รายงานสถานการณแนวทางการจัดการและการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษพื้นที่มาบตาพุด
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก. วล.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541
ใหมีการศึกษาการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศดวยแบบจําลองคณิตศาสตร เพื่อเปน
แนวทางในการพิจารณาศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย
ใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินโครงการ โดยใชงบประมาณรวมกับการระดมทุน
จากผูประกอบการภาคเอกชนในพืน้ ที่
1.2 กนอ. ไดแตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแลบริษทั ที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาปญหามลภาวะอากาศมาบตาพุด
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณ
คาใชจาย ในระหวางดําเนินโครงการไดรับความชวยเหลือใหคําแนะนําดานเทคนิคจาก US EPA ทั้งใน
ขั้นตอนของการเก็บขอมูลพืน้ ฐานและการใชแบบจําลองคณิตศาสตร ซึ่งคณะทํางานไดมีการพิจารณา
เลือกใชแบบจําลอง CALMET/CALPUFF เนื่องจากพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ชายฝงทะเลดังกลาว ตลอดจนไดรวมกันพิจารณาเลือกใชเงื่อนไขทางเทคนิคอันเปนขัน้ ตอนนําไปสูการ
ประเมินผลกระทบดวยอัตราการระบายสูงสุด และอัตราการระบายจริงในขัน้ สุดทาย ทั้งนีไ้ ดมีการนําเสนอ
ผลการศึกษาดานเทคนิคในการประชุม Technical Hearing เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ณ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
1.3 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาผลการศึกษาดังกลาวในการประชุมครัง้ ที่ 4/2549 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล และ
ไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่มาบตา
พุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเสนอแนะนโยบายแนวทางและมาตรการในการจัดการศักยภาพการ
รองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และใหสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาภายใน 60 วัน
2. ความคืบหนาปจจุบัน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2550 (นัดพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 501
ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล โดยนายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไดรายงานตอที่
ประชุมดังนี้
ผลจากการประเมินพบวา หากโรงงานอุตสาหกรรมทุกแหงปลอยกาซออกไซดของไนโตรเจน
และกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกมาตามจริง (Actual Emission) จะทําใหเกิดการเกินศักยภาพการรองรับ
มลพิษทางอากาศ โดยพบวา คากาซไนโตรเจนไดออกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซดสูงสุดในพื้นที่มาบตา
พุด คือ 534.7 ug/m3 และ 1,050.2 ug/m3 ตามลําดับ ซึ่งเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จึง
เห็นควรใหปรับลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของแหลงกําเนิดที่สงผลใหเกิดการเกินคามาตรฐาน
คุณภาพอากาศจากการระบายจริงพรอมกันทุกโรงงานดังกลาว ถึงแมวาจากการทํา Scatter Plot (จับคู
เปรียบเทียบคาความเขมขนที่คํานวณจากแบบจําลองกับคาความเขมขนที่ตรวจวัดจริง ณ จุดตรวจวัดใน
ชั่วโมงเดียวกันในชวงการทํา model validation คือมิถุนายนถึงกันยายน 2545) จะพบวาขอมูลกระจัด
กระจายโดยมีทั้งคาที่พยากรณไดสูงกวาและต่ํากวาคาจากการตรวจวัดจริง (รูปที่ 1 และ 2) นอกจากนี้เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2549 ไดปรากฏจากผลการตรวจวัดวา มีการเกินคามาตรฐานของกาซซัลเฟอรได

ออกไซด ณ บริเวณอาวประดู อันเปนหนึง่ ในบริเวณ Hot spot ที่กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการติดตั้ง
สถานีตรวจวัดชั่วคราวเพิ่มเติมอยูแลวในปจจุบัน (รูปที่ 3)
ดังนี้ กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอใหมีการนําเทคโนโลยีควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่ดีที่สุดมา
ใช โดยไดแสดงใหเห็นวาหากปรับลดอัตราการระบายมลพิษของแหลงกําเนิดหลักได จุดที่มีคาความเขมขน
เกินมาตรฐานก็จะลดลงมาอยูในเกณฑมาตรฐาน ในกรณีนี้เทานั้นจึงจะสามารถเพิ่มการขยายอุตสาหกรรม
รวมทั้งปโตรเคมีระยะที่สามในพื้นที่มาบตาพุดได
3. มติที่ประชุม กก. วล.
3.1 ใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดําเนินการปรับปรุงขอมูลนําเขาและตัวแปรนําเขาอื่นๆ เพื่อให
แบบจําลองทางคณิตศาสตรมีความถูกตองเชื่อถือได โดยเฉพาะขอมูลอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งรับผิดชอบ
คาใชจายและการจัดการงบประมาณในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาระดับชั้นบน โดย
ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป
3.2 ใหกระทรวงพลังงานและกรมควบคุมมลพิษไปหารือกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงไฟฟาระยอง และ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวของ ในการปรับลดการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซด
ของไนโตรเจน และพารามิเตอรอื่นที่เกี่ยวของ เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถของพืน้ ที่นคิ มอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดในการรองรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน

SO2 Scatter Plot at PCD Maptaphut station
29T (June - Sept 2002)
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รูปที่ 1 ความสัมพันธของคาการพยากรณจากแบบจําลองและคาการตรวจวัดของกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในชวง Model validation (มิ.ย. - ก.ย. 2544)

NO2 Scatter Plot at 29T
(excluded zero values and added background i.e.
3.76 ug/m3)
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รูปที่ 2 ความสัมพันธของคาการพยากรณจากแบบจําลองและคาการตรวจวัดของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดในชวง Model validation (มิ.ย. - ก.ย. 2544)

กาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ยรายชั่วโมงตรวจวัด ณ
สถานีอาวประดู (จุด Hotspot) ธันวาคม 2549
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รูปที่ 3 การเกินคามาตรฐานที่สถานีชั่วคราวของ คพ. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 เวลา 21:00
น. ลมพัดจากทิศ 197 องศา (เทียบทิศเหนือ) เขาสูฝง

