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1.1 ประวัติความเปนมา
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวัน ออก เป ดทําการเมื่อ วัน ที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ตามมติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห งชาติ
(การประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อ 24 ต.ค.2550 ตามขอ 3.2 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน
พื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554) เห็นชอบใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย
ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงาน จึงไดกอตั้ง“ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Industrial Environment
Monitoring Center: EIMC)” ณ ศูนยวิ จัยและเตือ นภั ย มลพิ ษ โรงงานภาคตะวั น ออก จั ง หวั ดชลบุ รี ซึ่ งเป น ศู น ย
ควบคุมปฏิบัติการเพื่อเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก โดยทําการเชื่อมโยงขอมูลของระบบการตรวจวั ด
และรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสูฐานขอมูลกลางทํา
การแสดงผลการตรวจวั ด อย า งต อ เนื่ อ ง ที่ โ ปรแกรมประมวลผลกลาง (Central Environmental Quality
Management System, CEQMS) และระบบการบริ ก ารข อ มู ล ผลการตรวจวั ด มลพิ ษ บนอิ น เตอร เ น็ ต (Web
Application) เพื่อใหหนวยงานราชการ ผูประกอบการอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
สามารถตรวจสอบการระบายมลสารตางๆ จากโรงงานไดตลอดเวลา ตลอดจนสามารถทราบสถานการณมลพิษในพื้นที่
ไดอยาง มีประสิทธิภาพ และสามารถประสานกับผูเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและลดผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบรวมถึงสิ่งแวดลอม
โดยรวม อีกทั้งศูนยฯ ยังเปนแหลงขอมูลและสารสนเทศมลพิษอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ในด า นสถานการณสิ่ง แวดล อ ม เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระกอบในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มอุ ตสาหกรรมได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ภารกิจความรับผิดชอบ
1.2.1 การเฝาระวังการระบายมลพิษน้ํา และมลพิษอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม
1.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้ง และคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแนน
1.2.3 การจัดทําฐานขอมูลมลพิษในระดับพื้นที่ และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษ ผลการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.2.4 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลและการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.2.5 การศึกษาวิเคราะห วิจัยแนวโนมระดับหรือปริมาณของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การศึกษาการ
แพรกระจายของมลพิษ และการสืบคน วิเคราะหหาสาเหตุและแหลงกําเนิดของมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
1.2.6 การวิเคราะห วิจัยขอมูลผลการตรวจวัดเพื่อใชประกอบในการควบคุมการระบายมลพิษ
1.2.7 การตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือตรวจวัดมลพิษ
1.2.8 การเปดเผยขอมูลมลพิษใหแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
1.2.9 การจัดทํารายงานสถานการณมลพิษอุตสาหกรรม

º··Õè 1 º·¹íÒ

2 | Page

1.3 โครงสรางการดําเนินงาน

ภาพที่ 1.1 โครงสรางหนาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
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1.4 การดําเนินงานศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก แบงการดําเนินงานออกเปน 4 งานประกอบไปดวย
1.4.1 งานตรวจวัดและประมวลผล
หนาที่ การตรวจสอบดูแลความคุมเครื่องมือ ตรวจวัด ระบบการรับสงขอมูล ประมวลขอมูล ตรวจสอบความถูก
ตองของขอมู ล จัดเก็บ สํารองขอมูลการตรวจวั ด รวมถึงงานตรวจสอบระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอรเครื อข าย
ที่ศูนยฯ และสถานีตรวจวัด ระบบจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
1.4.2 งานวิเคราะหขอมูล
หนาที่ ประกอบดวยงานวิเคราะห/แปรผลขอมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ําในแหลงรองรับน้ําทิ้งอุตสาหกรรม การระบายมลสารจากปลอง การระบายน้ําทิ้งของ
โรงงานโดยจัดทําเปนรายงานสถิติขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมและการระบายมลสารของโรงงานในภาวะปกติ และภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงานผลโรงงานที่ระบายมลพิษสารเกินมาตรฐาน และใหคําปรึกษาแกศูนยยอยในกรณีท่ตี องการ
แปรผลการตรวจวัดตางๆ เพิ่มเติม
1.4.3 งานตอบโตภาวะฉุกเฉิน
หนาที่ รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบพื้นที่ หรือโรงงานที่เปนตนเหตุ รวมถึงสั่งการแกไขขอบกพรองในโรงงาน
รวมกับเจาหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
1.4.4 งานประชาสัมพันธ
หนาที่ แจงขาวประชาสัมพันธ กิจ กรรมของโรงงานศู นยเฝาระวังฯ ศูนย วิจัยฯ กองวิจัยฯ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประสานงานชุมชน ใหความรูความเขาใจแกประชาชนที่สนใจ หรือมีขอสงสัยในกิจกรรมของโรงงานที่
อาจสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน รับฟงปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงาน และแจงผลการ
ดํ า เนิ น งานแกไขปรับ ปรุงโรงงานใหชุมชน หรือ ประชาชนที่แ จ งเหตุไดรับ ทราบรายงานสถานการณ สิ่ง แวดล อ ม
โดยทั่วไป
1.5 พื้นที่ความรับผิดชอบ
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกประกอบไป
ดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดสระแกว
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1.6 ระบบขอมูลตรวจวัดระยะไกล
ศูนยเฝาระวั งสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวั นออก ไดเชื่อมโยงระบบข อมู ลจากศู นย เฝ าระวั งสิ่ งแวดล อม
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย CEMs OPMS และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอยูกับที่ของ
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก AQMS รายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ 1.2 แสดงการเชื่อมโยงขอมามายัง www.eimcdiw.com
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ศูนย เฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวั นออก โดยการดําเนินงานของศูนย วิจั ยและเตือนภั ยมลพิ ษ
โรงงานภาคตะวันออก มีหนาที่ในการจัดทําฐานขอมูลมลพิษในระดับ พื้ น ที่และเชื่อ มโยงข อมูลระหว างหนว ยงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษ ผลการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล อม
รวมถึ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห วิ จั ย แนวโน ม ระดั บ หรื อ ปริ ม าณของสารมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล อ ม ในป พ.ศ.2561
ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่แหลงอุตสาหกรรมหนาแนน ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน
ซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมบอวิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน
นิ คมอุ ตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี-บอวิ น และนิ คมอุ ตสาหกรรมเหมราช เปน ต น โดย
ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่โรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
ไดรับมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบตอโรงเรียน วัด และชุมชน พื้นที่ดังกลาวมีการอาศัยอยู
ของประชาชนอยางหนาแนน และไดดําเนินการสงขอมูลผลการตรวจวัด มาประมวลผลที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอม
อุ ต สาหกรรมภาคตะวั นออก (EIMC) ซึ่งตั้งอยูที่ศูน ยวิ จัย และเตือนภั ยมลพิ ษ โรงงานภาคตะวั นออก กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ตํ า บลหนองข า งคอก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี สามารถดู ข อ มู ล ผลการ ตรวจวั ด ได ที่
www.eimcdiw.com
๒.๑ ศักยภาพสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนพารามิเตอรท่ตี รวจวัด
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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2.2 สถานการณคุณภาพอากาศในแหลงอุตสาหกรรมหนาแนน
ผลการตรวจวัดไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศประกอบไปดวย กาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), กาซโอโซน (O3), กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด (SO2) และสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิ ทยา บ งบอกถึงทิศทางลม ความเร็ วลม ที่ พัดมาจากแหลงนิค ม
อุตสาหกรรมตางๆ ในพื้นที่ แนวโนมสถานการณคุณภาพอากาศรายละเอียดดังนี้
2.2.1 แนวโนมสถานการณผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ป
ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 1 ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 2.2 ppb ไมเกิน คา
มาตรฐาน เปรียบเทียบกับ พ.ศ.2557-2561 ไมพบวาสูงเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล อม
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) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องทุกป รายละเอียดดังภาพที่ 2.1

50.0

แนวโนมผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศ
เฉลี่ยรายป 2557-2561
คา SO2 เฉลี่ย 1 ป

ppb

40.0

คามาตรฐานรายป 40 ppb

30.0
20.0
10.0
0.0

2.7

2.2

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

1.6
พ.ศ.2559

2.1

2.2

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ภาพที่ 2.1 แนวโนมผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (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 มีนาคมเมษายน) มีคาเทากับ 12.1, 9.6, 10.2, 6.5, 8.1, 14, 11, 2.5, 2.8 และ 3.2 ppb ตามลําดั บ พบวา ไมเกินคา
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ดังภาพที่ 2.2 และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง
(ยกเว น มี น าคม-เมษายน) มี ค า เท า กั บ 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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ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศ
คาสูงสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

350

ความเขมขน ppb

300
250

คา SO2 เฉลี่ย สูงสุด 1 ชั่วโมง

200

คามาตรฐาน 300 ppb

150
100
50

12.1

๙.๖

๑๐.๒

๖.๕

๘.๑

14

11

1.5

2.8

3.2

0

ภาพที่ 2.2 ผลการเฝาระวังกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ไมรายงานผลเนื่องจากเครื่องมือชํารุด

ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2) ในบรรยากาศ
คาสูงสุดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

๑๔๐.
ความเขมขน ppb

๑๒๐.
๑๐๐.
๘๐.

คา SO2 เฉลี่ยสูงสุด 24 ชั่วโมง

๖๐.

คามาตรฐาน 120 ppb

๔๐.
๒๐.

๒.๒

๒.

๒.๒ ๒.๑ ๑.๙

4.4 2.1 2.1 2.3 2.4

๐.

ภาพที่ 2.3 ผลการเฝาระวังกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ไมรายงานผลเนื่องจากเครื่องมือชํารุด
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ppb

2.2.2 แนวโนมสถานการณกาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), ในเวลา 1 ป
ผลการเฝาระวังกาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO2), ในเวลา 1 ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากั บ 21 ppb ไมเกิ น
คามาตรฐาน เปรียบเทียบกับ ตั้งแตป พ.ศ.2557-2561 พบว าในป พ.ศ.2560 สูงเกินประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ
โดยทั่วไป มีคาเทากับ 41 ppb และไดมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องในป พ.ศ.2561 กาซไนไตรเจนไดออกไซด (NO 2),
มีแนวโนมลดลงเปนอยางมากพอวาในป 2561 มีคาเทากับ 21 ppb ยังสูงกวาป พ.ศ.2557-2559 มีคาเทากับ
14, 7.9 ppb รายละเอียดดังภาพที่ 2.4

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

แนวโนมผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดอออกไซค (NO2) ในบรรยายกาศ
เฉลี่ยรายป 2557-2561
คา NO2 เฉลี่ยรายป
คามาตรฐานรายป 30 ppb
41

21

20
14
7.9
พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ภาพที่ 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)
มี ค า เทากั บ 46, 29, 33, 42, 7.8, 9.4, 5.9 และ 10 ppb ตามลํ า ดั บ ไม เ กิ น ค า มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ดังภาพที่ 2.5
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ผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซค (NO2) ในบรรยายกาศ
เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

ความเขมขน ppb

๒๐๐
๑๕๐

คา NO2 เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง
คามาตรฐาน 170 ppb

๑๐๐
๕๐

๔๖

๒๙

๔๒

๓๓

7.8 9.4 5.9

10

๐

ภาพที่ 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

ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยายกาศ
เฉลี่ยรายป พ.ศ. 2557-2560
คา O3 เฉลี่ยรายป
38

40

ppb

30
22

20
15

18

22

10
0
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ภาพที่ 2.6 แนวโนมผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ เฉลี่ยรายป 2557-2561
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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 ชั่ว โมง (ยกเว น มีนาคม-มิ ถุน ายน) มี คา เท า กับ 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

ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ
เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
120

ความเขมขน ppb
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คา O3 เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง
คามาตรฐาน 100 ppb
41

40
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27
13

0

ภาพที่ 2.7 ผลการเฝาระวังกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ ในเวลา 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ ผลการตรวจวัดในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน เนื่องจาก UV-Lamp เสีย
จึงทําใหไมสามารถตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงได

º··Õè 2 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈã¹áËÅ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁË¹Òá¹¹ 12 | P a g e

ความเขมขน ppb

80
70
60
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40
30
20
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0

ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ในบรรยากาศ
เฉลี่ยสูงสุด 8 ชั่วโมง (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
59
40

47

45
35

64

40

35
คา O3 เฉลี่ยสูงสุด 8 ชั่วโมง
คามาตรฐาน 70 ppb

ภาพที่ 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)

NORTH

60%
48%
36%
24%
12%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)

SOUTH

>= 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%
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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)

NORTH

80%
64%
48%
32%
16%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 11.1

SOUTH

8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
Calms: 23.19%

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)

NORTH

80%
64%
48%
32%
16%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 11.1

SOUTH

8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
Calms: 23.19%

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)

NORTH

55%
44%
33%
22%
11%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)

SOUTH

>= 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%
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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)

NORTH

55%
44%
33%
22%
11%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 11.1

SOUTH

8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
Calms: 49.60%

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)

NORTH

45%
36%
27%
18%
9%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 11.1

SOUTH

8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
Calms: 59.07%

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)

NORTH

45%
36%
27%
18%
9%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)

SOUTH

>= 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%
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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)

NORTH

65%
52%
39%
26%
13%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 11.1

SOUTH

8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
Calms: 35.48%

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)

NORTH

65%
52%
39%
26%
13%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 11.1

SOUTH

8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
Calms: 35.48%

10) การแพรกระจายสารมลพิษในเดือนกันยายน 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)

NORTH

50%
40%
30%
20%
10%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)

SOUTH

>= 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%
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ผลการตรวจวั ดความเร็ วลมจากสถานีโ รงเรีย นบ า นพั น เสด็ จ ในช ว งเดื อ นตุ ล าคม 2560-กั นยายน 2561
ตามเกณฑ ความเร็วลมผิวพื้ น ความเร็วลมที่ระดับสู งมาตรฐาน 10 เมตรเหนื อพื้นดิ นในบริ เวณที่โล งแจงโดยมีผล
ดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ผลการตรวจวัดความเร็วลมจากสถานีโรงเรียนบานพันเสด็จ
เดือน

ความเร็วลม (Km/hr)

ตุลาคม

2.8

พฤศจิกายน

5.6

ธันวาคม

5.6

มกราคม

3.6

กุมภาพันธ

3.6

พฤษภาคม

1.4

มิถุนายน

2.1

กรกฎาคม

2.9

สิงหาคม

2.5

กันยายน

2.1

รายการตรวจวัด
ขนาดของลม
สัญลักษณที่แสดงบนบก
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
LIGHT AIR
ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศลม
(ลมเบา)
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2.3 แนวโนมคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน
ในป พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่แหลง
อุตสาหกรรมหนาแนน ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน ซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม
บอวิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดยตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่โรงเรียนบ านพันเสด็จใน
ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงไดรับมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบ
ตอโรงเรียน วัด และชุมชน พื้นที่ดังกลาวมีการอาศัยอยูของประชนอยางหนาแนน
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) เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานค าก า ซซัลเฟอร ไดออกไซด ในบรรยากาศโดยทั่ วไปในเวลา 24 ชั่ วโมง
(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 ก า ซไนไตรเจนไดออกไซค (NO2) มี ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ป พ.ศ.2561
มีคาเทากับ 21 ppb ซึ่งต่ํากวาในป พ.ศ. 2560 มีคา เทากับ 41 ppb ซึ่งเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากา ซไนโตรเจนไดออกไซด ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป (คามาตรฐาน NO2 เทากับ 30 ppb) และผลการตรวจวัดกาซไนไตรเจนไดออกไซคแบบรายชั่วโมง คาสูงสุด
1 ชั่วโมง พบวามีคาสูง สุดเทา กับ 46 ppb ตรวจวัดไดในเดือนตุลาคม 2560 และคาน อยสุด เทา กั บ 5.9 ppb
ตรวจวัดไดในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งผลการตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล อ ม
แห งชาติ ฉบับ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อ ง กํา หนดมาตรฐานคา กา ซไนโตรเจนไดออกไซด ในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป
(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 และผลการตรวจวั ดแบบรายชั่ว โมง คาสูงสุด 1 ชั่ วโมง
พบว ามีค า เท า กับ 64 ppb ตรวจวั ดไดในเดื อนสิง หาคม 2561 และคาน อ ยที่ สุ ดมี ค าเท ากั บ 35 ppb ในเดื อน
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 จากสถานี โรงเรียนบานพันเสด็จใน ตําบลบ อวิน
อํ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560-กั นยายน 2561) พบวาทิศทางลมสว นใหญ
พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความเร็วเฉลี่ยที่ 3.22 กิโลเมตรตอชั่วโมงซึ่งสามารถ
จั ด ตามเกณฑค วามเร็ว ลมผิ ว พื้ น ความเร็ ว ลมที่ ร ะดับ สู ง มาตรฐาน 10 เมตรเหนื อ พื้ น ดิ น ในบริ เ วณที่ โ ล ง แจ ง
อยูในระดับ LIGHT AIR (ลมเบา)
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2.4 สรุปสถานการณคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน
ในป พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้น ที่
แหล ง อุ ต สาหกรรมหนาแน น ประกอบไปด ว ยนิ ค มอุ ต สาหกรรมอิ ส เทิ ร น ซี บ อร ด นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบ อ วิ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมป น ทอง นิ ค มอุ ต สาหกรรมสหพั ฒ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดยตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ โ รงเรี ย นบ า นพั น เสด็จ ใน ตํา บลบอ วิ น อํ า เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุรี ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ เ สี่ ย งได รั บ มลพิ ษ จากแหล ง
อุ ตสาหกรรมหนาแน นได รับ ผลกระทบตอโรงเรีย น วัด และชุมชน พื้นที่ดังกลาวมี การอาศัยอยู ข องประชนอยา ง
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 กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่ว ไป (คามาตรฐาน SO2 เทากั บ 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 ไดดําเนินการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุป กรณ พิเศษฯ และ
เชื่อมตอรับสงสัญญาณขอมูลการตรวจวัดคาคุณภาพน้ําทิ้งกับคอมพิวเตอรระบบแมขายกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
เชื่อมตอขอมูลมาที่ศูนย เฝาระวั งสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
ผลิตกระดาษ
เคมีภัณฑ
ผลิตยางเรซิน
กลั่นน้ํามันปโตรเลียม
บําบัดน้ําเสียรวม
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม
ผลิตยางรถยนต
ผลิตเหล็ก
ผลิตรถยนต
ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ผลิตไฟฟา
ผลิตกาซธรรมชาติ

ประเภทโรงงาน
4 และ 6
8 และ 9
17
20
๒๒
๓๘
42
๔๔
๔๙
101
50
51
59
77
72
88
89

จํานวนโรงงานแตละประเภท
จํานวนโรงงาน
จํานวนโรงงาน
(โรง)
(รอยละ)
6
7.7
5
6.4
1
1.3
2
2.6
3
3.8
4
5.1
28
35.9
3
3.8
3
3.8
14
17.9
1
1.3
1
1.3
1
1.3
1
1.3
1
1.3
3
3.8
1
1.3
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ผลการสํารวจโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
บีโอดี ซีโอดี ออนไลน
ผลิตเหล็ก
ผลิตยาง
1%
รถยนต
1%

ผลิตรถยนต
1%

ผลิตไฟฟา
4%
ผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
1%

ผลิตกาซธรรมชาติ
1%

อุตสาหกรรมอาหาร
8%

อุตสาหกรรมเกษตร
6%
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล
1%

ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม
1%

เครื่องดื่ม
3%
สิ่งทอ
4%

บําบัดน้ําเสียรวม
18%

ผลิตกระดาษ
5%

กลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียม
4%

เคมีภัณฑ
36%

ผลิตยางเรซิน
4%

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตเอทิลแอลกอฮอล

เครื่องดื่ม

สิ่งทอ

ผลิตกระดาษ

เคมีภัณฑ

ผลิตยางเรซิน

กลั่นน้ํามันปโตรเลียม

บําบัดน้ําเสียรวม

ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม

ผลิตยางรถยนต

ผลิตเหล็ก

ผลิตรถยนต

ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ผลิตไฟฟา

ผลิตกาซธรรมชาติ

ภาพที่ 2.1 ผลการสํารวจโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ
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3.2 â¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éÒí ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ à¾×Íè µÃÇ¨ÊÍº¤Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×Íè ¹
¢Í§à¤Ã×Íè §Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³¾ÔàÈÉ (BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ¨íÒ»§º»ÃÐÁÒ³ 2561
ó.ò.ñ ËÅÑ¡ËÒÃáÅÐàËµØ¼Å
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมุงเนน เรื่องการ
ปองกันและแกไขปญ หาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงาน และใหผูประกอบการมีสว นรว มใน
การรับผิดชอบปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบํ าบัด
นํ้าเสียต องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุป กรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่ม เติม พ.ศ. 2547 โรงงาน
ที่มีปริมาณนํ้าทิ้งเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป และโรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต ๓,๐๐๐ ลูกบาศก
เมตรตอวันขึ้นไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือมีปริมาณความสกปรกในรูปของปริมาณบีโอดีชวงไหลเขา
(Influent BOD Load) ตั้งแต ๔,๐๐๐ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 โรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต
๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไปแตไมถึง ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน และโรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต ๕๐๐
ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป แตไมถึง ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหดําเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
ฯ สํ า หรั บ ตรวจวั ด มลพิ ษ น้ํ า ต อ เนื่ อ งโดยมี โ รงงานที่ ส ง ข อ มู ล มาที่ ศู น ย เ ฝ า ระวั ง สิ่ ง แวดล อ มอุ ต สาหกรรม
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 290 โรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลโรงงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกมาที่ศูนยเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 78 ตามโครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ
COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 ศวภ.ตอ. ดําเนินการเก็บตัวอยางจํานวน 11 โรงงาน โดยพิจารณาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไมเคยเขารวมโครงการ และโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมผานการประเมินคาความคลาดเคลื่อนฯ
เมื่อปงบประมาณ 2560 เพื่อใหการกํากับดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และนาเชื่อถือ ตลอดจนมี
ความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดเปนไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบ
ให โรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้ งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมื อหรือเครื่องอุปกรณ
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
ó.ò.ò ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
1) เพื่อตรวจสอบคา ความคลาดเคลื่ อนของเครื่ อ งมือหรือเครื่องอุป กรณ พิเศษฯ โดยเทียบกับผลการวั ด
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ
๒) เพื่อใหการกํากับดูแลมลพิษน้ําจากภาคอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความนาเชื่อถือ
ó.ò.ó ¢Íºà¢µ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
สํารวจและตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงานเพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ ของโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ และเชื่อมตอรับสงสัญญาณขอมูล
การตรวจวัดคาคุณภาพน้ําทิ้งกับคอมพิวเตอรระบบแมขายกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนอยางนอย 100 โรงงาน
จากโรงงานทั่วทั้งประเทศทั้งหมด 290 โรงงานที่มีการติดตั้งและทําการเชื่อมตอขอมูลมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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การสํารวจและตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงานเพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษฯ มีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้
1) เก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อวิเคราะหคาซีโอดีและ/หรือบีโอดี
2) บันทึกคาซีโอดีและ/หรือบีโอดี ปริมาณการใชกระแสไฟฟาในระบบบําบัดน้ําเสีย และปริมาณน้ําทิ้งออก
นอกโรงงานจากระบบตรวจวัดมลพิษของโรงงาน
3) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานโรงงาน เชน ชื่อ ที่อยู e-mail เบอรโทรศัพทผูติดตอประสานงาน
4) ทวนสอบค าที่ บันทึกจากระบบตรวจวัดมลพิษ ของโรงงานกับ ฐานข อ มู ลของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
www.diw.go.th
5) ประมวลผลข อ มู ล และสรุ ป คา ความคลาดเคลื่ อ นการตรวจวั ด เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ พิ เ ศษฯ
โดยเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ
ó.ò.ô ¼Å·Õè¤Ò´ÇÒ¨Ðä´ÃÑº
1) โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ และเชื่อมตอสัญญาณขอมูลการตรวจวัดคาคุณภาพน้ํา
ทิ้งมาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกแลว ไดรับการตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของการ
ตรวจวัดของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษฯ
2) เจาหนาที่ไดเขาเยี่ยมชมจุดที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ และสามารถนําขอมูลมาปรับปรุงขอมูล
พื้นฐานโรงงาน เชน ชื่อ ที่อยู e-mail เบอรโทรศัพทผูติดตอประสานงาน เพื่อสามารถติดตอประสานงานการทวนสอบ
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·ÕÊè íÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨
áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éÒí ·Ô§é ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×Íè ¹¢Í§
à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³¾àÔ ÈÉ (BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ¨íÒ»§º»ÃÐÁÒ³ 2561
เจาหนาที่ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกลงพื้นที่สํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งระบาย
ออกนอกโรงงานเพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
(BOD และ/หรือ COD Online)
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3.4 ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×Íè ¹¢Í§à¤Ã×Íè §Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³¾ÔàÈÉ
µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éÒí ·Ô§é ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×Íè ¹¢Í§à¤Ã×Íè §Á×Í
ËÃ×Íà¤Ã×Íè §ÍØ»¡Ã³¾àÔ ÈÉ (BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ¨íÒ»§º»ÃÐÁÒ³ 2561

อั นดับ

รายชื่อโรงงาน

ประกอบกิ จการ

รายการ
จั งหวั ด Online

1
2
3

โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 2
โรงงานที่ 3

บํา บั ดน้ําเสี ยรวม
บํา บั ดน้ําเสี ยรวม
เครื่องดื่ ม

ชลบุ รี
ชลบุ รี
ชลบุ รี

4

โรงงานที่ 4

อุ ตสาหกรรมอาหาร

ชลบุ รี

5
6
7
8
9
10
11
12

โรงงานที่ 5
อุ ตสาหกรรมอาหาร
โรงงานที่ 6
อุ ตสาหกรรมอาหาร
โรงงานที่ 7
อุ ตสาหกรรมเกษตร
โรงงานที่ 8
อุ ตสาหกรรมอาหาร
โรงงานที่ 9 ผลิ ตอุ ปกรณ อิเล็ กทรอนิกส
โรงงานที่ 10
เครื่องดื่ ม
โรงงานที่ 11 ผลิ ตเอทิ ลแอลกอฮอล
โรงงานที่ 12
อุ ตสาหกรรมอาหาร

ชลบุ รี
ชลบุรี
ชลบุ รี
ปราจีนบุ รี
ฉะเชิ งเทรา
ฉะเชิ งเทรา
ปราจีนบุ รี
ระยอง

13 โรงงานที่ 13

อุ ตสาหกรรมเกษตร

ระยอง

14 โรงงานที่ 14
15 โรงงานที่ 15

บําบั ดน้ําเสี ยรวม
สิ่ งทอ

ระยอง
ระยอง

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

วั นที่
ความถี่ ใน
ผลการตรวจวั ดและวิ เคราะห
เก็ บ
การรายงาน
เครื่ อง Online
Laboratory
ตัวอย าง
(นาที ) คาที่ 1 คาที่ 2 คาที่ 3 คาที่ 1 คาที่ 2 คาที่ 3
5
5.8
5.8
5.8 6.7 6.5 7.2
15-ส.ค.-61
15-ส.ค.-61
15
3.9
3.9 3.9 6.3 6.6 6.5
5
6.1
6.0
6.0 2.4 2.6 2.4
15-ส.ค.-61
5
38.99 38.98 39 21 22 23
15-ส.ค.-61
5
18.4 18.5 18.9 25 25 26
17-ส.ค.-61
5
114.5 115.6 118 78 75 79
17-ส.ค.-61
15
13.7 13.8 13.7 18 18 21
17-ส.ค.-61
5
11.9 11.8 13.1 18 22 20
28-ส.ค.-61
15
15.4 15.5 15.0 21 18 22
28-ส.ค.-61
5
13.3 13.3 13.3 13 13 14
5-ก.ย.-61
15
24.5 24.4 25.3 33.0 31.0 32.0
12-ก.ย.-61
5
5.3
5.3
5.3 2.3 2.4 2.6
13-ก.ย.-61
5
0.4
0.4
0.4 1.3 1.3 1.4
13-ก.ย.-61
18-ก.ย.-61
5
6.18 6.18 6.18 13.0 12.0 13.0
18-ก.ย.-61
5
53.01 53.01 53 68 68 69
18-ก.ย.-61
5
0.92 1.14 0.98 18 18 16
18-ก.ย.-61
5
6.98 8.06 6.78 65 68 71
20-ก.ย.-61
6
4.42 4.85 5.75 7.6 7.4 7.4
20-ก.ย.-61
5
175.7 178.9 178 149 161 152

คาความคลาดเคลื่ อน
เครื่ องมือ Online
ตามประกาศ
คาที่ 1 คาที่ 2 คาที่ 3 คาที่ 1 คาที่ 2 คาที่ 3
±0.9 ±0.7 ±1.4 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±2.4 ±2.7 ±2.6 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±3.7 ±3.4 ±3.3 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±18 ±17 ±16 ±24 ±24 ±24
±6.6 ±6.5 ±7.1 ±7.9 ±7.9 ±7.9
±36 ±41 ±39 ±24 ±24 ±24
±4.3 ±4.2 ±7.3 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±6.1 ±10.2 ±6.9 ±7.0 ±7.9 ±7.0
±5.6 ±2.5 ±7.0 ±7.9 ±7.0 ±7.9
±0.3 ±0.3 ±0.7 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±8.5 ±6.6 ±6.7 ±24 ±24 ±24
±3.0 ±2.9 ±2.7 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±0.9 ±0.9 ±1.0 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±6.8 ±5.8 ±6.8 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±15 ±15 ±6.9 ±24 ±24 ±24
±17 ±17 ±15 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±58 ±60 ±64 ±24 ±24 ±24
±3.2 ±2.6 ±1.6 ±7.0 ±7.0 ±7.0
±27 ±18 ±26 ±30 ±34 ±30

สรุ ป
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
ไมเปนไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
ไมเปนไปตามกฎหมาย
ไมเปนไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย
เป นไปตามกฎหมาย

หมายเหตุ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐

º··Õè 3 âÃ§§Ò¹·ÕèµÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×ÍÍØ»¡Ã³¾ÔàÈÉºÕâÍ´Õ «ÕâÍ´Õ 26 | P a g e

3.5 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éÒí ·Ôé§ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹
à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×Íè ¹¢Í§à¤Ã×Íè §Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×Íè §ÍØ»¡Ã³¾àÔ ÈÉ
(BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online) »ÃÐ¨íÒ»§º»ÃÐÁÒ³ 2561
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก รวมกับกลุมเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดทําโครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ
COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 ศวภ.ตอ.ไดเชิญโรงงานอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ จํานวน 15 แหง
โดยพิ จ ารณาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม เคยเขา รว มโครงการและโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ไม ผา นการประเมิน
คาความคลาดเคลื่อนฯเมื่อปงบประมาณ 2560 โดยมี รายละเอี ยดภาพที่ 2.1 แบงออกเป น 7 ประเภทประกอบ
กิจการโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งระบาย
ออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
พิเศษ (BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561
20%

อุตสาหกรรมอาหาร
33%

อุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบํ
าบัดน้ําเสียตองติดตั้ง
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพ7%
ิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ

7%

เปนไปตามประกาศรอยละ 90 และไมเปนไปตามประกาศร13%
อยละ 10
13%

7%

ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
บําบัดน้ําเสียรวม

ภาพที่ 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ
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3.5.1 âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Í à¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³¾Ôà ÈÉ ¤ ÒºÕâÍ´Õ ( BOD Online )
จากการตรวจติ ดตามคาความคาดเคลื่ อนของเครื่ อ งมือหรื อเครื่องอุ ป กรณ พิเ ศษคาบีโ อดี (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) จํ านวน 1
โรงงาน 4) เครื่องดื่ม (ลําดับที่ 20) จํานวน 1 โรงงาน และ 5) บําบัดน้ําเสียรวม (ลําดับที่ 101) จํานวน 3 โรงงาน
และพบวาโรงงานที่ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร (ลําดับที่ 4 และ 6) จํานวน 1 โรงงาน เกินคามาตรฐาน
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตอง
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ รายละเอียดดังภาพที่ 2.2

ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี (BOD Online) ปงบประมาณ 2561
ไมเปนไปตาม
ประกาศ
11%
เปนไปตามประกาศ
ไมเปนไปตามประกาศ

เปนไปตามประกาศ
89%
ภาพที่ 2.2 ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online)
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3.5.2 âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ» ¡Ã³ ¾ÔàÈÉ ¤ Ò«Õâ Í´Õ (COD Online )
จากการตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามคาความคาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาซีโอดี (COD
Online) โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น 2 โรงงาน ประกอบไปดวย
1) สิ่งทอ (ลําดับที่ 22)
จํานวน 1 โรงงาน
2) ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ลําดับที่ 42)
จํานวน 1 โรงงาน
การประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุป กรณพิเศษตามหลักเกณฑตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ จากการดําเนินการเก็บตัวอยางและประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษคาซีโอดี (COD Online) ผลการประเมินพบวาโรงงานที่ผานการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ ทั้ง 2 แหง ประกอบไปดวย 1) สิ่งทอ (ลําดับที่ 22) จํ านวน 1 โรงงาน และ
2) ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ลําดับที่ 42) จํานวน 1 โรงงาน รายละเอียดดังภาพที่ 2.3

ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาซีโอดี (COD Online) ปงบประมาร 2561

ไมเปนไปตาม
ประกาศ
0%
เปนไปตามประกาศ
ไมเปนไปตามประกาศ

เปนไปตามประกาศ
100%

ภาพที่ 2.3 ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาซีโอดี (COD Online)
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3.5.3 âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèµ´Ô µÑé§à¤Ã×Íè §Á×ÍËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³¾ÔàÈÉ ¤ÒºÕâÍ´Õ «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
ค า บี โ อดี ซี โ อดี (BOD COD Online) ผลการประเมิ น พบวา โรงงานที่ ผา นการประเมิ น ค าความคลาดเคลื่อ นของ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเ ศษ จํานวน 3 แหง ประกอบไปดวย 1) อุตสาหกรรมอาหาร (ลําดั บที่ 4 และ 6)
จํานวน 2 โรงงาน และ 2) เครื่องดื่ม (ลําดับที่ 20) จํานวน 1 โรงงาน สํ าหรับโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ไม ผา นการ
ประเมิ นคา ความคลาดเคลื่อ นของเครื่อ งมือหรือเครื่องอุ ป กรณ พิเศษ จํา นวน 1 แห ง ได แก อุ ตสาหกรรมเกษตร
(ลําดับที่ 8 และ 9) จํานวน 1 โรงงาน รายละเอียดดังภาพที่ 2.4

ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี ซีโอดี (BOD COD Online) ปงบประมาณ 2561
ไมเปนไปตาม
ประกาศ
25%

เปนไปตามประกาศ
ไมเปนไปตามประกาศ
เปนไปตามประกาศ
75%

ภาพที่ 2.4 ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี ซีโอดี (BOD COD Online)
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3.5.4 ÊÃØ» ¼Å¡ÒÃ´í Ò à¹Ô¹ â¤Ã§¡ÒÃÊíÒ ÃÇ¨áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ ÀÒ¾¹éí Ò ·Ô é§ ÃÐºÒÂÍÍ¡¹Í¡âÃ§§Ò¹
à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤ Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×Í à¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³¾ÔàÈÉ ( BOD áÅÐ/ËÃ×Í COD Online)
»ÃÐ¨íÒ»§º»ÃÐÁÒ³ 2561 ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ
ศูน ยเ ฝา ระวัง สิ่งแวดลอ มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใตการดํา เนินงานของศูนยวิจัย และเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก รวมกับกลุมเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดทําโครงการสํารวจและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิ เศษ
(BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561 มีโ รงงานอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 15 โรงงาน
จาก 78 โรงงาน คิดเปนรอยละ 19.2 ของโรงงานทั้งหมด ผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนตามประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือ
หรืออุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด
พบวาเปนไปตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 13 โรงงาน คิดเปนรอยละ 88 และ ไมเปนไปตาม
ประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 โรงงาน คิดเปนรอยละ 12 รายละเอียดดังภาพที่ 2.5

สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี (BOD Online), คาซีโอดี (COD Online) และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online)
ปงบประมาณ 2561
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เปนไปตามประกาศ (ผาน)
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รวม

ไมเปนไปตามประกาศ (ไมผาน)

ภาพที่ 2.5 สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online)
คาซีโอดี (COD Online) และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online)
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ÈÙ¹Âà½ÒÃÐÇÑ§ÊÔè§áÇ´ÅÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡ โดยการดําเนินงานของศูนยวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดมีแนวคิดในการจัดทํา
โครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (EIMC Connect) และสรางความตระหนัก ให
ความรูแกผูที่เกี่ยวของตลอดจนถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม
ให กับ สถานประกอบการ เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด คณาจารย สถาบั นอุ ดมศึกษาและเจาหน าที่ ศวภ.ตอ.โดย
มีเปาหมายสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และน้ําเสีย ที่เปนอันตราย รวมถึง
การสร า งเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) และควบคุ ม พื้ น ที่
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และสรางความ
ตระหนักใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของถึงปญหาสิ่งแวดลอม และการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂà½ÒÃÐÇÑ§ÊÔ§è áÇ´ÅÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (EIMC Connect)
áÅÐÊÃÒ§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ãË¤ÇÒÁÃÙá ¡¼·Ù àÕè ¡ÕèÂÇ¢Í§µÅÍ´¨¹¶ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ»
 ËÒ¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº·Ô§é
¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ ¢ÂÐ¾ÔÉ áÅÐ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ô.ñ.ñ ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการลักลอบนําเขาขยะอิเล็กทรอนิกส การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และน้ํา
เสีย ที่เปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ มีแนวโนมเพิ่มสูงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ของภาคตะวันออก กลายเปนพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม สารเคมีเสื่อมสภาพ น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สงผล
กระทบอยางมากตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลไดเรงดําเนินการโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพื้นที่
ที่ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกตามเป าหมายหลั กในการเติมเต็มภาพรวมในการ
สงเสริมการลงทุน ทําใหการขยายตัวของโรงงานอุ ตสาหกรรมเพิ่ มมากขึ้น ถ าไมมีการบริหารจัดการที่ ดีอาจส งผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ภาคตะวันออก และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเฝาระวังมลพิษอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก ในป พ.ศ. 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดดําเนินการเปดศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก (EIMC) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบให กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทําโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่การเฝา
ระวังการระบายมลพิษน้ํา และมลพิษอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้ง
และคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูล และการ
รายงานผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม ลักลักอบทิ้ง
ของเสียอันตรายตางๆนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงใหความรูความเขาใจแกประชาชน และสถานศึกษาในพื้นที่
ภาคตะวันออก เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสอดคลองกับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ใช เทคโนโลยีขั้นสูงเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ มีระเบียบแบบแผนในเรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 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) และสรางความตระหนักใหความรูแกผูที่เกี่ยวข อง
ตลอดจนถ ายทอดความรู ป ญหาการลั กลอบทิ้ งของเสี ย สารเคมี อั นตราย ขยะพิ ษ กากอุ ตสาหกรรม ให กั บสถาน
ประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด เจาหนาที่ กวภ. โดยมีเปาหมายสรางความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สารเคมีและน้ําเสีย ที่เปนอันตราย รวมถึงการสรางเครือขาย
เฝาระวังสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด เพื่อสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และสรางความตระหนักใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของถึง
ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม และการลั ก ลอบทิ้ ง ของเสี ย อั น ตรายที่ ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ô.ñ.ò ÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการอยูรวมกันระหวางโรงงานกับชุมชน (สังคม)
ô.ñ.ó ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
1) เพื่อสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด
2) เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สารเคมีและน้ํ าเสี ย
ที่เปนอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก
3) เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของ และผลกระทบที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการ
4) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บ รักษา การขนสงวัตถุอันตราย และบัญชีรายชื่อวัถตุ
อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ô.ñ.ô ¡ÅØÁ à»ÒËÁÒÂ
1) สถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก
3) เจาหนาที่ กวภ.

รวม
120
จํานวน 64
จํานวน 16
จํานวน 40

คน
คน
คน
คน

ô.ñ.õ ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ระยะเวลาดําเนินการสัมมนา จํานวน 1 วัน (วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561)
ô.ñ.ö »ÃÐâÂª¹·¤Õè Ò´ÇÒ¨Ðä´ÃºÑ
1) ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงปญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
สารเคมีและน้ําเสียที่เปนอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก
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2) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของ และผลกระทบที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ
3) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บ รักษา การขนสงวัตถุอันตราย และบัญชีรายชื่อ
วัถตุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและการอนุญาต
ô.ñ.÷ ¢Ñ¹é µÍ¹ÃÙ»áºº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ (ขั้นตอนการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ขั้นตอนรูปแบบการดําเนินโครงการ
7.1 ขออนุมัติโครงการฯ
7.2 เชิญสถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน, สอจ.,เจาหนาที่กวภ.
7.3 รับลงทะเบียนเขารวมโครงการผาน Facebook : @EimcConnect
7.4 กิ จ กรรมสั มมนาโครงการสั มมนาการสร า งเครือ ข า ยเฝา ระวัง สิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรม (EIMC Connect)
7.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม (EIMC Connect)

ระเวลาดําเนินงาน
กรกฎาคม 61
กรกฎาคม 61
1-10 ส.ค. 61
22 สิงหาคม 61
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 (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
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·Õ´è Òí à¹Ô¹¡ÒÃ
ณ หองประชุม 210 ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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4.2 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂà½ÒÃÐÇÑ§ÊÔ§è áÇ´ÅÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
áÅÐ¶ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ» 
 ËÒ¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº·Ô§é ¢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 ผูอาํ นวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กลาวรายงานวัตถุประสงค

นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล ผูอาํ นวยการกลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอนั ตราย
กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บรรยายในหัวขอ “การสรางความรู ความเขาใจ การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอนั ตราย”

นายไชยพันธ ครันเล็ก วิศวกรปฏิบัติการ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอนั ตราย
กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บรรยาย “การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการขนสงวัตถุอันตรายการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ”
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นางสาวปทมวรรณ คุณประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมความปลอดภัยสารเคมี
กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บรรยาย “ถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม”
และ“ถายทอดความรูในระบบกากอุตสาหกรรม กฎหมาย การดําเนินการและผลกระทบของการประกอบกิจการ”
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4.3 ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ ã¹¡ÒÃà¢ÒÃÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂà½ÒÃÐÇÑ§ÊÔè§áÇ´ÅÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
áÅÐ¶ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ» 
 ËÒ¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº·Ô§é ¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ ¢ÂÐ¾ÔÉ áÅÐ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
Eastern Industrial Environment Monitoring Connect Project (EIMC Connect)
สรุป ผลการดํ า เนิ น งานระดับ ความพึ ง พอใจในการเข า ร ว มโครงการสั มมนาการสร างเครื อ ข า ยเฝ าระวัง
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมออกเปน 6 ขอดังนี้
1.ความพึงพอใจในกิจกรรมและสถานที่
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 และประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนา
6.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากการสัมมนา ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
รอยละ 100
6.2 ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการสัมมนาไปใชการปฏิบัติงานได ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
รอยละ 100
6.3 หลักสูตรเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของทานหรือไม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
รอยละ 100
º··Õè 4 â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂà½ÒÃÐÇÑ§ÊÔè§áÇ´ÅÍÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

39 | P a g e

õ.ñ ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ในปงบประมาณ 2561 ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุ ตสาหกรรมภาคตะวั นออก โดยการดําเนิน งานของ
ศูน ยวิจัยและเตือนภัยมลพิ ษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดดําเนินงานตางๆ ดังตอไปนี้
๕.1.1 สรุปสถานการณคุณภาพอากาศในพื้นที่หนาแนน
ในป พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่แหลง
อุ ต สาหกรรมหนาแน น ประกอบไปด ว ยนิ ค มอุ ต สาหกรรมอิ ส เทิ ร น ซี บ อร ด นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบ อ วิ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมป น ทอง นิ ค มอุ ต สาหกรรมสหพั ฒ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี-บอวิน และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เปนตน โดยตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ โ รงเรี ย นบ า นพั น เสด็จ ใน ตํา บลบอ วิ น อํ า เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุรี ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ เ สี่ ย งได รั บ มลพิ ษ จากแหล ง
อุตสาหกรรมหนาแนนไดรับผลกระทบตอโรงเรียน วัด และชุมชน พื้นที่ดังกลาวมีการอาศัยอยู ของประชาชนอยา ง
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
คณะกรรมการสิ่ งแวดลอ มแหง ชาติ ฉบั บที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กํา หนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศโดยทั่ ว ไป
(ค า มาตรฐาน SO2 เท า กั บ 40 ppb) ก า ซไนไตรเจนไดออกไซค (NO2 ) ป พ.ศ.2561 มี ค า เท า กั บ 21 ppb
มีคาลดลงจาก พ.ศ. 2560 มีคาเทากับ 41 ppb เกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานค า ก า ซไนโตรเจนไดออกไซด ใ นบรรยากาศ โดยทั่ ว ไป
(คามาตรฐาน NO2 เทากับ 30 ppb) กาซโอโซน (O3) ป พ.ศ. 2561 มีคาเทากับ 22 ppb ซึ่งต่ํากวาป พ.ศ.2560
ที่ มี ค า เท า กั บ 38 ppb และสู ง กว า ในป พ.ศ. 2559 มี คา เทา กั บ 18 ppb ผลการตรวจวั ด สภาพอากาศทาง
อุตนุ ิยมวิทยาพบวาทิศทางลมสวนใหญ พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความเร็วเฉลี่ย
ที่ 3.22 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือกลุมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)
๕.1.2 โครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อน
ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ (BOD และ/หรือ COD Online) ประจําปงบประมาณ 2561
ศูน ยเ ฝา ระวัง สิ่ง แวดลอ มโรงงานภาคตะวัน ออก รว มกับ กลุม เฝา ระวังและเตือ นภัย มลพิษ โรงงานจัดทํา
โครงการสํา รวจและตรวจสอบคุณ ภาพน้ํา ทิ้ง ระบายออกนอกโรงงาน เพื ่อ ตรวจสอบคา ความคลาดเคลื่อ นของ
เครื ่อ งมือ หรือ เครื่อ งอุป กรณพ ิเ ศษ (BOD และ/หรือ COD Online) ประจํ า ปง บประมาณ 2561 มีโ รงงาน
อุต สาหกรรมเขา รว มโครงการ 15 โรงงาน ผลการประเมิน คา ความคลาดเคลื ่อ นตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบํา บัดน้ําเสียต องติดตั้งเครื่องมือ หรือ
อุป กรณพิเศษและเครื่องมือ หรือ เครื่องอุป กรณเพิ่ม เติม พ.ศ. 2550 ในพื้นที่ภ าคตะวัน ออก จํา นวน 4 จังหวัด
พบวา เปนไปตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํา นวน 13 โรงงาน คิดเปนรอยละ 88 และ ไมเปนไป
ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 โรงงาน คิดเปนรอยละ 12 รายละเอียดดังภาพที่ 5.1
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สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครือ่ งอุปกรณพิเศษ
คาบีโอดี (BOD Online) คาซีโอดี (COD Online) และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online)
ประจําป 2561
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รวม

ภาพที่ 5.1 สรุปผลการประเมินคาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษคาบีโอดี (BOD Online)
คาซีโอดี (COD Online) และ คาบีโอดี คาซีโอดี (BOD COD Online)
๕.1.3 โครงการสัมมนาการสรา งเครือขา ยเฝา ระวั ง สิ่งแวดลอ มอุตสาหกรรมและถา ยทอดความรู ปญหาการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม (EIMC Connect)
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานระดั บ ความพึ ง พอใจในการเข า ร ว มโครงการสั ม มนาการสร า งเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและถายทอดความรูปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม
(EIMC Connect) แบงออกเปน 6 ขอ ดังนี้
1.ความพึงพอใจในกิจกรรมและสถานที่
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 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 การใหขอมูลและการประชาสัมพันธโครงการมีความเหมาะสม ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
รอยละ 87.5
5.2 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก รอยละ 100
6.ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนา
6.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากการสัมมนา ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
รอยละ 100
6.2 ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการสัมมนาไปใชการปฏิบัติงานได ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
รอยละ 100
6.3 หลักสูตรเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของทานหรือไม ความพึงพอใจในระดับดีและดี
มาก รอยละ 100
õ.ò.¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
5.2.1 ควรมีการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่แหลงอุตสาหกรรมหนาแนนในควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออกที่
มีแหลงอุตสาหกรรมหนาแนน
5.2.2 ควรมีการตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุป กรณพิเศษ (BOD และ/หรือ
COD Online) ใหควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก
5.2.3 ควรดําเนินโครงการสัมมนาการสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและถายทอดความรู
ปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม อยางตอเนื่องโดยเพิ่มกลุมเปาหมายจากเดิมเปน
กลุมโรงงานอุตสาหกรรม เปนเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมโดยตรง
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ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
17/4 หมู 7 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
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