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1.1 ประวัติความเปนมา  
 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก เปดทําการเมื่อ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ               
(การประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อ 24 ต.ค.2550 ตามขอ 3.2 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน
พ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554) เห็นชอบใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย
ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงาน จึงไดกอตั้ง“ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Industrial Environment 
Monitoring Center: EIMC)” ณ ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนศูนย
ควบคุมปฏิบัติการเพ่ือเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก โดยทําการเชื่อมโยงขอมูลของระบบการตรวจวัด
และรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขาสูฐานขอมูลกลางทํา
การแสดงผลการตรวจวัดอยางตอเนื่อง  ที่ โปรแกรมประมวลผลกลาง (Central Environmental Quality 
Management System, CEQMS) และระบบการบริการขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษบนอินเตอร เน็ต (Web 
Application) เพ่ือใหหนวยงานราชการ ผูประกอบการอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป 
สามารถตรวจสอบการระบายมลสารตางๆ จากโรงงานไดตลอดเวลา ตลอดจนสามารถทราบสถานการณมลพิษในพ้ืนที่
ไดอยาง มีประสิทธิภาพ และสามารถประสานกับผูเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนแกไขปญหาไดอยางทันทวงที   
ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและลดผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบรวมถึงสิ่งแวดลอม
โดยรวม อีกทั้งศูนยฯ  ยังเปนแหลงขอมูลและสารสนเทศมลพิษอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ในดานสถานการณสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปใชประกอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.2 ภารกิจความรับผิดชอบ  
 1.2.1 การเฝาระวังการระบายมลพิษน้ํา และมลพิษอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้ง และคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแนน 
 1.2.3 การจัดทําฐานขอมูลมลพิษในระดับพ้ืนที่ และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษ ผลการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 1.2.4 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลและการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอมและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 1.2.5 การศึกษาวิเคราะห วิจัยแนวโนมระดับหรือปริมาณของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การศึกษาการ
แพรกระจายของมลพิษ และการสืบคน วิเคราะหหาสาเหตุและแหลงกําเนิดของมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 
 1.2.6 การวิเคราะห วิจัยขอมูลผลการตรวจวัดเพ่ือใชประกอบในการควบคุมการระบายมลพิษ 
 1.2.7 การตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือตรวจวัดมลพิษ 
 1.2.8 การเปดเผยขอมูลมลพิษใหแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได     
 1.2.9 การจัดทํารายงานสถานการณมลพิษอุตสาหกรรม 
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1.3 โครงสรางการดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 โครงสรางหนาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
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1.4 การดําเนินงานศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
  ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก แบงการดําเนินงานออกเปน 4 งานประกอบไปดวย  
 1.4.1 งานตรวจวัดและประมวลผล 
  หนาท่ี การตรวจสอบดูแลความคุมเครื่องมือ ตรวจวัด ระบบการรับสงขอมูล ประมวลขอมูล ตรวจสอบความถูก
ตองของขอมูล จัดเก็บสํารองขอมูลการตรวจวัด รวมถึงงานตรวจสอบระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย        
ที่ศูนยฯ และสถานีตรวจวัด ระบบจอแสดงผลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน 
    
  1.4.2 งานวิเคราะหขอมูล 
  หนาท่ี ประกอบดวยงานวิเคราะห/แปรผลขอมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ คณุภาพน้ําในแหลงรองรับน้ําทิ้งอุตสาหกรรม การระบายมลสารจากปลอง การระบายน้ําทิ้งของ
โรงงานโดยจัดทําเปนรายงานสถิติขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมและการระบายมลสารของโรงงานในภาวะปกติ และภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงานผลโรงงานที่ระบายมลพิษสารเกินมาตรฐาน และใหคําปรึกษาแกศูนยยอยในกรณีที่ตองการ
แปรผลการตรวจวัดตางๆ เพ่ิมเติม 
 
  1.4.3 งานตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
  หนาท่ี รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบพื้นที่ หรือโรงงานที่เปนตนเหตุ รวมถึงสั่งการแกไขขอบกพรองในโรงงาน
รวมกับเจาหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 
  1.4.4 งานประชาสัมพันธ 
  หนาที่ แจงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงงานศูนยเฝาระวังฯ ศูนยวิจัยฯ กองวิจัยฯ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  ประสานงานชุมชน ใหความรูความเขาใจแกประชาชนที่สนใจ หรือมีขอสงสัยในกิจกรรมของโรงงานที่
อาจสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน รับฟงปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงาน และแจงผลการ
ดําเนินงานแกไขปรับปรุงโรงงานใหชุมชน หรือประชาชนที่แจงเหตุไดรับทราบรายงานสถานการณสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไป 
 
1.5 พื้นที่ความรับผิดชอบ 
  ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกประกอบไป
ดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี  จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง 
และจังหวัดสระแกว  
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1.6 ระบบขอมูลตรวจวัดระยะไกล 
  ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ไดเชื่อมโยงระบบขอมูลจากศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย CEMs OPMS และสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศแบบอยูกับที่ของ
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก AQMS รายละเอียดดังภาพ    
 

 
 

ภาพท่ี 1.2 แสดงการเชื่อมโยงขอมามายัง www.eimcdiw.com 
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 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก มีหนาที่ในการจัดทําฐานขอมูลมลพิษในระดับพ้ืนที่และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษ ผลการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยแนวโนมระดับหรือปริมาณของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ.2561                 
ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่แหลงอุตสาหกรรมหนาแนน ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน 
ซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมบอวิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดย                  
ตั้งสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศที่โรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยง
ไดรับมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบตอโรงเรียน วัด และชุมชน พ้ืนที่ดังกลาวมีการอาศัยอยู
ของประชาชนอยางหนาแนน และไดดําเนินการสงขอมูลผลการตรวจวัด มาประมวลผลที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก (EIMC) ซึ่งตั้งอยูที่ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตําบลหนองข างคอก อํา เภอเมือง  จั งหวัดชลบุ รี  สามารถดูข อมูลผลการ ตรวจ วัดไดที่
www.eimcdiw.com 
  
๒.๑ ศักยภาพสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนพารามิเตอรที่ตรวจวัด  

สถานี พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

โรงเรียนบานพันเสด็จใน  กาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2)   
 กาซโอโซน (O3)  
 กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
 สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) 15 รายการ ไดแก  

1) อะคริโลไนไตร (Acrylonitrile)                
2) เบนซีน (Benzene)  
3) เบนซิลคลอไรด (Benzyl Chloride)         
4) 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)  
5) คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon Tetrachloride) 
6) คลอโรอีเธน (Chloroethane) 
7) คลอโรฟอรม (Chloroform)  
8) 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (1,4- Dichlorobenzene) 
9) 1,2-ไดโบรโมอีเธน (1,2-Dichloroethane) 

10) ไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) 
11) 1,2-ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichoropropane) 
12) 1,4-ไดออกเซน (1,4 Dioxane)  
13) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene)  
14) เตตระคลอโรอีเธน (Tetrachloroethane) 
15) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) 
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แนวโนมผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศ
เฉลี่ยรายป 2557-2561

คา SO2  เฉล่ีย 1 ป คามาตรฐานรายป 40 ppb

 
2.2 สถานการณคุณภาพอากาศในแหลงอตุสาหกรรมหนาแนน  
  ผลการตรวจวัดไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศประกอบไปดวย กาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), กาซโอโซน (O3), กาซซลัเฟอร
ไดออกไซด (SO2) และสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา บงบอกถึงทิศทางลม ความเร็วลม ที่พัดมาจากแหลงนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ ในพื้นที่ แนวโนมสถานการณคุณภาพอากาศรายละเอียดดังน้ี 
 

2.2.1 แนวโนมสถานการณผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ป  
 ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 2.2 ppb ไมเกินคา
มาตรฐาน เปรียบเทียบกับ พ.ศ.2557-2561 ไมพบวาสูงเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป โดยมีคาเทากับ 2.7, 2.2, 1.6, 
2.1 และ 2.2 พบวาจากป 2559, 2560 และ 2561 จํานวนกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องทุกป รายละเอียดดังภาพที่ 2.1  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1 แนวโนมผลการตรวจวัดกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศเฉลี่ยรายป 2557-2561 

 ผลการเฝาระวังกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ตามลําดับ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 พบวากาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง (ยกเวน มีนาคม-
เมษายน) มีคาเทากับ 12.1, 9.6, 10.2, 6.5, 8.1, 14, 11, 2.5, 2.8 และ 3.2 ppb ตามลําดับ พบวา   ไมเกินคา
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ดังภาพที่ 2.2 และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง 
(ยกเวน มีนาคม-เมษายน) มีคาเทากับ 2.2, 2.0, 2.2, 2.1, 1.9, 4.4, 2.1, 2.1, 2.3 และ 2.4 ppb                            
พบวาไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปดังภาพที่ 2.3   
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ภาพท่ี 2.2 ผลการเฝาระวังกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ไมรายงานผลเนื่องจากเครื่องมือชํารุด 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ผลการเฝาระวังกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ไมรายงานผลเนื่องจากเครื่องมือชํารุด 
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ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศ
คาสูงสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

คา SO2  เฉลี่ย สูงสุด 1 ชั่วโมง

คามาตรฐาน 300 ppb
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ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2) ในบรรยากาศ
คาสูงสุดเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

คา SO2 เฉล่ียสูงสุด 24 ชั่วโมง

คามาตรฐาน 120 ppb
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2.2.2 แนวโนมสถานการณกาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), ในเวลา 1 ป     
 ผลการเฝาระวังกาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), ในเวลา 1 ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 21 ppb ไมเกิน                
คามาตรฐาน เปรียบเทียบกับ ตั้งแตป พ.ศ.2557-2561 พบวาในป พ.ศ.2560 สูงเกินประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ
โดยทั่วไป มีคาเทากับ 41 ppb และไดมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องในป พ.ศ.2561 กาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), 
มีแนวโนมลดลงเปนอยางมากพอวาในป 2561 มีคาเทากับ 21 ppb ยังสูงกวาป พ.ศ.2557-2559 มีคาเทากับ   
14, 7.9 ppb รายละเอียดดังภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แนวโนมผลการตรวจวัดกาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2) ในบรรยากาศเฉลี่ยรายป 2557-2561 
 

 ผลการเฝาระวังกาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), ในเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561 พบวากาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง (ยกเวน กุมภาพันธ-พฤษภาคม) 
มีคาเทากับ 46, 29, 33, 42, 7.8, 9.4, 5.9 และ 10 ppb ตามลําดับ ไมเกินคามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ดังภาพที่ 2.5  
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แนวโนมผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดอออกไซค (NO2) ในบรรยายกาศ                          
เฉลี่ยรายป 2557-2561

คา NO2  เฉล่ียรายป คามาตรฐานรายป 30 ppb
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ภาพท่ี 2.5 ผลการเฝาระวังกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง                                                    
หมายเหตุ ชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2561 ไมรายงานผลเนื่องจากเครื่องมือชํารุด 

 

2.2.3 แนวโนมถานการณกาซโอโซน (O3), ในเวลา 1 ป 
 ผลการเฝาระวังกาซโอโซน (O3), ในเวลา 1 ป พ.ศ.2561 มีคาเทากับ 22 ppb ลดลงจากป 2560                    
มีคาเทากับ 38 ppb พ.ศ.2557-2559 มีคาเทากับ 15 22 และ 18 ppb ตามลําดับ รายละเอียดดังภาพที่ 2.6 

ภาพท่ี 2.6 แนวโนมผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ เฉลี่ยรายป 2557-2561 

๔๖
๒๙ ๓๓

๔๒

7.8 9.4 5.9 10

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

คว
าม

เข
มข

น 
pp

b
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คา NO2  เฉล่ียสูงสุด 1 ชั่วโมง

คามาตรฐาน 170 ppb
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ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยายกาศ                                              
เฉลี่ยรายป พ.ศ. 2557-2560 คา O3 เฉลี่ยรายป



º··Õè 2 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈã¹áËÅ�§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁË¹Òá¹�¹      12 | P a g e  
 

  
 ผลการเฝาระวังกาซโอโซน (O3) ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง ตามลําดับ ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 พบวากาซโอโซน (O3) ในเวลา 1 ชั่วโมง (ยกเวน มีนาคม-มิถุนายน) มีคาเทากับ 
63, 62, 78, 89, 86, 27, 41 และ 31 ppb ตามลําดับ ไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ดังภาพที่ 2.7 และกาซโอโซน 
(O3) ในเวลา 8 ชั่วโมง (ยกเวน มีนาคม-มิถุนายน) มีคาเทากับ 40, 47, 45, 35, 40, 59, 64 และ 35 ppb               
ไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศโดยทั่วไป ดังภาพที่ 2.8  ผลการตรวจวัดในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน เนื่องจาก UV-Lamp เสียจึงทํา
ใหไมสามารถตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงได 

 

  ภาพท่ี 2.7 ผลการเฝาระวังกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ  ในเวลา 1 ชั่วโมง  
หมายเหตุ ผลการตรวจวัดในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน เนื่องจาก UV-Lamp เสีย                                                            

จึงทําใหไมสามารถตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงได 
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ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ

เฉลี่ยสูงสุด 1 ช่ัวโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

คา O3 เฉลี่ยสูงสุด 1  ชั่วโมง

คามาตรฐาน 100 ppb
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NORTH

SOUTH

WEST EAST

12%

24%

36%

48%

60%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 42.61%

 

 

ภาพท่ี 2.8 ผลการเฝาระวังกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ ในเวลา 8 ชั่วโมง 

หมายเหตุ ผลการตรวจวัดในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน เนื่องจาก UV-Lamp เสีย 
จึงทําใหไมสามารถตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงได 

 
 
2.2.4 การแพรกระจายสารมลพิษ 
 1) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนตุลาคม 2560 
  ในเดือนตุลาคม 2560 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม                                                                         
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 0.77 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี 
 อุณหภูมิอยูในชวง 24.1-38.0  (0C) 
 ความชื้นสัมพัทธ 33-86 (%RH)    
 ความดันบรรยายกาศ 998-1,015 (mbar)  
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ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ

เฉลี่ยสูงสุด 8 ช่ัวโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

คา O3 เฉลี่ยสูงสุด 8  ชั่วโมง

คามาตรฐาน 70 ppb
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NORTH

SOUTH

WEST EAST

16%

32%

48%

64%

80%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 23.19%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

16%

32%

48%

64%

80%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 23.19%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 49.60%

  
 2) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนพฤศจิกายน 2560 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 1.56 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี 
 อุณหภูมิอยูในชวง 23.1-38.4  (0C) 
 ความชื้นสัมพัทธ 28-82 (%RH)    
 ความดันบรรยายกาศ 1,002-1,013 (mbar)  
 
 
 
 3) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนธันวาคม 2560 
  ในเดือนธันวาคม 2560 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 1.56 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี 
 อุณหภูมิอยูในชวง 16.7-37.2  (0C)  
 ความชื้นสัมพัทธ 27-84 (%RH)     
 ความดันบรรยายกาศ 1,003-1,021 (mbar)  
 
 

 4) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนมกราคม 2561 
  ในเดือนมกราคม 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 1.01 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี 
 อุณหภูมิอยูในชวง 18.4-37.7  (0C)  
 ความชื้นสัมพัทธ 23-82 (%RH)     
 ความดันบรรยายกาศ 1,002-1,017 (mbar)   
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NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 49.60%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 59.07%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 59.07%

 
 5) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนกุมภาพันธ 2561 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 1.01 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี 
 อุณหภูมิอยูในชวง 19.1-38.2  (0C)  
 ความชื้นสัมพัทธ 22-84 (%RH)     
 ความดันบรรยายกาศ 1,003-1,018 (mbar)   
 

 

 6) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนพฤษภาคม 2561 
  ในเดือนพฤษภาคม 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 0.38 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี  
 อุณหภูมิอยูในชวง 24-9-40.0  (0C)  
 ความชื้นสัมพัทธ 31-85 (%RH)     
 ความดันบรรยายกาศ 1,001-1,010 (mbar)   

  
 
 7) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนมิถุนายน 2561 
  ในเดือนมิถุนายน 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 0.58 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี  
 อุณหภูมิอยูในชวง 24.4-38.6  (0C)  
 ความชื้นสัมพัทธ 37-87 (%RH)      
 ความดันบรรยายกาศ 996-1,010 (mbar)   
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NORTH

SOUTH

WEST EAST

13%

26%

39%

52%

65%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 35.48%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 51.11%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

13%

26%

39%

52%

65%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 35.48%

 
 8) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนกรกฎาคม 2561 
  ในเดือนกรกฎาคม 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 0.81 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี   
 อุณหภูมิอยูในชวง 25.7-28.2  (0C)   
 ความชื้นสัมพัทธ 36-83 (%RH)      
 ความดันบรรยายกาศ 995-1,008 (mbar)   

 

  
 
 9) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนสิงหาคม 2561 
  ในเดือนสิงหาคม 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 0.69 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี   
 อุณหภูมิอยูในชวง 24.7-37.9  (0C)   
 ความชื้นสัมพัทธ 37-86 (%RH)      
 ความดันบรรยายกาศ 995-1,009 (mbar)   

 

 
 10) การแพรกระจายสารมลพษิในเดือนกันยายน 2561 
  ในเดือนกันยายน 2561 พัดมาจากทิศตะวันออก 
 เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือนิคมอุตสาหกรรม 
 อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดวยความเร็วลม 0.57 m/s    
 ในชวงเวลาดังกลาวมี   
 อุณหภูมิอยูในชวง 22.9-38.4  (0C)   
 ความชื้นสัมพัทธ 36-90 (%RH)      
 ความดันบรรยายกาศ 995-1,012 (mbar)  
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 ผลการตรวจวัดความเร็วลมจากสถานีโรงเรียนบานพันเสด็จในชวงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561                  
ตามเกณฑความเร็วลมผิวพ้ืน ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นดินในบริเวณที่โลงแจงโดยมีผล                   
ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 ผลการตรวจวัดความเร็วลมจากสถานีโรงเรียนบานพันเสด็จ 
  

เดือน 
รายการตรวจวัด 

ความเร็วลม  (Km/hr) ขนาดของลม สัญลักษณที่แสดงบนบก 

ตุลาคม 2.8 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

พฤศจิกายน 5.6 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

ธันวาคม 5.6 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

มกราคม 3.6 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

กุมภาพันธ 3.6 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

พฤษภาคม 1.4 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

มิถุนายน 2.1 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

กรกฎาคม 2.9 
LIGHT AIR  
(ลมเบา)  

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

สิงหาคม 2.5 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 

กันยายน 2.1 
LIGHT AIR  
(ลมเบา) 

ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม 
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2.3 แนวโนมคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน 
 ในป พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนที่แหลง
อุตสาหกรรมหนาแนน ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน ซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม
บอวิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดยตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่โรงเรียนบานพันเสด็จใน 
ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงไดรับมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบ
ตอโรงเรยีน วัด และชุมชน พ้ืนที่ดังกลาวมีการอาศัยอยูของประชนอยางหนาแนน  
 2.3.1 กาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 
2.2 ppb สูงกวาในป พ.ศ. 2559 และ2560 มีคาเทากับ 1.6 และ 2.1 ppb ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป                    
(คามาตรฐาน SO2 เทากับ 40 ppb) และผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซคแบบรายชั่วโมง เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง 
พบวามีคาสูงสุด เทากับ 14 ppb ตรวจวัดไดในเดือนพฤษภาคม 2561 และคานอยสุด เทากับ 2.5 ppb ตรวจวัดได
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งผลการตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 
21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง                      
(คามาตรฐาน SO2 เทากับ 300 ppb)  และกาซซัลเฟอรไดออกไซค เฉลี่ยสูงสุด 24 ชั่วโมง พบวามีคาสูงสุดเทากับ 4.4  
ppb ตรวจวัดไดในเดือนพฤษภาคม 2561 และคานอยสุดเทากับ 1.9 ppb ตรวจวัดไดในเดือนกุมภาพันธ 2561 ซึ่งผล
การตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป (คามาตรฐาน SO2 เทากับ 120 ppb)  
  2.3.2 กาซไนไตรเจนไดออกไซค (NO2) มีคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ป พ.ศ.2561                   
มีคาเทากับ 21 ppb ซึ่งต่ํากวาในป พ.ศ. 2560 มคีาเทากับ 41 ppb ซึ่งเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ 
โดยทั่วไป (คามาตรฐาน NO2 เทากับ 30 ppb) และผลการตรวจวัดกาซไนไตรเจนไดออกไซคแบบรายชั่วโมง คาสูงสุด 
1 ชั่วโมง พบวามีคาสูงสุดเทากับ 46 ppb ตรวจวัดไดในเดือนตุลาคม 2560 และคานอยสุดเทากับ 5.9 ppb 
ตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งผลการตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป                
(คามาตรฐาน NO2เทากับ 170 ppb) 
 2.3.3 กาซโอโซน (O3) ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 22 ppb ซึ่งต่ํากวาป พ.ศ.2560 ที่มีคาเทากับ 38 
ppb และสูงกวาในป พ.ศ. 2559 มีคาเทากับ 18 ppb และผลการตรวจวัดแบบรายชั่วโมง คาสูงสุด 1 ชั่วโมง                        
พบวามีคาเทากับ 64 ppb ตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคม 2561 และคานอยที่สุดมีคาเทากับ 35 ppb ในเดือน
มกราคม และกันยายน 2561 ผลการตรวจวัดกาซโอโซน คาสูงสุด 8 ชั่วโมง มีคาสูงสุดเทากับ 89 ppb ตรวจวัดได                
ในเดือนกันยายน 2559 และคานอยสุดเทากับ 25 ppb ตรวจวัดไดในเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งผลการตรวจวัดไมเกิน               
คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศโดยทั่วไป (คามาตรฐาน 1 ชั่วโมง คาเทากับ 100 ppb, 8 ชั่วโมง 70 ppb) 
 2.3.4 ผลการตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา จากสถานีโรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน                        
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) พบวาทิศทางลมสวนใหญ                    
พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความเร็วเฉลี่ยที่ 3.22 กิโลเมตรตอชั่วโมงซึ่งสามารถ
จัดตามเกณฑความเร็วลมผิวพื้น ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพ้ืนดินในบริเวณที่โลงแจง                       
อยูในระดับ LIGHT AIR (ลมเบา)  
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2.4 สรุปสถานการณคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน 
  ในป พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
แหลงอุตสาหกรรมหนาแนน ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน ซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้                    
นิคมอุตสาหกรรมบอวิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                   
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดยตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ               
ที่โรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยงไดรับมลพิษจากแหลง
อุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบตอโรงเรียน วัด และชุมชน พ้ืนที่ดังกลาวมีการอาศัยอยูของประชนอยาง
หนาแนน กาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2) ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 2.2 ppb สูงกวาในป พ.ศ. 2559 และ2560 
มีคาเทากับ 1.6 และ 2.1 ppb ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป (คามาตรฐาน SO2 เทากับ 40 ppb)              
กาซไนไตรเจนไดออกไซค (NO2) ป พ.ศ.2561 มีคาเทากับ 21 ppb ซึ่งมีคาลดลงจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งมีคาเทากับ 
41 ppb ซึ่งเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ โดยทั่วไป (คามาตรฐาน NO2 เทากับ 30 ppb) กาซโอโซน (O3) 
ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 22 ppb ซึ่งต่ํากวาป พ.ศ.2560 ที่มีคาเทากับ 38 ppb และสูงกวาในป พ.ศ. 2559                
มีคาเทากับ 18 ppb ผลการตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาพบวาทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออก
เฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความเร็วเฉลี่ยที่ 3.22 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน                 
ซีบอรด (ระยอง)                        
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 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหรรมภาคตะวันออก ภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก ไดดําเนินการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ และ
เชื่อมตอรับสงสัญญาณขอมูลการตรวจวัดคาคุณภาพน้ําทิ้งกับคอมพิวเตอรระบบแมขายกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
เชื่อมตอขอมูลมาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 78 โรงงาน 
ประกอบไปดวย 5 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดระยอง จํานวน 52 โรงงาน 2.จังหวัดชลบุรี จํานวน  9  โรงงาน 3.จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน  12  โรงงาน 4.จังหวัดนครนายก จํานวน 1 โรงงาน และ 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 4  โรงงาน 
และสามารถแบงเปนประเภทการประกอบกิจการตางๆ ดังตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษฯ 
 

 
 
 
 

ลําดับ ประกอบกิจการ ประเภทโรงงาน 
จํานวนโรงงานแตละประเภท 

จํานวนโรงงาน 
(โรง) 

จํานวนโรงงาน 
(รอยละ) 

1 อุตสาหกรรมอาหาร 4 และ 6 6 7.7 
2 อุตสาหกรรมเกษตร 8 และ 9 5 6.4 
3 ผลิตเอทิลแอลกอฮอล 17 1 1.3 
4 เคร่ืองดื่ม 20 2 2.6 
5 สิ่งทอ ๒๒ 3 3.8 
6 ผลิตกระดาษ ๓๘ 4 5.1 
7 เคมีภัณฑ 42 28 35.9 
8 ผลิตยางเรซิน ๔๔ 3 3.8 
9 กลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๔๙ 3 3.8 

10 บําบัดน้ําเสียรวม 101 14 17.9 
11 ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 50 1 1.3 
12 ผลิตยางรถยนต 51 1 1.3 
13 ผลิตเหล็ก 59 1 1.3 
14 ผลิตรถยนต 77 1 1.3 
15 ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 72 1 1.3 
16 ผลิตไฟฟา 88 3 3.8 
17 ผลิตกาซธรรมชาติ 89 1 1.3 
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ภาพท่ี 2.1 ผลการสํารวจโรงงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ 
 
 
 

อุตสาหกรรมอาหาร
8% อุตสาหกรรมเกษตร

6%

ผลิตเอทิลแอลกอฮอล
1%

เครื่องด่ืม
3%

สิ่งทอ
4%

ผลิตกระดาษ
5%

เคมีภัณฑ
36%ผลิตยางเรซิน

4%

กลั่นนํ้ามัน
ปโตรเลียม

4%

บําบัดนํ้าเสียรวม
18%

ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม
1%

ผลิตยาง
รถยนต
1%

ผลิตเหล็ก
1%

ผลิตรถยนต
1%

ผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

1%

ผลิตไฟฟา
4%

ผลิตกาซธรรมชาติ
1%

ผลการสํารวจโรงงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ                        
บีโอดี ซีโอดี ออนไลน

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตเอทิลแอลกอฮอล เครื่องด่ืม

สิ่งทอ ผลิตกระดาษ เคมีภัณฑ ผลิตยางเรซิน

กลั่นนํ้ามันปโตรเลียม บําบัดนํ้าเสียรวม ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ผลิตยางรถยนต

ผลิตเหล็ก ผลิตรถยนต ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตไฟฟา

ผลิตกาซธรรมชาติ
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3.2 â¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹ 
¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ (BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ í̈Ò»�§º»ÃÐÁÒ³ 2561 

 
 
ó.ò.ñ ËÅÑ¡ËÒÃáÅÐàËµØ¼Å 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมุงเนน เรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงาน และใหผูประกอบการมีสวนรวมใน           
การรับผิดชอบปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัด               
นํ้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 โรงงาน              
ที่มีปริมาณนํ้าท้ิงเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป และโรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต ๓,๐๐๐ ลูกบาศก
เมตรตอวันขึ้นไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือมีปริมาณความสกปรกในรูปของปริมาณบีโอดีชวงไหลเขา 
(Influent BOD Load) ตั้งแต ๔,๐๐๐ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 โรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต 
๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไปแตไมถึง ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน และโรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต ๕๐๐       
ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป แตไมถึง ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหดําเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
ฯ สําหรับตรวจวัดมลพิษน้ําตอเนื่องโดยมีโรงงานที่ส งขอมูลมาที่ศูนย เฝาระวังสิ่ งแวดลอมอุตสาหกรรม 
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 290 โรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลโรงงานในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกมาท่ีศูนยเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 78 ตามโครงการสํารวจและตรวจสอบคณุภาพน้ํา
ทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพ่ือตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ 
COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 ศวภ.ตอ. ดําเนินการเก็บตัวอยางจํานวน 11 โรงงาน โดยพิจารณาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไมเคยเขารวมโครงการ และโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมผานการประเมินคาความคลาดเคลื่อนฯ
เมื่อปงบประมาณ 2560 เพื่อใหการกํากับดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และนาเชื่อถือ ตลอดจนมี
ความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดเปนไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบ
ใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐  
 
ó.ò.ò ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 
 1) เพ่ือตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ  โดยเทียบกับผลการวัด
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
 ๒) เพ่ือใหการกํากับดูแลมลพิษน้ําจากภาคอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความนาเชื่อถือ 
 
ó.ò.ó ¢Íºà¢µ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 
 สํารวจและตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงานเพ่ือตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ ของโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ และเชื่อมตอรับสงสัญญาณขอมูล
การตรวจวัดคาคุณภาพน้ําทิ้งกับคอมพิวเตอรระบบแมขายกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนอยางนอย 100 โรงงาน
จากโรงงานทั่วทั้งประเทศทั้งหมด 290 โรงงานที่มีการติดตั้งและทําการเชื่อมตอขอมูลมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การสํารวจและตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงานเพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษฯ มีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้ 
 1) เก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพ่ือวิเคราะหคาซีโอดีและ/หรือบีโอดี 
 2) บันทึกคาซีโอดีและ/หรือบีโอดี ปริมาณการใชกระแสไฟฟาในระบบบําบัดน้ําเสีย และปริมาณน้ําทิ้งออก
นอกโรงงานจากระบบตรวจวัดมลพิษของโรงงาน 
 3) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานโรงงาน เชน ชื่อ ที่อยู e-mail เบอรโทรศัพทผูติดตอประสานงาน 
 4) ทวนสอบคาที่บันทึกจากระบบตรวจวัดมลพิษของโรงงานกับฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
www.diw.go.th 
 5) ประมวลผลขอมูลและสรุปคาความคลาดเคลื่อนการตรวจวัดเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ                  
โดยเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ 
 
ó.ò.ô ¼Å·Õè¤Ò´Ç�Ò¨Ðä´�ÃÑº 
 1) โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ และเชื่อมตอสัญญาณขอมูลการตรวจวัดคาคุณภาพน้ํา
ทิ้งมาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกแลว ไดรับการตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของการ
ตรวจวัดของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ 
 2) เจาหนาที่ไดเขาเย่ียมชมจุดที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ และสามารถนําขอมูลมาปรับปรุงขอมูล
พ้ืนฐานโรงงาน เชน ชื่อ ที่อยู e-mail เบอรโทรศพัทผูติดตอประสานงาน เพ่ือสามารถติดตอประสานงานการทวนสอบ
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
ó.ò.õ ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 
 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
 
ó.ò.ö §º»ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡ÒÃ 
 ใชงบดําเนินการของ กวภ. 
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3.3 Å§¾×é¹·ÕèÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ 
áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¢Í§ 
à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ (BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ 2561 

   
เจาหนาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกลงพื้นท่ีสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งระบาย

ออกนอกโรงงานเพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ 
 (BOD และ/หรือ COD Online) 
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3.4 ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ́ ¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ 

µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í 
ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ (BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ í̈Ò»�§º»ÃÐÁÒ³ 2561 

 
 

 

          หมายเหต ุประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ

และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐  

 

รายการ วันท่ี ความถ่ีใน

Online เก็บ การรายงาน

ตัวอยาง (นาที) คาท่ี 1 คาท่ี 2 คาท่ี 3 คาท่ี 1 คาท่ี 2 คาท่ี 3 คาท่ี 1 คาท่ี 2 คาท่ี 3 คาท่ี 1 คาท่ี 2 คาท่ี 3

1 โรงงานท่ี 1 บําบัดนํ้าเสียรวม ชลบุรี BOD 15-ส.ค.-61 5 5.8 5.8 5.8 6.7 6.5 7.2 ±0.9 ±0.7 ±1.4 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

2 โรงงานท่ี 2 บําบัดนํ้าเสียรวม ชลบุรี BOD 15-ส.ค.-61 15 3.9 3.9 3.9 6.3 6.6 6.5 ±2.4 ±2.7 ±2.6 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

3 โรงงานท่ี 3 เคร่ืองด่ืม ชลบุรี BOD 15-ส.ค.-61 5 6.1 6.0 6.0 2.4 2.6 2.4 ±3.7 ±3.4 ±3.3 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

COD 15-ส.ค.-61 5 38.99 38.98 39 21 22 23 ±18 ±17 ±16 ±24 ±24 ±24 เปนไปตามกฎหมาย

4 โรงงานท่ี 4 อุตสาหกรรมอาหาร ชลบุรี BOD 17-ส.ค.-61 5 18.4 18.5 18.9 25 25 26 ±6.6 ±6.5 ±7.1 ±7.9 ±7.9 ±7.9 เปนไปตามกฎหมาย

COD 17-ส.ค.-61 5 114.5 115.6 118 78 75 79 ±36 ±41 ±39 ±24 ±24 ±24 เปนไปตามกฎหมาย

5 โรงงานท่ี 5 อุตสาหกรรมอาหาร ชลบุรี BOD 17-ส.ค.-61 15 13.7 13.8 13.7 18 18 21 ±4.3 ±4.2 ±7.3 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

6 โรงงานท่ี 6 อุตสาหกรรมอาหาร ชลบรีุ BOD 28-ส.ค.-61 5 11.9 11.8 13.1 18 22 20 ±6.1 ±10.2 ±6.9 ±7.0 ±7.9 ±7.0 ไมเปนไปตามกฎหมาย

7 โรงงานท่ี 7 อุตสาหกรรมเกษตร ชลบุรี BOD 28-ส.ค.-61 15 15.4 15.5 15.0 21 18 22 ±5.6 ±2.5 ±7.0 ±7.9 ±7.0 ±7.9 เปนไปตามกฎหมาย

8 โรงงานท่ี 8 อุตสาหกรรมอาหาร ปราจีนบุรี BOD 5-ก.ย.-61 5 13.3 13.3 13.3 13 13 14 ±0.3 ±0.3 ±0.7 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

9 โรงงานท่ี 9 ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฉะเชิงเทรา COD 12-ก.ย.-61 15 24.5 24.4 25.3 33.0 31.0 32.0 ±8.5 ±6.6 ±6.7 ±24 ±24 ±24 เปนไปตามกฎหมาย

10 โรงงานท่ี 10 เคร่ืองด่ืม ฉะเชิงเทรา BOD 13-ก.ย.-61 5 5.3 5.3 5.3 2.3 2.4 2.6 ±3.0 ±2.9 ±2.7 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

11 โรงงานท่ี 11 ผลิตเอทิลแอลกอฮอล ปราจีนบุรี BOD 13-ก.ย.-61 5 0.4 0.4 0.4 1.3 1.3 1.4 ±0.9 ±0.9 ±1.0 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

12 โรงงานท่ี 12 อุตสาหกรรมอาหาร ระยอง BOD 18-ก.ย.-61 5 6.18 6.18 6.18 13.0 12.0 13.0 ±6.8 ±5.8 ±6.8 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

COD 18-ก.ย.-61 5 53.01 53.01 53 68 68 69 ±15 ±15 ±6.9 ±24 ±24 ±24 เปนไปตามกฎหมาย

13 โรงงานท่ี 13 อุตสาหกรรมเกษตร ระยอง BOD 18-ก.ย.-61 5 0.92 1.14 0.98 18 18 16 ±17 ±17 ±15 ±7.0 ±7.0 ±7.0 ไมเปนไปตามกฎหมาย

COD 18-ก.ย.-61 5 6.98 8.06 6.78 65 68 71 ±58 ±60 ±64 ±24 ±24 ±24 ไมเปนไปตามกฎหมาย

14 โรงงานท่ี 14 บําบัดนํ้าเสียรวม ระยอง BOD 20-ก.ย.-61 6 4.42 4.85 5.75 7.6 7.4 7.4 ±3.2 ±2.6 ±1.6 ±7.0 ±7.0 ±7.0 เปนไปตามกฎหมาย

15 โรงงานท่ี 15 ส่ิงทอ ระยอง COD 20-ก.ย.-61 5 175.7 178.9 178 149 161 152 ±27 ±18 ±26 ±30 ±34 ±30 เปนไปตามกฎหมาย

ประกอบกิจการ เคร่ืองมือ Online

คาความคลาดเคล่ือน

ตามประกาศ

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห

 Laboratory สรุป

อันดับ รายช่ือโรงงาน จังหวัด เคร่ือง Online
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3.5 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹                   
à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ                                                     

(BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online)  »ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ 2561 
 
 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก รวมกับกลุมเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดทําโครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพ่ือตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ 
COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 ศวภ.ตอ.ไดเชิญโรงงานอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ จํานวน 15 แหง 
โดยพิจารณาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไมเคยเขารวมโครงการและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมผานการประเมิน                  
คาความคลาดเคลื่อนฯเมื่อปงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดภาพที่ 2.1 แบงออกเปน 7 ประเภทประกอบ
กิจการโรงงาน 
    
 

 

 

 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้ง

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐  

 
 
เปนไปตามประกาศรอยละ 90 และไมเปนไปตามประกาศรอยละ 10  
  

 

ภาพท่ี 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ 

 

 

 

 

 
 

33%

13%
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13%

7%

7%

20%

โรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งระบาย
ออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ

พเิศษ (BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตเอทิลแอลกอฮอล

เครื่องด่ืม

สิ่งทอ

ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

บาํบัดนํ้าเสียรวม
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  3.5.1 âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ ¤�ÒºÕâÍ´Õ ( BOD Online ) 
  จากการตรวจติดตามคาความคาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online) 
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น 9 โรงงาน ประกอบไปดวย   
  1) อุตสาหกรรมอาหาร (ลําดับที่ 4 และ 6)    จํานวน 3 โรงงาน  
  2) อุตสาหกรรมเกษตร (ลําดับที่ 8 และ 9)   จํานวน 1 โรงงาน  
  3) ผลิตเอทิลแอลกอฮอล (ลําดับที่ 17)    จํานวน 1 โรงงาน 
  4) เครื่องดื่ม (ลําดับที่ 20)      จํานวน 1 โรงงาน 
  5) บําบัดน้ําเสียรวม (ลําดับที่ 101)    จํานวน 3 โรงงาน 
 การประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษตามหลักเกณฑตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมฯ จากการดําเนินการเก็บตัวอยางและประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
พิเศษคาบีโอดี (BOD Online) ผลการประเมินพบวาโรงงานที่ผานการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษทั้ง 9 แหง ประกอบไปดวย 1) ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร (ลําดับที่ 4 และ 6) จํานวน 2 โรงงาน  
2) อุตสาหกรรมเกษตร (ลําดับที่ 8 และ 9) จํานวน 1 โรงงาน 3) ผลิตเอทิลแอลกอฮอล (ลําดับที่ 17) จํานวน 1 
โรงงาน 4) เครื่องดื่ม (ลําดับที่ 20) จํานวน 1 โรงงาน และ 5) บําบัดน้ําเสียรวม  (ลําดับที่ 101) จํานวน 3 โรงงาน 
และพบวาโรงงานท่ีประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร (ลําดับที่ 4 และ 6) จํานวน 1 โรงงาน เกินคามาตรฐาน        
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตอง
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ รายละเอียดดังภาพที่ 2.2  
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online) 
  
 

เปนไปตามประกาศ
89%

ไมเปนไปตาม
ประกาศ
11%

ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี (BOD Online) ปงบประมาณ 2561

เปนไปตามประกาศ

ไมเปนไปตามประกาศ
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 3.5.2 âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ ¤�Ò«ÕâÍ´Õ  (COD Online ) 
        จากการตรวจเย่ียม และตรวจติดตามคาความคาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาซีโอดี (COD 
Online) โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น 2 โรงงาน ประกอบไปดวย   
 1) สิ่งทอ (ลําดับที่ 22)     จํานวน 1 โรงงาน   
  2) ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ลําดับที่ 42)    จํานวน 1 โรงงาน  
  การประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษตามหลักเกณฑตามประกาศ         
กรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ จากการดําเนินการเก็บตัวอยางและประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษคาซีโอดี (COD Online) ผลการประเมินพบวาโรงงานท่ีผานการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ ทั้ง 2  แหง ประกอบไปดวย 1) สิ่งทอ (ลําดับที่ 22) จํานวน 1 โรงงาน และ       
2) ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ลําดับที่ 42) จํานวน 1 โรงงาน  รายละเอียดดังภาพที่ 2.3 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ผลการประเมนิคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาซีโอดี (COD Online) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

เปนไปตามประกาศ
100%

ไมเปนไปตาม
ประกาศ

0%

ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาซีโอดี (COD Online) ปงบประมาร 2561

เปนไปตามประกาศ

ไมเปนไปตามประกาศ
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  3.5.3 âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµỐ µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ ¤�ÒºÕâÍ Ṍ «ÕâÍ´Õ (BOD COD Online) 

 จากการตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามคาความคาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี ซีโอดี 
(BOD COD Online)  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น 4 โรงงาน  
  1) อุตสาหกรรมอาหาร (ลําดับที่ 4 และ 6)   จํานวน 2 โรงงาน 
  2) อุตสาหกรรมเกษตร (ลําดับที่ 8 และ 9)  จํานวน 1 โรงงาน 
  3) เครื่องดื่ม (ลําดับที่ 20)     จํานวน 1 โรงงาน 
 การประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษตามหลักเกณฑตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมฯ จากการดําเนินการเก็บตัวอยางและประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
คาบีโอดี ซีโอดี (BOD COD Online) ผลการประเมินพบวาโรงงานท่ีผานการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ จํานวน 3 แหง ประกอบไปดวย 1) อุตสาหกรรมอาหาร (ลําดับที่ 4 และ 6)  
จํานวน 2 โรงงาน และ 2) เครื่องดื่ม (ลําดับที่ 20) จํานวน 1 โรงงาน สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมผานการ
ประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ จํานวน 1 แหง ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร              
(ลําดับที่ 8 และ 9) จํานวน 1 โรงงาน รายละเอียดดังภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ผลการประเมนิคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ 
คาบีโอดี ซีโอดี (BOD COD Online) 

 
 
 
 

เปนไปตามประกาศ
75%

ไมเปนไปตาม
ประกาศ
25%

ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี ซีโอดี (BOD COD Online) ปงบประมาณ 2561 

เปนไปตามประกาศ

ไมเปนไปตามประกาศ
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 3.5.4 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ô é§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹              
à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³�¾ÔàÈÉ ( BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) 
»ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ 2561 ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ  
 
 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก รวมกับกลุมเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดทําโครงการสํารวจและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ 
(BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 มีโรงงานอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 15 โรงงาน
จาก 78 โรงงาน คิดเปนรอยละ 19.2 ของโรงงานทั้งหมด ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนตามประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือ
หรืออุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด 
พบวาเปนไปตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 13 โรงงาน คิดเปนรอยละ 88 และ ไมเปนไปตาม
ประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 โรงงาน คิดเปนรอยละ 12 รายละเอียดดังภาพที่ 2.5 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online) 
 คาซีโอดี (COD Online)  และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online) 
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สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี (BOD Online), คาซีโอดี (COD Online)  และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online)

ปงบประมาณ 2561 

เปนไปตามประกาศ (ผาน) ไมเปนไปตามประกาศ (ไมผาน)
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 ÈÙ¹Â�à½�ÒÃÐÇÑ§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡ โดยการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดมีแนวคิดในการจัดทํา
โครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (EIMC Connect) และสรางความตระหนักให
ความรูแกผูที่เก่ียวของตลอดจนถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม 
ใหกับสถานประกอบการ เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด คณาจารยสถาบันอุดมศึกษาและเจาหนาท่ี ศวภ.ตอ.โดย                 
มีเปาหมายสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และน้ําเสีย ที่เปนอันตราย รวมถึง
การสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และควบคุมพื้นที่                        
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และสรางความ
ตระหนักใหบุคคลที่มีสวนเก่ียวของถึงปญหาสิ่งแวดลอม และการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายท่ีสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   
4.1 â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊÃ�Ò§à¤Ã×Í¢�ÒÂà½�ÒÃÐÇÑ§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (EIMC Connect)  

áÅÐÊÃ�Ò§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ãË�¤ÇÒÁÃÙ�á¡�¼Ù�·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§µÅÍ´¨¹¶�ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ�»�ËÒ¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº·Ôé§ 
¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ ¢ÂÐ¾ÔÉ áÅÐ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

   
ô.ñ.ñ ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å 
 ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการลักลอบนําเขาขยะอิเล็กทรอนิกส การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และน้ํา
เสีย ที่เปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ มีแนวโนมเพ่ิมสูงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ของภาคตะวันออก กลายเปนพ้ืนที่รองรับกากอุตสาหกรรม สารเคมีเสื่อมสภาพ น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สงผล
กระทบอยางมากตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลไดเรงดําเนินการโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ที่ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามเปาหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการ
สงเสริมการลงทุน ทําใหการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน ถาไมมีการบริหารจัดการที่ดีอาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเฝาระวังมลพิษอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก ในป พ.ศ. 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดดําเนินการเปดศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก (EIMC) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบให กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทําโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมพ้ืนที่นอกนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่การเฝา
ระวังการระบายมลพิษน้ํา และมลพิษอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
และคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแนน และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูล และการ
รายงานผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม ลักลักอบทิ้ง
ของเสียอันตรายตางๆนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงใหความรูความเขาใจแกประชาชน และสถานศึกษาในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสอดคลองกับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่ มีระเบียบแบบแผนในเรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด ศนูยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการดําเนินงานของศูนยวิจัย
และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สารเคมีเสื่อมสภาพ และน้ําเสียที่เปนอันตราย มีผลกระทบตอ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และชุมชน รวมถึงการเก็บรักษา การขนสงวัตถุอันตราย บัญชีรายชื่อวัถตุอันตรายที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและอนุญาต 
 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดมีแนวคิดในการจัดทําโครงการสัมมนา
การสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (EIMC Connect) และสรางความตระหนักใหความรูแกผูที่เก่ียวของ
ตลอดจนถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสีย สารเคมีอันตราย ขยะพิษ กากอุตสาหกรรม ใหกับสถาน
ประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด เจาหนาที่ กวภ. โดยมีเปาหมายสรางความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สารเคมีและน้ําเสีย ที่เปนอันตราย รวมถึงการสรางเครือขาย
เฝาระวังสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด เพื่อสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และสรางความตระหนักใหบุคคลที่มีสวนเก่ียวของถึง
ปญหาสิ่ งแวดลอม และการลักลอบทิ้ งของเสียอันตรายที่ส งผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ô.ñ.ò ÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม  
 ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการอยูรวมกันระหวางโรงงานกับชุมชน (สังคม) 
 
ô.ñ.ó ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 
 1) เพ่ือสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  และครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด 
 2) เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สารเคมีและน้ําเสีย                
ที่เปนอันตรายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
 3) เพ่ือใหความรูเก่ียวกับกากอุตสาหกรรม กฎหมายที่เก่ียวของ และผลกระทบที่เก่ียวของในการดําเนินกิจการ  
 4) เพ่ือใหผูที่เก่ียวของมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเก็บ รักษา การขนสงวัตถุอันตราย และบัญชีรายชื่อวัถตุ
อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
 
ô.ñ.ô ¡ÅØ�Áà»�ÒËÁÒÂ            รวม         120  คน 
 1) สถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน        จํานวน 64 คน 
 2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก         จํานวน 16 คน 
 3) เจาหนาที่ กวภ.            จํานวน 40 คน 
            
ô.ñ.õ ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 
 ระยะเวลาดําเนินการสัมมนา จํานวน 1 วัน  (วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561)   
 
ô.ñ.ö »ÃÐâÂª¹�·Õè¤Ò´Ç�Ò¨Ðä´�ÃÑº 
 1) ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 
สารเคมีและน้ําเสียที่เปนอันตรายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
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 2) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม กฎหมายที่เก่ียวของ และผลกระทบท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินกิจการ  
 3) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บ รักษา การขนสงวัตถุอันตราย และบัญชีรายชื่อ
วัถตุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและการอนุญาต 
 
ô.ñ.÷ ¢Ñé¹µÍ¹ÃÙ»áºº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹  (ข้ันตอนการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
  

ข้ันตอนรูปแบบการดําเนินโครงการ ระเวลาดําเนินงาน 

7.1 ขออนุมัติโครงการฯ กรกฎาคม 61 
7.2 เชิญสถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน, สอจ.,เจาหนาที่กวภ. กรกฎาคม 61 
7.3 รับลงทะเบียนเขารวมโครงการผาน Facebook : @EimcConnect 1-10 ส.ค. 61 
7.4 กิจกรรมสัมมนาโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม (EIMC Connect)  

22 สิงหาคม 61 

7.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม (EIMC Connect) 

1-15 กันยายน 61 

 
ô.ñ.ø ÇÔ·ÂÒ¡Ã 
 1) นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล ผูอํานวยการกลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 
  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 2) นายไชยพันธ ครันเล็ก วิศวกรปฏิบัติการ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตราย 
  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 3) นางสาวปทมวรรณ คุณประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมความปลอดภัยสารเคมี 
  กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ô.ñ.ù §º»ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡ÒÃ 
 งบประมาณในการดําเนินโครงการรวมเปนเงิน 55,000.- บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน)  
แบงออกเปน 2 สวน             
 1) คาใชจายในการดําเนินงานงบประมาณ ศบพ. จํานวน 35,800 บาท (สามหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)  
 2) ใชงบการดําเนินงานของ ศวภ.ตอ.จํานวน 19,200 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)  
 
ô.ñ.ñð Ê¶Ò¹·Õè́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 
  ณ หองประชุม 210 ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
  ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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4.2 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊÃ�Ò§à¤Ã×Í¢�ÒÂà½�ÒÃÐÇÑ§ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

áÅÐ¶�ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ�»�ËÒ¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº·Ôé§¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ ¢ÂÐ¾ÔÉ áÅÐ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
Eastern Industrial Environment Monitoring Connect Project (EIMC Connect) 

  
ผอ.พะเยาว คํามุข ผูอํานวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนประธานเปดโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 
และถายภาพรวมกับวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา 
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นายวิโรจน จิตวีระนันรังษี ผูอาํนวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
กลาวรายงานวัตถุประสงค 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล ผูอาํนวยการกลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอนัตราย 
กองบริหารจัดการวัตถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บรรยายในหัวขอ “การสรางความรู ความเขาใจ การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอนัตราย” 
 

 

 

 

 

 

 
 

นายไชยพันธ ครันเล็ก วิศวกรปฏิบัติการ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอนัตราย 
กองบริหารจัดการวัตถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บรรยาย “การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการขนสงวัตถุอันตรายการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ” 
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นางสาวปทมวรรณ คุณประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมความปลอดภัยสารเคมี 
กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บรรยาย “ถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพษิ และกากอุตสาหกรรม” 
และ“ถายทอดความรูในระบบกากอุตสาหกรรม กฎหมาย การดําเนินการและผลกระทบของการประกอบกิจการ” 
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áÅÐ¶�ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ�»�ËÒ¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº·Ôé§¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ ¢ÂÐ¾ÔÉ áÅÐ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
Eastern Industrial Environment Monitoring Connect Project (EIMC Connect) 

 
 สรุปผลการดําเนินงานระดับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมออกเปน 6 ขอดังนี้  
1.ความพึงพอใจในกิจกรรมและสถานท่ี 
 1.1 หัวขอบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสัมมนา ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 100 
 1.2 เนื้อหาสาระในการสัมมนาตรงกับความตองการ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 87.5 
 1.3 ระยะเวลาในการสัมมนามีความเหมาะสม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5 
  1.4 ความเหมาะสมของสถานที่ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100  
2.ความพึงใจในวิทยากร "นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล" 
 2.1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
 2.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 62.5   
 2.3 การตอบคําถาม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5    
 2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
3.ความพึงใจในวิทยากร "นายไชยพันธ ครันเล็ก" 
 3.1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 75   
 3.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
 3.3 การตอบคําถาม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
 3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
4. ความพึงใจในวิทยากร "นางสาวปทมวรรณ คุณประเสริฐ" 
 4.1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100    
 4.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100    
 4.3 การตอบคําถาม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100    
 4.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100 
5.ความพึงพอใจดานการใหบริการและประชาสัมพันธโครงการ 
 5.1 การใหขอมูลและการประชาสัมพันธโครงการมีความเหมาะสมความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก               
รอยละ 87.5  
 5.2 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100 
6.ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการสัมมนา 
 6.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากการสัมมนา ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก  
รอยละ 100 
 6.2 ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการสัมมนาไปใชการปฏิบัติงานได ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก                    
รอยละ 100 
 6.3 หลักสูตรเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของทานหรือไม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก 
รอยละ 100 
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õ.ñ ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹  
 ในปงบประมาณ 2561 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  โดยการดําเนินงานของ
ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
ไดดําเนินงานตางๆ ดังตอไปนี้  
 
๕.1.1 สรุปสถานการณคุณภาพอากาศในพื้นท่ีหนาแนน 
      ในป พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนที่แหลง
อุตสาหกรรมหนาแนน ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรนซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้                              
นิคมอุตสาหกรรมบอวิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                      
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดยตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ                
ที่โรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยงไดรับมลพิษจากแหลง
อุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบตอโรงเรียน วัด และชุมชน พื้นที่ดังกลาวมีการอาศัยอยูของประชาชนอยาง
หนาแนน ผลการเฝาระวังคุณภาพอากาศพบวา กาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2) ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 2.2 ppb 
สูงกวาในป พ.ศ. 2559 และ2560 มีคาเทากับ 1.6 และ 2.1 ppb ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป                   
(คามาตรฐาน SO2 เทากับ 40 ppb) กาซไนไตรเจนไดออกไซค (NO2) ป พ.ศ.2561 มีคาเทากับ 21 ppb                  
มีคาลดลงจาก พ.ศ. 2560 มีคาเทากับ 41 ppb เกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ โดยทั่วไป                     
(คามาตรฐาน NO2 เทากับ 30 ppb) กาซโอโซน (O3) ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 22 ppb ซึ่งต่ํากวาป พ.ศ.2560 
ที่มีคาเทากับ 38 ppb และสูงกวาในป พ.ศ. 2559 มีคาเทากับ 18 ppb ผลการตรวจวัดสภาพอากาศทาง
อุตนุิยมวิทยาพบวาทิศทางลมสวนใหญ พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความเร็วเฉลี่ย
ที่ 3.22 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือกลุมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)  
 
๕.1.2 โครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อน
ของเครื่องมือหรือเครื่องอปุกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561                        
 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก รวมกับ กลุมเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานจัดทํา
โครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของ
เครื ่องมือหรือเครื ่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 15 โรงงาน ผลการประเมินคาความคลาดเคลื ่อนตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือ
อุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด 
พบวาเปนไปตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 13 โรงงาน คิดเปนรอยละ 88 และ ไมเปนไป
ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 โรงงาน คิดเปนรอยละ 12 รายละเอียดดังภาพที่ 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online) 
 คาซีโอดี (COD Online)  และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online) 

 

๕.1.3 โครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและถายทอดความรูปญหาการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม (EIMC Connect) 
 สรุปผลการดําเนินงานระดับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม 
(EIMC Connect) แบงออกเปน 6 ขอ ดังนี้  
1.ความพึงพอใจในกิจกรรมและสถานท่ี 
 1.1 หัวขอบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสัมมนา ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 100 
 1.2 เนื้อหาสาระในการสัมมนาตรงกับความตองการ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 87.5 
 1.3 ระยะเวลาในการสัมมนามีความเหมาะสม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5 
  1.4 ความเหมาะสมของสถานที่ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100  
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2.ความพึงใจในวิทยากร "นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล" 
 2.1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
 2.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 62.5   
 2.3 การตอบคําถาม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5    
 2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
3.ความพึงใจในวิทยากร "นายไชยพันธ ครันเล็ก" 
 3.1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 75   
 3.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
 3.3 การตอบคาํถาม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
 3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในระดับดี รอยละ 87.5   
4. ความพึงใจในวิทยากร "นางสาวปทมวรรณ คุณประเสริฐ " 
 4.1 ความรอบรู ในเนื้อหาของวิทยากร ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100    
 4.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100    
 4.3 การตอบคําถาม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100    
 4.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100 
5.ความพึงพอใจดานการใหบริการและประชาสัมพันธโครงการ 
 5.1 การใหขอมูลและการประชาสัมพันธโครงการมีความเหมาะสม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก               
รอยละ 87.5  
 5.2 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100 
6.ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการสัมมนา 
 6.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากการสัมมนา ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก  
รอยละ 100 
 6.2 ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการสัมมนาไปใชการปฏิบัติงานได ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก                    
รอยละ 100 
 6.3 หลักสูตรเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของทานหรือไม ความพึงพอใจในระดับดีและดี
มาก รอยละ 100 
 
õ.ò.¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð 
 5.2.1 ควรมกีารเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่แหลงอุตสาหกรรมหนาแนนในควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออกที่
มแีหลงอุตสาหกรรมหนาแนน 
 5.2.2 ควรมีการตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ 
COD Online) ใหควบคุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 5.2.3 ควรดําเนินโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและถายทอดความรู
ปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม อยางตอเนื่องโดยเพิ่มกลุมเปาหมายจากเดิมเปน
กลุมโรงงานอุตสาหกรรม เปนเยาวชน หรือประชาชนในพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมโดยตรง  
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ศนูยเฝาระวงัสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
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