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บทสรุปผู้บริหาร 

  

 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ต้ังอยู่บนพื้นที่ต้าบลเขาคันทรง   อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการยกระดับจัดต้ังเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการ

ประกอบอุตสาหกรรมที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือเช่าตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น 7 กลุ่ม คือ ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ, การแปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์, การบนิและโลจิสติกส์ , เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ตลอดจน

เทคโนโลยีดิจิทัล    

อนึ่ง ด้วยท้าเลที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ท่ีห่างจากท่าเรือแหลมฉบังน้้าลึกซึ่งเป็น

ท่าเรือส้าคัญที่ท้าให้รัฐบาลสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า และรถยนต์ระหว่างประเทศ 

เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพียง 25 กิโลเมตร  และการมีระบบ

สาธารณูปโภคภายในโครงการที่ได้มาตรฐาน โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ังเป็นเขตส่งเสริม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5 พบว่าจะมีเม็ดเงินจากการลงทุนของนักลงทุนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 43,070 ล้านบาท มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 12,000 อัตรา 

โดยโครงการใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,200  ล้านบาทและมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return) ร้อยละ 18.84  อายุโครงการ 5 ปี  

ดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการจะได้รับยกระดับจัดต้ังเป็น

ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนต่อ

นโยบายของภาครัฐบาล 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาโครงการ 

บริษัท   ปิ่นทอง   อินดัสเตรียล     ปาร์ค  จ้ากัด (มหาชน)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538    
ส้านักงานต้ังอยู่เลขที่  789  หมู่ที่  1  ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง  ต้าบลหนองขาม  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัด
ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อจัดต้ังเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยร่วมด้าเนินงานกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ปัจจุบันมีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

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

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยรัฐบาลมองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาค
ตะวันออกที่สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม 
และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลจึงมีแนวคิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ข้ึนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง เพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน้าของเอเชีย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ในการรองรับการต่อยอดของ 10 กลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่ม First S-Curve อันได้แก่   อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง  การแปรรูปอาหาร  และ การท่องเทียวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  นอกจากน้ียังได้มีการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New  S-Curve ได้แก่  
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งส้าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจ้าวัน   อุตสาหกรรมการบินแบบ
ครบวงจร  ศูนย์ซ่อมอากาศยานชั้นส่วนอะไหล่รวมทั้งศูนย์ฝึกการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแล
สุขภาพแบบครบวงจร  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
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นอกจากนี้ที่ต้ังของโครงการอยู่ใกล้กับท่าเรือน้้าลึกแหลมฉบังเพียงประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งนโยบายภาครัฐมี
แผนงานที่จะขยาย เฟส 3 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า และรถยนต์ระหว่างประเทศ 
เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัท  ปิ่นทอง  อินดัสเตรียล ปาร์ค  จ้ากัด (มหาชน)  จึงได้จัดต้ัง นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง  โครงการ  5   ขึ้น ภายใต้ชื่อ  ‚ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5  ‛  ต้ังอยู่พื้นที่    
ต้าบลบึง   อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อรองรับการจัดต้ังเป็น  ‚ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ‛   โดยมีกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

 
1. First S-Curve จ้านวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1.1 ยานยนต์สมัยใหม่ 
1.2   อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1.3  การแปรรูปอาหาร 
 

2.  New S-Curve จ้านวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี 
2.1  หุ่นยนต์ ทั้งส้าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจ้าวัน 
2.2 การบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยานชิ้นส่วนอะไหล่ อากาศยานอุตสาหกรรม 
2.3  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
2.4  เทคโนโลยีดิจิทัล  

.  
ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมด้าเนินงาน กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557 ขนาดพื้นที่  1,472-2-01 ไร่ และได้รับการประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
แล้วเมื่อวันที่ 18  เมษายน  2557       
 
 
ข้อมูลทั่วไปของสภาพพื้นที่ 
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สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเนิน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพืชที่เกษตรกรรม 
เช่น  ไร่มันส้าปะหลัง  ไร่มะพร้าว  ไร่สัปปะรด  เป็นต้น    สลับกับพื้นที่พักอาศัย  และมีแนวโน้มการพัฒนาและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง      มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปาน
กลางประมาณ 70-94  ม.รทก. 

อาณาเขตของของพื้นที่โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทางหลวงหมายเลข 331 และพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหมู่ที่ 3 ต้าบล   
เขาคันทรง 

ทิศใต้ ติดต่อกับ  พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ต้าบลเขาคันทรง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางหลวงหมายเลข 3138  พื้นที่เกษตรกรรมและฟาร์มเลี้ยงไก่ในเขตหมู

ท่ี 4  ต้าบลเขาคันทรง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  พื้นที่เกษตรกรรมในหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ต้าบลเขาคันทรง     
 

การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5    ได้มีการจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน   เพื่อรองรับกลุ่มนักลงทุน
ชาวไทยและต่างชาติที่มาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 7 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น  

 
จากศักยภาพของจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันหนึ่งของประเทศ 

และเป็นท่ียอมรับในฐานะเมืองอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ 
ด้วยถนนสายหลักทั้งถนนสุขุมวิทและมอเตอร์เวย์ และการเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น ถนนสาย 331 
(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีบริการพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆที่ครบคัน ซึ่ง
สนับสนุนการรองรับการประกอบอุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง และ   
ต่อเนื่องจากโครงการฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีท่าเรือน้้าลึกแหลมฉบังเป็นประตูการค้าที่ส้าคัญ ซึ่งพื้นที่
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5     มีระยะทางห่างจากทางเรือน้้าลึกแหลมฉบังเพียง   25   
กิโลเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพนักลงทุนเป็นอย่างมาก  

  
 
ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการผังจัดสรรนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 
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ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม พื้นที่ (ไร่) % 

1.  ยานยนต์สมัยใหม่ 533 48 
2.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 175 16 
3.  การบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยานชิ้นส่วนอะไหล่ 

อากาศยานอุตสาหกรรม 
195 18 

4.  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 11 1 
5.  เทคโนโลยีดิจิทัล 30 3 
6.  หุ่นยนต์ ทั้งส้าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้

งานในชีวิตประจ้าวัน 
95 9 

7.  การแปรรูปอาหาร 45 4 
8.  ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ 
27 2 

               รวมพื้นที่โครงการ                                                                             1,111 100 

 
แผนการพัฒนาโครงการ 
 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5   มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน  ส้าหรับแนวความคิดในการออกแบบโครงการผู้พัฒนา
เน้นการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพแก่โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่
โครงการ   โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ส้าคัญดังนี้ 

 
ระบบถนนและระบบระบายน้้าฝน,ระบบป้องกันน้้าท่วม  
1. ประเภทของถนนพิจารณาตามลักษณะการใช้งานปริมาณจราจรในแต่ละวันระบบสาธารณูปโภค

ต่างๆ ที่วางอยู่ในเขตทางซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท       
 

1.1 ถนนประธานมีเขตทางกว้างประมาณ 30  เมตร  ขนาด 4 ช่วงจราจร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 
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1.2 ถนนสายรองประธานประเภท 1 มีเขตทางกว้างประมาณ 24    เมตร  ขนาด 4 ช่อง
จราจร พร้อมติดต้ังระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณไหล่ทาง เช่น เสาไฟฟ้า  ท่อ
น้้าประปา  ท่อน้้าเสีย  ท่อน้้าดิบ เป็นต้น 

1.3 ถนนสายรองประธานประเภท 2 มีเขตทางกว้างประมาณ 16  เมตร   ขนาด 2 ช่อง
จราจร พร้อมติดต้ังระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณไหล่ทาง เช่น เสาไฟฟ้า  ท่อ
น้้าประปา  ท่อน้้าเสีย  ท่อน้้าดิบ เป็นต้น 

 
ทั้งนี้  ทางโครงการจะติดต้ังเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจรเพื่อควบคุมการจราจร ให้เกิดความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยกรมทางหลวงในจุดต้าแหน่งที่เหมาะสม เช่น ทางแยก  หรือทางโค้ง  
เป็นต้น ตลอดจนรับน้้าหนักบรรทุกได้ 21  ตัน    ตามมาตรฐานกรมทางหลวง  ส้าหรับไฟสัญญาณจราจรจะ
ติดต้ังตาม      ทางแยกที่มีความส้าคัญตามความจ้าเป็น 

 
2. แนวคิดการออกแบบระบบระบายน้้าฝนของโครงการ จะพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ ลักษณะ

ความลาดชันของพื้นที่ และแหล่งรองรับน้้าที่อยู่ใกล้เคียง โดยไม่กีดขวางการไหลของน้้าที่มีอยู่เดิม  ส่วนระบบ
การระบายน้้าของโครงการเป็นรางเปิดรูปคางหมูดาดผิวด้วยคอนกรีต มีบางส่วนเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยมบริเวณ
ที่วางท่อลอดถนน  การวางระบบระบายน้้าฝนจะวางตามแนวถนนภายในพื้นที่โครงการ การออกแบบระบบ
ระบายน้้าจะอาศัยแรงโน้มถ่วงในการระบายน้้าฝนลงสู่ล้าน้้าสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่และพิจารณาจาก
ระดับความสูงของพื้นที่โครงการ เพื่อให้การระบายน้้าสามารถท้าได้โดยง่าย ใกล้เคียงกับสภาพการระบายน้้า
เดิมให้มากที่สุดหลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบระบายน้้านั้น โครงการได้ออกแบบครอบคลุมการป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่โครงการไว้แล้ว โดยจะใช้การค้านวณความแตกต่างของปริมาณน้้าหลาก (flood) ที่ไหล
เข้าพื้นที่โครงการระหว่างก่อนและหลังมีโครงการ ซึ่งการที่จะท้าให้ปริมาณน้้าหลากไม่เปลี่ยนแปลงท้าได้โดย
การสร้างบ่อเก็บกักน้้าฝน เพื่อหน่วงน้้าไว้ก่อนปล่อยออกไปเมื่อไม่มีฝนตก  โดยการระบายน้้าฝนของโครงการ
พื้นที่อุตสาหกรรมรอการพัฒนา ซึ่งมีพื้นที่ 2,356,004 ตารางเมตร ซึ่งน้้าฝนจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้้าฝน 
ขนาด 280,000  ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายลงสู่ล้าน้้าสาธารณะต่อไป 

 
 
 3.  แนวคิดการออกแบบบ่อหน่วง พื้นที่ก่อสร้าง บ่อหน่วงน้้า 68,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเป็นคันบ่อ

สูง 1 เมตร คันบ่อกว้าง 4 เมตร เพียงพอส้าหรับเครื่องจักรเพื่อท้าการบ้ารุงรักษา ขุดบ่อลึก 6.5 เมตร เป็น Free 
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Board 0.50 เมตร เป็นระดับเก็บกักถาวร (Dead Storage) เพราะฉะนั้นจะเป็นความลึกน้้าใช้งานที่ 5 เมตร 
เก็บน้้าได้ 280,000 ลบ.ม. 

 
ระบบผลิตน้้าประปาและระบบจ่ายน้้า 

 
 1.ระบบผลิตน้้าประปา โครงการจะก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปา ขนาดก้าลังผลิต 4,000 ลบ.ม./วัน 
โดยออกแบบเป็นระบบชนิด Solid Contact Tank และ Rapid Sand Filter โดยมีรายละเอียดการท้างานของ
ระบบผลิตน้้าประปา ดังนี้ 
 
  1.1 แหล่งน้้าดิบ โครงการเลือกใช้น้้าดิบจากท่อจ่ายน้้าดิบของ East Water โดยตรง และ
โครงการมีการจัดให้มีบ่อเก็บน้้าดิบส้ารองไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ มีความจุประมาณ 20,000 ลบ.ม. 
 
  1.2 ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ โครงการเลือกใช้ระบบผลิตน้้าประปาชนิด Solid 
Contact Tank แบบ Upper Sludge Blanket Clarifier ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยแต่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยมีหลักการท้างานดังนี้ 
  1) น้้าดิบที่เข้าสู่ระบบ จะถูกเติมสารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอน และไหลผ่าน Inline 
Static Mixer ที่ท้าหน้าที่เป็นชุดกวนเร็ว เพื่อให้น้้าดิบและสารเคมีผสมกัน ก่อนที่จะไหลไปยังถังกวนช้า 
(Flocculation Contact Tank) 
  2) ภายในถังกวนช้า จะมีใบพัดที่คอยกวนน้้าให้เกิดการหมุนวน และมีการเติมสารโพลิ
เมอร์ เพื่อช่วยในการจับตัวของตะกอน ท้าให้ตะกอนที่เกิดขึ้นจับตัวกันจนมีขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ยังมีการดึง
เอาตะกอนในระบบบางส่วนมาใช้เป็นสารตัวกลางในการช่วยตกตะกอน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีได้
บางส่วน 
  3) น้้าตะกอนที่รวมตัวกันจะไหลไปยังด้านล่างของถัง Solid Contact ก่อนที่น้้าตะกอนจะ
ไหลขึ้นสู่ด้านบนของถัง ในช่วงนี้น้้าตะกอนจะมีการแยกตัว โดยตะกอนขนาดเล็กจะมีการรวมตัวกันจน
กลายเป็นชั้นของตะกอนซึ่งจะท้าหน้าที่เหมือนชั้นกรองที่คอยดักตะกอนขนาดเล็กไว้ภายในถัง น้้าใสจะไหล
ผ่านชั้นตะกอนนี้ขึ้นสู่ด้านบน ส่วนตะกอนที่มีน้้าหนักมากกว่าจะตกตะกอนสู่ด้านล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก 
และจะมีการระบายตะกอนก้นถังออกเพื่อรักษาสมดุลของตะกอนภายในระบบ โดยตะกอนที่ระบายออกส่วนนี้
จะไหลเข้าสู่บ่อพักน้้าตะกอน เพื่อให้ตะกอนตกสู่ด้านล่าง ส่วนน้้าใสด้านบนจะไหลล้นไปยังสระเก็บน้้าดิบเพื่อ
ใช้เป็นน้้าดิบเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง 
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  4) ตะกอนก้นบ่อพักน้้าตะกอน จะถูกสะสมไประยะเวลาหนึ่งจนมีระดับประมาณ 1 ใน 3 
ของความลึกบ่อ ทางโครงการก็จะขุดตะกอนเหล่านั้นขึ้นมาและน้าไปปรับปรุงคุณภาพก่อนน้าไปถมพื้นที่
บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
  1.3 ระบบการกรองน้้าใส 
น้้าใสที่มาจากถัง Solid Contact ยังคงมีตะกอนขนาดเล็กปะปนอยู่ ซึ่งทางโครงการเลือกใช้ระบบการกรอง
แบบทรายกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) ท้าหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่หลุดมากับน้้า โดยตะกอนเล็กๆ
เหล่านี้จะติดอยู่กับตัวกรอง และจะมีการล้างตัวกรอง (Backwash) เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง โดยน้้าล้างตัวกรอง
ที่จะมีตะกอนปนออกมา ก็จะไหลเข้าสู่บ่อพักน้้าตะกอน เพื่อให้ตะกอนตกลงภายในบ่อ 
 
  1.4 ถังเก็บน้้าใส โครงการจะก่อสร้างถังเก็บน้้าประปาที่ผลิตได้ ขนาด 2,400 ลบ.ม. เพื่อให้
มีปริมาณน้้าประปาส้ารองเพียงพอ ส้าหรับการจ่ายน้้าในช่วงที่มีความต้องการน้้าใช้สูง (Peak Hour) 
 
  1.5 ระบบจ่ายน้้าประปา ระบบจ่ายน้้าประปา จะเป็นการจ่ายน้้าโดยวิธีอัดเข้าเส้นท่อ
โดยตรงร่วมกับระบบจ่ายจากหอถังสูง โดยจะมีการรักษาแรงดันของน้้าในเส้นท่อ ณ.จุดไกลสุดหรือทุกจุดใน
โครงข่ายระบบท่อจ่ายน้้าประปา ไม่ให้น้อยกว่า 1.4 กก./ซม.  

  
แนวคิดการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 
1. ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับโครงการควรออกแบบเป็นระบบ Waste Stabilization Pond / Aerated 

Lagoon ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบชีวภาพ โดยมีรายละเอียดการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียดังนี้ 
 
 1.1  ระบบรวบรวมน้้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียของพื้นที่โครงการ มายังจุดที่ต้ังระบบ

บ้าบัดน้้าเสีย จะใช้วิธีการล้าเลียงน้้าเสียโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) เป็นหลัก และใช้ระบบ
สูบน้้า (Sump Pump) ในกรณีที่ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียผ่านคลองหรือต้องการยกระดับน้้าในระบบโครงข่าย
ท่อรวบรวมน้้าเสีย ให้สูงขึ้น  

 
1.2 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบบ้าบัดน้้าเสียเมื่อพิจารณาตามพื้นที่จะมีขนาดอัตราการ

บ้าบัด 2,500 ลบ.ม./วัน โดยออกแบบเป็นระบบ Waste Stabilization Pond / Aerated Lagoon ประกอบด้วย 
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- ถังปรับค่าพีเอช (pH Contact Tank) 
- ถังปรับสภาพน้้าเสีย (EQ Tank) 
- บ่อหมักไร้อากาศ (Waste Stabilization Pond) 
- บ่อเติมอากาศ 1,2 (Aeration Pond 1,2) 
- บ่อขัดแต่ง (Polishing Pond) 
- บ่อพักน้้าทิ้งหลังบ้าบัด (Effluent Storage Pond) 
- บ่อเก็บน้้าทิ้งช่วงฤดูแล้ง (Dry Season Storage Pond) 

 
การท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ มีดังนี้ 
 1) น้้าเสียจากโครงการจะถูกรวบรวมมายังถังดักกรวดทราย เพื่อดักกรวดทรายที่อาจ

ไหลมากับน้้าเสีย จากนั้นน้้าเสียจะไหลเข้าสู่บ่อปรับค่าพีเอช เพื่อปรับให้น้้าเสียมีค่าพีเอชอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จากนั้นน้้าเสียจะไหลเข้าสู่บ่อปรับสภาพน้้าเสีย ซึ่งภายในถังปรับสภาพน้้าเสีย 
ทางโครงการจะติดต้ังเครื่องสูบกวนน้้า เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้้า ท้าให้น้้าภายในถังเป็นเนื้อเดียวกัน 
และก่อนที่น้้าเสียจะถูกสูบไปยังกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียต่อไป 

 2) น้้าเสียจะถูกสูบจากบ่อปรับสภาพน้้าเสียเข้าสู่ถังเติมอากาศ เพื่อเติมอากาศ
(ออกซิเจน)ให้กับจุลินทรีย์ในการบ้าบัดน้้าเสีย จากน้ันน้้าเสียจะไหลไปยังถังตกตะกอน เพื่อแยกน้้าใสด้านบน
ออกจากตะกอน โดยน้้าใสด้านบนจะไหลไปยังบ่อพักน้้าทิ้งหลังบ้าบัด ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 
วัน ก่อนระบายลงสู่ล้าน้้าสาธารณะบริเวณโครงการ 

 3) ส้าหรับการจัดการน้้าทิ้งหลังบ้าบัดในช่วงฤดูแล้ง ทางโครงการจะท้าการกักเก็บน้้า
ทิ้งหลังบ้าบัดไว้ภายในบ่อเก็บน้้าทิ้งช่วงฤดูแล้ง โดยไม่ปล่อยระบายออกในช่วงฤดูแล้งประมาณ 4 เดือน 

 4) ถังพักตะกอน จะท้าหน้าที่พักตะกอนหมุนเวียน เพื่อรอการสูบกลับไปยังถังเติม
อากาศและตะกอนส่วนเกินจะถูกระบายไปยังถังเก็บตะกอน ซึ่งจะมีการท้าให้ตะกอนมีความเข้มข้นขึ้น เพื่อ
ง่ายต่อการจัดการด้านตะกอน 

 5) การจัดการตะกอน จะต้องน้าตะกอนมาตากให้แห้ง เพื่อลดปริมาตรและน้้าหนัก
ของตะกอน ก่อนที่จะน้าไปก้าจัดยังศูนย์จัดการกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
 
 แนวคิดในการออกแบบระบบท่อส่งน้้าดิบ ระบบจ่ายน้้าประปาและระบบดับเพลิง 
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 เกณฑ์การออกแบบระบบท่อส่งน้้าดิบ ระบบจ่ายน้้าประปาและระบบดับเพลิง การออกแบบ
ระบบจ่ายน้้าประปาและดับเพลิง จะยึดถือตาม ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

 
1. อัตราความต้องการใช้น้้าประปาเฉลี่ย มีดังนี้ 
 เขตพื้นที่อุตสาหกรรม   = 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
 เขตพื้นที่พาณิชยกรรมและส้านักงาน = 11 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
 เขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน (ใช้น้้า REUSED)= 8 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
 
2. ปริมาตรถังเก็บน้้าใส =   8 ชั่วโมงของความต้องการใช้น้้าวันสูงสุด 

 น้้าส้ารองส้าหรับการดับเพลิง = 480 ลูกบาศก์เมตร 
 
3. ความต้องการใช้น้้าวันสูงสุด = 1.4เท่าของชั่วโมงของความต้องใช้น้้าเฉลี่ย 
 
 1 ระบบท่อส่งน้้าดิบ น้้าดิบที่ใช้ในส้าหรับระบบผลิตน้้าประปาของโครงการ จะใช้

น้้าดิบจากระบบท่อส่งน้้าดิบของ EAST WATER โดยตรงเป็นแหล่งน้้าดิบหลักของโครงการและจัดให้มีบ่อเก็บ
น้้าดิบส้ารองภายในโครงการ ความจุประมาณ 17,000 ลบ.ม.ซึ่งเป็นน้้าที่รวบรวมมาจากน้้าฝนที่ตกลงในพื้นที่
โครงการ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้้าส้าหรับผลิตน้้าประปาอีกแหล่งหนึ่ง โดยที่ การวางท่อส่งน้้าดิบที่ใช้ส้าหรับผลิต
น้้าประปา จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้้าดิบมาจากระบบท่อส่งน้้าดิบของ EAST WATER วางท่อไปตามถนนด้าน
ใดด้านหนึ่งของถนนไปยังบ่อพักน้้าดิบเพื่อใช้ส้าหรับผลิตน้้าประปาส้าหรับโครงการต่อไป 

 
- ความเร็วของน้้าในเส้นท่อจ่ายน้้าไม่เกิน 1.8 ม./วินาที (บางจุดไม่เกิน 2.1 

ม./วินาที โดยไม่เกิน 5% ของความยาวท่อทั้งหมด) 
- แนวทางการวางท่อ จะท้าการวางท่อน้้าประปา โดยวางไปตามด้านข้างของ

ถนนในโครงการฝังลึก ไม่น้อยกว่า 90 ชม.  
- วัสดุท่อส่งน้้าประปาภายในโครงการ เป็นท่อ HDPE (High Density 

Polyethylene) PN.10 
 
 2 ระบบจ่ายน้้าประปา 
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 (1) ความต้องการใช้น้้าประปา โครงการมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,472.50 ไร่ 

โดยได้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 1,107.31 ไร่ เขตพื้นที่พาณิชยกรรมและส้านักงาน 30.95 ไร่ เขต
พื้นที่สาธารณูปโภค 201.42 ไร่ และเขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 132.82 ไร่  

  
 อัตราความต้องการน้้าใช้ มีดังนี้ 
 1. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม   =   1,103.38  ไร่ 
  อัตราความต้องการน้้า  =          2.5 ลบ.ม./ไร่/วัน 
  ปริมาณน้้าที่ต้องการ   =   2,758.45 ลบ.ม./วัน 
 
 2. เขตพื้นที่พาณิชยกรรมและส้านักงาน =        31.55  ไร่ 
  อัตราความต้องการน้้า  =        11.00 ลบ.ม./ไร่/วัน 
  ปริมาณน้้าที่ต้องการ   =      347.05 ลบ.ม./วัน 
 
 3. เขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน =      147.40 ไร่ 
  อัตราความต้องการน้้า(ใช้น้้า REUSED)=          8.00 ลบ.ม./ไร่/วัน 
  ปริมาณน้้าที่ต้องการ  =   1,179.20 ลบ.ม./วัน 
 
 ดังนั้น  ปริมาณน้้าใช้ในโครงการท้ังหมด  =   4,284.70 ลบ.ม./วัน 
 หมายเหตุ  พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคไม่น้ามาคิดความต้องการใช้น้้า   
 
 โดย แบ่งเป็น ดังนี้ 
 - ปริมาณความต้องการน้้าประปา  =     3,105.5 ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณความต้องการน้้ารดต้นไม้  =     1,179.20 ลบ.ม./วัน 
 (น้้ารดน้้าต้นไม้ ใช้น้้าจากบ่อน้้าทิ้งหลังการบ้าบัดน้้าเสียแล้ว) 
 
 
  (2) ระบบจ่ายน้้าประปา ระบบจ่ายน้้าประปา  ใช้ระบบหอถังสูง โดยแบ่งเป็น 2 

ระบบ คือ Low Zone และ High Zone โดยที่ Low Zone จะเป็นระบบจ่ายน้้าประปาหลักของโครงการ มีหอถัง
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สูงขนาด 100 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และ เครื่องสูบน้้าขนาด 140 ลบ.ม./ชม. จ้านวน 4 ชุด  (ใช้งานพร้อมกัน 3 
ชุดและส้ารอง 1 ชุด กรณีเครื่องสูบน้้าช้ารุด) มีอัตราการสูบน้้าขึ้นหอถังสูงเพื่อจ่ายน้้าประปาให้เพียงพอส้าหรับ
การใช้งานในชั่วโมงที่มีความต้องการใช้งานสูงสุด (PEAK DEMAND) ของทั้งโครงการ โดยมีอัตราการจ่ายน้้า
รวมได้ไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม./ชั่วโมง และส้าหรับ High Zone จะเป็นระบบจ่ายน้้ารอง เพื่อเพิ่มแรงดันของ
ระบบจ่ายน้้าประปาให้กับพื้นที่บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งมีค่าระดับความสูงของที่ดินสูงกว่าระบบจ่าย
น้้าประปาหลักประมาณ 20 เมตร โดยจะมีหอถังสูงขนาด 100 ลบ.ม. สูง 35 เมตร และ เครื่องสูบน้้าขนาด 55 
ลบ.ม./ชม. จ้านวน 4 ชุด  (ใช้งานพร้อมกัน 3 ชุดและส้ารอง 1 ชุด กรณีเครื่องสูบน้้าช้ารุด) มีอัตราการสูบน้้าขึ้น
หอถังสูงเพื่อจ่ายน้้าประปาให้เพียงพอส้าหรับการใช้งานในชั่วโมงที่มีความต้องการใช้งานสูงสุด (PEAK 
DEMAND) ของ High Zone โดยมีอัตราการจ่ายน้้ารวมได้ไม่น้อยกว่า 130 ลบ.ม./ชั่วโมง โดยที่ จะมีถังเก็บน้้า
ใสของระบบหลัก ขนาด 2,000 ลบ.ม. และถังเก็บน้้าใสของระบบรอง ขนาด 1,000 ลบ.ม.  ซึ่งสามารถกักเก็บ
น้้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงของอัตราการใช้น้้าวันสูงสุด โดยขนาดถังเก็บน้้าใสแต่ละถังได้รวมปริมาณของน้้า
ดับเพลิง จ้านวน 480 ลบ.ม. ไว้แล้ว 

 
  (3) ระบบท่อจ่ายน้้าประปา 

- มีแรงดันของน้้า ณ จุดจ่ายน้้าในโครงการทุกจุดต้องไม่น้อยกว่า 1.5 กก./
ตร.ซม. และไม่เกิน 6.0 กก./ตร.ซม. 

- อัตราการจ่ายน้้าเข้าระบบท่อจ่ายน้้าประปาสูงสุด จะต้องไม่น้อยกว่าค่า
ความต้องการใช้น้้าต่อชั่วโมงสูงสุด (2.5 เท่าของค่าเฉลี่ยความต้องการน้้า
ใช้ต่อวันหารด้วย 24 ชั่วโมง) 

- ความเร็วของน้้าในเส้นท่อจ่ายน้้าไม่เกิน 1.8 ม./วินาที (บางจุดไม่เกิน 2.1 
ม./วินาที โดยไม่เกิน 5% ของความยาวท่อทั้งหมด) 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายน้้าสายหลัก ไม่น้อยกว่า 150 มม. 
ส้าหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

- มีระยะห่างระหว่างวาล์ว ไม่เกิน 200 เมตร 
- การออกแบบระบบท่อจ่ายน้้าประปาจะออกแบบให้มีลักษณะท่อเป็น 

Loop และหลีกเลี่ยงการวางท่อแบบปลายตัน เพื่อป้องกันการขาดน้้าใน
บางช่วง กรณีท่อต้นทางมีการซ่อมบ้ารุง 

 (4) การวางท่อจ่ายน้้าประปา 
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- แนวทางการวางท่อ จะท้าการวางท่อน้้าประปา โดยวางไปตามด้านข้างของ
ถนนในโครงการฝังลึก ไม่น้อยกว่า 90 ชม.  

- วัสดุท่อส่งน้้าประปาภายในโครงการ เป็นท่อ HDPE (High Density 
Polyethylene) PN.10 

 
3 ระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงของโครงการ ได้ออกแบบระบบดับเพลิงตามข้อบังคับ

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ้านวยความ
สะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อก้าหนดของ NFPA และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 
 (1) ระบบท่อจ่ายน้้าดับเพลิง ระบบท่อจ่ายน้้าดับเพลิงของโครงการ จะใช้ท่อร่วมกับ

ท่อจ่ายน้้าประปาในโครงการ โดยประกอบด้วยท่อจ่ายน้้าดับเพลิง และหัวจ่ายน้้าดับเพลิง (Fire Hydrant) 
1) ขนาดของข้อต่อทางน้้าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อน้้า จะต้องมีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 150 มม. และตัวหัวดับเพลิงจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 
100 มม. ส้าหรับหัวน้้าออกขนาด 65 มม. จ้านวน 2 หัว 

2) ชนิดของหัวดับเพลิงจะต้องเป็นแบบเปียกเท่านั้น (Wet Barrel) 
3) ให้มีวาล์วปิด-เปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ติดต้ังที่หัวน้้าออกจุดละหัว 
4) จ้านวนหัวต่อสายฉีดน้้าดับเพลิง (Hose Outlet) ให้มีไมน่้อยกว่า 2 หัว พร้อม

วาล์วควบคุมขนาดเดียวกัน 
5) หัวต่อสายฉีดน้้าดับเพลิงจะต้องเป็นชนิดหัวต่อสวมเร็ว (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบ

และโซ่ 
6) ระยะห่างระหว่างหัวดับเพลิงแต่ละหัวจะต้องไม่ห่างกันเกินกว่า 150 เมตร 
7) แนวท่อน้้าดับเพลิงฝังลึก 100-200 ซม. 
8) ความสูงของหัวดับเพลิงสูง 80-120 ซม. วัดจากแนวศูนย์กลางของหัวน้้าออกถึง

ระดับพื้นดิน 
 
 (2) ระบบส่งน้้าดับเพลิง ได้ออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบ มีดังนี้ 

1) แรงดันของน้้าที่หัวดับเพลิงจุดที่ไกลที่สุดมีค่าไม่น้อยกว่า 1.5 กก./ตร.ซม. 
2) อัตราการไหลส้าหรับน้้าดับเพลิงในเส้นท่อ ไม่น้อยกว่า120 ลบ.ม./ชม. 
3) ปริมาณน้้าส้ารองส้าหรับดับเพลิงเก็บไว้ที่ถังเก็บน้้าใส ไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.  
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CONCEPTUAL DESIGN ระบบไฟฟ้าก้าลังและไฟฟ้าสื่อสาร 
 

 1.1 ระบบไฟฟ้าก้าลัง   การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในโครงการ จะประกอบด้วย   
“ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้แก่สายส่ง 115 KV และสถานีไฟฟ้าแรงสูง  
“ ระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า 22 KV  
“ ระบบไฟฟ้าแรงต่้าและไฟฟ้าแสงสว่าง 
“ ระบบไฟฟ้าจ่ายระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
 

 1.2 หลักเกณฑ์ในการจ่ายไฟ การจ่ายโหลดไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่อุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากและต้องการจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพ(STABILITY) และคุณภาพของระบบจ่ายไฟ( 
POWER QUALITY) สูง ที่ปรึกษาจะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์การจ่ายไฟตาม ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการในนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยก้าหนดให้ต้องมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี และมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี 
โดยจะต้องเป็น LOOP หรือจ่าย จาก 2 แหล่งจ่าย กรณีที่ INCOMING LINE ใด LINE หนึ่งขัดข้องไม่สามารถ
จ่ายไฟได้จะสามารถสลับการจ่ายไฟไปใช้ INCOMING LINE อีก LINE หนึ่งได้   

 
 การจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟรายย่อยภายในโครงการ จะพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายไฟ

ดังนี้ 
1. ความต้องการใช้ไฟปริมาณไฟฟ้าเกินกว่า 15 MVA ขึ้นไป(เฉพาะราย)จะ

พิจารณาจ่ายไฟในระบบ 115 เควีและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี  
2. การจ่ายโหลดไฟฟ้าภายในโครงการที่มีความต้องการใช้ไฟไม่เกิน 15 MVA 

(เฉพาะราย)จะจ่ายไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย 22 เควี  
 3. กรณีจ่ายไฟส้าหรับ SPOT LOAD มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1) ส้าหรับโหลดไฟฟ้าไม่เกิน 200-400  แอมป์ (น้อยกว่า 315 KVA) จะ
พิจารณาจ่ายไฟระบบ แรงต่้า 400/230 โวลท์ หรือติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า 22000/230/400 โวลท์ 

2) ส้าหรับโหลดไฟฟ้าเกินกว่า 315 KVA จะจ่ายไฟโดยพิจารณาติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้า 22000/230/400 โวลท์ 
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 1.3 ปริมาณใช้ไฟฟ้าทั้งโครงการ 
          ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในโครงการพื้นที่ 1,472.5 ไร่ ที่ปรึกษา ก้าหนด

ความต้องการใช้ก้าลังไฟฟ้าไม่เกิน 50  KVA ต่อพื้นที่  1 ไร่ ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการในนิคมอตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 และ คิด DEMAND FACTOR เท่ากับ 1.0 และมีการเผื่อส้ารองการใช้งานในอนาคตอีก 20 
เปอร์เซ็นต์ โดยสรุปความต้องการไฟฟ้าภายในโครงการ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  แสดงความต้องการไฟฟ้าเบื้องต้น(พื้นที่เพิ่มเติม) 

พื้นที่การใช้ประโยชน์ จ านวน(ไร่) ความต้องการไฟฟ้าเบื้องต้น
(MVA) 

หมายเหตุ 

พื้นที่อุตสาหกรรม 1,472.50 73.625 50 KVA/ ไร่ 
ส ารองในอนาคต 20% 1,472.50 14.725 50 KVA/ ไร่ 

รวม  88.35  
 
รวมปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (1,472.5 ไร่) ทั้งสิ้นประมาณ 90 เมกะวีเอ (MVA)  
 
 1.4 รายละเอียดระบบไฟฟ้า ในโครงการ 
          1.4.1 สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115//22  KV (SUBSTATION) เป็นแหล่งจ่าย

ก้าลังไฟฟ้าหลักภายในโครงการ โดยท้าหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้า 115 KV เป็นแรงดันไฟฟ้า  22 KV ขนาดพิกัด
ก้าลังไฟฟ้าของแต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูง ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 40/50/60 MVA,115 //22 KV 
จ้านวน 1-2 เครื่อง โดย กฟภ. จะเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบนท่ีดินประมาณ 10 ไร่ ที่ทาง
โครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ภายในโครงการ  

 
  1.4.2 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี (TRANSMISSION LINE SYSTEM) สาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV  จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งแรงสูง 115 KV (กฟภ.) เข้ากับสถานีไฟฟ้าแรงสูงแต่ละ
แห่งตัวน้าสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ชนิด ALL ALUMINIUM CONDUCTOR (AAC) ขนาด 400 ตร.มม ชนิดของ
วงจรมีทั้งแบบ SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS) หรือ DOUBLE CIRCUIT SINGLE 
CONDUCTOR (DS) และ SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD) ข้ึนอยู่กับโหลดไฟฟ้าวิธีการ
เดินปักเสาพาดสายในอากาศ เสาไฟฟ้า คอร.ที่ใช้ ขนาด 22 เมตร ปักไปตามแนวถนนสายหลักของโครงการ 
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การจัดต้าแหน่งปักเสาไฟฟ้าแรงสูงต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า (กฟภ.) ระยะ SPAN ประมาณ 20, 40, 
80 เมตร ขึ้นกับจ้านวนวงจรและชนิดของตัวน้า ลักษณะการพาดสายทางตรง ทางโค้ง เป็นต้น  

 ระบบสายส่งแรงสูง 115 เควี และสถานีไฟฟ้าแรงสูง115/22 เควี กฟภ. เป็น
ผู้ด้าเนินการลงทุนและก่อสร้าง โดยเจ้าของโครงการจะต้องประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้กับ กฟภ. 
ทราบล่วงหน้า 

 
 

รูปที่ 1  แสดงสถานีไฟฟ้าแรงสงู 115/22 kV  (Bus Arrangement ” Main and Transfer Substation) 

 
รูปที่ 2  แสดงรูปแบบการจา่ยไฟฟ้า 22 kV (22 kV Distribution line ) 
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1.4.3 ระบบสายจ้าหน่าย 22 KV  หรือ ระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า มีการออกแบบใช้

การปักเสาพาดสายในอากาศ (22KV OVERHEAD DISTRIBUTION LINE) บนเสาคอนกรีต คอร. ขนาด 12 
เมตร มีช่วงระยะห่างเสา(SPAN) 20, 40 เมตร และทางโค้งระยะห่างช่วงเสา  10, 20  เมตร ตามแนวถนนหลัก
และถนนสายรองในโครงการเพื่อจ่ายไฟให้กับในพื้นที่อุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปการส่วนกลาง เขตพาณิช
ยกรรมและส้านักงาน  ชนิดและขนาดของสายไฟเป็นสายเคเบ้ิลอากาศขนาด 185  ตารางมิลลิเมตร                
( SPACER ARIAL CABLE OR  FULLY  INSULATED CABLE)   ระบบสายจ้าหน่าย กฟภ. เป็นผู้ด้าเนินการ
ลงทุนและก่อสร้าง ยกเว้นระบบจ้าหน่ายหรือ SPOT LOAD ของระบบสาธารณูปการส่วนกลาง เจ้าของ
โครงการอาจจะด้าเนินการเองแต่ต้องยื่นขอขยายเขตระบบจ้าหน่ายต่อ กฟภ. 

 
1.4.4 ระบบไฟฟ้าแรงต่้า โดยรับไฟจากระบบจ้าหน่าย 22 KV โดยมีหม้อแปลง

ไฟฟ้าที่ติดต้ังไว้กระจายตามจุดต่างๆ ในพื้นที่โครงการท้าการปรับเปลี่ยนแรงดันไฟจาก 22 KV เปลี่ยนมาเป็น
แรงดัน 400/230 โวลท์จ่ายให้กับโหลดไฟฟ้าแรงต่้าเช่น ส้านักงาน อาคารพาณิชย์ และไฟฟ้าแสงสว่าง
ส่วนกลาง ไฟถนนภายในโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องยื่นขอขยายเขตระบบจ้าหน่าย  

   
  1.4.5 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ใช้แนวทางการออกแบบตามมาตรฐาน IES 

STANDARD (1983 STANDARD PRACTICE FOR ROADWAY LIGHTING) TABLE 3 ก้าหนดความสว่าง
บนพื้นถนนออกเป็นประเภท   ดังนี้ 

“ COMMERCIAL  9   ลักซ์ 
“ INTERMEDIATE      7   ลักซ์ 
“ RESIDENTIAL  4   ลักซ์ 

การออกแบบไฟแสงสว่างถนนจะเลือกใช้ดวงโคมไฟฟ้าหลอดประเภท HIGH PRESSURE SODIUM 
ติดต้ังบนเสาไฟฟ้าคอนกรีตและเสา TAPPER STEEL HOT DIP GALVANIZED มีระยะระหว่างเสาไฟ 40-80 
เมตร   ขึ้นกับจ้านวนวงจรและชนิดของตัวน้า ลักษณะการพาดสายทางตรง ทางโค้ง เป็นต้น  

 (1) ถนนสายประธาน เขตทางกว้าง 30 เมตร, ถนน เขตทางกว้าง 24 เมตร,
ถนนสายย่อย เขตทางกว้าง 16 เมตร ดวงโคมติดต้ังบนเสาสูง 12 เมตร ใช้หลอดขนาด 250 วัตต์ โดยติดต้ังโคม
ไฟฟ้าที่เสาไฟคอนกรีต ตามแนวถนน 

 (2) สาธารณูปโภค ดวงโคมติดต้ังบนเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ใช้หลอดขนาด 
250 วัตต์ โดยติดต้ังโคมไฟฟ้าที่เสาไฟคอนกรีต ตามแนวถนน 
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 1.4.6 ไฟฟ้าจ่ายมอเตอร์ระบบป้องกันน้้าท่วม โรงบ้าบัดน้้าเสีย ระบบผลิตน้้า

ส่วนกลาง ทุกจุดที่มีการใช้ไฟฟ้าจะติดต้ังเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบไฟฟ้าเพื่อ
จ่ายให้เครื่องสูบน้้าในระบบป้องกันน้้าท่วม โรงบ้าบัดน้้าเสีย และระบบผลิตน้้า เจ้าของโครงการต้องยื่นขอ
ขยายเขตระบบจ้าหน่ายและมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ของ กฟภ. 

 
2. ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
 2.1 ระบบโครงข่ายสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ในโครงการใช้ระบบการเดินสายอากาศ 

(OVERHEAD TELEPHONE DISTRIBUTION LINE)   โดยจะเดินสายไปยังพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการโดย
ติดต้ังไปกับเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต้่า และมีตู้กระจายสายติดต้ังตามพื้นที่ต่างๆที่มีการใช้งาน ระบบโครงข่าย
ควรพิจารณาใช้ระบบสายเคเบิ้ลใยแก้ว (FIBER OPTIC CABLE) ส้าหรับ BACKBONE จึงควรวางแผน 
ประสานด้านข้อมูลร่วมกับผู้ให้บริการระบบสื่อสารต่อไป สามารถจะรองรับ เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ได้  
นอกจากนี้ตู้กระจายสาย(TELEPHONE CENTER) วางในพื้นที่ต่างๆ เพื่อท้าหน้าที่กระจายสายคู่สัญญาณไป
ให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ภายในโครงการระบบโครงข่ายสายสื่อสารโทรคมนาคมและตู้กระจายสายสื่อสารที่จ่าย
ให้กับพื้นที่ต่างๆภายในโครงการอย่างทั่วถึงให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละเฟส ปริมาณความ
ต้องการใช้ระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในโครงการจะเป็นสัดส่วนตามจ้านวนแปลงและขนาด ที่ปรึกษาได้
คาดหมายความต้องการใช้ โดยก้าหนดเกณฑ์การออกแบบดังนี้  

 
“ พื้นที่พาณิชยกรรมและส้านักงาน ก้าหนดให้ส้านักงานหนึ่งหน่วย มีเครื่องรับ

โทรศัพท์จ้านวน  2  เลขหมาย  
 
“ พื้นที่อุตสาหกรรม       ก้าหนดใช้โทรศัพท์จ้านวนประมาณ 0.5-1 เลขหมาย

ต่อพื้นที่ 1 ไร่  และส้ารองความต้องการใช้งานในอนาคตประมาณ 10% รวมปริมาณความต้องการใช้โทรศัพท์
ในโครงการประมาณ 3,000 คู่สาย เนื่องจากโครงการมีปริมาณโทรศัพท์จ้านวนมากจึงมีความจ้าเป็นต้องตั้ง
ชุมสายโทรศัพท์ โดยชุมสายโทรศัพท์ที่จะก่อสร้างใหม่จะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้ให้บริการ
โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ เช่น TOT TT&T หรือ TRUE เป็นต้น โดยโครงการจะแจ้งแผนปริมาณการใช้
โทรศัพท์ให้กับหน่วยงานผู้ให้บริการโครงข่ายสัญญาณเพื่อจะได้จัดเตรียมโครงข่ายสายโทรศัพท์ให้เพียงพอ
และทันกับความต้องการในการใช้งานของผู้ประกอบการภายในโครงการ 

 2.2 มาตรฐานท่ีใช้ในการออกแบบ   
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- MEA  METROPOLITANT ELECTRICITY AUTHORITY  
- EIT    THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
- TISI   THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE 
- NEC  NATIONAL ELECTRICAL CODE 
-  TOT  TELEPHONE ORGANIZATION OF  THAILAND 
- IES   THE ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY 
- มาตรฐานงานติดต้ังและข้อก้าหนด วสท. 
- ข้อก้าหนดนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย( กนอ.) 
- มาตรฐาน TOT  

 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
รองรับการประกอบอุตสาหกรรมทุกประเภทดังนั้นทางนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5 จึงได้ก้าหนดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาด้าเนินการ จ้านวน 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะคือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่

ติดต้ังระบบสมองกลฝังตัวเพื่อให้มีคุณสมบัติใหม่ และสามารถสื่อสารระหว่างกันอย่างอิสระผ่าน Internet of 
Things (IoT) เช่น ระบบการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมพลังงานในอาคารแบบฉลาด และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อัจฉริยะ ขึ้นอยู่กับว่า จะน้าไปประยุกต์ใช้กับอะไร    ส้าหรับการใช้อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะในไทยแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการสื่อสารและโฆษณา กลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เช่น ระบบ
การแพทย์ทางไกลอาจจะเริ่มต้นจากการให้ค้าปรึกษาเบื้องต้น เปิดโอกาส ให้แพทย์กับผู้ป่วยสามารถสื่อสาร
กันได้ง่ายขึน้ และกลุ่มที่สาม อุตสาหกรรมรายย่อยที่น้าระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไปใช้ในการแนะน้าสินค้า
หรือบริการแก่ผู้บริโภค ถือว่ามีความเป็นไปได้มากซึ่งเป็นผลพวงจากสภาวะการแข่งขันรุนแรง       

 
2.  อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive) สนับสนุนการพัฒนาเป็นฐาน

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการออกแบบและ
จัดท้าต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย้าสูง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งผู้ประกอบการยานยนต์ ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ และบริษัทที่ร่วม
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ทุนกับต่างชาติ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส้าคัญในการก้าหนดบทบาททิศทางในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ทั้งหมดของไทย 

3. อุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมและชิ้นส่วนอะไหล่อากาศยาน ‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ 
ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก็จุดประกายให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพปรับ
แนวคิดในการด้าเนินธุรกิจ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 
และหนึ่งในนั้น คือ ‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญของ ‘อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน’  

 
หากพิจารณาสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในภูมิภาคอาเซียนในขณะนี้ จะพบว่า

ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติมีความต่ืนตัวอย่างเห็นได้ชัด บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างคึกคัก เห็นได้
ชัดจากการที่ ‘Rollsroyce’ (โรลส์-รอยซ์) ผูผ้ลิตเครื่องยนต์ส้าหรับอากาศยานรายใหญ่ของโลก ซึ่งมี
โรงงานผลิตเครื่องยนต์อากาศยานในประเทศสิงคโปร์นั้นมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิต และลงทุนพัฒนา
ระบบห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียนอย่างจริงจัง โดยมุ่งทลายข้อจ้ากัดด้านพื้นที่ของสิงคโปร์ สะท้อนถึงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อขยายการลงทุน อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน
อากาศยานในภูมิอาเซียน อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามอีกด้วย 

 
ขณะเดียวกัน ทางด้าน บริษัท โบอ้ิง จ้ากัด (มหาชน) หรือ ‘โบอิ้ง’ (The Boeing Company) อีกหนึ่ง

บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานชั้นน้าของโลก ที่ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินที่มีรายได้มากที่สุดในโลก ทั้ง
ยังมีสัดส่วนการตลาดมากถึงร้อยละ 55 ก็มีแผนที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับจ้านวน
ผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณความต้องการใช้เครื่องบินในภูมิภาคอาเซียน    ตอกย้้าถึง
ศักยภาพการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอย่างต่อเนื่อง 

 
4. อุตสาหกรรมไบโออีโคโนมี   ไบโออีโคโนมีที่จะส่งผลให้ภาคการเกษตร และอาหารของไทยสามารถ

เพิ่มมูลค่าขึ้นได้ โดยประเทศไทยมีศักยภาพในด้านนี้อย่างมาก รวมถึงจะมีผลท้าให้เกษตรกรของไทย ซึ่งเป็น
คนกลุ่มใหญ่ของประเทศเพิ่มมีรายได้สูงขึ้น และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนในระยะยาวได้  Bioeconomy 
ประกอบด้วยการผลิตทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ (renewable biological resource) ที่สามารถเปลี่ยนเป็น
อาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาค และพลังงานชีวภาค ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ประสิทธิภาพจาก
อุตสาหกรรม Biotechonology เศรษฐกิจBioeconomy นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน และเป็นแนวทางที่จะ
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สร้างโอกาสและค้าตอบในปัญหาและความท้าทายด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ปัญหา
สภาพวะอากาศเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ

อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & 
Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น  
ดิจิตอลเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การตลาด การท้าธุระกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากรายจ่ายที่ลดได้ 
และรายได้จากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการท้าการตลาดผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ
แข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้ 

 
6. กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์   การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันน้ัน ‘หุ่นยนต์’ ได้เข้ามามี

บทบาทส้าคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยคาดว่าในอนาคตข้างหน้า ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลก มีโอกาส
จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ปลี่ยนไป ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันสถานการณ์การแข่งขันทาง
ธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้าให้ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลิตภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งตอกย้้าให้การใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยส้าคัญในอนาคต 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความพร้อมด้านทักษะเชิงเทคนิคของบุคลากรในประเทศที่จะสามารถต่อยอดและ
พัฒนาหุ่นยนต์บริการในระดับโลกได้ ประกอบกับไทยมีความพร้อมด้านทักษะเชิงเทคนิคของบุคลากรใน
ประเทศ หากยังต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนา
หุ่นยนต์ให้ประสบความส้าเร็จในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับวงการอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ไทยในระยะต่อไป 

 
7. กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โรงงานแปรรูปอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนั้น ถือ

เป็นผลิตผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้าน IT ต่างเข้ามาสนับสนุน
กระบวนการท้างานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตอัจฉริยะ ได้มาถึงช่วงเวลาอันน่าสนใจที่จะ
เริ่มเข้ามามีบทบาทกันอย่างจริงจัง ซึ่งผู้ผลิตหรือนักลงทุนจะต้องต่อยอดความส้าเร็จของกิจการที่ต้องก้าวไป
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง โดยต้องท้าความเข้าใจถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นตัวแปรในเรื่อง
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เหล่านี้  วงการอุตสาหกรรมยุคใหม่นั้น เน้นการแข่งขันไปที่การครอบครองนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
ตอบโจทย์การผลิตของตนและกลุ่มลูกค้า ซึ่งโรงงานผลิตหรือแปรรูปอาหารโดยมากมักจะมีการจัดการกับ
ปัญหาท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียของต้นทุนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เหมาะสม  การจัดการกับขั้นตอนที่ไม่
จ้าเป็น รวมถึงการควบคุมกลไก ราคาในตลาดพื้นฐานอีกด้วย  ดังนั้นการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น เป็นสิ่ง
ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเหล่าผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจ
ถึง เทคโนโลยีด้าน IT และนวัตกรรมที่ผลักดันและสนับสนุนรูปแบบของอุตสาหกรรมการแปรรูป เพื่อให้เกิด
ศักยภาพในการปรับใช้ได้อย่างสูงสุดโดยไม่เกิดปัญหาขึ้น ทั้งทางด้านบุคลากรและทรัพยากร เพื่อสร้างการ
ท้างานที่ยั่งยืนมีศักยภาพ 
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บทที่ 2 

แผนการเงิน แหล่งลงทุน และขนาดการลงทุน 
 

ชื่อโครงการ        นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 
ท่ีต้ังโครงการ ต้ังอยู่บริเวณ ต้าบลเขาคันทรง  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พื้นที่โครงการประมาณ 

1,472 ไร่   ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาคันทรง  
 

การใช้ที่ดิน 
 

การใช้ที่ดิน ไร่ งาน ตารางวา % 
พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,103 1 52 74.93 
พื้นที่พาณิชยกรรม / ที่พักอาศัย / ส้านักงาน 31 2 20 2.14 
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 

190 0 68 12.92 

พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 147 1 61 10.01 
รวมพื้นที่โครงการ 1,472 2 01 100 

 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
 
ขนาดการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 5 ได้คาดการณ์การลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  โดยมีเงินลงทุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 43,070  ล้านบาท 
รายละเอียดดังนี้    

        หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม ค่าที่ดิน/อาคาร ค่าเครื่องจักร รวม 

1.  ยานยนต์สมัยใหม่  10,400 15,600 26,000  
2.  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  840  1,260  2,100  
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ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม ค่าที่ดิน/อาคาร ค่าเครื่องจักร รวม 
3.  การบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยานชิ้นส่วนอะไหล่ 

อากาศยานอุตสาหกรรม 
480   720  1,200 

4.  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  300  450  750 
5.  เทคโนโลยีดิจิทัล  40  60  100 
6.  หุ่นยนต์ ทั้งส้าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้

งานในชีวิตประจ้าวัน 
 800  1,200  2,000 

7.  การแปรรูปอาหาร  48  72  120 
 รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 12,908 19,362 32,270 

 
อัตราการจ้างงาน  12,000 อัตรา 
 
เงินลงทุนในโครงการ 
 

 ค่าที่ดิน  1,104.375   ล้านบาท                        
 งานเคลียร์ริ่งถมดิน 89.379   ล้านบาท 
 งานระบบประปา 23.00       ล้านบาท 
 งานระบบไฟฟ้า  13.386     ล้านบาท 
  งานระบบบ้าบัดน้้าเสีย 92.240      ล้านบาท                       
 งานระบบถนนและป้องกันน้้าท่วม 124.44       ล้านบาท 
 งานศึกษาโครงการ , ขออนุญาตต่างๆ 12.798      ล้านบาท 
 งานก่อสร้างป้าย ,รั้ว ,ภูมิสถาปัตย์ 14.40        ล้านบาท 

 รวม                        1,474.018     ล้านบาท 
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แหล่งท่ีมาเงินทุน 
 
 เงินกู้สถาบันการเงิน                                700   ล้านบาท 
 เงินทุนหมุนเวียนจากการด้าเนินงาน       500    ล้านบาท 
                                            รวม           1,200     ล้านบาท 

 
อัตราผลตอบแทนโครงการ  
  
 IRR  (Internal Rate of Return)   

- กรณีได้รับส่งเสริม BOI  เท่ากับ  21.55 % 

- กรณีไม่ได้รับส่งเสริม BOI  เท่ากับ  18.84% 
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บทที่ 3 

แผนการขาย 

 

พื้นที่โครงการทั้งสิ้น    1,472-2-01 ไร่ 

พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป   1,103-1-52 ไร่  

ประมาณการยอดขาย  

ปีที ่ จ านวนที่ขาย (ไร่) % 

1 อยู่ระหว่างพัฒนา 

2 200 18.13 

3 400 36.26 

4 400 36.26 

5 103 9.34 

รวม 1,103 100.0 
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บทที่ 4 

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบัน โครงการรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ ในการ

ประชุมครั้งที่ 35/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  ตามหนงัสือเลขที่ ทส.

1009.3/2184  ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2558   
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