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บทนํา 

วนัท่ี 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครอง จงัหวดัระยองมีคําสัง่ให้ คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ ประกาศ

เขตควบคมุมลพิษในพืน้ท่ีนิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เน่ืองจากมีเอกสารรายงานทางวิชาการจํานวน

มากแสดงให้เห็นวา่มีมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้ และ มลพิษจากขยะมลูฝอย และของเสยีอนัตราย 

ในพืน้ท่ีมาบตาพดุตลอดจนพืน้ท่ีใกล้เคียง เชน่ ตําบลบ้านฉาง ตําบลวงัจนัทร์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านสุขภาพ 

 ได้อ้างอิงผลงานวิจยัสารพนัธกุรรม (DNA) ท่ีผิดปกติของสิง่มีชีวิตศกึษาโดย ดร.เรณ ู เวชรัตต์พิมล อาจารย์

ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จากกโดยการเก็บตวัอยา่งเย่ือบขุ้างแก้มของประชาชนจํานวน 

400 ราย ในเขตมาบตาพดุ พบวา่ผู้ใหญ่จํานวนกวา่ร้อยละ 50 มีสารพนัธกุรรมท่ีบง่บอกถงึความผิดปกติของยีนส์ในร่างกาย

ท่ีมีความเสี่ยงตอ่ การเป็นโรคมะเร็ง 

ด้านปัญหาโรคระบบทางเดนิหายใจและโรคผิวหนังและเนือ้เย่ือใต้ผิวหนัง 

 ในพืน้ท่ีมีอตัราการเจ็บป่วยสงู จากสถิติผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาลมาบตาพดุ พ.ศ. 2546 พบวา่ มีผู้ ป่วยโรค

ระบบทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลมากท่ีสดุคือ 12,940 คน โดยผู้ ป่วยของพืน้ท่ีมาบตาพดุสงูกว่าพืน้ท่ี

ของโรงพยาบาลบ้านฉางและพืน้ท่ี โรงพยาบาลวงัจนัทร์ 
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นํา้ใต้ดนิ…บ่อนํา้ตืน้-นํา้บาดาล 
 เป็นการตรวจสอบคณุภาพนํา้ใต้ดินในพืน้ท่ี 33 ชมุชนโดยรอบนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และพืน้ท่ีในเขต

ควบคมุมลพิษจงัหวดัระยอง โดยเก็บตวัอยา่งในเขตควบคมุมลพิษฯ 94 บอ่ แบง่เป็นแหลง่นํา้บาดาล 29 บอ่ บอ่สงัเกตการณ์ 

18 บอ่ และบอ่นํา้ตืน้ 47 บอ่ พบวา่การปนเปือ้นสว่นใหญ่เกิดขึน้จากโลหะหนกั โดยการปนเปือ้นสารอินทรีย์ระเหยงา่ย ท่ีพบ

จํากดัในบางพืน้ท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นเขตโรงงานอตุสาหกรรม  

ปริมาณความสกปรกในเขตควบคุมมลพษิจังหวัดระยอง 

 โดยสรุปแล้วในเขตควบคมุมลพิษจงัหวดัระยองมีปริมาณนํา้ทิง้จากแหลง่กําเนิดมลพิษประมาณ 200,000 

ลกูบาศก์เมตร/วนั มีปริมาณความสกปรกรวมกวา่ 6,500 กิโลกรัมบีโอดี/วนั โดยพืน้ท่ีตําบลมาบตาพดุมีปริมาณนํา้ทิง้และ

ความสกปรกรวมสงูสดุท่ี 79,602 ลกูบาศก์เมตร/วนั และ 3,438กิโลกรัมบีโอดี/วนั ตามลําดบั โดยพืน้ท่ีรองลงมาได้แก่พืน้ท่ี

ตําบลทบัมาซึง่มีปริมาณนํา้ทิง้และความสกปรกรวมท่ี 28,904 ลกูบาศก์เมตร/วนั และ 957 กิโลกรัมบีโอดี/วนั ตามลําดบั 

ด้านปัญหาคุณภาพนํา้และคลองสาธารณะ  

 พบการปนเปือ้นของแบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มทัง้หมด  และฟีคอลโคลฟิอร์มมีคา่สงูในลําคลองสาธารณะท่ี

รับนํา้ทิง้จากชมุชน และพบคา่ปริมาณของแข็งละลายนํา้รวมมีคา่สงูในลําคลองท่ีรับนํา้ทิง้จากอตุสาหกรรม จากคําชีแ้จง

ของผู้ถกูฟอ้งคดี ฉบบัลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 พบวา่นํา้จากคลองสาธารณะในพืน้ท่ีมาบตาพดุ ปี พ.ศ. 2551 อยูใ่น

ระดบัเสื่อมโทรมโดยเฉพาะคลองชากหมาก ชว่งเขตนิคมอตุสาหกรรม มีคา่ความสกปรกในรูปบีโอดี และแบคทีเรียทัง้

สองกลุม่สงูขึน้และพบการปนเปือ้นโลหะหนกัได้แก่ นิกเกิล ปรอท ทองแดง โครเมียม และสารหน ูสงูเกินคา่มาตรฐาน 

นอกจากนีบ้ริเวณปากคลองยงัมีการสะสมของตะกอนสีดําหนาแน่น มีกลิน่เหม็น 
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สิ่งคุกคาม/

มลพิษ
มลพิษ

สิ่งแวดล้อม

การสัมผัส

มลพิษ

ผลกระทบ

ทางสุขภาพ

สิ่งคุกคาม/

มลพิษ
มลพิษ

สิ่งแวดล้อม

การสัมผัส

มลพิษ

ผลกระทบ

ทางสุขภาพ

การเฝ้าระวังสุขภาพ(โรค)จากสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health Surveillance)

สารอินทรีย์ระเหย

ง่าย (VOCs) ที่ใช้ใน

อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี

VOCs ถูกปล่อยออกสู่

สิ่งแวดล้อม

• ปล่องโรงงาน

•การรั่วซึมจากข้อต่อ

และวาวล์ต่างๆ

VOCs เข้าสู่ร่างกาย

• ทางการหายใจ

• ทางผิวหนัง

• ทางปาก

ผลกระทบต่อสุขภาพ

•ระบบทางเดินหายใจ

• ระบบประสาท

• โรคเรื้งรัง

ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยง
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พืน้ที่ศึกษา 

ตาํบลปลวกแดง 

ตาํบลหนองไร่ 

ตาํบลมะขามคู่ 

ตาํบลบ้านฉาง 

ตาํบลหนองบัว 

ตาํบลมาบตาพุด 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศกึษาการกระจายตวัเชิงพืน้ท่ี ชนิด และปริมาณของมลพิษอตุสาหกรรมท่ีสําคญั 

อนัอาจก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง 

 

 เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์วิถี (Pathway) การรับมลพิษอตุสาหกรรมจากแหลง่กําเนิดสู่

ประชาชนกลุม่เปา้หมาย (Receptor) ในตวักลางชนิดตา่งๆ 
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 สําหรับขอบเขตในการพิจารณาสําหรับโครงการนี ้จะพิจารณา 5 ตวัอยา่ง

สิง่แวดล้อม ได้แก่ นํา้ใต้ดิน นํา้ผิวดิน ดิน ตะกอนดนิ และนํา้ด่ืมโรงเรียน 



จุดมุ่งหมาย 

มลพษิส่ิงแวดล้อม 
Receptor 

(ผู้รับมลพษิ) 
 

ข้อเสนอแนะจากผล 

การดาํเนินโครงการฯ 

 

ชนิด 

ปริมาณ ความเข้มข้น 

การกระจายตวั 

เสถียรภาพ 

ทศิทางการเคล่ือนที่ 

Contaminant  

Pathway 
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ขัน้ตอนการดาํเนินงานของโครงการ 
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แผนงานและกจิกรรมของโครงการตามวตัถุประสงค์ 

1. จัดทาํข้อมูลการใช้สารเคมี   

• รวบรวมข้อมลูโรงงานและประเภท

อตุสาหกรรมในพืน้ท่ี 

• รวบรวมข้อมลูการใช้สารเคมีในพืน้ท่ี 

• รวบรวมพิกดัตําแหน่งโรงงานอตุสากรรมใน

พืน้ท่ี 

• สํารวจพิกดัตําแหน่งโรงงานอตุสาหกรรมใน

พืน้ท่ี(เพิ่มเตมิ) 

2. งานสร้างฐานข้อมูล GIS 

• รวบรวมข้อมลูอตุ ุอทุก อทุกธรณีวิทยา สงัคม 

ประชากร การใช้ท่ีดนิ ฯลฯ 

• จดัทําฐานข้อมลู GIS ของข้อมลูอตุ ุอทุก อทุก

ธรณี สงัคม ฯลฯ 

• จดัทําฐานข้อมลู GIS ของโรงงาน

อตุสาหกรรม 

• จดัทําฐานข้อมลู GIS ของสารเคมี

อตุสาหกรรมในพืน้ท่ี  

3. งานด้านการเก็บตวัอย่างส่ิงแวดล้อม (นํา้
ใต้ดนิ นํา้ผิวดนิ ดนิ ตะกอนดนิ นํา้ดื่ม
โรงเรียน) 

• สํารวจตําแหน่งเก็บตวัอยา่ง 

• การเก็บตวัอยา่งครัง้ท่ี 1 

• การเก็บตวัอยา่งครัง้ท่ี 2 

• การเก็บตวัอยา่งครัง้ท่ี 3 

4. การวิเคราะห์มลพษิในตวัอย่าง
ส่ิงแวดล้อม 

• พารามิเตอร์โลหะหนกั (10 พารามิเตอร์) 

VOCs (16 พารามิเตอร์) และ PCBs รวม 27 

พารามิเตอร์ ตามกรมควบคมุมลพิษ 

5. งานด้านการประเมินการแพร่กระจาย
มลพษิ 

• จดัทําแผนท่ีการกระจายตวัของการปนเปือ้น

ในตวักลางสิง่แวดล้อม 

• การทําแบบจําลอง 

6. งานด้านการประเมินความเส่ียง  

• วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมลพิษและ

แหลง่กําเนิดมลพิษ 

• วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมลพิษและ

ประวตักิารเจ็บป่วย 

• วิเคราะห์ Multiple Regression Analysis 

ระหวา่งมลพิษท่ีตรวจพบ จํานวนผู้ ป่วย 

และแหลง่กําเนิดมลพิษ 

• จดัทําแบบจําลองความเส่ียง 

• จดัทําแผนท่ีความเส่ียง 9 
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งานด้านการจดัทาํฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย 
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รวบรวมข้อมลูโรงงานและประเภทอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีศกึษา (ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 
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รวบรวมข้อมลูการใช้สารเคมีในพืน้ท่ีศกึษา (ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 
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พารามเิตอร์ในการตรวจวัด 
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พารามเิตอร์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 

(ใหม่) 

Detection limit 

(ใหม่) 

 

หน่วย 

1. Volatile Organic Compound (VOCs) 

  - 1,2-Dichloroethane 

  - 1,1,1-Trichloroethane 

  - 1,1,2-Trichloroethane 

  - 1,1-Dichloroethylene 

  - trans-1,2-Dichloroethylene 

  - Ethylbenzene 

  - Tetrachloroethylene 

  - Trichloroethylene 

  - Styrene 

  - Total Xylene 

  - cis-1,2-Dichloroethylene 

  - Benzene 

  - Carbon Tetrachloride 

  - Toluene 

  - Dichloromethane 

 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

µg/L 

15 พารามิเตอร์ 
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พารามเิตอร์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 

(ใหม่) 

Detection limit 

(ใหม่) 

หน่วย 

2.Heavy Metals 

  - Arsenic (สารหนู) 

  - Cadmium (แคดเมียม) 

  - Chromium Hexavalent (โครเมียม +6) 

  - Manganese (แมงกานีส) 

  - Mercury (ปรอท) 

  - Nickel (นิกเกลิ) 

  - Selenium (ซีลีเนียม) 

  - Lead (ตะก่ัว) 

  - Copper (ทองแดง) 

  - Zinc (สังกะสี) 

 

3. PCBs 

 

4. Vinyl chloride 

 

AAS Method 

AAS Flame Method 

Colourimetric Method 

 

AAS Flame Method 

AAS method 

AAS Flame Method 

AAS Method 

AAS Flame Method 

AAS Flame Method 

AAS Flame Method 

 

GC-MS 

 

GC-MS 

 

 

0.00001 

0.00004 

0.003 

 

0.002 

0.0000003 

0.002 

0.0002 

0.0001 

0.004 

0.002 

 

0.15 

 

0.10 

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

 

µg/L 

 

µg/L 

10 พารามิเตอร์ 
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งานด้านการเกบ็และวเิคราะห์ตวัอย่างสิ่งแวดล้อม 
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ในการเก็บตวัอยา่งสิง่แวดล้อมมีการเก็บตวัอยา่งในพืน้ท่ีศกึษา 5 อําเภอ 6 ตําบล 

จํานวน 3 ครัง้ รวม 313 ตวัอยา่ง 

รายละเอียด จาํนวนตวัอย่าง 

นํา้ใต้ดนิ 212 

   - บอ่นํา้ตืน้ 181 

   - บอ่นํา้บาดาล 8 

   - บอ่สงัเกตการณ์ 23 

นํา้ผิวดนิ 40 

ดนิ 15 

ตะกอนดนิ 25 

นํา้ดื่มโรงเรียน 21 
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นํา้ใต้ดนิ 

ดําเนินการเก็บตวัอยา่งจํานวน 3 ครัง้ รวม 116 บอ่ คิดเป็น 212 ตวัอยา่ง 

 

 ครัง้ท่ี 1 ดําเนินการเก็บเดือนพฤศจิกายน 2553 ถงึ มกราคม 2554 จํานวน 80 ตวัอยา่ง 

 

 ครัง้ท่ี 2 ดําเนินการเก็บเดือนมิถนุายน 2554 ถงึ กรกฎาคม 2554 จํานวน 80 ตวัอยา่ง 

 

 ครัง้ท่ี 3 ดําเนินการเก็บเดือนธนัวาคม 2554 ถงึ มกราคม 2555 จํานวน 52 ตวัอยา่ง 
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การเกบ็ตวัอย่างนํา้ใต้ดนิ 
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จาํนวนบ่อที่เกบ็ตัวอย่างนํา้ใต้ดนิ 

ตาํบล บ่อนํา้ตืน้ บ่อนํา้บาดาล บ่อสังเกตการณ์ รวม 

มะขามคู ่ 14 1 - 15 

มาบตาพดุ 15 2 23 40 

บ้านฉาง 5 1 - 6 

ปลวกแดง 20 - - 20 

หนองบวั 23 4 - 27 

หนองไร่ 8 - - 8 

รวม 85 8 23 116 
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

นํา้บ่อตืน้และนํา้บ่อบาดาลที่ใช้สาํหรับอุปโภคบริโภค 

ทําการตรวจวดัจํานวน 91 บอ่ จํานวน 3 ครัง้ คิดเป็นจํานวน 187 ตวัอยา่ง โดยได้ตรวจพบ

พารามิเตอร์ท่ีมีคา่สงูเกินคา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ใต้ดิน ได้แก่ 

1. แมงกานีส (Mn) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 6.75 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.0066 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

และมีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.5813 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร) 

โดยผลการตรวจวดัจํานวน 3 ครัง้ มีคา่ใกล้เคียงกนั 

 

2. ตะก่ัว (Pb) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.012 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุตรวจวดัแล้วไมพ่บคา่ (Not 

detected, ND) และมีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.0056 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.01 

มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยผลการตรวจวดัจํานวน 3 ครัง้ มีแนวโน้มลดลง 
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

3. สารหนู (As) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.0318 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.0003 มิลลกิรัมตอ่ลติร และมี

ปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.0039 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.01 มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยผลการ

ตรวจวดัจํานวน 3 ครัง้ มีคา่ใกล้เคียงกนั 

 

4. นิกเกลิ (Ni) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.3 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.005 มิลลกิรัมตอ่ลติร และมีปริมาณ

เฉลี่ยเทา่กบั 0.048 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมเ่กิน 0.02 มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยผลการตรวจวดัจํานวน 3 

ครัง้ พบวา่ในการตรวจวดัครัง้ท่ี 1 ตรวจวดัแล้วไมพ่บคา่ (Not detected, ND) แตพ่บในการเก็บครัง้ท่ี 2 และ 3 ซึง่มีแนวโน้ม

ลดลง โดยพบเกินคา่มาตรฐาน 1 บอ่จากการเก็บครัง้ท่ี 2 ซึง่เป็นบอ่บาดาล  

 

5. ปรอท (Hg) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.004 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.0002 มิลลกิรัมตอ่ลติร และมี

ปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.0008 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมเ่กิน 0.001 มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยผลการตรวจวดั

จํานวน 3 ครัง้ มีคา่ใกล้เคียงกนั 

 สําหรับพารามิเตอร์ประเภทสารอินทรีย์ระเหยงา่ย (VOCs) ไมพ่บวา่มีการปนเปือ้นในนํา้บอ่ตืน้และนํา้บอ่

บาดาลท่ีใช้สําหรับการอปุโภคบริโภค 
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

1. แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.5 0.6123 0.5361 0.6091

2. ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.01 0.011 0.0052 0.0037

3. สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.01 0.0041 0.0032 0.0064

4. นิกเกิล (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.02 ND 0.0648 0.006

5. ปรอท (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.001 0.0008 0.0011 ND

ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด
พารามิเตอร์ มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน

คา่เฉลี่ยผลการตรวจวดันํา้บอ่ตืน้และนํา้บอ่บาดาลท่ีใช้สําหรับการอปุโภคบริโภค  
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

บ่อสังเกตการณ์และบ่อบาดาลที่อยู่ในพืน้ที่ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทําการตรวจวดัในบอ่สงัเกตการณ์และบอ่บาดาลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีผู้ประกอบการในโรงงานอตุสาหกรรม

จํานวน 25 บอ่ ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตําบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง คิดเป็นจํานวน 

25 ตวัอยา่ง โดยสามารถตรวจพบพารามิเตอร์ท่ีมีคา่สงูเกินคา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ใต้ดินท่ีกําหนดไว้ 

ได้แก่ 

1. แมงกานีส (Mn) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 3.46 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.04 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

และมีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.9331 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร) 

โดยท่ีผลการตรวจวดัมีแนวโน้มลดลง 

 

2. สารหนู (As) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.61 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุตรวจวดัแล้วไมพ่บคา่ (Not 

detected, ND) และมีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.0504 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.01 

มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยท่ีผลการตรวจวดัมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

บ่อสังเกตการณ์และบ่อบาดาลที่อยู่ในพืน้ที่ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ปรอท (Hg) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.0025 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.0003 มิลลกิรัมตอ่ลติร และมี

ปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.0014 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.001 มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยท่ีผลการ

ตรวจวดัมีแนวโน้มลดลง 

 

4. ตะก่ัว (Pb) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.08 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.003 มิลลกิรัมตอ่ลติร และมีปริมาณ

เฉลี่ยเทา่กบั 0.0207 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.01 มิลลกิรัมตอ่ลติร) ซึง่ในการตรวจวดัครัง้ท่ี 1 

ไมพ่บคา่ (Not detected, ND)  

 

5. นิกเกลิ (Ni) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 0.02 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.005 มิลลกิรัมตอ่ลติร และมีปริมาณ

เฉลี่ยเทา่กบั 0.0117 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.02 มิลลกิรัมตอ่ลติร) ซึง่ในการตรวจวดัครัง้ท่ี 1 

ไมพ่บคา่ (Not detected, ND) 
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

บ่อสังเกตการณ์และบ่อบาดาลที่อยู่ในพืน้ที่ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม 

 สําหรับพารามิเตอร์ประเภทสารอินทรีย์ระเหยงา่ย (VOCs) พบวา่มีการปนเปือ้นใน         บอ่สงัเกตการณ์และ

บอ่บาดาลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีผู้ประกอบการในโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้

 

1. 1,2-ไดคลอโรอีเทน (C2H4Cl2) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 100 ไมโครกรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 7 ไมโครกรัม

ตอ่ลติร และมีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 38.3 ไมโครกรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 5 ไมโครกรัมตอ่ลติร) 

โดยพบในนํา้บอ่สงัเกตการณ์จํานวน 1 บอ่ นํา้บอ่บาดาลจํานวน 2 บอ่ท่ีมีคา่สงูเกินคา่มาตรฐาน 

 

2. ไวนิลคลอไรด์ (C2H4Cl) พบปริมาณสงูสดุเทา่กบั 61.9 ไมโครกรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุเทา่กบั 0.5 ไมโครกรัมตอ่

ลติร และมีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 20.55 ไมโครกรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 2 ไมโครกรัมตอ่ลติร) 

โดยพบในนํา้บอ่สงัเกตการณ์จํานวน 1 บอ่ นํา้บอ่บาดาลจํานวน 1 บอ่ท่ีมีคา่สงูเกินคา่มาตรฐาน 
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ผลการตรวจวัดใต้ดนิ 

บ่อสังเกตการณ์และบ่อบาดาลที่อยู่ในพืน้ที่ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

1. แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.5 1.2097 - 0.8717

2. ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.01 ND - 0.0207

3. สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.01 0.0137 - 0.0581

4. นิกเกิล (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.02 ND - 0.0117

5. ปรอท (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.001 0.0014 - ND

6. 1,2-ไดคลอโรอีเทน (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 5 ND - 38.3

7. ไวนิลคลอไรด์ (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 2 ND - 20.55

พารามิเตอร์ มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน
ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด

คา่เฉลีย่ผลการตรวจวดับอ่สงัเกตการณ์และบอ่บาดาลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีผู้ประกอบการในโรงงาน

อตุสาหกรรม 

28 



นํา้ผิวดนิ 

นํา้ผิวดินท่ีเก็บตวัอยา่งได้แก่ ลําคลองสาธารณะ สระประปาหมูบ้่าน  

ดําเนินการเก็บตวัอยา่งจํานวน 2 ครัง้รวม 40 ตวัอยา่ง  

 

 ครัง้ท่ี 1 เดือนมิถนุายน 2554 ถงึเดือน กรกฎาคม 2554 จํานวน 15 ตวัอยา่ง 

 

 ครัง้ท่ี 2 เดือนธนัวาคม 2554 ถงึเดือนมกราคม 2555 จํานวน 25 ตวัอยา่ง 
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การเกบ็ตวัอย่างนํา้ผิวดนิ 
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นํา้ผิวดนิ 

ตาํบล จาํนวนตวัอย่าง 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

มะขามคู ่ 3 4 

บ้านฉาง 2 4 

หนองไร่ 1 - 

ปลวกแดง 3 4 

หนองบวั 3 4 

มาบตาพดุ 3 9 

รวม 15 25 
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ผลการตรวจวัดนํา้ผิวดนิ 

ผลการตรวจวัดการเกบ็ตวัอย่างนํา้ผิวดนิครัง้ที่ 1 

พบพารามิเตอร์  โลหะหนกัท่ีเกินคา่มาตรฐานคือ  

 

1. แมงกานีส มีคา่สงูสดุเทา่กบั 1.02 มิลลกิรัมตอ่ลติรโดยพบท่ีตําบลปลวกแดง และมีคา่เฉลีย่

เทา่กบั 0.4273 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 1.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร) 

  

2. สารหนู มีคา่สงูสดุเทา่กบั 0.02 มิลลกิรัมตอ่ลติรโดยพบท่ีปากคลองชากหมากในพืน้ท่ีตําบลมาบ

ตาพดุ และมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.0049 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 0.01 

มิลลกิรัมตอ่ลติร) 
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ผลการตรวจวัดนํา้ผิวดนิ 

ผลการตรวจวัดการเกบ็ตวัอย่างนํา้ผิวดนิครัง้ที่ 1 

 พบการปนเปือ้นจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยงา่ย (VOCs) โดยพารามิเตอร์ท่ีพบมี    

เบนซีน, ไดคลอโรมีเทน, สไตรีน, โทลอีูน, ไซลนีทัง้หมด และไวนิลคลอไรด์ 

ทัง้นี ้ไมมี่คา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ผิวดินสาํหรับพารามิเตอร์สารประกอบอินทรีย์ระเหยงา่ย 
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ผลการตรวจวัดนํา้ผิวดนิ 

ผลการตรวจวัดการเกบ็ตวัอย่างนํา้ผิวดนิครัง้ที่ 2 

 พบวา่พารามิเตอร์โลหะหนกัท่ีเกินคา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ผิวดินคือ  

 

แมงกานีส ซึง่มีคา่ 1.94 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 1.0 

มิลลกิรัมตอ่ลติร) โดยพบท่ีตําบลมะขามคูจํ่านวน 1 ตวัอยา่ง พบท่ีตําบลปลวกแดง

จํานวน 2 ตวัอยา่งซึง่มีคา่ 1.94 และ 1.32 มิลลกิรัมตอ่ลติร ตามลําดบั และพบท่ี

ตําบลหนองบวัจํานวน 1 ตวัอยา่ง ซึง่มีคา่ 1.64 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ผลการตรวจวัดนํา้ผิวดนิ 

ผลการตรวจวัดการเกบ็ตวัอย่างนํา้ผิวดนิครัง้ที่ 2 

 พบการปนเปือ้นจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยงา่ย (VOCs) โดยพารามิเตอร์ท่ีพบมี    

เบนซีน, ไดคลอโรมีเทน, ไซลนีทัง้หมด, ไวนิลคลอไรด์, 1,2-ไดคลอโรอีเทน, ซสิ-1,2-ไดคลอโรเอทธิลนี, 

เอทธิลเบนซีน, ไตรคลอโรเอทธิลนี, ไวนิลคลอไรด์ และ พีซีบี 

ทัง้นี ้ไมมี่คา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ผิวดินสาํหรับพารามิเตอร์สารประกอบอินทรีย์ระเหยงา่ย 
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ผลการตรวจวัดดนิ 

เก็บตวัอยา่งดินจํานวน 1 ครัง้ ทัง้หมด 15 ตวัอยา่ง โดยเก็บในเดือนมิถนุายน 2554 ถงึ เดือนกรกฎาคม 

2554 

 พารามิเตอร์ท่ีมีคา่เกินมาตรฐานคณุภาพ

ดินท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม คือ 

สารหน ูโดยพบท่ีตําบลมะขามคูจํ่านวน 2 ตวัอยา่ง 

ตําบลปลวกแดงจํานวน 1 ตวัอยา่ง ตําบลมาบตาพดุ

จํานวน 1 ตวัอยา่ง และตําบลบ้านฉางจํานวน 2 

ตวัอยา่ง  

 ไมพ่บพารามิเตอร์ท่ีมีคา่เกินมาตรฐาน

คณุภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจาก

การอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม 

ตาํบล จาํนวนตวัอย่าง 

มะขามคู ่ 3 

หนองไร่ 1 

ปลวกแดง 3 

มาบตาพดุ 3 

หนองบวั 3 

บ้านฉาง 2 

36 



การเกบ็ตวัอย่างดนิและตะกอนดนิ 
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ผลการตรวจวัดตะกอนดนิ 

 การเก็บตวัอยา่งตะกอนดินได้เก็บจํานวน 1 ครัง้ในเดือนธนัวาคม 2554 ถงึเดือนมกราคม 

2555 ท่ีตําบลหนองไร่จะไมมี่การเก็บตวัอยา่งตะกอนดินเน่ืองจากไมพ่บวา่มีพารามิเตอร์ใดท่ีเกินคา่

มาตรฐานนํา้ใต้ดิน นํา้ผิว และดิน 

 ในปัจจบุนัสาํหรับประเทศไทยยงัไมมี่เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพตะกอนดิน แตจ่ากรายงาน

การศกึษาการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพตะกอนดินในแหลง่นํา้ผิวดิน ในเบือ้งต้นจงึเลอืกใช้การ

คุ้มครองแหลง่นํา้จากสารอนัตรายท่ีเป็นพิษตอ่สตัว์หน้าดินนีเ้ทียบเทา่กบัเกณฑ์คณุภาพตะกอนดินท่ี

กําหนดขึน้สาํหรับการประเมินคณุภาพตะกอนดินในแหลง่นํา้ผิวดินของรัฐฟลอริดา 
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ผลการตรวจวัดตะกอนดนิ 

ผลการตรวจวดัสาํหรับการเก็บตวัอยา่งตะกอนดินพบวา่ พารามิเตอร์โลหะหนกัท่ีเกินคา่มาตรฐาน

คณุภาพตะกอนดินมีดงันี ้

1.สารหนู ปริมาณสงูสดุท่ีพบเทา่กบั 19.1 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม ปริมาณต่ําสดุท่ีพบเทา่กบั 0.5 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และมี

ปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 6.732 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกว่า 9.79 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม)  

 

2. สังกะสี ปริมาณสงูสดุท่ีพบเทา่กบั 284.00 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม ปริมาณต่ําสดุท่ีพบเทา่กบั 3.00 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และ

มีปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 48.627 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 121.00 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม) 

 

3. ปรอท ปริมาณสงูสดุท่ีพบเทา่กบั 1.50 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม ปริมาณต่ําสดุท่ีพบเทา่กบั 0.1 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และมี

ปริมาณเฉลี่ยเทา่กบั 0.229 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งูกว่า 0.18 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม) 

 

 สาํหรับพารามิเตอร์สารอินทรีย์ระเหยงา่ยคือ PCBs ไมพ่บวา่เกินคา่มาตรฐาน 
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ผลการตรวจวัดนํา้ดื่มโรงเรียน 

มีการเก็บตวัอยา่งจํานวน 2 ครัง้ รวม 21 ตวัอยา่ง 

 

 ครัง้ท่ี 1 จํานวน 4 ตวัอยา่ง เก็บในชว่ง

เดือนมิถนุายน 2554 ถงึเดือนกรกฎาคม 2554  

 

 ครัง้ท่ี 2 จํานวน 17 ตวัอยา่ง เก็บในชว่ง

เดือนธนัวาคม 2554 ถงึเดือนมกราคม 2555 

ตําบล จํานวนตัวอย่าง

หนองไร่ 4

มะขามคู่ 2

บ้านฉาง 6

ปลวกแดง 2

หนองบัว 7

รวม 21
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การเกบ็ตวัอย่างนํา้ดื่มโรงเรียน 
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ผลการตรวจวัดนํา้ดื่มโรงเรียน 

 พบพารามิเตอร์โลหะหนกัท่ีมีคา่สงูเกินคา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ใต้ดินท่ีกําหนดไว้ ได้แก่ 

แมงกานีส ปริมาณสงูสดุท่ีพบเทา่กบั 0.76 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณต่ําสดุท่ีพบเทา่กบั 0.05 

มิลลกิรัมตอ่ลติร และมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.1073 มิลลกิรัมตอ่ลติร (มาตรฐานกําหนดให้มีคา่ไมส่งู

กวา่ 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร)  

 

 สว่นพารามิเตอร์สารประกอบอินทรีย์ระเหยงา่ยท่ีมีคา่สงูเกินคา่มาตรฐานคณุภาพนํา้ใต้

ดินท่ีกําหนดไว้ ได้แก่ 1,2-ไดคลอโรอีเทน ปริมาณท่ีพบเทา่กบั 9.4 ไมโครกรัมตอ่ลติร (มาตรฐาน

กําหนดให้มีคา่ไมส่งูกวา่ 5 ไมโครกรัมตอ่ลติร) 
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งานด้านสร้างฐานข้อมูล GIS 
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วตัถปุระสงค์หลกัของการใช้งานข้อมลูเชิงภมิูศาสตร์ในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมหนาแนน่ของจงัหวดัระยอง ซึง่

ต้องมีการรวบรวมไว้ในฐานข้อมลูของระบบสารสนเทศเชิงภมิูศาสตร์ท่ีจดัทําโดยคณะทํางาน สามารถ

จําแนกได้ดงันี ้

 

 เป็นข้อมลูสาํหรับการจดัสร้างฐานข้อมลูการใช้สารเคมีอนัตรายในภาคอตุสาหกรรม หรือ ฐานข้อมลู

มลพิษอตุสาหกรรม 

 

 เป็นข้อมลูพืน้ฐานสาํหรับนําไปประมวลผลตอ่ยอดเป็นสารสนเทศ ดงันี ้

 เพ่ือวิเคราะห์หาตวักลางท่ีมีศกัยภาพสงูสดุในการนําพามลพิษจากแหลง่กําเนิดสู่

กลุม่เปา้หมาย (receptor) 

 เพ่ือจดัสร้างแบบจําลองการเคลือ่นท่ีของมลพิษอตุสาหกรรมจากแหลง่กําเนิดสูก่ลุม่เปา้หมาย

ในตวักลางท่ีมีศกัยภาพสงูสดุ 

 เพ่ือจดัทําเป็นแผนท่ีความเสีย่งตอ่การได้รับมลพิษจากภาคอตุสาหกรรม สาํหรับชว่ยในการ

วางแผนและเฝา้ระวงัสขุภาพอนามยัของประชาชน นอกจากนีแ้ผนท่ีความเสีย่งท่ีจดัสร้างขึน้จาก

ข้อมลูในฐานข้อมลู รวมถงึสารสนเทศท่ีประมวลผลได้จากข้อมลูในฐานข้อมลูยงันบัเป็นข้อมลู

สาํคญัหากจําเป็นต้องมีการประกาศเขตควบคมุมลพิษในพืน้ท่ีเสีย่งของจงัหวดัระยอง 
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แหลง่ข้อมลู (data source) ของข้อมลูเชิงภมิูศาสตร์สาํหรับโครงการฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

 

o แหลง่ข้อมลูแบบปฐมภมิู (primary data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการท่ีคณะทํางานภายในโครงการฯ 

จดัทีมงานลงพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือเก็บตวัอยา่งดิน นํา้ผิวดิน นํา้ใต้ดิน ตะกอนดิน และนํา้ด่ืมโรงเรียน 

 

o แหลง่ข้อมลูแบบทตุิยภมิู (secondary data) เป็นข้อมลูประชากร ข้อมลูทางสงัคมเศรษฐกิจทัว่ไป 

ข้อมลูการใช้ท่ีดิน ข้อมลูการใช้นํา้ ข้อมลูอตุนิุยมวิทยา ข้อมลูอทุกวิทยา อทุกธรณีวิทยา และ ข้อมลู

แหลง่มลพิษอตุสาหกรรม ท่ีได้จากหนว่ยปฏิบตัิการวิจยัระบบการจดัการแหลง่นํา้ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ หน่วยงานภาครัฐสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมทรัพยากรนํา้บาดาล กรม

สง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม และ สาํนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม 
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ชัน้ข้อมูลแผนที่ GIS 
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แผนที่ฐาน Google Map: แผนท่ีทางระบบออนไลน์ Google Terrain: แผนท่ีทางภมิูประเทศ 

Google Satellite : แผนท่ีดาวเทียม Google Hybrid : แผนท่ีรวม 47 



ตวัอย่างข้อมูล 

ตวัอยา่งข้อมลูนํา้ใต้ดนิ 

ตวัอยา่งข้อมลูนํา้ผิวดิน 
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แผนที่โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง 

แสดงรายละเอียดข้อมลู

โรงงานอตุสาหกรรม 
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การประเมนิการแพร่กระจายมลพษิและงานด้านแบบจาํลอง 
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ข้อมลูท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลอง สามารถจําแนกออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 

1) ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัภมิูประเทศ 

 

2) ข้อมลูด้านอตุนิุยมวิทยา และอทุกวิทยาผิวดิน 

 

3) ข้อมลูด้านธรณีวิทยาและอทุกวิทยานํา้ใต้ดนิ 

 

4) ข้อมลูคณุสมบตัขิองสารปนเปือ้น 
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ลําดบั รายการข้อมลู ท่ีมา 

1. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัภมูิประเทศ   

1.1 แผนท่ีภมูิประเทศ กรมแผนท่ีทหาร 

2.ข้อมลูด้านอตุนิุยมวทิยา และอทุกวิทยา 

2.1 ข้อมลูฝนรายเดือน รายสถานี กรมอตุนิุยมวิทยา 

2.2 ข้อมลูชนิดดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ 

3.ข้อมลูด้านธรณีวิทยาและอทุกวทิยานํา้บาดาล 

3.1 คณุสมบตัขิองชัน้นํา้ การศกึษาอทุกธรณีฯ 

3.2 

ผลการสบูทดสอบ และคา่พารามิเตอร์

ของชัน้นํา้ กรมทรัพยากรนํา้บาดาล 

3.3 ระดบันํา้บาดาล กรมทรัพยากรนํา้บาดาล 

ดงันี ้

 1. ข้อมูลทั่วไป  

     พบวา่พืน้ท่ีมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงู

วางตวัเป็นแนวทิศเหนือ-ใต้    อยูท่างด้านตะวนัออก

ของพืน้ท่ี และมีท่ีราบลุม่อยูท่างตอนกลางและลา่ง

ของพืน้ท่ี  

 2. ข้อมูลด้านอุตุนิยมวทิยา                

     และอุทกวทิยา 

 3. ข้อมูลด้านธรณีวทิยา                      

     และอุทกวทิยานํา้บาดาล           

      เพ่ือใช้ประกอบการออกแบบกําหนด

ขอบเขตแบบจําลอง 

 

- รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเพื่อเตรียมจัดทาํแบบจาํลองนํา้บาดาล 

-   จัดทาํแผนที่แสดงเส้นระดบันํา้บาดาล และแสดงทศิทางการไหล

โดยรวมของนํา้บาดาลในพืน้ที่ศกึษา 

       เพ่ือทําให้ทราบระดบันํา้บาดาลในพืน้ท่ี และทิศทางการไหล ซึง่จะมีสว่นชว่ยในการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการแพร่กระจายของสารเคมีในพืน้ท่ี 52 



 

          บริเวณพืน้ท่ีศึกษา 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พื ้น ท่ี  6 

ตําบล ซึ่งครอบคลุมใน 5  

อําเภอ  พบว่าทิศทางการ

ไ ห ล ข อ ง นํ ้า บ า ด า ล

โดยรวมไหลจากทิศเหนือ

ลงไปทิศใต้ โดยมีลกัษณะ

การไหลจากพืน้ท่ีภูเขาสงู

ทางด้านตะวันออกของ

พืน้ ท่ี  เ ข้าสู่บริเวณพืน้ท่ี

ส่วนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นท่ีราบต่ํา   

แผนที่แสดงเส้นระดบันํา้บาดาล และทศิทางการไหลของนํา้บาดาล 
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การสร้างแบบจาํลองเชงิมโนทศัน์ของการเคล่ือนที่ของสารอนิทรีย์ระเหยในนํา้ใต้ดนิ 

ลกัษณะของสารปนเปือ้นท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษาสามารถแบง่ออกได้ 2 จําพวกใหญ่ๆ คือ 

 

1. Light Nonaqueous Phase Liquid (LNAPL) ได้แก่ Benzene, Toluene เป็นต้น  

 

2. Dense Nonaqueous Phase Liquid (DNAPL) ได้แก่ Trichloroethene (TCE) และ 

Tetrachloroethene (PCE) เป็นต้น 
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ผลการทาํแบบจาํลอง UTCHEM 

 แบบจําลองUTCHEM (A Three-Dimension Chemical Flood Simulator) 

เป็นแบบจําลองท่ีสร้างขึน้เพ่ือศกึษาการกระจายตวัของสารปนเปือ้นและการฟืน้ฟสูภาพ

จากการปกคลมุของนํา้มนัในชัน้หินให้นํา้ ซึง่เป็นแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมใน

การศกึษาการเคลื่อนตวัของสารปนเปือ้นชนิด VOC ซึง่จากผลการเก็บตวัอยา่งจาก

ภาคสนามพบวา่มีสารปนเปือ้นประเภท VOC เกินมาตรฐานบางสว่น 
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ขัน้ตอนการสร้างแบบจําลอง UTCHEM จะแบง่เป็น 4 สว่น โดยรายละเอียดในแตล่ะ

ขัน้ตอนอธิบายดงันี ้

1. กําหนดขอบเขตและเง่ือนไขของพืน้ท่ีศกึษา(Boundary) 

2. กําหนดจดุปลอ่ยสารปนเปือ้นและบอ่บาดาล (Wells) กําหนดจดุท่ีมีการกระจายตวัของสาร

ปนเปือ้นลงในแบบจําลอง อตัราการปลอ่ยสารปนเปือ้น ซึง่ในกรณีนีกํ้าหนดให้อยูก่ลาง

แบบจําลอง 

3. คณุสมบตัิของชัน้นํา้(aquifer characteristics) เชน่ Porosity ,  Permeability (k) , Hydraulic 

conductivity ข้อมลูได้มาจากการวิเคราะห์จากห้องปฎิบตัิการณ์และคา่อ้างอิงมาตรฐานจาก

แหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ กรณีจําลองในพืน้ท่ีศกึษาจะมีการปรับคา่จากการสาํรวจจากภาคสนาม 

4. คณุสมบตัิทางฟิสกิส์ของสารปนเปือ้น (Physical Properties) เชน่ viscosity, density, 

dispersivity, solubility คณุสมบตัิเหลา่นีไ้ด้มาจากการวิเคราะห์จากห้องปฏิบตัิการและคา่

อ้างอิงมาตรฐานจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ ซึง่ได้ทดลองด้วยสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน และ ไวนิล

คลอไรด์ 

 

56 



ผลการทดสอบ 

จากผลการตรวจวดัคณุภาพนํา้ใต้ดินพบสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ได้แก่ 

สาร 1,2-ไดคลอโรอีเทนและไวนิลคลอไรด์ เกินคา่มาตรฐานนํา้ใต้ดิน ซึง่สาร

ทัง้ 2 พารามิเตอร์นีจ้ดัเป็นสารเคมีอนัตรายท่ีควรมีการเฝา้ระวงั โดยจดุท่ีพบ

การปนเปือ้นท่ีเกินคา่มาตรฐานฯ คือตําบลมาบตาพดุ และได้นํามาจดัทํา

แบบจําลองเพ่ือหาการกระจายตวัของสารปนเปือ้น 
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ระยะเวลา ระยะทางท่ีสารปนเปือ้นเดนิทาง(เมตร) 

ปี 1,2-ไดคลอโรอีเทน ไวนิลคลอไรด์ 

10 240 270 

20 360 390 

40 600 630 

จากผลการทดสอบพบวา่ ไวนิลคลอไรด์ เดินทางได้เร็วกวา่ 1,2-ไดคลอโรอีเทน ประมาณ 30 เมตร

ในชว่งเวลาเดียวกนั สว่นหนึง่มาจากไวนิลคลอไรด์ เป็นสารอินทรีย์ระเหยประเภท LNAPL ซึง่มีความ

หนาแน่นน้อยกวา่นํา้ทําให้เลือ่นตวัได้เร็วกวา่ โดยสารทัง้สองเม่ือเวลาผา่นไป 40 ปี สามารถเดินทาง

ได้ถงึ 630 และ 600 เมตร ตามลาํดบั 
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ด้านการประเมนิความเส่ียง 
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  ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอันตรายต่าง ๆ  ภายใต้

เง่ือนไขท่ีกําหนด  โดยความเส่ียงจะประกอบด้วยสองปัจจยัหลกั ได้แก่ โอกาสในการ

เกิดเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ และผลกระทบของเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ดงักล่าว ซึง่

อาจจะเป็นผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(The Presidential/Congressional Commission on Risk Assessment and Risk 

Management, 1997a) ในการศกึษานีค้วามเสี่ยงจงึหมายความถงึ ความเป็นไปได้ท่ี

มลพิษซึ่งเกิดจากสารเคมีของอตุสาหกรรมจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั

ของประชาชนในพืน้ท่ี 

 

 การประเมินความเสี่ยงสําหรับโครงการฯ นี ้ได้ใช้ข้อมลูคณุภาพนํา้ในพืน้ท่ี

จงัหวดัระยองท่ีทําการจดัเก็บโดยคณะทํางาน ร่วมกับการใช้ข้อมลูคุณภาพนํา้ของ

กรมควบคมุมลพิษ ข้อมลูบ่อนํา้บาดาลของกรมทรัพยากรนํา้บาดาลในพืน้ท่ีจงัหวดั

ระยอง นอกจากนีย้งันําข้อมลูผลการตรวจเลือดและปัสสาวะของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นโครงการฯ ร่วม มาทําการวิเคราะห์ร่วมด้วย 
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 การประเมินความเสี่ยงของมลพิษตอ่สขุภาพของคนอาจจําแนกออกได้เป็น 

4 ขัน้ตอนหลกั คือ 

1. Data Collection and Evaluation ได้แก่ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องในพืน้ท่ีศกึษา การระบสุารเคมีท่ีอาจจะเก่ียวข้องกบัมลพิษ ฯลฯ 

2. Exposure Assessment ได้แก่ การวิเคราะห์ contaminant releases, การระบ ุ

exposed populations, การระบ ุpotential exposure pathways, การประมาณ 

exposure concentrations for pathways, และการประมาณ contaminant 

intakes for pathways  

3. Toxicity Assessment ได้แก่ การรวบรวมข้อมลู toxicity ทัง้ในเชิงคณุภาพและ

เชิงปริมาณ การหาคา่ toxicity ท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

4. Risk Characterization ได้แก่ การอธิบายผลกระทบท่ีเป็นไปได้ตอ่สขุภาพของ

คน การประเมินความไมแ่น่นอน และการสรุปข้อมลูความเสี่ยง 
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องค์ประกอบความเส่ียงเน่ืองจากสารปนเป้ือนในนํา้ใต้ดนิ 

สารเคมี

แหล่งกําเนิดของความเสี�ยง

(sources of risk)

ตัวกลางของการปนเปื�อน

(contaminated media) 

ผู้รับความเสี�ยง

(risk receptors) 

ผลกระทบของความเสี�ยง

(risk impacts)

นํ้าใต้ดิน

ดิน

นํ้าผิวดิน

อากาศ

สัตว์

พืช

สัตว์

มนุษย์

พืช

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

สังคม

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ให้ความสนใจในโครงการศึกษา
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 วิธีการดําเนินงานในสว่นของการประเมินความเสี่ยงจะถกูพฒันาและดดัแปลง

จากแนวหลกัการของ US.EPA (United States Environmental Protection Agency) 

เป็นหลกั โดยมีการพิจารณานําหลกัการอ่ืนๆ มาสนบัสนนุ เชน่  

 

 Framework for Environmental Health Risk Management โดย The Presidential 

/Congressional Commission on Risk Assessment and Risk Management (1997) 

 

 Risk Assessment and Risk Management in Regulatory โดย The Presidential/ 

Congressional Commission on Risk Assessment and Risk Management (1997) 

เป็นต้น  
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 การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัประชากรกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 904 

คน ในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 5 ตําบลของจงัหวดัระยอง สําหรับสารเคมีทัง้ 5 ชนิด 

สามารถสรุปได้วา่ ประชากรในพืน้ท่ีมีความเสี่ยงการปนเปือ้นของสารเคมี

ในร่างกายอยา่งมีนยัสําคญั 

  โดยประชากรเกือบทัง้หมดมีความเสี่ยงการปนเปือ้นของแมงกานีส

และสารหนใูนร่างกายอยูใ่นระดบัสงูและมีภาพรวมท่ีคอ่นข้างอนัตราย 

รองลงมาคือตะกัว่และปรอท ซึง่พบวา่ประชากรเพียงบางสว่นมีความเสี่ยง

การปนเปือ้นในร่างกายอยูใ่นระดบัสงู ขณะท่ีประชากรสว่นใหญ่มีความ

เสี่ยงในระดบัปกติ สว่นแคดเมียมเป็นสารเคมีท่ีมีความเสี่ยงการปนเปือ้นใน

ร่างกายอยูใ่นระดบัต่ําสดุ 
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แผนที่ความเส่ียง 

แผนท่ีความเสีย่งจะกําหนดให้แสดงฐานข้อมลูเพียง 2 ประเภท เทา่นัน้ ได้แก่  

 

1. ฐานข้อมลูระดบัความเสีย่งของการปนเปือ้นสารเคมีในแหลง่กําเนิด  

2. ฐานข้อมลูระดบัความเสีย่งของการปนเปือ้นสารเคมีในร่างกาย  

 

โดยแผนท่ีความเสีย่งซึง่แสดงข้อมลูทัง้สองประเภทข้างต้นจะมีเฉพาะสาํหรับสารเคมี 5 ชนิด ได้แก่   

สารหน ูแคดเมียม ตะกัว่ แมงกานีส และปรอท เทา่นัน้ ขณะท่ีสารเคมีอีก 19 ชนิด จะมีเพียงข้อมลู

ระดบัความเสีย่งของการปนเปือ้นสารเคมีในแหลง่กําเนิดเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากกลุม่งานท่ีมีความ

เก่ียวข้องไมไ่ด้ทําการวิเคราะห์ของการปนเปือ้นสารเคมีเหลา่นัน้ 
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ระดบัความเสี่ยงของการปนเปือ้นสารเคมีในร่างกาย 

ระดบัความเสี่ยงของการปนเปือ้นสารเคมีในแหลง่กําเนิด 

66 



เม่ือนําเกณฑ์การจําแนกระดบัความเสีย่ง ไปทําการวิเคราะห์ผลการการอธิบายลกัษณะของความเสีย่ง 

(Risk Characterization) พบวา่สามารถจําแนกสารเคมีทัง้ 24 ชนิด ได้ดงันี ้

สารเคมีซึง่มีความเสี่ยงการปนเปือ้น

ในพืน้ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบั 
สารเคมี 

ตํ่าสดุ (Minimum Risk) 

1) เบนซีน  

2) 1,1 – ไดคลอโรเอทธิลีน 

3) ซิส 1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน   

4) ทรานส์ - 1,2 – ไดคลอโรเอทธิลีน 

5) เอทธิลเบนซีน 

6) สไตรีน 

7) เตตระคลอโรเอทธิลีน 

8) โทลอีูน 

9)     1,1,1 – ไตรคลอโรอีเทน 

10)    1,1,2 – ไตรคลอโรอีเทน 

11)     ไซลีน 

12)     แคดเมียม 

13) ทองแดง 

14) นิกเกิล 

15) สงักะสี 

16) ซีลีเนียม 

น้อย (Minor Risk) 
1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 

2) ไตรคลอโรเอทธิลีน 
3) ปรอท 

ปานกลาง (Moderate Risk) 1) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน   2) ไวนิลคลอไรด์ 

นยัสําคญั (Significant Risk) 1) ตะกัว่  

สงู (Severe Risk) 1) แมงกานีส 2) สารหน ู
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ความเส่ียงการปนเป้ือนในพืน้ที่ศกึษาอยู่ในระดบัสูง......แมงกานีส 
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 ความเสี่ยงการปนเปือ้นแมงกานีสในเลือดของประชากรมีความเป็นอนัตรายท่ี

มากกวา่ความเสี่ยงการปนเปือ้นในพืน้ท่ีศกึษามาก โดยถ้าประชากรในพืน้ท่ีได้รับ

แมงการนีสเข้าสูร่่างกายผา่นการใช้นํา้จากแหลง่กําเนิดท่ีทําการศกึษาเพียงอยา่งเดียวแล้ว 

สดัสว่นประชากรท่ีมีความเสี่ยงการปนเปือ้นแมงกานีสในเลือดอยูใ่นเกณฑ์สงู ไมค่วรมี

ปริมาณมากถงึระดบันี ้ดงันัน้จงึเป็นไปได้อยา่งย่ิงวา่ ประชากรในพืน้ท่ีต้องมีการได้รับ

แมงกานีสเข้าสูร่่างกายด้วยชอ่งทางอ่ืนๆ  

 จากผลการวิเคราะห์การปนเปือ้นของแมงกานีสข้างต้น สรุปได้วา่ประชากรใน

พืน้ท่ีศกึษามีการปนเปือ้นของแมงกานีสอยูใ่นระดบัอนัตรายมาก ขณะท่ีการปนเปือ้นของ

แมงกานีสในแหลง่กําเนิดก็มีความเสี่ยงสงูมากเชน่กนั 
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ความเส่ียงการปนเป้ือนในพืน้ที่ศกึษาอยู่ในระดบัสูง.......สารหนู 

72 



73 



74 



สถานการณ์ของสารหนใูนพืน้ท่ีศกึษาอยูใ่นสถานะวิกฤต กลา่วคือ 

แหลง่กําเนิดมีความเสี่ยงสงูการปนเปือ้นของสารหนใูนระดบัท่ีสงู และได้

สง่ผลแก่ประชากรในพืน้ท่ีศกึษาแล้ว เพราะมีการตรวจพบปัสสาวะของ

ประชากรตวัอยา่งมีระดบัปนเปือ้นของสารหนอูยูใ่นเกณฑ์ท่ีอนัตราย ดงันัน้

จงึมีความจําเป็นเร่งดว่นเป็นอยา่งมากในการจดัทําแผนการดําเนินงานและ

การปฏิบติัการในพืน้ท่ีจริง เพ่ือคลี่คลายหรือบรรเทาสถานการณ์อนัตรายนี ้ 
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สรุปผลของโครงการ 
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(1) ศกึษาการกระจายตัวเชิงพืน้ที่ ชนิด และปริมาณของมลพษิอุตสาหกรรมที่

สําคัญ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ที่จังหวัด

ระยอง 

 สําหรับการเก็บตวัอย่างสิ่งแวดล้อมจะมีการเก็บตวัอย่างทัง้หมด 3 ครัง้จาก

นํา้ใต้ดิน นํา้ผิวดิน ดิน ตะกอนดินและนํา้ด่ืมโรงเรียน เพ่ือดกูารกระจายตวัของชนิด

และปริมาณของสารมลพิษในพืน้ท่ีศกึษา สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 ตําบลบ้านฉาง จากการเก็บตัวอย่างนํา้ใต้ดินครัง้ท่ี 1 มีพารามิเตอร์คือ 

แมงกานีส ปรอท และสารหน ูเกินค่ามาตรฐาน ครัง้ท่ี 2 มีพารามิเตอร์คือ แมงกานีส 

เกินคา่มาตรฐาน และการเก็บครัง้ท่ี 3 มีพารามิเตอร์คือ แมงกานีสและสารหน ูเกินคา่

มาตรฐาน สําหรับตวัอย่างดิน พบพารามิเตอร์คือ สารหน ูเกินค่ามาตรฐาน ตวัอย่าง

ตะกอนดิน พบพารามิเตอร์คือ สงักะสี เกินคา่มาตรฐาน สว่นตวัอยา่งนํา้ผิวดินและนํา้

ด่ืมโรงเรียนไมพ่บการปนเปือ้นท่ีเกินคา่มาตรฐาน 
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 ตําบลมะขามคู่  จากการเก็บตวัอย่างนํา้ใต้ดินครัง้ท่ี 1 ไม่พบการปนเปือ้น

เกินคา่มาตรฐาน ในการการเก็บครัง้ท่ี 2 มีพารามิเตอร์คือ แมงกานีส ปรอท ตะกัว่ และ

นิกเกิล เกินค่ามาตรฐาน และการเก็บครัง้ท่ี 3 มีพารามิเตอร์คือ แมงกานีส เกินค่า

มาตรฐาน ตวัอยา่งดิน พบพารามิเตอร์คือ สารหน ูเกินคา่มาตรฐาน ตวัอยา่งตะกอนดนิ 

พบพารามิเตอร์คือ สารหน ูเกินค่ามาตรฐาน ส่วนตวัอย่างนํา้ผิวดินพบพารามิเตอร์คือ 

แมงกานีส เกินค่ามาตรฐาน ส่วนตวัอย่างนํา้ด่ืมโรงเรียนไม่พบการปนเปือ้นท่ีเกินค่า

มาตรฐาน 

 ตาํบลหนองบัว ในการเก็บตวัอย่างนํา้ใต้ดินครัง้ท่ี 1 พบพารามิเตอร์คือ สาร

หนู แมงกานีส และตะกั่ว เกินค่ามาตรฐาน ในการเก็บครัง้ท่ี 2 และ 3 ไม่พบการ

ปนเปือ้นท่ีเกินคา่มาตรฐาน สําหรับตวัอยา่งนํา้ผิวดินพบพารามิเตอร์คือ แมงกานีส เกิน

ค่ามาตรฐาน และตวัอย่างนํา้ด่ืมโรงเรียนพบพารามิเตอร์คือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน และ

แมงกานีส เกินค่ามาตรฐาน  ส่วนตวัอย่างดินและตะกอนดินไม่พบการปนเปือ้นท่ีเกิน

คา่มาตรฐาน 
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 ตาํบลปลวกแดง ในการเก็บตวัอยา่งนํา้ใต้ดินครัง้ท่ี 1 พบพารามิเตอร์คือ 

ปรอท ตะกัว่และแมงกานีส เกินคา่มาตรฐาน ในการเก็บครัง้ท่ี 2 พบพารามิเตอร์คือ 

แมงกานีส เกินค่ามาตรฐาน ในการเก็บครัง้ท่ี 3 ไม่พบการปนเปือ้นท่ีเกินค่า

มาตรฐาน สําหรับตวัอย่างนํา้ผิวดินพบพารามิเตอร์คือ แมงกานีส เกินคา่มาตรฐาน 

ตวัอย่างดินพบพารามิเตอร์คือ สารหน ูเกินค่ามาตรฐาน ส่วนตวัอย่างตะกอนดิน

และนํา้ด่ืมโรงเรียนไมพ่บการปนเปือ้นท่ีเกินคา่มาตรฐาน 

 ตําบลหนองไร่ ไม่พบการปนเปือ้นท่ีเกินค่ามาตรฐานจากตัวอย่าง

สิง่แวดล้อม 
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 ตาํบลมาบตาพุด ในการเก็บตวัอยา่งนํา้ใต้ดนิจะมีการเก็บตวัอยา่ง 2 สว่น

โดยสว่นท่ี 1 เป็นการเก็บตวัอยา่งในพืน้ท่ีอยูอ่าศยั และสว่นท่ี 2 เป็นการเก็บตวัอยา่ง

ในพืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม การเก็บครัง้ท่ี 1 ในสว่นของพืน้ท่ีอยูอ่าศยัพบพารามิเตอร์

คือ แมงกานีส สารหนแูละปรอท เกินคา่มาตรฐาน ในสว่นพืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

พบพารามิเตอร์คือ แมงกานีส สารหนแูละปรอทเกินคา่มาตรฐาน ในการเก็บครัง้ท่ี 2 

พบพารามิเตอร์คือ แมงกานีส เกินคา่มาตรฐาน และในการเก็บครัง้ท่ี 3 สว่นของพืน้ท่ี

อยูอ่าศยัพบพารามิเตอร์คือ แมงกานีส เกินคา่มาตรฐาน สว่นพืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรม พบพารามิเตอร์คือแมงกานีส ตะกัว่ สารหนแูละนิกเกิล เกินคา่มาตรฐาน

และมีสารอนิทรีย์ระเหยงา่ยคือ 1,2-ไดคลอโรอีเทนและไวนิลคลอไรด์ เกินคา่มาตรฐาน 

สําหรับการเก็บตวัอยา่งนํา้ผิวดินพบพารามิเตอร์คือ สารหน ูเกินคา่มาตรฐาน สว่น

ตวัอยา่งดิน พบพารามิเตอร์คือ สารหน ูเกินคา่มาตรฐาน และตวัอยา่งตะกอนดนิพบ

พารามิเตอร์คือ ปรอท สารหนแูละสงักะสี เกินคา่มาตรฐาน 
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 จากผลข้างต้นจะเห็นว่า พารามิเตอร์ท่ีพบเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะ

เป็นโลหะหนกั ซึง่จะพบได้อยู่ในทกุพืน้ท่ีศกึษา สําหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายท่ีเกิน

คา่มาตรฐานจะพบในพืน้ท่ีตําบลมาบตาพดุมากท่ีสดุ 
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(2) ศึกษาและวเิคราะห์วถิี (Pathway) การรับมลพษิอุตสาหกรรมจากแหล่งกาํเนิดสู่ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย (Receptor) ในตวักลางชนิดต่างๆ ในพืน้ที่ศึกษา 

 

 ข้อมลูปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในเลอืดหรือปัสสาวะท่ีได้รับจากคณะทํางานร่วม 

พบวา่มีการวิเคราะห์ตวับง่ชีท้างชีวภาพของสารโลหะหนกัจากประชากรกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีจงัหวดั

ระยอง สาํหรับสารเคมีจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ สารหน ู(Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) ตะกัว่ (Lead) 

แมงกานีส (Manganese) และปรอท (Mercury) จากประชากรกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นเด็กอายรุะหวา่ง 6 

ถงึ 12 ปี ทัง้นีเ้พ่ือหลกีเลีย่งปัจจยัการได้รับสารเคมีทัง้ 5 ชนิด ข้างต้นจากชอ่งทางอ่ืนๆ เชน่ การสบูบหุร่ี 

หรือ การทํางานท่ีสมัผสักบัการสารโดยตรง เป็นต้น  

 การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัประชากรกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 904 คน ในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 5 

ตําบลของจงัหวดัระยอง สาํหรับสารเคมีทัง้ 5 ชนิด สามารถสรุปได้วา่ ประชากรในพืน้ท่ีมีความเสีย่ง

การปนเปือ้นของสารเคมีในร่างกายอยา่งมีนยัสาํคญั โดยประชากรเกือบทัง้หมดมีความเสีย่งการ

ปนเปือ้นของแมงกานีสและสารหนใูนร่างกายอยูใ่นระดบัสงูและมีภาพรวมท่ีคอ่นข้างอนัตราย 

รองลงมาคือตะกัว่และปรอท ซึง่พบวา่ประชากรเพียงบางสว่นมีความเสีย่งการปนเปือ้นในร่างกายอยู่

ในระดบัสงู ขณะท่ีประชากรสว่นใหญ่มีความเสีย่งในระดบัปกติ สว่นแคดเมียมเป็นสารเคมีท่ีมีความ

เสีย่งการปนเปือ้นในร่างกายอยูใ่นระดบัต่ําสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
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84 

ตรวจสอบคณุภาพนํา้ใต้ดินในบอ่สงัเกตการณ์และบอ่บาดาลเพ่ือติดตามตรวจสอบการปนเปือ้น

ของสารอินทรีย์ระเหยในพืน้ท่ีตําบลมาบตาพดุอยา่งตอ่เน่ือง 

ทําการศกึษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ท่ี

โดยทําการศกึษาในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตประกอบการ 

หน่วยงานท้องถ่ินควรออกข้อบงัคบัให้โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีติดตัง้บอ่สงัเกตการณ์ 

เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบการปนเปือ้นของสารเคมีในการเคลือ่นท่ีลงสูช่ัน้ดินและชัน้นํา้

ใต้ดิน 



จบการนําเสนอ 
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