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บทคัดยอ 

โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปอนสารมลพิษในส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง 

 จากการขยายตัวของแหลงกําเนิดโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวดัระยองมีปริมาณเพิ่มข้ึน ซ่ึง

กระจายตัวอยูท้ังในและนอกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมจาก

หนวยงานตางๆ  พบวาแนวโนมของสารมลพิษตางๆ ท่ีปนเปอนในส่ิงแวดลอมมีปริมาณคอนขางสูงและมี

หลายชนิดท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน เชน สารอินทรียระเหยในบรรยากาศ ปริมาณโลหะหนักในนํ้าน้ําผิวดิน

หรือน้ําใตดนิ เปนตน ดังนั้นคณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธดานสุขภาพอนามัยของประชาชน กับ

ปริมาณสารมลพิษในพืน้ท่ีจงัหวัดระยอง ภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ จึงไดมีมติในการ

ประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) เปนเจาภาพในการศึกษาสถานการณการปนเปอนมลพิษ และการจัดทําฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร สําหรับใชในการจัดการส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจังหวดัระยอง ใน

พื้นท่ี 5 อําเภอ โดยโครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการลดและขจดัมลพิษในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

พ.ศ.2550-2554  ภายใตแผนการแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ของ

อนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดระยอง และไดมอบหมาย

ใหบริษัท ซีคอท จํากัด เปนผูดําเนินการศึกษาโครงการฯ 

วิธีการดําเนนิการศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูล ท่ีเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสารมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  นอกจากนั้นไดทําการสํารวจและเกบ็ตัวอยาง

คุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีศึกษา พรอมท้ังตรวจวดัพิกดัภูมิศาสตรบริเวณพืน้ท่ี 5 อําเภอท่ีทําการศึกษา 

ประกอบดวย อําเภอเมือง  อําเภอบานฉาง  อําเภอนิคมพัฒนา  อําเภอบานคาย และอําเภอปลวกแดง  แลว

นํามาวิเคราะหโดยการจดัลําดับการปนเปอนสารมลพิษเชิงพื้นท่ี โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของการ

ปนเปอนสารมลพิษชนิดตางๆ ในส่ิงแวดลอมท่ีสัมพันธกับแหลงกาํเนิดมลพิษท่ีต้ังอยูในพื้นท่ี เพื่อใหเหน็

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละอําเภอ อันจะนําไปสูแนวทางและมาตรการในการจัดการส่ิงแวดลอมซ่ึงเปน

เปาหมายของโครงการ  แตในการดําเนนิงานของโครงการมีขอจํากดัในเร่ืองระยะเวลา เนื่องจากระยะเวลา

ในการศึกษาเพียง 1 ป ทําใหสามารถเก็บตัวอยางสารมลพิษในประเภทตางๆ ไดเพียง 1 คร้ัง จึงไมสามารถ

นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบในแตละชวงฤดูกาลไดอยางชัดเจน และเนื่องจากในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา ยังมี
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โครงการตางๆ กําลังอยูในชวงท่ีดําเนินการเชนกัน จึงทําใหไมสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหรวมในโครงการ

นี้ได อยางไรกต็ามผลการศึกษาสามารถจัดลําดับการปนเปอนสารมลพิษรายอําเภอ  ซ่ึงสรุปไดดังนี ้

อําเภอเมือง  มีลําดับการปนเปอนของสารมลพิษเปนอันดับ 1 เนื่องจากอําเภอเมืองเปนพื้นท่ีท่ีมี

โรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด และสวนใหญเปนอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  โรงไฟฟา โรง

กล่ัน และทาเรืออุตสาหกรรม  แมวาโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการระบายมลพิษในระดับความเขมขนท่ีไม

เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไวกต็าม แตเม่ือมีโรงงานแออัดมากข้ึนภายในพื้นท่ีจํากดั ปริมาณสารมลพิษจึงเพิ่ม

สูงมาก จนอาจทําใหพื้นท่ีนี้มีศักยภาพในการรองรับมลพิษจากการพัฒนาโครงการใดๆ ไดตํ่ามากท่ีสุด 

ดังนั้น  การกําหนดมาตรการในการจดัการดานคุณภาพอากาศ ควรใหมีการควบคุม/ลดการระบายสารมลพิษ

ทางอากาศจากแหลงกําเนิด  สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสะอาด เปล่ียนการใชเช้ือเพลิงเหลวเปนกาซ

ธรรมชาติหรือเช้ือเพลิงท่ีมีสารกํามะถันตํ่า กําหนดใหโรงงานจัดทําบัญชีสารอินทรียระเหยและต้ังเปาการลด

ปริมาณการร่ัวซึมของสาร VOC เพิ่มระบบเครือขายการตรวจสอบสารมลพิษในบรรยากาศใหครอบคลุม

พื้นท่ีมากข้ึน และสรางแนวกันชนหรือเพิม่พื้นท่ีสีเขียวรอบพ้ืนท่ีแหลงกําเนิดมลพษิ 

ดานคุณภาพน้าํ ไดแก น้ําท้ิงจากชุมชน ใหมีการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี เพื่อลดความ

สกปรกของน้ําท้ิงท่ีระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  นําเทคโนโลยีสะอาดมาใชในการลดของเสียท่ี

แหลงกําเนิด การนําน้ําท้ิงกลับมาใชหมุนเวยีนเพื่อลดปริมาณน้ําท้ิงท่ีระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ  

 มาตรการจัดการขยะและกากของเสีย กําหนดใหควบคุมการกําจัดกากของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ติดต้ังและใชงานระบบการติดตามตรวจสอบการขนสงกาก

ของเสียในการปฏิบัติงาน จัดหาสถานท่ีเพิ่มเติมในการจัดการขยะชุมชนในบริเวณที่เหมาะสมและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการขยะ 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมใหมีการปลูกปาธรรมชาติ โดยการจัดกรอบผังนโยบายการใช

พื้นท่ีปลูกปาและพื้นท่ีสีเขียวในเขตอําเภอเมือง รวมท้ังใหมีการตดิตามเฝาระวังปญหามลพิษในดินเปนตน 

สําหรับการใชประโยชนท่ีดนิ ใหควบคุมใหเปนไปตามผังเมืองจังหวัด ผังเมืองอุตสาหกรรม ผังเมือง

เทศบาล  ประกอบกับควบคุมการใชท่ีดนิและอนุญาตการพัฒนาโครงการ สําหรับตําบลที่ชุมชนหนาแนน 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีกจิกรรมฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองท่ีระบายนํ้าลงสูทะเล 

ฟนฟูปาชายเลนท่ีเส่ือมโทรม เพราะปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา 
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 อําเภอปลวกแดง เปนอําเภอท่ีลําดับการปนเปอนของมลพิษเปนลําดับ 2 เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีนิคม

อุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานเปนจํานวนมาก รวมท้ังมีการขนสงและการจราจรท่ีหนาแนน  ดังนั้น ควร

กําหนดใหสรางแนวกันชนรอบพื้นท่ีแหลงกําเนิดสารพษิขนาดใหญ โดยรวมมือกับชุมชนพัฒนาพื้นท่ีวาง

เปลาบริเวณใกลโรงงานทําการปลูกปาหรือทําการเกษตร ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนดิ โดยใหมี

การสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ีเพื่อลดความสกปรกของนํ้าท้ิงท่ีระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ นํา

เทคโนโลยีสะอาดมาใชในการลดของเสียท่ีแหลงกําเนิดท้ังจากชุมชนและโรงงาน สงเสริมใหมีการใชน้ําอยาง

มีประสิทธิภาพหรือลดการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อลดการเกิดมลพษิในแหลงน้ําผิวดิน ท้ังนี้ 

เพราะนํ้าท้ิงจากชุมชนและแหลงอุตสาหกรรมมีแนวโนมทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา โดยเฉพาะคลองหลาย

สายในอําเภอปลวกแดงเปนตนน้ําลําธารของแหลงน้ําสําคัญในจังหวัดระยอง เชน คลองใหญและแมน้ํา

ระยอง  

 ดานทรัพยากรปาไม สงเสริมใหมีการปลูกปาธรรมชาติใหไดรอยละ 15 ของพื้นท่ีอําเภอ อยางไรก็

ตาม อําเภอปลวกแดง มีการใชท่ีดินสวนใหญสอดคลองกับศักยภาพดิน คือ เกษตรกรรม แตพื้นท่ีตนน้าํลํา

คลองสวนใหญไดเปล่ียนสภาพเปนพืน้ท่ีเกษตรกรรม และเร่ิมมีการพฒันาอุตสาหกรรมในพืน้ท่ี แมในปจจุบัน

ยังไมเกดิปญหามลพษิในดินแตแนวโนมอาจมีปญหาในอนาคตได หากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากข้ึน จึง

กําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเฝาระวังปญหามลพษิในดินบริเวณรอบพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ ใน

พื้นท่ีอําเภอและบริเวณใกลเคียง 

 อําเภอนิคมพฒันา ถูกจัดลําดับการปนเปอนของสารมลพิษเปนลําดบั 3 เปนพื้นท่ีท่ีเส่ียงตอการเกิด

ปญหามลพิษจากฝุนละอองขนาดเล็ก เนื่องจากโรงงานสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตร 

และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับเหล็กอยูในพื้นท่ี จึงกําหนดใหสรางแนวกนัชนรอบพื้นท่ีแหลงกําเนิด

สารมลพิษโดยปลูกปาหรือสวนเกษตรรอบพ้ืนท่ี   และกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบสารมลพิษในดนิ

เพื่อเฝาระวังการปนเปอนของโลหะหนกัในดินและน้ําใตดิน 

 นอกจากนั้น คลองรับน้ําท้ิงท่ีอยูรอบโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโนมมีมลพิษสูงข้ึน จึงควรใหมีการ

พัฒนาการบําบัดน้ําท้ิงของเขตประกอบการอุตสาหกรรม และพิจารณาอนุญาตใหต้ังโรงงานท่ีเกิดใหมใน

อนาคตเฉพาะประเภทท่ีมีน้ําท้ิงนอย หรือไมมีการระบายนํ้าท่ีมีสารโลหะหนักลงสูแหลงน้ํา  อําเภอนิคม

พัฒนาไมมีปาอนุรักษเหลือในพ้ืนท่ี จึงควรสงเสริมใหมีการปลูกปาธรรมชาติใหไดรอยละ 15 ของพื้นท่ี

อําเภอ รวมท้ังควบคุมการใชท่ีดินใหเปนไปตามผังเมือง และผังเทศบาล 
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 อําเภอบานคาย การปนเปอนของมลพิษคอนขางตํ่า จัดอยูในลําดับ 4 ของการปนเปอน  ผล

การศึกษาไดกาํหนดแนวทางและมาตรการจัดการดานส่ิงแวดลอม โดยสรางความรวมมือระหวางโรงงาน

และชุมชนทําการปลูกปาหรือทําเกษตรกรรมรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม โดยกําหนดใหตองจายคาเชาพื้นท่ีและ

คาบํารุงรักษาในการปลูกปาแกเจาของกรรมสิทธ์ิ แกไขและฟนฟคุูณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีใหสามารถ

นํามาใชไดในกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมใหโครงการขนาดใหญท่ีจะพฒันาข้ึนในอนาคตมีการเก็บน้ําดิบจาก

น้ําฝน น้ําผิวดินไวใชเสริมจากการใชน้ําจากหนวยบริการของราชการ เนื่องจากในพ้ืนท่ียงัมีภาวการณขาด

แคลนน้ําใชและระบบประปา 

 ปจจุบันอําเภอบานคายยังไมมีปญหามลพิษทางดิน จึงใหมีการตดิตามเฝาระวังปญหามลพิษในดิน

บริเวณพืน้ท่ีรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงเปนตนน้าํลําธารของคลองตาง ๆ 

หลายท่ีไหลผานลงทะเลท่ีอําเภอเมือง รวมท้ังควบคุมการใชท่ีดนิใหเปนไปตามผังเมืองจังหวดัและผังเมือง

เทศบาล 

อําเภอบานฉาง มีการปนเปอนของสารมลพิษนอยท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษา ดังนั้นการเฝาระวังไมใหเกดิ

ปญหาการปนเปอนของสารมลพิษเพิ่มข้ึนในพ้ืนท่ีจึงมีความสําคัญ ดังนั้นโรงงานท่ีอยูในอําเภอบานฉางท่ีมี

แหลงกําเนิดของสาร VOCs ควรเร่ิมจัดทําบัญชีของสารอินทรียระเหยงาย และใหแตละโรงงานต้ังเปาการลด

ปริมาณการร่ัวซึมของสารกลุมดังกลาว   ดานคุณภาพน้ํา ใหดแูลการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ให

อยูในเกณฑมาตรฐาน เพื่อลดปริมาณความสกปรกของนํ้าท้ิงท่ีระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ ควรกําหนดใหอําเภอบานฉาง เปนพืน้ท่ีพฒันาเฉพาะท่ีดนิจัดสรร บาน

จัดสรร ศูนยพาณิชยกรรม ท่ีพักตากอากาศ ไมมีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการท่ีมีมลพิษสูง และ

ควรนําน้ําบาดาลข้ึนมาใชเพือ่การบริโภค-อุปโภคของชุมชน แตไมควรใชในกจิกรรมการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรม เนื่องจากปริมาณการใชน้ําในพ้ืนท่ีสวนใหญนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงและคา TDS 

คอนขางสูง รวมท้ังกําหนดใหชุมชน โรงงาน อาคารพาณิชย สถานีบริการน้ํามัน มีระบบบําบัดน้าํเสียอยาง

ท่ัวถึง 

สําหรับปาธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนเมืองและเกษตรกรรม ควรพัฒนาเปนสวนพฤกษศาสตร 

ใหมีการจดักรอบผังนโยบายการใชพื้นท่ีของอําเภอบานฉางใหมีพื้นท่ีสีเขียวแบบยั่งยืน สวนโครงการที่จะ

พัฒนาข้ึนใหมในพื้นท่ีชายฝงทะเลที่มีโครงสรางลวงน้ําลงไปในทะเล เชน ทาเรือ สะพาน แองกักน้ําบาดาล 

การขุดลอก ถมทะเล ตองศึกษาผลกระทบตอการทับถมและกัดเซาะชายฝงทะเลโดยตองวิเคราะหกิจกรรม

ขางเคียงดวย 
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ผลการศึกษาไดกําหนดแนวทางและมาตรการการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือลดการปนเปอนสารมลพิษ

ไวครอบคลุมทุกมิติ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซ่ึงผูเกี่ยวของทุกภาคสวนสามารถนําไปเปน

ขอมูลพื้นฐาน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรและการใชประโยชนเชิงพื้นท่ีใหเหมาะสมกับสถานการณ

ส่ิงแวดลอมของแตละพื้นท่ีเปนลําดับตอไป  
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Abstract 

Study of Pollutant Contamination Status in the Environment of  
Rayong Province  Project 

                               
      The expansion of factories scattering over both inside and outside the areas of the industrial 

estates in Rayong Province has been increasing.  From the environmental quality monitoring conducted by 

various governmental agencies, it was found that there was a growing trend towards the somewhat high 

concentrations of pollutants in the environment and the concentrations of various substances, such as 

volatile organic compounds in the ambient air, heavy metals in the surface water or groundwater were 

higher than the applicable standards.  Therefore, the Sub-Committee on the Study of the Relationship 

between People’s Health and Pollutant Concentrations in Rayong Province under the National 

Environment Board passed a resolution in its 3th/2007 meeting on March 13, 2007 to authorize the Office 

of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) to host a study on the pollutant 

contamination status and the development of database of the geographic information system to be used for 

the environmental management that is suitable for the area condition of 5 Amphoe in Rayong Province. 

This study project has been included in the Action Plan on Pollution Abatement and Removal of the year 

2007-2011 for the Area of Rayong Province under the Plan of Pollution Mitigation and Enhancement of 

Life Quality in the Area of Rayong Province of the Ad Hoc Sub-Committee in order to resolve the 

pollution problems and to establish the development of Rayong Province area. SECOT Co., Ltd. is 

engaged to conduct this study project.  

The study methodology included the data collection of pollution sources of the factories, and the 

natural resources and environment. In addition, this study also involved a survey and taking samples of 

environmental quality in the study area and the measurement of geographic coordinates in the 5 target 

areas, i.e., Amphoe Muang, Amphoe Ban Chang, Amphoe Nikhom Phatthana, Amphoe Ban Khai, and 

Amphoe Pluak Daeng. The collected data were then analyzed by ranking the area-wise pollutant 

contamination and determining the severity levels of the environmental contamination related to the 

pollution sources in the area. This study procedure intended to demonstrate the condition of problems 

arisen in each Amphoe leading to the formulation of guidelines and measures for the environmental 
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management which is the target of this project.  However, this project encountered the limitation of  time 

frame during the course of its study since the study period was set for 1 year and only one sampling run 

could be conducted for various pollutants. The results could not then be clearly analyzed and compared on 

a seasonal basis. In addition, other study projects were conducted at the same time and their data could not 

be used for a joint analysis with this project.  Nevertheless, the results of this project could make the 

ranking of the pollutant contamination by districts which can be summarized as follows:   

      Amphoe Muang was determined as the first-ranked area with pollutant contamination due to the 

existence of the largest number of factories, most of which were  petrochemical and chemical industries, 

power plants, oil refineries, and industrial ports. Although the concentrations of the emitted pollutants did 

not exceed the prescribed standards, the increasing number of these factories within the limited space of 

this area resulted in considerable increase in pollutant quantities and consequently, its lowest assimilative 

capacity for coping with any project development.  Therefore, the measures for the air quality 

management should include the control of and reduction in air emissions from their sources; the use of 

clean technology; switching of fuel usage from liquid fuels to natural gas or low sulfur fuels; requirements 

for the factories to develop the emission inventory of volatile organic compounds set a target for the 

reduction in their leakage; increase in the number of ambient air pollutant monitoring network systems to 

cover more areas; and construction of buffer zones or increase in green areas around the sources of 

pollutants.   

      Water quality: For sanitary wastewater, the on-site wastewater treatment systems were installed to 

reduce pollutant load of effluent discharged into the public water resources; use of clean technology for 

reducing the wastes at the sources; and recycling of the effluent to reduce the quantity of the discharged 

effluent into the public water resources.  

Measures for the garbage and solid wastes management: The disposal of solid wastes from factories 

were controlled in accordance with the regulation; installation and usage of the monitoring/inspecting 

systems during the solid waste transportation; and provision of additional sites at appropriate location for 

the garbages management and performance improvement of the garbage management.   

Natural resources: To promote the reforestation of natural forests by establishing a framework of land 

use policy on the reforested and green areas in Amphoe Muang along with the monitoring of soil pollution 

problem, etc.; to control the land use as specified in the provincial, industrial, municipal city plans; to 
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control the land use and to permit the project development for the densely-populated sub-districts 

(Tambon) so as to provide them with an efficient wastewater treatment system; to organize the activities 

to recover the water quality of the canals that drain the water into the sea; and to revive the deteriorated 

mangrove forests because they are the resources of aquatic animals.  

Amphoe Pluak Daeng was determined as the second-ranked area with pollutant contamination due to 

the existence of the industrial estates with a large number of factories as well as the transportation and 

traffic jam. Hence, buffer zones should be constructed around the areas of large scale pollutant sources by 

cooperating with communities to develop the vacant area near factories as the areas for reforestation or 

agriculture; to control the effluent discharge from their sources by requiring the construction of an on-site 

wastewater treatment system to reduce the pollutant load of the effluent being discharged into the public 

water resources; to apply the cleaner technology for reducing the sanitary and industrial wastewater at the 

sources; and to promote an efficient water usage or to reduce the water usage in the industrial sector and 

communities so as to reduce the generation of pollutants in the surface water. The effluent discharged 

from communities and industrial sources tended to cause water pollution, particularly in several canals in 

Amphoe Pluak Daeng which are the important water resources in Rayong Province, such as Klong Yai 

and the Rayong River.    

Natural resources: to promote the reforestation of natural forests up to a proportion of 15 percent of 

the total area of this district.  However, most of the land use in Amphoe Pluak Daeng conformed to the 

soil potential of  agriculture, but most of the water resource areas have turned into agricultural land and 

the industrial development has also established in the area.  Presently, there is no problem of soil 

pollution, but the trend towards the problems may exist in the future if such industrial development is still 

increasing. Thus, it is required to establish the measures for monitoring the soil pollution problem around 

the areas of various industrial zones in this district and its vicinity.   

Amphoe Nikhom Phatthana was determined as the third-ranked area with pollutant contamination. 

This district is facing the risk of pollution problem resulting from small particulates since most of the 

factories in this area are agricultural production type and there are some iron foundries begin located in 

the area. Thus, it is required to create buffer zones around the pollutant source areas by reforesting the 

areas or creating agricultural parks and to monitor the pollutants in the soil in order to have surveillance of 

heavy metal contamination of the soil and groundwater.   
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Moreover, the effluent receiving canals around the factories had a trend towards the increasing 

pollutant concentrations. Thus, the wastewater treatment of the industrial operation zones should be 

developed and permission for the erection of new factories in future would be considered for those 

discharging small quantities of wastewater or those with no discharge of heavy metals into the water 

resources. Amphoe Nikhom Phatthana does not have any conserve forest land left in its area, so it is 

appropriate to promote a reforestation of natural forests up to a proportion of 15 percent of the total 

district area and to also control the land use according to the city and municipal plans.  

Amphoe Ban Khai was determined as the area with slightly low level of pollutant contamination and, 

accordingly, it was classified as the fourth-ranked area with pollutant contamination. The study results 

have specified a guideline and the measures for the environmental management by establishing a co-

operation between the factories and communities on the reforestation and agricultural practice around the 

industrial areas.  In doing so, rentals and costs of reforestation must be paid to the land owners.  It is also 

appropriate to mitigate and recover the groundwater quality in the area in order to make it suitable for the 

usage of various activities; to promote large scale projects to be developed in the future, to store the 

rainwater and surface water as the raw water for supplementing the water obtained from the services of the 

government agencies because of the condition of water shortage and the tap water system in the area.   

At present, Amphoe Ban Khai still has no problem of soil pollution, so it is  required to monitor this 

problem in the areas around the industrial operation zones and the agricultural areas which are the water 

sources of various canals (from which the water flows into the sea in Amphoe Muang), and to also control 

the land use according to the city and municipal plans.             

Amphoe Ban Chang was determined as the area with the least pollutant contamination, so the 

monitoring activities are vital in order to safeguard against the increase of pollutant contamination  in the 

area.  The factories with the VOCs sources locating in Amphoe Ban Chang develop an emission inventory 

of the volatile organic compounds and each factory should set a target on leakage reduction of such 

substances.    

Water quality: to control the discharge of effluent from various sources to be in compliance with the 

applicable standards in order to reduce the pollution loading of the effluent being discharged into the 

public water resources.   
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Natural resources: to designate Amphoe Ban Chang as the area for the development of land and 

housing estates, commercial centers, and resorts; to have no establishment of industrial estates and 

industrial operation zones with high levels of pollutants; to use the groundwater only for the consumption 

of communities but not for the tourism and industry-related activities since the consumption of 

groundwater in the area is mostly less than 10 cubic meters per hour and the TDS values are rather high; 

and to enforce the communities, factories, commercial buildings, and gas stations to have their wastewater 

treatment systems without exception.   

The natural forest lands that were turned into towns and agricultural areas should be developed as 

botanical gardens and a framework of land use policy of Amphoe Ban Chang should be established to 

allow this district to have its sustainable green areas.  For the newly developed projects in the coastal areas 

with their structures being extended into the sea, such as ports, bridges, groundwater storage basins, 

dredging activities and reclaimed lands, the environmental impacts on the piling up and erosion of coastal 

areas are to be studied by evaluating the projects side activities.        

     The study results have specified a guideline and measures, covering every dimension, for the 

environmental management to reduce the pollutant contamination by considering the practical 

implementation. The concerned individuals in every sector can use them as the baseline data and to adopt 

the guideline for the resource management and land use to suit the environmental condition of each area.     
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รายงานฉบับสมบูรณ 
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7. ดร.พุทธชาติ  ชุณสาคร ผูเช่ียวชาญดานผลกระทบทางสังคมและการมีสวนรวม
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9. นายออมสิน  อภิจิต ผูเช่ียวชาญดานนิเวศวิทยา 

10. นายศักดา  จันเดชชนะวงศ ผูจัดการโครงการรวม / ผูเช่ียวชาญดานภูมิศาสตรสารสนเทศ

และการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  

11. ดร.อรประภา  ภุมมะกาญจนะ ผูเช่ียวชาญดานภูมิศาสตรสารสนเทศและการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

12. ดร.อรนุช  ไพศาลอัชพงษ ผูเช่ียวชาญดานการวิเคราะหแผนงานโครงการ 

13. นายมานพ  วาณิชกรณ ผูเช่ียวชาญดานการวิเคราะหแผนงานโครงการ 
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15. นายสัญญา  กลับกลาย ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย 

16. นางสาวฉัตรวิไล  ศรไชย ผูประสานงานโครงการ 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































