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ศูนยควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
การดำเนินงานแกไขปญหาการปนเปอนมลพิษในดินและน้ำใตดิน
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
จากแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำประเภทนิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำป พ.ศ.2556
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ความคืบหนาโครงการนำรอง
เพื่อเผยแพรขอมูลมลพิษ ณ จังหวัดระยอง

จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ได้รวบรวมเนื้อหาสาระการด�ำเนินงาน
แก้ไขปัญหาการปนเปือ้ นมลพิษในดินและน�ำ้ ใต้ดนิ พืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทิง้ จากแหล่งก�ำเนิด
มลพิษทางน�้ำประเภทนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงความคืบหน้าโครงการน�ำร่องเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลมลพิษจังหวัดระยอง ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านวิชาการ ที่เป็นประโยชน์และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
เรื่อง : นายมานพ บุญแจ่ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
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ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ศู น ย์ ค วบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด ระยอง
จั ง หวั ด ระยองได้ รั บ การพั ฒ นา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น พื้ น ที่ แ ล ะ เ กิ ด ก า ร
ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพ
ชีวิตต่อชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
กลิ่นรบกวน ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ
ในแหล่งน�้ำ ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ปั ญ หาการจั ด การขยะและกากของเสี ย
อุตสาหกรรมที่ไม่ถูกวิธี รวมไปถึงปัญหา
การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล ระเบิด และเพลิงไหม้ เป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ระยอง โดยเฉพาะประชาชนทีต่ งั้ บ้านเรือนอาศัยใกล้กบั นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รบั ผลกระทบ
จากมลพิษอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการด�ำเนินงานสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเห็นชอบให้จัดตั้งของศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และอุตสาหกรรมในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์ควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยองขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมมลพิษ ด�ำเนิน
การตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังและสนับสนุนการด�ำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษใน
สิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉิน ด�ำเนินการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคประชาชนเพือ่ เฝ้าระวังมลพิษ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจในการด�ำเนินให้ทกุ ภาคส่วน และเสนอแนะมาตรการ แนวทาง ในการควบคุม แก้ไข
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำ� เนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้แก่ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนใน
การด�ำเนินการควบคุม แก้ไข และติดตามเฝ้าระวังปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม (น�้ำ ดิน อากาศ)
และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในพื้นที่จังหวัดระยองได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น หน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี หน่วยตรวจสอบ
มลพิษทางน�้ำเคลื่อนที่ เครื่องมืออุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์มลพิษต่างๆ ในภาคสนาม ฯลฯ
ซึ่งจะสามารถบรรเทาและแก้ไขความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษในด้านต่างๆ ให้แก่ชาวจังหวัด
ระยองได้
ในการจัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ให้ใช้พนื้ ทีศ่ นู ย์ราชการจังหวัด
ระยองส�ำหรับก่อสร้างศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) แล้ว
ซึ่งจะด�ำเนินการออกแบบรายละเอียด ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจะเร่งด�ำเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองในล�ำดับต่อไป

เรื่อง : นายอรุณกิจ สิทธิไชย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
ส�ำนักจัดการคุณภาพน�้ำ

การด� ำ เนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื ้ อ นมลพิ ษ ในดิ น และน�้ ำ ใต้ ดิ น

ในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด ระยอง
กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน�้ำใต้ดินในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในพื้นที่อุตสาหกรรมและในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยได้ด�ำเนินการสืบหาที่มา
การปนเปื้อนของมลพิษดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยจากการตรวจวัดคุณภาพน�้ำอย่างต่อเนื่อง 2 ครั้งต่อปี พบว่า
มีบ่อน�้ำตื้นในชุมชนโขดหิน ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่มีปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
เกินมาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ใต้ดนิ เพียง 1 แห่งเท่านัน้ โดยได้มกี ารรายงานผลการตรวจวัดต่อผูบ้ ริหารกรมควบคุมมลพิษและคณะท�ำงาน
เพื่อบูรณาการข้อมูลและก�ำกับการด�ำเนินงานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน�้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดระยองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้ดำ� เนินการเข้าตรวจสอบเพือ่ หาสาเหตุของการปนเปือ้ นสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs)
ในบ่อน�้ำตื้นดังกล่าว โดยได้ด�ำเนินการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าของพื้นที่ เช่น การใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้อาศัยในบ้านและ
การใช้สารเคมีเพือ่ การเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการตรวจวัดไอระเหยในดิน (Soil Gas) ทีค่ วามลึก 1 เมตร โดยเครือ่ งตรวจวัด
ไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในดินบริเวณบ้านพักอาศัย ส่วนการเก็บตัวอย่างน�้ำบ่อน�้ำตื้นดังกล่าวเพื่อติดตาม
การปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) นั้นได้ด�ำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2556

ภาพการส�ำรวจสภาพบ่อน�้ำตื้นที่พบปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
และการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่
ซึ่งผลการตรวจวัดเบื้องต้นมีการตรวจพบไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในดินในปริมาณต�่ำ ส่วนการใช้พื้นที่
ทั่วไปของเจ้าของพื้นที่นั้นไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
สารเคมีทางการเกษตรพื้นที่รอบๆ บ้านพักมีการใช้เพื่อจอดรถบรรทุกและพื้นที่นั่งเล่นของผู้อาศัยเท่านั้น นอกจากนี้ ยังไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณบ้าน ส่วนผลการเก็บตัวอย่างน�้ำบ่อน�้ำตื้นครั้งล่าสุดในช่วงเดือนธันวาคม 2556 นั้นอยู่ระหว่าง
รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำใต้ดินให้แก่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ทราบ และขอให้งด
การใช้นำ�้ จากบ่อน�ำ้ ตืน้ ดังกล่าวเพือ่ บริโภค ดืม่ หรือใช้ปรุงอาหารไว้กอ่ น แต่ยงั สามารถใช้เพือ่ รดน�ำ้ ต้นไม้ได้ นอกจากนี้ มีการวางแผน
เข้าส�ำรวจและหาสาเหตุการปนเปื้อนด้วยวิธีการตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในดินอย่างละเอียดอีกครั้งใน
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนจะเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่กระจายมลพิษต่อไป

ภาพการตรวจวัดไอระเหยในดิน (Soil Gas)
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เรื่อง : นายจักรพันธ์ วงษ์เวียง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
ฝ่ายตรวจและบังคับการ

การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ทิ้ ง

จากแหล่ ง ก� ำ เนิ ด มลพิ ษ ทางน�้ ำ ประเภทนิ ค มอุ ต สาหกรรม
และเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง

ประจ� ำ ปี พ.ศ.2556
จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมจ�ำนวนมากตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และมี
การขยายฐานการผลิตของโรงงานอย่างมาก รวมทัง้ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ทำ� การติดตาม
ตรวจสอบการระบายน�้ำทิ้งจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งน�้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงานเอง ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม
โดยเก็บตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ จากปลายท่อระบายน�ำ้ ทิง้ ทุกจุดทีม่ กี ารระบายน�ำ้ ทิง้ ออกสูส่ งิ่ แวดล้อมภายนอก ซึง่ ได้ดำ� เนินการร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อก�ำกับ
ดูแลและบังคับใช้กฎหมายกับนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการระบายน�้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ ด�ำเนินการตรวจสอบการระบายน�้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งถูก
ก�ำหนดให้เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน�ำ้ เสียลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะหรือออกสูส่ งิ่ แวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยท�ำการตรวจสอบการระบายน�ำ้ ทิง้ จากนิคมอุตสาหกรรม จ�ำนวน 8 แห่ง
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม จ�ำนวน 5 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งหมด 13 แห่ง สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ไม่ระบายน�้ำทิ้งออกภายนอกพื้นที่ มีจ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่
		 1) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
		 2) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์
		 3) เขตประกอบการอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลแลนด์
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2.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ระบายน�้ำทิ้งออกภายนอกพื้นที่ มีจ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2) นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
3) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
5) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
7) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
8) เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
9) เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด (มหาชน)
10) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

3. ผลการตรวจสอบลักษณะน�ำ้ ทิง้ ของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีร่ ะบายน�้ำทิง้ ออกภายนอกพืน้ ที่
จ�ำนวน 10 แห่ง ปรากฏว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิง้ จากแหล่งก�ำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม จ�ำนวน 9 แห่ง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมี BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ และแจ้งผลการตรวจสอบให้จังหวัดระยองและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ เพือ่ ให้มกี ารระบายน�ำ้ ทิง้ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และในภายหลัง
ได้รบั แจ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า เขตประกอบการฯ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ มีการระบายน�ำ้ ทิง้ เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดแล้ว
4. จากการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการเก็บสถิตแิ ละข้อมูลการจัดท�ำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย พ.ศ.2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่ามีการจัดท�ำบันทึกสถิติข้อมูลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ
ทส.1 และมีการจัดส่งรายงานสรุปผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรายเดือนตามแบบ ทส.2 ทุกแห่ง
5. ภายหลังการตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม กรณีนิคมฯ ที่ระบายน�้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐาน ได้แจ้งไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและจังหวัดระยอง และส่วนกรณีเขตประกอบการฯ ที่ระบายน�้ำทิ้งมี
ค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดระยองพิจารณาอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้ระบายน�้ำทิ้งเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

5

เรื่อง : นายอร่าม พันธุ์วรรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
		 ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ความคื บ หน้ า โครงการน� ำ ร่ อ ง
เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล มลพิ ษ
ณ จั ง หวั ด ระยอง
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ได้ด�ำเนินโครงการ “The Development of Basic Schemes
for PRTR System in the Kingdom of Thailand : JICA-PRTR” เพื่อพัฒนาระบบท�ำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ
Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารมลพิษจาก
แหล่งก�ำเนิดสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ น�้ำ และดิน รวมทั้งข้อมูลการเคลื่อนย้ายน�้ำเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพื่อ
บ�ำบัดหรือก�ำจัด ทั้งนี้ ระบบการรายงานข้อมูลดังกล่าวจะท�ำให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงสถานภาพ/แนวโน้มการปลดปล่อยมลพิษ
เฉพาะประเภทและเฉพาะพื้นที่ต่างๆ โดยภาครัฐสามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
แหล่งก�ำเนิดประเภทต่างๆ หรือก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาจน�ำข้อมูลมาใช้พิจารณาตรวจสอบ
จุดที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือสูญเสียวัตถุดิบ และปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือระบบการจัดการสารเคมีภายในโรงงาน ท�ำให้ลด
การสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดการปลดปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชนและประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจการพัฒนาและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองด้วยอีกทางหนึ่ง
2556ดเลือกจั
2557
2558 น
โครงการนี้มีระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ 4 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 - กุมภาพั2555
นธ์ 2558 โดยคั
งหวัดระยองเป็
พืน้ ทีต่ น้ แบบเพือ่ น�ำร่องการเผยแพร่ขอ้ มูลการปลดปล่อยมลพิษ จ�ำนวน 107 รายการ (ดังแสดงในตารางที่ 1) จากแหล่งก�ำเนิดประเภท
ต่างๆ (ดังแสดงในภาพที่ 1) ในปี 2556 - 2557 โดยมีแผนด�ำเนินโครงการน�ำร่องแบ่งเป็น 6 ระยะด้วยกัน สรุปได้ดังนี้
แผนการด�ำเนินโครงการ (โดยสรุป)
ระยะที่ 1 ประชาสัมพันธ์เพื่อท�ำความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 2 ฝึกอบรมวิธีการประเมินและรายงานข้อมูล PRTR ให้กับกิจการที่จัดเป็น
แหล่งก�ำเนิดประเภท Point Source
ระยะที่ 3 ให้ความช่วยเหลือในการประเมินการปลดปล่อยมลพิษ
ระยะที่ 4 การรายงานและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งก�ำเนิดประเภท Point Source
และ Non Point Source
ระยะที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและด�ำเนินการสื่อสารความเสี่ยง
ระยะที่ 6 รับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อโครงการน�ำร่อง
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2555

2556

2557

2558

ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงานในระยะที่ 3 กล่าวคือ การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการหรือแหล่งก�ำเนิดประเภทต่างๆ ในการค�ำนวณ
การปลดปล่อยและเคลือ่ นย้ายมลพิษ รวมทัง้ การศึกษาและเตรียมการเพือ่ ประเมินการปลดปล่อยมลพิษจากภาคการเกษตร ยานพาหนะ
สถานีบริการน�้ำมัน และการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น เพื่อน�ำไปผนวกกับข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด
ประเภท Point Source และเผยแพร่ผ่านทาง Website ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา (ดังแสดงในภาพที่ 2) ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่ม
เผยแพร่ข้อมูลได้ประมาณปลายปี 2557

ตารางที่ 1 ประเภทสารเคมี/มลพิษส�ำหรับด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ณ จังหวัดระยอง
สาร

ประเภทของสารเคมี/มลพิษ

จ�ำนวน (รายการ)

สารเคมี (Chemical) สารเคมีทางการเกษตร/สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เช่น Atrazine,
Butachlor ฯลฯ
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สารประกอบโลหะและธาตุ เช่น ตะกั่วและสารประกอบ ฯลฯ
สารประกอบอินทรีย์ เช่น เบนซีน โทลูอีน ฯลฯ
มลพิษหลัก (Sox, NOx)
มลพิษที่ปลดปล่อยโดยไม่ตั้งใจ (Unintentional Pollutant) คือ Dioxins and
Furans

12
65
2
1

มลพิษ (Pollutant)

รวม

107

ภาพที่ 1 ประเภทแหล่งก�ำเนิดมลพิษเป้าหมายส�ำหรับด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ณ จังหวัดระยอง
แหล่งก�ำเนิดมลพิษ

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
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เรียน

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 32/2538
ไปรษณีย์สามเสนใน

ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครสมาชิกจดหมายข่าวฯ ได้ที่
กรมควบคุมมลพิษ
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