โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง
(ขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2551)
ความเปนมา
คณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธดานสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณสาร
มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ซึ่งมีนายปริญญา นุตาลัย เปน
ประธาน) ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนเจาภาพในการศึกษาสถานการณการปนเปอนมลพิษ
และการจัดทําฐานขอมูล ศักยภาพแหลงทรัพยากร และแหลงมลพิษ สําหรับใชในการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดระยอง ใหครอบคลุมมิติตางๆ เชน ดิน พืช สัตว น้ําบาดาล ในพื้นที่ 5
อําเภอ เพื่อใชประกอบการพิจารณาแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด
จังหวัดระยองตอไป
โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2550 - 2554 ภายใตแผนการแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง
ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง โดย
สผ. ไดเสนอขอตั้งงบประมาณประจําป 2551 และสํานักงบประมาณไดอนุมัติเงินงบประมาณสําหรับ
โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ในวงเงิน 16.15 ลานบาท
วัตถุประสงคของการศึกษา
• เพื่อจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และ ประเมินและคาดการณแนวโนมความ
รุนแรงของการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดระยอง
• เพื่อเสนอแนะแนวทางการจั ดการทรัพยากร และการใช ประโยชนเ ชิงพื้นที่ใ หเหมาะสมกับ
สถานการณสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
• เปาหมายเชิงผลผลิต
o สถานภาพของการปนเปอนของสารมลพิษดาน น้ํา อากาศ และดิน
o ขอเสนอแนะ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอม
o ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่มีขอมูลดานตางๆ เชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรม เปนตน พรอมทั้ง คูมือการ
ใชระบบฐานขอมูลดังกลาว

• เปาหมายเชิงพื้นที่
o พื้นที่ศึกษาคลอบคลุม 5 อําเภอ จังหวัดระยอง ไดแก อําเภอเมือง อําเภอปลวกแดง อําเภอ
บานคาย อําเภอนิคมพัฒนา และอําเภอบานฉาง
o โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูในพื้นที่
ศึกษา 5 อําเภอ
ขอบเขตการดําเนินงาน
• การศึกษาสถานภาพและจัดทําฐานขอมูลการปนเปอนมลพิษ
o รวบรวมข อ มู ล ทุติยภูมิ (Secondary data) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาโครงการฯ อยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสารมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เชน
- ตําแหนงที่ตั้งโรงงาน
- จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
- รายละเอียด ชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และที่
ระบายออกจากแตละโรงงาน โดยพิจารณาจากสารตั้งตนและผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต
- มาตรการในรายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของทุก โครงการ
สําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ ซึ่งกอสรางและเปดดําเนินการแลว
- การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทุกโครงการสําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ ซึ่งกอสรางและเปด
ดําเนินการแลว
(2) ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลอมสารมลพิษในสิ่งแวดลอม เชน
- ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดลอ มในพื้น ที่ศึ ก ษาจากหนว ยงานที่
เกี่ย วของ ตั้ งแตใ นกอนการศึ กษาโครงการ และขณะสิ้ นสุดโครงการ
- การใชป ระโยชนพื้นที่ และขอมู ล ด า นทรัพยากรปา ไม และแหลง น้ํา รวมทั้ง
ขอมูลที่ตั้งพื้นที่ออนไหว (Sensitive area) เชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล เปนตน
(3) ขอมูล ด า นเศรษฐกิจ และสังคม เชน
- การตั้งถิ่นฐาน โครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโนมและ
ทิศทางการเจริญเติบโตของประชากร และปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
o รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสํารวจและเก็บตัวอยาง เพื่อตรวจวัดสาร
มลพิษ ในสิ่ งแวดล อม และตรวจวั ดพิกัดภูมิศ าสตร บ ริ เวณพื้ นที่ 5 อําเภอในจังหวั ด
ระยอง เพื่อใชในการประเมินระดับความรุนแรงในการปนเปอนสารมลพิษในสิ่งแวดลอม
คุ ณภาพสิ่ งแวดลอม ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย

(1) สํารวจโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการสํารวจและเก็บตัวอยาง
ตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม จะมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
- ตํ าแหนงที่ ตั้ งโรงงาน และจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล อ มภายในสถาน
ประกอบการ เชน ปลองที่สําคัญในแตละโรงงาน เปนตน
- ตําแหนงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงานตามที่กําหนดใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน น้ําใตดิน และอากาศ เปนตน
- จัดทํารายละเอียด ชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
และที่ระบายออกจากแตละโรงงาน โดยพิจารณาจากสารตั้งตนและผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต
- ขอมูลมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของทุก
โครงการสําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ ซึ่งกอสรางและเปดดําเนินการแลว
(2) สํารวจพรอมเก็บตัวอยางเพื่อทราบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้
- ตรวจวั ด สารมลพิษ ที ่ร ะบายออกจากโรงงานอุต สาหกรรม ได แ ก
คุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง อย า งน อ ย 50 แห ง และสารมลพิ ษ ทางอากาศที่ ร ะบายออกจากปล อ งของโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางนอย 115 แหง และคุณภาพกากตะกอนน้ําเสียอยางนอย 50 แหง ทั้งนี้ที่ปรึกษาตอง
วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อเสนอพารามิเตอรที่สําคัญในการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดังกลาว
- สํารวจพรอมเก็บตัวอยางเพื่อทราบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ําผิวดิน (รวมถึงน้ําบอตื้น) น้ําทะเลชายฝง และดิน จํานวนอยางนอย
190 ตัวอยาง โดยที่ปรึกษาตองวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อเสนอพารามิเตอร
ที่สําคัญในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาว และตรวจวัดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณพื้นที่ออนไหว
(Sensitive area) เชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล เปนตนในพื้นที่ 5 อําเภอ ดังกลาว
o จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
และนําเขาขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยจําแนกพื้นที่ออนไหวตอการเกิด
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาโดยใช ร ะบบฐานข อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร ทั้งนี้ใหเปรียบเทียบกับผังการใชที่ดินตามผังของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พรอมทั้งจัดทําคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลดังกลาว และอบรมการใช
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แกเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
• การศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําแนวทางการใชประโยชนพื้นที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพการ
รองรับ
o ประเมินผลการตรวจวั ดคุ ณภาพสิ่งแวดล อม และข อมู ลทุ ติยภู มิ เพื่อจัดลําดับความ
รุนแรงในการปนเปอนของสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสารมลพิษ โดยกําหนดระดับสาร
มลพิษในแตละพื้นที่ (Zoning)

o ศึกษาศักยภาพการรองรับและขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดย
1) ศึกษา วิเคราะห ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่มีอยูในพื้นที่
ในปจจุบัน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
2) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศึกษา โดยอยางนอย
ตองมีขอมูลดานการตั้งถิ่นฐาน โครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโนมและทิศทางการ
เจริญเติบโตของประชากร ประเภททรัพยากรธรรมชาติและปริมาณการใชของชุมชน ฯลฯ
3) ศึกษา วิเคราะหขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อยูในพื้นที่ในปจจุบัน ไดแก ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองเที่ยว ภาคบริการและอื่น
ๆ โดยระบุ จํานวน ขนาด ที่ตั้ง ปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว
4) ศึกษา วิเคราะหของเสียและสารมลพิษตาง ๆ ที่เกิดจากชุมชนและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในแตละบริเวณของพื้นที่โครงการ และประเมินการรองรับของเสียและสารมลพิษ
ตางๆ ที่ทรัพยากรธรรมชาติรองรับอยูในปจจุบัน และประเมินขีดความสามารถในการรองรับของเสียของ
ทรัพยากรที่ยังเหลืออยูเพื่อรองรับกิจกรรมพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
o จัดทํ า แนวทางการจั ด การทรัพ ยากร และการใช ป ระโยชน เ ชิ ง พื้นที่ ใ หเหมาะสมกั บ
สถานการณสิ่งแวดลอม
• การเผยแพรขอมูล ความรูและสรางความเขาใจ
o ในระหวางการศึกษาจะมีการประสานงานเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษา
(Steering committee) เพื่อใหขอคิดเห็นและเสนอแนะตอการศึกษาของโครงการ อยางนอย
5 ครั้ง
o จัดสัมมนาและเผยแพรประชาสัมพันธใหกับชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษาทราบสถานการณสาร
มลพิษสิ่งแวดลอมดานน้ํา ดิน และอากาศ พรอมทั้งสภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเปดโอกาสใหนักวิชาการ ผูประกอบการ และ
ประชาชน และกลุมเปาหมาย มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นถึงความเหมาะสม
ของพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการด า นอุ ต สาหกรรม และการจั ด ทํ า แผนมาตรการการจั ด การ
สิ่งแวดลอมจากผลการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอย 2 ครั้ง ที่จังหวัดระยอง ดังนี้
(1) จัดสัมมนาและเผยแพรประชาสัมพันธเผยแพรโครงการ
(2) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษาโครงการ
o นําผลการศึกษาของโครงการไปเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อมวลชน เชน วิทยุ และ
โฆษณาในหนังสือพิมพ เปนเวลาอยางนอย 7 ครั้ง
งบประมาณ 16.15 ลานบาท

ปฏิทินกิจกรรม
สผ. ได ว าจ าง บริษั ท ซีค อท จํากั ด เพื่อดํ า เนินการโครงการศึก ษา โดยลงนามใน
สัญญา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 มกราคม
2552 กําหนดการสงรายงานผลการศึกษา ดังนี้
รายงาน
รายงานการศึกษาเบื้องตน
รายงานความกาวหนา
รางรายงานฉบับสมบูรณ
รายงานฉบับสมบูรณ

วันที่ครบกําหนดสงรายงาน
29 กุมภาพันธ 2551
13 มิถนุ ายน 2551
11 ตุลาคม 2551
9 มกราคม 2552

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 17 เมษายน 2551
สผ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการ โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ
อาทิเชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ฯลฯ เพื่อใหขอเสนอแนะตอการศึกษาโครงการ ซึ่งได
มีการประชุมไปแลว 2 ครั้ง
ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาอยูระหวางการจัดทําขอมูลเพิ่มเติมรายงานการศึกษาเบื้องตน
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะจัดสงให สผ. พิจารณาภายในเดือนเมษายน 2551 ตอไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โทรศัพท 0-2265-6500 ตอ 6835 โทรสาร 0-2265-6629 E-mail address : mnet@onep.go.th
ผลผลิต
• ผลการประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และขอมูลทุติยภูมิ เพื่อจัดลําดับความรุนแรง
ในการปนเปอนของสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสารมลพิษ โดยกําหนดระดับสารมลพิษใน แตละ
พื้นที่ (Zoning)
• แนวทางการจัดการทรัพยากร และการใชประโยชนเชิงพื้นที่ใหเหมาะสมกับสถานการณ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งรางแผนมาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ฐานขอมูลและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในพื้นที่ศกึ ษา

