
โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 
(ขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2551) 

 
ความเปนมา 
 

คณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธดานสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณสาร
มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  (ซ่ึงมีนายปริญญา นุตาลัย เปน
ประธาน)  ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2550 ใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนเจาภาพในการศึกษาสถานการณการปนเปอนมลพิษ 
และการจัดทําฐานขอมูล ศักยภาพแหลงทรัพยากร และแหลงมลพิษ สําหรับใชในการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดระยอง  ใหครอบคลุมมิติตางๆ เชน ดิน พืช สัตว นํ้าบาดาล ในพื้นที่ 5 
อําเภอ  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยองตอไป  

 
โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2550 - 2554 ภายใตแผนการแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง  
ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง โดย 
สผ. ไดเสนอขอตั้งงบประมาณประจําป 2551 และสํานักงบประมาณไดอนุมัติเงินงบประมาณสําหรับ
โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ในวงเงิน 16.15 ลานบาท  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

• เพ่ือจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และ ประเมินและคาดการณแนวโนมความ
รุนแรงของการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดระยอง 

• เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากร และการใชประโยชนเชิงพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับ
สถานการณสิ่งแวดลอม 

 
เปาหมาย 

• เปาหมายเชิงผลผลิต 
o สถานภาพของการปนเปอนของสารมลพิษดาน นํ้า อากาศ และดิน 
o ขอเสนอแนะ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอม 
o ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่มีขอมูลดานตางๆ  เชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรม เปนตน พรอมทั้ง คูมือการ
ใชระบบฐานขอมูลดังกลาว 

 



• เปาหมายเชิงพื้นที่ 
o พ้ืนที่ศึกษาคลอบคลุม 5 อําเภอ  จังหวัดระยอง ไดแก อําเภอเมือง อําเภอปลวกแดง อําเภอ

บานคาย  อําเภอนิคมพัฒนา และอําเภอบานฉาง 
o โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่

ศึกษา  5 อําเภอ 
 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

• การศึกษาสถานภาพและจัดทําฐานขอมูลการปนเปอนมลพิษ 
o รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีขอมูล        

ที่เกี่ยวของกับการศึกษาโครงการฯ อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสารมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เชน   
 - ตําแหนงที่ตั้งโรงงาน  
 - จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 - รายละเอียด ชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และที่

ระบายออกจากแตละโรงงาน โดยพิจารณาจากสารตั้งตนและผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต  
 - มาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของทุกโครงการ

สําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ ซ่ึงกอสรางและเปดดําเนินการแลว  
 - การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของทุกโครงการสําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ ซ่ึงกอสรางและเปด
ดําเนินการแลว 

(2) ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลอมสารมลพิษในสิ่งแวดลอม เชน 
   - ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ศึกษาจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตั้งแตในกอนการศึกษาโครงการ และขณะสิ้นสุดโครงการ 

- การใชประโยชนพ้ืนที่ และขอมูลดานทรัพยากรปาไม และแหลงนํ้า รวมทั้ง
ขอมูลที่ตั้งพ้ืนที่ออนไหว (Sensitive area) เชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล เปนตน 

 (3) ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม เชน 
     - การตั้งถิ่นฐาน โครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโนมและ

ทิศทางการเจริญเติบโตของประชากร และปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 

o รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสํารวจและเก็บตัวอยาง  เพ่ือตรวจวัดสาร
มลพิษในสิ่งแวดลอม และตรวจวัดพิกัดภูมิศาสตรบริเวณพื้นที่ 5 อําเภอในจังหวัด
ระยอง เพ่ือใชในการประเมินระดับความรุนแรงในการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอม
คุณภาพสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย 

 



(1) สํารวจโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการสํารวจและเก็บตัวอยาง
ตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม จะมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี  

- ตําแหนงที่ตั้งโรงงาน และจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในสถาน
ประกอบการ เชน ปลองที่สําคัญในแตละโรงงาน เปนตน  

- ตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงานตามที่กําหนดใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน นํ้าใตดิน และอากาศ เปนตน 

- จัดทํารายละเอียด ชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
และที่ระบายออกจากแตละโรงงาน โดยพิจารณาจากสารตั้งตนและผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต  

- ขอมูลมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของทุก
โครงการสําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ ซ่ึงกอสรางและเปดดําเนินการแลว 

(2) สํารวจพรอมเก็บตัวอยางเพื่อทราบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 - ตรวจวัดสารมลพิษที ่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  ไดแก 

คุณภาพน้ําทิ้งอยางนอย 50 แหง และสารมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปลองของโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางนอย 115 แหง และคุณภาพกากตะกอนน้ําเสียอยางนอย 50 แหง ทั้งนี้ที่ปรึกษาตอง
วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน เพ่ือเสนอพารามิเตอรที่สําคัญในการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดังกลาว 

- สํารวจพรอมเก็บตัวอยางเพื่อทราบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  คุณภาพน้ําผิวดิน (รวมถึงนํ้าบอตื้น) นํ้าทะเลชายฝง และดิน จํานวนอยางนอย 
190 ตัวอยาง โดยที่ปรึกษาตองวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน เพ่ือเสนอพารามิเตอร    
ที่สําคัญในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาว และตรวจวัดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณพื้นที่ออนไหว 
(Sensitive area) เชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล เปนตนในพื้นที่ 5 อําเภอ ดังกลาว    

 
o จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

และนําเขาขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยจําแนกพื้นที่ออนไหวตอการเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยใชระบบฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร ทั้งน้ีใหเปรียบเทียบกับผังการใชที่ดินตามผังของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พรอมทั้งจัดทําคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลดังกลาว และอบรมการใช
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แกเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 
• การศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําแนวทางการใชประโยชนพื้นที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพการ

รองรับ 
o ประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือจัดลําดับความ

รุนแรงในการปนเปอนของสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสารมลพิษ โดยกําหนดระดับสาร
มลพิษในแตละพ้ืนที่ (Zoning)  



o ศึกษาศักยภาพการรองรับและขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดย 

1) ศึกษา วิเคราะห ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่มีอยูในพ้ืนที่
ในปจจุบัน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

2) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ศึกษา โดยอยางนอย
ตองมีขอมูลดานการตั้งถิ่นฐาน โครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโนมและทิศทางการ
เจริญเติบโตของประชากร ประเภททรัพยากรธรรมชาติและปริมาณการใชของชุมชน ฯลฯ 

3) ศึกษา วิเคราะหขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อยูในพ้ืนที่ในปจจุบัน ไดแก ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองเที่ยว ภาคบริการและอื่น 
ๆ โดยระบุ จํานวน ขนาด ที่ตั้ง ปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว 

4) ศึกษา วิเคราะหของเสียและสารมลพิษตาง ๆ ที่เกิดจากชุมชนและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในแตละบริเวณของพื้นที่โครงการ และประเมินการรองรับของเสียและสารมลพิษ
ตางๆ ที่ทรัพยากรธรรมชาติรองรับอยูในปจจุบัน และประเมินขีดความสามารถในการรองรับของเสียของ
ทรัพยากรที่ยังเหลืออยูเพ่ือรองรับกิจกรรมพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

o จัดทําแนวทางการจัดการทรัพยากร และการใชประโยชนเชิงพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับ
สถานการณสิ่งแวดลอม 

 
• การเผยแพรขอมูล ความรูและสรางความเขาใจ 

o ในระหวางการศึกษาจะมีการประสานงานเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษา 
(Steering committee) เพ่ือใหขอคิดเห็นและเสนอแนะตอการศึกษาของโครงการ อยางนอย 
5 ครั้ง 

o จัดสัมมนาและเผยแพรประชาสัมพันธใหกับชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษาทราบสถานการณสาร
มลพิษสิ่งแวดลอมดานน้ํา ดิน และอากาศ พรอมทั้งสภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเปดโอกาสใหนักวิชาการ ผูประกอบการ และ
ประชาชน และกลุมเปาหมาย มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นถึงความเหมาะสม
ของพื้นที่ตั้งโครงการดานอุตสาหกรรม และการจัดทําแผนมาตรการการจัดการ
สิ่งแวดลอมจากผลการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอย 2 ครั้ง ที่จังหวัดระยอง ดังน้ี 

  (1) จัดสัมมนาและเผยแพรประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ 
    (2) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษาโครงการ 
o นําผลการศึกษาของโครงการไปเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อมวลชน เชน วิทยุ และ

โฆษณาในหนังสือพิมพ เปนเวลาอยางนอย 7 ครั้ง 
 
งบประมาณ 16.15 ลานบาท    
 



ปฏิทินกิจกรรม 
 

สผ. ไดวาจาง บริษัท ซีคอท จํากัด  เพ่ือดําเนินการโครงการศึกษา โดยลงนามใน
สัญญา เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2551 ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 มกราคม 
2552  กําหนดการสงรายงานผลการศึกษา  ดังน้ี       

 
รายงาน วันที่ครบกําหนดสงรายงาน 

รายงานการศึกษาเบื้องตน   29  กุมภาพันธ 2551 
รายงานความกาวหนา  13  มิถนุายน 2551 
รางรายงานฉบับสมบูรณ   11 ตุลาคม 2551 
รายงานฉบับสมบูรณ  9 มกราคม 2552 

 
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 17 เมษายน 2551   
  สผ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการ โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ 
อาทิเชน กรมควบคุมมลพิษ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมทรัพยากรน้ํา  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี  กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ฯลฯ  เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการศึกษาโครงการ ซ่ึงได
มีการประชุมไปแลว 2 ครั้ง  

ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาอยูระหวางการจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมรายงานการศึกษาเบื้องตน 
ฉบับปรับปรุง  ซ่ึงจะจัดสงให สผ. พิจารณาภายในเดือนเมษายน 2551 ตอไป 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ   
กลุมพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โทรศัพท  0-2265-6500 ตอ 6835  โทรสาร  0-2265-6629  E-mail address : mnet@onep.go.th 
 
ผลผลิต   

• ผลการประเมนิผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือจัดลําดับความรุนแรง
ในการปนเปอนของสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสารมลพิษ โดยกําหนดระดับสารมลพิษใน แตละ
พ้ืนที่ (Zoning)   

• แนวทางการจัดการทรัพยากร และการใชประโยชนเชิงพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับสถานการณ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งรางแผนมาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• ฐานขอมูลและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ในพ้ืนที่ศกึษา 


