
 
        ผลการประเมินความเส่ียงของการปนเป้ือนของสารเคมีใน 
        น ้าใต้ดนิบริเวณ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 
เวลา 13.00-15.45 น. ณ ห้องกมลทพิย์ 1 

โรงแรมสยามซติี ้
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     หัวข้อการน าเสนอ 

 บทน า 

 ลักษณะพืน้ที่ปนเป้ือน 

 ขอบเขตพืน้ที่ปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ 

 ผลประเมินความเส่ียงอันเกิดจากสารปนเป้ือนในพืน้ที่ 

 แผนการจัดการสารปนเป้ือนในพืน้ที่ 

 แผนปฏิบัตกิารฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ 

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะโครงการ 
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    บทน า 
 เกดิเหตุลักลอบฝังกลบสารเคมีจาก
บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงเม่ือปี พ.ศ. 2547 บริเวณ
บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

 มีการด าเนินการปาดหน้าดนิออกไปก าจัด
ประมาณ 1-2 เมตร ตามระดับการปนเป้ือน และ
น าดนิใหม่มาถมทบัประมาณ 1 เมตร 

 

 

 กรมทรัพยากรน า้บาดาล และกรมควบคุม
มลพษิ เข้ามาตดิตัง้บ่อสังเกตการณ์และ
ตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยในดนิและน า้ใต้
ดนิพบสารจ าพวก TCE และ Benzene เกนิ
ระดับมาตรฐาน 
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     พ้ืนทีศ่ึกษา 

ระดับ 2 

ระดับ 1 

จุดทิง้สารปนเป้ือน 
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    บทน า 

 ปัญหาการปนเป้ือนของดนิ และน า้ใต้ดนิเป็นปัญหาใหม่ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 เป็นแนวทางในการเตรียมบุคลากร เทคโนโลยี แนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม และการวางแผนการจัดการปัญหาที่จะเกิดขึน้ใน
พืน้ที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์โครงการ 

    บทน า 

 ศึกษาและส ารวจลักษณะทางกายภาพ อุทกธรณีวิทยา และ 
   สารพษิที่ปนเป้ือนในดนิและน า้ใต้ดนิ 

 ประเมินความเส่ียงและพยากรณ์การแพร่กระจายของสารพษิที่ 
   ปนเป้ือนในดนิและน า้ใต้ดนิ ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ 
   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ทิง้กากของเสียและพืน้ที่ข้างเคียง 
   โดยจัดท าแบบจ าลองน า้ใต้ดนิเชิงคณิตศาสตร์ 

 ประเมินความเสียหายที่เกิดต่อทรัพยากรน า้บาดาล 
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วัตถุประสงค์โครงการ (ต่อ) 

    บทน า 

 เสนอแนวทางและแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ 
   ต่อไปอย่างเหมาะสม 

 เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ เคร่ืองมือ การพัฒนา 
   บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ การจัดการ การ 
   แก้ไขปัญหา และการป้องกันการปนเป้ือนของสารพษิสู่ดนิและ 
   น า้ใต้ดนิของประเทศแบบยั่งยืน 
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     ลักษณะพื้นทีป่นเป้ือน 
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26O 

Pn Ppa Pkd 

การวางตัวของแนวรอยแตก 

แนวรอยแตก 
         แนวรอยแตกทั่วไป 
         Cleavage 
         Joint 

  262 แนว 

 
 ตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียงเหนือ  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  

2 แนวหลัก 

หมวดหนิหนองโป่ง 

หมวดหนิปางอโศก 

หมวดหนิเขาขาด หมวดหนิซับบอน 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

จุดส ารวจ (21 สถานี) 
แนวตัดขวางทางธรณีวิทยา 
ขอบเขตหน่วยหนิ 
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อุทกธรณีวทิยาของพ้ืนทีลุ่่มน ้าย่อยซับตะเคียน 

ครัง้ที่ 1: ต.ค 49 
ครัง้ที่ 2: ก.พ 50 
ครัง้ที่ 3: พ.ค.50 
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ชั้นน ้าบาดาลในรอยหินแตก 

Topsoil 

 

การวางตัวของช้ันน ้าใต้ดนิในพ้ืนทีศ่กึษา 
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      ภาคตัดขวางแสดงธรณีฟิสิกส์ผิวดนิ 

ภาพตัดขวางในแนวดิ่ง สร้างจากโปรแกรม RES2DINV  
(การวางขัว้แบบ Wenner)  

ผลการแปลความหมายข้อมูลความ
ต้านทานไฟฟ้าในแนว L1-L2 
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การเจาะบ่อสังเกตการณ์ใหม่ (open hole; 12 บ่อ) 

 ส ารวจธรณีฟิสิกส์ใต้ดนิ 
 ทดสอบคุณสมบัตทิางชลศาสตร์ (T, K) 

 
 ตดิตามระดับและคุณภาพน า้ใต้ดนิ 
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หนิทรายแปง้ สีเขียวเข้ม 
Siltstone: dark green 

ภาคตัดขวางแสดงธรณีฟิสิกส์ใต้ดนิ 

TV log 10 บ่อ 

Caliper log 12 บ่อ 

PZ01 
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ภาคตัดขวางแสดงการวางตัวและลักษณะรอยแตกของหนิและอุทกธรณีวทิยา
ในพ้ืนที่ทิง้สารเคมีและบริเวณใกล้เคียง 



17 

    ขอบเขตพ้ืนทีป่นเป้ือน 
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    การก าหนดขอบเขตพ้ืนทีป่นเป้ือน 
 
   ข้อมูลการตรวจวเิคราะห์ VOCs : ดนิ, น า้ใต้ดนิ (กรมควบคุมมลพษิ) 
   ข้อมูลการตรวจวเิคราะห์ VOCs, Pesticides และ Heavy Metals 
         - ดนิ (2-5 m; พ.ย. 49)                  : ไม่พบ VOCs, Pesticides 
                                                      :  พบ Heavy Metals แต่ไม่เกนิระดับมาตรฐาน  
          - น า้ใต้ดนิ (26-70 m; ก.พ. & มิ.ย. 50) : ไม่พบ Pesticides  
                                                      :  พบ Heavy Metals แต่ไม่เกนิระดับมาตฐาน 
                                                      :  พบ VOCs เกนิระดับมาตรฐาน 7 ชนิด 

รูปท่ี 7  บอ่ขดุทางด้านทิศตะวนัตกของพืน้ทีทิง้สารเคมี(P300) 

มาตรฐานคุณภาพดนิและน ้าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับท่ี 25 (2547) และ 20 (2543) 

Benzene 
1,2-dichloroethane 

Tetrachloroethylene (PCE) 
Trichloroethylene (TCE) 

1,1-dichloroethylene 
Cis-1,2-dichloroethylene 

1,1,2-dichloroethylene 
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Benzene 

ppb 

ก.พ. 50  
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Trichloroethylene (TCE)  

ก.พ. 50  ม.ิย. 50 

5 ppb 
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Tetrachloroethylene (PCE)  

5 ppb 

มิ.ย. 50  
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     Hot Spots: LNAPL, DNAPL 

Benzene: LNAPL 

TCE: DNAPL 
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    ขอบเขตและปริมาณสารปนเป้ือน 

ม.ิย. 50 : 300,000 m2 

ก.พ.50 : 260,000 m2 

Benzene: 14,170 kg. 

TCE      : 235,218 kg. 
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    ผลประเมนิความเส่ียงอันเกดิจากสารปนเป้ือนในพ้ืนที ่
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  กระบวนการจัดการความเส่ียง  
1. การ

ร
ะ
บุ 

ความ
เ
ส่ี
ย
ง 

2. การวเิคราะห์ 
ความเส่ียง  

3. การตอบสนอง 
ต่อความเส่ียง  

4. การเฝ้าสังเกต 
และประเมนิ 
ความเส่ียง  

ระบ ุ: 
„ แหลง่ก าเนิดของความเสี่ยง 
„ ปัจจยัเส่ียง  
„ เหตกุารณ์เสี่ยง  
„ ผลกระทบของความเสี่ยง 

เชิงคุณลักษณะ/ 
เชิงปริมาณ :  
„ความน่าจะเป็น 
„ผลกระทบ 

„สร้างวัตถุประสงค์ของการตอบสนอง 
„พฒันาแนวทางเลือกที่เป็นไปได้ 
„คัดเลือกแนวทางเลือก 
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1. การระบุความเส่ียงของการปนเป้ือนของสารเคมีในน า้ใต้ดนิ  

สารเคมี 

แหล่งก าเนิดของความเส่ียง 

(sources of risk) 

ตัวกลางของการปนเป้ือน 

(contaminated media)  

ผู้รับความเส่ียง 

(risk receptors)  

น า้ใต้ดิน 

ดิน 

น า้ผิวดิน 

อากาศ 

สตัว์ 

พืช 

สตัว์ 

มนษุย์ 

พืช 

สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

สงัคม 

เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของความเส่ียง 

(risk impacts) 
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การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงในหน่วยของเงิน 

การค านวณคา่ความเสี่ยง (Degree of risk) 
ความเสีย่ง = ความปนเป้ือนในแต่ละพืน้ที ่x ผลกระทบ 

 2. การวิเคราะห์ความเส่ียง 

การพิจารณาแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การประเมินความปนเปือ้นในแตล่ะพืน้ท่ี 

การพิจารณาเจตคติตอ่ความเสี่ยงของผู้ตดัสินใจ  
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แผนท่ีแสดงชัน้ความเข้มข้นของ 
สารปนเปือ้นในน า้ใต้ดิน (model) 

แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน       
(land use map)  

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี 

ผลกระทบทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี 
(การสญูเสียรายได้เน่ืองจากการเจ็บป่วย, การลดลงของท่ีดินท ากินเน่ืองจากการปนเปือ้น, 

สญูเสียรายได้จากการจ าหน่ายน า้บาดาล, ค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ในการบ าบดัแหล่งน า้)  

แผนท่ีความเสี่ยงแสดงระดบัผลกระทบทางการเงินและ
เวลาท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี 

ขัน้ตอนการประเมินผลกระทบของความเส่ียงในหน่วยของเงนิ 



30 

แผนที่แสดงชัน้ความเข้มข้นของ 

สารปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ (สาร TCE)  

Year = 2 

Year = 10 
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Year = 20 

Year = 25 

แผนที่แสดงชัน้ความเข้มข้นของ 

สารปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ (สาร TCE)  
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แผนที่แสดงชัน้ความเข้มข้นของ 

สารปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ (สาร TCE)  

Year = 50 
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แผนที่การใช้ที่ดนิ 
(land use map) 

พ้ืนที่ทิง้สารปนเป้ือน 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ที่อยู่อาศัย 

U03 สถานที่ราชการ 

U05 พืน้ที่อุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 

M03 พืน้ที่เหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ที่ป่า 

 
จากแผนท่ีการใช้ท่ีดนิ 2543, ภาพถ่ายดาวเทียม และผลการส ารวจภาคสนาม เม่ือวันท่ี 27-28 เมษายน 2550 

บ่อบาดาล 
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ปีที่  
พืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเป้ือน (ไร่)  

รวม พืชไร่  พืชผล  ที่อยู่อาศัย  
ทุ่งหญ้า 

เลีย้งสัตว์  
อุตสาหกรรม  

2 222.40 142.19 14.58 6.25 89.58 475.00 

5 340.58 217.75 14.58 35.42 89.58 697.92 

10 362.19 231.56 14.58 35.42 89.58 733.33 

14 287.21 183.63 - 35.42 89.58 595.83 

20 424.46 271.38 14.58 35.42 89.58 835.42 

25 397.77 254.31 116.67 35.42 89.58 893.75 

50 270.69 173.06 102.08 93.75 89.58 729.17 

 พืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเป้ือน 
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2.1 การสูญเสียรายได้ของประชาชนเน่ืองจากเจบ็ป่วย 

„ ก าหนดให้ หากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณสารปนเปือ้นเกินกว่า
มาตรฐาน อุปโภคและบริโภคน า้บาดาลท่ีได้รับการปนเปือ้นเข้าไปจะเกิดอาการ
เจ็บป่วย  อันเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพในการท างานและรายได้จากการท างาน
ลดลง หรือไมส่ามารถประกอบอาชีพได้ 

 

„ ข้อมูลการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านปางอโศก 

อาชีพ ร้อยละ รายได้เฉล่ีย/คน/ปี (บาท) 

เกษตรกร 27 223,700 

ธุรกิจสว่นตวั 37 162,200 

พนกังานเอกชน 2 180,000 

รับจ้าง 24 137,500 

รับราชการ 5 311,800 

อ่ืนๆ 5 256,800 
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2.1 การสูญเสียรายได้ของประชาชนเน่ืองจากเจบ็ป่วย (ต่อ) 

50,000,000

250,000,000

450,000,000

650,000,000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

year

NP
V

 B
ah

tt

ตัง้แต่ปีที่ 14 ถงึ 50  
 มลูค่าความเสียหาย  5,249,638,372  บาท  
 มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ      683,548,017  บาท (อตัราสว่นลด = 8%) 
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2.2 การลดลงของที่ดนิท ากนิเน่ืองจากการปนเป้ือน 

„ ก าหนดให้ พืน้ท่ีบริเวณท่ีได้รับการปนเปือ้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรหรือการเลีย้งสตัว์ได้อีกต่อไป  
„ ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการลดลงของท่ีดินท ากินอาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิด
ขึน้กบัประชาชนเน่ืองจากสญูเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ 

 
 รายได้จากการเพาะปลกูพืชไร่ (ข้าวโพด) 6,000  บาท/ไร่/ปี 
 รายได้จากการเพาะปลกูพืชผล (องุ่น)   60,000  บาท/ไร่/ปี 
 รายได้จากการเลีย้งสตัว์ (ไก่)   16,000  บาท/ไร่/ปี 
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-

50,000,000
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2.2 การลดลงของที่ดนิท ากนิเน่ืองจากการปนเป้ือน (ต่อ) 

ตัง้แต่ปีที่ 2 ถงึ 50  
 มลูค่าความเสียหาย   1,102,109,660  บาท  
 มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ       285,311,440  บาท (อตัราสว่นลด = 8%) 
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2.3 การสูญเสียรายได้จากการจ าหน่ายน า้บาดาล 

„ แหล่งน า้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในหมู่บ้านปางอโศก คือ 
น า้ประปาบาดาล  
„ อยูภ่ายใต้การด าเนินการขององค์การบริหารสว่นต าบล  
„ สารปนเปือ้นจะแพร่กระจายเข้าถึงบ่อน า้ประปาบาดาลในปีท่ี 14 ส่งผลให้น า้
บาดาลไมส่ามารถน ามาผลิตเป็นน า้ประปาบาดาลเพ่ือจ าหน่ายได้  

 
„ ข้อมลูเก่ียวกบัประปาบาดาลของหมูบ้่านปางอโศก มีดงัตอ่ไปนี ้

 

          น า้ประปาบาดาลมีจ านวน  6 บอ่ 
          ราคาจ าหน่ายลกูบาศก์เมตรละ 5 บาท  
          ปริมาณการใช้น า้  6,000  ลกูบาศก์เมตร/เดือน 
          รายได้จากการจ าหน่าย  30,000 บาท/เดือน 
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2.3 การสูญเสียรายได้จากการจ าหน่ายน า้บาดาล (ต่อ) 

ตัง้แต่ปีที่ 14 ถงึ 50  
 มลูค่าความเสียหาย   29,643,806  บาท  
 มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ      3,310,311  บาท (อตัราสว่นลด = 8%) 
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2.4 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการบ าบดัและฟ้ืนฟูน า้บาดาล 

„ในปีท่ี 14 บ่อน า้ประปาบาดาลในหมู่บ้านปางอโศกจะได้รับผลกระทบจากการ
ปนเปือ้นและไมส่ามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ 
„ต้นทนุการก่อสร้างระบบบ าบดัและฟืน้ฟูน า้บาดาล จ านวน 6 บ่อ เพ่ือรองรับจ านวน
ผู้ใช้น า้ได้ 301-700 ครัวเรือน 
 

 คา่ก่อสร้างแบบผลติ   2,350,000  บาท  
 คา่ทอ่เมนและทอ่จ่ายน า้   1,150,000  บาท  
 รวม    3,500,000  บาท  
 คา่ดแูลบ ารุงรักษาทอ่ประมาณ     300,000  บาท/ปี  
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2.4 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการบ าบดัและฟ้ืนฟูน า้บาดาล (ต่อ) 

 คา่ใช้จ่ายของโครงการทัง้หมดตัง้แตปี่ท่ี 14 ถงึ 50  14,300,000 บาท  
 มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ        2,785,815 บาท 
 
„คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างและบ ารุงรักษามีมลูค่าสงู องค์การบริหารสว่นต าบลอาจมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับราคาจ าหน่ายน า้ประปาบาดาลเพ่ือให้สามารถชดเชย
คา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้  
 ราคาจ าหน่ายน า้ประปาบาดาลเดิม  5.00  บาท/ลกูบาศก์เมตร  
 ราคาจ าหน่ายน า้ประปาบาดาลใหม่  7.50  บาท/ลกูบาศก์เมตร  
 

„ดงันัน้ ผลกระทบค่าใช้จ่ายในการบ าบดัฟืน้ฟนู า้บาดาล คือ ผลกระทบตอ่ประชาชนที่
จะต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการซือ้น า้เพ่ือการอปุโภคและบริโภค 
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2.4 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการบ าบดัและฟ้ืนฟูน า้บาดาล (ต่อ) 

ตัง้แต่ปีที่ 14 ถงึ 50  
 มลูค่าความเสียหาย   14,821,903  บาท  
 มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ      1,655,155  บาท (อตัราสว่นลด = 8%) 
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แผนที่ความเส่ียงแสดงระดับผลกระทบทางการเงนิที่เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ที่ 

ระดบัท่ี 1    มลูค่าความเสียหาย NPV <10,000,001 บาท 
 

ระดบัท่ี 2    มลูค่าความเสียหาย NPV 10,000,001-20,000,000 บาท 
 

ระดบัท่ี 3    มลูค่าความเสียหาย NPV 20,000,0001-30,000,000 บาท 
 

ระดบัท่ี 4    มลูค่าความเสียหาย NPV 30,000,0001-40,000,000 บาท 
 

ระดบัท่ี 5    มลูค่าความเสียหาย NPV 40,000,0001-50,000,000 บาท 
 

ระดบัท่ี 6    มลูค่าความเสียหาย NPV >50,000,001 บาท 
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5 10 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 2 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 

 
 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

Y 

x 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 5 

 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

5 10 

5 

10 

 
 
 

 

Y 

x 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 10 

 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

5 10 

5 

10 

 
 
 

 

Y 

x 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 14 

 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

5 10 

5 

10 

 
 
 

 

Y 

x 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 20 

 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

5 10 

5 

10 

 
 
 

 

Y 

x 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 25 

 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

5 10 

5 

10 

 
 
 

 

Y 

x 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 
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แผนที่ความเส่ียง ปีที่ 50 

 
 
 

 

บ่อบาดาล 

 
 
 

 

ระดับความเส่ียง 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 6 
 

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน 

5 10 

5 

10 

 
 
 

 

Y 

x 

A02 พืชไร่ (องุ่น, ข้าวโพด) 

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า) 

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์ 

U02 ท่ีอยู่อาศัย 

U03 สถานท่ีราชการ 

U05 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ

M03 พืน้ท่ีเหมืองแร่ บ่อขุด 

F03 พืน้ท่ีป่า 
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลกระทบรวมทัง้ 4 ด้าน ที่เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ที่ 

 

ปีที่ 
ช่องที่ (x, y) 

2 10 25 50 

(6,6) - - 5,695,000 5,695,000 

(7,4) 1,054,000 7,115,000 9,979,000 11,188,000 

(7,5) 3,731,000 25,176,000 35,310,000 39,591,000 

 (7,6)  - 20,825,000 40,708,000 45,641,000 

 (8,4)  973,000 6,567,000 11,069,000 12,839,000 

 (8,5)  2,677,000 18,061,000 30,441,000 35,308,000 

 (8,6)  4,299,000 29,008,000 48,891,000 56,708,000 

 (9,5)  1,560,000 10,526,000 17,741,000 20,578,000 

 (9,6)  - 15,771,000 32,935,000 39,683,000 

 (9,7)  - 2,488,000 8,866,000 11,373,000 

 (9,8)  - - 450,000 827,000 

(10,6) - - - 1,279,000 

(10,7) - - 42,925,000 69,928,000 

(10,8) - - 450,000 827,000 

(11,7) - - 382,634,000 622,351,000 

รวม 14,296,000 135,541,000 668,102,000 973,824,000 
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3. การตอบสนองต่อความเส่ียง 

การสร้างวตัถปุระสงค์ของการแก้ไขปัญหา  

การพฒันาแนวทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ในการตอบสนองความเสี่ยง  

  กระบวนการคดัเลือกแนวทางเลือก 
ในการตอบสนองความเสี่ยง 
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3. การตอบสนองต่อความเส่ียง (ต่อ) 

„วตัถปุระสงค์ของการตอบสนองความเสี่ยงของการปนเปือ้นของสารเคมีใน
น า้ใต้ดิน 

“ พยายามหาแนวทางท่ีสามารถลดความเสี่ยงได้มากท่ีสดุ 
ด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีต ่าท่ีสดุท่ีเป็นไปได้” 

 
„แนวทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในการตอบสนองความเสี่ยงของการปนเปือ้นของ
สารเคมีในน า้ใต้ดิน  
        แนวทางที่ 1 การไมล่งมือใด ๆ (no action)  
        แนวทางที่ 2 จดัการสารปนเปือ้นในระยะเวลา 5 ปี (fast track) 
        แนวทางที่ 3 จดัการสารปนเปือ้นในระยะเวลา 10 ปี (regular track)  
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แนวทางที่ 1 ไม่กระท าใด ๆ – No action  

„ไม่มีการด าเนินการใด ๆ ทัง้ในเชิงปฏบิตัแิละในเชิงนโยบาย 
„ควรเลือกใช้ปฏิบัติเมื่อตรวจไม่พบสารปนเป้ือนในแหล่งน า้ใต้ดิน หรือความเส่ียงต่อการ
อุปโภคบริโภคน า้ใต้ดนิปนเป้ือนมีต ่ามาก ๆ  
„หากไม่มีการด าเนินการใด ๆ ลักษณะการเคล่ือนที่ของมวลสารปนเป้ือนจะคล้ายคลึงกับผล
ที่ได้จากการจ าลองโดยใช้แบบจ าลองการไหลของน า้ใต้ดินและแบบจ าลองการเคล่ือนที่ของ
สารปนเป้ือนในชัน้น า้ใต้ดนิ  
 

แนวทางที่ 2 การบ าบัดสารปนเป้ือนภายใน 5 ปี – Fast track 

„ สามารถก าจัดสาร VOC ออกจากระบบได้ประมาณ 60-80% ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 ค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการโดยประมาณ 733 ล้านบาท (Thermal conductive heating, 
 Pump & Treat, Soil vapor extraction, natural attenuation) 
 แนวทางที่ 3 การบ าบัดสารปนเป้ือนภายใน 10 ปี – Regular track 
„ สามารถก าจัดสาร VOC ออกจากระบบได้ประมาณ 60-70% ภายในระยะเวลา 10 ปี  
„ค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการโดยประมาณ 374 ล้านบาท (Bioremediation, Pump & Treat, Soil 
vapor extraction, natural attenuation) 
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3. การตอบสนองต่อความเส่ียง (ต่อ) 

„การคดัเลือกแนวการตอบสนองความเสี่ยงของการปนเปือ้นของสารเคมี
ในน า้ใต้ดิน  พิจารณาจาก 2 เกณฑ์ ได้แก่ 
 

 1.ต้นทุน ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (net present value) 
ของคา่ใช้จ่ายในแตล่ะทางเลือก ซึง่ประกอบไปด้วยเงินทนุ และต้นทนุด้าน
การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
 2.ประสิทธิผลในระยะยาว ประเมินจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก
ปริมาณของการปนเปือ้นของสารเคมีท่ียังคงเหลืออยู่ ในระยะยาวภาย
หลงัจากท่ีได้ด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงไปเรียบร้อย 
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3. การตอบสนองต่อความเส่ียง (ต่อ) 

การวิเคราะห์ประโยชน์-ต้นทนุของแตล่ะแนวทางเลือก 
Combination แนวทาง 1 

No action 
แนวทาง 2 
Fast track 

แนวทาง 3 
Regular track 

Techonology - 

• Thermal conduction treatment 
• Soil Vapor Extraction 
• Pump & Treat 
• Ground surface treatment unit 
• Containment; concrete wall , 

grouting etc. 
• Natural Attenuation 

• Soil Vapor Extraction 
• Pump & Treat 
• Ground surface treatment unit 
• Containment; concrete wall , 

grouting etc. 
• Bioremediation 
• Natural Attenuation 

เวลาท่ีใช้ - 5 ปี 10 ปี 
การลดความ
เสียหาย - 836 ลา้นบาท* 907 ลา้นบาท* 

ค่าใช้จ่าย (ความเสยีหาย 
974 ลา้นบาท*) 733 ลา้นบาท 374 ลา้นบาท 

B/C ratio - 1.14 2.43 
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พืน้ที่ปนเป้ือน 
กรณมีกีารฟ้ืนฟูแบบทัว่ไป (regular track) - 10 ปี 
เร่ิมต้นบ าบัดปี 2552 
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Coffee Break Time  
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    แผนการจัดการสารปนเป้ือนในพ้ืนที ่
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ข้อเสนอแนะ : แนวทางการฟ้ืนฟูน า้บาดาลตามแผน 
ระยะที่ 1 (ปีที่ 1-3) : 224.4 ล้านบาท 
‟ การส ารวจพืน้ที่ขัน้ละเอียด (site characterization) 
‟ ด าเนินการฟ้ืนฟู (Pump&Treat, SVE) ขัน้น าร่อง (pilot remediation) 
‟ ประเมนิแนวทางการฟ้ืนฟู (remediation assessment) 
ระยะที่ 2 (ปีที่ 3-5) : 79.7 ล้านบาท 
‟ ด าเนินการฟ้ืนฟู(Pump&Treat, SVE)เตม็รูปแบบ (full scheme restoration) 
ระยะที่ 3 (ปีที่ 5-8) : 50.4 ล้านบาท 
‟ ด าเนินการฟ้ืนฟู (Bioremediation) ขัน้น าร่อง/เตม็รูปแบบ (pilot/ full scheme 

restoration) 
ระยะที่ 4 (ปีที่ 9-10) : 19.2 ล้านบาท 
‟ เฝ้าระวังและตดิตาม (monitoring) 
‟ ปรับปรุงแผนฟ้ืนฟู (corrective remediation) 

 



62 

การแบ่งพืน้ทีส่ าหรับการฟ้ืนฟู 
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แนวทางการฟ้ืนฟูน ้าบาดาล 
Groundwater remediation 
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ปีที่ 1 (1) 
Geophysical survey 

•Electromagnetic 

•TV borehole 
•etc. 

„หาแนวรอยแตก 
„การวางตัวของช้ันหนิ 
„ลักษณะทางธรณีวทิยา 

หลุมเจาะเพิม่ 

หลุมเจาะทีมี่อยู่แล้ว 

นอก site 
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4” coring 

Photoionization Detector 
(PID) 

50 cores 

„หาสารปนเป้ือนในช้ันน ้าไม่อิม่ตัว 
„ก าหนดบริเวณ hotspot 

ปีที่ 1 (1) 
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Groundwater sampling 

:VOCs 

:Pesticide 
:Heavy metals 

Passive diffusion 
bag sampler 

„วเิคราะห์สภาพการปนเป้ือนปัจจุบัน 
„ก าหนดจุดตดิต้ังบ่อสังเกตการณ์ 

เกบ็ตวัอยา่งน ้า 5 ระดบั 

ปีที่ 1 (3) 
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Monitoring wells 

(outer source zone) 

Passive diffusion 
bag sampler 

ติดตั้งบ่อติดตามฯแบบ 

Multilevel 10 wells 

เกบ็ตัวอย่างน า้ 5 ระดบั 

„การกระจายตัวของสารปนเป้ือน 
„ก าหนดจุดตดิต้ังบ่อสังเกตการณ์ภายใน site 
 (inner source zone) 

ปีที่ 1 (4) 
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Monitoring wells 

(buffer zone) 

Passive diffusion 
bag sampler (PDBS) 

เกบ็ตัวอย่างน า้ 5 ระดับ 

„วเิคราะห์สภาพการปนเป้ือนปัจจุบัน 
  ของบริเวณ buffer zone 
„ก าหนดขอบเขตการปนเป้ือน 

ปีที่ 1 (5) 
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Monitoring wells 

(inner source zone) 

Passive diffusion 
bag sampler (PDBS) 

Continuous multichannel 
tube (CMT) 

เกบ็ตัวอย่างน า้ 5 ระดบั 

„การกระจายตัวของสารปนเป้ือนใน 
 พ้ืนที่ปนเป้ือน 
„การกระจายตัวของแหล่งสารปนเป้ือน 
 (source) ในลักษณะ 3 มติ ิ

ปีที่ 1 (6) 
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Groundwater monitoring 

GW level 

GW quality sampling 

(multilevel at source zone) 

:VOCs 

:Pesticide 
:Heavy metals 
6-month interval 

„เฝ้าระวังและตดิตามขอบเขตการปนเป้ือน 
„เกบ็ข้อมูลเพ่ือการออกแบบระบบการฟ้ืนฟู 
„ตดิตามผลการฟ้ืนฟูน ้าบาดาล 

ปีที่ 2 (1) 
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Pump and Treat 
- Pilot plant - 

Treatment unit (GAC) 

Pump and Treat system 

Location based on  gw model 
with preliminary data 

„ทดสอบระบบการฟ้ืนฟู Pump and Treat ในบริเวณ 
  รอบนอกพ้ืนที่ทิง้สาร 
„ข้อมูลในการออกแบบ full scheme Pump and Treat 

ปีที่ 2 (2) 
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PITT 

: Pilot 

: Full scheme 

PITT Plant 

Injection wells 

Extraction wells 

„หาปริมาณมวลสารของแหล่งของสารปนเป้ือน 
  (contaminant source) 

ปีที่ 3 (1) 
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Containment 

jet grouting**  

**around hotspot area 

„ป้องกันการแพร่กระจายของการปนเป้ือนเพิม่เตมิ 
„จ ากัดการเคล่ือนที่ของสารในแหล่งปนเป้ือน 
  (contaminant source) 

ปีที่ 3 (2) 
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Pump and Treat 
- Full scheme - 

Treatment unit (GAC) 

Pump and Treat system 

„ฟ้ืนฟูการปนเป้ือนของน ้าใต้ดนิ 
  รอบนอกพ้ืนที่ทิง้สาร   

ปีที่ 3 (3) 
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Soil vapor extraction 

- pilot - 

SVE pilot plant 

„ทดสอบระบบการฟ้ืนฟู SVE ในบริเวณ 
  ช้ันน ้าไม่อิม่ตัว (unsaturated zone) ในพ้ืนที่ทิง้สาร 

ปีที่ 3 (4) 
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ปีท่ี 3-5 Pump and Treat 
- Full scheme - 

„ฟ้ืนฟูการปนเป้ือนของน ้าใต้ดนิ 
  ในพ้ืนที่และรอบนอกพ้ืนที่ทิง้สารเตม็รูปแบบเป็นเวลา 2 ปี 
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ปีท่ี 4-5 Soil vapor extraction 

- Full scheme - 

SVE plant 

„ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณช้ันน ้าไม่อิม่ตัว 
  (unsaturated zone) ในดนิและหนิ บริเวณ hotspot 
  เป็นเวลา 2 ปี 
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ปีท่ี 5 
„เกบ็ตัวอย่างน ้าเพ่ือน าไป 
  วเิคราะห์และออกแบบระบบ bioremediation 

Bioremediation investigation 

GW sampling 

:Redox condition 
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ปีท่ี 6-8 In-situ bioremediation 

Injection wells 

recovery wells 

„บ าบัดสารปนเป้ือนที่เหลืออยู่ 
  บริเวณรอบพ้ืนที่ทิง้สาร 
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ปีท่ี 9-10 Natural attenuation 

GW quality sampling 

(multilevel) 

:VOCs 

:Pesticide 
:Heavy metals 

3-month interval 

„ตดิตามการลดลงของสารปนเป้ือนที่เป็นไป 
  ตามธรรมชาต ิ
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การฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบาดาลทางเลือก REGULAR TRACK 

          

(       )

1 Site characterization                    25

2 Containment                    56

3 Groundwater monitoring                  100

4 Pumping unit                      5

5 Ground surface treatment unit                    62

6 PITT                    13

7 Soil Vapor Extraction                    62

8 Bioremediation                    31

9 Natural Attenuation                    19
                 374

   No.
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    แผนปฏบัิตกิารฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ 
ปนเป้ือนในน ้าใต้ดนิ 
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Emergency 
Response Plan 
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    ข้อสรุปและข้อเสนอแนะโครงการ 
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ข้อสรุปโครงการ 

  รอยแตกของหนิมีทศิทางการวางตัวหลัก 2 แนว คือ แนวตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียง

เหนือ และแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในแนว 26O 

 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 

 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของพืน้ที่ลุ่มน า้ตะเคียน  มีการไหลแบบต่อเน่ืองโดยมีทศิทางไหล

ของน า้บาดาลจากทศิตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทศิตะวันตกเฉียงเหนือของพืน้ที่ศึกษา และ

บริเวณบ้านปางอโศกมีการใช้น า้บาดาลเป็นปริมาณมาก 

 

 จากการตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนจ านวน 2 ครัง้ พบหลักฐานการปนเป้ือนของสารอนิทรีย์

ระเหยในพืน้ที่ทิง้สารเคมีและพืน้ที่ใกล้เคียงเกนิระดับมาตรฐานจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ Benzene, 

TCE และ PCE เป็นต้น  โดยมีพืน้ที่ปนเป้ือนคลอบคลุมประมาณ 300,000 m2 

 

การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยา 

การสร้างระบบเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์ 
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ข้อสรุปโครงการ (ต่อ) 

  ค่าคุณสมบตัทิางชลศาสตร์จากการสูบทดสอบจ านวน 7 บ่อ และวิเคราะห์ข้อมูลเดมิใน

พืน้ที่ทิง้สารปนเป้ือน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการจ่ายน า้ของหน่วยหนิเขาขาด (Pkd) อยู่ในช่วง 

1.26x10-3-8.99x10-2 m2/s และหนิปางอโศก อยู่ในช่วง 7.85x10-5-1.16x10-1 m2/s  

  ค่า Dispersion coefficient ของระบบจากการทดลองในห้องปฏบิตักิารมีค่าเท่ากับ 2.83 

cm2/min 

  ค่า Retardation factors ของ Benzene และ TCE มีค่าเท่ากับ 1.60 และ 2.00 ตามล าดับ 

 

การประมาณค่าตัวแปรทีค่วบคุมการไหลของน ้าและสารปนเป้ือนในน ้าใต้ดนิ 

การทดสอบการย่อยสลายสารปนเป้ือนด้วยจุลนิทรีย์ธรรมชาตใินห้องปฏบัิตกิาร 

  จุลินทรีย์ Ralstonia pickettii PK01 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร TCE ได้ที่ระดับ
ความเข้มข้น 45 ppm  
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ข้อสรุปโครงการ (ต่อ) 

  ลักษณะการแพร่กระจายของสาร Benzene, TCE และ PCE ณ เวลา 2 ปี จาก

แบบจ าลอง UTCHEM ที่ระดับ 5 ug/l พบว่าสารได้เคล่ือนตัวออกไปถงึแนวถนนมิตรภาพ 

และเมื่อจ าลองการเคล่ือนตัว ณ เวลา 50 ปี พบว่าสารได้เคล่ือนตัวไปทางทศิตะวันตกเฉียง

เหนือผ่านบ้านไร่กลางดง เข้าสู่บ่อบาดาลของบ้านปางอโศกในระยะเวลา 14 และ 25 และ 

23 ปี ตามล าดับ 

การจ าลองการไหลและแพร่กระจายของสารปนเป้ือนในน ้าใต้ดนิ 

 โครงการนีไ้ด้ท าการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยประเมินผลกระทบในเชงิเศรษฐศาสตร์จาก

สารปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ ภายในระยะเวลา 50 ปี และได้ประเมนิความเสียหายในรูปมูลค่า

ทางการเงนิ โดยพจิารณาจากค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) จากอัตราส่วนลดร้อยละ 8 เพื่อ

สะท้อนมูลค่าของเงนิตามเวลา โดยค่าที่ได้จะน าไปใช้เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการ

ตอบสนองต่อไป 

การประเมินความเส่ียงจากการปนเป้ือน 
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ข้อสรุปโครงการ (ต่อ) 

 คณะที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการจัดการสารปนเป้ือนตามแนวทางเลือกที่  3 
(regular track) ซึ่งเป็นระบบผสมผสานโดยใช้ระบบ pump and treat, soil vapor 
extraction, bioremediation และ natural attenuation เพื่อบ าบัดสารปนเป้ือน
ภายในระยะเวลา 10 ปี เน่ืองจากเป็นระบบที่มีศักยภาพในการบ าบัด และมี
ต้นทุนที่ต ่ากว่า  

       

แนวทางการจัดการสารปนเป้ือน 

การประเมินค่าความเสียหายทีเ่กดิขึ้นและภายหลังการฟ้ืนฟู 
 จากการประเมนิค่าความเสียหายจากผลกระทบจากสารปนเป้ือนที่จะเกดิขึน้
ในช่วงระยะเวลา 50 ปี พบว่ามีมูลค่าสุทธิทัง้สิน้(no action)        973 ล้านบาท 
หากมีการบ าบัดเพียงบางส่วน (fast tract) มีค่าใช้จ่ายประมาณ   733 ล้านบาท 
และหากบ าบัดทัง้หมด (regular tract) มีค่าใช้จ่ายประมาณ          374 ล้านบาท 
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ข้อเสนอแนะ 

 กระบวนการยุตธิรรมกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการจัดการกับปัญหาการปนเป้ือนในน า้ใต้ดนิ 
 การประเมินความเส่ียงจากการปนเป้ือนน า้ใต้ดนิด้วยสาร VOCs ใน
พืน้ที่ศึกษา 
 แผนการระยะยาวในการจัดการกับปัญหาน า้ใต้ดนิที่ปนเป้ือน VOCs 
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THANK  YOU   
         Question & Answer 


