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หัวขอการประชุมเพื่อพิจารณาความกาวหนาของ
โครงการ Development of Environmental and Emission Standarda of VOCs
1) Concept of Selecting Criteria of prospective priority VOCs
2) Approach to set VOCs emission standards
ตามที่ กรมควบคุมมลพิษไดรับความชวยเหลือดานวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน ผานทาง Japan
International Cooperation Agency (JICA) ในครั้งนี้เปนการประชุมเพือ่ พิจารณาความกาวหนาและรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานของรัฐและเอกชน โดยมีการบรรยายความคืบหนาการดําเนินงานของโครงการดังกลาว มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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การดําเนินงานที่ผา นมา
1. ติดตามตรวจสอบสารประกอบอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ
2. กําหนดวิธอี างอิงมาตรฐานการเก็บตัวอยางและวิธวี ิเคราะหสารประกอบอินทรียระเหยงาย
3. พัฒนาระบบบัญชีปริมาณการปลดปลอยสารประกอบอินทรียระเหยงาย
4. ประยุกตใชระบบการจัดการ และวิธีการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงสําหรับสารประกอบอินทรีย
ระเหยงาย
5. บริหารจัดการสารประกอบอินทรียระเหยงายอยางเปนระบบภายใตนโยบายของรัฐ
6. นําเสนอคามาตรฐานเฉลีย่ รายปในบรรยากาศและคามาตรฐานจากแหลงของสารประกอบอินทรียระเหย
งาย
พืน้ ทีท่ ี่ดาํ เนินการติดตามตรวจสอบ
ทําการเก็บตัวอยางในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร (ในเขตพื้นทีพ่ ักอาศัย ริมถนน และพื้นที่ใกลแหลง
กําเนิด) และในพื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง โดยมีการเก็บตัวอยางเดือนละ 1ครั้ง ครั้งละ 24
ชั่วโมง เริ่มดําเนินการเก็บตัวอยางตั้งแต เดือนสิงหาคม ป 2549 คาดหวังวาจะไดชุดขอมูลของทั้ง 12 เดือน
เพือ่ นํามาประเมินเปนคาเฉลี่ยรายปของสารประกอบอินทรียระเหยงาย
การเก็บและวิเคราะหตวั อยาง
ไดพฒ
ั นา Standard operation procedure (SOP) สําหรับการเก็บตัวอยางและการวิเคราะห
รวมทั้งการประกันคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ ของสารประกอบอินทรียระเหยงายโดยอางอิงจาก US EPA
Compendium Method TO-14 และUS EPA Compendium Method TO-15 ตามที่องคกรพิทกั ษสิ่งแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด วิเคราะหสารประกอบอินทรียระเหยงายจํานวน 44 ชนิด และสารประกอบ
อินทรียระเหยงายที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบจํานวน 3 ชนิด
Emission Inventory
ทําการประเมิน emission inventory ของสาร VOCs 47 ชนิด ในระดับ macro จากนั้นทําการ
จัดลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากขอมูลปริมาณการใช ขอมูลในเชิงพิษวิทยา โดยพิจารณาเลือกสาร 20 ชนิด
ในการประเมิน emission โดยใช emission factor นอกจากนี้ยังไดจดั ทํา emission inventory อยางละเอียดของ
สาร VOCs ประมาณ 5 - 10 ชนิด เพือ่ เปนตัวอยางในการกําหนดแนวทางในการควบคุม
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การประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและการประเมินความเสีย่ งตอสุขภาพ
ในประเทศญีป่ ุนมีการใชแบบจําลองคณิตศาสตรเพือ่ ศึกษาการระบายของสารประกอบอินทรียระเหย
งายที่ถูกปลดปลอยสูบรรยากาศซึ่งไดผลดี
เนือ่ งจากมีการจัดการที่เปนระบบและไดรับความรวมมือจาก
ผูประกอบการในการใหขอ มูลเปนอยางดี โดยในแบบจําลองมีการประมวลผลขอมูลและแสดงพื้นที่แตละแหงวา
มีความเสี่ยง(การแพรกระจายของความเขมขน) มากนอยเพียงใด ซึ่งแสดงผลออกมาไดหลายรูปแบบ เชน
ความเขมขนของ VOCs ที่กระจายในบรรยากาศ (หนวย: ไมโครกรัม/ลบ.ม.) และการกระจายความเสี่ยงที่
ประชาชนจะปวยเปนโรคมะเร็ง (หนวย: ประชาชน 1 คน ใน 1,000,000 คน)
วิธีการกําหนดคามาตรฐานการปลดปลอยสารประกอบอินทรียร ะเหยงายจากแหลงกําเนิด
การดําเนินการ มี 3 ชวง ไดแก
- ระยะแรก ชวงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2007
กําหนดขอตกลงตลอดจนวิธีการศึกษาระหวางทีมงานกรมควบคุมมลพิษกับผูประกอบการโรงงานในพืน้ ที่
- ระยะที่สอง ชวงเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2007
สํารวจพื้นที่ในสถานประกอบการโดยแยกตาม VOCs แตละชนิด เพือ่ ความสะดวกในการเขาตรวจสอบ
- ระยะสุดทาย ชวงเดือน ธันวาคม 2007 – กุมภาพันธ 2008
กําหนด (ราง) มาตรฐานการปลดปลอยของสารประกอบอินทรียระเหยงายจากแหลงกําเนิดและกฏขอบังคับอื่นๆ
รวมถึงการรายงานผลการติดตามตรวจสอบตอกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมดังกลาว
องคประกอบของการกําหนดมาตรฐาน ประกอบดวย
1) การกําหนดคํานิยามตลอดจนรายละเอียดตางๆ เชน ระบุแหลงกําเนิด ขั้นตอนหรือกระบวนการ
ผลิต ชนิดและขนาดของอุปกรณตางๆทีเ่ กี่ยวของ เปนตน
2) รูปแบบของ emission limits
3) วิธีการตรวจวัดและการประเมินผลของสารประกอบอินทรียระเหยงาย
4) การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและรายละเอียดการบันทึกขอมูล
รูปแบบโดยทั่วไปของ emission limits และการกําหนดคามาตรฐาน
1) Mass emission rate
2) Process weight limit
3) Concentration
4) การออกแบบมาตรฐานและรายละเอียดของอุปกรณที่เกี่ยวของ
5) ดําเนินการทดสอบ/ตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ทั้งนี้รูปแบบตางๆที่กลาวมานั้นจะ เลือกใชใหเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของแหลงกําเนิดมลพิษ
แตละประเภท

5

ขอมูลพืน้ ฐานในการตัดสินใจในการกําหนดคาสารประกอบอินทรียระเหยงายรายชนิด
พิจารณาในปจจัย 3 ดาน ไดแก
- ดานเทคนิค : เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Best Available Technology; BAT) ในแตละประเทศเปนเชนไร
และหากมีการนํามาประยุกตใชแลวสามารถลดมลพิษจากแหลงกําเนิดไดมากนอยเพียงใด
- ดานเศรษฐศาสตร : ตนทุนแรกเริ่มและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมีความคุมคาหรือไม
- คามาตรฐานคุณภาพอากาศ : พิจารณาไดจากความเทีย่ งตรงของแบบจําลอง METI-LIS และขอมูล
สภาพอากาศที่ตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง รวมถึงความแตกตาง
ของสภาพอากาศในแตละสถานที่
ดานเทคนิค
ขั้นตอนการดําเนินการ 1) กําหนดเปาหมายของ BAT โดยพิจารณาจากความเปนไปไดของประเทศไทย
2) สํารวจพื้นที่โดยทีมผูเชีย่ วชาญ JICA และเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ โดย
พิจารณาในแตละจุดของสถานประกอบการที่เขาสํารวจ
3) เลือก BAT ที่เหมาะสมตามขอมูลความเขมขนของสารและปริมาณการปลดปลอยใน
แตละพื้นที่
ดานเศรษฐศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินการ 1) กําหนดตนทุนที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
2) สํารวจพื้นที่โดยทีมผูเชีย่ วชาญ JICA และเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ โดย
พิจารณาวากําลังการผลิตและการลงทุนทีเ่ หมาะสมนั้นผูประกอบการยอมรับไดใน
ระดับใด
3) ประยุกตใชโดยเลือก BAT ที่มีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
คามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ขั้นตอนการดําเนินการ 1) พิจารณาจากขอมูลพืน้ ฐานที่มีอยู เชน ปริมาณการใชและการปลดปลอยของสาร
สภาพอากาศที่แตกตางกัน ลักษณะการปลดปลอยในแตละบริเวณ
2) สํารวจพื้นที่โดยทีมผูเชีย่ วชาญ JICA และเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษพรอมกับให
คําแนะนําวิธคี วบคุมการทํางานตลอดจนวิธีการซอมบํารุงอุปกรณในแตละจุด
3) ความถูกตองของแบบจําลอง METI-LIS โดยพิจารณาจากขอมูลสภาพอากาศ การ
คํานวณความเขมขนของสาร เปนตน
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สิ่งที่ไดจากการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ดานเทคนิค

ดานเศรษฐศาสตร

คามาตรฐานคุณภาพอากาศ

แนวทาง
1. การประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมได
2. จัดลําดับความสําคัญของ BAT โดยคํานึงถึงสถานภาพของสถาน
ประกอบการ
3. อัตราการปลดปลอย VOCs ภายใตการประยุกตใช BAT
1. ตนทุนแรกเริ่มและคาใชจายในการดําเนินการเมื่อปรับใช BAT
2. สภาพคลองทางเงินและการยินยอมทีจ่ ะแบกรับภาระที่เกิดขึ้น
3. เลือก BAT จากจุดคุมทุนทางเศรษฐศาสตร
1. ความสัมพันธของปริมาณการปลดปลอยมลพิษกับคุณภาพโดยทั่วไป
2. ศึกษาความเปนมาของขอมูลจากแหลงกําเนิดตางๆ
3. ขอมูลทางอุตุนยิ มวิทยา
4. การคาดการณแบบจําลองสภาพคุณภาพอากาศ

ที่ประชุมมีการพิจารณาถึงการดําเนินการที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษดําเนินการในสวนของ
แหลงกําเนิดจากยานพาหนะโดยคาดการณวาจะมีการปรับและควบคุมคุณภาพของน้ํามันเชือ้ เพลิงเพื่อใหในป
2555 ปริมาณเบนซีนในน้าํ มันเชื้อเพลิงมีคานอยกวา 1% อีกทั้งสนับสนุนมาตรการบํารุงรักษายานพาหนะให
เขมงวดมากขึน้ มีการนําอุปกรณลดมลพิษจําพวก catalytic convertor มาใชในรถยนต เปนตน ในสวนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศนั้นอยูร ะหวางดําเนินการประกาศใชคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ และในสวนของหองปฏิบตั กิ ารนั้น มีการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอยางสารประกอบอินทรียระเหยงาย
ในรูปแบบของถังเก็บตัวอยางและหลอดเก็บตัวอยาง
ในสวนการดําเนินงานของทีมงานทีล่ งพื้นที่ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการสํารวจพื้นที่โดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการเปนอยางดี
นอกจากนี้
ขอมูลตางๆในแบบสอบถามที่ไดรบั จากผูป ระกอบการอุตสาหกรรมภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งขอเสนอแนะของผูเ ขารวมประชุมในวันดังกลาวนั้น ทางทีมงานพยายามอยางยิ่ง
ที่นํามาใชประกอบการพิจารณาเพือ่ ดําเนินการตอไปใหสอดคลองและบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการตอไป
ปดการประชุม 16.00 น.
สวนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
27 มิถุนายน 2550

