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งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อจัดทําข้อมูลพื้นฐานค่าพีเอช (pH) ของนํ้ าใต้ดินระดับต้ืน  

ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง และนาํขอ้มูลพื้นฐานค่าพีเอช (pH) ในพื้นท่ีจงัหวดัระยองไปเสนอความเห็น

ในการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐานค่าพีเอช (pH) ให้มีความสอดคลอ้งกับพื้นท่ี 

ท่ีกฎหมายบงัคบัใช้ ทาํให้เห็นว่ากฎหมายตอ้งมีการกาํกับดูแลอย่างเขม้งวดและสามารถใช้งาน

ในทางปฏิบติัได ้โดยการศึกษาวิจยัน้ีจะศึกษาขอ้มูลในขอบเขตจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ พิกดัจุดเก็บ

ตวัอยา่งของบ่อสังเกตการณ์นํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน คา่พีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้น ปี พ.ศ. 2563 

ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ปี 2561 ขอ้มูลโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง และกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการศึกษาขอ้มูลในเชิงพื้นท่ีสามารถคาดการณ์หรือประมาณค่าพีเอช (pH) ของนํ้าใตดิ้น 

ทาํใหเ้ห็นวา่สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัระยองนั้นมีค่าพีเอช (pH) ท่ีตํ่า ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยท่ี

ค่าน้อยกว่า 6.5 และจากการศึกษาขอ้มูลชุดดินไดใ้ห้ผลลพัธ์ไปทางเดียวกนั คือดินมีค่าความเป็น

กรด เม่ือฝนตกสามารถทาํให้เกิดการชะลา้งสารละลายลงสู่นํ้าใตดิ้น ส่งผลใหน้ํ้าใตดิ้นมีค่าเป็นกรด

เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งผลการตรวจวดัคุณภาพในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองเกือบ

คร่ึงหน่ึง เป็นจาํนวน 45% ของโรงงานทั้งหมด มีค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

มาตรฐานกาํหนด อีกทั้งผลจากการดาํเนินการตามมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใต้

ดินซ่ึงตอ้งมีการสรุปหาแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือน โดยผูป้ระกอบกิจการใชข้อ้มูลพื้นท่ีเป็นขอ้มูล

อา้งอิงของการมีค่าปนเป้ือนอยู่เดิม และตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือน ทาํให ้

กฎหมายไม่สามารถบงัคบัใชเ้พื่อใหผู้ป้ระกอบการรับผิดไดแ้ละค่าพีเอช (pH) ของนํ้าใตดิ้นยงัคงตํ่า



(4) 

ไม่ไดรั้บการเยยีวยา จึงเสนอแกไ้ขปรับปรุงค่าพีเอชของกฎหมายควบคุมการปนเป้ือนดินและนํ้าใตดิ้น

ภายในบริเวณโรงงานให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรติดตามการกาํกบั

ดูแลการประกอบกิจการให้ดาํเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดูแลควบคุมโรงงาน

เป็นไปตามกฎหมาย มีส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงานท่ี

ครบถ้วน ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในการรวบรวมสร้างฐานข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมาวิเคราะห์  

หาสาเหตุของของปัญหาท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน หรือจากช่องโหว่ของ

กฎหมายท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพของกฎหมายดอ้ยลงใหไ้ดรั้บการแกไ้ขต่อไป 
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This research aims to provide basic information on the pH of Unconfined 
Aquifer, Underground water in Rayong and bring the data of pH in Rayong to present 
an opinion in reviewing the suitability of the pH criteria to be consistent with the area 
where the law is applicable. It shows that the law must be rigorously regulated and can 
be used in practice. This research study about data in Rayong, the coordinates of the 
monitoring well within the factory area, the pH in the groundwater year 2020, the soil 
series data in Rayong 2018, the factory data in Rayong and the law relevant 

From the study of spatial data, it is possible to predict or estimate the pH of 
underground water show that the property in Rayong has a low pH value which is not 
according to the standard as pH value is less than 6.5 and from the soil series data. It is 
also found that the soil is acidic. When it rains, it can cause leaching of solution into 
underground water to make underground water become acid as well. This corresponds 
to the results of the groundwater quality measurements of almost half of the factories in 
Rayong, representing 45% of all factories whose pH value of underground water does not 
meet the criteria set by the standard. In addition, as a result of the implementation of 
soil and underground water contamination control measures, the source of 
contamination must be concluded. The operator uses the area information as a reference 
for the existing contaminant and inspecting potential areas for contamination, the law 
cannot be enforced to hold operators accountable and the pH of underground water 
remains acidic and do not heal. Therefore, it is proposed to amend the pH according to 
the law on soil and groundwater contamination control in the factory area to suit the 
conditions of the area. And relevant agencies should strictly monitor the supervision of 
business operations in accordance with the law. Proper supervision and control of the 
factory in accordance with the law to provide a complete report on soil and groundwater 
quality inspection within the factory area which will be useful in collecting and creating 
a complete database for finding the cause of problems that may arise from the factory's 
operations or loopholes in the law that impair the effectiveness of the law to be 
corrected further. 
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มอบส่วนดีทั้งหมดน้ีใหแ้ก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาและผูผ้ลกัดนัสร้างแรงบนัดาล

ใจในในการทาํรายงาน จนทาํใหผ้ลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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บทที ่1 

 

 

1.1  ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 

ค่าพีเอช (Positive Potential of the Hydrogen Ions, pH) เป็นค่าท่ีบอกถึงความเขม้ขน้ของ

ไฮโดรเจนอิออน (H+) ในนํ้ า ซ่ึงนํ้ าธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า pH ค่อนขา้งเป็นกลางอยู่ในช่วง  

6.5 – 8.5 (กองวิเคราะห์นํ้ าบาดาล) แต่ถ้านํ้ าท่ีมีพีเอชสูงหรือตํ่ากว่าช่วงน้ีอาจถูกปะปนมาจาก

สารเคมีท่ีเป็นกรดหรือด่างเขม้ขน้จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หากค่าพีเอชนั้นมี

ความเป็นกรดสูงหรือด่างสูงจะกดักร่อนโลหะทาํให้เกิดการชะละลายสารโลหะหนกัลงสู่แหล่งนํ้ า

ใต้ดิน เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยต่อไป ซ่ึงกฎหมายในประเทศไทย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งนํ้าใตดิ้น ไดแ้ก่ 

1.  พระราชบัญญัตินํ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เ ร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกัน  

ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551) ได้กาํหนดมาตรฐาน 

นํ้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได ้โดยเกณฑ์กาํหนดค่าพีเอช (pH) ท่ีเหมาะสมคือ 7.0-8.5 และเกณฑ์

อนุโลมสูงสุด คอื pH 6.5-9.2 

2.  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2543 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าใตดิ้น) แต่ไม่ได้

กาํหนดมาตรฐานค่าพีเอช (pH) ของแหล่งนํ้าใตดิ้น 

3.  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดเกณฑ์

การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น การแจ้งขอ้มูล รวมทั้ง 

การจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ

มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น พ.ศ. 2559) ได้กาํหนดว่า ค่าพีเอชท่ีเปล่ียนแปลง 

จะตอ้งไม่เกินหน่ึงระดบัและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑอ์นุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพนํ้ าบาดาล 

ท่ีใชบ้ริโภค คือ 6.5-9.2 

จากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ กฎหมายตามพระราชบญัญติัโรงงาน มีการควบคุมค่าพีเอช

จากการประกอบกิจการของโรงงาน โดยใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 12 ประเภท
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ตามกฎกระทรวงดังกล่าว จํานวน 6,519 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2564) ต้องมี 

การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู่ เพื่อเฝ้าระวงัการปนเป้ือนจากการประกอบกิจการของโรงงาน 

สู่ส่ิงแวดลอ้ม จากนํ้ าใตดิ้นชั้นหินอุม้นํ้ าไร้แรงดันเพราะเป็นชั้นนํ้ าใตดิ้นชั้นบนสุด จึงมีโอกาส

ปนเป้ือนไดง้่ายจากการซึมผา่นลงมาของสารเคมีต่าง ๆ ท่ีตกคา้งอยูบ่นผิวดิน 

หลงัจากท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎหมายมีการบงัคบัใชม้าตั้งแต่ปี 2559 จน

ในปัจจุบนัปี 2564 ผูวิ้จยัเห็นวา่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ท่ีตอ้งส่งรายงานจาํนวน

ทั้งหมด 533 โรงงาน มีการส่งรายงาน (นับเฉพาะท่ีส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม) จาํนวน 157 

โรงงาน และเป็นโรงงานท่ีมีการใช้หรือเก็บรักษาสารเคมี ของเสีย หรือส่ิงอ่ืนใดภายในบริเวณ

โรงงาน ท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรดด่าง ถูกให้กาํหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนดว้ยค่าพีเอช (pH) จาํนวน 76 

โรงงาน และบ่อสังเกตการณ์ 187 แห่ง โดยเจา้หนา้ท่ีรับรายงานไดรั้บทราบปัญหาเร่ืองค่าพีเอชใน

นํ้ าใตดิ้นของโรงงานในจงัหวดัระยองว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดบ่อยคร้ัง ทั้งน้ี เม่ือผลการ

ตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้นไม่อยูใ่นช่วงท่ีมาตรฐานกาํหนด ตามอาํนาจกฎกระทรวงนั้น ให้

ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัให้มีการทาํรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและ

นํ้ าใตดิ้นและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นไม่ให้สูงกว่าเกณฑก์ารปนเป้ือนดินและ

นํ้าใตดิ้นท่ีกาํหนด ซ่ึงในการปฏิบติันั้น แต่ละโรงงานไดท้าํการพิสูจน์หาแหล่งท่ีมาและขอบเขตการ

ปนเป้ือนเพื่อควบคุมและหยดุแพร่กระจายของสารปนเป้ือน และทาํการบาํบดัให้ค่ากลบัมาอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีมาตรฐานกาํหนด แต่จากการตรวจสอบรายงานของโรงงานต่างให้ขอ้มูลว่า ไม่ไดมี้การ

ร่ัวไหลของสารเคมีปนเป้ือนจากการประกอบกิจการของโรงงาน อีกทั้งค่าพีเอช (pH) ท่ีอยูน่อกช่วง

เกณฑม์าตรฐานเกิดขึ้นตั้งแต่บ่อสังเกตการณ์เหนือนํ้าและขอ้มูลอา้งอิงประกอบของโรงงานนั้นมีค่า

พีเอช (pH) ในพื้นท่ีตํ่ากว่าค่ามาตรฐานมาตั้งแต่ดั้ งเดิม และข้อมูลดินระดับบนในพื้นท่ีจังหวดั

ระยอง มีค่าพีเอชท่ีเป็นกรดจดั (กรมพฒันาท่ีดิน, 2561) อาจทาํให้เกิดการชะค่าพีเอชจากดินลงสู่นํ้า

ใตดิ้นได ้ดว้ยเหตุน้ีทาํให้เกินขอบเขตความรับผิดชอบของโรงงานในการใช้มาตรการดาํเนินการ

ควบคุมและลดการปนเป้ือนภายในบริเวณโรงงาน อีกทั้งไม่สามารถระบไุดว้า่ขอบเขตการปนเป้ือน

ท่ีแทจ้ริงนั้นเร่ิมตน้จากแหล่งใด เพราะเน่ืองจากโรงงานแต่ละแห่งมีขีดจาํกัดในการตรวจสอบ

เฉพาะในพื้นท่ีโรงงานของตนเอง และการบาํบดัค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้นนั้นเป็นไปไดย้ากในทาง

ปฏิบติั 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ เกณฑต์ามมาตรฐานดงักล่าวจึงไม่เกิดผลในการบงัคบัใชก้บัโรงงานท่ีมี

ผลการวิเคาะห์คุณภาพนํ้ าใตดิ้นไม่อยู่ในช่วงเกณฑท่ี์กาํหนดในพื้นท่ีศึกษาไวไ้ด ้ผูวิ้จยัเห็นว่าควร

รวบรวมขอ้มูลค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงานของพื้นท่ีจงัหวดัระยองมาประมาณ
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ค่าพีเอช (pH) ในเชิงพื้นท่ี วิเคราะห์ประกอบกับค่าพีเอชของดินระดับบนจากขอ้มูลชุดดิน เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงค่าพื้นฐานของพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ไวใ้ช้เป็นขอ้มูลเสนอความเห็นในการทบทวน

ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่าพีเอช (pH) ให้มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งต่อการพิจารณา

บงัคบัใชก้บัพื้นท่ีต่อไป  

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

1.2.1  ค่าพีเอช (pH) ของดินและนํ้ าใตดิ้นระดบัต้ืนในพื้นท่ีจงัหวดัระยองมีลกัษณะอย่างไร 

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม ่

1.2.2  ผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐาน ตามท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดิน

และนํ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัทาํรายงานผล 

การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 กาํหนด มีจาํนวนมากหรือนอ้ย โดยมีนยัต่างกนัอยา่งไร 

1.2.3  มาตรการทางกฎหมายตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น

ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการควบคุมโรงงานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

อยา่งไร 

 

1.3  วัตถปุระสงค์ 

 

1.3.1  เพื่อจดัทาํขอ้มูลพื้นฐานค่าพีเอช (pH) ของนํ้าใตดิ้นระดบัต้ืน ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

1.3.2  เพื่อนําข้อมูลพื้นฐานค่าพีเอช (pH) ในพื้นท่ีจังหวดัระยองไปเสนอความเห็นใน 

การทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐานค่าพีเอช (pH) ให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีท่ี

กฎหมายบงัคบัใช ้

1.3.3  เพื่อช้ีให้เห็นว่ากฎหมายตอ้งมีการกาํกบัดูแลอย่างเขม้งวดและสามารถใช้งานใน 

ทางปฏิบติัได ้
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของค่าพีเอช (pH) ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

1.4.2  ไดข้อ้มูลเสนอความเห็นในการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑม์าตรฐานค่าพีเอช 

(pH) ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 

1.4.3  ทาํใหก้ฎหมายเกิดผลสัมฤทธิในทางปฏิบติัได ้

 

1.5  ขอบเขตงานวิจัย  

 

1.5.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม 

1.5.2  ขอบเขตด้านประชากร : โรงงานอุตสาหกรรมตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงควบคุม 

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

1.5.3  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : พื้นท่ีในเขตจงัหวดัระยอง 

1.5.4  ขอบเขตดา้นเวลา : ขอ้มูลค่าพีเอช (pH) ของนํ้าใตดิ้นยอ้นหลงัในปี 2563 

 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1.6.1  ค่าพีเอช (pH) หมายถึง ค่าปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน แสดงถึง 

ความเป็นกรดเป็นด่างของสารเคมี 

1.6.2  กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นภายใน

บริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 

1.6.3  ประกาศกระทรวง หมายถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดเกณฑ ์

การปนเป้ือนในดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัทาํรายงาน

ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

1.6.4  โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทา้ยกฎกระทรวง

ควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559  

1.6.5  เกณฑ์ตามมาตรฐาน หมายถึง ระดับความเข้มข้นอ้างอิงของสารปนเป้ือน  

ตามภาคผนวกท่ี 1 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน  

การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ
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คุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดิน

และนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

1.6.6  นํ้าใตดิ้น หมายถึง นํ้าท่ีอยูใ่นชั้นหินอุม้นํ้าไร้แรงดนั หรือชั้นนํ้าใตดิ้นระดบับนสุด 

  



 

บทที ่2 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 

2.1  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง 

 

2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต  

จงัหวดัระยองมีตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ตามการแบ่ง

ภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ดา้นภูมิศาสตร์ของราชบณัฑิตยสถาน ซ่ึงจากการคาํนวณเน้ือท่ี

ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวดัระยอง มีเน้ือท่ี 3,671.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 

2,294,675 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง พิกดัเหนือ 1,383,450 เมตร ถึง 1,456,730 เมตร หรือ ละติจูด 12 องศา 

30 ลิปดา 12 พิลิปดา ถึง 13 องศา 09 ลิปดา 48 พิลิปดา และ พิกัดตะวนัออก 715,500 เมตร ถึง 

807,270 เมตร หรือ ลองจิจูด 100 องศา 59 ลิปดา 04 พิลิปดา ถึง 101 องศา 49 ลิปดา 50 พิลิปดา โดย

มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อาํเภอศรีราชา อาํเภอหนองใหญ่และอาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี 

ทิศใต ้   ติดต่อกบั อ่าวไทย 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อาํเภอแก่งหางแมว และอาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อาํเภอบางละมุง และอาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

 

2.1.2  สภาพภูมิประเทศ  

จงัหวดัระยองพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลบัลูกคล่ืนลอนลาด พบมากบริเวณพื้นท่ีตอน

เหนือถึงพื้นท่ีตอนใต้ของจังหวดั ส่วนท่ีราบชายฝ่ังทะเลพบบริเวณพื้นท่ีทางตอนใต้ด้านทิศ

ตะวนัออกถึงพื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดั และพื้นท่ีภูเขาพบบริเวณพื้นท่ีดา้นทิศตะวนัออก

และพื้นท่ีตอนกลางของจงัหวดั โดยทัว่ไปแบ่งสภาพภูมิประเทศออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ท่ีราบ

สลบัลูกคล่ืนลอนลาดพบมากในพื้นท่ีตอนเหนือถึงตอนใตข้องจงัหวดั 2) ท่ีราบชายฝ่ังทะเล เป็นท่ี
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ราบแคบ ๆ ชายฝ่ังทะเล มีภูเขาลูกเล็ก ๆ พบบริเวณพื้นท่ีตอนใต้ด้านทิศตะวนัออกถึงด้านทิศ

ตะวนัตกของจงัหวดั และ 3) พื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางดา้นทิศตะวนัออก และ

ทิวเขาท่ีอยูต่อนกลางของตวัจงัหวดั ทอดตวัเป็นแนวยาว 

 

2.2.3  การปกครอง 

จงัหวดัระยองแบ่งหน่วยการปกครองออกแบ่งเป็น 8 อาํเภอ 58 ตาํบล 388 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

2.2.3.1 อาํเภอเมืองระยอง  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 15 ตาํบล 84 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ท่าประดู่ เชิงเนิน ตะพง 

ปากนํ้า เพ แกลง บา้นแลง นาตาขวญั เนินพระ กะเฉด ทบัมา นํ้าคอก หว้ยโป่ง มาบตาพุด สาํนกัทอง 

2.2.3.2 อาํเภอบา้นฉาง  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 3 ตาํบล 20 หมู่บา้น ไดแ้ก่ สาํนกัทอ้น พลาบา้นฉาง 

2.2.3.3 อาํเภอแกลง  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 15 ตาํบล 147 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ทางเกวียน วงัหวา้ ชาก

โดน เนินฆอ้ กร่ํา ชากพง กระแสบน บา้นนา ทุ่งควายกิน กองดิน คลองปูน พงัราด ปากนํ้ากระแส 

หว้ยยาง สองสลึง 

2.2.3.4 อาํเภอวงัจนัทร์  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 4 ตาํบล 29 หมู่บา้น ไดแ้ก่ วงัจนัทร์ ชุมแสง ป่ายุบ

ใน พลงตาเอ่ียม 

2.2.3.5 อาํเภอบา้นค่าย  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 7 ตาํบล 66 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นค่าย หนองละลอก 

หนองตะพาน ตาขนั บางบุตร หนองบวั ชากบก 

2.2.3.6 อาํเภอปลวกแดง  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 6 ตาํบล 34 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ปลวกแดง ตาสิทธ์ิ ละ

หาร แม่นํ้าคู ้มาบยางพร หนองไร่ 

2.2.3.7 อาํเภอเขาชะเมา  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 4 ตาํบล 29 หมู่บา้น ไดแ้ก่ นํ้าเป็น หว้ยทบัมอญ ชาํฆอ้ 

เขานอ้ย 

2.2.3.8 อาํเภอนิคมพฒันา  

แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 4 ตาํบล 30 หมู่บา้น ไดแ้ก่ นิคมพฒันา มาบข่า พนา

นิคม มะขามคู่ 
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2.2  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

 

2.2.1  ข้อมูลจํานวนโรงงาน ของจังหวัดระยอง ณ วนัท่ี 15 ต.ค. 64 (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม)  

ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลจาํนวนโรงงานของจงัหวดัระยองจาํแนกตามอาํเภอ 

 

2.2.2  โรงงานท่ีเข้าข่ายตามท้ายประกาศกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน

ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง (ขอ้มูลวนัท่ี 15 ต.ค. 2564) ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 2.2  โรงงานท่ีเขา้ข่ายตามทา้ยประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การควบคุมการปนเป้ือน

ในดินและนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

จังหวัด

ระยอง 

ในนิคม

อุตสาหกรรม 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 1  

(นอกนิคมฯ) 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 2  

(นอกนิคมฯ) 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 3 

(นอกนิคมฯ) 

รวม 

อ.เมืองระยอง 193 0 22 491 706 

อ.บา้นฉาง 21 0 4 80 105 

อ.แกลง 0 0 0 237 242 

อ.วงัจนัทร์ 0 0 1 42 43 

อ.บา้นค่าย 0 0 1 226 227 

อ.ปลวกแดง 908 0 5 318 1231 

อ.เขาชะเมา 0 0 0 6 6 

อ.นิคมพฒันา 10 0 2 395 407 

รวม 1132 0 40 1795 2967 
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ลาํดับโรงงาน ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จํานวน 

22 ส่ิงทอ ดา้ย หรือเส้นใยท่ีไม่ใช่ใยหิน (Asbestos) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การหมกั คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ป่ัน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เทก็

เจอร์ไรซ์ ฟอก หรือยอ้มสีเส้นใย 

(2) การทอหรือการเตรียมเส้นดา้ยยนืสาํหรับการทอ 

(3) การฟอก ยอ้มสี หรือแต่งสาํเร็จดา้ยหรือส่ิงทอ 

(4) การพิมพส่ิ์งทอ 

12 

 

 

  

38 ผลิตเยือ่ หรือกระดาษอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การทาํเยื่อจากไมห้รือวสัดุอ่ืน 

(2) การทาํกระดาษ กระดาษแขง็ หรือกระดาษท่ีใชใ้นการก่อสร้างชนิด

ท่ีทาํจากเส้นใย หรือแผน่กระดาษไฟเบอร์ 

3 

42 เคมีภณัฑ ์สารเคมีหรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ ยอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การทาํเคมีภณัฑ ์สารเคมี หรือวสัดุเคมี 

(2) การเก็บรักษา ลาํเลียง แยก คดัเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภณัฑ์

อนัตราย 

188 

45 สี นํ้ามนัชกัเงา เชลแลก็ แลก็เกอร์ หรือผลิตภณัฑ ์สาํหรับ ใชย้าหรืออุด

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การทาํสีสาํหรับใชท้า พ่น หรือเคลือบ 

(2) การทาํนํ้ามนัชกัเงา นํ้ามนัผสมสี หรือนํ้ายาลา้งสี 

(3) การทาํเชลแลก็ แลก็เกอร์ หรือผลิตภณัฑส์าํหรับใชย้าหรืออุด 

9 

48 ผลิตภณัฑเ์คมีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การทาํยาขดัเคร่ืองเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวสัดุสาํหรับตบแต่ง

อาคาร 

(2) การทาํยาฆ่าเช้ือโรคหรือยาดบักล่ิน 

(3) การทาํผลิตภณัฑส์าํหรับกนันํ้า ผลิตภณัฑท่ี์เป็นตวัทาํใหเ้ปียกนํ้า 

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นตวัทาํใหตี้เขา้ดว้ยกนัได ้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นตวัทาํให้

ซึมเขา้ไป ผลิตภณัฑส์าํหรับใชผ้นึกหรือกาว ผลิตภณัฑส์าํหรับใช้

เป็นตวัผสม ผลิตภณัฑส์าํหรับใชเ้ป็นตวัเช่ือมหรืออุด ท่ีทาํจากพืช 

20 
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ลาํดับโรงงาน ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จํานวน 

สัตว ์หรือพลาสติกท่ีไดม้าจากแหล่งผลิตอ่ืน ซ่ึงมิใช่ผลิตภณัฑ์

สาํหรับใชอุ้ดรูฟัน 

(4) การทาํไมข้ีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไมเ้พลิง 

(6) การทาํหมึกหรือคาร์บอนดาํ 

(12) การทาํผลิตภณัฑส์าํหรับใชก้บัโลหะ นํ้ามนัหรือนํ้า ผลิตภณัฑ์

สาํเร็จเคมีไวแสงฟิลม์หรือกระดาษหรือผา้ท่ีทาดว้ยตวัไวแสง 

49 โรงงานกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียม 7 

60 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัถลุง ผสม ทาํใหบ้ริสุทธ์ิ หลอม หล่อ 

รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน้ ซ่ึงมิใช่เหลก็หรือเหลก็กลา้ 

24 

74 อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การทาํหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า 

(4) การทาํฉนวนหรือวสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า ซ่ึงมิใช่กระเบ้ืองเคลือบ

หรือแกว้ 

(5) การทาํหมอ้เก็บพลงังานไฟฟ้า หรือหมอ้กาํเนิดพลงังานไฟฟ้าชนิด

นํ้าหรือชนิดแหง้ และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

5 

100 การตบแต่งหรือเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือ

ส่วนประกอบของผลิตภณัฑโ์ดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การทา พ่น หรือเคลือบสี 

(2) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแลก็ แลก็เกอร์ หรือนํ้ามนัเคลือบเงาอ่ืน 

(5) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

30 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) 16 

105 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือ

วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติั

โรงงาน พ.ศ. 2535 

135 

106 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการนาํผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีไม่ใช้

แลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่โดย

ผา่นกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

84 
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ลาํดับโรงงาน ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จํานวน 

รวม 533 

 

2.3  ค่าพเีอช 

 

ค่าพี เอช (Positive Potential of the Hydrogen Ions) เป็นค่า ท่ีบอกถึงความเข้มข้นของ

ไฮโดรเจนอิออน [H+] ในนํ้ า ซ่ึงนํ้ าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีความเขม้ขน้ของ

ไฮโดรเจนอิออนเท่ากบั 1/1,000,000โมล/ลิตร การบอกความเขม้ขน้ดงักล่าวนั้นไม่สะดวก Soreson 

ไดจ้ดัให้พีเอชสเกลอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 และให้พีเอช 7 แทนความเป็นกลาง นํ้ าท่ีมีค่าเป็นกรดจะมีพี

เอชตํ่ากว่า 7 นํ้ าท่ีมีคุณสมบติัเป็นด่างจะมีค่าพีเอชสูงกว่า 7 และสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไดด้งั

จากสูตรดงัน้ี pH = -log[H+] เม่ือ [H+] คือ ความเขน้ขน้อิออนไฮโดรเจน, โมล/ลิตร 

 

2.3.1  ค่าพเีอชของน้ําธรรมชาติ 

นํ้าธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า pH ค่อนขา้งเป็นกลางอยู่ในช่วง 6.5 – 8.5 ยกเวน้นํ้ าท่ีความ

เป็นกรดเน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 acidity) พบในนํ้ าธรรมชาติทัว่ไป เป็นผลของ

ปฏิกิริยาระหวา่ง CO2 กบันํ้า นํ้าในธรรมชาติท่ีมีความเป็นกรดประเภทน้ีเพียงอยา่งเดียวจะมีคา่พีเอช

สูงกวา่ 4.5 ความเป็นกรดเน่ืองจากกรดแร่ (mineral acidity) ส่วนใหญ่มกัจะพบไดจ้ากการปนเป้ือน

ของนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมท่ีมีการใชก้รดและนํ้าท่ีมีความเป็นกรดประเภทน้ีจะมีค่าพีเอชตํ่ากวา่ 4.5 

ส่วนนํ้ากระดา้งท่ีมีคาร์บอเนตละลายอยูอ่าจมี pH สูงกวา่ 9 (กองวิเคราะห์นํ้าบาดาล) 

 

2.3.2  ค่าพเีอชของน้ําทะเล 

ส่วนมากนํ้ าทะเลมีค่ าความเป็นกรดด่าง ท่ี  pH 8 แต่หากบริเวณใดมีการละล าย

คาร์บอนไดออกไซด์มาก นํ้ าทะเลก็จะมีค่าเป็นกรดมาก และหากมีอตัราการสังเคราะห์แสงในนํ้ า

ทะเลสูงหรือมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในนํ้ ามาก ก็จะทาํให้ค่าเป็นด่างมากขึ้น (กรมทรัพยากร

และชายฝ่ังทะเล) 

 

2.4  ข้อมูลชุดดินของจังหวัดระยอง  

 

จงัหวดัระยองมีขอ้มูลกลุ่มชุดดินทั้งหมด 43 กลุ่ม จากกรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปีท่ีผลิตขอ้มูล : 2561 (ดงัภาคผนวกท่ี 2 ) 
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2.5  กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัค่าพเีอชในนํ้าใต้ดิน 

 

2.5.1  พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520  

กฎหมายฉบบัน้ีไดถู้กตราขึ้นเพื่อควบคุมการเจาะนํ้ าบาดาลและการระบายนํ้ าลงบ่อบาดาล

เพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการสาํหรับการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 โดยกาํหนดคาํนิยามของ “นํ้ าบาดาล” หมายความว่า นํ้ าใตดิ้นท่ีเกิด

อยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ท่ีอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกท่ีรัฐมนตรีกาํหนด โดยประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดเขตนํ้ าบาดาลและความลึกของ 

นํ้ าบาดาล พ.ศ. 2554 กาํหนดให้ทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร และทอ้งท่ีของแต่ละจงัหวดัทุกจงัหวดั 

ในราชอาณาจกัรไทย เป็นเขตนํ้ าบาดาล และให้นํ้ าใตดิ้นท่ีอยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร 

เป็นนํ้ าบาดาล ในเขตนํ้ าบาดาลกรุงเทพมหานคร และเขตนํ้ าบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดใน

ราชอาณาจกัรไทย 

 

2.5.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

กฎหมายฉบบัน้ีไดถู้กตราขึ้นเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้มีคุณภาพตามท่ี

ไดก้าํหนดเป้าหรือมาตรฐานไว ้โดยออกประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2543 

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าใตดิ้น (ไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานคา่พีเอช (pH) ของแหล่งนํ้าใตดิ้น) 

สําหรับนิยามจาํเพาะตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 

2543) กาํหนดว่า “นํ้ าใต้ดิน” หมายถึง นํ้ าท่ีอยู่ใต้ดิน และให้หมายความรวมถึงนํ้ าบาดาลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยนํ้าบาดาล 

 

2.5.3  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

กฎหมายฉบับน้ีได้ถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยัแก่บุคคล ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม โดยออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนด

เกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น การแจ้งขอ้มูล 

รวมทั้งการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการ

ควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 
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ผูวิ้จัยสามารถสรุปขอบเขตระดับความลึกของบ่อนํ้ าใต้ดิน ตามกฎหมายทั้งสามฉบับ  

ต่างกาํหนดขอบเขตความลึกของระดับนํ้ าชั้นคนละระดับกัน โดยท่ีพระราชบัญญัตินํ้ าบาดาล 

กฎหมายจะกาํหนดเขตท่ีระดบัความลึกมากกว่า 15 เมตร หรือ ท่ีระดบัชั้นนํ้ าบาดาล ผ่านชั้นชั้น

หินดินดานลงไป ส่วนพระราชบญัญติัโรงงานนั้น กฎหมายจะกาํหนดขอบเขตท่ีระดบันํ้ าใตดิ้นชั้น

ต้ืน ก่อน 15 เมตร จากขอ้ความท่ีท่ีกล่าวถึงว่า “หากระดับนํ้ าใตดิ้นเฉล่ียในพื้นท่ีสถานประกอบ

กิจการโรงงานอยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่าสิบห้าเมตร และพิสูจน์โดยวิธีการท่ียอมรับไดว้่ามีชั้นหิน

แขง็อยูใ่ตพ้ื้นท่ีโรงงานจนไม่สามารถเจาะดินและทาํการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อเก็บตวัอยา่งนํ้ าใต้

ดินได้ด้วยวิธีการปกติให้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานเก็บตัวอย่างดินชั้ นบนก่อน” และตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จะรวมชั้นนํ้ าท่ีอยู่ในดินทั้งหมด

รวมถึงนํ้าบาดาลตามกฎหมายวา่ดว้ยนํ้าบาดาล 

 

ตารางท่ี 2.2  สรุปค่ามาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าพีเอชในนํ้าใตดิ้น 

กฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ร.บ.โรงงาน 

ระดับความลกึ นํ้าท่ีอยูใ่นดิน+นํ้าบาดาล >15 เมตร <15 เมตร 

นํ้าใตดิ้น - 6.5-9.2 (นํ้าบริโภค) 6.5-9.2 

นํ้าผิวดิน 5.0-9.0 - - 

นํ้าทิ้งโรงงาน 5.5-9.0 - 5.5-9.0 

  

2.6  หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 

การกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดมลพิษเป็นมาตรการอย่างหน่ึงในการลด

ปริมาณและความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีระบายออกสู่สภาพแวดลอ้ม จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ทางวิชาการและหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่ามาตรฐาน 

ท่ีกาํหนดไปนั้นมีความเหมาะสมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ทั้งน้ีใน

สภาพความเป็นจริงนั้นอาจไม่มีขอ้มูลทางวิชาการหรือหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์

ไดอ้ยา่งชดัเจนถึงปรากฎการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น หรือคาดวา่จะเกิดขึ้นไดทุ้กอยา่ง ดงันั้นการอาศยัหลกั

ทางวิชาการหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในบางคร้ังนั้ นอาจไม่เหมาะสมกับสภาพเป็นจริง 

ในปัจจุบนั เช่น มาตรฐานดงักล่าวอาจสูงเกินไป เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการหรือหลกัฐาน
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ทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้มีการพิสูจน์ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ หากนํามาตรฐานดังกล่าวมาใช้กับ

ประเทศไทยอาจไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานได้เพราะเทคโนโลยีย ังมี

ความกา้วหน้าไม่เพียงพอ หรือหากดาํเนินการจะเกิดภาระทางการเงินแก่ประเทศอย่างมาก ดงันั้น

การกาํหนดมาตรฐานจะต้องคาํนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ย  

หากการท่ีกาํหนดค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นไป โดยไม่อาศยัหลกัเกณฑ์ทาง

วิชาการและหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่คาํนึงถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี ย่อมถือว่าเป็นการออกกฎท่ีไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนด ผูท่ี้อาจได้รับ

ผลกระทบจากมาตรฐานดังกล่าวย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนแก้ไข

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีลกัษณะเป็นกฎนั้นได ้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  (อาํนาจ, 2562) 

 



 

บทที ่3  

 

 

การดําเนินงาน 

 

 

3.1  วิธีการศึกษา 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ เช่น ค่าพีเอช (pH) ของนํ้ า

ใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน โรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง บทกฎหมาย และขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น 

หนังสือ บทความวิชาการ เอกสารท่ีเผยแพร่ของหน่วยงานภาครัฐและขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จาก

เวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครัฐ 

 

3.2  กรอบแนวคิด 

 

 
 

 

ตำแหนงโรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยอง 

 

 

   
 

 

 
 

คาพีเอช (pH) ในดิน 
จังหวัดระยอง 

 

คาพีเอช (pH) ในน้ำใตดิน
จังหวัดระยอง 

คาพีเอช (pH) ในน้ำใตดิน 
บริเวณโรงงาน จังหวัดระยอง 
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3.3  สมมติฐาน 

 

3.3.1  ค่าพีเอช (pH) ของดินและนํ้ าใต้ดินระดับต้ืนในพื้นท่ีจังหวัดระยองส่วนมาก 

ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

3.3.2  ค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้นของโรงงานในจงัหวดัระยองส่วนมากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด  

3.3.3  มาตรการทางกฎหมายไม่สามารถบงัคบัใชม้าตรการลดการปนเป้ือนค่าพีเอช (pH) 

ใหก้ลบัมาอยูใ่นค่ามาตรฐานได ้

 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 

 

3.4.1  คุณสมบัติและลกัษณะประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย 

3.4.1.1  ประชากร 

โรงงานในจงัหวดัระยองท่ีเขา้ข่ายตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือน 

ในดินและนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 จาํนวน 533 โรงงาน 

3.4.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

โรงงานท่ีมีคุณสมบติัทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1)  โรงงานในจงัหวดัระยองท่ีเขา้ข่ายตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงควบคุม

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559  

2)  โรงงานท่ีมีการใชห้รือเก็บรักษาสารเคมี ของเสีย หรือส่ิงอ่ืนใดภายใน

บริเวณโรงงาน ท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรด-ด่าง  

3)  โรงงานท่ีกาํหนดค่าพีเอช (pH) เป็นหน่ึงในเกณฑก์ารปนเป้ือนนํ้าใตดิ้น 

4)  โรงงานมีการรายงานผลค่าพีเอช (pH) ของนํ้ าใตดิ้น ในปี 2563 เขา้มายงั

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.4.1.3  วิธีสุ่มตวัอยา่ง/ วิธีการเขา้ถึงผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

คดัเลือกโรงงานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตามคุณสมบติัขอ้ 3.4.1.2 ทุกประการ  

มีจาํนวนทั้งส้ิน 44 โรงงาน มีค่าพีเอช 141 ขอ้มูล และตาํแหน่งพิกดับ่อสังเกตการณ์ จาํนวน 134 แห่ง  
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3.5  เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือคน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ ดงัน้ี 

3.5.1  แผนผงัแสดงจุดเก็บตวัอย่างและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ ตามภาคผนวกท่ี 3 ของประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพ

ดินและนํ้ าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น 

และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

3.5.2  แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

ตามภาคผนวกท่ี 4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและ 

นํ้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทาํรายงานผล 

การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

3.5.3  แบบรายงานมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นและมาตรการลด 

การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น ตามภาคผนวกท่ี 5 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

กาํหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น การแจ้ง

ข้อมูล รวมทั้งการจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใต้ดิน และรายงานเสนอ

มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 

3.5.4  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 

3.5.5  โปรแกรม SPSS 

 

3.6  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.6.1  รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ศึกษา  

3.6.1.1  ขอ้มลูขอบเขตการปกครอง ปี 2556 จากกรมการปกครอง 

3.6.1.2  ข้อมูลพิกัดจุดเก็บตวัอย่างของบ่อสังเกตการณ์นํ้ าใต้ดินภายในบริเวณ

โรงงาน ของพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

3.6.1.3  ค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้น ปี พ.ศ. 2563 ของโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง  

3.6.1.4  ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ปี 2561 จากกรมพฒันาท่ีดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

3.6.1.5  ขอ้มูลโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 
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3.6.2  นําเข้าข้อมูล 

ข้อมูลปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีนํามาใช้วิเคราะห์เพื่อประมาณการค่าพีเอช (pH)  

ในนํ้าใตดิ้นของพื้นท่ีจงัหวดัระยองประกอบดว้ย 3 ปัจจยั โดยมีวิธีการนาํเขา้ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.6.2.1  ขอ้มูลขอบเขตการปกครอง ปี 2556 จากกรมการปกครอง ซ่ึงเป็นขอ้มูลใน

รูปแบบ Shape File โดยกรมพฒันาท่ีดิน ได้แก่ ขอ้มูลจงัหวดัระยอง จาํนวน 8 อาํเภอ 58 ตาํบล  

แลว้นาํไปสร้างขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 

 
 

 

ภาพท่ี 3.1  แสดงขอบเขตการปกครองของจงัหวดัระยอง 

 

3.6.2.2  ข้อมูลพิกัดจุดเก็บตัวอย่างของบ่อสังเกตการณ์นํ้ าใต้ดินภายในบริเวณ

โรงงาน จาํนวน 134 แห่ง (ดงัภาคผนวกท่ี 1) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงานแผนผงัแสดงจุดเก็บตวัอย่าง

และติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ ตามภาคผนวกท่ี 3 ของประกาศกระทรวงฯ นาํเขา้ขอ้มูลให้พิกดัของแต่

ละโรงงานอยู่ในรูปแบบพิกัด UTM Zone 47P ให้เหมือนกันทุกตําแหน่งและป้อนข้อมูลเข้า 

ในระบบ excel และทาํการเช่ือมกบัขอ้มูลค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้น ปี 2563 แลว้สร้างขอ้มูลเป็น

รูปแบบ Shape File จากนั้นนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี  
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ภาพท่ี 3.2  แสดงจุดเก็บตวัอยา่งนํ้าใตดิ้น 

 

3.6.2.3  ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้น ปี พ.ศ. 2563 ของโรงงานในจงัหวดัระยอง (ดงั

ภาคผนวกท่ี 1) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้นภายใน

บริเวณโรงงาน ตามภาคผนวกท่ี 4 ของประกาศกระทรวงฯ นาํเขา้ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ excel และ

ทาํการเช่ือมกบัขอ้มลูพิกดัจุดเก็บตวัอย่างของบ่อสังเกตการณ์นํ้ าใตดิ้น แลว้สร้างขอ้มูลเป็นรูปแบบ 

Shape File นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีต่อไป 

3.6.2.4  ขอ้มูลโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง สืบคน้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลกรม

โรงงานอุตสาหกรรม นําเข้าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ excel และทําการเช่ือมกับข้อมูลขอบเขต 

การปกครองจงัหวดัระยอง ใหป้ระมวลผลจาํนวนโรงงานตามพื้นท่ี 

ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

จังหวัด

ระยอง 

ในนิคม

อุตสาหกรรม 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 1  

(นอกนิคมฯ) 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 2  

(นอกนิคมฯ) 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 3 

(นอกนิคมฯ) 

รวม 

อ.เมืองระยอง 193 0 22 491 706 

อ.บา้นฉาง 21 0 4 80 105 



20 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.3  แสดงจาํนวนโรงงานจาํแนกตามอาํเภอในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

 

 

จังหวัด

ระยอง 

ในนิคม

อุตสาหกรรม 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 1  

(นอกนิคมฯ) 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 2  

(นอกนิคมฯ) 

โรงงาน 

จําพวกท่ี 3 

(นอกนิคมฯ) 

รวม 

อ.แกลง 0 0 0 237 242 

อ.วงัจนัทร์ 0 0 1 42 43 

อ.บา้นค่าย 0 0 1 226 227 

อ.ปลวกแดง 908 0 5 318 1231 

อ.เขาชะเมา 0 0 0 6 6 

อ.นิคมพฒันา 10 0 2 395 407 

รวม 1132 0 40 1795 2967 
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3.6.3  วิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.3.1  ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามปัจจยัและเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณา ไดแ้ก่  ขอ้มูลพิกดัจุดเก็บตวัอยา่งของบ่อ

สังเกตการณ์นํ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้น ปี พ.ศ. 2563 ของโรงงาน 

และ ขอ้มูลขอบเขตการปกครอง ปี 2556 โดยนาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS มาประยุกตใ์ช้ 

โดยใช้วิธี Inverse Distance Weight (IDW) ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์เป็นการประมาณค่าพีเอช (pH) เชิงพื้นท่ี 

แล้ว Clip Mask ชั้นข้อมูลด้วยขอบเขตจังหวดัระยอง เพื่อให้ได้ขอบเขตเฉพาะท่ีต้องการศึกษา 

จากนั้นทาํการแปลงขอ้มูลจาก raster เป็นขอ้มูล vector เพื่อจดักลุ่มคาํนวนหาค่าพื้นท่ีดงักล่าว 



22 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.4  แสดงการป้อนค่า IDW interpolation 
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ภาพท่ี 3.5  แสดงการป้อนค่า min-max ของขอ้มูลค่าพีเอช (pH) 

 

3.6.3.2  ค่าพีเอช (pH) ดินระดบับน ใชข้อ้มูลชุดดินในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ปี 2561 

จากกรมพฒันาท่ีดิน (ดงัภาคผนวก) และนาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS มาทาํการดิจิไทซ์ 

(Digitize) ขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เลือกใหแ้สดงค่าพีเอช (pH) ของ

ดินระดบับนและขอ้มูลชุดดิน 

3.6.3.3  การกระจายความถ่ีค่าพีเอชของนํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน ของโรงงาน

ในจงัหวดัระยอง 

นําขอ้มูลผลการตรวจสอบค่าพีเอชในนํ้ าใต้ดินของโรงงานมาจัดเรียงวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยแสดงแผนภาพ histogram จากโปรแกรม SPSS แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างชั้นขอ้มูลกบั

ความถ่ีของขอ้มูลเพื่อดูการกระจายของขอ้มูลท่ีเรียงลาํดับค่าจากน้อยไปมาก โดยการวิเคราะห์
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ความถ่ีของขอ้มูลช่วยการตดัสินใจวา่การแจกแจงกระจายขอ้มูลแบบใด มีความปกติหรือไม่ ช่วยให้

วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพได้เหมาะสม และใช้สถิติ T-test ในการทดสอบ

สมมติฐาน ว่าค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานในจงัหวดัระยองส่วนมากไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด โดยใชค้าํสั่ง Analyze > Compare mean > One-Sample T-test ; T-Test value= 6.5 

3.6.3.4  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้

ดินภายในบริเวณโรงงาน ของโรงงานท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

ทําการรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงงานจากรายงานมาตรการการควบคุม 

การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นภายในบริเวณ

โรงงาน ตามภาคผนวกท่ี 5 ของประกาศกระทรวง มาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน 

การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

 



 

บทที ่4 

 

 

ผลการศึกษา 

 

 

4.1  ค่าพเีอช (pH) ของดนิและนํ้าใต้ดินระดับตื้นในพ้ืนที่จังหวัดระยองมีลกัษณะอย่างไร 

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม่ 

 

4.1.1  ค่าพเีอช (pH) ของดินระดับบน 

จากขอ้มูลชุดดินประกอบไปดว้ย 73 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 10, 12, 13, 16, 17, 18, 

22, 22hi, 23, 26, 26B, 26C, 26D, 32, 32fl, 34, 34B, 34C, 34D, 34E, 34gm, 35, 35B, 35C, 39, 39B, 

39C, 39D, 39gm, 40, 40B, 40C, 40D, 41B, 42, 42B, 43, 43B, 44, 45, 45B, 45C, 45D, 45E, 47C, 

48C, 48D, 50, 50B, 50C, 50D, 51B, 51C, 51D, 51E, 53C, 53D, 53E, 55B, 55C, 56C, 56D, 56E, 59, 

59B, 6, 60, MA, MARSH, ML, RC, SC, W โดยท่ีทั้งจงัหวดัระยองมีค่าพีเอช (pH) ค่อนขา้งตํ่า คือ

ตั้งแต่ช่วง 4.5-8.0 ซ่ึงไม่มีมาตรฐานเก่ียวกบัค่าพีเอช (pH) ตามกฎหมาย และในช่วงเขตอาํเภอปลวก

แดง อาํเภอบา้นค่าย อาํเภอเมืองระยอง อาํเภอนิคมพฒันา และอาํเภอบ้านฉาง มีค่าพีเอช (pH) 

ประมาณ 5.5-6.5 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี พื้นท่ีท่ีไม่มีขอ้มูล มีพื้นท่ีประมาณ 333,315 คิดเป็นร้อยละ 

14.58 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีพื้นท่ีประมาณ 530,866 คิดเป็นร้อยละ 

23.21 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดจดัมาก มีพื้นท่ีประมาณ 14,159 คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 57,770 คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดจดัมากถึงกรดจัด มีพื้นท่ีประมาณ 557,835 คิดเป็นร้อยละ 24.39 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 274,299 คิดเป็นร้อยละ 11.99 ของ

พื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีพื้นท่ีประมาณ 475,745 คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของ

พื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 11,141 คิดเป็นร้อยละ 0.49 

ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 15,098 คิดเป็นร้อยละ 0.66 
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ของพื้นท่ีทั้งหมด กรดเล็กนอ้ยถึงเป็นกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 16,485 คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.1  แสดงการประมาณค่าพีเอช (pH) ของดินระดบับน ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

 

4.1.2  ค่าพเีอช (pH) ของน้ําใต้ดิน 

จากการประมาณค่าด้วยวิธี Inverse Distance Weight (IDW) แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีเกือบ

ทั้งหมดของจงัหวดัระยองนั้นมีค่าพีเอช (pH) นอ้ยกวา่ 6.5 ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของนํ้ าใต้

ดินภายในบริเวณโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 91.4 และมีค่าพีเอช (pH) เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ

นํ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยมีรายละเอียดของค่าพีเอช (pH) ดงัน้ี พื้นท่ีท่ีมี

ค่า pH 4.4 - 4.5 มีพื้นท่ีประมาณ 17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.00073 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีทีค่า pH 4.5 

- 5.0 มีพื้นท่ีประมาณ 960 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.041 ของพื้นท่ีทั้ งหมด พื้นท่ีท่ีมีค่า pH 5.0 - 5.5 มี

พื้นท่ีประมาณ 13,213 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีมีค่า pH 5.5 - 6.0 มีพื้นท่ี

ประมาณ 137,010 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของพื้นท่ีทั้ งหมด พื้นท่ีท่ีมีค่า pH 6.0 - 6.5 มีพื้นท่ี

ประมาณ 1,966,339 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.9 ของพื้นท่ีทั้ งหมดพื้นท่ีท่ีมีค่า pH 6.5 - 7.0 มีพื้นท่ี
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ประมาณ 171,849 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.42 ของพื้นท่ีทั้ งหมด พื้นท่ีท่ีมีค่า pH 7.0 - 7.5 มีพื้นท่ี

ประมาณ 20,683 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีมีค่า pH 7.5 - 7.8 มีพื้นท่ีประมาณ 

5,691 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.2  แสดงการประมาณค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้น ของจงัหวดัระยอง

 

4.2  ผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใต้ดินของโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดระยองเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดเกณฑ์ 

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอ

มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 กําหนด  

มีจํานวนมากหรือน้อย โดยมีนัยต่างกนัอย่างไร 

 

 

 

คำอธิบายสญัลักษณ 
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4.2.1  ค่าการกระจายความถี ่

จากการกระจายความถ่ีค่าพีเอช (pH) ของนํ้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ของโรงงาน

จาํนวน 141 ตวัอย่าง ในจงัหวดัระยองเป็นรูปแบบการกระจายแบบปกติ โดยท่ีค่าพีเอชเฉล่ียอยู่ท่ี 

6.3 ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ดงัภาพท่ี 4.3) และจากการส่งรายงานของโรงงานในปี พ.ศ. 2563 มี

โรงงานรายงานค่าพีเอช (pH) จาํนวน 44 โรงงาน และบ่อสังเกตการณ์ 134 แห่ง ซ่ึงค่าพีเอช (pH) ใน

นํ้ าใตดิ้นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด จาํนวน 20 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 45 ของโรงงาน

ทั้งหมดท่ีส่งรายงานในปี 2563 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.963 ซ่ึงน้อยกว่า 1.25 นั่นคือ

โรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองมีค่าพีเอช (pH) ท่ีใกลเ้คียงกนั หรือเหมือนๆกนัเป็นวงกวา้ง (ดงัภาพท่ี 

4.4) 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.3  แสดงแผนภูมิ histogram ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานปี 2563 ในจงัหวดัระยอง 

 

ชวงเกณฑมาตรฐาน 
pH 6.5-9.2 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงสัดส่วนของโรงงานท่ีมีค่าพีเอช (pH) เป็นไปตามเกณฑแ์ละไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

ท่ีกาํหนด ปี 2563 ในจงัหวดัระยอง 

 

4.2.2  สถิติ One Sample T-test 

จากสมมตติฐานท่ีว่า ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานในจงัหวดัระยองส่วนมาก 

ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด ซ่ึงค่ามาตรฐานคือ 6.5-9.2 ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาของพื้นท่ี ท่ีมี

ค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคือมีการรายงานค่าพีเอช (pH) อยูช่่วงตํ่ากวา่ 6.5 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชช่้วงค่า

ตํ่าสุดของมาตรฐานดงักล่าวในการอา้งอิงงานวิจยัฉบบัน้ี ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัภาพท่ี 4.5 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.5  แสดงผลการทดสอบสถิติ One Sample T-Test 

 

pH ไมเปนไป
ตามเกณฑ, 20, 

45%
เปนไปตามเกณฑ

, 24, 55%

โรงงานท่ีรายงานคาพีเอช (pH) ในป 2563

44 
โรงงาน 
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โดยให ้µ : ค่าเฉล่ียของค่าพีเอช (pH) ในนํ้าใตดิ้นของโรงงานในจงัหวดัระยอง 

H0 : ≥6.5 

H1 : <6.5 

ตามภาพท่ี 4.5 ช้ีให้เห็นว่า Sig (1-tailed) มีค่า 0.0045 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 

ดงันั้นสมมติฐานยอมรับท่ี H1 นัน่คือ ค่าเฉล่ียของค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานในจงัหวดั

ระยองมีค่านอ้ยกวา่ 6.5 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

4.3  มาตรการทางกฎหมายตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน

ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมโรงงานท่ีไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอย่างไร 

 

จากกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น พ.ศ. 2559 ขอ้ 10 มีสาระสําคญั

ว่า ในกรณีท่ีปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้นว่าการปนเป้ือนในดิน

และนํ้าใตดิ้นโรงงานใดสูงกวา่เกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น ผูป้ระกอบกิจการโรงงานนั้น

ตอ้งจดัให้มีการทาํรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นและมาตรการลด

การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นให้ไม่สูงกว่าเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น ซ่ึงจากการ

ดาํเนินการในปัจจุบนั สามารถนาํมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคได ้ดงัน้ี 

 

4.3.1  การดําเนินงานตามมาตรการของเจ้าหน้าท่ี 

4.3.1.1  ปัญหาเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เม่ือพิสูจน์ไดว้่าการปนเป้ือนไม่ไดเ้กิดจากโรงงานเอง จึงไม่สามารถบงัคบัโรงงาน 

ทาํการลดการปนเป้ือนได ้เน่ืองจากโรงงานไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํผิด ดงันั้น ค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้น

ยงัคงไม่ไดรั้บการบาํบดัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานไดต่้อไป 

4.3.1.2  ปัญหาเร่ืองบทลงโทษของกฎหมาย 

ตวักฎหมายไม่ไดเ้ขียนระบุไวใ้นเน้ือหาอยา่งชดัเจนวา่หากผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายจะมีบทลงโทษอย่างไร หากไม่ยอ้นกลบัไปอ่านพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 

2535 ทาํใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานเพิกเฉย ไม่ส่งรายงานตามกฎหมายไดค้รบถว้น จึงไม่สามารถนาํ

ผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินการได ้หากมีการร่ัวไหลมาจากโรงงานใดโรงงานหน่ึงท่ียงัไม่ส่งรายงาน ส่วน

บางโรงงานท่ีมีการใชส้ารเคมีชนิดเดียวกนักบัโรงงานท่ีเขา้ข่ายตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงควบคุม

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น พ.ศ. 2559 อีกทั้งมีปริมาณสูงแต่กลบัไม่ถูกตรวจสอบการปนเป้ือน 
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เน่ืองจากไม่เขา้ข่ายท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว จึงไม่สามารถควบคุมการประกอบกิจการได้

ทุกโรงงาน 

4.3.1.3  ปัญหาเร่ืองการติดตาม 

การส่งรายงานของผูป้ระกอบกิจการโรงงานในเร่ืองของระยะเวลาในการรายงานผล

คุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น รายงานมาตรการควบคุมและลดการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้น และผล

การดาํเนินการตามมาตรการท่ีแต่ละโรงงานเสนอมีความยากต่อเจา้หน้าท่ีในการติดตามเน่ืองจาก 

มีการรายงานเป็นเลม่เอกสาร และยงัไม่ไดเ้ปิดใชก้ารรายงานทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ทางเจา้หนา้ท่ี

จึงไม่สามารถเฝ้าระวงัการแจง้เตือนระยะเวลาตามงานเชิงรุกจากโรงงานได ้

4.3.1.4  ปัญหาเร่ืองอาํนาจในการรับพิจารณารายงาน 

ตามกฎหมายดงักล่าวให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานสามารถส่งรายงานได ้2 ท่ี ไดแ้ก่ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัและสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู ่การใหต้วัเลือก

การพิจารณาท่ีไม่เด็ดขาดชัดเจนว่าให้ใครตดัสินใจในการพิจารณา บนพื้นฐานการทาํงานท่ีรับ

รายงานเป็นเล่มเอกสารทาํให้ฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บรายงานไม่อยู่บนฐานขอ้มูลเดียวกนั ทั้งยงัส่งผลให้

ยากต่อการตรวจสอบติดตามการส่งรายงานไดท้นัท่วงที 

 

4.3.2 การดําเนินงานตามมาตรการของผู้ประกอบกจิการโรงงาน 

4.3.2.1  ปัญหาเร่ืองการพิสูจน์แหล่งท่ีมาของการปนเป้ือน 

เป็นการยากในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิงเพื่อมายืนยนัวา่ค่าท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

นั้นเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลอา้งอิงของพื้นท่ีในบริเวณท่ีโรงงานตั้งอยู่

ยอ้นหลงั หรือขอ้มูลพื้นท่ีโดยรอบโรงงาน ซ่ึงอาจเป็นโรงงานอ่ืนและไม่ยินยอมให้ล่วงรู้ขอ้มูลใน

พื้นท่ีโรงงานของตน และเป็นการสร้างภาระแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดการ

ปนเป้ือน แต่ตอ้งมาเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบดาํเนินการตามมาตรการควบคุมและลดการปนเป้ือน

ภายในบริเวณโรงงานดงักล่าว 

4.3.2.2  ปัญหาเร่ืองระยะเวลาการดํา เนินการตามมาตรการควบคุมและลด 

การปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้น 

การปฏิบติัตามมาตรการควบคุมและลดการปนเป้ือนจะใช้ระยะเวลาขึ้นกบัสภาพ

พื้นท่ี จึงอาจไม่สามารถดาํเนินการตามแผนท่ีเสนอใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรม 

4.3.2.3  ปัญหาเร่ืองสถานท่ีส่งรายงาน 

เน่ืองจากผูป้ระกอบกิจการโรงงานสามารถส่งรายงานดงักล่าวได ้2 ท่ี แต่ละท่ีอาจ

พิจารณาต่างกนั หรือการดาํเนินการท่ีแตกต่างกนัทาํให้เกิดการสับสนกบัผูป้ระกอบกิจการโรงงานได ้



 

บทที ่5 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

5.1  สรุป 

 

ผูวิ้จยัศึกษาแลว้ เห็นวา่มีประเด็นต่าง ๆ ตามผลการศึกษามาสรุปได ้ดงัน้ี 

 

5.1.1  ประเด็นเกี่ยวกับค่าพีเอช (pH) ของดินและน้ําใต้ดินระดับตื้นในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

มีลกัษณะอย่างไร เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม่ 

ผูวิ้จัยสรุปได้ว่าข้อมูลในเชิงพื้นท่ีสามารถคาดการณ์หรือประมาณค่าพีเอช (pH) ของ 

นํ้ าใต้ดินทาํให้เห็นว่าสภาพพื้นท่ีของจังหวดัระยองนั้นมีค่าพีเอช (pH) ท่ีตํ่า ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 6.5 โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.1.1.1  ขอ้มูลชุดดิน  

ค่าพีเอช (pH) ของนํ้ าใตดิ้นให้ผลลพัธ์ไปทางเดียวกนักบัดิน คือ มีค่าความเป็นกรด 

ดงันั้น เม่ือฝนตกสามารถทาํให้เกิดการชะลา้งสารละลายลงสู่นํ้ าใตดิ้น ส่งผลกระทบให้นํ้ าใตดิ้น 

มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานแพร่กระจายเป็นบริเวณกวา้ง 

5.1.1.2  การกระจายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม  

ในส่วนพื้นท่ีท่ีมีโรงงานกระจายตวัหนาแน่น มีค่าความเป็นกรดมากกว่าพื้นท่ีท่ีมี

โรงงานอุตสาหกรรมกระจายตวันอ้ย 

 

5.1.2  ประเด็นเกีย่วกบัผลการวิเคราะห์ค่าพเีอช (pH) ในน้ําใต้ดินของโรงงานในพื้นท่ีจังหวัด

ระยองเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดเกณฑ์การ

ปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมท้ังการ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
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มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน พ.ศ. 2559 กําหนด มีจํานวนมากหรือน้อย โดยมีนัย

ต่างกนัอย่างไร 

ผูวิ้จยัสรุปไดว้า่ผลการตรวจวดัคุณภาพในนํ้ าใตดิ้นของโรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองเกือบ

คร่ึงหน่ึง เป็นจาํนวน 45% ของโรงงานทั้งหมด มีค่าพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

มาตรฐานกาํหนด และค่าเฉล่ียของพีเอช (pH) ในนํ้ าใตดิ้นของโรงงาน มีค่า 6.3 ซ่ึงตํ่ากว่ากับค่า

ตํ่าสุดของเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นส่วน

หน่ึงมาจากการท่ีคุณภาพนํ้ าใตดิ้นเป็นกรด และการกระจายตวัของนํ้ าใตดิ้นท่ีเป็นกรดตํ่ากว่า 6.5 

เป็นบริเวณกวา้ง  

 

5.1.3  ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดิน

และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมโรงงานท่ีไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอย่างไร 

ผูวิ้จยัสรุปไดว้่ากฎหมายเก่ียวกบัการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นมีช่องโหว่ให้ผูป้ระกอบ

กิจการไม่ดาํเนินการตามกฎหมายคือการส่งรายงานใหค้รบถว้นทุกโรงงาน และปัญหาการบงัคบัใช้

กฎหมาย เช่น ผลจากการดาํเนินการตามมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใตดิ้นซ่ึงตอ้งมี

การสรุปหาแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือน โดยผูป้ระกอบกิจการใชข้อ้มูลพื้นท่ีเป็นขอ้มูลอา้งอิงของ

การมีค่าปนเป้ือนอยู่เดิม และตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือน ทาํใหผู้ป้ระกอบ

กิจการพน้จากการเป็นผูก้ระทาํการปนเป้ือน ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไม่สามารถใช ้

ค่ามาตรฐานท่ีตั้งไวบ้งัคบัใช้โรงงานไดเ้ลย และกฎหมายยงัไม่สามารถควบคุมให้ค่าพีเอช (pH) -

ของพื้นท่ีจงัหวดัระยองกลบัมาอยู่ตามเกณฑม์าตรฐานได ้อีกทั้งยงัเป็นการสร้างภาระให้ผูป้ระกอบ

กิจการโรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีค่าพีเอชตํ่ากว่ามาตรฐานอยู่แล้วต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ

ส้ินเปลืองทรัพยากรในการพิสูจน์หาแหล่งท่ีมาและขอบเขตการปนเป้ือนตามกฎหมาย ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากการประกอบกิจการของโรงงานเพื่อปกป้องโรงงานตนเองต่อไป และยากต่อเจ้าหน้าท่ีใน 

การติดตามระยะเวลาการดาํเนินงานตามมาตรการท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานเสนอ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษา ผูวิ้จยัเห็นวา่ควรมีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

5.2.1  เสนอแก้ไขปรับปรุงค่าพีเอชตามกฎหมายควบคุมการปนเป้ือนดินและนํ้ าใต้ดิน

ภายในบริเวณโรงงาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และป้องกนัผูรั้บผลกระทบจากมาตรฐานฟ้องคดี

ต่อศาลปกครอง หากการออกกฎไม่ถูกตอ้งตามหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงดว้ยตวับริบทของพื้นท่ี

นั้นจึงไม่สามารถอา้งอิงค่ามาตรฐานเดียวใช้กบัทุกพื้นท่ีได ้หรือให้มีการเพิ่มขอ้ยกเวน้ในกรณีท่ี

ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพดินและนํ้าใตดิ้นสาํหรับเขตท่ีมีพื้นท่ีมีค่าความเป็นกรด

ท่ีกระจายทัว่เป็นวงกวา้ง ซ่ึงกลายเป็นค่าพื้นฐานของพื้นท่ีแลว้ ซ่ึงปัจจุบนันั้น กฎหมายกาํหนดว่า 

“การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใต้ดินโรงงานใดสูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้ าใต้ดิน  

ผูป้ระกอบกิจการโรงงานนั้นตอ้งจดัให้มีการทาํรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดิน

และนํ้ าใตดิ้นและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้ าใตดิ้นให้ไม่สูงกว่าเกณฑก์ารปนเป้ือนใน

ดินและนํ้ าใตดิ้น” โดยท่ีโรงงานไม่สามารถทาํให้ค่าเป็นไปตามกฎหมายได ้เช่น พื้นท่ีทาํการศึกษา

ในจงัหวดัระยอง เป็นตน้ 

 

5.2.2  การตรวจสอบการปนเป้ือนของโรงงาน จากพื้นท่ีท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเป็น

ค่าพื้นฐานอยู่แลว้ ควรใช้ค่าพื้นฐานของขอ้มูลในพื้นท่ีจากการศึกษาการประมาณค่าเชิงพื้นท่ีของ 

ค่าพีเอช ในพื้นท่ีเปรียบเทียบเป็นเกณฑป์ระกอบการพิจารณาหรือใชส้าํหรับเป็นฐานขอ้มูลอา้งอิง

ตามกฎหมายโรงงานในการควบคุมการปนเป้ือนภายในบริเวณโรงงาน ว่าแต่ละโรงงานมี 

ความแตกต่างจากค่าพื้นฐานท่ีควบคุมตามท่ีกาํหนดหรือไม่ และจดัทาํฐานขอ้มูลการเปล่ียนแปลง

ของค่าพีเอช (pH) เชิงพื้นท่ีในแต่ละปี เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 

5.2.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรติดตามการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการให้ดาํเนินการ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้การดูแลควบคุมโรงงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การส่งรายงาน

ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงานท่ีครบถว้น ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ 

ในรวบรวมมาสร้างฐานขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้น มาวิเคราะห์หาสาเหตุของของปัญหาท่ีอาจเกิดจาก 

การประกอบกิจการของโรงงาน หรือหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากตัวกฎหมายเองท่ีทําให้

ประสิทธิภาพของกฎหมายดอ้ยลง ใหไ้ดรั้บการแกไ้ขต่อไป โดยใชค้าํสั่งตามกฎหมาย ดงัน้ี 
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5.2.3.1  มาตรา 37 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบกิจการโรงงานผูใ้ด

ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจก่อให้เกิด

อันตรายความ เสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่

ใกลเ้คียงกบัโรงงาน ให้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งให้ผูน้ั้นระงบัการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือ แกไ้ข

หรือปรับปรุงหรือปฏิบติัให ้ถูกตอ้งหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได”้ 

5.2.3.2  มาตรา 39 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบติัตามคาํสั่ง

ของพนักงาน เจา้หน้าท่ีตามมาตรา 37 โดยไม่มีเหตุอนัควรหรือในกรณีท่ีปรากฏว่าการประกอบ

กิจการของโรงงานใด อาจจะก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่

บุคคล หรือทรัพย์สินท่ีอยู่ใน โรงงานหรือท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานให้ปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้ง

ปลดักระทรวง มอบหมายมีอาํนาจสั่งให้ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานนั้นหยดุประกอบกิจการโรงงาน

ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว และปรับปรุง แกไ้ขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้ง

ภายในระยะ เวลาท่ีกาํหนด  

ถา้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานไดป้รับปรุงแกไ้ขโรงงานหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งภายใน

ระยะเวลาท่ี กาํหนดแลว้ ใหป้ลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการ

โรงงานต่อไปได ้

ถ้าผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ภายในเวลาท่ี กาํหนด ใหป้ลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายมีอาํนาจสั่งปิดโรงงานได ้

และในกรณีท่ีเป็น โรงงานจาํพวกท่ี 3 ใหัคาํสั่งปิดโรงงานดงักล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาต

ด้วย” ในการสั่งให้หยุดหรือยกเลิกการประกอบกิจการของโรงงาน หากไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

โรงงาน พ.ศ. 2535  
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ภาคผนวกที่ 1 

 

พกิดัจุดเกบ็ตัวอย่างของบ่อสังเกตการณ์นํ้าใต้ดินในจังหวัดระยองของโรงงานที่ส่ง

รายงานผลค่าพเีอช (pH) ปี พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายดินและนํ้าใต้ดิน 
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พิกดัจุดเก็บตวัอยา่งของบ่อสังเกตการณ์นํ้าใตดิ้นในจงัหวดัระยองของโรงงานท่ีส่งรายงานผล 

ค่าพีเอช (pH) ปี พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายดินและนํ้าใตดิ้น 

ลาํดบั พิกดั X พิกดั Y pH 2563 

1 751570 1427385 6.7 

2 751416 1427414 6.6 

3 751172 1427302 6.6 

4 751194 1427059 7.1 

5 751447 1427177 6.6 

6 751353 1400227 7.5 

7 750185 1400018 7.5 

8 750245 1400217 7.9 

9 750205 1399565 7.8 

10 737499 1439059 6.3 

11 737426 1439096 6.4 

12 737382 1439060 6.6 

13 736007 1410514 5.1 

14 735220 1409999 5.7 

15 735319 1409775 5.2 

16 735372 1409174 5.5 

17 730016 1405940 5.6 

18 730449 1406196 6.1 

19 730498 1406036 5.7 

20 739997 1444832 6.0 

21 733264 1403264 6.5 

22 733204 1403117 6.7 

23 733517 1402875 6.7 

24 733526 1403061 6.6 

25 728271 1436411 6.7 

26 728372 1436322 7.0 
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ลาํดบั พิกดั X พิกดั Y pH 2563 

27 728443 1436373 6.7 

28 727093 1405834 7.4 

29 727259 1405548 7.1 

30 726989 1405585 7.6 

31 733230 1405647 5.2 

32 733470 1405246 6.2 

33 733230 1405647 5.3 

34 732875 1405124 6.4 

35 733053 1405107 7.4 

36 733518 1450140 6.4 

37 732454 1405843 7.6 

38 732579 1405813 7.5 

39 732648 1405717 7.4 

40 732439 1403772 5.4 

41 732547 1403654 5.8 

42 732664 1403538 5.6 

43 732449 1403514 5.5 

44 732318 1403593 5.2 

45 732198 1404742 6.1 

46 731870 1404737 6.0 

47 731850 1404254 4.2 

48 732191 1404250 5.1 

49 731308 1404613 6.6 

50 731194 1404540 6.1 

51 731162 1404437 6.0 

52 731709 1403796 6.8 

53 731722 1403637 6.8 

54 731914 1403657 6.6 
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ลาํดบั พิกดั X พิกดั Y pH 2563 

55 731920 1403753 6.7 

56 729616 1404544 6.5 

57 729691 1404398 6.6 

58 729775 1404472 6.6 

59 729914 1404553 6.5 

60 731391 1405404 3.7 

61 731356 1405312 5.5 

62 731392 1405190 5.2 

63 731464 1405274 4.3 

64 730776 1405342 5.8 

65 730597 1405245 6.3 

66 730611 1405219 6.6 

67 733086 1406248 6.2 

68 733186 1406172 5.9 

69 733417 1405852 4.8 

70 733377 1406581 6.1 

71 733470 1406530 5.0 

72 733564 1406482 5.8 

73 733661 1406422 5.5 

74 733425 1405762 5.1 

75 727723 1406497 5.0 

76 727918 1406313 6.1 

77 727995 1406458 5.0 

78 731397 1404388 4.4 

79 731089 1404079 7.4 

80 731227 1404076 4.8 

81 732196 1400723 7.7 

82 732597 1400502 7.6 
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ลาํดบั พิกดั X พิกดั Y pH 2563 

83 732431 1400341 7.7 

84 731909 1401599 7.7 

85 732024 1401201 7.6 

86 733936 1400713 6.5 

87 734273 1400711 7.2 

88 734265 1400333 8.0 

89 734122 1400344 7.6 

90 733957 1400326 7.1 

91 731946 1400911 7.1 

92 732251 1400839 6.6 

93 732057 1400745 7.1 

94 743977 1419647 5.0 

95 743849 1419758 5.7 

96 743930 1419824 5.8 

97 744499 1420012 4.8 

98 744633 1420027 4.3 

99 750409 1400102 7.9 

100 750417 1399923 7.8 

101 752554 1424415 6.5 

102 752874 1424685 6.5 

103 752736 1424885 6.0 

104 732707 1406247 5.9 

105 732652 1405998 5.4 

106 732528 1406017 6.6 

107 731204 1438599 7.3 

108 731284 1438709 7.1 

109 731338 1438689 6.8 

110 728839 1431779 6.8 
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ลาํดบั พิกดั X พิกดั Y pH 2563 

111 728951 1431746 7.4 

112 737341 1439222 6.4 

113 737371 1439145 6.8 

114 732316 1438261 6.8 

115 732394 1438110 6.6 

116 732052 1433430 6.5 

117 732237 1433485 5.1 

118 730588 1404627 6.6 

119 730472 1404521 5.7 

120 730595 1404517 5.6 

121 729601 1406189 4.2 

122 729537 1406096 5.6 

123 729454 1406118 4.4 

124 729742 1406192 6.5 

125 729864 1406084 6.9 

126 729906 1406004 7.0 

127 728042 1406389 5.2 

128 727987 1406307 4.9 

129 728032 1406301 5.1 

130 731699 1401348 7.7 

131 731907 1400909 7.8 

132 730776 1405342 5.3 

133 730686 1405300 7.3 

134 733090 1439465 6.5 

135 733165 1439430 6.4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

 

ข้อมูลชุดดิน 
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ข้อมูลชุดดิน 

ลาํดับท่ี กลุ่มชุดดิน ช่ือชุดดิน ค่าพเีอช อาํเภอ 

1 10 มูโน๊ะ กรดจดัมาก อ.แกลง 

2 12 

ท่าจีน กรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง อ.แกลง 

ท่าจีน กรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง อ.แกลง 

ท่าจีน กรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง อ.เมืองระยอง 

3 13 ตะกัว่ทุ่ง กรดปานกลางถึงด่างปานกลาง อ.แกลง 

4 16 
ตากใบ กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.แกลง 

ตากใบ กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

5 17 

แกลง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

แกลง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.บา้นค่าย 

โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.ปลวกแดง 

โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

6 18 

ไขยา กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

บา้นค่าย กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

บา้นค่าย กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

บา้นค่าย กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

7 22 
โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.นิคมพฒันา 

โคกเคียน กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

8 22hi บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

9 23 

วลัเปรียง กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.แกลง 

วลัเปรียง กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.แกลง 

บางละมุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

บางละมุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

บางละมุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

10 26 หว้ยโป่ง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 
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ลาํดับท่ี กลุ่มชุดดิน ช่ือชุดดิน ค่าพเีอช อาํเภอ 

หว้ยโป่ง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

11 26B  

หว้ยโป่ง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

หว้ยโป่ง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

12 26C  

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ทา้ยเหมือง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

ทา้ยเหมือง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

13 26D ทา้ยเหมือง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

14 32 

รือเสาะ กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.แกลง 

รือเสาะ กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

รือเสาะ กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

15 32fl รือเสาะ กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

16 34  

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

17 34B  

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 
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ลาํดับท่ี กลุ่มชุดดิน ช่ือชุดดิน ค่าพเีอช อาํเภอ 

คลองท่อม กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

คลองท่อม กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

ลาํภูรา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

18 34C  

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

ฝ่ังแดง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

ควนกาหลง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

คลองท่อม กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

คลองนกกระทุง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

19 34D  คลองท่อม กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 
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ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

20 34E พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

21 34gm 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ท่าแซะ กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

22 35 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

23 35B  

ดอนไร่ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

24 35C 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

25 39  

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.แกลง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

26 39B คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.แกลง 
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คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

27 39C 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.แกลง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

นาทวี กรดจดัมากึงกรดจดั อ.แกลง 

นาทวี กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

ทุ่งหวา้ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

28 39D  

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.แกลง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

นาทวี กรดจดัมากึงกรดจดั อ.แกลง 

นาทวี กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

29 39gm คอหงษ ์ กรดจดัมากึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

30 40 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

31 40B 

ดอนไร่ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

ดอนไร่ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 
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บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

32 40C 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

บา้นฉาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

33 40D 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

ลานสัก กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

34 41B 
มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

35 42 
บา้นทอน กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.แกลง 

บา้นทอน กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

36 42B บา้นทอน กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

37 43 

หวัหิน กรดปานกลางถึงด่างปานกลาง อ.แกลง 

บา้นทอน กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.แกลง 

บา้นทอน กรดจดัมากกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

พทัยา กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

ระยอง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 
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ระยอง กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

สัตหีบ กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

สัตหีบ กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

38 43B 
สัตหีบ กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

สัตหีบ กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

39 44 

บา้นบึง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

บา้นบึง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

บา้นบึง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

40 45 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

41 45B 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 
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โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

42 45C 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

ชุมพร กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.บา้นค่าย 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.ปลวกแดง 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

หนองคลา้ กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

หนองคลา้ กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

43 45D 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.วงัจนัทร์ 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

หนองคลา้ กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

44 45E 
คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.แกลง 

คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เขาชะเมา 
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คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

โคกกลอย กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

45 47C 
มวกเหลก็ กรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง อ.เขาชะเมา 

มวกเหลก็ กรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง อ.วงัจนัทร์ 

46 48C ทบัเสลา กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

47 48D 

ทบัเสลา กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

ท่ายาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

ท่ายาง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

48 50 
สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

49 50B 

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

50 50C 

ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

ควนกาหลง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.บา้นค่าย 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

สวี กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

ทุ่งหวา้ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

ทุ่งหวา้ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

51 50D ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 
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50D ฉลอง กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.วงัจนัทร์ 

50D พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

50D พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เขาชะเมา 

50D พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

50D พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

50D พะโต๊ะ กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

52 51B ท่าล่ี กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.วงัจนัทร์ 

53 

51C หว้ยยอด กรดจดัมาก อ.แกลง 

51C หว้ยยอด กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51C นาทอน กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

51C ระนอง กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51C ท่าล่ี กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.วงัจนัทร์ 

54 

51D หว้ยยอด กรดจดัมาก อ.แกลง 

51D หว้ยยอด กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51D นาทอน กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51D นาทอน กรดจดัมาก อ.วงัจนัทร์ 

51D นาทอน กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51D นาทอน กรดจดัมาก อ.วงัจนัทร์ 

51D ระนอง กรดจดัมาก อ.แกลง 

51D ระนอง กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51D ระนอง กรดจดัมาก อ.วงัจนัทร์ 

51D ท่าล่ี กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.บา้นค่าย 

51D ท่าล่ี กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.เมืองระยอง 

51D ท่าล่ี กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.วงัจนัทร์ 

55 

51E หว้ยยอด กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51E หว้ยยอด กรดจดัมาก อ.วงัจนัทร์ 

51E นาทอน กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51E นาทอน กรดจดัมาก อ.วงัจนัทร์ 
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51E ระนอง กรดจดัมาก อ.แกลง 

51E ระนอง กรดจดัมาก อ.เขาชะเมา 

51E ระนอง กรดจดัมาก อ.บา้นค่าย 

51E ระนอง กรดจดัมาก อ.เมืองระยอง 

56 
53C นาทอน กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

53C ตราด กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.แกลง 

57 

53D นาทอน กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

53D ตราด กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

53D ตราด กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

58 
53E คลองซาก กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เขาชะเมา 

53E ตราด กรดจดัมากถึงกรดจดั อ.เมืองระยอง 

59 55B วงัสะพุง กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.วงัจนัทร์ 

60 55C วงัสะพุง กรดปานกลางถึงเป็นกลาง อ.เขาชะเมา 

61 

56C บา้นไร่ กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

56C มาบบอน กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.นิคมพฒันา 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.ปลวกแดง 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.นิคมพฒันา 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.บา้นค่าย 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.บา้นฉาง 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.ปลวกแดง 

56C ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

62 

56D ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.นิคมพฒันา 

56D ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.บา้นค่าย 

56D ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.ปลวกแดง 

56D ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.เมืองระยอง 

63 56E ภูสะนา กรดจดัมากถึงกรดปานกลาง อ.ปลวกแดง 
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64 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นฉาง 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

59 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

65 

59B 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

59B 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

66 

6 แกลง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

6 แกลง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

6 แกลง กรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

67 

60 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.แกลง 

60 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.นิคมพฒันา 

60 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.บา้นค่าย 

60 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.ปลวกแดง 
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60 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.เมืองระยอง 

60 
ตะกอนนํ้าพา

เชิงซอ้น กรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย อ.วงัจนัทร์ 

68 MA 
 

อ.บา้นฉาง 

69 MARSH ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ อ.แกลง 

70 ML ท่ีดินดดัแปลง อ.เมืองระยอง 

71 

RC ท่ีดินหินพื้นโผล่ อ.เขาชะเมา 

RC ท่ีดินหินพื้นโผล่ อ.บา้นค่าย 

RC ท่ีดินหินพื้นโผล่ อ.ปลวกแดง 

72 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.แกลง 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.เขาชะเมา 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.นิคมพฒันา 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.บา้นค่าย 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.บา้นฉาง 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.ปลวกแดง 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.ปลวกแดง 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.เมืองระยอง 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.วงัจนัทร์ 

SC พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น อ.วงัจนัทร์ 

73 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.แกลง 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.เขาชะเมา 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.นิคมพฒันา 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.บา้นค่าย 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.บา้นฉาง 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.ปลวกแดง 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.เมืองระยอง 

W พื้นท่ีนํ้า  อ.วงัจนัทร์ 
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กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดนิ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวกที่ 4 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง เร่ือง กาํหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและ 

นํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการ

ควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 
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