รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก
ปีงบประมาณ 2563
(สาหรับโรงงาน)

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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คำนำ
กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม มีภารกิจหลั กในการก ากั บดู แลผู้ ประกอบการธุ รกิ จอุตสาหกรรมโดยมุ่ งเน้ นเรื่ อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงานและให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้อง
ติดตั้งเครื่องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547 ใหโรงงานตามบั ญชี ท าย
กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ โรงงาน พ.ศ.2535 ที่ มี การระบายน้ าทิ้ งออกจากโรงงาน
ดั งตอไปนี้ โรงงานที่ มี ปริ มาณน้ าทิ้ งเกิ นกวา 10,000 ลู กบาศกเมตรตอวั นขึ้ นไป และโรงงานที่ มี ปริ มาณน้ าทิ้ งตั้ งแต
3,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไปจนถึง 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวันหรือมีปริมาณความสกปรกในรูปของปริมาณบีโอดี
ชวงไหลเขา (Influent BOD Load) ตั้งแต 4,000 กิโลกรัม ตอวันขึ้นไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให
โรงงานที่ตองมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 กาหนดใหโรงงานที่ตอง มีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือ
หรือเครื่ องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ดังนี้ โรงงานที่มีปริ มาณน้าทิ้ งตั้งแต 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไปแตไมถึ ง
3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และ โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป แตไมถึง 1,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ ค่าบีโอดี (BOD) และหรือเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี (COD) ของน้า
ทิ้งที่สามารถให้สัญญาณไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง โรงงานประเภทประกอบกิจการต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดีหรือเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี
หรือติดตั้งเครื่องตรวจวัดทั้งสองชนิดดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
เพิ่มเติมพ.ศ. 2550
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดาเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวัน ออก กองวิจัย และเตือ นภัยมลพิษ โรงงาน จึง ได้จัด ทาโครงการตรวจประเมินและตรวจติดตาม
ค่า ความคลาดเคลื่อ นเครื่อ งมือ หรือ เครื่อ งอุป กรณ์พิเ ศษบีโ อดี ซีโ อดี อย่า งต่อ เนื่อ ง พื้น ที่ภ าคตะวัน ออก เพื่อให้
การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีค่าความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัด
เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียให้
มีการตรวจวัดค่าบี โอดีและ/หรื อซีโอดี ในโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่ องมื อหรือเครื่ องอุปกรณ์ พิเศษฯ และหาค่าความ
คลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ โดยเทียบกับผลการวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการกากับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงาน และให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงงานที่มีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่ องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให
โรงงานที่ตองมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ใหโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการ
ระบายน้าทิ้งออกจากโรงงาน ดังตอไปนี้ 1. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งเกินกวา 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป 2. โรงงานที่มี
ปริมาณน้าทิ้งตั้งแต
ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไปจนถึง 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวันหรือ มีปริมาณความสกปรกในรูป
ของปริมาณบีโอดีชวงไหลเขา (Influent BOD Load) ตั้งแต
กิโลกรัม ตอวันขึ้นไป 3. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งตั้งแต
1,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป แตไมถึง 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และ 4. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก
เมตรตอวันขึ้นไป แตไมถึง 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ ค่าบีโอดี (BOD) และหรือ
เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี (COD) ของน้าทิ้งที่สามารถให้สัญญาณไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่องโรงงานใดจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดีหรือเครื่อง
ตรวจวั ดค่ าซี โ อดี หรื อติ ดตั้ งเครื่ องตรวจวั ดทั้ งสองชนิ ดดั งกล่ าวให้ เป็ นไปตามประกาศกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550 ปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลโรงงานข้อมูลมาที่ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้ อม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และเข้าร่ วมโครงการประจาปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 71 โรงงาน แบ่งออกเป็นจั งหวั ด
ฉะเชิงเทราจานวน 4 โรงงาน จังหวัดชลบุรี จานวน 9 โรงงาน จังหวัดระยอง จานวน 47 โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี จานวน
10 โรงงาน และจังหวัดนครนายก จานวน 1 โรงงาน เพื่อให้มีการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษบีโอดี และ ซีโอดี
ถูกต้อง แม่นยา และมีความน่าเชื่อถือ
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาค
ตะวันออก จึงได้จัดทาโครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี
ซีโอดี อย่างต่อเนื่ อง พื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อให้การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่
ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
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1.2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่ อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโ อดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่ อง
เป็นระยะเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564
2.2 เพื่อให้การกากับดูแลการส่ งข้อมูล และตรวจติดตามเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโ อดี ซีโอดี อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
2.3 เพื่อตรวจติดตามเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของโครงกำร
ตรวจติ ด ตามค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของเครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ พิ เ ศษบี โ อดี ซี โ อดี อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พื้ น ที่
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก และปราจีนบุรี) จานวน 70 โรงงาน
1.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนและแผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
2562
พ.ย. ธ.ค.

1

การดาเนินการขออนุมัติโครงการฯ

2

เชิญโรงงาน เข้าร่วมโครงการฯ

3

ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 1
ระยอง (5) ฉะเชิงเทรา (2) นครนายก (1)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 2
ระยอง (6) ฉะเชิงเทรา (2) ชลบุรี (1)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้า กลุ่มที่ 3
ระยอง (8) ชลบุรี (2)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 4
ระยอง (6) ชลบุรี (2)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 5
ระยอง (7) ชลบุรี (2)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 6
ระยอง (7) ชลบุรี (2)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 7
ระยอง (4) ปราจีนบุรี (5)
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ากลุ่มที่ 8
ระยอง (4) ปราจีนบุรี (5)
การดาเนินการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
การและรายงานผล
สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร (เดือน)
2563
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.
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1.5 เป้ำหมำยโครงกำร
เก็บตัวอย่างน้าวิเคราะห์ค่าบีโอดี และซีโอดี สาหรับโรงงานที่ส่งข้อมูลมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 40
โรงงาน หรือไม่น้อยกว่า 120 ตัวอย่าง (เดือนละไม่น้อยกว่า 5 โรงงาน)
1.6 ระยะเวลำกำรดำเนินงำน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
1.7 งบประมำณ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

1.8 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.8.1 โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ และเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลการตรวจวัดค่าคุณภาพน้าทิ้งมา
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกแล้วได้รับการตรวจสอบค่าความ
คลาดเคลื่อนของการตรวจวัดของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ
1.8.2 การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความพร้อมของเครื่องมือหรืออุปกรณ์
พิเศษบีโอดี และซีโอดี ในพื้นที่ภาคตะวันออก
1.8.3 การตรวจสอบค่ าความคลาดเคลื่ อนของเครื่ องมื อหรื อเครื่ องอุ ปกรณ์ พิ เศษฯ สามารถใช้ งานได้ และมี
ประสิทธิภาพในการตรวจวัด
1.8.4 ศูนย์ฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงงานโรงงานที่
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯเพื่อสามารถติดต่อประสานงานการทวนสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.9 ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

1.10 ผู้ประสำนงำนโครงกำร

นางสาวสุนิตษา คงน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
(โทร.0-3805-7260)
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บทที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
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บทที่ 2
ข้อมูลทัว่ ไป
2.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
โรงงานที่ต องมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดใหโรงงานที่ต องมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดใหโรงงานที่ต อง
มีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง อุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ใหโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการระบาย
น้าทิ้งออกจากโรงงาน ดังตอไปนี้
1. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งเกินกวา 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
2. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งตั้งแต ,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไปจนถึง 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวันหรือมีปริมาณ
ความสกปรกในรูปของปริมาณบีโอดีชวงไหลเขา (Influent BOD Load) ตั้งแต ,000 กิโลกรัม ตอวันขึ้นไป
3. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งตั้งแต ,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป แตไมถึง 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
4. โรงงานที่มีปริมาณน้าทิ้งตั้งแต
ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป แตไมถึง 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
น้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กาหนดใหโรงงานที่ต องมีระบบบาบัดน้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุป
กรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไมหมายความรวมถึงน้าหลอเย็น (Cooling Water) จากกระบวนการหลอเย็นซึ่ง
เปนการระบายความรอนเทานั้นและไมมีการปนเปอนในกระบวนการที่ทาใหเกิดความสกปรกในรูปของบีโอดี หรือซีโอดี
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ต องมีระบบบาบัดน้าเสีย
ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ดาเนินการติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพิ่มเติมตามหลักเกณฑดังตารางที่ 2.1
ตำรำงที่ 2.1 หลักเกณฑ์โรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม
โรงงำนที่ต้องติดตัง้
เครื่องตรวจวัดคำบีโอดี
(ข้อ 3.1)
โรงงานลาดับที่
4 5 6 7 8 9 10 11 13
15 16 17 19 20 52

โรงงำนที่ต้องติดตัง้
เครื่องตรวจวัดคำซีโอดี
(ข้อ 3.2)
โรงงานลาดับที่
22 24 29 38 40 42 44 49

โรงงำนลำดับที่ 101
(ข้อ 3.3)
(ข้อ 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3)
รับน้าเสีย ข้อ 3.1 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดี
รับน้าเสีย ข้อ 3.2 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาซีโอดี
รับน้าเสีย ข้อ 3.1 และ 3.2
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดี และค่าซีโอดี
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2.2 เครื่องตรวจวัดคำบีโอดีหรือเครื่องตรวจวัดคำซีโอดี
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดี (BOD) และหรือเครื่องตรวจวัดคาซีโอดี (COD) ของน้าทิ้งที่สามารถใหสัญญาณ
ไฟฟาไดอยางตอเนื่องและสงเขาสู ระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงงานเพื่อบันทึกขอมูลและแสดงขอมูลยอนหลังไดอยาง
ตอเนื่องโรงงานใดจะตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดีหรือเครื่องตรวจวัดคาซีโอดี หรือติดตั้งเครื่องตรวจวัดทั้งสอง
ชนิดดังกลาวตองไดรับ ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเครื่องตรวจวัดค าบีโอดีหรือเครื่องตรวจวัด
คาซีโอดีตองมีคุณสมบัติดังนี้
การตรวจวั ด คาบี โ อดี แ ละคาซี โ อดี จ ะตองใชระยะเวลาในการตรวจวั ด และรายงานผลไมมากกวา 30 นาที
ตอ 1 ตัวอยาง ผลการตรวจวัดคาบีโอดีและคาซีโอดีจะตองมีความคลาดเคลื่อน ตามตารางที่ 2.2 เมื่อเทียบกับผลการ
ตรวจวัดคาบีโอดีและคาซีโอดีที่ไดจากหองปฏิบัติการวิเคราะหของหนวยงานราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560
ตำรำงที่ 2.2 ค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับผลการตรวจวัดคาบีโอดีและคาซีโอดีที่ไดจากหองปฏิบัติการ
ชวงคำบีโอดีที่วิเครำะหได
จำกหองปฏิบัติกำร
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
นอยกวาหรือเทากับ 20
มากกวา 20 ถึง 25
มากกวา 25 ถึง 30
มากกวา 30 ถึง 35
มากกวา 35 ถึง 40
มากกวา 40 ถึง 45
มากกวา 45 ถึง 50
มากกวา 50 ถึง 55
มากกวา 55 ถึง 60
มากกวา 65 ถึง 70
มากกวา 70 ถึง 75
มากกวา 75 ถึง 80
มากกวา 80 ถึง 85
มากกวา 85 ถึง 90
มากกวา 90 ถึง 95
มากกวา 95 ถึง 100
มากกวา 100 ถึง 105

คำควำมคลำดเคลื่อนของ
เครื่องวัดคำบีโอดี
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
± 7.0
± 7.9
± 9.6
± 11.4
± 13.1
± 14.9
± 16.6
± 18.4
± 20.1
± 21.9
± 23.6
± 25.4
± 27.1
± 28.9
± 30.6
± 32.4
± 34.1

ชวงคำซีโอดีที่
วิเครำะหไดจำกหองปฏิบัติกำร
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
นอยกวาหรือเทากับ 120
มากกวา 120 ถึง 140
มากกวา 140 ถึง 160
มากกวา 160 ถึง 180
มากกวา 180 ถึง 200
มากกวา 200 ถึง 220
มากกวา 220 ถึง 240
มากกวา 240 ถึง 260
มากกวา 260 ถึง 280
มากกวา 280 ถึง 300
มากกวา 300 ถึง 320
มากกวา 320 ถึง 340
มากกวา 340 ถึง 360
มากกวา 360 ถึง 380
มากกวา 380 ถึง 400
มากกวา 400 ถึง 420
มากกวา 420 ถึง 440

คำควำมคลำดเคลื่อนของ
เครื่องวัดคำซีโอดี
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
±24
±26
±30
±34
±38
±42
±46
±50
±54
±58
±62
±66
±70
±74
±78
±82
±86
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2.3 กำรเก็บตัวอย่ำงและช่วงเวลำเก็บตัวอย่ำง
2.3.1 กำรพิจำรณำเก็บตัวอย่ำง
การติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ภาคตะวันออก มี หากหลายรูปแบบในการติดตั้งอุปกรณ์ ฯ อาทิ เช่น น้าไหลผ่านโพรบ (Probe) ใช้ปั้มน้าเข้า
เครื่องตรวจวัด โดยต้องจะพิจ ารณาความเหมาะสมในการเก็บตัว อย่างของเครื่องตรวจวัดนั้นๆ โดยให้ใช้หลั กการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
2.3.1.1 เก็บอย่างน้าจุดที่มีการติดตั้ง Sensor ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ
2.3.1.2 จุดระบายน้าทิ้งจากเครื่องมือ (Drain)
2.3.1.3 กรณีไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ให้พิจารณาเก็บตัวอย่างน้าตามความเหมาะสมและได้มาตรฐาน
โดยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้าตัวอย่างที่เข้าเครื่องตรวจวัดบีโอดี/ซีโอดี อย่างต่อเนื่องมากที่สุด โดยความถี่ในการ
เก็บตัวอย่างขึ้นอยู่กับการประมวลผลของเครื่องมือตรวจวัดสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
2.3.2 แบบที่ 1 เครื่องตรวจวัดประมวลผลแบบ Real time และทุก 1 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 5 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังรูปที่ 2.1
1

3

5

7

9

11

13

15

ตัวอย่าง

นาที
2

4

6

8

10

12

14

รูปที่ 2.1 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลแบบ Real time และทุก 1 นาที
2.3.3 แบบที่ 2 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 2 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 2 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังรูปที่ 2.2
1

3

5

7

9

11

13

15

ตัวอย่าง

นาที
2

4

6

8

10

12

14

รูปที่ 2.2 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 2 นาที

BOD COD ONLINE REPORT 2020

8

2.3.4 แบบที่ 3 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 3 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 3 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.3
1

3

5

7

9

11

13

15

นาที

ตัวอย่าง
2

4

6

8

10

12

14

รูปที่ 2.3 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 3 นาที

2.3.5 แบบที่ 4 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 5 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 5 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.4
1

3

5

7

9

11

13

15

นาที

ตัวอย่าง
2

4

6

8

10

12

14

รูปที่ 2.4 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 5 นาที

2.3.6 แบบที่ 5 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 7 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 7 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.5
1

3

5

7

9

11

13

15

นาที

ตัวอย่าง
2

4

6

8

10

12

14

รูปที่ 2.5 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 7 นาที
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2.3.7 แบบที่ 6 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 8 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 8 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.6

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

ตัวอย่าง
2

4

6

8

10

12

16

14

นาที

18

รูปที่ 2.6 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 8 นาที

2.3.8 แบบที่ 7 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 10 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 10 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.7
10

1

20

30

40

50
นาที

ตัวอย่าง
5

15

25

35

45

รูปที่ 2.7 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 10 นาที

2.3.9 แบบที่ 8 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 15 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 15 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.8
1

10

20

30

40

50
นาที

ตัวอย่าง
5

15

25

35

45

รูปที่ 2.8 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 15 นาที
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2.3.10 แบบที่ 9 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 20 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 20 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.9
1

10

20

30

40

50
นาที

ตัวอย่าง
5

15

25

35

45

รูปที่ 2.9 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 20 นาที

2.3.11 แบบที่ 10 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 25 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 25 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.10
1

10

20

30

40

50
นาที

ตัวอย่าง

5

15

25

35

45

รูปที่ 2.10 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก 25 นาที

2.3.12 แบบที่ 11 เครื่องตรวจวัดประมวลผล ทุก 30 นำที
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 30 นาที จานวน 3 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2.11
1

10

20

30

40

60

50

นาที

ตัวอย่าง
5

15

25

35

45

55

รูปที่ 2.11 ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างตามเครื่องตรวจวัดประมวลผลทุก30 นาที
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
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บทที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
ศูนย์ เฝ้ าระวังสิ่ งแวดล้ อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้ การดาเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิ ษ
โรงานภาคตะวันออก ได้ดาเนินโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี
อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูก
ต้อง และน่ าเชื่อถือ ตลอดจนมีค่าความคาดเคลื่ อนของการตรวจวัดเป็ นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550 โดยเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563-กันยายน 2563 โดยดาเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้าสาหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่ องอุปกรณ์พิเศษฯ อย่างต่อเนื่องกับ
ห้องปฏิบัติการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงข้อมูลโรงงานข้อมูลมาที่ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก จานวน 66 โรงงาน สามารถดาเนินโครงการทั้งสิ้น 41 โรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ และผลการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้
3.1 โรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำร
จากการตอบรับเข้าร่วมโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี
ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2563 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ติดตั้งเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่ องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมและเชื่อมโยงข้อมู ลโรงงานข้อมูลมาที่ศูนย์เฝ้าระวัง
สิ่ งแวดล้ อมอุ ตสาหกรรมภาคตะวั นออก จ านวน 66 โรงงาน สามารถด าเนิ นโครงการทั้ งสิ้ น 41 โรงงาน เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบ่งออกเป็นดังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 3 โรงงาน จังหวัดชลบุรี
จานวน 4 โรงงาน จังหวัดระยอง จานวน 28 โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 5 โรงงาน และจังหวัดนครนายก จานวน
1 โรงงาน ดังรูปที่ 3.1 สามารถแบ่งออกเป็น 16 ประเภทประกอบกิจการ ดังรูปที่ 3.3 ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
พิเศษบีโอดีอย่างต่อเนื่อง จานวน 10 โรงงาน ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษซีโอดีอย่างต่อเนื่อง จานวน 28
โรงงาน และ ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง จานวน 3 โรงงาน ดังรูปที่ 3.2
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โรงงานอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง
28

30

จานวนโรงงาน (โรงงาน)

25
20
15
10
5

5

4

3

1

0
ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

ปราจีนบุรี

นครนายก

จานวนโรงงาน

รูปที่ 3.1 โรงงานอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง
24

จานวนเครื่องมือ (โรงงาน)

25
20
15
10
5

4

1

2

2

1

2

2

0

0

0

0

2

1

0

0

เครื่องตรวจวัดบีโอดี
ฉะเชิงเทรา

เครื่องตรวจวัดซีโอดี
ชลบุรี

ระยอง

เครื่องตรวจวัดบีโอดี ซีโอดี
ปราจีนบุรี

นครนายก

รูปที่ 3.2 เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง
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สัตว์ (4)
(จำนวน 3 โรงงำน)
ผัก พืช ผลไม้ (8)
(จำนวน 1 โรงงำน)
เครื่องตรวจวัดค่ำบีโอดี
(10 โรงงำน)

เมล็ดพืช (9)
(จำนวน 1 โรงงำน)
เอทิลแอลกอฮอล์ (17)
(จำนวน 1 โรงงำน)
เครื่องดื่ม (20)
(จำนวน 2 โรงงำน)
บำบัดน้ำเสียรวม (101)
(จำนวน 2 โรงงำน)
สิ่งทอ (22)
(จำนวน 1 โรงงำน)

โรงงำนอุตสำหกรรม ติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษ (41 โรงงำน)

ผลิตกระดำษ (38)
(จำนวน 2 โรงงำน)
เคมีภัณฑ์ (42)
(จำนวน 17 โรงงำน)
ยำงเรซินสังเครำะห์ (44)
(จำนวน 1 โรงงำน)
เครื่องตรวจวัดค่ำซีโอดี
(28 โรงงำน)

กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (49)
(จำนวน 1 โรงงำน)
ผลิตเหล็ก (59)
(จำนวน 1 โรงงำน)
อิเล็กทรอนิกส์ (72)
(จำนวน 1 โรงงำน)
รถยนต์ (77)
(จำนวน 1 โรงงำน)

ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ (88)
(จำนวน 2 โรงงำน)
บรรจุก๊ำซ (91)
(จำนวน 1 โรงงำน)
เครื่องตรวจวัดค่ำบีโอดี ซีโอดี
(3 โรงงำน)

บำบัดน้ำเสียรวม (101)
(จำนวน 3 โรงงำน)

รูปที่ 3.3 การประกอบกิจการแบ่งตามเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง
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3.2 รำยชื่อโรงงำนอุตสำหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษอย่ำงต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดาเนินการเก็บตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 41 โรงงาน จาก 70 โรงงาน เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้ มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.1 และแผนที่จุดเก็บดังรูปที่ 3.4-3.9
ตำรำงที่ 3.1 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เลขทะเบียน
3-4(3)-1/60ชบ
น.20(1)-1/2544-ญอน.
3-101-1/35ชบ
3-101-1/39ชบ
3-8(1)-1/23รย
3-9(6)-16/20รย
3-22(2)-1/40รย
น.42(1)-5/2535-ญนพ.
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
น.42(1)-10/2536-ญนพ.
น.42(1)-2/2538-ญนพ.
น.42(1)-5/2538-ญนพ.
น.42(1)-5/2539-ญนพ.
น.42(1)-3/2540-ญนพ.
น.42(1)-4/2540-ญผด.
น.42(1)-5/2540-ญหอ.
น.42(1)-8/2540-ญผด.
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
น.42(1)-3/2554-ญนพ.
น.42(1)-3/2544-ญอซ.
น.42(1)-1/2547-นนพ.
น.42(1)-2/2548-ญหอ.

โรงงำน
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท จิ้วฮวด จากัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตร สับปะรดและอื่น ๆ จากัด (มหาชน)
บริษัท สาปะหลังพัฒนา จากัด
บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขา 2
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขา 3
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด
บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จากัด
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด (2)
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จากัด
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จากัด
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จากัด
บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จากัด
บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พีทีที ฟีนอล จากัด

จังหวัด

ติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษ

พิกัด

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD

13.365155, 101.201186
13.416777, 101.019681
13.099514, 100.948385
13.308623, 100.910292
12.833023, 101.188661
12.734101, 101.070123
12.792507, 101.195659
12.688741, 101.134412
12.700089, 101.142728
12.695792, 101.144383
12.682242, 101.150732
12.680298, 101.157227
12.683440, 101.155185
12.692503, 101.154809
12.687895, 101.128624
12.695890, 101.115922
12.686214, 101.126722
12.714029, 101.148790
12.687360, 101.141941
12.707254, 101.097206
12.679831, 101.154656
12.694716, 101.118359

.
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ตำรำงที่ 3.1 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
ลำดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เลขทะเบียน
น.42(1)-2/2549-ญผด.
น.44-2/2542-ญนพ.
น.49-1/2536-ญนพ.
3-59-1/35รย
น.88(2)-1/2538-ญนพ.
น.88(2)-2/2544-ญทร.
ข3-101-1/41รย
น.91(2)-2/2551-ญนพ.
ข3-101-1/42รย
น.42(1)-28/2535-ญนพ.
3-20(2)-8/59ฉช
3-72-1/34ฉช
3-77(1)-13/48ฉช
3-4(1)-5/56ปจ
3-17-4/51ปจ
3-38(2)-1/35ปจ
3-38(2)-2/40ปจ
ข3-101-3/37ปจ
ศ3-4(1)-1/36นย

โรงงำน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขา 11
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จากัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขา 6
บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (WWTO)
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จากัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท อี 85 จากัด
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จากัด
บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จากัด

จังหวัด

ติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษ

พิกัด

ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
นครนายก

COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD BOD
COD
COD BOD
COD
BOD
COD
COD
BOD
BOD
COD
COD
COD BOD
BOD

12.684790, 101.122433
12.680331, 101.151787
12.671724, 101.157544
12.794059, 101.195157
12.694186, 101.144477
12.645250, 101.158462
13.000886, 101.142399
12.653246, 101.159966
12.821851, 101.264236
12.703505, 101.150191
13.598517, 100.942508
13.728982, 101.015014
13.616996, 101.027369
14.021690, 101.857766
13.921448, 101.587747
14.025675, 101.303624
13.945120, 101.803880
14.065254, 101.825445
14.098667, 101.014491
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แผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์บีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่จังหวัดนครนำยก

เก็บตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2563
ไม่ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง

รูปที่ 3.4 แผนที่เก็บน้าบริเวณจุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง จังหวัดนครนายก
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แผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์บีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

เก็บตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2563
ไม่ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง

รูปที่ 3.5 แผนที่เก็บน้าบริเวณจุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง จังหวัด ปราจีนบุรี
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แผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์บีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่จังหวัดชลบุรี

เก็บตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2563
ไม่ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง

รูปที่ 3.6 แผนที่เก็บน้าบริเวณจุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี

BOD COD ONLINE REPORT 2020 20

แผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์บีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่ฉะเชิงเทรำ

เก็บตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2563
ไม่ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง

รูปที่ 3.7 แผนที่เก็บน้าบริเวณจุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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แผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์บีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่จังหวัดระยอง

เก็บตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2563
ไม่ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง

รูปที่ 3.8 แผนที่เก็บน้าบริเวณจุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดระยอง
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แผนที่จุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์บีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง

เก็บตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2563
ไม่ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง

รูปที่ 3.9 แผนที่เก็บน้าบริเวณจุดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
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ตำรำงที่ 3.2 สรุปประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ
ลำดับ ลำดับโรงงำน

ประกอบกิจกำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
8
9
17
20
22
38
42
44
49
59
72
77
88
91

สัตว
ผัก พืช ผลไม
เมล็ดพืช
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
ผลิตเยื่อกระดาษ
เคมีภัณฑ
ผลิตยางเรซิน
กลั่นน้ามันปโตรเลียม
ผลิตเหล็ก2
อิเล็กทรอนิกส์2
รถยนต์2
ผลิตพลังงานไฟฟ้า2
บรรจุก๊าซ2

16

101

บาบัดน้าเสียรวม 3

ติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษ1
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
BOD 3.1
BOD COD 3.3

จำนวนโรงงำน
(โรงงำน)
(ร้อยละ)
3
7.3
1
2.4
1
2.4
1
2.4
2
4.9
1
2.4
2
4.9
17
41
1
2.4
1
2.4
1
2.4
1
2.4
1
2.4
2
4.9
1
2.4
2
12
3

หมำยเหตุ
1 ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเป็นตามประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดต้องติดตั้งเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
2 ลาดับดังกล่าวไม่ได้อยู่ในประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดต้องติดตั้งเครื่องมือ หรืออุ ปกรณ์พิเศษและ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
3 โรงงานลาดับที่ 101 ต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดีหรือเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องติดตัง้ เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดีและเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี
ทั้งสองอย่าง ดังนี้
3.1 โรงงานลาดับที่ 101 ที่รับน้าเสียจากโรงงานในข้อ 3.1 ตามประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบั ดต้อ ง
ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550 ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี
3.2 โรงงานลาดับที่ 101 ที่รับน้าเสียจากโรงงานในข้อ 3.2 ตามประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดต้องติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550 ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี
3.3 โรงงานลาดับที่ 101 ที่รับน้าเสียจากโรงงานในข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 ตามประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบ
บาบัดต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์
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3.3 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งระบำยออกนอกโรงงำนผ่ำนเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม
ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรมภาคตะวั น ออก ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานของศู น ย์ วิ จั ย และเตื อ นภั ย มลพิ ษ โรงาน
ภาคตะวันออก ได้ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าทิ้งระบายออกนอกโรงงานผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ที่การการติดตั้งเครื่องมือประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดดังรูป
3.3.1 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งระบำยออกนอกโรงงำนพื้นจังหวัดฉะเชิงเทรำ จำนวน 3 โรงงำน
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3.3.2 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งระบำยออกนอกโรงงำนพื้นที่จังหวัดนครนำยก จำนวน 1 โรงงำน

3.3.3 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งระบำยออกนอกโรงงำนพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 28 โรงงำน
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3.3.4 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งระบำยออกนอกโรงงำนพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 โรงงำน

3.3.5 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งระบำยออกนอกโรงงำนจังหวัดปรำจีนบุรี จำนวน 5 โรงงำน
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน
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บทที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน
4.1 สรุปผลกำรประเมินค่ำควำมคำดเคลื่อนของเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์พิเศษอย่ำงต่อเนื่อง
4.1.1 โรงงำนอุตสำหกรรมที่ติ ดตั้ งเครื่ องมือหรื อเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่ำ บีโ อดีอย่ำ งต่อเนื่อง
โรงงานอุต สาหกรรมในพื ้น ที ่ภ าคตะวัน ออกที ่ต ิด ตั ้ง เครื ่อ งมือ หรือ เครื ่อ งอุป กรณ์พ ิเ ศษค่า บีโ อดี
อย่า งต่อ เนื ่อ ง จ านวนทั้ง สิ ้น 10 โรงงาน แบ่ง เป็น จัง หวัด ชลบุรี 4 โรงงาน จัง หวัด ระยอง 2 โรงงาน จัง หวัด
ฉะเชิง เทรา 1 โรงงาน จัง หวัด ปราจีน บุร ี 2 โรงงาน และจัง หวัด นครนายก 1 โรงงาน สามารถแบ่ง เป็น
6 ประเภทประกอบกิจการได้ดังนี้
4.1.1.1 ประกอบกิจการ สัตว์ (ลาดับที่ 4)
จานวน 3 โรงงาน
4.1.1.2 ประกอบกิจการ ผัก พืช ผลไม้ (ลาดับที่ 8)
จานวน 1 โรงงาน
4.1.1.3 ประกอบกิจการ เมล็ดพืช (ลาดับที่ 9)
จานวน 1 โรงงาน
4.1.1.4 ประกอบกิจการ เอทิลแอลกอฮอล์ (ลาดับที่ 17)
จานวน 1 โรงงาน
4.1.1.5 ประกอบกิจการ เครื่องดื่ม (ลาดับที่ 20)
จานวน 2 โรงงาน
4.1.1.6 ประกอบกิจการ บาบัดน้าเสียรวม (ลาดับที่ 101)
จานวน 2 โรงงาน
รายละเอียดดังรูปที่ 4.1
โรงงำนอุตสำหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำบีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง แบ่งประเภทกำรประกอบกิจกำร
บำบัดน้ำเสียรวม (101)
20%

เอทิลแอลกอฮอล์ (17)
10%
เครื่องดื่ม (20)
20%

สัตว (4)
ผัก ผลไม้ (8)
เมล็ดพืช (9)
เอทิลแอลกอฮอล์ (17)
เครื่องดื่ม (20)
บาบัดน้าเสียรวม (101)

สัตว (4)
30%

เมล็ดพืช (9)
10%

ผัก ผลไม้ (8)
10%

รูปที่ 4.1 โรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดีอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 จากการดาเนินการเก็บตัวอย่างจานวน 10
โรงงาน พบว่าผลประเมิน ค่าความคลาดเคลื่ อนของเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์ พิเศษค่ าบีโ อดี อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
พบว่า เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 90 และ ไม่รายงานผล จานวน
1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10 ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการเครื่องดื่ม (ลาดับที่ 20) เนื่องจากการควบคุม
คุณภาพในห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ให้ดาเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนใหม่
ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป) รายละเอียดดังรูปที่ 4.2 และ 4.3
ผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำบีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง
10%
0%
เป็นไปตามประกาศ
ไม่เป็นไปตามประกาศ
90%

ไม่รายงานผล

รูปที่ 4.2 ผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดีอย่างต่อเนื่อง

BOD COD ONLINE REPORT 2020

30

100

ผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำบีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง แบ่งประเภทประกอบกิจกำร
เป็นไปตามประกาศ (ผ่าน)
ไม่เป็นไปตามประกาศ (ไม่ผ่าน)
ไม่รายงานผล
100
100
100
100
100

80
60

ร้อยละ

50

50

40
20

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

ลาดับที่ (20)

ลาดับที่ (101)

0
ลาดับที่ (4)

ลาดับที่ (8)

ลาดับที่ (9) ลาดับที่ (17)
ประกอบกิจกำร

รูปที่ 4.3 สรุปผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดีอย่างต่อเนื่อง

4.1.2 โรงงำนอุตสำหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่ำซีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าซีโอดีอย่างต่อเนื่อง
จานวนทั้งสิ้น 28 โรงงาน แบ่งเป็น จังหวัดระยอง 24 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 โรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี 2
โรงงาน สามารถแบ่งเป็น 10 ประเภทประกอบกิจการได้ดังนี้
4.1.2.1 ประกอบกิจการ สิ่งทอ (ลาดับที่ 22)
จานวน 1 โรงงาน
4.1.2.2 ประกอบกิจการ ผลิตเยื่อกระดาษ (ลาดับที่ 38)
จานวน 2 โรงงาน
4.1.2.3 ประกอบกิจการ เคมีภัณฑ์ (ลาดับที่ 42)
จานวน 17 โรงงาน
4.1.2.4 ประกอบกิจการ ผลิตยางเรซิน (ลาดับที่ 44)
จานวน 1 โรงงาน
4.1.2.5 ประกอบกิจการ กลั่นน้ามันปโตรเลียม (ลาดับที่ 49) จานวน 1 โรงงาน
4.1.2.6 ประกอบกิจการ ผลิตเหล็ก (ลาดับที่ 59)
จานวน 1 โรงงาน
4.1.2.7 ประกอบกิจการ อิเล็กทรอนิกส์ (ลาดับที่ 71)
จานวน 1 โรงงาน
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4.1.2.8 ประกอบกิจการ รถยนต์ (ลาดับที่ 77)
4.1.2.9 ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า (ลาดับที่ 88)
4.1.2.10 ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซ (ลาดับที่ 91)
รายละเอียดดังรูปที่ 4.4

จานวน 1 โรงงาน
จานวน 2 โรงงาน
จานวน 1 โรงงาน

โรงงำนอุตสำหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำซีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง แบ่งประเภทกำรประกอบกิจกำร
4%
4%

7%

4% 3%

สิ่งทอ (22)

7%

ผลิตเยื่อกระดาษ (38)

4%

เคมีภัณฑ์ (42)
ผลิตยางเรซิน (44)

3%

กลั่นน้ามันปโตรเลียม (49)

3%

ผลิตเหล็ก (57)
อิเล็กทรอนิกส์ (71)
61%

รถยนต์ (77)
ผลิตพลังงานไฟฟ้า (88)
บรรจุก๊าซ (91)

รูปที่ 4.4 ประเภทโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าซีโอดีอย่างต่อเนื่อง
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การประเมิ น ค่ า ความคลาดเคลื่ อนของเครื่ องมื อ หรื อเครื่ องอุ ป กรณ์ พิ เศษอย่า งต่ อเนื่ องตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่ มเติม พ.ศ. 2550 จากการดาเนินการเก็บตัวอย่าง
จานวน 48 โรงงาน ผลประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าซีโอดีอย่างต่อเนื่อง
พบว่าเป็ น ไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 24 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ไม่เป็นไปตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง 4 โรงงาน ประกอบกิจการ
เคมีภัณฑ์ (ลาดับที่ 42) และ ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า (ลาดับที่ 88) รายละเอียดดังรูปที่ 4.5 และ 4.6

ผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำซีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง
0%
14%

86%
เป็นไปตามประกาศ
ไม่เป็นไปตามประกาศ
ไม่รายงานผล

รูปที่ 4.5 ผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าซีโอดีอย่างต่อเนื่อง
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ผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำซีโอดีอย่ำงต่อเนื่อง แบ่งประเภทประกอบกิจกำร

100

เป็นไปตามประกาศ (ผ่าน)
100
100
100

ไม่เป็นไปตามประกาศ (ไม่ผ่าน)
100
100
100
100

เครื่องมือชารุด
100

82

80
60

ร้อยละ

5050

40
18

20
0

00

00

0

00

00

00

00

00

0

00

ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่ ลาดับที่
(22)
(38)
(42)
(44)
(49)
(57)
(71)
(77)
(88)
(91)
ประกอบกิจกำร
รูปที่ 4.6 สรุปผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดีอย่างต่อเนื่อง
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4.1.3 โรงงำนอุตสำหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ ค่ำบีโอดี และค่ำซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดี ซีโอดี อย่าง
ต่อเนื่อง จานวนทั้งสิ้น 3 โรงงาน แบ่งเป็นจังหวัด จังหวัดระยอง 2 โรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี 1 โรงงาน สามารถ
แบ่งเป็น 1 ประเภทประกอบกิจการบาบัดน้าเสียรวม (ลาดับที่ 101) จานวน 3 โรงงาน รายละเอียดดังรูปที่ 4.7
โรงงำนอุตสำหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำบีโอดี ค่ำซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง แบ่งประเภทกำรประกอบกิจกำร

บำบัดน้ำเสียรวม
(101)
100%

บำบัดน้ำเสียรวม (101)

รูปที่ 4.7 ประเภทโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดี ซีโอดีอย่างต่อเนื่อง
การประเมิ น ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของเครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ พิ เ ศษ ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ
อุ ป กรณ์ พิ เ ศษและเครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2550 จากการด าเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งจ านวน
3 โรงงาน ผลประเมิ น ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของเครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ พิ เ ศษค่ า บี โ อดี ค่ า ซี โ อดี
(BOD COD Online) พบว่ า เป็ น ไปตามประกาศโรมโรงงานอุ ต สาหกรรม จ านวน 3 โรงงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
100 รายละเอียดดังรูปที่ 4.8 และ 4.9
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ผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำบีโอดี ค่ำซีโอดี (BOD COD Online)
0%

100%
เป็นไปตามประกาศ
ไม่เป็นไปตามประกาศ
รูปที่ 4.8 ผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

100

ผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่ำบีโอดี ค่ำซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง แบ่งประเภทประกอบกิจกำร
เป็นไปตามประกาศ (ผ่าน)
ไม่เป็นไปตามประกาศ (ไม่ผ่าน)
เครื่องมือชารุด
100

ร้อยละ

80
60
40
20

0

0

0
ลาดับที่ (101) ประกอบกิจกำร
รูปที่ 4.9 สรุปผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่ อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
ค่าบีโอดี ค่าซีโ อดี อย่างต่อเนื่อง
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4.2 สรุปผลกำรดำเนินงำน
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดาเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดาเนินโครงการตรวจติดตาม
ค่ าความคลาดเคลื่ อนของเครื่ องมื อหรื อเครื่ องอุ ปกรณ์ พิ เศษบี โ อดี ซี โ อดี อย่ างต่ อเนื่ อง พื้ นที่ ภ าคตะวั น ออก
ประจาปีงบประมาณ 2563 สามารถดาเนินการเก็บตัวอย่างได้ 41 โรงงาน เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
จากการดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
และเครื่ องมื อหรื อเครื่ องอุป กรณเพิ่ มเติมอย่ างต่ อเนื่ อง ในพื้นที่ภาคตะวันออก ผลประเมินความคลาดเคลื่ อน
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบาบัดน้าเสียตอง
ติดตั้งเครื่องมือหรื อเครื่ องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 พบว่าเป็นไปตาม
ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 36 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 88 ไม่เป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่รายงานผล จานวน 1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 2 สามารถแบ่ง
ออกเป็นเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้ดังนี้
1) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษค่าบีโอดีอย่างต่อเนื่อง พบว่าเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่รายงานผลจานวน 1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากการควบคุมคุณภาพ
ในห้ องปฏิบั ติการไม่ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน (ให้ ดาเนินการเก็บตัว อย่ างเพื่ อประเมิ นค่ าความคลาดเคลื่ อนใหม่ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป)
2) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษค่าซีโอดีอย่างต่อเนื่อง พบว่าเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 24 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 86 ไม่เ ป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 4 โรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 14
3) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษค่าบีโอดี ค่าซีโอดีอย่างต่อเนื่อง พบว่าเป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 3 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังรูปที่ 4.10
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สรุปผลกำรประเมินค่ำควำมคลำดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง พื้นที่ภำคตะวันออก
เป็นไปตามประกาศ (ผ่าน)

100.0

90.0

ไม่เป็นไปตามประกาศ (ไม่ผ่าน)
100.0

เครื่องมือชารุด
88.0

86.0

80.0

ร้อยละ

60.0
40.0
14.0

20.0
0.0

0.0

10.0
0.0

0.0

0.0

2.0

0.0
BOD ONLINE

COD ONLINE

BOD COD ONLINE

รวม

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

รูปที่ 4.10 สรุปผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก
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ภาคผนวก

BOD COD ONLINE REPORT 2020

39

ภำคผนวก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2563

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบา บัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบา บัดน้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียต้อง
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
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ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรตรวจประเมินและตรวจติดตำมค่ำควำม
คลำดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่ำงต่อเนื่อง
พื้นที่ภำคตะวันออก ปีงบประมำณ 2563
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดทาโครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือ
เครือ่ งอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อให้การกากับดูแล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัด น้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่ องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการตรวจประเมิน จานวนทั้งสิ้น 41
โรงงาน เป็นจังหวัดชลบุรี 4 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี 5 โรงงาน จังหวัดระยอง 28
โรงงาน และจังหวัดนครนายก 1โรงงาน เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80 ของโรงงานที่ ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พิเศษบี
โอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง และได้เลื่อนเก็บตัวอย่างน้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19
(COVID-19) จานวน 29 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 20 ศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของโรงงาน
ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 92 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดฯ มีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน คิดเป็นร้อยละ 90
2.ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89
3.รายงานผลการตรวจประเมินเข้าใจง่ายและชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 88
4.การประชาสัมพันธ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77
5.ระบบลงทะเบียนตอบรับโครงการเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 85
6.เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 86
7.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 88
8.เจ้าหน้าที่ดาเนินการเก็บตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 87
9.ภาพรวมความพึงพอใจโครงการครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 92
ในรำยกำร 4 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร ระดับควำมพึงพอใจน้อย ศูนย์เฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อม
อุตสำหกรรมภำคตะวันออก ภำยใต้กำรดำเนินงำนของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออกจึงได้
จัดทำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์โครงกำรขึ้น ตำม QR Code
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ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
17/4 หมู่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3805-7260 โทรสาร 0-3805-7263
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