีต้ั่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 

 พ้ืนที่เชื่อโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนด้านแรงงานและทรัพยากรด้านอ่ืนๆ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทยสามารถเป็นช่องทางเข้าออกท่ีส าคัญของสินค้า 

 สามารถส่งสินค้าที่ผลิตจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ใกล้เคียงไปต่างประเทศ
โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ 

 มีโครงข่ายด้านคมนาคมและสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี มีสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือน้ าลึก และกิจการขั้น
พ้ืนฐานอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้น 

 ฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีความได้เปรียบกว่าภาคอ่ืนๆ 

 มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ท าให้สามารถขนส่งก๊าซขึ้นบกโดยใช้ต้นทุนต่ ากว่า
พ้ืนที่อ่ืน 

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในท้องที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เริ่มมีการ
พัฒนามาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2524 ได้ถูกบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่  5  ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งโครงการ Eastern Seaboard โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงงานพลาสติก โรงงานเคมี
และปุ๋ยเคมี โรงประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ในปี พ.ศ. 2531 และการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 : การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2531 ด าเนินการถมที่ในทะเลได้พ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม 1,400 ไร่ ก่อสร้างท่าเทียบเรือส าหรับสินค้าเหลว 2 ท่า 
และท่าเทียบเรือส าหรับสินค้าท่ัวไป 1 ท่า ด าเนินก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
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ระยะที่ 2 : การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2535 ด าเนินการขุดลอกร่องน้ าเดินเรือ และพ้ืนที่กลับเรือให้ เหมาะสมกับขนาดและจ านวนเรือ ตลอดจนเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการเดินเรือภายในท่า วัสดุที่ขุดได้น าไปถมให้เกิดพ้ืนที่ประกอบการอุตสาหกรรม ประมาณ 1,470 ไร่ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2542 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 กนอ. ได้จัดให้มีการศึกษาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในระยะต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาวะของตลาด เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกลุ่มลูกค้าในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดมีการขยายตัวมากขึ้น กนอ. จึงจ าเป็นต้องเตรียมการ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 
เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าดังกล่าว และเพ่ือให้สอดคล้องกั บนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กนอ.  
ปี พ.ศ. 2557-2559 ที่ได้ก าหนดให้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นโครงการที่ต้อง
ด าเนินการ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขนส่งแบบ Green Logistics ตลอดจนสอดรับ
กับแผนพัฒนาการขนส่งของรัฐบาลในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก 3 จังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดเปูาหมาย ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกัน
พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development)” เนื่องจากในปัจจุบันเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีศักยภาพสูงในการ
ส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Growth 
Engine) โดยเป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next-generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food 
for the Future) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
(Medical Hub)  

ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองซึ่งอยู่ในจังหวัดเปูาหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development) จึงเป็นอีกหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทั้งด้านแรงงาน การ
คมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สามารถพัฒนาต่อยอดสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  
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2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
เนื่องจากรัฐบาลมีแนวคิดในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือให้เข้ามาเปลี่ยนโฉม

ภาคการผลิตของประเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึง
เสนอโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและรองรับการลงทุนของ
อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (New S-Curve) รวมทั้งเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) สอดรับกับ
แผนการพัฒนาการขนส่งของรัฐบาลในการก่อสร้างรถไฟฟูาความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึง
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ 
ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุนในการมาลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว ประกอบไปด้วย ความพร้อมของ
แรงงานที่มีทักษะ แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนา ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความพร้อมทางด้าน
ระบบสาธารณูปโภค และการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
การลงทุน (One-stop Service) ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี และระยะเวลา
พ านักและท างานของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ดังนั้น การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ดังนี้  

1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการในพ้ืนที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการ
อุตสาหกรรม  

2. เพ่ือรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
(First S-Curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

3. เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานและการสร้างรายได้ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

4. เป็นการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิให้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
5. เพ่ือให้อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายที่อยู่ ในพ้ืนที่มีการขยายตัวและมี

มูลค่าเพ่ิม 
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3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการน าปิโตรเคมีภณัฑไ์ปใช้ประโยชน ์

จากรูปแสดงให้เห็นว่าปิโตรเคมีภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากปิโตรเลียม) เกิดจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งหมายถึงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับปิโตรเลียม แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นเป็นการน าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากแก๊สธรรมชาติหรือ
น้ ามันดิบมาผลิตสารโมเลกุลขนาดเล็กที่ เรียกว่า มอนอเมอร์ เช่น น าอีเทนและโพรเพนมาผ่านกระบวนการ 
เพ่ือผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งเรียกรวมว่าโอเลฟิน หรือใช้แนฟทาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเบนซีน โทลูอีน และไซลีน 
หรือใช้เบนซีนท าปฏิกิริยากับเอทิลีนได้เป็นสไตรีนที่ใช้ผลิตพอลิสไตรีน 

2. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง เป็นการน ามอนอเมอร์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
มาผลิตพอลิ เมอร์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ ได้ของอุตสาหกรรมขั้นนี้  คือ พลาสติกชนิดต่างๆ  
ยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ วัตถุดิบสี สารซักล้าง และตัวท าละลายชนิดต่างๆ 
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากอุตสาหกรรมขั้นต่อเนื่อง จะถูกน าไปใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ยางรถยนต์ ท่อพลาสติก ถุงพลาสติก ฟิล์ม สี ผงซักฟอก ปุ๋ย เป็นต้น 

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่
การลงทุนของอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมการผลิตมากมาย อาทิ

อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมปลายน้ า 
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เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ บรรจุภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  ชิ้นส่วนยานยนต์ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
รวมถึงยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นน้ ามันและผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียม กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก ซึ่งมีจ านวนโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดมากกว่าร้อยละ 65 และมีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการ
ทางด้านการคมนาคม และขนสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ระบุกลไก 
การขับเคลื่อนความมั่งคั่ง (Engines of Growth) ไว้คือ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างการมีส่วนร่วม และ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การด าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ต้องการให้มีความ
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ คือ เปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ
เปลี่ยนไปสู่การเน้นภาคบริการให้มากข้ึน รวมถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี
แนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals) โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยการน าชีวมวล (Biomass) ที่มีความสมบูรณ์ในประเทศ เช่น 
มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เรียกว่าพลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูงที่อยู่ในกระแสโลกในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S - Curve) และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engine) ของประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปี 
2560-2564 ของสถาบันพลาสติกที่มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการพลาสติกของไทย รวมถึงต้องการ
ผลักดันผู้ประกอบการให้มุ่งลงทุนด้านพัฒนาและวิจัยสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ โดยมี
เปูาหมายว่าประเทศไทยจะต้องก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียนได้อย่างยั่งยืน
หรือการเป็น Asean Plastics Growth Driver ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จาก
นโยบายของภาครัฐที่เห็นว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความพร้อมและสามารถที่จะรองรับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มปิโตรเคมีที่มีการด าเนินธุรกิจตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ ามีศักยภาพที่
จะขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio based Products) ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงมีมาตรการเชิงรุกในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง (Valued Added Products) พร้อม
ทั้งมีการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือทดแทนการน าเข้า และปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการ 
บริการต่างๆ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญด้านสังคมและ
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สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์
ต่อไปในอนาคต 

3. การส่งเสริมการให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม การ
ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล (Big data) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และ
เพ่ิมศักยภาพในการในการแข่งขันในระดับนานาชาติ  

4. การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโรงงานผลิตโลหะมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลในขณะนี้ 

5. การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (logistics) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขนส่งแบบ Green Logistics 
ตลอดจนสอดรับกับแผนพัฒนาการขนส่งของรัฐบาล 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
แล้วนั้น การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีความสามารถ
สนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น กลุ่ม
โรงงานผลิตโลหะมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะจะสามารถรองรับความต้องการวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือโครงการขยายโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
โดยคาดว่าก าลังการผลิตจะเพ่ิมขึ้นจาก 564,080 ตัน/ปี เป็น 1,460,206 ตัน/ปี จะได้ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เอทิลีน 
(Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) สามารถรองรับความต้องการวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกเพ่ือการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการฉบับนี้จึงก าหนดสมมติฐานเพ่ือประมาณการเงินลงทุน 
ในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้ 

1. พิจารณาอุตสาหกรรมเปูาหมายที่คาดว่าจะเกิดการลงทุนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) จากข้อมูลพบว่า กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก มีจ านวน 42 โรงงาน มีการเช่าพ้ืนที่ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุดประมาณ 4,170 ไร่ โดยสมมติฐานให้ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่เช่าในการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงาน
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก มีการขยายหรือเปลี่ยนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ส่งผลให้ประมาณการ
มูลค่าลงทุนจากพ้ืนที่ที่คาดว่าจะขยายหรือเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเปูาหมายเป็นจ านวนเงิน 22,080.15 ล้านบาท 
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การประมาณการเงินลงทุนจากนักลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมค านวณจากมูลค่าการลงทุนต่อ ไร่เฉลี่ย 
(Estimate Average Investment Value per Rai) ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงจากข้อมูลการลงทุนในโรงงาน
ใหม่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมย่อยของอุตสาหกรรมเปูาหมายหรือของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่คาดว่ามีความสนใจในการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในพ้ืนที่ EEC ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้  

อุตสาหกรรมเปูาหมาย อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชวีภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

อุตสาหกรรมย่อย 

(ตามรายงาน “10 อุตสาหกรรมเปูาหมายกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINE OF 
GROWTH”) (โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเติบโตเร็วในอนาคตและเป็น
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น 
การที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีอุตสาหกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอลที่พัฒนาแล้วขณะที่การสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร  โดย
การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ าการผลิตกรดแลคติกและกรดซักซินิกจากเอทานอล จะเป็นสะพาน
เชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ า (ผลิตเอทานอล) และปลายน้ า (อุตสาหกรรมเคมี) เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่ ไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง (เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต
จากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหาร เช่น ซังข้าวโพดและชานอ้อย) และเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพรุ่นที่สาม (เช้ือเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากสาหร่ายที่สามารถเพาะเลี้ยงได้) 

ผู้ประกอบการเปูาหมาย ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี และผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
และพลาสติกขั้นต้น 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ลงทุน (ทั้งในและต่างประเทศ) 

GGC, Mitrphol Group, PTTGC 

ประมาณการมูลค่าการลงทุนต่อไร่เฉลี่ย (Estimate 
Average Investment Value per Rai) 

105.9 ล้านบาทต่อไร่ 

พื้นที่ที่คาดว่าจะขยายหรือเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม
เปูาหมาย 

208.5 ไร่ 

(สมมติฐานจากร้อยละ 5 ของพื้นที่เช่าในการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 
และพลาสติก) 

ประมาณการมูลค่าลงทุนจากพื้นที่ที่คาดว่าจะขยาย
หรือเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

22,080.15 ล้านบาท 

แผนการลงทุน/แผนการเงิน สมมติฐานให้การลงทุนข้างต้นอยู่ในช่วงเวลา 5 ปี โดยคิดมูลค่าการลงทุนร้อยละ 20 ต่อปี 

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุน หมายถึงมูลค่าการลงทุนในที่ดิน ค่าก่อสร้างโรงงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งค านวณโดยเลือกใช้มูลค่าตามแผนการลงทุนที่ก าลังการผลิตสูงสุดครบทุกระยะโครงการ  
(Full Phases) ส าหรับขนาดที่ดินที่ตั้งโรงงาน (Land Area) เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการเปิดเผย หรือค านวณจาก
พ้ืนที่โรงงาน (Factory Area) คิดเป็นร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ดินทั้งหมด (Land Area) 
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2. พิจารณามูลค่าการลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการถมทะเล
เพ่ือให้ได้พ้ืนที่หลังท่า 550 ไร่ และพ้ืนที่ส าหรับเก็บกักตะกอน 450 ไร่ รายละเอียดดังนี้ 

อุตสาหกรรมเปูาหมาย โลจิสติกส์ (logistics) 

ประมาณราคาค่าก่อสร้างในส่วนของโครงการพื้นฐาน(Infrastructure) 

ระยะเวลาการก่อสร้าง 

12,900 ล้านบาท  

ใช้ระยะเวลาการก่อสรา้งประมาณ 3 ป ี

ค่าก่อสร้างในส่วนของท่าเรือ (Superstructure) 42,000 – 68,000 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กบัประเภทธุรกิจที่เอกชนลงทุน) 

ประมาณการมูลค่าลงทุนรวม 54,900 – 80,900 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กบัประเภทธุรกิจที่เอกชนลงทุน) 

คาดการณ์มูลค่าและระยะเวลาการลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

                                                                                                                           หน่วย ลา้นบาท 

ที่มา รายงานฉบับย่อส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Summary Report) 1 ตุลาคม 2561                                                                                                              

3. การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโรงงานผลิตโลหะมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) ปัจจุบันกลุ่มโรงงานผลิตโลหะมูลฐาน และ
ผลิตภัณฑ์โลหะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีทั้งสิ้น 8 โรงงาน ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ประกอบกิจการจะให้ความสนใจใน
การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเปูาหมายที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในขณะนี้ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมในอุตสาหกรรมเปูาหมาย อันได้แก่ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และ
เพ่ิมศักยภาพในการในการแข่งขันในระดับนานาชาติ  

ดังนั้น เมื่อประมาณการมูลค่าการลงทุนรวมส าหรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย คิดมูลค่าการลงทุนรวมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เบื้องต้นโดยประมาณ 22 ,080.15 ล้านบาท และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ 
54,900 – 80,900 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมมูลค่าการลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และยังไม่พิจารณาถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายจะก่อให้เกิด อาทิ มูลค่าการจ้างงาน มูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก มูลค่าภาษี 
ที่ทางรัฐบาลจะจัดเก็บได้ เป็นต้น 

รายการ ปี (พ.ศ.) รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 2572 2573 

งานขุดลอกและถมทะเล 3,634.72 5,132.56 4,132.73 - - - - 12,900.00 

ท่าเรือของเหลว - - - 2,150.00 2,150.50 - - 4,300.00 

ท่าเรือก๊าซ - - - 8,250.00 8,250.00 9,250.00 9,250.00 35,000.00 

พื้นที่คลังสินค้า - - - 1,600.00 1,600.00 - - 3,200.00 

รวม 3,634.72 5,132.66 4,132.73 12,000.00 12,000.00 9,250.00 9,250.00 55,400.00 
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4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการก าหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นพื้นที่ท่ีมีความพร้อมด้านแหล่งวัตถุดิบที่ใช้

ในกระบวนการผลิตและพัฒนา เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นพ้ืนที่ที่
สนับสนุนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่การลงทุนของอุตสาหกรรมต้นน้ าที่
มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมีภัณฑ์ โรงงานผลิต
เหล็กและเหล็กกล้า โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงไฟฟูา และโรงกลั่นน้ ามัน เป็นต้น อีกทั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและ
ท่าเรืออุตสาหกรรมยังมีความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะ มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน และมีความพร้อมทางด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ดังนั้น หากนิคมอุตสาหกรรมได้รับการจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ดังต่อไปนี้  

1) เนื่องจากการจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จะช่วยให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่และนักลงทุน 
ที่เข้ามาลงทุนในพ้ืนทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากเดิม ดังต่อไปนี้ 

- การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) โดยภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการจัดตั้งธุรกิจ  

- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก และเพ่ือการวิจัย
พัฒนา ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 

- ได้รับการขยายระยะเวลาพ านักและท างานของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับดังที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยในการดึงดูดให้นักลงทุน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการผลักดันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงตามนโยบายของรัฐบาล 

2) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณการระหว่างอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการร่วมกันศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นสูง และช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อันยัง
ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

3) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  
อันน าไปสู่การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจระดับชุมชนและท้องถิ่น 
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5 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือ    
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

5.1 ขนาดพื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตั้งอยู่ที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 180 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้  

  ทิศเหนือ  ติดกับ  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Smart Park) 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ  ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา และชุมชนวัดโสภณ 
 ทิศใต ้  ติดกับ  ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและทะเลอ่าวไทย 

อ้างอิงตามโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหลังด าเนินการ (Post EIA) 
 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเรือน้ าลึกชายฝั่งทะเลตะวันออก อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง      
ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ถนน I-1 ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ละติจูด 12 องศา 40 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 101 
องศา 10 ลิปดา ตะวันออก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ ระยะห่างประมาณ 185 กิโลเมตร และมี
อาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โดยรอบ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   ติดกับ   ที่ดินบนฝั่งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ   บ้านอ่าวประดู ่
  ทิศตะวันตก   ติดกับ   บ้านหนองแฟบ 
  ทิศใต ้   ติดกับ   อ่าวระยอง (อ่าวไทย) 
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ขนาดและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
ขนาดพื้นที่ตาม EIA 

(ไร่) 

ขนาดพื้นที่ตามประกาศ
คณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ฉบบัที่ 6)  

(ไร่-งาน–ตารางวา) 

สภาพปัจจบุัน 
 (ไร-่งาน–ตารางวา) 

เขตพื้นที่ชมุชนเมืองใหม่ (เขต
ธุรกิจอุตสาหกรรม) 

2,0281/ ประกาศคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไปนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับ
ที่ 6) มิได้แสดงรายละเอียด
พื้นที่มีแต่ขนาดพื้นที่รวม

ทั้งสิ้น 12,748 - 1 -57.46  
 

1,962-3-974/ 

- พ้ืนท่ีให้เช่า 1,392-2-64.64/ 

- พ้ืนท่ีขาย (การเคหะ การ
ไฟฟ้า การส่ือสาร 
องคก์ารโทรศพัท)์ 

184-2-43.44/ 

- พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค  385-2-89.54/ 

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,9851/ 
 

6,245-3-624/ 

- พ้ืนท่ีให้เช่า 5,064-2-75.74/ 

- พ้ืนท่ีขาย (การเคหะ  
การไฟฟ้า การส่ือสาร 
องคก์ารโทรศพัท)์ 

15-2-34.14/ 

- พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค   867-0-34.84/ 

- พ้ืนท่ีสีเขียว   298-2-17.44/ 

เขตพื้นที่ที่ผนวกเพิ่ม3/   1,685  1,6334/ 

- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม SPRC 
(ARC) 

1,274  

- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม TPE3 
(ROC) 

411  

เขตพื้นที่บรเิวณทา่เรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

2,8702/ 2,903 

- ระยะที่ 1 1,400 1,400 

- ระยะที่ 2 1,470 1,470 

- พืน้ที่ถมทะเลเพิม่5/ - 33 

รวม 12,568 12,748 - 1 - 57.46 12,744 – 3 - 67 
 

หมายเหตุ   1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อปี พ.ศ. 2532 
2/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2541 
3/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ปี พ.ศ. 2536 และบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด (ROC) ปี พ.ศ. 2541 

 4/  รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรการปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  

พ.ศ. 2556  
                      5/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการถมทะเลและก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (เจ้าของโครงการเป็นการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ระยอง เทอร์มินัล จ ากัด)  มีการถมทะเลเพิ่มในฝั่งตะวันตกเพิ่มเติม
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หัวข้อ รายละเอียดในรายงาน EIA ฉบบัสมบรูณ์  
ปี พ.ศ. 2532 ที่ได้รบัความเห็นชอบ 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง สรุปภาพรวม 

ขนาดพื้นที ่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

พื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่เวนคืนของ กนอ. โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 8,013 ไร่ 
โดยตามผังแม่บทประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม มีขนาด 5,985 ไร่  เป็นพื้นที่ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมของบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จ ากัด บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ  

 พื้นที่ชุมชนใหมม่าบตาพดุ มีขนาด 2,028 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชนอ์อกเป็น  
2 ส่วน ได้แก ่
- ส่วนกิจกรรมสาธารณะ เป็นพื้นที่ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อ

การสาธารณะ เช่น หอประชุม ศาลาประชาคม ห้องสมุด เป็นต้น 

- ส่วนที่พักอาศัย เป็นพื้นที่ส าหรับอาคารและที่พักอาศัย 

กนอ. ได้ทบทวนผังแม่บทของโครงการ พบว่า มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากผังแม่บทที่ได้รับ
ความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและชุมชน
ใหม่มาบตาพุดมีพื้นที่ 9,841-3-59 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ ได้แก่ 

 พื้นที่ นิ คมอุตสาหกรรม  มีขนาดพื้ นที่  6,245-3-62 ไร่  เป็ นพื้ นที่ ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ 
โดยปัจจุบัน บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จ ากัด ได้เลิกกิจการไปแล้ว ส าหรับบริษัท 
ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 พื้นที่ชุมชนใหมม่าบตาพดุ มีขนาด 1,962-3-97 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
- ส่วนกิจกรรมสาธารณะ เป็นพื้นที่ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อ

การสาธารณะ เช่นหอประชุม ศาลาประชาคม ห้องสมุด เป็นต้น 
- ส่วนที่พักอาศัย เป็นพื้นที่ส าหรับอาคารและที่พักอาศัย 

 เขตพื้นที่ผนวกเพิ่ม มีขนาดพื้นที่ 1,633 ไร ่

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการตัดพื้นที่ชุมชน
ใหม่มาบตาพุดออกจากผั งแม่บทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 
2532 อ อ ก จ า ก พื้ น ที่ นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ม า บ ต า พุ ด  เ พื่ อ น า ไ ป พั ฒน า เ ป็ น พื้ น ที่ 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
(Smart Park) ต่อไปในอนาคต ดังนั้น พื้นที่เขต
อุตสาหกรรมทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน 

หัวข้อ รายละเอียดในรายงาน EIA ฉบบัสมบรูณ์ ป ีพ.ศ. 2541 
 (ฉบับปรบัปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม) 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง สรุปภาพรวม 

ขนาดพื้นที ่
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1: พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม 1,400 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
ระยะที่ 2: พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม ประมาณ 1,470 ไร่ แล้วเสร็จในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2542 
เมื่อพัฒนาทั้ง 2 ระยะแล้วจะมีขนาดพื้นที่รวม 2,870 ไร่ 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีขนาดพื้นที่ดังนี้  
ระยะที่ 1: พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม 1,400 ไร่ และได้มีการถมทะเลเพิ่มในอ่าว
ด้านในของฝั่งตะวันตก จ านวน 33 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ที่มีการถมทะเลและก่อสรา้งท่า
เทียบเรือได้มีการจัดท ารายงาน EIA และได้รับมติเห็นชอบจาก สผ. เมื่อปี พ.ศ. 
2552) 
ระยะที่ 2: พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม ประมาณ 1,470 ไร่ 
เมื่อพัฒนาทั้ง 2 ระยะแล้วจะมีขนาดพื้นที่รวม 2,870 ไร่ 
ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่รวม 2,903 ไร่ 

มีขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ได้มีการจัดท ารายงาน 
EIA และได้รับมติเห็นชอบจาก สผ.แล้วในส่วน
พื้นที่ที่เพิ่มขึ้น 

 

ขนาดและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

หลังด าเนินการ (Post EIA) 
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ดังนั้น พ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ครั้งนี้  
มีพ้ืนที่ประมาณ 12,282 ไร่ (พ้ืนที่ตามประกาศฯ ฉบับที่ 6 ตัดพ้ืนที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องก าหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park พ้ืนที่ประมาณ 1,466 ไร่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (เขตพ้ืนที่ชุมชนเมืองใหม่) 
และผนวกพ้ืนที่ทา่เรือฯ ระยะที่ 3 พ้ืนที่ประมาณ 1,000 ไร่) 

 
 
รูปแสดงขนาดพื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดตามประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับท่ี 6) 
 

 
รูปแสดงแผนผังท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

หมายเหตุ 

พื้นที่ที่ท าการศึกษาในรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 
การจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

พื้นที่ที่ท าการศึกษาในรายงานการศึกษาความเหมาะสม 
(Feasibility Study) การจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (เพิ่มพื้นที่ท่าเรือฯ 
ระยะที่ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา EHIA  
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1. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการถมทะเลเพ่ือให้ได้พ้ืนที่หลังท่า  550 
ไร่ และพ้ืนที่ส าหรับเก็บกักตะกอน 450 ไร่ ส่งผลให้มีพื้นที่เพ่ิมข้ึนประมาณ 1,000 ไร่ 

2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 23 มกราคม 
2561 เรื่องก าหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park พ้ืนที่ประมาณ 1,466 ไร่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง (เขตพ้ืนที่ชุมชนเมืองใหม่) เอกสารแนบ 1 

3. สผ. ได้มีมติเห็นชอบการขอตัดพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุดออกจากผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คชก. เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยแยกพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุดออกจากพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด เพื่อรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 
2561 (2,028 ไร่) เอกสารแนบ 2 

5.2 จ านวนสถานประกอบการและประเภทอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีจ านวนสถานประกอบการในพื้นที่ท้ังสิ้น 64 โรงงาน ประกอบด้วย

อุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม จ านวน 7 โรงงาน 
2. กลุ่มโรงงานผลิตโลหะมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ จ านวน 8 โรงงาน  
3. กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก จ านวน 42 โรงงาน 
4. อุตสาหกรรมการให้บริการและสาธารณูปโภค จ านวน 5 โรงงาน  
5. ประกอบกิจการอ่ืนๆ จ านวน 2 โรงงาน 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีหน้าที่หลักในการจัดสรรพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ เรือลากจูง 

เรือน าร่อง เรือตรวจการณ์ ทุ่นหลัก ไฟน าร่อง ไฟส่องท่าเทียบเรือ ระบบสื่อสาร และการอ านวยความสะดวกใน
การจราจรทางน้ า องค์ประกอบของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ บริเวณพ้ืนที่ถมทะเลทั้งหมด รวมทั้งพ้ืนที่ทะเล
ที่ถูกประกาศเป็นเขตท่าเรือ แบ่งการใช้พ้ืนที่เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ตั้งโรงงาน และคลังสินค้า 
2. พ้ืนที่บริเวณหน้าท่าเรือ 
3. ท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเล 

การด าเนินงานของท่าเรือ สามารถรองรับเรือสินค้าระวางตั้งแต่ 40 ,000 ถึง 140,000 DWT โดยการด าเนินงานของ

ท่าเรือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.  ท่าเรือสาธารณะ (Public Berths) หมายถึง ท่าเรือที่ไม่จ ากัดจ านวนผู้มาใช้บริการ โดย กนอ. จะลงทุน
ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน รวมทั้งท่าเทียบเรือให้ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือทั่วไปและท่าเทียบเรือสินค้า
เหลว ซึ่งบริเวณท่าเรือสาธารณะ ประกอบด้วย 

1.1 ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth) โดย บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ากัด (TPT) 

ได้รับสิทธิในการบริหารท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป มีความยาวหน้าท่า 330 เมตร ความ
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ลึกหน้าท่า 12.5 เมตร สามารถให้บริการเรือสินค้าทั่วไป ความยาวไม่เกิน 200 เมตร กินน้ าลึกไม่เกิน 11.9 เมตร รับ

เรือขนาด 20,000 DWT 

1.2 ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว (Liquid Cargo Berth) โดย บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จ ากัด (TTT) 

ได้รับสิทธิ์ในการบริหารท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี ส าหรับขนถ่ายสินค้าประเภท  ปิโตรเคมี เป็น Plat form 

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 35 เมตร หลักผูกเรือยาว 280 เมตร มีอุปกรณ์ Loading Arm สูบถ่ายสินค้าเหลวจากเรือใส่

ท่อผ่านไปสู่ถังเก็บในบริเวณคลังเก็บเคมีภัณฑ์ เพ่ือส่งต่อไปโดยผ่านท่อควบคุมความดัน ไปตามแนววางท่อเคมีภัณฑ์  

ซึ่งมีความกว้าง 20 เมตร เพ่ือส่งปูอนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ความยาวหน้าท่า 280 เมตร/ท่า รับเรือขนาด 

45,000 DWT 

1.3 ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป แห่งที่ 2 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial 
Terminal: MIT) 

2. ท่าเรือเฉพาะกิจ (Specific Berths) เป็นท่าเรือที่จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการ
เท่านั้น โดยเอกชนหรือผู้ประกอบการจะต้องลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานเองทั้งหมด 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอกชนรวม 9 ราย ดังนี้ 

2.1 ท่าเทียบเรือ NFC (บริษัท เอ็นเอ็ฟซี จ ากัด (มหาชน)) 

2.2 ท่าเทียบเรือ SPRC (บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน)) 

2.3 ท่าเทียบเรือ MTT (บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด) 

2.4 ท่าเทียบเรือ PTTGC (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)) 

2.5 ท่าเทียบเรือ Glow SPP3 (บริษัท โกล์ว เอสพีพี 3 จ ากัด) 

2.6 ท่าเทียบเรือ BLCP (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด) 

2.7 ท่าเทียบเรือ PTT LNG (บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด) 

2.8 ท่าเทียบเรือ PTT TANK (บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด) 

2.9 ท่าเทียบเรือ RTC (บริษัท ระยองเทอร์มินัล จ ากัด) 

ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีปริมาณเรือผ่านเข้าออกเฉลี่ย 6 ,500 ต่อปี (ข้อมูลระหว่างปี 2554-
2560) หรือเฉลี่ย 25–30 เที่ยวเรือ ต่อวัน โดยประเภทเรือที่เข้าออกมากที่สุด คือ ประเภท Tanker ที่ใช้ส าหรับขน
ถ่ายน้ ามันดิบ และสารปิโตรเคมี ส าหรับเรือที่เข้าออกท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่กินน้ าลึกไม่เกิน 10.5 เมตร 
สามารถเดินเรือเข้า–ออกร่องน้ าได้ตลอดเวลา ส่วนเรือที่กินน้ าลึกเกิน 10.5 เมตร ต้องรอช่วงเวลาระดับน้ าขึ้นใน
ระดับที่เหมาะสม โดยพนักงานน าร่อง กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่น าเรือเข้ า–ออกร่องน้ าจะเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของระดับน้ าดังกล่าว ส่วนเรือที่ยังไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ต้องทอดสมอรอช่วงเวลาน้ าขึ้นสูง ณ บริเวณ
จุดทอดจอดเรือ (Anchorage Area) ซึ่งอยู่ห่างจากทุ่นปากร่องน้ าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3.5 ไมล์ทะเล
พ้ืนที่ทิ้งสมอ รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากต าบลที่ละติจูด 12 องศา 35 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 101 องศา 12 ลิปดา 
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ตะวันออก โดยบริเวณทอดจอดสมอมีความลึก 13.3-15.8 เมตร จากระดับน้ าลงต่ าสุดร่องน้ าทางเข้าท่าเรือมาบตาพุด
เดิม ในขณะที่เรือที่กินน้ าลึกมาก เช่น เรือ Panamax และ Cape Size ซึ่งกินน้ าลึก 14 - 15 เมตร จะเข้า–ออกร่อง
น้ าได้ในช่วงน้ าขึ้นเต็มท่ี (High Tide)  

ทั้งนี้ เมื่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ถูกพัฒนาแล้วเสร็จนั้น พ้ืนที่จะสามารถ

รองรับปริมาณเรือเข้า-ออกเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรองรับปริมาณสินค้าผ่านท่าประเภทสินค้าเหลว และก๊ าซเพ่ิมเติมได้ใน

ปริมาณ 0.8 และ 2.5 ล้านตัน/ปี ตามล าดับ  

รายช่ือสถานประกอบการและประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ล าดับ ชื่อโรงงาน 

ประเภท

โรงงาน

ล าดับที ่

ทะเบียนโรงงาน 
จ านวนพ้ืนที่ 

 (ไร่ - งาน - ตรว.) 
ประกอบกิจการ 

กลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลยีม จ านวน 7 โรงงาน 

1.  บมจ.สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 49 น.49-14/2537-ญนพ.  1302-2-40.26 กลั่นปิโตรเลียม, ผลิตน้ ามัน

อากาศยานและอุปกรณ์ก าจัด

ปรอท 

2.  บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 6 

สาขาโรงกลั่นน้ ามัน 

49 น.49-1/2536-ญนพ.  785-2-67.86 ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 

3.  บจก.ลินเด้ ไฮโค 89 น.89-1/2545-ญนพ.  4-1-53.49 ผลิตก๊าซ H2 และ CO  

4.  บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 89 น.89-1/2536-ญนพ.  12-3-08.91 ผลิตก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน 

ไฮโดรเจน, อาร์กอนเหลว,

ออกซิเจนเหลว และ

ไนโตรเจนเหลว 

5.  บจก.แอร์ลิควิค (ประเทศไทย) 89, 

90, 

102 

น.89-4/2542-ญนพ.  4-1-63.30 ผลิตก๊าซคาร์บอนมอน

ออกไซด์, ก๊าซไฮโดรเจน, 

 ไอน้ า และน้ าลดแร ่

6.  บจก.บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส  

(BIG 2) 

89 น.89-3/2537-ญนพ.  7-2-42.02 ผลิตก๊าซออกซิเจน, กา๊ซ

ไนโตรเจน และก๊าซอาร์กอน 

7.  บจก.บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส  

(BIG 1) 

89 น.89-1/2542-ญนพ.  6-1-0 ผลิตก๊าซออกซิเจน, 

ไนโตรเจน, อารก์อน และ

ไฮโดรเจน 

กลุ่มโรงงานผลิตโลหะมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ จ านวน 8 โรงงาน 

1.  บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ 59 น.59-3/2539-ญนพ. 45-0-33.13 ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (PC 

WIRES, PC STRANDED) 

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี 

(GALVANIZED WIRES), 

STEEL WIRES  
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2.  บจก.ไทยสแกนดิคสตีล 64(10) น.64(10)-2/2535-ญนพ.  27-1-63 ผลิตโครงสร้างเหล็กและเหล็ก

เคลือบสังกะสี 

3.  บจก.โนวาสตีล 59 น.59-1/2539-ญนพ. 104-0-35.03 ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

ชนิดเส้นกลมและเหล็ก 

ข้ออ้อย  

4.  บมจ.ระยองไวร์อินดัสตรีส์ 59, 

64(5) 

น.59-3/2537-ญนพ. 40-3-44 ผลิตTYRE WIRE (ลวดขอบ

ล้อยาง), P.C.WIRE (ลวดแรง

ดึงสูงชนิดเส้นเดียว), PC 

STRAND WIRE (ลวดแรงดึง

สูงชนิดตีเกลียว) และลวด

เช่ือมไฟฟูา 

5.  บจก.สยามแผ่นเหล็กวิลาส 64(10) น.64(10)-1/2535-ญนพ.  68-2-7 ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก

และเคลือบโครเมียม  

6.  บจก.เหล็กกอ่สร้างสยาม 59 น.59-1/2535-ญนพ.  115-2-1.25 ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

ชนิดกลมและข้อออ้ย  

7.  บจก.เหล็กสยามยามาโตะ 59 น.59-1/2537-ญนพ.  115-1-98.75 ผลิตเหล็กโครงสร้างด้วย

กรรมวิธีรีดร้อน 

8.  บจก.เอช ซี สตาร์ค 60 น.60-2/2536-ญนพ.  142-3-61 ผลิตโตรแตสเซียมฟลูโรแทน

ทาเลท, แทนทาลัมเพนต๊อก

ไซด์, ไนโอเบียมเพนด๊อกไซด,์ 

TANTALUM POWDER และ

ลวดแทนทาลัม  

กลุ่มโรงงานเคมีภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก จ านวน 42 โรงงาน 

1.  บจก.กรุงเทพ ซินธิติกส ์ 42(1) น.42(1)-15/2537-ญนพ. 41-1-71.21 ผลิตผลิตภัณฑ์จาก  Mixed 

C4 (ได้แก่ MTBE, BUTENE-

1) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ซ่ึง

เป็นเชื้อเพลิงและหน่วยวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ายาง

สังเคราะห์ 

2.  บจก.กรุงเทพซินธิติกส ์ 42(1) น.42(1)-2/2554-ญนพ.  56-3-94.20 ผลิตน้ ายาง เอ็น บี อาร์ (NBR 

LATEX) 

3.  บจก.แกรนด์ สยาม คอมโพสิต 53(5) น.53(5)-1/2540-ญนพ.  23-2-28.75 ผลิตพลาสติก (PP 

Compound)  
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4.  บจก. เจเอส อาร์ บีเอสท ีอิลาสโต

เมอร ์

42(1) น.42(1)-3/2554-ญนพ.  51-2-34.74 ผลิตยางสังเคราะห์ S-SBR  

5.  บจก.โอเอสซี สยามซิลิกา (โรง2) 42(1) น.42(1)-21/2535-ญนพ. 29-3-22.82 ผลิต Silicon Dioxide 

6.  บจก.โอเอสซี สยามซิลิกา (โรง2) 42(1), 

106 

น.42(1)-25/2535-ญนพ. 44-0-11 ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์  

(Silicon Dioxide) และ

โซเดียมซิลิเกต 

7.  บจก.ทีพีซี-เพสต์ เรซิน 42(1) น.42(1)-7/2540-ญนพ. 20-2-86.39 ผลิตพลาสติกพีวีซี (ชนิด

Paste PVC RESIN)  

8.  บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ 42(1) น.42(1)-2/2538-ญนพ. 150-0-0 ผลิต Purified Terephthalic 

Acid (PTA), ผลิต

กระแสไฟฟูาขนาด  

,ไอน้ า และ Demineralized 

Water  

9.  บจก.ไทยจีซีไอ เรซิท๊อป 42(1) น.42(1)-22/2535-ญนพ.  28-2-78.97 ผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน  

(Phenol Formaldehyde 

Resin)  

10.  บจก. ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอร์

เรชั่น 

42(1) น.42(1)-5/2539-ญนพ.  78-3-21.35 ผลิต Polyethylene 

Terephthalate (PET 

RESIN) ก าลังการผลิตสูงสุด  

11.  บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 42(1) น.42(1)-19/2535-ญนพ. 221-1-51.75 ผลิตผงพลาสติกไวนิลคลอไรด์

(PVC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ 

(VCM), และโซดาไฟความ

เข้มข้น 50% เป็นผลพลอยได ้

12.  บจก.ไทยโพลีเอททีลีน 42(1)(2)

102 

น.42(1)-1/2536-ญนพ. 102-2-90.34 ผลิตโพลีเอททีลีน (Linear 

Low Density 

Polyethylene และ High 

Density Polyethylene) 

และเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลนี 

ชนิดความหน่าแน่นต่ า 

(LDPE),จัดเก็บผลิตภัณฑ์เคมี

และผลิตไอน้ า 

13.  บจก.ไทยโพลีเอททีลีน 42(1) น.42(1)-11/2540-ญนพ. 216-3-41 ผลิตเม็ดพลาสตกิโพลิเอททีลีน

ชนิดความหนาแน่นสูง  



19 
 

รายช่ือสถานประกอบการและประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ล าดับ ชื่อโรงงาน 

ประเภท

โรงงาน

ล าดับที ่

ทะเบียนโรงงาน 
จ านวนพ้ืนที่ 

 (ไร่ - งาน - ตรว.) 
ประกอบกิจการ 

14.  บจก.ไทยโพลโีพรไพลีน 42(1)(2) น.42(1)-7/2536-ญนพ. 60 ผลิตเม็ดพลาสตกิโพลโีพรไพลีน

(PP) 

15.  บจก.ไทยสไตรีนิคส์ 42(1) น.42(1)-4/2536-ญนพ.  41-0-51.31 ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน

ชนิด HIGH IMPACT (HIPS) 

และโพลีสไตรีนชนิด 

GENERAL PURPOSE 

(GPPS) Polyesthylene(PS) 

รวมก าลังการผลิตทั้งหมด  

16.  บจก.ไทยเอ็มเอฟซี 42(1) น.42(1)-3/2538-ญนพ. 12-1-11.48 ผลิตผงเมลามีน 

17.  บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ 42(1) น.42(1)-2/2542-ญนพ. 54-3-90 ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ 

เมธิล เมตาครีเลต (MMA),  

เทอรเชียรีบูทิลแอลกอฮอล์ 

(TBA), บิวทวิ เมตาครีเลต

(BMA), ไอโซ-บิวทิวเมตาครี

เลต (i-BMA),ราฟฟิเนต- 

วันอาร์(Raff-1R) และทูราฟ

ฟิเนต-วันอาร ์(2Raff-1R) 

18.  บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล 42(1) น.42(1)-6/2537-ญนพ.  84-1-52 ผลิตโพลีเอททีลีนชนิด 

ความหนาแน่นสูง (HDPE) 

19.  บจก.บีเอสที อิลาสโตเมอร ์ 42(1), 

44 

น.44-2/2542-ญนพ.  52-1-28.79 ผลิต STYRENE BUTADIENE 

RUBBER, BUTADIENE 

RUBBER และผลิตภัณฑ์

พลอยได้ (ExcesC4 และ 

Mixed oil) 

20.  บจก.ไบเออร์ไทย 42(1) น.42(1)-5/2538-ญนพ.  95-1-54.69 ผลิต Polycarbonate, 

Bisphenol A, Compounded 

Plastic ได้แก่ PC, PC /ABS 

Blend, PC/BPA/TMC Blend, 

PC/PET Blend  

21.  บจก.ไบเออร์ไทย 53(5) น.53(5)-2/2545-ญนพ.  18-0-28.72 ผลิตฟิล์มพลาสติก (PLASTIC 

FILM)  
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22.  บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอลสาขาที่ 

2 สาขาโรงโอเลฟินส ์ไอ-หนึ่ง 

42(1), 

88, 

102,และ 

101 

น.42(1)-27/2535-ญนพ. 433-2-50 ผลิตเอททิลีน โปรไพลีน, ไฟฟูา, 

ไอน้ า และโรงบ าบัดน้ าเสีย

รวม  

23.  บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 

3 สาขาโรงโอเลฟินส ์ไอ-สี ่

42(1) น.42(1)-10/2536-ญนพ.  312-1-89.23 ผลิต Ethylene, Propylene, 

และผลิตภัณฑพ์ลอยได้ ไดแ้ก ่

Mixed, Pyrolysis Gasoline, 

Cracker Bottom, Butadiene 

Butene-1  

24.  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอลสาขาที่ 

4 สาขาโรงอะโรเมติกส์ 1 

42(1),(2) น.42(1)-14/2537-ญนพ.  156-1-0 ผลิต REFORMATE, LIGHT 

NAPHTHA, CONDENSATE 

RESIDUE, BENZENE,  

TOLUENE XYLENES 

(PARAXYLENE, 

ORTHOXYLENE, MIXED 

XYLENES) RAFFINATE, 

HEAVY AROMATICS, 

HYDROGEN, LPG และ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ 

25.  บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 

8  สาขาคลังส ารองอะโรเมติกส์ 

42(2) น.42(2)-1/2537-ญนพ. 97-1-60.71 คลัง-รับจ่ายวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน 

อะโรเมติกส์และรีฟอร์เมอร ์

26.  บจก.ปุ๋ย เอ็นเอฟซี 43(1) น.43(1)-1/2539-ญนพ. 541-1-76.66 ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร 

27.  บจก.ดาว เคมิคอล ประเทศไทย 42(1) น.42(1)-6/2536-ญนพ.  33-2-93.88 ผลิตโพลีอีเทอร์โพลีออล  

(Polyether Polyol),

และฟอร์มูเลทเต็ดโพลีออล 

(Formulates Polyol) 

28.  บจก.โซลเวลย์ เพอรอกซิไทย 42(1) น.42(1)-16/2535-ญนพ. 36-0-34 ผลิตและจ าหน่ายไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด ์(Hydrogen Peroxide) 

และกรดเปอร์อาซิติค 

(PERACETIC ACID) 

29.  บจก.ระยองโอเลฟินส ์ 42(1), 

90, 

น.42(1)-7/2541-ญนพ.  168-0-70 ผลิต Ethylene, Propylene, 

Benzene, Toluene และ
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102 ผลิตภัณฑ์พลอยได้ Mixed 

C4, CKB,CB+ และไอน้ า 

Hydeogena+edPyrolysis, 

Gasoline, Hydrogen และ

น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 

30.  บจก.ลาเพิร์ท (ประเทศไทย) 42(2) น.42(2)-1/2554-ญนพ.  29-3-99 แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ 

31.  บมจ.วินิไทย 42(1) น.42(1)-4/2535-ญนพ. 250 ผลิตไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร,์  

โพลิไวนิลคลอไรด,์ คลอรีน, 

โซดาไฟ และไฮโดรเจน 

32.  บจก.ศักดิ์ไชยสิทธ ิ 42(1) น.42(1)-2/2537-ญนพ.  27-3-19 ผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทสารท า

ละลาย (Hydrocarbon 

Solvent) 

33.  บจก.สยามโพลีสไตรีน 42(1) น.42(1)-7/2538-ญนพ.  29-0-71.69 ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน  

34.  บจก.สยามโพลีเอททีลีน 42(1) น.42(1)-11/2541-ญนพ.  32-1-33.53 ผลิตเม็ดพลาสตกิโพลีเอททีลีน 

35.  บจก.สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ 42(1)(2) น.42(1)-12/2536-ญนพ.  28-1-24.13 ผลิต Styrene-Butadiene 

Latex 

36.  บจก.สยามสไตรีนโมโนเมอร ์ 42(1) น.42(1)-3/2540-ญนพ.  54-2-5.86 ผลิต Styrene Monomer 

(SM) และ Toluene  

37.  บจก.สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) 42(1) น.42(1)-1/2547-นนพ.  43-0-89.88 ผลิต ACRYLONITRILE 

BUTADIENE STYRENR 

(ABS), STYRENE 

ACRYLONITRLE (SAN)  

38.  บจก.อดิตยา เบอร์ล่าเคมิคัลส์  

(ประเทศไทย) (อีพอกซ่ีดิวิชั่น) 

42(1) น.42(1)-5/2535-ญนพ.   22- 2 - 87 ผลิต EPOXYRESINS และ 

SPECIALITY EPOXY 

PRODUCTS  

39.  บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์ 42(1) น.42(1)-4/2535-ญนพ.  156-2-03 ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลี 

โพรพิลีน  

40.  บจก. แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล

(ประเทศไทย) 

42(1) 42(1)-2/2553-ญนพ. 9-3-82.20 ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์

(Epichlorohydrin) 
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41.  บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ 

อินดัสตรี้ส์ 

44 น.44-1/2533-ญนพ. 200 ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิด

ต่างๆ เช่น polyester 

Staple Fiber, Polyester 

Conjugate Hollow Fiber, 

POY , DTY, FOY (SDY) และ

Polyester Chip เป็นต้น 

42.  บจก. อวิอนกิ ยูไนเต็ดซิลิกา (สยาม) 42(1) น.42(1)-3/2537-ญนพ.  25-0-40 ผลิต Silicon Dioxide, 

Sodium Aluminium 

Silicat หรือ Aluminium 

Silicate 

อุตสาหกรรมการให้บริการและสาธารณูปโภค จ านวน 5 โรงงาน 

1.  บมจ.โกลว ์เอสพีพ ี3 88, 

90, 

102 

น.88-1/2538-ญนพ. 24-1-40.05 ผลิตกระแสไฟฟูา, ไอน้ า และ

น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 

2.  บมจ.โกลว ์พลังงาน 

88, 

102 

น.88-1/2552-ญนพ.  16-1-47.20 ผลิตกระแสไฟฟูา(โรงฟูา 

ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟูา

ถ่านหินขนาดก าลังการผลิต 

ไอน้ า และน้ าเพื่อการ

อุตสาหกรรม 

3.  บมจ. โกลบอลยูทิลิตี้เซอร์วิส 90 น.90-1/2551-นนพ.  23-1-63.21 ผลิตและจ่ายน้ าประปาให้กับ

โรงงานอุตสาหกรรม 

4.  บจก. บริหารและพัฒนาเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

101 น.101-1/2540-ญนพ. 62-2-0 บริการบ าบัดและก าจัดของ

เสียจากอุตสาหกรรม  

5.  บจก.บางกอกโคเจนเนอเรชั่น 88, 

102 

น.88-3/2540-ญนพ. 8-1-97.36 ผลิตกระแสไฟฟูา และไอน้ า 

ประกอบกิจการอ่ืนๆ จ านวน 2 โรงงาน 

1.  บจก. เอสอาร์เอฟ อินดสัตรี้ส ์  

(ไทยแลนด์) 

27(8) น.27(8)-1/2537-ญนพ. 99-2-90.98 ผลิตผ้าใบยางรถ  

(ผ้าไทร์คอร์ด) 

2.  บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 95(1)(2) น.95(1)-1/2544-ญนพ.  4-3-52.87 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

รถบรรทุกแก๊ส และคลัง

รถบรรทุกแก๊ส 

อ้างอิงข้อมูล : รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

หลังด าเนินการ (Post EIA) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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 ต าแหน่ง ชื่อโรงงาน ต าแหน่ง ชื่อโรงงาน 

สีเขียวอ่อน-กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก สีเหลือง -  กลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
1 บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 2 สาขาโรงโอเลฟินส์ ไอ-

หนึ่ง 
36 บจก.ลินเด้ ไ โค 

2 บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 3 สาขาโรงโอเลฟินส์ ไอ-สี ่ 39 บจก.บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส (BIG 1) 
3 บจก.ระยองโอเลฟินส์ 40 บจก.บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส (BIG 2) 
4 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 4  สาขาโรงอะโรเมติกส์ 1 27 บจก.แอร์ลิควิค (ประเทศไทย) 
5 บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส ์ 45 บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 6  สาขาโรงกลั่นน้ ามัน 
6 บจก.กรุงเทพ ซินธิติกส์ 46 บมจ.สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง 
7 บจก.แกรนด์ สยาม คอมโพสิต 52 บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 
8 บจก.โอเอสซี สยามซิลิกา (โรง1) สีส้ม - กลุ่มโรงงานผลิตโลหะมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ 
9 บจก.โอเอสซี สยามซิลิกา (โรง2) 49 บจก.เอช ซี สตาร์ค 
10 บจก.ทีพีซ-ีเพสต์ เรซิน 54 บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท ์
11 บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส ์ 55 บจก.ไทยสแกนดิคสตีล 
12 บจก.ไทยจีซีไอ เรซิท๊อป 56 บจก.โนวาสตีล 
13 บจก. ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอร์เรชั่น 57 บมจ.ระยองไวร์อินดัสตรีส ์
14 บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ ์ 58 บจก.สยามแผ่นเหล็กวิลาส 
15 บจก.ไทยโพลีเอททีลีน 59 บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม 
16 บจก.ไทยโพลีเอททีลีน 60 บจก.เหล็กสยามยามาโตะ 
17 บจก.ไทยโพลีโพรไพลีน สีฟ้า-อุตสาหกรรมการให้บริการและสาธารณูปโภค 
18 บจก.ไทยเอ็มเอฟซี 50 บมจ.โกลว์ พลังงาน 
19 บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ 51 บมจ.โกลว์ เอสพีพี 3 
20 บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล 53 บจก.บางกอกโคเจนเนอเรชั่น 
21 บจก.บีเอสที อิลาสโตเมอรส์ 63 บจก. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
22 บจก.ไบเออร์ไทย 62 บมจ. โกลบอลยูทิลิตี้เซอร์วิส 
23 บจก.ไบเออร์ไทย สีชมพู ประกอบกิจการอ่ืนๆ 
24 บจก.ดาว เคมิคอล ประเทศไทย 38 บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 
25 บจก.โซลเวลย์ เพอรอกซิไทย 47 บจก. เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์  (ไทยแลนด์) 
26 บจก. อิวอนิก ยูไนเต็ดซิลิกา (สยาม) สีเขียวอ่อน-กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และพลาสติก 
61 บจก. แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) 35 บจก.ไทยสไตรีนิคส ์
28 บมจ.วินิไทย 37 บจก. เจเอส อาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร ์
29 บจก.สยามโพลีสไตรีน 41 บจก.สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) 
30 บจก.สยามโพลีเอททีลีน 42 บจก.ปุ ย เอ็นเอฟซี 
31 บจก.สยามเลเทกซ์สังเคราะห ์ 43 บจก.ลาเพิร์ท (ประเทศไทย) 
32 บจก.สยามสไตรีนโมโนเมอร ์ 44 บจก.ศักดิ ไชยสิทธ ิ
33 บจก.อดิตยา เบอร์ล่าเคมิคัลส ์ (ประเทศไทย) (อีพอกซี่ดิวิชั่น) 48 บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล สาขาที่ 8  สาขาคลังส ารอง 
34 บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์  อะโรเมติกส์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

ที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดวา่จะเปลี่ยนเป็น

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels 

and Biochemicals) , อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบดิจิทัล 
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การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 

 

 

 

ที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดวา่จะได้รับการส่งเสริม

ตามอุตสาหกรรมเปาูหมาย (โลจสิติกส)์ ทั้งนี้รวมพื้นท่ี

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จด้วย 



25 
 

5.3 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

5.3.1 ระบบน้ าดิบและระบบประปา 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับน้ าดิบผ่านระบบท่อจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า 
ภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ซึ่งมีความสามารถในการจัดสรรน้ าในปัจจุบันเท่ากับ 321.5 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี และยังมีโครงการหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม โดยคาดว่าในปี พ.ศ.2561 บริษัทฯ จะสามารถส่งน้ าเข้าระบบส่งน้ า
ได้ 394.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในปัจจุบันและอนาคต 
ทั้งนี้ กนอ. ได้จ้างบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (GUSCO) เป็นผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจะแจกจ่ายน้ าดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และบางส่วนน ามาผลิตเป็น
น้ าประปาเพ่ือจ่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพ้ืนที่เช่นกัน 

5.3.2 ระบบดับเพลิง 

ในบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ าดับเพลิง รวมถึงพ้ืนที่บริเวณชุมชนเมืองใหม่ และที่ตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการติดตั้งหัวจ่ายน้ าดับเพลิง (Fire Hydrant) ชนิด Two-Way ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตรโดยใช้ท่อร่วมกับแนวท่อส่งน้ า ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมได้มีการติดตามตรวจสอบสภาพของ
หัวจ่ายน้ าดับเพลิงโดยการส่งข้อมูลให้กับศูนย์เฝูาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) นอกจากนี้ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีรถดับเพลิงประจ าการในส านักงานนิคมอุตสาหกรรมไว้รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่
และช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง จ านวน 2 คัน รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้อีกด้วย ตลอดจน
ได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งมีความสามารถในการระงับเหตุอัคคีภัยได้ โดยมีรถดับเพลิงหัวฉีดน้ า 5 
คัน รถดับเพลิงหัวฉีดโฟม 4 คัน  และรถกระเช้า จ านวน 2 คัน  เป็นต้น อีกทั้งผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ใน
นิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มประสาน Emergency Measure Aids Group เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการ
ปูองกันอัคคีภัย ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

5.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียปัจจุบันของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ถูกออกแบบให้รองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นจาก 2 
พ้ืนที่ ได้แก่ 

1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง  เป็นระบบ 
Activated Sludge (AS) ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 13 ไร่ 
3 งาน 296.16 ตารางวา สามารถรองรับน้ าเสียได้ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รับผิดชอบดูแลโดยบริษัท โกลบอล 
ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด  ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เหลือความสามารถในการรองรับน้ าเสียได้อีก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ร้อยละ 37.5) โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่
ส่งน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ จ านวน 8 โรงงาน ได้แก่ Siam Timplate Co.,Ltd., Thai 
Scandic Steel Co.,Ltd., SRF Technical Textiles (Thailand) Ltd., Nova Steel Industries Co.,Ltd., Thai 
Wire Products Co.,Ltd., GENCO Co.,Ltd., HMC Polymer Co.,Ltd. และ Doosan Heavy Industries & 
Construction Co.,Ltd. 
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2) เขตพ้ืนที่ธุรกิจอุตสาหกรรม มีการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียไว้รองรับน้ า เสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดย
เป็นแบบ Activated Sludge (AS) ชนิด Extended Aeration ตั้งอยู่ถนนสาย U-3 มี 2 โรง คือ UP-1และ UP-2 
โดย UP-1 มี 1 ยูนิตการบ าบัด ส่วน UP-2 มี 2 ยูนิตการบ าบัด โดยแต่ละยูนิตถูกออกแบบให้มีความสามารถในการ
บ าบัด 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียจากเขตพ้ืนที่ธุรกิจอุตสาหกรรม 7,200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  แต่ปัจจุบัน ระบบบ าบัดทั้ง 3 ยูนิต ไม่ได้ใช้งาน 

3) น้ าเสียและของเสียจากเรือ น้ าเสียจากการล้างถังน้ ามัน น้ าถ่วงท้องเรือและของเสียจากเรือ 
ปัจจุบัน กนอ. ได้มีประกาศส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ 005/2555 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
กากของเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2555 เพ่ือให้เรือที่เข้าเทียบท่ามีความเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้ อบังคับของอนุสัญญา 
MARPOL 73/78 และมีการด าเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุในประกาศ  
กรมเจ้าท่าที่ 329/2545  

5.3.4 ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟูาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคมาบตาพุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี
จ่ายไฟฟูามาบตาพุด 1 มีความสามารถในการจ่ายไฟฟูาได้จริงสูงสุด 28.7 เมกะวัตต์ จ่ายด้วยแรงดันไฟฟูา 115 
กิโลวัตต์ นอกจากนั้นยังจะเชื่อมต่อกับสถานีจ่ายไฟฟูาระยอง 3 มีก าลังส่งไฟฟูา 47.8 เมกะวัตต์ และเชื่อมต่อกับ
สถานีจ่ายไฟฟูาระยอง 2 มีก าลังส่งไฟฟูา 32.6 เมกะวัตต์ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟูาดับในสถานีจ่ายไฟฟูาใด จะมี
ระบบไฟฟูาชดเชยจากสถานีใกล้เคียง รวมถึงบางโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการผลิตไฟฟูาเพ่ือใช้ภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทในเครือใกล้เคียง  ส าหรับการส่งจ่ายกระแสไฟฟูาทั้งหมดภายในนิคมอุตสาหกรรมจะใช้ระบบ
การเดินสายอากาศ (Overhead Transmission Line) เพ่ือส่งจ่ายไฟฟูาไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมและระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง พ้ืนที่ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดรับกระแสไฟฟูาจากสถานีย่อยของการไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย ในอัตรา 3.6 MW  

5.3.5 ระบบการสื่อสาร 

ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมที่ให้บริการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น บริการวงจรเช่าส่วนบุคคล (Leased Circuit) รวมถึง VDO Conference บริการวงจรความเร็วสูง 
(Frame Link) ระบบ Internet & E-mail วิทยุโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย บริษัท 
กสท โทรคมนาคม (มหาชน) หรือ CAT บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ TOT  เป็นต้น การเดินระบบ
สายส่งโทรศัพท์ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งหมดจะใช้ระบบการเดินสายอากาศ  โดยการติดตั้งไปกับ
เสาไฟฟูาแรงสูง นอกจากนี้ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังได้ติดตั้งสถานีเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด เพ่ือช่วยเพ่ิม
เครือข่ายสัญญาณให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งได้จัดให้มีบริการวงจรเช่า (lease line) 
เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารข้อมูลในระบบโครงข่ายข้อมูลระยะไกลของการสื่อสารแห่งประเทศไทยด้วย 
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5.3.6 ถนนและการคมนาคม 

ถนนภายในพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมประกอบ ด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ 
- ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนน I-1 และถนน I-4 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจ านวน 4 ช่องจราจร 

กว้าง 40 เมตร โดยมีเกาะกลางถนน ใช้ในการรองรับการจราจรภายในพ้ืนที่และการจราจรที่ผ่านพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด นอก จากนี้ยังใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เข้าด้วยกัน 

- ถนนสายรอง มีจ านวน 2 ช่องจราจร กว้าง 25 เมตร ใช้ในการรองรับเฉพาะการจราจรในพ้ืนที่ย่อย

เท่านั้น โดยโครงข่ายถนนสายรองเชื่อมต่อกันและเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอย่างทั่วถึง 

ส าหรับเส้นทางหลวงบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย ถนนสายหลักและถนนสายรอง ที่สามารถ

เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงหมายเลข 3191 และทางหลวง

หมายเลข 36 ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรรายปีเฉลี่ยบนทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ทาง

หลวงหมายเลข 3 (กม. 206+000) ทางหลวงหมายเลข 36 (กม. 37+087) และทางหลวงหมายเลข 3191 (กม.

0+500) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า ปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมบนทางหลวงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

อ้างอิงจากข้อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (AADT) โดยส านักอ านวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรม

จราจร) กรมทางหลวง จากการประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนในช่วงปี พ.ศ. 2556-

2560 พบว่า ทางหลวงหมายเลข 3 มีค่า V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.58-0.84 เมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์ประเมินสภาพ

การจราจร พบว่า สภาพการจราจรค่อนข้างคล่องตัวจนถึงมีความหนาแน่น ส าหรับทางหลวงหมาย 36 มีค่า V/C 

Ratio อยู่ในช่วง0.39-0.72 ซึ่งมีสภาพจราจรเบาบางจนถึงหนาแน่น และทางหลวงหมายเลข 3191 มีค่า V/C Ratio

อยู่ในช่วง 0.54-0.66 ซึ่งมีสภาพการจราจรค่อนข้างคล่องตวั 
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5.3.7 ระบบการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

ส าหรับการระบายน้ าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะอาศัยคลองชากหมาก ซึ่งเดิมเป็นคลองสาธารณะ ช่วงที่ไหล
ผ่านนิคมอุตสาหกรรมได้มีการปรับสภาพคลองและเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ า มีการขุดลอกและดาดคอนกรีตเป็น
ช่วงๆ เพ่ือประโยชน์ในการระบายน้ าและปูองกันปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ น้ าจากคลองชากหมากจะระบายลงสู่ทะเล
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนระบบระบายน้ าฝนในพ้ืนที่ชุมชนเมืองใหม่เป็นท่อ
คอนกรีตอัดแรง ยกเว้นถนน U-3 บริเวณหน้าโรงบ าบัดน้ าเสียเป็นรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือระบายน้ าฝนให้น้ าไหล
ด้วยแรงโน้มถ่วง  

5.4 การจัดการกากของเสีย 

5.4.1 ขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เทศบาลเมือง
มาบตาพุดจะเข้ามาด าเนินการเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ท าการเก็บขนได้รวมประมาณ 90 ตันต่อวัน 

5.4.2 ของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 

ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ท าการเก็บรวบรวมใบก ากับการขนส่ง 
(Manifest form) และรายงานประจ าปีให้แก่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปี
ถัดไป ทั้งนี้ กนอ. ได้น าแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่แหล่งก าเนิด (Waste Minimization) และการปูองกันมลพิษ 
(Pollution Prevention) มาประยุกต์ใช้ โดยขอความร่วมมือไปยังโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการจัดท าแผนการลด
ปริมาณของเสีย โดยการน าหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เช่น การรณรงค์ให้ใช้กระดาษ reuse  
ในส านักงาน การคัดแยกของเสียและน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

5.5 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

5.5.1 การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือุตสาหกรรมาบตาพุดมีแผนงานและได้ด าเนินการเข้าตรวจโรงงาน
ตั้งแต่การใช้พ้ืนที่ การประกอบกิจการ การควบคุมมลภาวะต่างๆ ทั้งด้านการบ าบัดน้ าทิ้ง การควบคุมมลภาวะอากาศ 
การจัดการกากของเสีย และการควบคุมกลิ่นรบกวน ให้เป็นไปตามแผนงานเฝูาระวังและปูองกันของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โดยมีความถี่ 2 ครั้ง/โรงงาน-ปี นอกจากนี้ ยังมีคณะท างานไตรภาคีก ากับการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
ประกอบด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ กนอ. จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนชุมชนและครูอาจารย์ ซึ่งจะจัดประชุม
เป็นประจ า  ที่ประชุมดังกล่าวจะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในด้านผลการด าเนินงานก ากับดูแลสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม และร่วมกันพิจารณาแก้ไขมาตรการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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5.5.2 การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 

5.5.2.1 คุณภาพน้ า 

       ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 78/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ
ระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีข้อบังคับในการจัดการน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ไว้สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีและเปิดใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยการตรวจสอบจากรายงานการใช้
ไฟฟูาและสารเคมีทุกเดือน 

2) ระบบระบายน้ าเสียต้องเป็นระบบท่อปิด และแยกจากระบบระบายน้ าฝนโดยเด็ดขาด 
3) มีบ่อตรวจคุณภาพน้ า อย่างน้อย 1 บ่อ ภายในสถานประกอบกิจกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

เก็บตัวอย่างน้ าเสียมาวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย 
4) คุณภาพน้ าเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางจะต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเสีย เว้นแต่ในกรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานได้ก าหนดไว้แตกต่างกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี ้

อย่างไรก็ตาม มีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบางส่วนที่ไม่ได้ระบายน้ าทิ้งเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม กนอ. ก็ได้ก ากับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นปฏิบัติตาม
กฎหมาย เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียต้องติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2552 เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงข้อมูลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศ อก. เพ่ิมเติมมายังศูนย์เฝูาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(EMCC) จ านวน 19 โรงงาน โดยข้อมูลที่เชื่อมโยงประกอบด้วย ค่าซีโอดี (COD) ค่าความเร็วของน้ าทิ้ง (Flow) ค่า
กระแสไฟ (Watt) ซึ่งพบว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมยังได้ติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติที่ต้นและปลายคลองชากหมากก่อนระบายน้ าออกสู่ทะเล พร้อมส่งข้อมูลคุณภาพน้ าที่
เป็นปัจจุบัน (On-line) มายังศูนย์เฝูาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตลอดเวลา 

3.5.2.2 คุณภาพอากาศ 

จากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 46/2541 การก าหนดอัตราการปล่อยมล
สารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงาน
ประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 
พ.ศ. 2544  นิคมอุตสาหกรรมจึงได้ก ากับดูแลและจัดการคุณภาพอากาศของโรงงานในนิคมฯ ไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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1) โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานให้ กนอ. ทราบ 

2) โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มาบตาพุด (5 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม) ติดตั้ง
ระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง รวม 35 โรงงาน (140 ปล่อง) แล้วส่ง
ข้อมูลให้ศูนย์เฝูาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีระบบเฝูาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ได้แก่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ เพ่ือเฝูาระวังค่า SO2, NO2, NO, NOX, CH4, NMHC, 
THC, PM10,  ระบบการเฝูาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของระบบเฝูาระวังคุณภาพอากาศตามแนวขอบพ้ืนที่ 
(Fence Line Monitoring) เพ่ือเฝูาระวังค่า SO2, NO2, O3, Benzene, Toluene, Formaldehyde, Phenol, 
Styrene, Phosgene, Acetaldehyde และ Carbon Disulfide และมีรถเคลื่อนที่ส าหรับตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย และสารเคมีในบรรยากาศ 

5.5.2.3 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารประกอบ
อินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบประมวลผลข้อมูลต่างๆ (PI System) 
รวมทั้งการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบปูายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ระดับชุมชน จ านวน 2 ปูาย (แสดงผล
ตรวจวัด TSP, NOx และ SO2) และระดับโรงงานอุตสาหกรรมอีก จ านวน 12 ปูาย พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณะเป็นประจ า ผ่านทางเว็บไซต์ของ กนอ. (www.ieat.go.th) และเว็บไซต์ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (www.mtpie.com) 
  

http://www.ieat.go.th/
http://www.mtpie.com/
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5.5.2.4 แผนปฏิบัติการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีโครงการในการเฝูาระวัง บริหาร
และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- โครงการติดตาม ตรวจสอบ แผนและมาตรการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด 

- โครงการพัฒนาระบบตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และการเตือนภัยล่วงหน้าในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด 

- โครงการก ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
- โครงการเชื่อมต่อระบบติดตามคุณภาพน้ าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ และระบบติดตามเฝูาระวังของ

โรงงาน 
- โครงการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของอาคารและกระบวนการท างานของโรงงาน

อุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) 
- โครงการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด

แบบบูรณาการ 
- โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดแบบบูรณาการ 
- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) 

5.5.3 การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 
กนอ. ได้จัดท า “แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง” ขึ้น 

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นแผนหลักในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุบัติภัยสารเคมีในพ้ืนที่มาบตาพุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการการบริหารจัดการประสานความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการองค์กรภาครัฐและชุมชนในการประสานงานการสั่งการและการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินขึ้นมุ่งหวังให้สามารถระงับภัยหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความ
เสี่ยงและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

5.6 การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียว 
พ้ืนที่สีเขียวของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการจัดพ้ืนที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ  พ้ืนที่สวนริมทะเล พ้ืนที่ริมถนน 
และพ้ืนที่สวนพักผ่อน รวม 316 ไร่ ซึ่งอยู่บริเวณขอบเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันตก และทางทิศเหนือ ในส่วน
ของพ้ืนที่กันชน ซึ่งนิคมฯ ได้กันไว้เพ่ือเป็นเขตปูองกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อพ้ืนที่ข้างเคียง นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่
เกาะกลางถนน และริมถนน ที่ได้มีการจัดพื้นที่สีเขียว อีกประมาณ 276  ไร่ รวมพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 592 ไร่ 
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5.7 การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการด าเนินงานด้านสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชน (CSR in Process) และการยกระดับความ
พึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ. (CSR After Process) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังนี้ 

5.7.1 การสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับจากชุมชน (CSR in Process) 
5.7.1.1 การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน 

- อบรม/สัมมนากิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หอเผาทิ้งและสร้างเครือข่ายติดตามการใช้หอเผาทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
มาบตาพุด 
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5.7.1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม 
- ECO GREEN NETWORK 

 
 
 
 
 
 

- EIA MONITORING 
 
 
 

 
- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) 

 
 
 
 
 
 

5.7.1.3 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก 
- โครงการเปิดบ้านฯนิคม 
- กนอ. พบชุมชน “เยี่ยมเพ่ือนบ้าน 60” เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและต าบลบ้านฉาง 
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5.7.2 การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.  
(CSR After Process) 

5.7.2.1 Care : กนอ. รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมวันอนุรักษช์ายฝั่งสากล  
 
 
 
 

 
 

5.7.2.2 Share : กนอ.แบ่งปัน สร้างสรรค์สุข 

- กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
  
 
 
 
 

-  
- โครงการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาส าหรับผู้ปุวยโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) 

 
 
 
 
 
 

  



35 
 

- ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น งานทอดกฐิน งานลอยกระทง กิจกรรม 
วันเด็ก กิจกรรมงานบุญข้าวหลาม และกิจกรรมรดน้ าผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
5.7.2.3 Raise : กนอ.สร้างโอกาส วาดฝัน ปันอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ 

 - โครงการสร้างโอกาส วาดฝัน ปันอาชีพตามแนวทางประชารัฐ 
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6 ภาคผนวก 
6.1    ส าเนาระวางที่ดิน บัญชีโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

กนอ. ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับ

นิคมอุตสาหกรรม โดยการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลห้วยโปุง และต าบลมาบตาพุด 

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 เนื้อที่ประมาณ 7,218.05 ไร่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 

ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจัดท าเป็นประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ 1 มีนาคม 2528 ซึ่งมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนาม ตามพระราชบัญญัติ กนอ. พ.ศ. 2522 (มาตรา 5 ประกอบมาตรา 36 

เดิม) และต่อมาได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตนิคมฯ เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่อีกหลายครั้ง โดยจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประธานกรรมการ กนอ. เป็นผู้ลงนาม ตามมาตรา 36 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. 

กนอ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ดังมีรายการต่อไปนี้ 

ประกาศนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อที่ประมาณ 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป              
ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2528 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 

7,218.05 ไร่ 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลีย่นแปลงเขต เขตอตุสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ลงวันท่ี 23 มกราคม 2535 (พื้นที่ถมทะเล ระยะที่ 1) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5 

8,618.05 ไร่  

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลีย่นแปลงเขต เขตอตุสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2537 (บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC)) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6 

10,671.84 ไร่ 

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลีย่นแปลงเขต เขตอตุสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2538 (บริษัท โรงกลั่นน้ ามนัระยอง จ ากัด (RRC) มาผนวกเปน็ส่วน
หนึ่งของนิคมฯ มาบตาพุด) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 7 

10,708.67 ไร่ 

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลีย่นแปลงเขต เขตอตุสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2539 (บริษัท ไทยโพลี เอททีลีน จ ากัด มาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
นิคมฯ มาบตาพุด) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 8 

11,150.76 ไร่ 

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลีย่นแปลงเขต เขตอตุสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2542 (ถมทะเลระยะที่ 2 สร้างท่าเทียบเรือ) รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 9 

12,619.744 ไร่  

7. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปลี่ยนแปลงเขต                 
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 (ขยายพื้นท่ี
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 10 

12,748.391 ไร่  

(12,748-1-57.46 ไร่) 
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แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use plan) 
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6.2  ผลการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด ผ่านความ

เห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ วพ 0504/3636 

ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 11 และต่อมาได้ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ ซึ่ง สผ. เห็นชอบแล้วตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9136 ลงวันที่ 2 กันยายน 2545 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 12  ต่อมา สผ. ได้มีหนังสือที่ 

ทส 1010.3/9142 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด โดย สผ. ได้มีมติเห็นชอบการขอ

ตัดพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุดออกจากผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เมื่อปี พ.ศ. 

2532 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคม

อุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 โดยแยกพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุดออกจากพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดผ่านความเห็นชอบจาก

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ตามหนังสือ

เลขที่ วพ 0804/7555 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 13 และปัจจุบันการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดด าเนินงาน

มาถึงระยะที่ 2 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ตามหนังสือเลขที่ วว 

0804/16699 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 14 

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ หรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้าน

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3  

อยู่ระหว่างการพิจารณา  

 

 

 



40 
 

6.3   สถานะของผังเมืองปัจจุบัน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีการจัดตั้งก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 
6) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ยังคงเป็นพ้ืนที่สีม่วงตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส าหรับการใช้ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน   
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไมใช่อาคารขนาดใหญ่ (เฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกบริเวณตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546) 

ประเด็น 
รายละเอียดโครงการ 

EIA ฉบับปี พ.ศ. 2532 ที่ได้รับความ
เห็นชอบ 

สถานภาพปัจจุบัน ภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะและกิจกรรมของ
โครงการ 

โครงการประกอบกิ จกา ร เป็ นนิ คม
อุตสาหกรรม มีประเภทของอุตสาหกรรม 
ได้แก่ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ 

โครงการประกอบกิจการเป็นนิคม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  มี ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

อุตสาหกรรม ได้แก่ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ 
รายงาน EIA ของนิคมฯ ไม่ได้ก าหนด
ประเภทอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งเพียงแต่
ก า ห น ด เ ป็ น ภ า พ ก ว้ า ง ว่ า เ ป็ น
อุตสาหกรรมสนับสนุน และต่อเนื่อง ซ่ึง
เมื่อพิจารณาจากประเภทอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรายงานEIA  โดยปัจจุบัน มีจ านวน
สถานประกอบการในพื้นที่ทั้งสิ้น 64 
โรงงาน ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 5 
กลุ่ม ดังนี ้
- กลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน และผลิตภัณ์จาก
ปิโตรเลียม จ านวน 7 โรงงาน 
- กลุ่มโรงงานผลิตโลหะมูลฐาน และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ จ านวน 8 โรงงาน  
- กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 
และพลาสติก จ านวน 42 โรงงาน 
- อุ ต สาหกรรมกา ร ให้ บริ ก า รและ
สาธารณูปโภค จ านวน 5 โรงงาน  
- ประกอบกิจการอื่นๆ จ านวน 2 โรงงาน 

ไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจาก
ปัจจุบัน 
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แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลมาบตาพุด 
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6.4 ผลการศึกษาจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

โครงการได้มีการจัดสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลด าเนินงาน โดยเชิญ
ผู้แทนของโรงงานในพ้ืนที่ศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษาได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประมงในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 การจัดสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลด าเนินงานต่อเจ้าหน้าที่  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มาบตาพุด ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถานประกอบการในพ้ืนที่มาบตาพุด และผู้น าชุมชน
ในพ้ืนที่มาบตาพุด โดยได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

กลุ่มเปูาหมายของการจัดสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนของโรงงานในพ้ืนที่ศึกษา ผู้แทนของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชน ซึ่งในการจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มีจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
รวมทั้งสิ้น 127 คน โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้  

ผู้แทนของโรงงานในพ้ืนที่ศึกษา     จ านวน 47 คน 

ผู้แทน กนอ. และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  จ านวน 38 คน 

ผู้น าชุมชนและประชาชนผู้สนใจ   จ านวน 42 คน   

ผลการสัมมนา 
การจัดสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลด าเนินงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

พ.ศ. 2557 ได้มีการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และผลการศึกษา และจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้
เข้าสัมมนา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโครงการ  

  

บรรยกาศการการลงทะเบียน และการสัมมนาของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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นายวิฑูรย์ อยู่ทิม ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานการสัมมนากล่าวเปิดการประชุม 

  

การน าเสนอผลการศึกษาของที่ปรึกษา โดย ดร.พรวิภา คลังสิน  ผู้จัดการโครงการ (ซ้าย) และ นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์  ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม (ขวา) 

  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 

  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและทีมที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 
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ผลการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามภายในงานสัมมนา 

สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในงานสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลด าเนินงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 
ต าแหน่งติดต้ังกล้องวงจรปิด 300 จุด ขอให้ครอบคลุมพื้นที่
ชุมชนทั้งหมดในมาบตาพุด 

รับทราบข้อเสนอแนะ 

ตรวจสอบต าแหน่งชื่อชุมชนใหม่มาบตาพุด เนื่องจากใน 38 
ชุมชน ไม่ปรากฎชือ่ชุมชนใหม่มาบตาพดุ 

ชุมชนใหม่มาบตาพุด เป็นชื่อที่อยู่ในรายงาน EIA เป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการในพื้นที่มาบตาพุด และการเคหะ
แห่งชาติ มาบตาพุด  

เหตุใดไม่เปิดให้ประชาชนใช้ถนนประชาสงเคราะห์ราษฎร์ ที่ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรได้ 

ถนนประชาสงเคราะห์ราษฎร ์อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น  กนอ. จะ
ประสานงานแจ้งประเด็นนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 
 

ขยะอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ รพ. มาบตาพุด (GENCO) มีแนวทาง
แก้ไขอยา่งไร 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
กนอ. จะประสานงานเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป 

ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดและความกา้วหนา้
ของโครงการเพิ่มเติมในพื้นที่เขตเมืองใหม่ โครงการเคหะชุมชน
มาบตาพุด 

รับทราบข้อเสนอแนะ  

สามารถพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟได้หรือไม่ เนื่องจาก
ปัจจุบันเห็นเฉพาะรางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งาน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ทางรถไฟ ดูแลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กนอ. จะประสานงานแจ้งประเด็นนี้
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการตดิตามตรวจสอบ 
เหตุใดการน าเสนอต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของพื้นที่
มาบตาพุดครั้งนี้  ไม่มีพื้นที่ของชุมชน และนิคมอุตสาหกรรมอาร์
ไอแอลซึ่งก็เป็น 1 ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์เช่นกัน  

การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจุดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของนิคม
อุตสาหกรรมอาร์ไอแอลไว้แล้ว โดยเห็นว่าจุดตรวจวัดของนิคมฯ อาร์ไอแอล มคีวาม
เหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากนิคมฯ อาร์ไอแอลอยู่บริเวณด้านเหนือของพื้นที่มาบตาพุด 
ห่างออกจากนิคมฯและทา่เรือ ท าให้จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ อาร์ไอ
แอล ไม่ซ้ ากับจุดอื่นๆ ของนิคมฯและท่าเรือ  จึงไม่กล่าวถึงในการน าเสนอคร้ังนี้  

คุณภาพอากาศ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกินมาตรฐานที่เขา
เนินกระปรอกจะจัดการอย่างไร 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง ที่เกินมาตรฐานบริเวณเขาเนินกระปรอก นั้น เป็นผล
จากการ Run model ที่ใช้ค่าการระบายจากปล่องระบายของโรงงานในพื้นที่นคิมฯ 
ในอัตราที่สูงสุด ซึ่งโอกาสการเกิดความซัลเฟอร์ไซด์เกินมาตรฐานจะเกิดเพียง 4 คร้ัง
ในรอบ 1 ปี ตลอดจนพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานนั้นเป็นพื้นที่ปุา ไม่มีชุมชนตั้งอยู่  ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงได้เสนอแนะจุดตรวจวัดเพิ่มที่อยู่บริเวณชุมชนและมีโอกาสทีไ่ด้รับ
ปริมาณสารมลพิษทางอากาศสูงไว้  5 จดุ คือ ชุมชนพยูน 2 ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชน
ตากวนอา่วประดู่ ชุมชนซอยคีรี ชุมชนวดัคีรีภาวนาราม  

น้ าในคลองชากหมากมีค่าเกินมาตรฐานก าหนดอย่างไร ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
เนื่องจากคลองชากหมากเป็นแหล่งน้ าผิวดินและและใช้เป็นคลองระบายน้ าที่ใชร้องรับ
ปริมาณน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ภายในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นทีม่าบ
ตาพุดและยังเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งจากแหล่งชุมชนด้านต้นน้ าหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกเขตกลุ่มนิคมอตุสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด พบวา่ คุณภาพน้ า
ในคลองชากหมากชว่งก่อนผ่านพื้นที่ชุมชนมีคุณภาพดี และเสื่อมโทรมลงเล็กน้อยเมื่อ
ผ่านเขตพื้นที่ชุมชน ในช่วงผ่านพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุดทีถู่กปรับสภาพเป็นคลองระบาย
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สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในงานสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลด าเนินงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
น้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนออกสู่ทะเล ส่งผลต่อคุณภาพน้ าและการสะสมของ
ตะกอนบริเวณปากคลองชากหมากได้ อย่างไรก็ตาม นิคมฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในคลองชากหมากในช่วงป ีพ.ศ. 2551-2556 พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ยกเว้น บีโอดี แอมโมเนยี-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน มี
ค่าไม่อยู่ในมาตรฐานในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม กนอ. และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
ได้มีโครงการลดการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงานตามแผนปฏิบัติของพื้นที่ควบคุม
มลพิษ ซ่ึงขณะนีอยู่ระหว่างด าเนินการ หากด าเนินการครบถ้วนแลว้ คาดว่าคุณภาพ
น้ าในคลองจะมีคุณภาพดีขึ้น 

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขอใหพ้ิจารณาจากภูมิปญัญาชาวบา้นร่วม
ด้วย 

รับทราบข้อเสนอแนะ 

การเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ควรพิจารณาทิศลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ร่วมด้วย เสนอแนะให้เพิ่มจุดที่ตรวจวัดที่ชุมชน
เขาไผ/่ชุมชนส านักกะบาก/ศูนย์ราชการ/ชุมชนโขดหิน 

รับทราบข้อเสนอแนะ 

ต้องการทราบค่ามาตรฐานของระดับเสียงรบกวน นิคมฯ ก าหนดให้มีการตรวจวัดเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการด าเนินงานในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาเร่ืองการก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนหรือกลุ่มออ่นไหว
ข้างเคียง อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 (พ.ศ.
2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน ซ่ึงก าหนดเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ  

ปัจจุบัน ยังได้กลิ่นจากอุตสาหกรรมเป็นประจ า ขอทราบแนว
ทางการแก้ไข 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
กนอ. มีการก ากับดุแลโรงงานในพื้นที่ใหม้ีการระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมถึงมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ VOCs ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่นิคมฯ โดยรอบ
เป็นประจ า ตลอดจนมีการตรวจวเยีย่มโรงงาน และจัดท าโครงการฐานข้อมูลกลิน่เพื่อ
จะหาแนวทางปอูงกันแก้ไขต่อไป  

มีแนวทางการด าเนินการแก้ไขอยา่งไรถึงปัญหามลพิษ กลิ่น ฝุุน
ละออง และเสียง เพือ่ที่จะท าให้ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมอยุ่ด้วยกันได้อยา่งมีความสขุ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
กนอ. มีนโยบายในการก ากบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดปญัหามลพิษ 
รวมถึงการพัฒนาระบบปูองกันมลพษิอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดกจิกรรม CSR นิคม
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ การเปิดเผยข้อมูลโดยการน าเสนอผลปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมต่อหน่วยงานและผู้น าชุมชนเป็นประจ า เพือ่ให้
หน่วยงานและประชาชนโดยรอบได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะได้ 

เหตุใด ที่ผ่านมาจึงตรวจพบ Fecal Coliform ในน้ าทะเล ทั้งที่ 
อ.ศุภรัตน์ กล่าวว่า ไม่สามารถตรวจ Fecal Coliform ได้ในน้ า
ทะเล 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
การตรวจ Fecal Coliform ได้ในน้ าทะเล ไม่เป็นที่นิยมเน่ืองจากในน้ าทะเลมีความ
เค็มที่มีผลต่อการเจริญของ Fecal Coliform รวมถึงมีคลอรีน จะท าลายแบคทีเรีย
ระหว่างน าตวัอยา่งส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ได้  ซ่ึงอาจท าให้ได้ผลน้อยกวา่
ความเป็นจริงได ้

3.  การใช้สารเคมี การรัว่ไหล และการป้องกัน 
ควรมีการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องสารเคมีให้กับชาวบา้น ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหวา่งการศึกษาและจัดท าคู่มือสารเคมีที่มีการใช้ในพื้นที่นิคมฯ และ

ท่าเรือฯ ฉบับประชาชน เพือ่ให้ประชาชนได้ศึกษา และทราบแนวทางการปูองกนัตน
จากอันตรายได้ คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณปลายป ี2557   

การให้ข้อมูลสารเคมี ควรระบวุ่าแต่ละโรงงานมีสารเคมีอะไร 
และอธิบายถึงประโยชนแ์ละโทษของสารเคมี 

รับทราบข้อเสนอแนะ 
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สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในงานสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลด าเนินงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
ขอทราบวธิีหรือแผนขจัดคราบน้ ามันกรณีเกิดเหตุรั่วไหล และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดการร่ัวไหลของน้ ามัน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ความรุนแรงของผลกระทบจากน้ ามันรั่วไหล ขึ้นอยูก่ับหลายปัจจัยทั้งชนิดของน้ ามัน 
ปริมาณที่ร่ัวไหล สภาพภูมิศาสตร์ของบริเวณที่เกิดรั่วไหล กระแสน้ า กระแสลม การ
ขึ้น-ลงของน้ าทะเล ตลอดจนความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรรอบๆ
บริเวณนั้น ซึ่งประเทศไทยมีแผนการปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน
แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานหลักในการด าเนินการขจัดและแก้ไขปัญหาจากคราบน้ ามัน
รั่วไหล คือ คณะกรรมการปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน (กปน.)  ซ่ึงมี 
3 ระดับ คือ 
1. ระดับที่ 1 การร่ัวไหลไม่เกิน 20 ตัน เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
ซ่ึงอาจเกิดจากกิจกรรมขนถา่ยน้ ามันบรเิวณท่าเทียบเรือ เป็นต้น การด าเนินการขจัด
คราบน้ ามันในระดับนี้ เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กอ่ให้เกิดการร่ัวไหล และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบในโอกาสแรก   
2. ระดับที่ 2   น้ ามันรั่วไหลขนาดกลาง ระหวา่ง 20 - 1,000 ตัน ซ่ึงอาจเกิดจาก
อุบัติเหตุ เช่น เรือชนกัน เป็นต้น การด าเนินการขจัดคราบน้ ามันในระดับนี้จะตอ้งมี
การร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ 
ซ่ึงจะต้องด าเนินการตามแผนปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันแห่งชาติ 
หากเกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่มีอยู่ อาจต้องขอรับการสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ 
3. ระดับที่ 3   เป็นการร่ัวไหลของน้ ามนัขนาดใหญ่ ปริมาณเกินกวา่ 1,000 ตัน ซ่ึงอาจ
เกิดจากอบุัติเหตุที่รุนแรง การด าเนินการขจัดคราบน้ ามันในระดับนี้ จ าเป็นต้องขอการ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ 
ส าหรับ กนอ. มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินไว้แล้วเช่นกัน 

ข้อมูลสารเคมี นอกจากท าเป็นคู่มือแล้ว สามารถ Update 
ควบคู่กับ Web ENV1 MTP App ได้หรือไม่ 

รับทราบข้อเสนอแนะ 

เหตุใด การประเมินการร่ัวไหลของสารเคมีและการแพรก่ระจาย 
จึงประเมินเฉพาะจากท่าเทียบเรือเท่านัน้ ไม่มีการประเมินจากถัง
เก็บ (Tank Farm) ของบริษัทที่อยู่ใกล้ชุมชนด้วย 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
การร่ัวไหลสารเคมีและการแพร่กระจาย ได้ด าเนินการศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม แต่ดว้ยขอ้จ ากัดของข้อมูล ท าให้
การประเมินร่ัวไหลสารเคมีและการแพรก่ระจายท าได้ไม่ทั้งหมด 

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ 
ผลกระทบคมนาคมทางบกและทางน้ าทีไ่ม่พบผลกระทบ 
พิจารณาจากบริเวณใดบ้าง 

การศึกษาและประเมินผลกระทบคมนาคมทางบกและทางน้ าซ่ึงพบวา่ไม่มีผลกระทบ 
เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบกบัรายงาน EIA เดิม โดยอ้างอิงจากข้อมูลปริมาณ
การจราจรเฉลีย่ต่อวันตลอดป ี(AADT) โดยส านักอ านวยความปลอดภยั (กองวิศวกรรม
จราจร) กรมทางหลวง จากการประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ของถนนในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 พบว่า ทางหลวงหมาย 3, 36, 3191 มีสภาพ
การจราจรความคล่องตัวสูง และจากผลการตรวจวัดปริมาณจราจรเมื่อวันที่ 19-20 
มกราคม พ.ศ. 2557 พบวา่ ถนนสายหลักและถนนสายรอง มีสภาพการจราจรอยู่ใน
สภาพคล่องตัวสูงมากถึงเคลื่อนตัวพอใช้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการรองรับปริมาณ
การจราจรในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีประสิทธิภาพสูง  

ขยะที่ส่งให้ ทม.มาบตาพุด เป็นการเพิ่มภาระแก่เทศบาลหรือไม่ 
น่าจะน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟูาขยะ 

เทศบาลเมืองมาบตาพุดเก็บขนขยะจากทุกชุมชน และเกบ็ขนขยะจากสถาน
ประกอบการโรงงานจ านวน 138 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 165 ตารางกิโลเมตร มปีริมาณ
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สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในงานสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลด าเนินงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
ขยะมูลฝอยที่ท าการเก็บขนได้รวมประมาณ 90 ตันต่อวัน ซ่ึงสามารถจัดเก็บขยะได้
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 โดยเทศบาลฯ มีความสามารถในการเก็บขนขยะมลูฝอย
ได้สูงสุด 106 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป  

ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าเสียคลองน้ าด าและคลองชากหมาก ที่ไหล
ลงสู่ทะเลท าให้น้ าชายฝั่งมีสีด า และปากคลองมีตะกอน 

นิคมฯ จะต้องมีการด าเนินการเพื่อปูองกันการเสื่อมโทรมของน้ าผวิดิน ดังนี้ 
- การนิคมอุตสาหกรรมควรก าหนดมาตรการรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการ
ระบายน้ าเสีย ให้น าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
- การสร้างฝายดักตะกอนบริเวณปากคลองชากหมากจะมีสว่นช่วยลดปริมาณ BOD 
Loading ที่ไหลลงสู่ทะเล โดยที่ตะกอนจะตกตะกอนบริเวณหน้าฝาย  

ควรบูรณาการเรื่องแผนการจัดการน้ า รับทราบข้อเสนอแนะ 
การก ากับดูแลควรมีการสุ่มเข้าติดตามตรวจสอบในพื้นที่จริง
นอกเหนือจากการตรวจจากเอกสาร   

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
กนอ. มีการตรวจเยีย่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงในการ
ตรวจเยี่ยมแต่ละครั้งจะพิจารณาทั้งเอกสาร และพื้นทีจ่ริงที่พบหน้างาน 

อยากทราบผลกระทบเร่ืองกลิ่น และมีแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขอยา่งไรจากการด าเนินงานของอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบ
ด้านกลิ่น 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหวา่งการศึกษาและจัดท าคู่มือสารเคมีที่มีการใช้ในพื้นที่นิคมฯ และ
ท่าเรือฯ ฉบับประชาชน ซ่ึงมีเร่ืองกลิ่นด้วย เพือ่ให้ประชาชนได้ศึกษา และทราบแนว
ทางการปูองกันตนจากอันตรายได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายป ี2557   

จุดตรวจวัดน้ าใต้ดินที่น าเสนอใหม ่มีแนวทางการเลือกจุดอยา่งไร 
และได้น าแนวทางการไหลของน้ าใต้ดินมาพิจารณาดว้ยหรอืไม่ 

จุดตรวจวัดน้ าใต้ดินที่เสนอแนะเพิ่มได้พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินที่ 
กนอ. เคยได้ด าเนินการ เมื่อป ีพ.ศ. 2550  และจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
รวมถึงพิจารณาถึงแนวทางการไหลของน้ าใต้ดินประกอบดว้ย 

การตรวจวัดคุณภาพน้ าที่คลองชากหมากที่ตรวจวัด 3 คร้ังต่อปี 
คิดว่ามีความถี่นอ้ยเกินไป หากเกิดปัญหาน้ าเสียจะไม่ทราบและ
ด าเนินการแก้ไขไม่ทัน ควรจะเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้ าที่คลองชากหมากทุก 1 เดิอน 

ในการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองชากหมาก มกีารติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ า
อัตโนมัติ จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณต้นคลองชากหมากก่อนเข้าพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม และบริเวณปลายคลองชากหมากก่อนระบายลงสู่ทะเล ซึ่งจะส่งผลการ
ตรวจวัดเข้ามายังศูนย์ EMCC ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 

การตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลต้องก าหนดจ านวนจุดตรวจวัด
บริเวณเกาะสะเก็ดด้วย 

ในมาตรการที่ได้เสนอแนะเพิ่มเติม ได้มีการก าหนดจุด ความถี่ และดัชนีที่จะตอ้ง
ตรวจวัดไว้แลว้ โดยบริเวณเกาะสะเก็ดมีจุดที่เสนอแนะให้มีการตรวจติดตามไวด้้วย 

มาตรการที่เสนอแนะเพิ่มเติม ที่ระบวุ่าให้มีการถอดบทเรียนจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดซ้ า ไม่ควรเฉพาะเจาะจงแค่อุบัติเหตุที่เกิดบริเวณท่า
เทียบเรือย่างเดียว ควรมีการถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมา
เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกนั เพื่อไม่ให้เกิดซ้ า 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของท่าเรือ เช่น คลังผลิตภัณฑ์บริเวณท่าเทียบเรือ 
เป็นต้น  

รับทราบข้อเสนอแนะ  

ต้องการให้น าเสนอเรื่องกลิ่นให้ชัดเจน เนื่องจากกลิ่นก่อให้เกิด
ความร าคาญบ่อยมากทั้งในชุมชนและในเขตอุตสาหกรรม และ
ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากแหล่งใด 

ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหวา่งการศึกษาและจัดท าคู่มือสารเคมีที่มีการใช้ในพื้นที่นิคมฯ และ
ท่าเรือฯ ฉบับประชาชน ซ่ึงในเนื้อหาจะมีตัวอยา่งลักษณะกลิ่นของสารเคมีและ
อุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา และทราบแนวทางการปูองกันตนจากอนัตราย
ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายป ี2557   

การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ควรเป็นข้อยกเว้น
ที่ให้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลังนานกวา่ 5 ป ีควร
เปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนมกีารถมทะเล เปรียบเทียบกบัปัจจบุัน จะ
ท าให้เห็นภาพการเปลีย่นแปลงที่ชัดเจนมากกว่าการศึกษาใน

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณโดยรอบของท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด มกีารติดตามทกุปี ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในรายงาน 
EIA ระบุว่า พื้นทีจ่ะเกิดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง จึงได้ก าหนดให้มีการสร้าง 
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สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในงานสัมมนาเพ่ือรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลด าเนินงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
ระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง Sea wall ขึ้น ซ่ึงพบว่าหลังจากมีการสร้าง Sea wall แล้ว ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงน้อย 

จนเกือบไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว 
ต้องการให้เพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่เนินกระปรอก
นอกอีก 1 จุด เพื่อที่จะได้ทราบว่าค่าทีต่รวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม่ อยา่งไร 

รับทราบข้อแนะน า 

 

 ผลการจัดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประมงในพ้ืนที่มาบตาพุด ซึ่ งได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 2557 

กลุ่ ม เปู าหมายของการจั ดประชุมครั้ งนี้  ประกอบด้ วย  ผู้ น าและสมาชิกกลุ่ มประมง ใน พ้ืนที่ 
มาบตาพุด ได้แก่ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน 
กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพยูน กลุ่มประมง 
เรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา กลุ่มประมงเรือเล็กก้นปึกสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด 
ซึ่งสรุปมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 26 คน 

ผลการประชุม 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประมงในพ้ืนที่มาบตาพุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 

2557 ได้มีการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และผลการศึกษา ในรูปแบบ Power Point และจัดท าเป็นเอกสาร

เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้เข้าประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ บรรยากาศการจัดประชุม  

 

  

บรรยกาศการการลงทะเบียน และการประชุม 
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นายจ ารัส เณรทอง ผู้อ านวยการส านักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

การน าเสนอผลการศึกษาของที่ปรึกษา โดย ดร.พรวิภา คลังสิน   

ผู้จัดการโครงการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และการชี้แจงตอบค าถามในที่ประชุม 

ผลการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามภายในการประชุม 

จากการรับฟังความความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในการประชุม สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
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สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประมง
ในพ้ืนที่มาบตาพุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 
ท าไมถึงน าเสนอรายละเอียดของนิคมฯ มาบตาพุดด้วย ทั้งที่กลุ่ม
คนที่มาฟังเป็นกลุ่มประมงที่สนใจในรายละเอียดของท่าเรือฯ มาบ
ตาพุด มากกว่า ทั้งนี้ ท าไมไม่มี ผอ. นิคมฯ มาร่วมด้วย 

เนื่องจากการน าเสนอในคร้ังนี้ เป็นการน าเสนอรายละเอยีดผลการศึกษาและ
มาตรการที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงเหมือนกับการประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ดังนั้น จึงน าเสนอครอบคลุมทั้งนิคมฯ และท่าเรือ เพื่อให้รายละเอยีดที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมต่อกลุ่มประมง 

จุดประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้คืออะไร จุดประสงค์คือ เพื่อน าเสนอผลการศึกษา รวมถึงมาตรการที่เสนอเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลง เพื่อจัดท ารายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมฯ และท่าเรือฯ 
ต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาธรรมชาติ แต่ไม่มีการศึกษาชาวประมง 
อยากให้มีการลงพื้นที่ประมง เพือ่ศึกษาลูกกลุ่มประมง จะได้รู้วา่
เป็นอย่างไร ไม่ควรลงแค่ประธานกลุ่มประมงเท่านั้น 

รับทราบข้อเสนอแนะ 

การศึกษาและน าเสนอครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะนิคมฯ และทา่เรือฯ 
เท่านั้นหรือไม่ ไม่ได้หมายถึงทุกพื้นทีห่รือไม่ 

การศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุมเฉพาะในพื้นที่ของนิคมฯ และท่าเรือเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
แต่ละโรงงานในนิคมฯ และท่าเรือ จะต้องมีการจัดท า EIA ก่อนการด าเนินการโครงการ 

การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้าง การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ของนิคมฯ และท่าเรือฯ เท่านั้น 
หากจะมีการถมทะเล ชาวประมงได้อะไรจากการด าเนินการนี้ ก่อนจะมกีารถมทะเล จะต้องมีการท า EHIA ก่อนทกุครั้ง เนื่องจากโครงการถมทะเล

เพื่อสร้างท่าเรือจะต้องมีการท า EHIA กอ่น นอกจากนี ้ต้องพิจารณาถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ท่าเรือ การออกแบบ และการศึกษา EHIA ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 18 
เดือน ทั้งนี้ รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนทีอ่าจได้รับผลกระทบและชาวประมง 

2. คณุภาพสิ่งแวดล้อม และการตดิตามตรวจสอบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ ‘สนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศทาง
ทะเลบริเวณเกาะสะเก็ดร่วมกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน’ จะมี
ความซับซ้อนหรือไม่ 

มาตรการไม่มีความซับซ้อน แต่จะมีการร่วมมือกันระหว่างหลายหนว่ยงานทั้ง
หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยไม่ได้แยกกนัท า แต่จะเป็นลักษณะสนับสนุนและ
ร่วมมือกัน 

สงสัยในมาตรการ ‘การซ้ือที่ดินบริเวณตรงกันข้ามเพื่อชดเชย
ค่าเสียหายทางภูมิทัศน’์ ว่าเป็นอย่างไร 

เนื่องจาก กนอ. ต้องจัดซ้ือที่ดินเพื่อชดเชยค่าเสียหายทางภูมิทัศน์ แต่ยังไม่สามารถ
ตกลงกันได้ ทั้งนี้ กนอ. เป็นหนว่ยงานรฐัวิสาหกิจจะต้องใช้แนวทางการจัดซ้ือทีด่ิน
ตามราคากลางของหนว่ยงานราชการ ซึง่ต่อไปหากมีการตกลงกันได้ จะสนับสนนุให้
นักพัฒนาที่ดินเข้ามาซ้ือที่ดิน และพัฒนาที่ดิน 

การซ้ือที่ดินชดเชยค่าเสียหายทางภูมิทศัน์ รวมถึงทะเลที่อยู่หนา้
พื้นที่นั้นหรือไม่ 

ไม่ได้รวมถึงทะเลที่อยู่ติดกับพื้นที่ดัวกลา่ว 

มาตรการต่างๆ ที่เสนอมา จะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมกีาร
ท าตามที่ได้เสนอไว้ 

เมื่อน าเสนอผลการศึกษาและมาตรการที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว และรวมถึง
ความคิดเห็นจากการจัดประชุมแต่ละครั้ง และน าเสนอต่อ สผ. โดย สผ. จะพิจารณา 
และหากเห็นชอบจะเผยแพร่รายละเอียดมาตรการ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ว่า นิคมฯ 
และท่าเรือฯ ปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ 

เหตุใดนิคมฯ และท่าเรือฯ ไม่ควบคุมเรื่องการจัดการน้ ามันในเรือ เนื่องจากท่าเรือฯ ไม่มีอ านาจในการจัดการดังกล่าว อยา่งไรก็ตาม ได้มีการ
ประสานงานกับกรมเข้าท่า และมีการสุ่มตรวจเรือที่เข้ามาเทียบทา่ โดยใช้ 
 log book เพื่อบันทึกการตรวจสอบเรอืดังกล่าว 

ถึงแม้จะมีการก ากบัดูแลให้เรือและทา่เรือปฏิบัติตามประกาศกรม
เจ้าท่า ที ่329/2545  แต่น้ าที่อนุญาตให้ระบายออกก็มีการ
ปนเปื้อนของน้ ามัน  

กนอ. ได้มีประกาศส านกังานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที ่005/2555 เร่ือง วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใน
เขตท่าเรือฯ มาบตาพุด ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เพื่อ ให้เรือที่เข้าเทียบท่ามี
ความเข้าใจ และปฏิบัติอยา่งถูกต้องและสอดคล้องตามข้อบังคับของอนุสัญญา 
MARPOL 73/78 
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สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามภายในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประมง
ในพ้ืนที่มาบตาพุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ค าชี้แจง 
3. อ่ืนๆ 
สีของแผนที่ หมายถึงอะไร ได้หมายถึงเขตอนุรักษ์หรือไม่ สีของพื้นที่ที่แตกต่างกันเป็นเพยีงเพื่อใหเ้ห็นชัดเจนว่า พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ทา่เรือนคิม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรอืนิคมอุตสาหกรรม
อื่นๆ เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกบั เขตอนุรักษ์  

การประชุมทุกครั้งเกี่ยวข้องกับเจา้ท่า เหตุใดเจ้าท่าไม่เคยเข้าร่วม
และมาชี้แจงในที่ประชุมดว้ย 

รับทราบข้อเสนอแนะ 

อยากให้มีแนวกันคลื่นในพลา ขยายไปอกีประมาณ 1500 เมตร  รับทราบข้อเสนอแนะ 

 
 กนอ. จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และเครือข่าย ECO GREEN 

NETWORK พ้ืนที่มาบตาพุด ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 และ 7-9 กันยายน 2561 ณ พ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยในกิจกรรมมีการกล่าวถึงโครงการของ กนอ. ที่จะมีการพัฒนาในพ้ืนที่มาบตาพุด การพัฒนาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เพ่ือน ามาพัฒนาการด าเนินงานของ กนอ. ต่อไป 
 

 
 
 
 
 

               
 

 

 

บรรยากาศการสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และเครือข่าย ECO GREEN NETWORK 

นอกจากนี้ กนอ. ได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
กิจการอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกทางหนึ่ง รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 15 
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 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

เร่ือง  กําหนดเขตส่งเสริม  :  นิคมอุตสาหกรรม  Smart  Park 
 

 

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ลงวันที่  ๑๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  กําหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
มีหน้าที่และอํานาจในการกําหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ  ผู้อยู่อาศัย  หรือผู้พํานัก
ในเขตส่งเสริมแต่ละแห่งจะได้รับตามความเหมาะสม  นั้น   

เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  (๔)  ของคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ลงวันที่  ๑๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงเห็นชอบ 
ในการกําหนดให้พื้นที่  ๑,๔๖๖  ไร่  บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ภายใต้แนวเขต
ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้  เป็น  “เขตส่งเสริม  :  นิคมอุตสาหกรรม  Smart  Park”  เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
อุตสาหกรรมดิจิทัล  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  และการท่องเที่ยว  กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
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ค าช้ีแจง แบบสอบถาม  
1. ขอความกรุณาท่านเสียสละเวลาอ่านขอ้มูลตามเอกสารประกอบก่อนการท าแบบสอบถาม  

2. แบบสอบถามชุดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุและท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพดุท่ีมีต่อการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการศึกษาความเหมาะสม 
(Feasibility Study) การจดัตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ซ่ึงแต่ละตอนไดร้ะบุค าแนะน าในการตอบไวเ้รียบร้อยแลว้ ขอความกรุณาท่านตอบค าถาม 
ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้งน้ีค  าตอบท่านจะถูกเก็บรักษาและน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงวชิาการ เพ่ือการศึกษาในคร้ังน้ีเท่านั้น  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.ช่ือบริษทั .................................................................................................................................  
2.ประเภทของกิจการ 

 โรงกลัน่น ้ามนัและผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม  คลงัสินคา้/บริการขนส่ง/บริการสาธารณูปโภค 
ผลิตพลาสติก       เคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์เคมี 
อาหาร/เคร่ืองด่ืม/ผลิตภณัฑท์างการเกษตร     โลหะมูลฐานและผลิตภณัฑโ์ลหะ  
 ก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง      อ่ืนๆ 

3. ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 
 นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท   50-200 ลา้นบาท        201-500 ลา้นบาท      มากกวา่ 500 ลา้นบาท 

4. ผลประกอบการ/ยอดขายต่อปีของบริษทั (ลา้นบาท) 
 นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท   50-300 ลา้นบาท       301-1,000 ลา้นบาท       มากกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

5. จ  านวนพนกังานในบริษทัรวมทั้งส้ิน (คน) 
 นอ้ยกวา่ 50 คน        50-100 คน      100-500 คน      มากกวา่ 500 คน 

6. ระยะเวลาการประกอบกิจการ (ปี) 
 นอ้ยกวา่ 5 ปี         5-10 ปี   10-15 ปี    มากกวา่ 15 ปี 

ส่วนที ่2  แนวโน้มการประกอบกจิการ 
2.1 ท่านคิดวา่กิจการของท่านมีแนวโนม้ขยายกิจการหรือไม่  

 ขยายกิจการ          ไม่ขยายกิจการ (ขา้มไปขอ้ 2.6) 

แบบส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โครงการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
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2.2 ท่านคิดวา่กิจการของท่านมีแนวโนม้ขยายหรือปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจการในรูปแบบใดมากท่ีสุด  
(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่/ปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหท้นัสมยั      
 การบริหารทรัพยากรบุคคล/เพิ่มจ านวนพนกังาน/แรงงาน 
 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์/การตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
 การขยายการผลิตและระบบโลจิสติกส์ 
 การเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve, New S-curve)  

     โปรดระบุประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย .............................................. 
2.3 ถา้หากมีการขยายกิจการ มีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมการลงทุนในส่วนของการขยายกิจการหรือปรับเปล่ียนรูปแบบของ
กิจการดงักล่าวเม่ือใด 

 ก่อน พ.ศ. 2562       พ.ศ. 2563          พ.ศ. 2563     พ.ศ. 2564          หลงั พ.ศ. 2564  
2.4 ท่านคิดวา่จะใชเ้วลาในการขยายกิจการหรือปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจการเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 นอ้ยกวา่ 5 ปี          6-10 ปี      11-15 ปี      มากกวา่ 15 ปี    
2.5 ท่านประมาณการลงทุนในการขยายกิจการหรือปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจการเป็นมูลค่าเท่าใด 

 นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท/ไร่          ระหวา่ง 50 -100 ลา้นบาท/ไร่            มากกวา่ 100 ลา้นบาท/ไร่ 
2.6 ท่านคิดวา่เพราะเหตุใดกิจการของท่านจึงมีแนวโนม้ไม่ขยายกิจการ 

 เทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรท่ีใชอ้ยูมี่ความทนัสมยัอยูแ่ลว้          จ  านวนแรงงานมีเพียงพอแลว้ 
 ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในทอ้งตลาดมีความโดดเด่นและเพียงพอแลว้      อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 

 
ส่วนที ่3  การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
3.1 หากการเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมจะท าใหกิ้จการของท่านไดรั้บสิทธิประโยชน์เพิ่มข้ึน ท่านมีความประสงคจ์ะ
ใหนิ้คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเขา้ร่วมเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือไม่  

 ใช่      ไม่ใช่ 
3.2 ท่านทราบเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหากไดรั้บการประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมมากเพียงใด 

 มาก     ปานกลาง       นอ้ย     ไม่ทราบ 
3.3 กรุณาเรียงล าดบัสิทธิประโยชน์ท่ีท่านประสงคจ์ะไดรั้บเพิ่มเติมจากมากไปนอ้ย 
 (1=มากท่ีสุด    2=ปานกลาง   3=นอ้ย) 
……. สิทธิประโยชน์ดา้นการเงิน เช่น ยกเวน้/ลดหยอ่นภาษี  
……. สิทธิประโยชน์ดา้นแรงงาน เช่น การจา้งแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศ การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่แรงงาน 
......... สิทธิประโยชน์ดา้นบริการ เช่น ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จครบวงจร (One Stop Service) 
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3.4 ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อยา่งไร 

 มาก……………………………………………………………………………………………………...  
ปานกลาง………………………………………………………………………………………………..   
 นอ้ย……………………………………………………………………………………………………..  

ไม่กงัวลใจ………………………………………………………………………………………………  

3.5 ท่านยนิยอมใหก้ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยขอ้มูลความคิดเห็นของท่านหรือไม่ 
 ยนิยอม                        ไม่ยนิยอม 

3.6 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 

 
 
********************************************************************************************************  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


