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บทคัดย่อ
การจัดการของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เช่น การลักลอบฝังกลบหรือลักลอบทิ้งสารมลพิษใน
พื้นที่ท่ไี ม่ได้ จัดเตรียมไว้ ล้ วนก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนของสารอันตรายหลายชนิดลงสู่ดนิ และนา้ ใต้ ดนิ รวมถึงในบรรยากาศ
ด้ วย ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือสัตว์เลี้ยงตามมา ซึ่งประเด็น
ปัญหาการปนเปื้ อนสารอันตรายในสิ่งแวดล้ อมในประเทศไทย ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการจัดการปั ญหา
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้ นเกี่ยวกับการประเมินภาวะคุกคามและจัดลาดับความเร่งด่วนในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อนสารอันตราย
โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS) เพื่อนาไปสู่การจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม อย่ างเป็ น
ระบบและเหมาะสม โดยคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน (Hazard Ranking Score, HRS)
เพื่ อ การจั ด ล าดั บ ภาวะคุ ก คามของพื้ นที่ป นเปื้ อนใน National Priority List (NPL) โดยคะแนนการจั ด ล าดับความ
อันตราย (HRS) เป็ นดัชนีช้ ีวัดว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือไม่ และเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ ทั้งนี้ ระบบการแปลง
ข้ อมูลให้ เป็ นข้ อมูลเชิงตัวเลขของ HRS คานึงถึง 3 ปัจจัย และ 4 เส้ นทางการได้ รับสัมผัส โดย 3 ปัจจัย ประกอบด้ วย 1)
ความเป็ นไปได้ ท่แี หล่งกาเนิดการปนเปื้ อนจะก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนที่กระทบประชาชน และระบบนิเวศ 2) ความเป็ นพิษ
และปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่ในแหล่งกาเนิด และ 3) ประชากรและระบบนิเวศที่อาจได้ รับผลกระทบ สาหรับ 4
เส้ นทางการได้ รับสัมผัสสารอันตราย ประกอบด้ วย 1) การได้ รับสัมผัสสารอันตรายจากนา้ ใต้ ดนิ 2) การได้ รับสัมผัสสาร
อันตรายจากนา้ ผิวดิน 3) การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทางดิน และ 4) การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทางอากาศ ซึ่งจากผล
การคานวณคะแนนการจัดลาดับพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายสาธิตในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จานวน 4 พื้นที่ โดย
ใช้ โปรแกรม HRS Quickscore V.3.0.5 พบว่ า บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่ิง จากัด (มหาชน) ได้ คะแนน HRS
เท่ากับ 50 บริษัท พี ทีที โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้ คะแนน HRS เท่ากับ 29.20 พื้ นที่คลองชากหมาก ได้
คะแนน HRS เท่ากับ 50 และ พื้ นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่ า อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง (ไร่ สับปะรด) ได้ คะแนน HRS เท่ากับ 0.3 จะเห็นได้ ว่า มีพ้ ืนที่ท่มี ีคะแนน HRS มากกว่ า 28.5 อยู่ 3
พื้นที่ คือ บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่ิง จากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ
ปตท.อะโร มาติกและการกลั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นนา้ มันระยอง จากัด และ พื้นที่คลองชากหมาก การ
แปลผลถือว่ ามีภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญ และจะต้ องถูกเสนอแนะว่า
จาเป็ นต้ องทาการฟื้ นฟูต่อไป ส่วนพื้นที่ลักลอบ ทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง (ไร่สบั ปะรด) มีคะแนนการจัดอันดับความอันตรายต่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะคุกคามของการปนเปื้ อน
สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมต่า จึงถูกเสนอแนะว่าไม่จาเป็ นต้ องทาการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ดงั กล่าวต่อไปนั่นเอง
คาสาคัญ : พื้นที่ปนเปื้ อน คะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน
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Abstract
Hazardous waste management in improper way, such as open dump or dispose in not well-managed area,
can influence contamination from harmful substances into soil, groundwater, as well as atmosphere. Pollution from
these substances cause a serious environmental issue and health effects to society. In Thailand, handling hazardous
waste contamination still does not have a clear and suitable guideline for implementation.
This study was scoped into environmental threat assessment and remedial prioritization of contaminated
area by using Hazard Ranking Score (HRS), in order to manage a contaminated area suitable and systematically.
HRS was calculated to prioritized threat in contaminated area, accordance to National Priority List (NPL).
Prioritization from HRS can indicated a threat probability. By converting data into numeric result in HRS system 3
factor and 4 exposed pathway are considered. These 3 factors are including 1 ) probability of contamination to
expose to population and ecosystem, 2) toxicity and quantity of hazardous substances in contaminated area and 3)
Population and ecosystem that may receive effect from contamination. Regarding 4 exposed pathway, these are
including 1) exposure from groundwater, 2) exposure from surface water, 3) exposure from soil and 4) exposure
from air pollution.
Calculation result from 4 pilot pollution control area in Rayong province by using HRS Quickscore V.3.0.5
found that Star Petroleum Refining Public Company Limited received a HRS score 50; PTT Global Chemical Public
Company Limited received a score 29.20; Khlong Chakmak area received a score 50; and illegal industrial waste
disposal area in Mapkha area, Amphoe Nikhom Phatthana, Rayong province (pineapple plantation) received a score
0.3. From these results, 3 pilot areas received HRS score higher than 28.5 , including Star Petroleum Refining
Public Company Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited (previously PTT Aromatics and Refining
Public Company Limited and Rayong Purifier Public Company Limited) and Khlong Chakmak area, it can be
interpreted that these areas have high risk of hazardous exposure and need for remedy and rehabilitation. However,
illegal industrial waste disposal area in Mapkha area, Amphoe Nikhom Phatthana, Rayong province (pineapple
plantation), which received score less than 2 8 . 5 , have low hazardous exposure probability and it can be advised
that there is less needs for rehabilitation.
Keywords: Contaminated in soil and Groundwater, Contaminated site, Hazardous substances, Volatile Organic
Compounds, Groundwater, Hazard Ranking Score, Remediation
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บทนา
เนื่ อ งจากพื้ นที่ม าบตาพุ ด เป็ นที่ต้ั ง ของอุ ต สาหกรรมหนั ก หลายประเภท เช่ น อุ ต สาหกรรม ปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นที่ทราบโดยทั่วไปว่าอุตสาหกรรมเป็ นต้ นเหตุสาคัญ
ในการก่อมลพิษในรูปแบบต่างๆ และอาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็ นอยู่ของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมใน
พื้นที่ด้วย ปัญหาการปนเปื้ อนสารอันตรายในดินและนา้ ใต้ ดนิ เป็ นหนึ่งในปัญหามลพิษที่สาคัญในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง [1], [3] ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหนึ่งในประเทศผู้นาด้ านการจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายทั้งในดิน
และนา้ ใต้ ดิน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ พัฒนานโยบาย กฎหมาย กรอบแนวทาง และจัดทาฐานข้ อมูลเทคนิคการฟื้ นฟูดนิ
และนา้ ใต้ ดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และใช้ ฟ้ ื นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อนแล้ วเสร็จไปมากกว่า 393 พื้นที่ [7] ประเทศ
สหรัฐอเมริกานอกจากจะมีกฎหมายสาหรับควบคุมมลพิษทางนา้ อากาศ และขยะแล้ ว ยังมีกฎหมายเฉพาะสาหรับการ
จัดการพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายอันประกอบด้ วยกฎหมาย Comprehensive Environmental Response Compensation
and Liability Act (CERCLA) สาหรับจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนที่ถูกทิ้งร้ าง หรือพื้นที่ท่ผี ้ ูท่มี ีส่วนรับผิดชอบต่อการปนเปื้ อน
เลิกกิจการไปแล้ ว และ Corrective Action ของ Subtitle C ภายใต้ กฎหมาย Resource Conservation and Recovery Act

(RCRA) สาหรับจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนที่ผ้ ูท่มี ีส่วนรับผิดชอบต่อการปนเปื้ อนยังดาเนินกิจการอยู่ และสามารถบังคับให้
จัดการการปนเปื้ อนได้ ด้วยการยึดหรือปรับแก้ ใบอนุญาตประกอบการ แนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนตาม CERCLA
จะแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นการประเมินพื้นที่ (Site Assessment Phase) และขั้นการฟื้ นฟู (Remedial Phase)
ขั้ น การประเมิ น พื้ นที่ป ระกอบด้ ว ย การค้ น พบพื้ นที่ป นเปื้ อน การบรรจุ พ้ ื นที่ป นเปื้ อนเข้ า ใน CERCLA List หรื อ
CERCLIS ตามด้ วยการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนเบื้องต้ น (Preliminary Site Assessment) และการสอบสวนการปนเปื้ อน
(Site Investigation) ซึ่งจะทาการสารวจ สืบค้ น รวบรวมข้ อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิท่เี กี่ยวข้ องกับประเมินภาวะการ
คุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมสาหรับการคานวนคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้ นที่
ปนเปื้ อน Hazard Ranking Score (HRS) คะแนนดังกล่าวจะเป็ นดัชนีช้ วี ัดภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยทั่วไปถ้ าคะแนนต่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
ต่า และจะถูกเสนอแนะว่าไม่จาเป็ นต้ องทาขั้นการฟื้ นฟู ในทางตรงกันข้ ามถ้ าคะแนนมากกว่า 28.5 จะถือว่า มีภาวะการ
คุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญ พื้นที่เหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ ในรายชื่อพื้นที่ปนเปื้ อนที่มี
ความสาคัญระดับชาติ (National Priority List ,NPL) และจะถูกดาเนินการขั้นการฟื้ นฟูต่อไป ในประเทศที่มีกฎหมาย
การฟื้ นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อมอย่ างประเทศสหรัฐอเมริกา Hazard Ranking Score (HRS) เป็ นระบบ expert
adjustment system ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ช่วยประเมินได้ อย่างรวดเร็ว ว่าการปนเปื้ อนสารปนเปื้ อนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งควร
ได้ รับการฟื้ นฟู หรือไม่ โดยไม่ ต้องอาศัยการพิ สูจน์ท่ียาวนานและกระบวนการฟ้ องร้ องที่ยาวนานกว่ าดังที่เ กิดขึ้นใน
ประเทศไทย การคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน (Hazard Ranking Score, HRS) เพื่อการ
จั ด ล าดับ ภาวะคุ ก คามของพื้ นที่ป นเปื้ อนใน National Priority List (NPL) โดยคะแนนการจั ด ล าดับความอัน ตราย
(HRS) เป็ นดัชนีช้ วี ัดว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือไม่ และเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ กล่าวคือ ถ้ าการปนเปื้ อนในพื้นที่
ใดประเมินแล้ วได้ คะแนนการจัดอันดับความอันตรายต่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้ อมต่า และจะถูกเสนอแนะว่าไม่จาเป็ นต้ องทาการฟื้ นฟู ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าคะแนนมากกว่า 28.5 จะถือว่า
มีภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญ และจะถูกเสนอแนะว่าจาเป็ นต้ องทาการ
ฟื้ นฟู ต่อไป [2], [6] ทั้งนี้ ระบบการแปลงข้ อมูลให้ เป็ นข้ อมูลเชิงตัวเลขของ HRS คานึงถึง 3 ปั จจัย และ
4
เส้ นทางการได้ รับสัมผัส โดย 3 ปั จจัย ประกอบด้ วย 1) ความเป็ นไปได้ ท่ีแหล่ งกาเนิดการปนเปื้ อนจะก่อให้ เกิดการ
ปนเปื้ อนที่กระทบประชาชน และระบบนิเวศ 2) ความเป็ นพิษและปริมาณของสารอันตรายที่มอี ยู่ในแหล่งกาเนิด และ 3)
ประชากรและระบบนิเวศที่อาจได้ รับผลกระทบ สาหรับ 4 เส้ นทางการได้ รับสัมผัสสารอันตราย ประกอบด้ วย 1) การ
ได้ รับสัมผัสสารอันตรายจากนา้ ใต้ ดิน 2) การได้ รับสัมผัสสารอันตรายจากนา้ ผิวดิน 3) การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทาง
ดิน และ 4) การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทางอากาศ
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาดแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการจัดการปัญหาการปนเปื้ อนสาร
อันตรายในสิ่งแวดล้ อม ขาดมาตรการบังคับใช้ ทางกฎหมายที่มปี ระสิทธิภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสารอันตราย ปั ญหาการปนเปื้ อนส่วนใหญ่ ไม่สามารถระบุสาเหตุของปั ญหาและแหล่งที่มาของมลพิษได้
อย่างชัดเจน การจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายส่วนใหญ่ในประเทศไทย มักใช้ เทคนิคทางวิชาการขั้นสูงและมีค่าใช้ จ่าย
สูงมากในการจัดการปัญหาการปนเปื้ อน ทาให้ การจัดการปัญหาดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้ อย่างทั่วถึง ถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้ น เกี่ยวกับการประเมินภาวะคุกคามและจัดลาดับความเร่งด่วนในการ
ฟื้ นฟู พ้ ื นที่ปนเปื้ อนสารอันตราย โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS) เพื่ อนาไปสู่การจัดการพื้ นที่ปนเปื้ อนสาร
อันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและเหมาะสมต่อไป
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วิธีดาเนินงานวิจยั
1. การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา (Site selection)
การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาที่สนใจเพื่อใช้ ในการประเมินภาวะคุกคามและจัดลาดับความเร่งด่วนในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่
ปนเปื้ อนสารอันตราย โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS) โดยดาเนินการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากกรณีการ
ปนเปื้ อนสารอันตราย ดังนี้
2.1 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง
2.2 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณ บริษัท พีทที ี โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
2.3 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณบริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
2.4 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณพื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบั ปะรด)
2. การประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนเบื้องต้ น (Preliminary Site Assessment) และการสอบสวนการปนเปื้ อน (Site
Investigation) [6]
การนาข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ น และสารวจทั้งข้ อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาทาการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อน
โดยใช้ แบบประเมิ น พื้ นที่ ป นเปื้ อนเบื้ องต้ น และการสอบสวนการปนเปื้ อน (PA/SI Form) น้า อุ ป โภค-บริ โ ภค
ความสาคัญของพื้นที่ต่อห่ วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศในองค์รวม รวมทั้งการกระจายตัวของประชากรที่ใช้ ทรัพยากรแต่
ละประเภท ซึ่งใช้ ข้อมูล ประกอบด้ วย
 ข้ อมูลสารปนเปื้ อน
 ลักษณะแหล่งกาเนิดการปนเปื้ อน
 สภาพแวดล้ อมในพื้นที่ปนเปื้ อน และบริเวณที่อาจจะได้ รับผลกระทบโดยรอบ
 การแพร่กระจายของการปนเปื้ อน
 ความเป็ นไปได้ ในการแพร่กระจายของสารปนเปื้ อนไปสู่ประชาชน
 ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
 การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
 การใช้ นา้ อุปโภค-บริโภค
 ความสาคัญของพื้นที่ต่อห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศในองค์รวม
 การกระจายตัวของประชากรที่ใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภท
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3. การคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน (Hazard Ranking Score) [4], [5]
การคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน (Hazard Ranking Score) และการแปลผล
ภาวะการคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นเครื่องมือหลักที่จาเป็ นต้ องมีเพื่อให้ การศึกษานี้บรรลุตามเป้ าหมาย
และจะมีระบบ HRS และโปรแกรม HRS Quickscore ของ US EPA [5] เป็ นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ ในการคานวณคะแนน
การจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อนที่ต้องการศึกษา ซึ่งระบบ HRS และโปรแกรม HRS Quickscore นี้ได้ ถูก
พัฒนา และปรับปรุงอย่ างต่อเนื่องให้ มีความเหมาะสม การวิจัยจึงจะประยุกต์ใช้ เครื่องมือนี้กับประเทศไทย โดยการ
ประเมิ น พื้ นที่ ป นเปื้ อนเบื้ องต้ น (Preliminary Site Assessment) และการสอบสวนการปนเปื้ อน
(Site
Investigation) จะถูกออกแบบให้ อ้างถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่
ปนเปื้ อนตามโปรแกรม HRS Quickscore และปรับแก้ ให้ เหมาะสมกับประเทศไทย ในทานองเดียวกันข้ อมูลจากการ
ประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนเบื้องต้ น และการสอบสวนการปนเปื้ อนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจะถูกนามาแปลงข้ อมูลเชิง
ปริมาณตามระบบ HRS ก่อนจะถูกใช้ เป็ นข้ อมูลแรกเข้ าในโปรแกรม HRS Quickscore เพื่อการคานวณคะแนนการจัด
อันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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โปรแกรม HRS ในการคานวณคะแนนการจัดลาดับความอันตรายของการปนเปื้ อน สาหรับประเทศไทย และ
การประเมินความจาเป็ นในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อน โดยโครงสร้ างหลักของโปรแกรม HRS QuickScore Version 3.0.
ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลักคือ [5]
 ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของพื้นที่ (Site/Scenario Information)
 ส่วนที่ 2 ข้ อมูลแหล่งกาเนิด (Source Information)
 ส่วนที่ 3 การแพร่กระจายและการได้ รับสารปนเปื้ อน (Pathway Scoresheets)
- ส่วนที่ 3.1 สรุปผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเปื้ อน (Scenario Summary)
- ส่วนที่ 3.2 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านนา้ ใต้ ดนิ (GW Scoresheet)
- ส่วนที่ 3.3 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านนา้ ผิวดิน (SW Scoresheet)
- ส่วนที่ 3.4 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านดิน (SE Scoresheet)
- ส่วนที่ 3.5 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านอากาศ (Air Scoresheet)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 1 แสดงหน้ าต่างข้ อมูลทั่วไปของพื้นที่และสถานการณ์การปนเปื้ อน (Site/Scenario Information) [5]
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รูปที่ 2 สรุปผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเปื้ อน (Scenario Summary) จากการได้ รับสัมผัสใน 4 เส้ นทางที่ต่างกัน [5]

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. การแปลผลภาวะการคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
ข้ อมูลจากการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนเบื้องต้ นและการสอบสวนการปนเปื้ อนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจะ
ถูกนามาแปลงเป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณตามระบบ HRS ก่อนจะถูกใช้ เป็ นข้ อมูลแรกเข้ าในโปรแกรม HRS Quickscore เพื่อ
การคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน คะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน
ที่ได้ จะถูกตีความโดยอ้ างถึง HRS หรือ NCAPS ขึ้นอยู่ กับลักษณะของพื้ นที่ปนเปื้ อนที่ถูกประเมิน กล่ าวคือถ้ าพื้ นที่
ปนเปื้ อนเป็ นพื้นที่ท้ งิ ร้ าง คะแนนการจัดอันดับความอันตรายจะถูกตีความตาม HRS ซึ่งคือ ถ้ าคะแนนต่ากว่า 28.5 จะถือ
ว่ามีภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมต่า และจะถูกเสนอแนะว่าไม่จาเป็ นต้ องทาขั้นการฟื้ นฟู
ต่อไป ในทางตรงกันข้ ามถ้ าคะแนนมากกว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
ที่มนี ัยสาคัญ และจะถูกเสนอแนะว่าจาเป็ นต้ องทาขั้นการฟื้ นฟูต่อไป ถ้ าพื้นที่ปนเปื้ อนเป็ นพื้นที่ท่ผี ้ กู ่อให้ เกิดการปนเปื้ อน
ยังดาเนินกิจการอยู่ คะแนนการจัดอันดับความอันตรายจะถูกตีความตาม NCAPS ซึ่งคือถ้ าคะแนนมากกว่า 52 จะถือ
ว่าภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มนี ัยสาคัญสูง ถ้ าคะแนนอยู่ระหว่าง 25 ถึง 52 จะถือ
ว่าภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญปานกลาง และถ้ าคะแนน NCAPS น้ อยกว่า
25 จะถือว่ าภาวะการคุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญต่า นอกจากนี้พ้ ืนที่นาร่ องทั้ง 4
พื้นที่จะถูกนามาจัดลาดับความสาคัญในการฟื้ นฟูการปนเปื้ อนโดยใช้ คะแนนการจัดอันดับความอันตรายดังกล่าวข้ างต้ น
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
3.1 ผลการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนเบื้องต้ น (Preliminary Site Assessment) การสอบสวนการปนเปื้ อน (Site
Investigation) การคานวณคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพื้นที่ปนเปื้ อน (Hazard Ranking Score) และการแปล
ผลภาวะการคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
ผลการคานวณคะแนนการจัดลาดับความอันตรายของการปนเปื้ อนในประเทศไทย โดยใช้ โปรแกรม HRS
Quickscore V.3.0.5 ในการค านวณคะแนนภาวะคุกคาม (Hazard Ranking Score (HRS) และท าการจัด ลาดับพื้ นที่
ปนเปื้ อนตามคะแนน HRS ของ 4 พื้นที่สาธิต โดยถ้ าคะแนน HRS >28.5 กรอบการจัดการพื้นที่ปนเปื้ อนแบบ CERCLA
ให้ ตีความว่าพื้นที่ปนเปื้ อนควรได้ รับการดาเนินการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อนตามขั้นตอน ซึ่งการแปลผลภาวะการคุกคามของ
สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนี้
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ตารางที่ 1 การจัดลาดับพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายสาธิตในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยใช้ โปรแกรม HRS
Quickscore V.3.0.5
ชื่อพื้ นที่ปนเปื้ อน

คะแนน HRS

คลองชากหมาก จังหวัดระยอง
บริษัท พีทที ี โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
พื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบั ปะรด)

50
29.20
50
0.3

3.1 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง
จากพื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง พบการปนเปื้ อนของสารอินทรีย์ระเหย เส้ นทาง
การรับสัมผัสหลักที่ทาการประเมิน คือ การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทางนา้ ผิวดิน ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ เคียง มี
ความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ กล่าวคือ เมื่อดาเนินการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนคะแนน HRS ในการคานวณ
คะแนนการจัดลาดับความอันตรายของการปนเปื้ อน พบความเสี่ยงที่มิอาจยอมรับได้ จึงอาจมีความจาเป็ นในการฟื้ นฟู
พื้นที่ปนเปื้ อน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 3 สรุปผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเปื้ อน (Scenario Summary) จากการได้ รับสัมผัสใน 4 เส้ นทางที่
ต่างกันในพื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง
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3.2 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณ บริษัท พีทที ี โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
จากพื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ในการคานวณคะแนน
สภาวะการคุกคาม สาเหตุของการปนเปื้ อนเกิดจากประเด็นการรั่วไหลของวาล์วถ่ายเทนา้ มันในอดีต โดยพบการ
ปนเปื้ อนของสารอินทรีย์ระเหยในบ่อสังเกตการณ์นา้ ใต้ ดนิ บริเวณ Tank Farm เส้ นทางการรับสัมผัสหลักที่ทาการประเมิน
คือ การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทางนา้ ผิวดิน ดิน และนา้ ใต้ ดนิ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ เคียงมีความเสี่ยงในระดับ
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ กล่าวคือ เมื่อดาเนินการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนคะแนน HRS ในการคานวณคะแนนการจัดลาดับ
ความอันตรายของการปนเปื้ อน พบความเสี่ยงที่มอิ าจยอมรับได้ จึงอาจมีความจาเป็ นในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อน

รูปที่ 4 สรุปผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเปื้ อน (Scenario Summary) จากการได้ รับสัมผัสใน 4 เส้ นทางที่ต่างกันในพื้นที่ปนเปื้ อน
บริเวณ บริษัท พีทที ี โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
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3.3 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณบริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
จากพื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณบริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พบว่า สาเหตุของการ
ปนเปื้ อนเกิดจากจากการหกรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ โดยพบการปนเปื้ อนของนา้ ใต้ ดินด้ วยสาร PCE และ
TCE มาอย่ างต่ อเนื่องในบ่ อสังเกตการณ์ 2 บ่ อ เส้ นทางการรับสัมผัสหลักที่ทาการประเมิน คือ การได้ รับสัมผัสสาร
อันตรายทางนา้ ผิวดิน และนา้ ใต้ ดิน ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ เคียงมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
กล่าวคือ เมื่อดาเนินการประเมินพื้นที่ปนเปื้ อนคะแนน HRS ในการคานวณคะแนนการจัดลาดับความอันตรายของการ
ปนเปื้ อน พบความเสี่ยงที่มอิ าจยอมรับได้ จึงมีความจาเป็ นในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ปนเปื้ อน
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รูปที่ 5 สรุปผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเปื้ อน (Scenario Summary) จากการได้ รับสัมผัสใน 4 เส้ นทางที่ต่างกันในพื้นที่ปนเปื้ อน
บริเวณบริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
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3.4 พื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณพื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบั ปะรด)
จากพื้นที่ ปนเปื้ อนบริเวณพื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่ สับปะรด) พบว่ า แหล่ งกาเนิดการปนเปื้ อนอยู่ท่จี ุ ดลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรม
บริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยพบการปนเปื้ อนของสารโลหะหนัก บริเวณดินผิวหน้ า เส้ นทาง
การรับสัมผัสหลักที่ทาการประเมิน คือ การได้ รับสัมผัสสารอันตรายทางดินผิวหน้ า จากการคานวณคะแนนการจัดลาดับ
ความอันตรายของการปนเปื้ อน พบว่ า ได้ คะแนนเท่ากับ 0.3 ซึ่งจากคะแนนที่คานวณได้ ไม่จัดอยู่ใน National Priority
List และไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการฟื้ นฟู เส้ นทางการได้ รับสัมผัสหลัก คือ การแพร่กระจายและการได้ รับสารทางดินและ
ดินผิวหน้ า และประชาชนผู้บริโภคผลผลิตทางเกษตรกรรมจะเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบเป็ นหลัก

สรุป
จากผลการคานวณคะแนนการจัดลาดับพื้นที่ปนเปื้ อนสารอันตรายสาธิตในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
จานวน 4 พื้นที่ โดยใช้ โปรแกรม HRS Quickscore V.3.0.5 พบว่า บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่ิง จากัด (มหาชน)
ได้ คะแนน HRS เท่ากับ 50 บริษัท พีทที ี โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ปตท.อะโร มาติกและการกลั่น จากัด
(มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นนา้ มันระยอง จากัด ได้ คะแนน HRS เท่ากับ 29.20 พื้นที่คลองชากหมาก ได้ คะแนน HRS
เท่ากับ 50 และ พื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่
สับปะรด) ได้ คะแนน HRS เท่ากับ 0.3 จะเห็นได้ ว่า มีพ้ ืนที่ท่มี คี ะแนน HRS มากกว่า 28.5 อยู่ 3 พื้นที่ คือ บริษัท สตาร์
ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จากัด (มหาชน) บริษัท พีทที ี โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ปตท.อะโร มาติกและการ
กลั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นนา้ มันระยอง จากัด และ พื้นที่คลอง ชากหมาก การแปลผลถือว่ามีภาวะการ
คุกคามของการปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมที่มนี ัยสาคัญ และจะต้ องถูกเสนอแนะว่าจาเป็ นต้ องทาการฟื้ นฟูต่อไป
ส่วนพื้นที่สาธิตอีก 1 พื้นที่ท่ี กล่ าวคือ พื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบั ปะรด) มีคะแนนการจัดอันดับความอันตรายต่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะคุกคามของการ
ปนเปื้ อนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมต่า จึงถูกเสนอแนะว่าไม่จาเป็ นต้ องทาการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ดงั กล่าวต่อไปนั่นเอง
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รูปที่ 6 สรุปผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเปื้ อน (Scenario Summary) จากการได้ รับสัมผัสใน 4 เส้ นทางที่ต่างกัน
ในพื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณพื้นที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบั ปะรด)
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