
รายงานการศึกษาสถานภาพการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพในการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามศักยภาพ

การรองรับด้านคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุดอย่างยัง่ยืน

โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

กันยายน 2563

เช่ือมโลก ให้ไทยแล่น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



 

รายงานการศึกษาสถานภาพการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
ศักยภาพในการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามศักยภาพการรองรับด้านคุณภาพอากาศของ
พื้นที่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดอย่าง
ยั่งยืน 

ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จัดท ำโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำพเิศษภำคตะวันออก  

พิมพ์ครั้งแรก กันยำยน 2563 
จ ำนวน 100 เล่ม 

กำรอ้ำงองิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก . (2563). รายงาน
การศึกษาสถานภาพการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และศักยภาพในการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามศักยภาพการรองรับด้านคุณภาพ
อากาศของพ้ืนท่ี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนท่ีมาบตาพุดอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก. 

ศึกษำและเรียบเรียง
ข้อมูล 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 

โทรศัพท์ 02 763 2828  

จัดพิมพ ์ บริษัท พญำ พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ำกัด 

โทรศัพท์ 02 045 8977 

 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ ก 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

สารบัญ 

หน้ำ 

1 ความเป็นมาของโครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืน .............................................................................................................. 1 

2 วัตถุประสงค ์.................................................................................................................................. 1 

3 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา ........................................................................................................................ 2 

4 ข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา............................................................................................................. 4 

4.1 ข้อมูลของเขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ ............................................................................................................ 4 

4.2 ข้อมูลของนิคมอตุสำหกรรม ............................................................................................................................. 6 

5 การศึกษามลพิษอากาศ NOx และ SO2 ......................................................................................... 20 

5.1 สถำนกำรณ์กำรระบำยและกำรจัดกำรมลพิษอำกำศ NOx และ SO2 ............................................................ 20 

5.2 กำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ..................................................................... 39 

5.3 กำรวิเครำะห์จดุแขง็ จุดออ่น โอกำส และอุปสรรคของกำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 .......................................... 54 

6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการมลพิษอากาศ NOx และ SO2 ........................................ 59 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ......................... 59 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรมลพษิอำกำศ NOx และ SO2 ................................................. 60 

7 การศึกษาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ............................................................................................ 63 

7.1 สถำนกำรณ์กำรระบำย VOCs และกำรจดักำร VOCs ................................................................................... 63 

7.2 กฎหมำยหรือมำตรกำรควบคุม VOCs ........................................................................................................... 69 

7.3 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับ VOCs ของพื้นที่ด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ....................... 76 

7.4 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) ......................................................... 79 

7.5 ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรสำรอินทรีย์ (VOCs) .............................................................................................. 84 

8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ............................................ 88 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรประเมินคุณภำพอำกำศของโรงงำนอตุสำหกรรม ....................................... 88 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรควบคุมมลพิษ VOCs ด้วยมำตรกำรกฎหมำย ............................................ 89 

8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรควบคุมมลพิษ VOCs ด้วยกำรบริหำรจัดกำร ............................................. 92 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ ข 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

สารบัญตาราง 

หน้ำ 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนโรงงำนอตุสำหกรรม (ตำมจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกิจกำร) ในเขตนิคมอุตสำหกรรม 
และท่ำเรืออุตสำหกรรม ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ ................................................................... 4 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนโรงงำนอตุสำหกรรม (ตำมจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกิจกำร) นอกเขตนิคมอตุสำหกรรม  
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ .......................................................................................................... 5 

ตำรำงที่ 3 กำรควบคุมกำรระบำยมลพษิที่ระบุในมำตรกำรปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  
นิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ (พ.ศ. 2532) ................................................................................................. 7 

ตำรำงที่ 4 กำรควบคุมกำรระบำยมลพษิที่ระบุในมำตรกำรปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  
นิคมอตุสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพดุ) (พ.ศ. 2561) .................................................... 13 

ตำรำงที่ 5 กำรควบคุมกำรระบำยมลพษิที่ระบุในมำตรกำรปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  
นิคมอตุสำหกรรมเอเซีย (พ.ศ. 2559) ...................................................................................................... 17 

ตำรำงที่ 6 กำรควบคุมกำรระบำยมลพษิที่ระบุในมำตรกำรปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  
นิคมอตุสำหกรรมอำร์ ไอ แอล (พ.ศ. 2552) ............................................................................................ 19 

ตำรำงที่ 7 ตัวอย่ำงเทคโนโลยีควบคุมหรือบ ำบัดมลพษิ NOx และ SO2 .................................................................... 24 

ตำรำงที่ 8 ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx และ SO2 ในปี พ.ศ. 2562 .............................................................. 27 

ตำรำงที่ 9 สรุปขอ้มูลปลอ่งที่ไม่มีค่ำทีต่รวจวดัจริง ของ NOx และ SO2 .................................................................... 31 

ตำรำงที่ 10 รำยช่ือโรงงำนอุตสำหกรรมที่ไม่มีค่ำที่ตรวจวดัจริง ของ NOx และ SO2 .................................................. 32 

ตำรำงที่ 11 ผลกำรศึกษำกำรแพร่กระจำย NO2 โดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ............................................... 41 

ตำรำงที่ 12 ผลกำรศึกษำกำรแพร่กระจำย SO2 โดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ............................................... 42 

ตำรำงที่ 13 สถำนีตรวจวดัสำรมลพษิทำงอำกำศในบรรยำกำศ จ ำนวน 7 สถำนี ....................................................... 45 

ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบค่ำทีค่ ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลอง AERMOD กับค่ำตรวจวดัในช่วงเวลำเดยีวกัน  
ด้วยวิธี Scattering Plot .......................................................................................................................... 46 

ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบระหว่ำงค่ำทีค่ ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับค่ำตรวจวดั  
ในรูปแบบ  Q-Q Plot .............................................................................................................................. 50 

ตำรำงที่ 16 สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดแขง็ จดุออ่น โอกำส และอุปสรรค (SWOT) ในกำรบริหำรจัดกำรมลพิษทำง
อำกำศส ำหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มำตรกำร 80:20 ............................................................................ 55 

ตำรำงที่ 17 ปริมำณกำรระบำย TVOC จำกโรงงำนอตุสำหกรรมเป้ำหมำยในพื้นที่มำบตำพดุ  
จ ำแนกตำมกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 ........................................................................................................... 65 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ ค 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

สารบัญตาราง 

หน้ำ 

ตำรำงที่ 18 ระบบหรืออุปกรณ์บ ำบัดสำร VOCs ที่โครงกำรต่ำง ๆ มีกำรใช้งำน  
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ ........................................................................................................ 68 

ตำรำงที่ 19 มำตรฐำนคุณภำพสิง่แวดลอ้มและกำรควบคุม VOCs ของประเทศไทย .................................................. 70 

ตำรำงที่ 20 ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำร VOCs .................................................................................................. 85 

ตำรำงที่ 21 ข้อเสนอแนะและควำมตอ้งกำรในกำรจดักำร VOCs ............................................................................... 86 

ตำรำงที่ 22 ค่ำมำตรฐำนสำรเบนซีน และสำร 1,3-บิวทำไดอีน ในบรรยำกำศโดยทั่วไปของตำ่งประเทศ .................. 91 

 

สารบัญรูป 

หน้ำ 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษำภำยใต้โครงกำร .......................................................................................... 3 

รูปที่ 2 สัดส่วนร้อยละประเภทอตุสำหกรรมในเขตนิคมอตุสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรม   
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ ............................................................................................................ 5 

รูปที่ 3 สัดส่วนร้อยละประเภทอตุสำหกรรมนอกเขตนิคมอตุสำหกรรมและท่ำเรืออตุสำหกรรม   
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ ............................................................................................................ 6 

รูปที่ 4 ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงขอตัดพื้นที่ชุมชนใหม่มำบตำพุด  
ออกจำกผงัแม่บทกำรใช้ที่ประโยชน์ที่ดินในนิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ เม่ือปี พ.ศ. 2561 ...................... 8 

รูปที่ 5 ขอบเขตพื้นที่ท่ำเรอือุตสำหกรรมมำบตำพดุ ทัง้ 3 ระยะ .......................................................................... 10 

รูปที่ 6 ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมผำแดง ....................................................................................................... 11 

รูปที่ 7 ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) ..................................................... 12 

รูปที่ 8 แผนผังแสดงพื้นทีต่ำมกำรควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพษิในพื้นที่นิคมอตุสำหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มำบตำพุด) ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของนิคมอตุสำหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพดุ) ที่ได้รับควำมเห็นชอบ พ.ศ. 2561 ................................................ 15 

รูปที่ 9 ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย ........................................................................................................ 16 

รูปที่ 10 ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล.............................................................................................. 18 

รูปที่ 11 ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx และ SO2 ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ............................................... 23 

รูปที่ 12 ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx และ SO2 เฉพำะโรงงำนที่ใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ............................... 24 

รูปที่ 13 ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx และ SO2 เฉพำะโรงงำนที่ใช้ค่ำ SIL ................................................. 25 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ ง 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

สารบัญรูป 

หน้ำ 

รูปที่ 14 จ ำนวนโรงงำนอตุสำหกรรมที่ก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx  ในป ีพ.ศ. 2562 ................... 26 

รูปที่ 15 จ ำนวนโรงงำนที่ก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ SO2 ในปี พ.ศ. 2562 .......................................... 27 

รูปที่ 16 จ ำแนกควำมสงูปลอ่งที่ก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx  ในปี พ.ศ. 2562 .............................. 28 

รูปที่ 17 จ ำแนกควำมสงูปลอ่งที่ก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ SO2 ในปี พ.ศ. 2562 ............................... 28 

รูปที่ 18 กำรเปรียบเทียบอตัรำกำรระบำยที่ไดจ้ำกค่ำควบคุมในรำยงำน EIA และค่ำที่ตรวจวดัจริง ของ NOx ...... 30 

รูปที่ 19 กำรเปรียบเทียบอตัรำกำรระบำยที่ไดจ้ำกค่ำควบคุมในรำยงำน EIA และค่ำที่ตรวจวดัจริงของ SO2 ....... 30 

รูปที่ 20 ต ำแหน่งทีต่ั้งสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบต่อเน่ือง (AQMS)   
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ ของ กนอ. และกรมควบคมุมลพิษ .................................................. 38 

รูปที่ 21 เส้นควำมเข้มข้นเทำ่กันของ NO2 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสงูสดุ (ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)   
กรณีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ................................................................................................................... 43 

รูปที่ 22 เส้นควำมเข้มข้นเทำ่กันของ NO2 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสงูสดุ (ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)   
กรณีค่ำที่ตรวจวดัจริง ................................................................................................................................. 44 

รูปที่ 23 Scattering Plot เปรียบเทยีบค่ำที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD   
กับค่ำตรวจวดัในช่วงเวลำเดยีวกัน ส ำหรับ NO2 คำ่เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพดุ ................ 48 

รูปที่ 24 Scattering Plot เปรียบเทยีบค่ำที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  กับคำ่ตรวจวดัใน
ช่วงเวลำเดียวกัน ส ำหรับ NO2 คำ่เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพดุ ......................................... 48 

รูปที่ 25 Scattering Plot เปรียบเทยีบค่ำที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD   
กับค่ำตรวจวดัในช่วงเวลำเดยีวกัน ส ำหรับ SO2 ค่ำเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพดุ ................ 49 

รูปที่ 26 Scattering Plot เปรียบเทยีบค่ำที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  กับคำ่ตรวจวดัใน
ช่วงเวลำเดียวกัน ส ำหรับ SO2 คำ่เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพุด ......................................... 49 

รูปที่ 27 Q-Q Plot เปรียบเทยีบค่ำทีค่ ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  กับคำ่ตรวจวดัในช่วงเวลำ
เดียวกัน ส ำหรับ NO2 ค่ำเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพุด ......................................................... 52 

รูปที่ 28 Q-Q plot เปรียบเทยีบคำ่ที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  กับคำ่ตรวจวดัในช่วงเวลำ
เดียวกัน ส ำหรับ NO2 ค่ำเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพุด ....................................................... 52 

รูปที่ 29 Q-Q Plot เปรียบเทยีบค่ำทีค่ ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  กับคำ่ตรวจวดัในช่วงเวลำ
เดียวกัน ส ำหรับ SO2 ค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต.มำบตำพุด ......................................................... 53 

รูปที่ 30 Q-Q Plot เปรียบเทยีบค่ำทีค่ ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  กับคำ่ตรวจวดัในช่วงเวลำ
เดียวกัน ส ำหรับ SO2 ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณ รพ.สต. มำบตำพุด ...................................................... 53 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ จ 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

สารบัญรูป 

หน้ำ 

รูปที่ 31 ปริมำณกำรระบำย VOCs ทั้งหมดรวมทุกพื้นที่ จ ำแนกตำมแหลง่ก ำเนิด ................................................. 64 

รูปที่ 32 ปริมำณกำรระบำย VOCs จ ำแนกแต่ละพื้นที ่............................................................................................ 64 

รูปที่ 33 ผลกำรตรวจวดัสำรเบนซีนจำกสถำนีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ ........................................................ 66 

รูปที่ 34 ผลกำรตรวจวดัสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกสถำนีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพษิ ....................................... 67 

รูปที่ 35 ผลกำรตรวจวดัสำร 1,2-ไดคลอโรอเีทน จำกสถำนีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพษิ .................................. 67 

รูปที่ 36 เส้นควำมเข้มข้นเทำ่กันเฉลีย่ 1 ป ีของสำรเบนซีน (ไมโครกรัมตอ่ลูกบำศก์เมตร) .................................... 80 

รูปที่ 37 เส้นควำมเข้มข้นเทำ่กันเฉลีย่ 1 ป ีของสำร 1,3-บิวทำไดอีน (ไมโครกรัมตอ่ลูกบำศก์เมตร) ..................... 81 

รูปที่ 38 เส้นควำมเข้มข้นเทำ่กันเฉลีย่ 1 ป ีของสำร 1,2-ไดคลอโรอเีทน (ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) ................ 82 

รูปที่ 39 Scattering Plot (รูปซ้ำย) และ Q-Q Plot (รูปขวำ) เปรียบเทยีบค่ำควำมเข้มข้นในเวลำ 24 ช่ัวโมง 
ของ สำรเบนซีน สำร 1,3-บวิทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอเีทน ที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลอง 
อำกำศ AERMOD  กับค่ำจำกกำรตรวจวัด ................................................................................................ 83 

รูปที่ 40 ตัวอย่ำงกำรวำงต ำแหน่งจุดตรวจวดั VOCs รอบโรงงำน (Fenceline Monitoring) ................................ 89 

รูปที่ 41 ตัวอย่ำงกำรตรวจวัด VOCs รอบโรงงำน (Fenceline Monitoring) ........................................................ 89 

 

 

 





  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 1 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

1 ความเป็นมาของโครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) ได้มีมติในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 9 เมษำยน  
พ.ศ. 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรที่จะตั้งใหม่หรือ
ขยำยก ำลังกำรผลิตในบริเวณพื้นที่ต ำบลมำบตำพุดและต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมืองระยอง และต ำบลบ้ำนฉำง (เฉพำะ
นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย) อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรดำ้นอตุสำหกรรมและด้ำนพลังงำน ซ่ึงภำยใต้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวยอมให้มีกำรขยำย
ก ำลังกำรผลิตหรือมีโครงกำรตั้งใหม่ได้ โดยก ำหนดให้มีอัตรำกำรระบำยมลพิษของก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมำณมลพิษที่ได้มีกำรปรับลดลงตำมหลักเกณฑ์กำรปรับ
ลดอัตรำกำรระบำยมลพิษ 80:20 ซ่ึงผลจำกกำรใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำว พบว่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด
ประเภทโครงกำรด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำนของทั้งพื้นที่มำบตำพุดลดลงจำกปี พ.ศ. 2550 (ปีที่ มีกำรเร่ิมน ำ
หลักเกณฑ์กำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษ 80:20 มำใช้ในพื้นที่) แต่ถึงแม้ว่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศใน
พื้นที่มำบตำพุดปัจจุบันลดลงจำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญจนอำจที่ขยำยอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดได้ แต่ด้วยเหตุที่
หลักเกณฑ์ 80:20 ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องอำศัยกำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษของโครงกำรเดิมลงก่อนที่จะมี 
กำรขยำยก ำลังกำรผลิตหรือมีกำรตั้งโครงกำรใหม่ ซ่ึงอำจท ำได้โดยกำรใช้อัตรำกำรระบำยของโครงกำรเดิม 
(Emission Offset) หรือขอใช้อัตรำกำรระบำยของโครงกำรอื่น ( Emission Trading) ส ำหรับกำรขยำยหรือ 
ตั้งโครงกำรใหม่ของผู้ประกอบกำรรำยเดียวกันที่มีหลำยโครงกำรในพื้นที่อำจไม่มีปัญหำในทำงปฏิบัติ แต่ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่ยังไม่เคยมีโครงกำรในพื้นที่อำจมีปัญหำในทำงปฏิบัติเพรำะไม่สำมำรถใช้วิธี Emission 
Offset ได้ หรือหำกจะใช้วิธี Emission Trading ก็อำจไม่มีผู้ยอมยกอัตรำกำรระบำยให้ ซ่ึงจะเป็นข้อจ ำกัดท ำให้
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ไม่สำมำรถตั้ ง โครงกำรในพื้นที่ ได้  ดัง น้ัน จึง มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ งที่ส ำ นักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) โดยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะต้องด ำเนินกำรศึกษำเพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรระบำย
มลพิษในปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษำทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรด้ำนกำรระบำยมลพิษที่ด ำเนินกำรในปัจจุบัน
ตลอดจนกำรปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบำยเพื่อให้พื้นที่มำบตำพุดมีแนวทำงกำรพัฒนำอตุสำหกรรมอย่ำงยัง่ยืนที่ชัดเจน
และเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป 

2 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษำ รวบรวม และจัดท ำฐำนข้อมูลกำรระบำยและกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ NOx และ SO2 ตำม
หลักเกณฑ์ 80:20 และฐำนข้อมูลกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) โดยเน้น
สำรเบนซีน และสำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน จำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษมำบตำพุด  
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2.2 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ตำมกำรปฏิบัติ  
ที่ผ่ำนมำ และวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมในพื้นที่และอุตสำหกรรมใหม่ที่เหมำะสมส ำหรับ
พื้นที่มำบตำพุด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (เช่น หลักเกณฑ์ทำงเลือกในกำรจัดกำรด้ำนกำรระบำยมลพิษทำง
อำกำศ ฯลฯ) เพื่อให้เกิดกำรปฏิรูปที่มีควำมเหมำะสมทั้งด้ำนควำมม่ังคั่งและยั่งยืนของพื้นที่ 

3 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา  

ขอบเขตพื้นที่กำรศึกษำคร้ังน้ีอยู่ภำยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง ตำมประกำศ  กก.วล.  
ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดให้ท้องที่เขตต ำบลมำบตำพุด ต ำบลห้วยโป่ง ต ำบลเนินพระ และต ำบลทับมำ 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล และต ำบลบ้ำน
ฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภำยในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ  ลงวันที่ 30 
เมษำยน พ.ศ. 2552 และมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพื้นที่พิเศษ
ภำคตะวันออก เร่ือง แผนผังกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
ดังรูปที่ 1 ในกำรรวบรวมข้อมูลแหล่งก ำเนิดภำยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด รวบรวมจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
หรือวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง เช่น รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Report) จำก สผ. รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
รวมทั้งผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องจำกกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น 

 

 

 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 3 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

 

 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาภายใต้โครงการ 
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4 ข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

4.1 ข้อมูลของเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่รวม 416.70 ตำรำงกิโลเมตร (ในทะเล 114.3 ตำรำง
กิโลเมตร และบนบก 302.4 ตำรำงกิโลเมตร) โดยมีนิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วย 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) นิคมอุตสำหกรรมผำแดง  
นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล รวมถึงท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยภำยในพื้นทีเ่ขต
นิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรม มีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลโดย กนอ. จ ำนวน 200 แห่ง (นับตำมจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกิจกำร) แบ่งออกเป็นนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด จ ำนวน 90 แห่ง นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) จ ำนวน 73 แห่ง 
นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ ำนวน 20 แห่ง นิคมอุตสำหกรรมผำแดง จ ำนวน 4 แห่ง และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล 
จ ำนวน 13 แห่ง แสดงดังตารางที่ 1 โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ รองมำคือ 
โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตก๊ำซส ำหรับอุตสำหกรรม และโลหะมูลฐำน ตำมล ำดับ แสดงสัดส่วนร้อยละของแต่ละ
ประเภทอุตสำหกรรมดังรูปที่ 2 ส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมก ำกับดูแลโดย 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีจ ำนวน 344 แห่ง แสดงดังตารางที่ 2 โดยมีอุตสำหกรรมหลำยประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก และเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะก่อสร้ำง  
ซ่อมยำนยนต์ และพลำสติก แสดงสัดส่วนร้อยละของแต่ละประเภทอุตสำหกรรมดังรูปที่ 3 

ตารางที่ 1 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (ตามจ านวนใบอนุญาตประกอบกิจการ) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและ
ท่าเรืออุตสาหกรรม ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

อ าเภอ ต าบล 
จ านวนโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม (แห่ง) 

มาบตาพุด
และท่าเรือฯ 

ดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) 

เอเซีย ผาแดง อาร์ ไอ แอล รวม 

เมืองระยอง มำบตำพุด 89 33 0 4 13 139 

 ห้วยโป่ง 1 40 0 0 0 41 

 เนินพระ 0 0 0 0 0 0 

 ทับมำ 0 0 0 0 0 0 
นิคมพัฒนำ มำบข่ำ 0 0 0 0 0 0 

บ้ำนฉำง บ้ำนฉำง 0 0 20 0 0 20 

 รวม 90 73 20 4 13 200 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, สืบค้นข้อมูลจำก https://www.ieat.go.th/online-service/factory-search เข้ำถงึ ณ 

วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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รูปที่ 2 สัดส่วนร้อยละประเภทอตุสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม  
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

 

ตารางที่ 2 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (ตามจ านวนใบอนุญาตประกอบกิจการ) นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

อ าเภอ ต าบล จ านวนโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (แห่ง) 

เมือง มำบตำพุด 48 

 ห้วยโป่ง 108 
 เนินพระ 33 

 ทับมำ 50 

นิคมพัฒนำ มำบข่ำ 87 

บ้ำนฉำง บ้ำนฉำง 18 
 รวม 344 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม, สืบค้นข้อมูลจำก http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp เข้ำถึง ณ วันที่ 31 มกรำคม 

พ.ศ. 2563 
 

เคมีภัณ ์ ป โตรเคมี 
58 4 

ผลิตก าซส าหรับ
อุตสาหกรรม 6 5 

โลหะมูล าน 5 2 

พลาสติก 4 5 

ผลิตไ   า 4 5 

เส้นใยสังเคราะห์ เรซิ่น 3 2 

ผลิตหรือจัดหาน ้ า 2 6 

บรรจุสินค้า 1 9 
ป โตรเลียม 1 3 อ่ืน  11   
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รูปที่ 3 สัดส่วนร้อยละประเภทอตุสาหกรรมนอกเขตนิคมอตุสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม  
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

 
 

4.2 ข้อมูลของนิคมอตุสาหกรรม 

4.2.1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด 

นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็นนิคมอุตสำหกรรมส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
และกลุ่มอุตสำหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ  ตั้งอยู่ในเขตต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ เขต
อุตสำหกรรมทั่วไป 6,949 ไร่ และ เขตธุรกิจอุตสำหกรรม 1,609 ไร่1 ซ่ึงปัจจุบันพื้นที่เขตอตุสำหกรรมทั่วไปมีโรงงำน
ตั้งอยู่ 90 แห่ง (นับตำมจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกิจกำร) โดยไม่มีพื้นที่ว่ำงส ำหรับกำรเช่ำ/ขำยเพื่อตั้งโรงงำน
อุตสำหกรรม โดยนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับควำม
เห็นชอบจำก สผ. คร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2532 ซ่ึงมีกำรก ำหนดให้ควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษในพื้นที่แสดงดัง 
ตารางที่ 3 ต่อมำได้ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเก่ียวกับกำรจัดกำรขยะและกำกของเสียในปี พ.ศ. 2545 จำกน้ันมี 
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อขอตัดพื้นที่ชุมชนใหม่มำบตำพุดออกจำกผังแม่บทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในนิคมอุตสำหกรรม  
มำบตำพุดที่ได้รับควำมเห็นชอบเม่ือปี พ.ศ. 2532 และเตรียมรองรับกำรพัฒนำนิคมอตุสำหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Smart Park) ในอนำคตตำมแผนกำรพัฒนำพื้นที่ เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
ตำมพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. 2561 ในปี พ.ศ. 2561 ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุดแสดงในรูปที่ 4 

 

 

                                                             
1 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, https://www.ieat.go.th/ เข้ำถึง ณ วนัที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

ผลิตภัณ ์โลหะ 
12 5 

โลหะก่อสร้าง 9 9 

ซ่อมรถยนต์ 8 2 

พลาสติก   6 

คัดแยกหรือ  งกลบ 
(105)   1 คอนกรีต

ผสมเสร จ 6 2 
รีไซเคิล (106) 4 8 

ดิน หินก่อสร้าง 4 5 
แปรรูปไม ้3 1 

เคมีภัณ ์ ป โตรเคมี 2 8 

ชิ้นส่วนเคร่ืองใชไ้   า 2 5

เมล ดหรือหัวพืช 2 3 

แม่พิมพ์ 2 3 

ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 3 1 

ผลิตก าซส าหรับอุตสาหกรรม 1   
บรรจุสินค้า 1   

ผลิตหรือจัดหาน ้ า 1 4 

อ่ืน   18 1 
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ตารางที่ 3 การควบคุมการระบายมลพิษที่ระบุในมาตรการป องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (พ ศ  2532) 

ชนิดของสารมลพิษ ปริมาณที่ให้ระบายออกได้ (ก ก  ตอ่เฮคแตร์-วัน) 
- ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 

- ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

- ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ฝุ่นละออง (Particulate Matter) 

2,579 (412.64 ก.ก.ตอ่ไร่-วัน) 

13 (2.08 ก.ก.ต่อไร่-วัน) 

13.5 (2.16 ก.ก.ตอ่ไร่-วัน) 

7.5 (1.2 ก.ก.ต่อไร่-วัน) 
ที่มำ : มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำม
หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ที่ วว 0504/6257 ลงวันที ่25 เมษำยน พ.ศ. 2532 

ทั้งน้ี กนอ. ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำรควบคุมปริมำณมลสำรในพื้นที่ ซ่ึงเรียกว่ำ
ระบบกำรรำยงำนผลดังกล่ำวว่ำ “D-3 Survey Form for Industry Database” โดยให้โรงงำนอุตสำหกรรมกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน และน ำส่งส ำเนำให้กับ กก.วล. ทรำบ นอกจำกน้ี กนอ. ยังได้จัดท ำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
e-Permission Privilege (e-PP) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้โรงงำนอุตสำหกรรมแจ้งข้อมูลอีกด้วย 
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ที่มำ : จัดท ำโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 4 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายหลังการเปลี่ยนแปลงขอตัดพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุด 
ออกจากผังแม่บทการใช้ที่ประโยชน์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เม่ือปี พ ศ  2561 
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ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ได้ถูกพัฒนำขึ้นตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในแผนระยะยำวของโครงกำรอีสเทิร์น ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) 
โดยรัฐบำลได้มอบหมำยให้ กนอ. ควบคุมดูแล โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมแห่งอุตสำหกรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 1 (1 ,400 ไร่) เร่ิมก่อสร้ำงตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2532 หลังจำกรำยงำน 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับควำมเห็นชอบจำก สผ. ในปี พ.ศ. 2532 และได้มีกำรพัฒนำท่ำเรือ
อุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 2 (1,470 ไร่) ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำก สผ. ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อก่อให้เกิดกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจด้ำนอุตสำหกรรมของประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยอุตสำหกรรมหลัก 3 ประเภท คือ กลุ่ม
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี ปุ๋ย และโซดำแอช (Soda Ash) โดยในกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 2 ได้
รวมถึงอุตสำหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้ำ และคลังเก็บก๊ำซธรรมชำติเหลวไว้ด้วย และจำกแผนแม่บทกำรพัฒนำท่ำเรือ
อุตสำหกรรมมำบตำพุด กนอ. ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ โครงกำร
พัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 3 (1,000 ไร่) ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำก กก.วล. เม่ือปี พ.ศ. 2562 
(ปัจจุบันระยะที่ 3 ยังไม่ได้ก่อสร้ำง) โดยองค์ประกอบของท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด คือ บริเวณพื้นที่ถมทะเล
ทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ทะเลที่ถูกประกำศเป็นเขตท่ำเรือ แบ่งกำรใช้พื้นที่เป็น 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ตั้งคลัง สินค้ำ และ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง พื้นที่บริเวณหน้ำท่ำเรือ และท่ำเรือที่ยื่นออกไปในทะเล ส ำหรับมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดไม่มีกำรก ำหนดควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษในพื้นที่  ขอบเขตพื้นที่
ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดทั้ง 3 ระยะ แสดงในรูปที่ 5 
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ที่มำ : จัดท ำโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 5 ขอบเขตพ้ืนที่ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ทั้ง 3 ระยะ  
 

4.2.2 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 

นิคมอุตสำหกรรมผำแดง ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของนิคมอตุสำหกรรมมำบตำพุด มีขนำดพื้นที่ 540.24 
ไร่ โดยเป็นกำรพัฒนำร่วมระหว่ำง กนอ. และบริษัท ผำแดงพร็อบเพอร์ตี้ส์ จ ำกัด (มหำชน) โดยได้รับควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมผำแดง เม่ือปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน มีโรงงำน
อุตสำหกรรมถือครองที่ดินที่เปิดด ำเนินกำรแล้ว 4 โรงงำน (มีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่เต็มพื้นที่แล้ว) ส่วนมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอตุสำหกรรมผำแดงไม่มีกำรก ำหนดควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษใน
พื้นที่ มีเพียงแต่ก ำหนดให้ควบคุมปริมำณกำรปล่อยสำรมลพิษของโรงงำนอุตสำหกรรมให้อยู่ในมำตรฐำนของ
กระทรวงอุตสำหกรรม ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมผำแดงแสดงในรูปที่ 6 
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ที่มำ : จัดท ำโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 6 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  
 

4.2.3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  

นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) (เดิมช่ือ นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก 
(มำบตำพุด)) เ ร่ิมพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้พัฒนำ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,741.32 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่อุตสำหกรรม 
3,031.57 ไร่ พื้นที่ระบบสำธำรณูปโภค 293.99 ไร่ และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 374.49 ไร่ โดยมีโรงงำน
อุตสำหกรรมตั้งอยู่ 73 แห่ง (นับตำมจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกิจกำร) ในเขตพื้นทีอุ่ตสำหกรรมยังมีพื้นที่ว่ำงจ ำนวน 
118 ไร่2 ทั้งน้ี จ ำนวนพื้นที่เพื่อขำย/เช่ำ อำจลดหรือเพิ่ม เน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือกำรโอนพื้นที่ ขอบเขต
พื้นทีนิ่คมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) แสดงในรูปที่ 7 

                                                             
2 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, https://www.ieat.go.th/ เข้ำถงึ ณ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 12 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

 
ที่มำ : จัดท ำโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 7 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2535 และมีกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรรวม 9 คร้ัง โดยคร้ังที่ 9  
มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อ่ำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) (คร้ังที่ 3)  
ในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีกำรก ำหนดควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษในพื้นที่ตำมกำรจัดสรรที่ดิน ดังตารางที่ 4 

 

 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 13 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 4 การควบคุมการระบายมลพิษที่ระบุในมาตรการป องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (พ ศ  2561) 

พื้นท่ีและระยะเวลาบังคับใช้ 
มลพิษท่ี
ควบคุม 

ความสูงปล่อง 
(เมตร) 

ค่าควบคุมมลพิษ 
การระบาย  

(ก ก ต่อไร-่วัน) 

อัตราระบาย
(กรัมต่อวินาที) 

พื้นท่ีท่ีมีการเป ดด าเนินการต้ังแต่
กรกฎาคม พ ศ  2546 

NOx 20 0.63 - 

30 0.95 - 

40 1.56 - 

50 2.41 - 
60 2.86 - 

SO2 20 3.52 - 

30 6.73 - 

40 10.49 - 
50 10.75 - 

60 10.95 - 

TSP 20 1.92 - 
30 3.18 - 

40 5.18 - 

50 7.46 - 

60 11.20 - 
พื้นท่ีท่ีมีการเป ดด าเนินการต้ังแต่
ตุลาคม พ ศ  2549 
  
  
  
  
  
  
  
 

NOx 
  
  
  
  

20 0.45 - 

30 0.68 - 

40 1.12 - 

50 1.73 - 
60 2.06 - 

SO2 
  
  
  
  

20 3.21 - 

30 6.14 - 
40 9.56 - 

50 9.80 - 

60 9.98 - 
 

 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 14 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 4 การควบคุมการระบายมลพิษที่ระบุในมาตรการป องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (พ ศ  2561) (ต่อ) 

พื้นท่ีและระยะเวลาบังคับใช้ 
มลพิษท่ี
ควบคุม 

ความสูงปล่อง 
(เมตร) 

ค่าควบคุมมลพิษ 
การระบาย  

(ก ก ต่อไร-่วัน) 

อัตราระบาย
(กรัมต่อวินาที) 

 TSP 20 1.69 - 

  30 2.80 - 

  40 4.57 - 

  50 6.58 - 
60 9.88 - 

หลังเพิ่มส่วนขยาย 

Zone A (63.78 ไร่)  
พ ศ  2551* 
  

NOx 60 2.05 1.51 

SO2 60 8.81 6.50 
TSP 60 8.74 6.45 

Zone B (332.41 ไร่)  
พ ศ  2551* 
   

NOx 60 0.08 0.31 

SO2 60 0.30 1.15 
TSP 60 0.33 1.23 

Zone C  (50.09 ไร่)   
พ ศ  2556* 
  

NOx 60 1.09 0.63 

SO2 60 5.49 3.18 

TSP 60 5.21 3.02 
Zone D  (309.95 ไร่) 
 พ ศ  2556 * 
  

NOx 60 0.08 0.29 

SO2 60 0.30 1.08 

TSP 60 0.33 1.18 
หมำยเหตุ :  - ไม่ระบุค่ำ 
    * โรงงำนในพ้ืนที่ส่วนขยำย บังคับปล่องสูงไม่น้อยกว่ำ 60 เมตรทั้งหมด 
ที่มำ : มำตรกำรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม รำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก (มำบตำพุด) ส่วนขยำย ครั้งที่ 3  (เห็นชอบตำมเลขที่  
อก.5102.3.1/4759 ลงวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2561) 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 15 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

 
ที่มำ : รำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
โครงกำรคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) ประจ ำเดือนมกรำคม-มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
(http://eia.onep.go.th/projectdetail.php?id=9273) 

รูปที่ 8 แผนผังแสดงพ้ืนที่ตามการควบคุมอตัราการระบายมลพิษในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) ตามมาตรการป องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของนิคมอุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ที่ไดร้ับความเห นชอบ พ ศ  2561 
 

4.2.4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับอุตสำหกรรมที่ต่อเน่ือง
จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีบริเวณพื้นที่มำบตำพุด และเพื่อกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคตำมนโยบำยของรัฐบำล 
ปัจจุบัน มีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น 3,220.25 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อุตสำหกรรม 2,587.85 ไร่ พื้นที่พำณิชยกรรม 3.11 ไร่ พื้นที ่
สีเขียวและแนวกันชน 322.20 ไร่ ปัจจุบันมีโรงงำนเข้ำมำด ำเนินกำรภำยในพื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ ำนวน 
20 โรงงำน (นับตำมจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกิจกำร) และ 1 สถำนีไฟฟ้ำย่อย ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ว่ำงในเขต
อุตสำหกรรมเพื่อขำย/เช่ำ3 ทั้งน้ี จ ำนวนพื้นที่ อำจลดหรือเพิ่ม เน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือกำรโอนพื้นที่ 
ขอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย แสดงในรูปที่ 9 

                                                             
3 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, https://www.ieat.go.th/ เข้ำถงึ ณ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 16 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

 
ที่มำ : จัดท ำโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 9 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
 

นิคมอุตสำหกรรมเอเซียได้จดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม
เอเซีย และได้รับควำมเห็นชอบคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2544 ต่อมำมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยงำนในปี พ.ศ. 2550 และล่ำสุด 
มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย ส่วนขยำย (คร้ังที่ 1) ทีไ่ด้รับ
ควำมเห็นชอบในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีกำรก ำหนดควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษในพื้นที่ตำมกำรจัดสรรที่ดิน สรุปดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 17 
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ตารางที่ 5 การควบคุมการระบายมลพิษที่ระบุในมาตรการป องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (พ ศ  2559) 

พื้นท่ีและระยะเวลาบังคับใช้ 
มลพิษท่ี
ควบคุม 

ความสูงปล่อง 
(เมตร) 

ค่าควบคุมมลพิษ 
การระบาย (ก ก ต่อไร-่วัน) 

อัตราระบาย
(กรัมต่อวินาที) 

พื้นที่อุตสำหกรรมส ำหรับ 
โรงงำนอุตสำหกรรมที่เปิดด ำเนินกำร
แล้ว ก่อนกำรขยำย ครั้งที่ 1  
(พ.ศ. 2559) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOx 
  
  
  
  

20 0.75 - 

30 1.50 - 
40 3.67 - 

50 4.42 - 

60 6.66 - 

SO2 
  
  
  
  

20 2.24 - 

30 3.30 - 

40 4.45 - 

50 5.30 - 
60 7.38 - 

TSP 
  
  
  
  

20 0.75 - 

30 1.34 - 

40 2.16 - 
50 2.99 - 

60 4.29 - 

หลังเพิ่มส่วนขยาย ครั้งท่ี 1 * 
พื้นที่อุตสำหกรรมที่เหลือของ
โครงกำรเดิม (1,118.1 ไร่) 

  

NOx 60 5.1 66.1 

SO2 60 2.24 29 

TSP 60 2.12 27.6 

พื้นที่อุตสำหกรรมของนิคม
อุตสำหกรรม ส่วนขยำย (691.35 ไร่) 

NOx 60 5.1 16.1 

SO2 60 2.24 53.2 

TSP 60 2.12 22.4 
หมำยเหตุ : - ไมร่ะบุค่ำ 
  * โรงงำนในพ้ืนที่ส่วนขยำย บังคับปล่องสูงไม่น้อยกว่ำ 60 เมตรทั้งหมด 
ที่มำ : มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 
ส่วนขยำย (ครั้งที่ 1) ในหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/14942 ลงวันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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4.2.5 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 

นิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล ตั้งอยู่ในเขตเทศบำลเมืองมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
เดิมเป็นโครงกำรเขตประกอบอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล ของบริษัท อำร์ไอ แอล 1996 จ ำกัด เพื่อรองรับโรงงำน
อุตสำหกรรมในกลุ่มปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมเก่ียวเน่ือง เป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัทในเครือ
ซีเมนต์ไทย โดยได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม 
เม่ือปี พ.ศ. 2547 ต่อมำได้ขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรเม่ือมีควำมชัดเจนเร่ืองกลุ่มอุตสำหกรรมที่จะเข้ำมำ
ก่อตั้งในพื้นที่ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบเม่ือปี พ.ศ. 2551 และบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมด ำเนินกำรกับ 
กนอ. เปลี่ยนช่ือเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล เป็นนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล ในปี พ.ศ. 2551 และ
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีกำรก ำหนดควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษในพื้นที่ตำม
กำรจัดสรรที่ดิน สรุปดังตารางที่ 6 ทั้งน้ี ปัจจุบันนิคมอุตสำหกรรม อำร์ ไอ แอล มีขนำดพื้นที่รวม 1,736.27 ไร่ โดยมี
แนวทำงกำรใช้ประโยชน์พื้นที่นิคมอุตสำหกรรม ประกอบด้วย พื้นที่อุตสำหกรรม 1,277.60 ไร่ (ร้อยละ 73.58) พื้นที่
สำธำรณูปโภค 285.07 ไร่ (ร้อยละ 16.42) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 173.6 ไร่ (ร้อยละ 10) ปัจจุบันมีผู้ใช้ที่ดินใน
เขตนิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 24 บริษัท และเขตพื้นที่อุตสำหกรรมยังมีพื้นที่ว่ำงจ ำนวน 390 ไร่4 ขอบเขตพื้นที่ 
นิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล แสดงในรูปที่ 10 

 
ที่มำ : จัดท ำโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 10 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 
 

                                                             
4 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, https://www.ieat.go.th/ เข้ำถงึ ณ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 6 การควบคุมการระบายมลพิษที่ระบุในมาตรการป องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (พ ศ  2552) 

พื้นท่ีและระยะเวลาบังคับใช้ 
มลพิษท่ี
ควบคุม 

ความสูงปล่อง 
(เมตร) 

ค่าควบคุมมลพิษ 
การระบาย (ก ก ต่อไร-่วัน) 

อัตราระบาย
(ก ก ต่อวัน) 

โรงงำนอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น 
จ ำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำ 5 โรงอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2) 

SO2 - - 13,436 

NOx - - 2,885 

โรงงำนโอเลฟินส์ ของบริษัท เอสซีจี 
เคมิคอลส์ จ ำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท 
มำบตำพุดโอเลฟินส์ จ ำกัด) 

SO2 - - 6,200 

NOx - - 5,818 

TSP - - 2,962 
พื้นที่ทั่วไปในนิคมอุตสำหกรรม 
อำร์ ไอ แอล 
 
 

NOx 
  
  

  
  

10 2.30 - 

20 3.50 - 

30 4.20 - 
40 4.93 - 

50 5.32 - 

  60 5.75 - 

 SO2 
 

10 11.24 - 
 20 15.23 - 

 30 19.43 - 

 40 22.32 - 

 50 27.42 - 
 60 28.56 - 

 TSP 
 

10 2.27 - 

 20 2.92 - 
 30 3.81 - 

 40 4.87 - 

 50 6.23 - 

 60 7.25 - 
หมำยเหตุ : - ไม่ได้ระบุค่ำ 
ที่มำ : มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล  
ส่วนขยำย เลขที่ ทส 1009.3/3159 ลงวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2552 
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5 การศึกษามลพิษอากาศ NOx และ SO2 

5.1 สถานการณ์การระบายและการจัดการมลพิษอากาศ NOx และ SO2  

กำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ในกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ศึกษำน้ัน เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย  
กกวล. ในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำยงำน  
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรก ำหนดมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร
ด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำน ในบริเวณพื้นที่ มำบตำพุด จังหวัดระยอง เก่ียวกับกำรปรับลดมลพิษตำม
หลักเกณฑ์ 80:20 และกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศในบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ของ สผ. 
ซ่ึงหลังจำกน้ัน กนอ. ได้ศึกษำศักยภำพกำรรองรับมลพิษทำงอำกำศบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง โดยเน้นที่
มลพิษหลัก 3 ชนิด คือ NO2 SO2 และ TSP โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลและตัวแปรน ำเข้ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่
ใช้ในกำรศึกษำศักยภำพกำรรองรับมลพิษทำงอำกำศบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ให้มีควำมถูกต้องเช่ือถือได้
มำกขึ้น ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำกำรท ำนำยของแบบจ ำลอง CALPUFF รวมถึงแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ที ่กนอ. 
ใช้ท ำกำรศึกษำคำดกำรณ์ค่ำควำมเข้มข้น 1 ช่ัวโมงสูงสุดใด ๆ (Maximum Ground Level Concentration หรือ 
Max. GLC) ของก๊ำซ NO2 และก๊ำซ SO2 สูงกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปเกินกว่ำ 8 เท่ำ 
และ 4 เท่ำ ตำมล ำดับ กก.วล. จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเพื่อ
ศึกษำกำรใช้งำนแบบจ ำลองที่เปน็ที่ยอมรับ ซ่ึงรวมถึงแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำร
จัดกำรเชิงพื้นที่ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล วำงแผนด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบจ ำลองควบคู่กับมำตรกำรต่ำง ๆ  เช่น 
ระบบเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมแหล่งก ำเนิดที่ส ำคัญ กำรปรับลดมลพิษตำมหลักเกณฑ์ 80:20 ในพื้นที่ 
รำยงำน EIA ของโครงกำรต่ำง ๆ  ซ่ึงค่ำอัตรำกำรระบำย NOx และ SO2 ในพื้นที่มำบตำพุด พ.ศ. 2550-2555 ตำม
ฐำนข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพื้นที่มำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ของ สผ. ตั้งแต่ก ำหนดให้ใช้กำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมหลักเกณฑ์ 80:20 มีค่ำลดลง โดยมี 
แนวทำงกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำรด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำนในพื้นที่มำบตำพุดและพื้นที่อื่น ๆ ซ่ึงได้รับควำม
เห็นชอบจำก กก.วล. ในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี  

1) การก าหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Rate Determination) ในพ้ืนที่
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ใช้กำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศขั้นคัดกรองตำมแนวทำงของ U.S. 
EPA เป็นเกณฑ์ในกำรจ ำแนกระดับกำรควบคุมอัตรำกำรระบำย NOx และ SO2 จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/
หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้นโดยกำรเปรียบเทียบค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดที่ได้จำกกำรประเมิน 
(Maximum Ground Level Concentration) กับระดับผลกระทบที่มีนัยส ำคัญ (Significant Impact Level หรือ 
SIL) ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคัดกรอง ดังน้ี 

(1) ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดจำกแบบจ ำลองฯ ไม่เกินค่ำ SIL ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมท่ีน ำเข้ำ
แบบจ ำลอง ในกรณีที่ค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำกผลกำรตรวจวัดในพื้นที่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศ 
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(2) ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดจำกแบบจ ำลองฯ เกินค่ำ SIL หรือ ในกรณีที่พบค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำก 
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพื้นที่ศึกษำตั้งแต่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศ ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมหลักเกณฑ์ 80:20 คือ ปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกค่ำที่
ด ำเนินกำรจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงกำรเดิม (Emission Offset) หรือของโครงกำรอื่น ๆ 
(Emission Trading) แล้วแต่กรณี เพื่อน ำอัตรำกำรระบำยมลพิษไปให้กับแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้นของโครงกำรตั้งใหม่ หรือโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต หรือกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมลพิษที่ปรับลดลง 

(3) กรณีที่โครงกำรตั้งอยู่ในพื้นที่ นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่ มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคม
อุตสำหกรรม ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมกรอบอัตรำกำรระบำยมลพิษต่อพื้นที่ที่มีกำรจัดสรรไว้แล้ว 

(4) กรณีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสำหกรรม ให้น ำ
ผลต่ำงของค่ำควำมเข้มข้นที่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศส ำหรับมลพิษน้ันฯ กับ  
ค่ำ Background Concentration สูงสุดที่ตรวจวัดได้ มำใช้ในกำรหำค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษต่อพื้นที่ที่เหมำะสม
ส ำหรับปล่องระบำยมลพิษที่ควำมสูง 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เมตร ตำมล ำดับ 

(5) กำรก ำหนดอัตรำกำรระบำยมลพิษของโครงกำรจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรพิจำรณำเลือกใช้
ระบบบ ำบัดมลพิษซ่ึงเป็นเทคโนโลยีกำรควบคุมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (Best Available Control Technology; BACT) 
และ/หรือสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ โดยให้ สผ. พิจำรณำตำม
ข้อก ำหนดของ U.S. EPA เป็นกรณีไป (Case-by-Case) 

2) การก าหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Rate Determination) ในพ้ืนที ่
อื่น   กรณีที่พบค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศส ำหรับ NO2 และ SO2  
ในพื้นที่ศึกษำตั้งแต่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำม
หลักเกณฑ์ 80:20 คือ ปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกค่ำที่ด ำเนินกำรจริง (Maximum Actual Emission) ของ
โครงกำรเดิม (Emission Offset) หรือของโครงกำรอื่น ๆ (Emission Trading) แล้วแต่กรณี เพื่อน ำอัตรำกำรระบำย
มลพิษไปให้กับแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้นของโครงกำรตั้งใหม่ 
หรือโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมลพิษที่ปรับ
ลดลง ทั้งน้ี โครงกำรต้องประเมินค่ำควำมเข้มข้นของมลพิษทำงอำกำศสะสม ซ่ึงบ่งบอกผลกระทบรวม (Total 
Impact) ที่จะใช้เพื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ก ำหนดดังน้ี  

(1) ก ำหนดให้ใช้ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดที่ได้จำกกำรประเมิน ที่ได้ท ำกำรปรับค่ำควำมเข้มข้นมลพิษ 
ที่ประเมินได้ให้อยู่ในสภำวะมำตรฐำน (1 บรรยำกำศ และ 25 องศำเซลเซียส) แล้ว รวมกับค่ำควำมเข้มข้นพื้นฐำนใน
บรรยำกำศก่อนมีโครงกำร 

(2) กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำรประเมินผลกระทบ
รวม (Total Impact) มีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (Exceedance) โครงกำรจะต้องท ำกำรปรับ
ลดอัตรำกำรระบำยมลพิษลงจนกว่ำผลกำรประเมินจะอยู่ภำยในมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ  
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(3) กรณีสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ที่มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพื้นที่ศึกษำ
สูงกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ กำรประเมินผลกระทบรวม (Total Impact) จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำ
กำรด ำเนินกำรโครงกำรจะไม่ส่งผลให้ช่วงระดับควำมเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภำพที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไป 

5.1.1 อัตราการระบาย NOx และ SO2 ตามค่าควบคุมในรายงาน EIA    

อัตรำกำรระบำย NOx และ SO2 จำกโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดในหัวขอ้
น้ี เป็นข้อมูลได้จำกกำรรวบรวมค่ำควบคุมในรำยงำน EIA5 (หรือค่ำที่ได้รับอนุญำตทำงบัญชี) ของโรงงำนแต่ละแห่ง
ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2550-2562 มำท ำกำรค ำนวณและวิเครำะห์ผล พบว่ำ ในปัจจุบัน (ณ เดือนกันยำยน  
พ.ศ. 2562) จำกแหล่งก ำเนิดภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ลดลงจำกปี พ.ศ. 2550 (ซ่ึงเป็น 
ปีทีเ่ร่ิมน ำหลักเกณฑ์กำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษ 80:20 มำใช้) โดยมีค่ำระบำย NOx ลดลงประมำณร้อยละ 13 
(หรือลดลงประมำณ 314 กรัมต่อวินำที โดยปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2562 มีค่ำกำรระบำย 2,430.20 และ 2,116.44 
กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ) และค่ำกำรระบำย SO2 ลดลงประมำณร้อยละ 20 (หรือลดลงประมำณ 439 กรัมต่อวินำที 
โดยปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2562 มีค่ำกำรระบำย 2,177.27 และ 1,738.21 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ) ในขณะที่
จ ำนวนปล่องระบำย NOx และ SO2 เพิ่มขึ้น จำก 295 ปล่อง เป็น 416 ปล่อง และ 179 ปล่อง เป็น 222 ปล่อง 
ตำมล ำดับ แสดงดังรูปที่ 11 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 รวบรวมจำกฐำนข้อมูล “ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพ้ืนที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ( EMISSION 
SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA)” ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Update) เมื่อวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มงำนปิโตรเคมี  
กองวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และรวบรวม รำยงำน EIA/EHIA/IEE  
(ตำมข้อก ำหนดของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย) จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
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(ก) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ 
NOx 

 

(ข) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2 

 

รูปที่ 11 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 ในช่วงปี พ ศ  2550-2562 
 

เม่ือพิจำรณำถึงสำเหตุที่ท ำให้ค่ำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด  
มีกำรเปลี่ยนแปลง พบว่ำเกิดจำก 3 สำเหตุหลัก ได้แก่ 

1) การใช้หลักเกณ ์ 80:20 เป็นสำเหตุหลักที่ส่งผลให้ค่ำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศลดลง โดย
โครงกำรตั้งใหม่ หรือขยำยก ำลังกำรผลิต หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในพื้นที่และเข้ำข่ำยต้องด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ 80:20 ส่งผลให้ค่ำกำรระบำย NOx ลดลงประมำณร้อยละ 17 (หรือลดลงประมำณ 335 กรัมต่อวินำที 
โดยปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2562 มีค่ำกำรระบำย 1,919.19 และ 1,583.97 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ) และค่ำกำร
ระบำย SO2 ลดลงประมำณร้อยละ 24 (หรือลดลงประมำณ 450 กรัมต่อวินำที โดยปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2562  
มีค่ำกำรระบำย 1,840.32 และ 1,390.76 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ) แสดงดังรูปที ่12 โดยโครงกำรได้ใช้วิธีกำรจัดกำร
และควบคุมกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศ เช่น เปลี่ยนเช้ือเพลิง ลดปริมำณซัลเฟอร์ในเช้ือเพลิง รวมถึง กำรเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อควบคุมหรือบ ำบัดมลพิษ ดังตัวอย่ำงในตารางที่ 7 
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(ก) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx  
เฉพาะโรงงานท่ีใช้หลักเกณ ์ 80:20 

 

(ข) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2  

เฉพาะโรงงานท่ีใช้หลักเกณ ์ 80:20 

 

รูปที่ 12 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 เฉพาะโรงงานที่ใช้หลักเกณ ์ 80:20 
 

ตารางที่ 7 ตัวอย่างเทคโนโลยีควบคุมหรือบ าบัดมลพิษ NOx และ SO2 

เทคโนโลยีควบคุม NOx เทคโนโลยีควบคุม SO2 

- Low NOx Burner, Dry Low NOx Burner, Ultra 
Low NOx Burner 
- Steam Injection 
- Selective Catalytic Reduction (SCR), Selective 

Non Catalytic Reduction (SNCR) 
- Water injection system 
- ระบบบ ำบัดอำกำศแบบเผำไหม้ชนิด Direct Fired 

Thermal Oxidizer (DFTO) 
- ระบบบ ำบัดอำกำศแบบเผำไหม้ชนิด Regenerative 

Thermal Oxidizer (RTO) 

- SOx Reduction Additive Injection 
- Tail Gas Treating Unit (TGTU) 
- Seawater Flue Gas Desulphurization (SW-FGD) 
- SO2 Scrubber 
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ค่าควบคุม NOx เฉพาะโรงท่ีใช้หลัก 80:20
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ค่าควบคุม SO2 เฉพาะโรงท่ีใช้หลัก 80:20
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2) การใช้ค่า SIL ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำค่ำกำรระบำย NOx และ SO2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ
เกิดขึ้นเฉพำะโครงกำรที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2556–2562 แสดงดังรูปที่ 13 ซ่ึงโครงกำรตั้งใหม่ 
หรือขยำยก ำลังกำรผลิต หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรได้ใช้ค่ำ SIL สอดคล้องตำมแนวทำงในกำรประเมินผล
กระทบด้ำนคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับ
โครงกำรด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำนในพื้นที่มำบตำพุดและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก  กก.วล.  
ในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2556 กล่ำวคือ “กรณีควำมเข้มข้นสูงสุดจำกแบบจ ำลองฯ 
ไม่เกินค่ำ SIL ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมที่น ำเข้ำแบบจ ำลอง ในกรณีที่ค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำกผลกำร
ตรวจวัดในพื้นที่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ”  

3) การใช้วิธีการอื่น   ส่งผลให้ค่ำกำรระบำย NOx และ SO2 ลดลง เช่น กำรใช้ค่ำ Max Actual  
กำรเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิง (เช่น เปลี่ยนจำกน้ ำมันเตำเป็นก๊ำซธรรมชำติ)  กำรทบทวนรำยละเอียดและประเมิน 
ค่ำกำรระบำยใหม่เพื่อควำมถูกต้อง เป็นต้น 

(ก) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx  
เฉพาะโรงงานท่ีใช้ SIL 

 

(ข) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2  

เฉพาะโรงงานท่ีใช้ SIL 

 

รูปที่ 13 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 เฉพาะโรงงานที่ใช้ค่า SIL 
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ค่าควบคุม NOx เฉพาะโรงท่ีใช้ SIL

จ ำนวนปล่อง อัตร ำกำรระบำย NOx
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ค่าควบคุม SO2 ของโรงท่ีใช้ SIL 

จ ำนวนปล่อง อัตร ำกำรระบำย SO2
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เม่ือพิจำรณำกำรระบำย NOx และ SO2 ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษมำบตำพุด  
มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง โดยเป็นโรงงำนที่ระบำย 
NOx จ ำนวน 96 แห่ง (ไม่มีกำรระบำย NOx จ ำนวน 5 แห่ง) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 85 แห่ง 
ประกอบด้วย นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 49 แห่ง นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) 25 แห่ง 
นิคมอุตสำหกรรมผำแดง 4 แห่ง นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 5 แห่ง และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล 2 แห่ง และอยู่
ภำยนอกพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 11 แห่ง แสดงดังรูปที่ 14 ซ่ึงมีค่ำกำรระบำย NOx รวม 2,116.44 กรัมต่อ
วินำที จำก 416 ปล่อง แสดงดังตารางที่ 8 และเม่ือพิจำรณำตำมควำมสูงของปล่อง พบว่ำในช่วงควำมสูงระหว่ำง 30 
ถึง 40 เมตร มีกำรระบำย NOx รวม 798 กรัมต่อวินำที จำก115 ปล่อง แสดงดังรูปที่ 16 ส่วนโรงงำนที่ระบำย SO2  
มีจ ำนวน 57 แห่ง (ไม่ระบำย SO2 จ ำนวน 44 แห่ง) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 52 แห่ง คือ  
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 34 แห่ง นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) 11 แห่ง นิคม
อุตสำหกรรมผำแดง 3 แห่ง นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 2 แห่ง และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล 2 แห่ง และอยู่นอก
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 แห่ง แสดงดังรูปที่ 15 ซ่ึงมีค่ำกำรระบำย SO2 รวม 1,738.21 กรัมต่อวินำที จำก 
222 ปล่อง แสดงดังตารางที่ 8 และเม่ือพิจำรณำตำมควำมสูงของปล่อง พบว่ำในช่วงควำมสูงระหว่ำง 100 ถึง 200 
เมตร มีค่ำกำรระบำย SO2 รวมมำกที่สุด 957.01 กรัมต่อวินำที จำก 8 ปล่อง แสดงดังรูปที่ 17 

 
ที่มำ :  
- ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพ้ืนที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP 
TA PHUT AREA) ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562, ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2562 
- รำยงำน EIA/EHIA/IEE (ตำมข้อก ำหนดของ กนอ.) ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562  
- รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 14 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ก าหนดค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx  ในปี พ ศ  2562 
 

85 โรงงาน11 โรงงาน

ในพื้น ท่ีน ิคมอุตสาหกรรม นอกพื้น ท่ีน ิคมอุตสาหกรรม

WHA 25 โรงงำน

ผำแดง 4 โรงงำน

เอเซีย 5 โรงงำน

มำบตำพุด 49 โรงงำน

ในพื้นทีเ่ขตควบคมุมลพษิ รวม 96 โรงงาน

RIL 2 โรงงำน
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ที่มำ :  
- ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพ้ืนที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP 
TA PHUT AREA) ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562, ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2562 
- รำยงำน EIA/EHIA/IEE (ตำมข้อก ำหนดของ กนอ.) ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562  
- รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 15 จ านวนโรงงานที่ก าหนดค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2 ในปี พ ศ  2562 
 

ตารางที่ 8 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 ในปี พ ศ  2562 

พื้นท่ี 

NOx SO2 

จ านวนปล่อง 
ค่าการระบาย 

(กรัมต่อวินาที)  
จ านวนปล่อง 

ค่าการระบาย 

(กรัมต่อวินาที) 

ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด 416 2,116.44 222 1,738.21 

ในเขตนิคมอุตสำหกรรม 368 1,489.71 194 1,721.63 

นอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 48 626.73 28 16.58 

หมำยเหตุ : - นับรวมปล่องส ำรอง  
- ค่ำควบคุมกำรระบำย NOx และ SO2 ที่แสดงในฐำนข้อมูลที่จัดท ำภำยใต้โครงกำร เป็นค่ำกำรระบำยจำก 2 กรณี ได้แก่ (1) ค่ำกำรระบำยที่
ก ำหนดในรำยงำน EIA/EHIA/IEE และ (2) ค่ำกำรระบำยทีค่ ำนวณจำกค่ำควำมเข้มข้น กรณีที่พบว่ำมีกำรควบคุมกำรระบำยโดยก ำหนดเป็นค่ำ
ควำมเข้มข้น โดยใช้สูตร Flow rate คูณ mg/m3  
ที่มำ : - ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพ้ืนที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA 

IN MAP TA PHUT AREA) ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562, ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม, 2562 
- รำยงำน EIA/EHIA/IEE (ตำมข้อก ำหนดของ กนอ.) ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 
- รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

 

52 โรงงาน
5 โรงงาน

ในพื้น ท่ีน ิคมอุตสาหกรรม

นอกพื้น ท่ีน ิคมอุตสาหกรรม

WHA 11 โรงงำน

ผำแดง 3 โรงงำน

เอเซีย 2 โรงงำน

มำบตำพุด 34 โรงงำน

ในพื้นทีเ่ขตควบคมุมลพษิ รวม 57 โรงงาน

RIL 2 โรงงำน
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หมำยเหตุ : รวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 16 จ าแนกความสูงปล่องทีก่ าหนดค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx  ในปี พ ศ  2562 
 

 
หมำยเหตุ : รวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 17 จ าแนกความสูงปล่องทีก่ าหนดค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2 ในปี พ ศ  2562 
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5.1.2 อัตราการระบาย NOx และ SO2 จากผลการตรวจวัดปล่องระบาย (ค่าตรวจวดัจริง) 

อัตรำกำรระบำย NOx และ SO2 ที่ค ำนวณได้จำกค่ำตรวจวัดปล่องระบำย หรือค่ำตรวจวัดจริง6 ของ
โรงงำนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด พบว่ำมีค่ำอัตรำกำรระบำย NOx เท่ำกับ 905.04 กรัมต่อวินำที จำก 315 
ปล่อง คิดเป็นร้อยละ 47.76 ของค่ำควบคุมในรำยงำน EIA (ดังรูปที่ 18) ซ่ึงปัจจุบันยังมีปล่องที่ไม่มีกำรระบำย NOx 
จ ำนวน 101 ปล่อง และมีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 683.43 กรัมต่อวินำที โดยมีสำเหตุจำก 

(1) ไม่มีผลกำรตรวจวัด (เน่ืองจำกยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง ไม่มีกำรใช้งำนตำมที่ก ำหนดในรำยงำน และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไม่ก ำหนดให้ตรวจวัด) จ ำนวน 79 ปล่อง มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 233.81 
กรัมต่อวินำที  

(2) โรงงำนหยุดประกอบกิจกำร/ไม่มีกระบวนกำรผลิตที่ระบำย NOx จ ำนวน 20 ปล่อง  
มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 447.44 กรัมต่อวินำที  

(3) ไม่ทรำบสถำนะกำรระบำย NOx จ ำนวน 2 ปล่อง มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 2.19 กรัมต่อ
วินำท ี 

และมีค่ำอัตรำกำรระบำย SO2 เท่ำกับ 784.93 กรัมต่อวินำที จำก 152 ปล่อง คิดเป็นร้อยละ 45.16 
ของค่ำควบคุมในรำยงำน EIA (ดังรูปที่ 19) ซ่ึงปัจจุบันยังมีปล่องที่ไม่มีกำรระบำย SO2 จ ำนวน 70 ปล่อง และมีค่ำ
ควบคุมในรำยงำน EIA รวม 290.99 กรัมต่อวินำที โดยมีสำเหตุจำก 

(1) ไม่มีผลกำรตรวจวัด (เน่ืองจำกยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง ไม่มีกำรใช้งำนตำมที่ก ำหนดในรำยงำน และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไม่ก ำหนดให้ตรวจวัด) จ ำนวน 44 ปล่อง มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 200.56 
กรัมต่อวินำที  

(2) โรงงำนหยุดประกอบกิจกำร/ไม่มีกระบวนกำรผลิตที่ระบำย SO2 จ ำนวน 24 ปล่อง มีค่ำควบคมุ
ในรำยงำน EIA รวม 84.67 กรัมต่อวินำที  

(3) ไม่ทรำบสถำนะกำรระบำย SO2 จ ำนวน 2 ปล่อง มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 5.76 กรัมต่อ
วินำที  

โดยแสดงรำยละเอียดสถำนะปล่องที่ไม่มีกำรระบำย NOx และ SO2 ดังตารางที่ 9 และตารางที่ 10 
 

                                                             
6 รวบรวมค่ำกำรระบำยจำกรำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) ของแต่ละโครงกำร รำยงำนไปยังส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือ
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันที่สุด จ ำนวน 2 รอบรำยงำน คือ รำยงำน Monitor ครั้งที่ 1 เดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 และรำยงำน Monitor ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎำคมถึงธันวำคม พ.ศ. 2561 ในกรณีที่ไม่มีรำยงำนช่วงเวลำดังกล่ำว ที่ปรึกษำได้รวบรวม
ค่ำกำรระบำยจำกรำยงำน Monitor ย้อนหลัง 2 ครั้งล่ำสุดที่มีกำรรำยงำนข้อมูล และน ำไปหำค่ำเฉลี่ย 
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หมำยเหตุ : รวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 18 การเปรียบเทียบอตัราการระบายที่ไดจ้ากค่าควบคุมในรายงาน EIA และค่าที่ตรวจวดัจริง ของ NOx  
 

 
หมำยเหตุ : รวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 19 การเปรียบเทียบอตัราการระบายที่ไดจ้ากค่าควบคุมในรายงาน EIA และค่าที่ตรวจวดัจริงของ SO2 
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ตารางที่ 9 สรุปข้อมูลปล่องที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 

นิคมอุตสาหกรรม 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
 (กรัมต่อวินาที) 

1) ไม่มีผลการตรวจวัด* รวม  79 233.81 44 200.56 

ในนิคมอุตสำหกรรม 67 140.06 38 198.44 

นอกนิคมอุตสำหกรรม 12 93.75 6 2.12 

2) หยุดประกอบกิจการ/ไม่มีกระบวนการผลิตท่ีระบาย 
NOx และ SO2 รวม  

20 447.44 24 84.67 

ในนิคมอุตสำหกรรม 7 3.38 14 82.95 

นอกนิคมอุตสำหกรรม 13 444.06 10 1.72 

3) ไม่ทราบสถานะการระบาย NOx และ SO2 รวม  2 2.19 2 5.76 

ในนิคมอุตสำหกรรม 2 2.19 2 5.76 

นอกนิคมอุตสำหกรรม 0 0 0 0 

รวมปล่องท่ีก าหนดค่าควบคุมในรายงาน EIA  
แต่ไม่มีการระบายจริง 1)+2)+3) 

101 683.43 70 290.99 

หมำยเหตุ : * รวมกรณียกเลิกกำรใช้งำนปล่อง ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ไม่มีกำรใช้งำนตำมที่ก ำหนดในรำยงำน และ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ก ำหนดให้ตรวจวัด ซ่ึงอำจจะมีกำรระบำยในอนำคต 

               - นับรวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 
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ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2  

นิคม
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุ 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

1) ไม่มีผลการตรวจวัด (เนื่องจากกรณียกเลิกการใช้งานปล่อง ยังไม่ด าเนินการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไม่มีการใช้งาน
ตามท่ีก าหนดในรายงาน มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ก าหนดให้ตรวจวัด) ซึ่งอาจจะมีการระบายในอนาคต 

มำบตำพุด บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำ 2 โรงโอเลฟินส์ไอ-หน่ึง 
(ช่ือเดิม โรงงำนผลิตสำร 
โอเลฟินส์ สำขำ ถนนไอ-หน่ึง) 

ยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง 1 2.02 - - 

 อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 5 11.25 - - 

 บริษัท สยำมโพลีสไตรีน 
จ ำกัด 

ยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง 
(พบหลักฐำนขอสงวนสิทธ์ิ
ค่ำควบคุม) 

1 3.98 - - 

 บริษัท โนวำ สตีล จ ำกัด 
(NOVA Nikko) 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 1 1.33 1 6.28 

 บริษัท อินโดรำมำ โพลีเอ
สเตอร์ อินดัสตรี้ จ ำกัด 
(มหำชน)  (ชื่อเดิม บริษัท 
ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน)) 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 
เน่ืองจำกปัจจุบัน
โครงกำรมีควำมต้องกำร
ใช้พลังงำนควำมร้อน
จำกเตำต้มน้ ำมันยังไม่
เต็มก ำลังกำรผลิต 

2 1.9530 2 0.46 

 ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 2 3.2870 2 0.7740 
 บริษัท พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำ 6 โรงกลั่นน้ ำมัน  
(ชื่อเดิม โรงกลั่นน้ ำมัน
ระยอง) 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 
เน่ืองจำกส่งกำกตะกอน
ปนเปื้อนน้ ำมันไปก ำจัด
โดยกำรเผำที่โรง
ปูนซีเมนต์นครหลวง 

1 0.22 1 1.14 
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โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 (ต่อ) 

นิคม
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุ 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

มำบตำพุด บริษัท โอเอสซี สยำมซิลิกำ 
จ ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พีพีจี 
สยำมซิลิกำ จ ำกัด) 

ยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง 
(ไม่พบหลักฐำนกำร
ยกเลิกสิทธ์ิค่ำควบคุม) 

3 0.0017 3 0.9004 

 บริษัท โกลว์ พลังงำน 
จ ำกัด (มหำชน) 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 
จะเดินเครื่องก็ต่อเม่ือ
ต้องกำรใช้ไอน้ ำสูงขึ้น
จนระบบผลิตหลักไม่
สำมำรถผลิตได้เท่ำน้ัน 

2 5.16 - - 

 บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 1 28.74 1 157.10 

 บริษัท บี เอส ที อิลำสโต
เมอร์ส จ ำกัด 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 1 1.1 1 1.10 

 บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (ชื่อเดิม 
บริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด) 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 1 0.33 1 0.20 

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 2.85 1 0.80 

 บริษัท อนุรักษ์พลังงำน 
ซิเมนต์ไทย จ ำกัด 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 1.24 1 1.41 

 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 2 0.2020 - - 

 บริษัท ลินเด้ไฮโค จ ำกัด 
(ชื่อเดิม บริษัท ทีไอจี ไฮโค 
จ ำกัด) 

ไม่ได้ตรวจวัด เน่ืองจำก
ยังไม่มีกำรใช้งำนตำมที่
ก ำหนดในรำยงำน EIA 

- - 2 0.0710 
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โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 (ต่อ) 

นิคม
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุ 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

ดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก  
(มำบตำพุด) 

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน 
จ ำกัด (TPRC) 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 1 0.11 - - 

บริษัท สยำมมิตซุย พีทีเอ 
จ ำกัด 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 1 0.42 - - 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 
จ ำกัด 

ไม่ได้ตรวจวัด เน่ืองจำก
ยังไม่มีกำรใช้งำนตำมที่
ก ำหนดในรำยงำน EIA 
(ไม่มีกำรใช้น้ ำมันดีเซล
เป็นเชื้อเพลิง) 

3 17.86 2 2.94 

 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
(ยังไม่มีติดตั้งระบบ LTO) 

1 0.7270 - - 

 บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 0.729 - - 

 บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ำกัด ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 2 1.2150 - - 

 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 2 6.00 2 0.7240 

 บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 0.1280 1 0.4480 

 บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้ำ  
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
(ก ำหนด) 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 2 0.0370 - - 

ผำแดง บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล 
จ ำกัด 

ไม่ได้ตรวจวัด เน่ืองจำก
ยังไม่มีกำรใช้งำนตำมที่
ก ำหนดในรำยงำน (จะ
ด ำเนินกำรเผำกรณีปล่อง 
G-920U เกิดขัดข้อง หรือ
ปริมำณกำกของเสียมำก
ต้องก ำจัดอย่ำงรวดเร็ว) 

1 0.073 - - 
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ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 (ต่อ) 

นิคม
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุ 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

ผำแดง บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล 
จ ำกัด (ต่อ) 

ไม่ได้ตรวจวัด เน่ืองจำก
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน
รำยงำน EIA ไม่ก ำหนดให้
ตรวจวัด SO2 

- - 5 0.8310 

 บริษัท ไทยโพลีคำร์บอเนต 
จ ำกัด 

ยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง 
(พบหลักฐำนขอสงวน
สิทธ์ิค่ำควบคุม) 

1 0.27 1 0.1120 

  ไม่ได้ตรวจวัด เน่ืองจำก
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน
รำยงำน EIA ไม่ก ำหนดให้
ตรวจวัด NOx 

2 0.437 - - 

 บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำ 11 (ชื่อเดิม บริษัท  
พีทีที โพลีเอทิลีน จ ำกัด) 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 2 2.32 - - 

เอเซีย บริษัท อินโดรำมำ  
ปิโตรเคมี จ ำกัด 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 1 0.63 - - 

 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ 
แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 6 8.23 - - 

 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 
จ ำกัด 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 1 0.22 1 0.0640 

 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 6 18.00 6 1.53 

 บริษัท สยำมเลเทกซ์
สังเครำะห์ จ ำกัด (เดิมเป็น
บริษัท สยำมโพลีเอททีลีน 
จ ำกัด) 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 1 0.10 - - 
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ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 (ต่อ) 

นิคม
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุ 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

อำร์ไอแอล บริษัท มำบตำพุดโอเลฟินส์ 
จ ำกัด 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 5 14.70 2 13.84 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกัด (มหำชน) สำขำ 
5 โรงอะโรเมติกส์ 2 (ช่ือ
เดิม บริษัท อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) (CPX ll,) 

ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 2 4.1910 2 7.7140 

นอกนิคม
อุตสำหกรรม 

บริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน)  

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 1 2.51 1 0.34 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
(ช่ือเดิม บริษัท พีทีที 
ยูทิลิตี้ จ ำกัด) 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 4 26.92 - - 

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 1 3.76 1 1.05 

 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอ
เรชั่น จ ำกัด 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 2 41.42 - - 

 บริษัท อำร์พีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) (ชื่อเดิม บริษัท 
ระยองเพียวริฟำยเออร์ 
จ ำกัด (มหำชน)) 

หยุดกำรผลิตชั่วครำว 4 19.1360 4 0.7260 

2) หยุดประกอบกิจการ และยกเลิกการใช้งานปล่อง      

มำบตำพุด บริษัท ลำเพิร์ท (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

หยุดประกอบกิจกำร (ไม่
พบหลักฐำนกำรยกเลิก
สิทธ์ิค่ำควบคุม) ปัจจุบัน 
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ 
จ ำกัด เช่ำพื้นที่ประกอบ
กิจกำร 

1 1.05 2 0.0148 
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ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีค่าที่ตรวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 (ต่อ) 

นิคม
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุ 

จ านวนปล่องและค่าควบคุมในรายงาน EIA  
ท่ีซึ่งไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

NOx SO2 
จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

จ านวน 
ปล่อง 

ค่าควบคุม 
(กรัมต่อวินาที) 

มำบตำพุด บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

ไม่มีกระบวนกำรผลิตที่
ระบำย NOx และ SO2 

5 2.06 8 65.02 

ดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก  
(มำบตำพุด) 

บริษัท แปซิฟิค พลำสติก 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

หยุดประกอบกิจกำร 
(ไม่พบหลักฐำนกำร
ยกเลิกสิทธ์ิค่ำควบคุม) 

1 0.27 1 0.004 

ผำแดง บริษัท ผำแดงอินดัสทรี 
จ ำกัด (มหำชน) 

หยุดประกอบกิจกำร 
(ไม่พบหลักฐำนกำร
ยกเลิกสิทธ์ิค่ำควบคุม) 

- - 3 17.92 

นอกนิคม
อุตสำหกรรม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำระยอง 
จ ำกัด 

หยุดประกอบกิจกำร 
(หมดสัญญำกับ กฟผ.) 

10 434.13 8 1.3872 

 APEX Petrochemical 
Co., Ltd   

หยุดประกอบกิจกำร 
(ไม่พบหลักฐำนกำร
ยกเลิกสิทธ์ิค่ำควบคุม) 

1 0.2540 - - 

 Thai Taffita Co., Ltd หยุดประกอบกิจกำร 
(ไม่พบหลักฐำนกำร
ยกเลิกสิทธ์ิค่ำควบคุม) 

2 9.6740 2 0.33 

3) ไม่ทราบสถานะการระบาย 
มำบตำพุด บริษัท เพอรอกซิไทย 

จ ำกัด 
ไม่ทรำบสถำนะกำร
ระบำย NOx และ SO2 

1 0.61 1 0.0072 

 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ 
จ ำกัด 

ไม่ทรำบสถำนะกำร
ระบำย NOx และ SO2 

1 1.58 1 5.75 

รวม 101 683.43 70 290.99 
หมำยเหตุ :  นับรวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 
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5.1.3 ความเข้มข้น NO2 และ SO2 ในบรรยากาศทัว่ไปในเขตพ้ืนทีค่วบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ผลกำรตรวจวัดก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบต่อเน่ือง (Air Quality Monitoring Station: AQMS) ภำยในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2562 ของ กนอ. และกรมควบคุมมลพิษ รวม 7 สถำนี พบว่ำ 
ค่ำควำมเข้มข้นของ NO2 และ SO2 เฉลี่ยรำยปี ทุกสถำนีอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนทั้งหมด โดยสถำนี AQMS ของ กนอ.  
มีจ ำนวน 4 สถำนี ได้แก่ สถำนีหนองแฟบ สถำนีเมืองใหม่ (หนองเสือเกือก) สถำนีบ้ำนตำกวน และสถำนีกรอกยำยชำ 
มีค่ำควำมเข้มข้น NO2 และ SO2 เฉลี่ยรำยปี อยู่ในช่วง 3.74- 36.05 และ 2.36-40.31 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
ตำมล ำดับ ส่วนสถำนี AQMS ของกรมควบคุมมลพิษ จ ำนวน 3 สถำนี ได้แก่ สถำนีโรงพยำบำลส่งเสริมส่งเสริมสขุภำพ
ต ำบลมำบตำพุด (รพ.สต.มำบตำพุด) สถำนีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และสถำนีศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง มีค่ำควำม
เข้มข้น NO2 และ SO2 เฉลี่ยรำยปี อยู่ในช่วง 15.04-31.96 และ 5.24-21.0 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ 
(มำตรฐำนของก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป ในเวลำ 1 ปี ไม่เกิน 57 
และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ) 

 

รูปที่ 20 ต าแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (AQMS)  
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ของ กนอ  และกรมควบคุมมลพิษ 
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5.2 การประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองอากาศ AERMOD 

กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศจำกกำรระบำย  NOx และ SO2 ตำม 
ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA และค่ำที่ตรวจวัดจริง และท ำกำรเปรียบเทียบผลที่ประเมินได้จำกแบบจ ำลองอำกำศ 
AERMOD กับค่ำจำกกำรตรวจวัดจริงของสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบต่อเน่ือง (AQMS) ในพื้นที่ศึกษำ ซ่ึงมี
ขั้นตอนด ำเนินกำรดังน้ี 

1) รวบรวมฐำนข้อมูล “ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพื้นที่ 
มำบตำพุด จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA)” ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
(Update) เม่ือวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มงำนปิโตรเคมี กองวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. และ 
กำรรวบรวมเพิ่มเติมของที่ปรึกษำ โดยรวบรวมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ต ำแหน่งปล่อง (พิกัด UTM) ควำมสูงปล่อง 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงปล่อง อุณหภูมิก๊ำซภำยในปล่อง อัตรำกำรกำรระบำย NOx และ SO2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำ
แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ส ำหรับกรณีศึกษำ “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA”  

2) รวบรวมข้อมูลจำก “รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)” ในปี พ.ศ. 2562 (หรือย้อนหลัง 2 คร้ัง) 
ส ำหรับแหล่งก ำเนิดที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลข้อ 1) และหำค่ำเฉลี่ยจำกข้อมูลผลกำรตรวจวัดย้อนหลัง 2 คร้ังที่ทันสมัย
ที่สุดส ำหรับข้อมูลแต่ละปล่อง ส ำหรับข้อมูลเฉพำะที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริงคือ อุณหภูมิก๊ำซภำยในปล่อง อัตรำกำร
ระบำย NOx และ SO2 ใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ส ำหรับกรณีศึกษำ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” 

3) ศึกษำและวิเครำะห์เปรียบเทียบอัตรำกำรระบำย NOx และ SO2 ระหว่ำงกรณี “ค่ำควบคุมในรำยงำน 
EIA” และ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” 

4) รวบรวมข้อมูลผลกำรตรวจวัด NOx และ SO2 จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศรำยช่ัวโมง
ในพื้นที่มำบตำพุด ปี พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลที่รวบรวม คือ ต ำแหน่งสถำนีตรวจวัด ควำมเข้มข้น NO2 และ SO2 รำย
ช่ัวโมงในแต่ละสถำนีตรวจวัด 

5) รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพ้ืนรำยช่ัวโมงในพื้นที่มำบตำพุด ปี พ.ศ. 2560-2562 โดยใช้ข้อมูล
รำยช่ัวโมงจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศของกรมควบคุมมลพิษเป็นหลัก รวบรวมข้อมูล
อุตุนิยมวิทยำระดับสูงในปี พ.ศ. 2560-2562 จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ เพื่อสร้ำงแฟ้มข้อมูลอุตุนิยมวิทยำรำยช่ัวโมง 
ปี พ.ศ. 2562 และใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 

6) ใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ประเมินควำมเข้มข้น NOx และ SO2 รำยช่ัวโมงในพื้นที่ศึกษำ และ ณ 
ต ำแหน่งสถำนีที่มีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่มีกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรตรวจวัดไว้ โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำในขอ้ 
5) ใน 2 กรณี คือ ใช้ข้อมูลแหล่งก ำเนิดกรณี “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” (ในข้อ 1) และกรณี “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” 
(ในข้อ 2) 
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7) ศึกษำและวิเครำะห์เปรียบเทียบค่ำควำมเข้มข้นมลพิษส ำหรับ NOx และ SO2 รำยช่ัวโมง ระหว่ำงกรณี
ค่ำที่ประเมินได้จำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD โดยใช้ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” กับผลกำรตรวจวัดจำกสถำนีตรวจวัด
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศใน 2 วิธี คือ 1) Scattering Plot และ 2) Quantile-Quantile (Q-Q) Plot เพื่อประเมิน
ควำมแม่นย ำของแบบจ ำลองอำกำศ 

5.2.1 ผลการศึกษาการแพรก่ระจาย NOx และ SO2 โดยใช้แบบจ าลองอากาศ AERMOD  

ผลกำรศึกษำกำรแพร่กระจำย NOx และ SO2 โดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ในกรณีใช้
แหล่งก ำเนิด “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” และ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” แสดงดังตารางที่ 11 และตารางที่ 12 สรุปดังน้ี 

1) ผลกำรศึกษำ “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA”  ของไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ สูงสุด 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงสูงสุด และค่ำเฉลี่ย 1 ปีสูงสุด คือ 3719.76, 323.95 และ 58.50 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ณ ต ำแหน่ง (728250, 1412750), (727750, 1411500) และ (735500, 1410750) 
ตำมล ำดับ โดยควำมเข้มข้น ณ จุดสังเกตเพิ่มเติม 7 จุด ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 288.52-
417.11 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (แสดงเส้นควำมเข้มข้นเท่ำกันของ NOx เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด กรณีค่ำควบคุมใน
รำยงำน EIA ดังรูปที่ 21) ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 39.80-86.91 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และ
ค่ำเฉลี่ย 1 ปี มีค่ำอยู่ในช่วง 9.12-34.83 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ทั้งหมดมีค่ำสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ
ส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 และ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
และค่ำเฉลี่ย 1 ปี ตำมล ำดับ 

2) ผลกำรศึกษำ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” ของไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ สูงสุด 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงสูงสุด และค่ำเฉลี่ย 1 ปีสูงสุด คือ 696.93, 78.74 และ 30.20 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร มำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 และ 57 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ณ ต ำแหน่ง (726750, 1410250), (739750, 1420000) และ (733750, 1406750) ตำมล ำดับ โดย
ควำมเข้มข้น ณ จุดสังเกตเพิ่มเตมิ 7 จุด ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 134.45-205.38 ไมโครกรัมตอ่
ลูกบำศก์เมตร (แสดงเส้นควำมเข้มข้นเท่ำกันของ NOx เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด กรณีค่ำที่ตรวจวัดจริง ดังรูปที่ 22)  
ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 17.88-43.18 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำเฉลี่ย 1 ปี มีค่ำอยู่ในช่วง 
4.40-15.28 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ทั้งหมดมีต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่
ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 และ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และค่ำเฉลี่ย 1 ปี ตำมล ำดับ 
ยกเว้นต ำแหน่งที่เกิดควำมเข้มข้นสุงสุด ซ่ึงเม่ือพิจำรณำอัตรำส่วนของกำรปรำกฏของ NOx:NO2 โดยทั่วไปจะมี
สัดส่วนของ NO2 อยู่ประมำณร้อยละ 50-60 ซ่ึงอำจพิจำรณำได้ว่ำค่ำสูงสุดเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงที่พบน้ีใกล้เคียงกับ 
ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

3) ผลกำรศึกษำ “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ สูงสุด 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงสูงสุด และค่ำเฉลี่ย 1 ปีสูงสุด คือ 1081.53, 176.71 และ 55.99 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ณ ต ำแหน่ง (730250, 1414750), (7332000, 1404500) และ (7335500, 1411000) ตำมล ำดับ  
โดยควำมเข้มข้น ณ จุดสังเกตเพิ่มเติม 7 จุด ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด  มีค่ำอยู่ในช่วง 210.93-322.83 
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ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 31.18-74.06 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
ค่ำเฉลี่ย 1 ปี มีค่ำอยู่ในช่วง 5.53-31.57 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ทั้งหมดมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ
ส ำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 780, 300 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำ 1 ช่ัวโมง 
24 ช่ัวโมง และค่ำเฉลี่ย 1 ปี ตำมล ำดับ ยกเว้นค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 

4) ผลกำรศึกษำ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟอร์ได
ออกไซด์สูงสุด 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงสูงสุด และค่ำเฉลี่ย 1 ปีสูงสุด คือ 721.11, 46.75 และ 16.33 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ณ ต ำแหน่ง (726500, 1410750), (727250, 1411000) และ (734250, 1406000) ตำมล ำดับ โดย
ควำมเข้มข้น ณ จุดสังเกตเพิ่มเติม 7 จุด ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 80.07-123.32 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 8.57-29.36 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำเฉลี่ย 1 ปีมีค่ำอยู่
ในช่วง 1.82-12.18 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ทั้งหมดมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 780, 300 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำ 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง และ
ค่ำเฉลี่ย 1 ปี ตำมล ำดับ 

ตารางที่ 11 ผลการศึกษาการแพร่กระจาย NO2 โดยใช้แบบจ าลองอากาศ AERMOD  

ต าแหน่ง  

ความเข้มข้นของ NO2 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
กรณีอัตราการระบายตาม 
ค่าควบคุมในรายงาน EIA 

กรณีอัตราการระบาย 
ตามค่าท่ีตรวจวัดจริง 

1-hr,  
max 

24-hr, 
max 

1-yr  
avg 

1-hr, 
max 

24-hr, 
max 

1-yr  
avg 

1. เมืองใหม่มำบตำพุด 417.11 86.32 34.83 205.38 43.18 15.28 

2. ชุมชนกรอกยำยชำ 387.83 39.26 9.12 158.96 20.36 4.43 

3. วัดหนองแฟบ 365.18 56.11 9.93 136.60 20.65 3.43 

4. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน 332.92 50.39 13.29 141.69 21.80 6.44 

5. รพ.สต.มำบตำพุด 335.48 84.79 26.13 176.24 40.68 11.16 

6. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 288.52 39.80 13.53 134.45 17.88 4.40 

7. ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง 378.25 86.91 16.06 179.75 35.39 6.78 

ค่าความเข้มข้นสูงสุด 3719.76 323.95 58.50 696.93 78.74 30.20 

ต ำแหน่งที่มลพิษสูงสุด (X , Y) (728250, 
1412750) 

(727750, 
1411500) 

(735500, 
1410750) 

(726750, 
1410250) 

(739750, 
1420000) 

(733750, 
1406750) 

ค่ามาตร านฯ ของ NO2 320 - 57 320 - 57 
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ตารางที่ 12 ผลการศึกษาการแพร่กระจาย SO2 โดยใช้แบบจ าลองอากาศ AERMOD 

ต าแหน่ง  

ความเข้มข้นของ SO2 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

กรณีอัตราการปล่อยมลพิษ 
ตามค่าควบคุมในรายงาน EIA 

กรณีอัตราการปล่อยมลพิษ 
ตามค่าท่ีตรวจวัดจริง 

1-hr,  
max 

24-hr, 
max 

1-yr  
avg 

1-hr, 
max 

24-hr, 
max 

1-yr  
avg 

1. เมืองใหม่มำบตำพุด 310.14 74.06 31.57 123.32 29.36 12.18 

2. ชุมชนกรอกยำยชำ 267.55 47.92 10.82 80.07 15.72 4.54 

3. วัดหนองแฟบ 246.61 34.78 5.53 86.95 10.02 1.53 

4. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน 322.83 51.43 15.81 87.34 15.05 6.30 

5. รพ.สต.มำบตำพุด 296.04 56.19 22.25 94.75 19.52 6.88 

6. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 210.93 31.18 7.20 90.53 8.57 1.82 

7. ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง 225.42 39.57 14.14 85.48 14.14 4.95 

ค่าความเข้มข้นสูงสุด 1081.53 176.71 55.99 721.11 46.75 16.33 

ต ำแหน่งที่มลพิษสูงสุด (X , Y) (730250, 
1414750) 

 (732000, 
1404500) 

(735500, 
1411000)   

(726500, 
1410750) 

(727250, 
1411000) 

(734250, 
1406000) 

ค่ามาตร านฯ ของ SO2 780 300 100 780 300 100 
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รูปที่ 21 เส้นความเข้มข้นเท่ากันของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร)  
กรณีค่าควบคุมในรายงาน EIA 
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รูปที่ 22 เส้นความเข้มข้นเท่ากันของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
กรณีค่าที่ตรวจวัดจริง 
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5.2.2 การประเมินความแม่นย าของแบบจ าลองอากาศ AERMOD ด้วยวธิี Scattering Plot และ 

Quantile-Quantile (Q–Q) Plot 

1) กำรประเมินด้วยวิธี Scattering Plot 

ได้ด ำเนินกำรค ำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษ ณ 7 สถำนี ที่มีกำรตรวจวัดสำรมลพิษทำงอำกำศใน
บรรยำกำศ ดังแสดงในตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 สถานีตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ จ านวน   สถานี 

จุดท่ี สถานี 
พิกัด 

UTM 47P 
E 

UTM 47P 
N 

1 เมืองใหม่มำบตำพุด 734643.03 1406325.96 

2 ชุมชนกรอกยำยชำ 737780.15 1402701.90 

3 วัดหนองแฟบ 729828.05 1403346.05 

4 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน 735521.95 1402762.05 

5 รพ.สต.มำบตำพุด 735201.57 1405895.69 

6 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 731873.37 1408801.22 

7 ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง 736838.21 1405688.74 
 

แหล่งก ำเนิดมลพิษซ่ึงรวมจ ำนวนแหล่งก ำเนิดแบบรู้ต ำแหน่งแน่นอน (Point Sources) จ ำนวน 522 
แหล่งก ำเนิด ส ำหรับกรณีศึกษำ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” อัตรำกำรระบำยสำรมลพิษรวมส ำหรับ NOx เท่ำกับ 905.04 
กรัมต่อวินำที และ SO2 เท่ำกับ 784.93 กรัมต่อวินำที โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ปี พ.ศ. 2562 ค ำนวณควำมเข้มข้น
รำยช่ัวโมงและรำยวัน ณ บริเวณจุดสังเกตทั้ง 7 สถำนี ส ำหรับปี พ.ศ. 2562 น ำผลกำรค ำนวณมำเปรียบเทียบกับ 
ผลกำรตรวจวัดมลสำรในบรรยำกำศ ในลักษณะข้อมูลในช่วงเวลำและสถำนที่เดียวกันด้วยวิธี Scattering Plot แสดง
ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลอง AERMOD กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วย 
วิธี Scattering Plot 

ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ R2 Slope 
ค่าตัดแกน Y 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. เมืองใหม่มำบตำพุด 

- NO2 1-hr avg 0.0996 0.1517 0 

- NO2 24-hr avg 0.4990 0.1737 0 

- SO2 1-hr avg 0.0111 0.0135 0 

- SO2 24-hr avg 0.1026 0.0248 0 

2. ชุมชนกรอกยำยชำ 

- NO2 1-hr avg 0.1060 0.6841 0 

- NO2 24-hr avg 0.3708 0.7609 0 

- SO2 1-hr avg 0.1438 0.2694 0 

      -     SO2 24-hr avg 0.4888 0.2981 0 

3. วัดหนองแฟบ 

- NO2 1-hr avg 0.0950 0.3631 0 

- NO2 24-hr avg 0.2901 0.4837 0 

- SO2 1-hr avg 0.2202 0.3672 0 

      -     SO2 24-hr avg 0.6271 0.3932 0 

4. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน    

- NO2 1-hr avg 0.2897 2.6911 0 

- NO2 24-hr avg 0.5466 3.0694 0 

- SO2 1-hr avg 0.3685 5.8928 0 

      -     SO2 24-hr avg 0.8353 6.1814 0 

5. รพ.สต.มำบตำพุด    

- NO2 1-hr avg 0.2314 0.9097 0 

- NO2 24-hr avg 0.7045 0.9097 0 

- SO2 1-hr avg 0.2496 0.0956 0 

      -     SO2 24-hr avg 0.7188 0.1216 0 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลอง AERMOD กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วย
วิธี Scattering Plot (ต่อ) 

ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ R2 Slope 
ค่าตัดแกน Y 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

6. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง    

- NO2 1-hr avg 0.1285 0.4353 0 

- NO2 24-hr avg 0.5693 0.8548 0 

- SO2 1-hr avg 0.0991 0.0354 0 

      -     SO2 24-hr avg 0.5687 0.0520 0 

7. ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง    

- NO2 1-hr avg 0.2888 0.106 0 

- NO2 24-hr avg 0.6241 0.1185 0 

- SO2 1-hr avg 0.2131 0.5860 0 

      -     SO2 24-hr avg 0.6413 0.8003 0 

รวมข้อมูลทั้งหมด    

- NO2 1-hr avg 0.0932 0.1536 0 

- NO2 24-hr avg 0.1980 0.1777 0 

- SO2 1-hr avg 0.0615 0.0856 0 

- SO2 24-hr avg 0.2036 0.1145 0 

 

ผลกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบควำมเข้มข้นสำรมลพิษส ำหรับในช่วงเวลำและสถำนที่เดียวกันโดยใช้วิธี 
Scattering Plot แสดงให้เห็นว่ำในช่วงเวลำและสถำนที่เดียวกัน ค่ำที่ได้จำกกำรตรวจวัด มีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 0.0111–
0.7188 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.0135-6.1814 โดยสถำนี รพ.สต.มำบตำพุด ให้ค่ำควำมสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือมี 
R2 อยู่ในช่วง 0.2496-0.7188 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.0956-0.9097 ดังน้ันสถำนี รพ.สต.มำบตำพุด น่ำจะเป็น
สถำนีตรวจวัดเพื่อเฝ้ำระวังส ำหรับ NO2 และ SO2 ที่เกิดจำกภำคอุตสำหกรรมในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุดได้ดีที่สุด 
ส ำหรับกรณีรวมข้อมูลทั้งหมดทุกสถำนีตรวจวัดพบว่ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ท ำนำยควำมเข้มข้นสำรมลพิษได้
ถูกต้องทั้งต ำแหน่งและช่วงเวลำได้ไม่แม่นย ำนัก โดยมีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 0.0615-0.2036 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 
0.0856-0.1777 เท่ำน้ัน โดยแสดงตัวอย่ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำที่ท ำนำยด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 
กับค่ำที่ตรวจวัดได้จริงในลักษณะ Scattering Plot ณ สถำนี รพ.สต.มำบตำพุด แสดงดังรูปที่ 23 ถึงรูปที่ 26 
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รูปที่ 23 Scattering Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ NO2 ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 
 

 
รูปที่ 24 Scattering Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ NO2 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 
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รูปที่ 25 Scattering Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  
กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ SO2 ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 

 

 
รูปที่ 26 Scattering Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ SO2 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 

 



  

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
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2) กำรประเมินด้วยวิธี Q–Q Plot 

ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรพล๊อตคู่ของข้อมูล ณ ล ำดับเดียวกัน ส ำหรับสถำนที่เดียวกันด้วยวิธี Q-Q Plot 
มีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 0.4522-0.9858 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.0861-100.2700 โดยสถำนี รพ.สต.มำบตำพุด ให้ค่ำ
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีที่สุดคือ มี R2 อยู่ในช่วง 0.9252-0.9858 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.2020-0.8917 แสดงข้อมูลดงั
ตารางที่ 15 ดังน้ันสถำนี รพ.สต.มำบตำพุด น่ำจะเป็นสถำนีตรวจวัดเพื่อเฝ้ำระวังส ำหรับ NO2 และ SO2 ที่เกิดจำก
ภำคอุตสำหกรรมในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุดได้ดีที่สุด ส ำหรับกรณีรวมข้อมูลทั้งหมดทุกสถำนีตรวจวัดพบว่ำ
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ท ำนำยควำมเข้มข้นสำรมลพิษได้ถูกต้องในเร่ืองกำรกระจำยของข้อมูลและโอกำสที่จะพบ
ข้อมูลน้ันจริงในพื้นที่ได้แม่นย ำในระดับดี โดยมีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 0.9284-0.9825 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.2354-
0.5064 ซ่ึงแสดงตัวอยำ่งกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำที่ท ำนำยด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับค่ำที่ตรวจวัดได้
จริงในลักษณะ Q-Q Plot ณ สถำนี รพ.สต.มำบตำพุด แสดงดังรูปที่ 27 ถึงรูปที่ 30 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบระหว่างค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD กับค่าตรวจวัด ในรูปแบบ  
Q-Q Plot 

ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ R2 Slope 
ค่าตัดแกน Y 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. เมืองใหม่มำบตำพุด 

- NO2 1-hr avg 0.4522 0.7257 -10.026 

- NO2 24-hr avg 0.6652 0.4638 -5.2687 

- SO2 1-hr avg 0.9400 0.1431 -1.7984 

- SO2 24-hr avg 0.9424 0.0861 -0.4709 
2. ชุมชนกรอกยำยชำ 

- NO2 1-hr avg 0.8371 2.7593 -5.7371 

- NO2 24-hr avg 0.8845 1.0852 0.7748 

- SO2 1-hr avg 0.8552 1.0294 -6.9891 
      -     SO2 24-hr avg 0.8102 0.3522 0.9917 

3. วัดหนองแฟบ 

- NO2 1-hr avg 0.9703 1.1688 -0.0736 

- NO2 24-hr avg 0.8241 0.4577 4.5747 

- SO2 1-hr avg 0.5593 1.1485 -9.811 

      -     SO2 24-hr avg 0.9145 0.4585 0.5939 

4. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน    

- NO2 1-hr avg 0.8470 5.1933 -2.3893 

- NO2 24-hr avg 0.8209 2.0583 10.239 
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบระหว่างค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD กับค่าตรวจวัด ในรูปแบบ  
Q-Q Plot (ต่อ) 

ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ R2 Slope 
ค่าตัดแกน Y 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

- SO2 1-hr avg 0.8138 100.2700 -222.0 

      -     SO2 24-hr avg 0.9338 84.1740 -183.52 
5. รพ.สต. มำบตำพุด    

- NO2 1-hr avg 0.9594 0.8917 2.347 

- NO2 24-hr avg 0.9858 0.8531 3.3252 

- SO2 1-hr avg 0.9252 0.2862 -8.0625 
      -     SO2 24-hr avg 0.9823 0.2020 -3.3691 

6. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง    

- NO2 1-hr avg 0.9672 1.2126 -2.2203 

- NO2 24-hr avg 0.9322 1.0254 0.6249 

- SO2 1-hr avg 0.6775 0.1387 -2.7415 

      -     SO2 24-hr avg 0.9482 0.1085 -1.6907 

7. ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง    

- NO2 1-hr avg 0.8503 0.3033 -9.6588 

- NO2 24-hr avg 0.9194 0.2519 -6.724 

- SO2 1-hr avg 0.8554 1.4163 -2.1883 

      -     SO2 24-hr avg 0.8996 0.8808 0.6734 
รวมข้อมูลทั้งหมด    

- NO2 1-hr avg 0.9825 0.5064 -0.3519 

- NO2 24-hr avg 0.9284 0.3101 2.9891 

- SO2 1-hr avg 0.9738 0.3837 -2.5632 
- SO2 24-hr avg 0.9622 0.2354 0.6589 
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รูปที่ 27 Q-Q Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ NO2 ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 
 

 
รูปที่ 28 Q-Q plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ NO2 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 
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รูปที่ 29 Q-Q Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  
กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ SO2 ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต มาบตาพุด 

 

 
รูปที่ 30 Q-Q Plot เปรียบเทียบค่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับ SO2 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ รพ สต  มาบตาพุด 
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โดยสรุปผลจำกกำรศึกษำและประเมินกำรแพร่กระจำยมลพิษ NOx และ SO2 ด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 
โดยใช้ “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” พบว่ำ ค่ำควบคุม NOx และ SO2 ที่มีกำรรวบรวมจำกโครงกำรทั้งหมดที่เก่ียวข้อง
ในปี พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 2,116.44 กรัมต่อวินำที และ 1,738.21 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ ซ่ึงได้น ำค่ำควบคุมที่
โครงกำรต่ำง ๆ ถือครองอยู่ทั้งหมด รวมถึงโครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรยกเลิกค่ำกำรระบำย ไปเข้ำแบบจ ำลอง 
AERMOD ซ่ึงยังพบว่ำผลกำรศึกษำ NOx “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” มีค่ำควำมเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด  
1 ช่ัวโมง ณ ต ำแหน่ง ที่เกิดควำมเข้มข้นสูงสุด และ ณ จุดสังเกตเพิ่มเติม 7 จุด ทั้งหมดมีค่ำสูงกว่ำค่ำมำตรฐำน
คุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง และผลกำรศึกษำซัลเฟอร์ไดออกไซด์ “ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” มีค่ำควำมเข้มข้นสูงสุด 1 ช่ัวโมง ณ 
ต ำแหน่งที่เกิดควำมเข้มข้นสูงสุด เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 
780 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สรุปได้ว่ำ เม่ือพิจำรณำที่ "ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA"  
ซ่ึงโครงกำรทั้งหมดในพื้นที่ถือครองค่ำกำรระบำยอยู่ จะยังเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษ น่ันแสดงว่ำ ในพื้นที่
ศึกษำไม่มีควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรปล่อยสำรมลพิษในทำงบัญชีได้เพิ่มเติม หรือไม่มี Hypothetical Carrying 
Capacity แล้ว แม้ว่ำจำกกำรประเมินกำรแพร่กระจำยมลพิษ NOx และ SO2 ด้วยแบบจ ำลอง ที่ "ค่ำที่ตรวจวัดจริง" 
ที่มีกำรระบำยอยู่จริงในปัจจุบัน พบว่ำผลจำกแบบจ ำลองส ำหรับ NOx เม่ือพิจำรณำอัตรำส่วน NOx:NO2 ประมำณ
ร้อยละ 50-60 จะมีค่ำค่อนข้ำงใกล้เคียงค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และน้อยกว่ำค่ำมำตรฐำนส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ปี  
แต่อย่ำงไรก็ตำม โรงงำนเหล่ำน้ียังสำมำรถระบำยมลพิษเต็มจ ำนวนที่ได้รับอนุญำตทำงบัญชีได้ 

ดังน้ัน ปัจจุบันจึงยังไม่สำมำรถน ำ Hypothetical Carrying Capacity ใช้ได้ ทั้งน้ี เสนอว่ำควรด ำเนินกำรใช้
หลักเกณฑ์ 80:20 ต่อไปก่อนจนกระทั่งสำมำรถควบคุมค่ำควบคุมในรำยงำน EIA (หรือค่ำทำงบัญชี) ของทุกโครงกำร
ของทั้งพื้นที่จนเทียบเท่ำกับค่ำที่ตรวจวัดจริงปัจจบุัน ซ่ึงมีค่ำประมำณ 900-1,000 กรัมต่อวินำที ส ำหรับ NOx จึงจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่มีในปัจจุบัน ทั้งน้ี หน่วยงำนรัฐควรมีกำรประเมินเช่นเดียวกับ
กำรศึกษำน้ีทุก ๆ 2-3 ปี เพื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรลดลงของมลพิษตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำว 

5.3 การวิเคราะหจ์ุดแข ง จดุออ่น โอกาส และอุปสรรคของการใชห้ลักเกณ ์ 80:20 

กำรศึกษำคร้ังน้ี ทำงโครงกำรได้เปิดโอกำสให้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้แทนสถำนประกอบกำร
ในพื้นที่และผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐทั้งส่วนกลำงและภูมิภำคเพื่อร่วมวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 
(SWOT) และข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศส ำหรับ NOx และ SO2 โดยใช้หลักเกณฑ์ 80:20 โดย
สรุปออกเป็น 4 ปัจจัย คือ ด้ำนกำรบังคับใช้ และก ำกับดูแลของภำครัฐ ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำน
เทคโนโลยี และด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภำพ ซ่ึงพบว่ำ หลักเกณฑ์ 80:20 เป็นมำตรกำรบริหำรจัดกำรมลพษิทีด่ ี
ได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ภำคสังคมยังมีควำมเช่ือม่ัน อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรจะเป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุนกลุ่มนักลงทนุ
ใหม่ รวมทั้งยังไม่มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรลงทุน ตลอดจนองค์ควำมรู้ของหน่วยงำนหน่วยงำน
รำชกำรที่ก ำกับดูแลอำจยังไม่เพียงพอ ซ่ึงควรมีหน่วยงำนกลำงส ำหรับกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเครำะห์ และผลักดัน
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรมลพิษ NOx และ SO2 อย่ำงสมดุล 
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โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 16 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20  

ประเด น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 

ด้านเศรษ ศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

จุดแข ง - เป็นหลักเกณฑ์ที่มีกำร
บังคับใช้ที่เข้มงวดอยู่แล้ว 

- มีวิธีกำรกลไกกำรใช้
หลักเกณฑ์ 80:20 ที่
ชัดเจนแน่นอน และ
สำมำรถตรวจวัดได้ด้วย
หลักวิทยำศำสตร์ 

- ภำครัฐสำมำรถก ำกับ
ดูแลได้ง่ำยและสำมำรถ
ติดตำมผลได้ 

- เป็นบรรทัดฐำน
มำตรฐำนที่เท่ำเทียมกับ
โรงงำนที่เก่ียวข้อง 
(โรงงำนที่เข้ำข่ำยจัดท ำ
รำยงำน EIA/EHIA) 

- ท ำให้เกิดกำรแบ่งปัน
สัดส่วนกำรระบำยกับ
ผู้ประกอบกำรรำยเดิม
และรำยใหม่ 

- เป็นหลักเกณฑ์ที่ท ำให้
เกิดควำมเท่ำเทียมในกำร
แข่งขันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรรำยเดิม
และรำยใหม่ 

- กำรก ำหนดนโยบำย EEC 
เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย จะท ำให้เกิด
กำรบังคับใช้อย่ำง
เข้มงวดยิ่งขึ้น 

- เป็นมำตรกำรที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถ
ลดมลพิษอำกำศ 
โดยเฉพำะลด NOx  
ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม 
ดีขึ้น  

- ลดผลกระทบต่อชุมชน 
ลดข้อร้องเรียน และ
เพิ่มควำมเชื่อม่ันให้กับ
ชุมชน  

- ท ำให้สุขภำพของ
ชุมชนดีขึ้น ลดโรคภัย 
โดยเฉพำะโรคที่
เก่ียวข้องระบบ
ทำงเดินหำยใจ 

- สร้ำงควำมเชื่อม่ันใน
ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ
อำกำศต่อสำธำรณชน 

- ส่งผลให้ภำพลักษณ์
ของโรงงำนที่
ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ 80:20  
ดีขึ้น 

- มีระบบบริหำรจัดกำรที่
ดี และผู้ประกอบกำร
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
ตำมระยะเวลำหรือ
สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- มีกำรลงทุนเพิ่มจำกผู้
ประกอบรำยเดิมที่อยู่
ในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีเทคโนโลยีกำร
ประเมินผลกระทบ
อำกำศที่มีประสิทธิภำพ
และแม่นย ำ 

- มีเทคโนโลยีกำรควบคุม
มลพิษทำงอำกำศที่
ทันสมัย และมี
ประสิทธิภำพสูง เพื่อ
ลดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
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โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 16 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20 (ต่อ) 

ประเด น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 

ด้านเศรษ ศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

 - เป็นเครื่องมือที่ดีในกำร
ก ำกับควบคุมดูแลมลพิษ
ทำงอำกำศ 

- เป็นมำตรกำรที่สร้ำงควำม
เชื่อม่ันในกับสังคม ชุมชน 
และลดผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อม 

   

จุดอ่อน - ไม่มีกำรจัดท ำและ
เผยแพร่ผลกำรติดตำม
มำตรกำรตำมที่ก ำหนด 
และไม่มีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเน่ือง 

- ไม่ได้ถูกประกำศใช้
บังคับเป็นกฎหมำย แต่
เป็นค ำสั่งทำงปกครองที่
เป็นเงื่อนไขหรือค ำสั่ง
เฉพำะรำยโรงงำน
อุตสำหกรรมที่เข้ำข่ำย
ต้องท ำรำยงำน 
EIA/EHIA และยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ระยะเวลำ (Timeline) 
กำรใช้หลักเกณฑ์ยังไม่มี
ควำมชัดเจน 

- ไม่มีกำรติดตำมและ
ทบทวนโควตำกำร
ระบำย NOx และ SO2 
ของโรงงำนที่ได้รับ
อนุญำตกำรระบำยแต่ยัง
ไม่เปิดด ำเนินกำร 

- หน่วยงำนภำครัฐที่
ก ำกับดูแลด้ำน
สิ่งแวดล้อมของ
โรงงำนนอกเขตพื้นที่
นิคมอุตสำหกรรม ยัง
ไม่มีกำรน ำหลักเกณฑ์ 
80:20 ไปใช้ปฏิบัติ 
เช่น ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำค  
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 
ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด 
เป็นต้น 

- ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ไปยังหน่วยงำน
ท้องถิ่น เช่น 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ 

- มีควำมเสี่ยงในกำร
พัฒนำพื้นที่ที่มีกำรใช้
หลักเกณฑ์ 80:20 
โดยเฉพำะกำรลงทุน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
(ส ำหรับพื้นที่ควบคุม
มลพิษมำบตำพุด) 

- มีควำมเสี่ยงในเรื่อง
ควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทุน เน่ืองจำกสถำน
ประกอบกำรจะต้อง
ลงทุนเพิ่มในด้ำนต่ำง 
ๆ ได้แก่ เทคโนโลยี
กำรลดมลพิษทั้ง
ในช่วงกำรก่อสร้ำง 
และช่วงด ำเนินกำร 
รวมทั้งต้องมีบุคลำกร
เฉพำะทำง 

- ยังไม่มีกลไกทำง
เศรษฐศำสตร์
สิ่งแวดล้อมมำจัดกำร
ในภำพรวม 

- เทคโนโลยี
ภำยในประเทศยังไม่
ทันสมัยและเพียงพอ
เพื่อควบคุมและลด
มลพิษอำกำศ 
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โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 16 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20 (ต่อ) 

ประเด น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 

ด้านเศรษ ศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

- ผลกำรตรวจวัด NOx 
และ SO2 จำกปล่อง
ระบำยไม่น่ำเชื่อถือ 
เน่ืองจำกเป็นกำร
ตรวจวัดแบบ Sampling 

เพื่อหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องจะได้น ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ต่อ เช่น กำร
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพของประชำชน
ในพื้นที่ เป็นต้น 

- ยังไม่มีหน่วยงำนกลำง
มำบริหำรจัดกำรกลไก
กำรตลำด และบริหำร
จัดกำรโควตำกำร
ระบำยมลพิษตำม
หลักเกณฑ์ 80:20 

- กำรก ำหนดค่ำกำร
ระบำยโดยใช้ค่ำ Max 
Actual กับโรงงำนที่
มีกำรใช้เทคโนโลยี
ควบคุมมลพิษที่ดีแล้ว 
อำจเป็นปัญหำ
อุปสรรคต่อกำรขยำย
กำรประกอบกิจกำร 

- ท ำให้เกิดกำรชะลอตัว
ในกำรลงทุน เน่ืองจำก
ผู้ประกอบกำรจะต้อง
พิจำรณำควำมคุ้มทุน
ในหลำยด้ำน เช่น ด้ำน
เทคโนโลยี กำรบริหำร
จัดกำรมลพิษ เป็นต้น 

โอกาส - กำรจัดตั้งหน่วยงำน 
EEC เป็นโอกำสที่จะท ำ
ให้เกิดกำรทบทวน
ควำมสำมำรถหรือ
ศักยภำพในกำรรองรับ
มลพิษทำงอำกำศของ
พื้นที่ 

- เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำง EEC และ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ผลักดันให้เกิดกำร
ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- มีโอกำสในกำร
บริหำรจัดกำรค่ำกำร
ระบำย เช่น 
Emission Trading 

- เกิดกำรทบทวนใน
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนเทคโนโลยี และ
ด้ำนเทคนิควิศวกรรม 

- เกิดกำรส่งเสริม  
กำรคิดค้น และพัฒนำ
เทคโนโลยี รวมทั้ง
รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อควบคุมและ
ลดมลพิษอำกำศ 

- เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำน
เทคโนโลยี หรือค้นหำ
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โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 16 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20 (ต่อ) 

ประเด น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 

ด้านเศรษ ศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

- มีกลไกตัวอย่ำงให้
ศึกษำและพิจำรณำ
ปรับใช้กับกำรจัดท ำ 
Emission Trading 
เช่น CDM, Carbon 
Trading เป็นต้น 

เทคโนโลยีใหม่จำก
ต่ำงประเทศ 

- เกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ภำยในประเทศ 
เช่น มหำวิทยำลัย
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเทคโนโลยีใหม่ 
และพัฒนำเทคโนโลยีใช้
ภำยในประเทศ เป็นต้น 

- เกิดกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรค - กำรบังคับใช้ของภำครฐั
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
และไม่เข้มงวดทุกโรงงำน 

- ผู้บริหำรต่ำงชำติให้
ควำมส ำคัญน้อย 

- ผู้ที่เก่ียวข้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงด้ำน
กฎหมำยไม่ชัดเจน และ
ขำดองค์ควำมรู้เชิง
เทคนิค 

- ชุมชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในมำตรกำรหรือ
หลักกำรค่อนข้ำงน้อย 

- เกิดกำรจ้ำงงำนลดลง 
และคนตกงำนมำกขึ้น 

- กำรใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพสูงเพื่อ
ควบคุมมลพิษอำกำศ
ต้องลงทุนสูง ขัดแย้ง
กับกำรลงทุน 

- ขำดกำรส่งเสริมพัฒนำ
และสร้ำงเทคโนโลยี
ใหม่ภำยในประเทศ 

- ขำดกำรแบ่งปันข้อมูล
ด้ำนเทคโนโลยี  

- เจ้ำหน้ำที่ขำด
ประสบกำรณ์เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการมลพิษอากาศ NOx และ SO2 

ผลจำกศึกษำผลกำรประเมินคุณภำพอำกำศดว้ยแบบจ ำลองอำกำศเพื่อวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรองรับ NOx 
และ SO2 ในพื้นที่ รวมถึง ผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เก่ียวข้องภำยใต้โครงกำร น ำมำสู่กำรจัดท ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยเพื่อบริหำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ ส ำหรับ NOx และ SO2 และท ำให้พื้นที่ควบคุมมลพิษมำบตำพุดมี 
แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนที่ชัดเจนและเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป ดังน้ี 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประเมินคุณภาพอากาศดว้ยแบบจ าลองอากาศ AERMOD 

1) กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศกรณีไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้ัน แบบจ ำลองอำกำศ 
AERMOD สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดกำรได้ดี โดยพิจำรณำผลกำรศึกษำประเมินควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง 
โดยใช้กำรจับคู่ข้อมูลด้วยวิธี Q-Q Plot นอกจำกน้ี ข้อมูลน ำเข้ำทั้ง 3 ส่วนคือ ข้อมูลแหล่งก ำเนิด ข้อมูลด้ำน
อุตุนิยมวิทยำ และข้อมูลควำมสูงต่ ำของภูมิประเทศ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ ไม่เป็น
อุปสรรคในกำรใช้งำนแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม เกณฑ์กำรพิจำรณำหรือจุดประสงค์ในกำรจัดกำรน้ัน ส ำหรับ
ไนโตรเจนไดออกไซด์มีเฉพำะค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และ 1 ปี เท่ำน้ัน ดังน้ันควรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เป็นกำรเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่ำเฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศในช่วง
ระยะเวลำ 24 ช่ัวโมง เพรำะปัจจุบันบำงพื้นที่อำจมีโอกำสที่จะมีค่ำตรวจวัดเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงเกินมำตรฐำน และเพื่อ 
ท ำให้เกิดกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อกำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลอง
อำกำศ AERMOD ทีส่อดคล้องกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีมี่กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศทั้งค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
24 ช่ัวโมง และค่ำเฉลี่ย 1 ปี 

2) จำกกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรมลพิษทำงอำกำศโดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 
พบว่ำแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เม่ือพิจำรณำจำก  
“ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” พบว่ำเกินกว่ำควำมสำมำรถในกำรรองรองรับสำรมลพิษทำงอำกำศแล้ว แต่เม่ือพิจำรณำ
ผลกำรศึกษำจำก “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” จะพบว่ำในกำรปล่อยมลพิษในกำรด ำเนินกำรผลิตจริง ไม่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนฯ 
และยังมีโครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร และปิดกิจกำรแต่ยังไม่ยกเลิกค่ำกำรระบำย ดังน้ัน หน่วยงำนก ำกับดูแลควร
พิจำรณำทบทวนกำรด ำเนินกำรกับผู้ประกอบกำรแต่ละรำยที่เก่ียวข้องดังกล่ำว และด ำเนินกำรใช้มำตรกำร 80:20 
ต่อไป โดยมีจุดหมำยในกำรลดกำรปล่อยมลพิษใน“ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” หรือทำงบัญชีจนกระทั่งใกล้เคียงกับ
ค่ำที่ส ำรวจพบจริงในปัจจบุัน โดยส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ลดจำก 2,116.44 กรัมต่อวินำที เหลือ 905.04 กรัมต่อ
วินำที หรือลดลงประมำณร้อยละ 57 ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดจำก 1,738.21 กรัมต่อวินำที เหลือ 784.93 กรัมต่อ
วินำที หรือลดลงประมำณร้อยละ 55 
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3) ในปัจจุบันกำรพิจำรณำผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศของโครงกำรใหม่ ใช้หลักกำรคือ 

คุณภาพอากาศเม่ือมีโครงการ  
= ความเข้มข้นสูงสุดที่เกดิจากโครงการ (จำกกำรท ำนำยของแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD) +  

ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศที่มีอยูเ่ดิม (Background) + ความเข้มข้นสูงสุดที่เกดิจาก
โครงการทีไ่ดร้ับความเห นชอบ EIA แต่ยังไมไ่ดร้ะบายออกสู่บรรยากาศ 

แต่จำกกำรศึกษำกำรจับคู่ข้อมูลด้วยวิธี Q-Q Plot พบว่ำไนโตรเจนไดออกไซด์มักพบมีจุดตัดแกนเป็นคำ่ลบ 
หมำยถึง อำจมีควำมเข้มข้นจำกแหล่งก ำเนิดอืน่อยู่ในผลกำรตรวจวัดในบรรยำกำศดว้ย และมีค่ำแต่ละสถำนีไม่เท่ำกัน 
ดังน้ันในส่วน “ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศที่มีอยูเ่ดิม (Background)” ทำงหน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรสรุป
จำกผลตรวจวัดในปีก่อนหน้ำน้ัน และใช้เป็นค่ำ “Background” ที่เหมือนกัน เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนของ 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุดต่อไป 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบรหิารจัดการมลพิษอากาศ NOx และ SO2 

1) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  

หน่วย ง ำนภำค รัฐควร มีศู นย์ อ ำ นวยกำรด้ ำนสิ่ ง แ วดล้ อ ม  ( The Centre for Environmental 
Administration) ของทั้งพื้นที่ และมีระบบฐำนข้อมูลกลำง (Central Database System) ที่มีข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งมีระบบส่งเสริมควำมรู้ กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคเอกชน (ครอบคลุมทั้งฝ่ำยบริหำรและผู้ปฏิบัติงำน) รวมถึงภำคประชำชน ครอบคลุม 
ทุกมิติของกำรจัดกำรมลพิษ เกิดเครือข่ำยและกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องควรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เช่น กำรศึกษำผลกระทบทำงสุขภำพจำกภำคอุตสำหกรรมโดยบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนสำธำรณสุขเพื่อน ำข้อมูล
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และผลกำรใช้มำตรกำร 80:20 ไปวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข เป็นต้น  

2) กำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 

 หน่วยงำนภำครัฐควรจัดเตรียมควำมเข้มข้นสำรมลพิษทำงอำกำศที่ระบำยจำกโครงกำรเดิม 
(Background) และใช้เป็นค่ำ “Background” ที่เหมือนกัน เพื่อเป็นมำตรฐำนของกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และเลือกใช้ สถำนี รพ.สต. มำบตำพุด เป็นสถำนีตรวจวัดเพื่อเฝ้ำระวัง
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจำกภำคอุตสำหกรรมในเขตควบคุม
มลพิษมำบตำพุด นอกจำกน้ี ควรจัดเตรียมผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่วไปรำย
สถำนีครอบคลุมพื้นที่อุตสำหกรรม เพื่อเป็นค่ำกลำงและเป็นมำตรฐำนให้กับโครงกำรตั้งใหม่ หรือ
ขยำยก ำลังกำรผลิต หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดโครงกำรในพื้นที่ ได้น ำไปใช้ประกอบกำรประเมิน
คุณภำพอำกำศ  
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 โดยทั่วไปกำรใช้แบบจ ำลอง AERMOD เพื่อประเมินคุณภำพอำกำศในกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบที่มี
ควำมอ่อนไหว (Sensitive Receptor) อยู่ในบริเวณพื้นที่สูง เช่น ภูเขำ ผู้ศึกษำควรก ำหนดตำรำง 
กริดผู้ได้รับผลกระทบ (Grid Receptor) บริเวณดังกล่ำวให้ละเอียดขึ้นกว่ำบริเวณพื้นที่รำบ เพื่อให้
แน่ใจว่ำบริเวณต ำแหน่งที่ มีค่ำควำมเข้มข้นสูงสุด (Maximum concentration หรือเรียกว่ำ 
“Cmax”) ตกอยู่บริเวณดังกล่ำวจริงหรือไม่ 

3) กำรพิจำรณำทบทวนกรอบกำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 

จัดให้มีหน่วยงำนกลำงท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและพัฒนำพื้นที่อุตสำหกรรมในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด 
(พื้นที่ในและนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม) ด ำเนินกำรพิจำรณำทบทวนกำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกกำรใช้
มำตรกำร 80:20 และทบทวนควำมสำมำรถหรือศักยภำพในกำรรองรับมลพิษทำงอำกำศของพื้นที่ 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องควรพิจำรณำ ทบทวน และก ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำร 80:20 กับอุตสำหกรรม  
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ เน่ืองจำกปัจจบุันมำตรกำรดังกล่ำวไม่ได้ถูกประกำศใช้บังคับเป็นกฎหมำย 
แต่เป็นค ำสั่งทำงปกครองที่เป็นเงื่อนไขหรือค ำสั่งเฉพำะรำยโรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำข่ำยต้องท ำจัดท ำรำยงำน EIA 
หรือ EHIA หรือ IEE เท่ำน้ัน 

หน่วยงำนอนุญำตควรติดตำมผลของกำรใช้มำตรกำร 80:20 ของโครงกำรที่ได้รับอนุญำต โดยพิจำรณำจำก
ค่ำกำรระบำยจริงรำยโครงกำร ซ่ึงที่ปรึกษำขอเสนอแนวทำงปฏิบัติส ำหรับโรงงำนที่เปิดด ำเนินกำรแล้ว และไม่มี  
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ภำยหลังได้รับกำรอนุญำตรำยงำน (EIA/EHIA/IEE) ในช่วงระยะเวลำ 10 ปี 
(หรือตำมท่ีก ำหนด) ใน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ทบทวนรำยงำน EIA/EHIA/IEE และรำยงำนค่ำกำรระบำยจริงในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ และ
น ำส่งหน่วยงำนอนุญำต และ/หรือ สผ. 

กรณีที่ 2 จัดท ำแผนกำรพัฒนำของโครงกำรในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ (หรือตำมท่ีก ำหนด) และรำยงำนค่ำกำร
ระบำยจริงในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ และน ำส่งหน่วยงำนอนุญำต และ/หรือ สผ. 

4) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้กลไกทำงเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

กำรพิจำรณำเพิ่มหรือทบทวนนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมส ำหรับ
อุตสำหกรรม เช่น ควรส่งเสริมให้มี Emission Trading ผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งหน่วยงำนกลำงและ
กลไก Emission Trade ที่ชัดเจน และยุติธรรม โดยเสนอให้มีกำรด ำเนินงำนใน 2 กรณี ได้แก่ 

กรณีที่ 1 ส ำหรับโรงงำนที่เปิดด ำเนินกำรแล้ว และมีค่ำกำรระบำยส ำรอง : โรงงำนสำมำรถเก็บค่ำกำร
ระบำยส ำรองไว้ใช้ได้ในอนำคต และสำมำรถน ำไป Trade ได้ ตำมควำมต้องกำร 

กรณีที่ 2 ส ำหรับโรงงำนที่ยังไม่ก่อสร้ำงและได้รับค่ำกำรระบำย : โรงงำนจะต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำงภำยใน 
5 ปี (หรือตำมท่ีก ำหนด) หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องคืนค่ำกำรระบำย ร้อยละ 20 ต่อปี (หรือ
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ตำมท่ีก ำหนด) จนกว่ำจะด ำเนินกำรก่อสร้ำง หำกโรงงำนมีค่ำกำรระบำยไม่เพียงพอ โรงงำนจะต้องกำรท ำกำร Trade 
จำกหน่วยงำนกลำงเพิ่มเติม 

ซ่ึงกำรด ำเนินงำนทั้ง 2 กรณีน้ีจะช่วยให้เกิดกำรใช้โควตำค่ำกำรระบำย และมีกำรน ำเทคโนโลยีควบคุม
มลพิษอำกำศที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 

ส่วนเงินที่ได้จำกมูลค่ำกำรซ้ือขำยจำก Emission Trade หน่วยงำนกลำงควรจ่ำยคืนให้กับชุมชนในพื้นที่ 
เพื่อใช้ในกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและทุกภำคส่วนในกำรก ำหนด
แนวทำงเก่ียวกับกำรน ำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

5) กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรมลพิษเชิงพื้นที่ 

กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรมลพิษเชิงพื้นที่ทั้งที่เป็นควำมจ ำเป็นในปัจจุบันและใน
อนำคตให้แก่เจ้ำหน้ำที่และบุคลกรภำครัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ภำคเอกชน (ครอบคลุมทั้งฝ่ำยบริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน) รวมถึงภำคประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง โดยจัดท ำเคร่ืองมือ ช่องทำง และสื่อให้ควำมรู้ที่เหมำะสมในแต่ละ
ระดับ รวมถึง กำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี ควรจัดให้มีช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อเกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงจำกผู้ที่ เ ก่ียวข้องอย่ำงแท้จริง และจัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้
ภำยในประเทศให้ทันสมัย เช่น กำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเทคโนโลยีควบคุมหรือบ ำบัด
มลพิษทำงอำกำศ จนน ำไปสู่กำรพัฒนำเทคโนโลยีใช้ภำยในประเทศต่อไปในอนำคต เป็นต้น 
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7 การศึกษาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

7.1 สถานการณ์การระบาย VOCs และการจดัการ VOCs  

จำกกำรรวบรวมข้อมูลกำรระบำย VOCs จำกโครงกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดที่มี 
กำรรำยงำนข้อมูลไว้ในฐำนข้อมูลของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย รอบที่ 2/2562 รวมถึงผลกำรตรวจวัด 
VOCs จำกรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบและมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2/2562 พบว่ำมีข้อมูล 
กำรระบำย VOCs ของโครงกำรทั้งหมด 74 โครงกำร มีกำรระบำย VOCs ในรูป TVOC จำกทุกกิจกรรมคิดเป็น 
3,990.05 ตันต่อปี โดยมำจำกแหล่งก ำเนิดประเภทถังกักเก็บ (Storage Tank) มำกที่สุด คิดเป็น 1,486.58 ตันต่อปี 
(ร้อยละ 37.3 ของกำรระบำยทั้งหมด) รองลงมำคือ กำรเผำไหม้ (Combustion) คิดเป็น 1,129.43 ตันต่อปี  
(ร้อยละ 28.3) และกำรร่ัวซึมจำกอุปกรณ์ (Fugitives) คิดเป็น 533.64 ตันต่อปี (ร้อยละ 13.4) แสดงดังรูปที่ 31   

เม่ือจ ำแนกพื้นที่อุตสำหกรรมที่มีกำรระบำย TVOC จำกทุกกิจกรรมมำกที่สุด พบว่ำนิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุดมีกำรระบำย TVOC รวมสูงสุด คิดเป็น 2,263.16 ตันต่อปี (ร้อยละ 56.7 ของกำรระบำยทั้งหมด) รองลงมำ
คือ นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) คิดเป็น 1,415.04 ตันต่อปี (ร้อยละ 35.5) โดย 
นิคมอุตสำหกรรม 2 แห่งข้ำงต้นมีกำรระบำย VOCs รวมกันมำกกว่ำร้อยละ 90 ส่วนนิคมอุตสำหกรรมผำแดงและ
โรงงำนนอกพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม มีกำรระบำย TVOC น้อยที่สุด (0.57 และ 0.27 ตันต่อปี ตำมล ำดับ หรือร้อยละ 
0.01) แสดงดังรูปที่ 32  

ทั้งน้ี เม่ือพิจำรณำนิคมอุตสำหกรรมที่มีกำรระบำย TVOC จำกแต่ละกิจกรรมมำกที่สุด พบว่ำกำรระบำย 
TVOC จำกกิจกรรมกำรเผำไหม้ กำรขนถ่ำย (Load/Unload) และระบบเผำทิ้ง (Flare) มำจำกนิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุดมำกที่สุด ส่วนกำรร่ัวซึมจำกอุปกรณ์ ถังกักเก็บ  และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment)  
มีกำรระบำยจำกนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) มำกที่สุด และเม่ือรวบรวมข้อมูลกำรระบำย 
TVOC เปรียบเทียบระหว่ำงประเภทอุตสำหกรรมและแหล่งก ำเนิด VOCs พบว่ำอุตสำหกรรมประเภทปิโตรเคมี 
มีกำรระบำย VOCs รวม 65 โครงกำร มีกำรระบำย TVOC จำกทุกแหล่งก ำเนิดสูงสุดถึง 3,666.95 ตันต่อปี หรือร้อย
ละ 91.9 ของกำรระบำยทั้งหมด รองลงมำคือ โรงกลั่นน้ ำมันมีกำรระบำยรวม 303.47 ตันต่อปี ส่วนโรงงำนผลิตก๊ำซมี
กำรระบำยต่ ำที่สุดคิดเป็น 0.39 ตันต่อปี ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 17  
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ที่มำ :  รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 31 ปริมาณการระบาย VOCs ทั้งหมดรวมทุกพ้ืนที่ จ าแนกตามแหล่งก าเนิด 
 

 

 

ที่มำ :  รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 32 ปริมาณการระบาย VOCs จ าแนกแต่ละพ้ืนที ่
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ตารางที่ 17 ปริมาณการระบาย TVOC จากโรงงานอตุสาหกรรมเป าหมายในพ้ืนที่มาบตาพุด จ าแนกตามกจิกรรม  
ปี พ ศ  2562 

นิคม
อุตสาหกรรม 

จ านวน
โรงงานที่
รายงาน 
VOCs 

Inventory  
ปี 2562 

ปริมาณการระบายสาร TVOC (ตันต่อปี) 1, 2 

ร้อยละ 
การรั่วซึม

จาก
อุปกรณ์
(Fugitive) 

การเผาไหม้ 
(Combustion) 

การขน
ถ่าย 
(Load/ 
Unload) 

ระบบ
เผาทิ้ง 
(Flare) 

ถังกักเก บ
(Storage 
Tanks) 

ระบบบ าบัด 
น้ าเสีย และอ่ืน   
(Wastewater 
Treatment) 

รวมทุก
กิจกรรม 

มำบตำพุด 36 45.86 1,018.05 248.16 219.36 672.94 58.78 2,263.16 56.7 

ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก 
(มำบตำพุด) 

19 407.12 17.80 81.98 21.01 725.56 161.56 1,415.04 35.5 

อำร์ ไอ แอล 4 3.07 91.54 4.19 0.87 9.55 1.00 110.23 2.8 

ผำแดง 3 0.33 0.11 ไม่มี 0.03 ไม่มี 0.11 0.57 0.01 

เอเซีย 7 76.04 1.79 ไม่มี 2.00 25.01 22.84 127.68 3.2 

ท่ำเรือฯ 3 1.22 0.07 18.25 0.05 53.51 ไม่มี 73.09 1.8 

นอกนิคม
อุตสำหกรรม 

2 0.01 0.06 0.003 0.19 0.01 0.002 0.27 0.01 

รวม 74 533.64 1,129.43 352.59 243.51 1,486.58 244.30 
3,990.05 

ร้อยละ  13.4 28.3 8.8 6.1 37.3 6.1 
1 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ เป็นค่ำกำรระบำย TVOC สงูสุดจำกกจิกรรมน้ัน ที่ปรำกฏในแต่ละพื้นที ่
2 “ไม่มี” หมำยถึง ไม่มีข้อมูลกำรระบำย TVOC จำกประเภทแหลง่ก ำเนิดในพื้นที่น้ัน ๆ 
ที่มำ :  
- ประมวลข้อมูลจำกบัญชีกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) รำยงำนในรูปกำรระบำย VOCs ทัง้หมด (TVOC) ที่รวบรวมจำกคู่มือกำรตรวจประเมิน
โรงงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรมพื้นทีม่ำบตำพุดและท่ำเรอืมำบตำพุด รอบปี พ.ศ. 2562  ของกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย และรำยงำนผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม รอบที่ 2 
(เดือนกรกฎำคม-ธันวำคม) ปี พ.ศ. 2562  
- รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จ ำกัด, 2563 
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ในส่วนของผลกำรตรวจวัด VOCs ในบรรยำกำศแยกรำยสำร 3 ชนิดคือ สำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน 
และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน รอบปี พ.ศ. 2550-2562 อ้ำงอิงจำกสถำนีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ 
ผลตรวจวัดสำรเบนซีนในบรรยำกำศส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ โดยเกือบทุกสถำนีมีค่ำเกินมำตรฐำนเป็นส่วนใหญ่  
แต่หำกพิจำรณำเฉพำะช่วงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบว่ำค่ำเฉลี่ยเบนซีน 1 ปีของทุกสถำนีในปี พ.ศ. 2562  
มีค่ำลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 อย่ำงชัดเจน บริเวณที่ค่ำเกินมำตรฐำนส่วนใหญ่ เช่น สถำนี รพ.สต.มำบตำพุด   
สถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด และสถำนีชุมชนบ้ำนพลง ซ่ึงมีค่ำเกินมำตรฐำนทุกปี  

ผลตรวจวัดสำร 1,3-บิวทำไดอีน ในบรรยำกำศในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่  
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สถำนี รพ.สต. มำบตำพุด และเมืองใหม่มำบตำพุด มีค่ำตรวจวัดสูงกว่ำพื้นที่อื่นอย่ำงชัดเจน  
แต่เม่ือพิจำรณำเฉพำะช่วงปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 พบว่ำค่ำเฉลี่ยสำร 1,3-บิวทำไดอีน 1 ปี ของบำงสถำนีใน 
ปี พ.ศ. 2562 เร่ิมมีค่ำลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 เช่น สถำนีโรงเรียนวัดหนองแฟบ สถำนี รพ.สต. มำบตำพุด สถำนีเมือง
ใหม่มำบตำพุด และสถำนีหมู่บ้ำนนพเกตุ บริเวณที่ค่ำเกินมำตรฐำนส่วนใหญ่ ได้แก่ สถำนี รพ.สต.มำบตำพุด 
สถำนีศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน และสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด  

ส่วนผลกำรตรวจวัดสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทนในบรรยำกำศในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
คงที่ โดยสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด มีค่ำตรวจวัดสูงกว่ำบริเวณอื่นอย่ำงชัดเจน ส่วนสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุดมี
ค่ำเฉลี่ยรำยปีเกินมำตรฐำนทุกปี เม่ือพิจำรณำเฉพำะปี พ.ศ. 2562 พบว่ำมี 2 สถำนีที่ค่ำ 1,2-ไดคลอโรอีเทนเฉลี่ยรำย
ปียังเกินมำตรฐำนคือ สถำนีวัดมำบชลูดและสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด โดยมีข้อสังเกตว่ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น
มำ ค่ำตรวจวัดสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทนที่สถำนีวัดมำบชลูดมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ  

 

รูปที่ 33 ผลการตรวจวดัสารเบนซีนจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 34 ผลการตรวจวดัสาร 1,3-บิวทาไดอีน จากสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ 
 

 

รูปที่ 35 ผลการตรวจวดัสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
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ส ำหรับข้อมูลระบบควบคุมหรือบ ำบัดมลพิษ VOCs ที่แต่ละโครงกำรในพื้นที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนัน้ัน ได้มี
กำรรวบรวมข้อมูลระบบหรืออุปกรณ์บ ำบัด VOCs ที่โครงกำรต่ำง ๆ  มีกำรใช้งำน จำกรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม (EIA) และรำยงำนผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรตดิตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ซ่ึงพบว่ำโครงกำร 
ส่วนใหญ่มีระบบหรืออุปกรณ์เพื่อควบคมุหรือบ ำบัดสำรมลพิษ โดยระบบบ ำบัดมีทั้งกระบวนกำรที่ไม่ใช้กำรเผำไหม้ เช่น 
ใช้หลักกำรดูดซับ (Adsorption) (เช่น กำรดูดซับด้วยถ่ำนกัมมันต์) ระบบ Scrubbing (เช่น ระบบบ ำบัดอำกำศแบบ
เปียก หรือ Wet Scrubber) กำรกรองทำงชีวภำพ (Biofiltration) (เช่น ระบบ Bio Trickling Filter) กำรควบแน่น 
(Condensation) และกระบวนกำรเผำไหม้ เช่น กำรเผำท ำลำย (Direct Thermal Oxidizer, Regenerative & 
Catalytic Thermal Oxidizers, Incinerator) นอกจำกน้ีมีหลำยโครงกำรเป็นระบบแบบ Vapor Recovery Unit 
(VRU) ที่ใช้เทคนิครวบรวม VOCs ต่ำงกันออกไป ดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 ระบบหรืออุปกรณ์บ าบัดสาร VOCs ที่โครงการต่าง   มีการใช้งาน ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด 

ประเภทระบบบ าบัดหรือควบคุมสาร VOCs 
จ านวนโครงการท่ีมีการใช้งาน 

ระบบบ าบัดหรือควบคุม* 

ระบบ Scrubbing (เช่น Wet Scrubber, Hydrocarbon Scrubber ฯลฯ) 29 

ระบบดูดซับ (เช่น หอดูดซับด้วยถ่ำนกัมมันต์ ฯลฯ) 24 

หอเผำทิ้ง (Flare) 17 

ระบบเผำท ำลำย (Combustion) (เช่น Incinerator, Regenerative & Catalytic 
Thermal Oxidizers (RTO), Direct Thermal Oxidizer, Devolatilizer) 

15 

ระบบ Vapor Recovery Unit (VRU) หรือ Solvent Recovery Unit 7 

ระบบควบแน่น (Condenser) 7 

ระบบกรองทำงชีวภำพ (Bio-filter) 2 

อ่ืน ๆ 2 

หมำยเหตุ : * โครงกำร 1 แห่ง อำจมีกำรใช้งำนระบบบ ำบัดหรือควบคุม VOCs หลำยชนิด 
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7.2 กฎหมายหรือมาตรการควบคุม VOCs  

กฎหมำยหรือมำตรกำรควบคุม VOCs ในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษมำบตำพุดที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
น้ัน มีดังน้ี 

1) กฎหมายเ  าระวังหรือควบคุม VOCs 

 ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน 
ค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี โดยก ำหนดมำตรฐำนส ำหรับ
สำรอินทรีย์ระเหยไว้ 9 ชนิด 

 ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก ำหนดค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศ
โดยทั่วไปในเวลำ 24 ช่ัวโมง พ.ศ. 2552 โดยก ำหนดค่ำเฝ้ำระวังสำรอินทรีย์ระเหยในบรรยำกำศ
โดยทั่วไปรวม 19 ชนิด ทั้งสำรที่เป็นสำรก่อมะเร็ง (Carcinogen) และสำรที่ไม่ได้เป็นสำรก่อมะเร็ง 
(Non-carcinogen) ซ่ึงอำจมีควำมเข้มข้นสูงในช่วงเวลำ 24 ช่ัวโมงจนส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
อำกำศ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนที่สัมผัสโดยกำรหำยใจเข้ำสู่ร่ำงกำย 

 ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้ง 
ไอน้ ำมันเบนซินจำกคลังน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 โดยกฎหมำยฉบับน้ีบังคับใช้กับโรงงำนที่มีคลัง
น้ ำมันเช้ือเพลิง สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเช้ือเพลิง และสถำนที่ที่มีกำรรับหรือจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง  
ที่ใชเก็บรักษำ รับ หรือจ่ำยน้ ำมันเบนซิน โดยก ำหนดมำตรฐำนไอน้ ำมันเบนซินที่ปล่อยทิ้งออกสู่
บรรยำกำศในขณะที่มีกำรรับหรือจ่ำยน้ ำมันโดยรถขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงในเวลำ 1 ช่ัวโมง ต้องมี
ค่ำเฉลี่ยไม่เกิน 17 มิลลิกรัมต อลิตรในรูป TVOC (Milligram Total VOCs/Liter in emitted 
vapour) 

 ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้ง
อำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี พ.ศ. 2553 โดยกฎหมำยฉบับน้ีบังคับใช้กับโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมี ล ำดับที่ 42 หรือล ำดับที่ 44 ซ่ึงมีกำรผลิต ใช หรือเก็บรักษำสำร 1,2-ไดคลอ 
โรอีเทน หรือสำรไวนิลคลอไรด์ โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมควำมเข้มขนของสำร 1,2-ไดคลอ 
โรอีเทน และสำรไวนิลคลอไรด์ แต่ละชนิดต้องมีค่ำไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้ง
สำรเบนซีน และสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี พ.ศ. 2557 โดยกฎหมำยฉบับน้ี
บังคับใช้กับโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี ล ำดับที่ 42 หรือล ำดับที่ 44 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหยใน
กระบวนกำรผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป และมีกำรผลิตหรือใช้สำรเบนซีน หรือสำร 1 ,3-บิวทำ 
ไดอีน โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมควำมเข้มข้นของสำรเบนซีนต้องไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบำศก์เมตร และสำร 1,3-บิวทำไดอีน ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
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 ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรร่ัวซึมของสำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2555 โดยบังคับ
ใช้กับโรงงำนล ำดับที่ 42, 44, 49 และ 89 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหยในกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ 
36 ตันต่อปีขึ้นไป โดยมีอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดคือ ปั๊ม (Pumps) เคร่ืองอัดอำกำศ (Compressors) 
อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว (Agitators หรือ Mixers) วำล์ว (Valves) ท่อส่งปลำยเปิด 
(Open-ended lines) ข้อต่อหรือหน้ำแปลน (Connectors หรือ Flanges) อุปกรณ์ลดควำมดัน 
(Pressure Relief Devices) จุดเก็บตัวอย่ำงสำรเคมี (Sampling Connections) 

โดยมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมสำร VOCs แสดงดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 มาตร านคุณภาพสิง่แวดล้อมและการควบคุม VOCs ของประเทศไทย 
ชื่อกฎหมาย สารท่ีควบคุม ค่าควบคุม หน่วย 

มาตรฐานสาร VOCs ในบรรยากาศ 

มำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยใน
บรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี 
(9 ชนิด) 

เบนซีน 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
1,3-บิวทาไดอีน 0.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรอีเทน 0.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ไวนิลคลอไรด์ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไตรคลอโรเอทิลีน 23 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
ไดคลอโรมีเทน 22 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรโพรเพน 4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

เตตระคลอโรเอทิลีน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

คลอโรฟอร์ม 0.43 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
ค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย
ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 
ชั่วโมง 
(19 ชนิด) 

เบนซีน 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1,3-บิวทาไดอีน 5.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรอีเทน 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ไวนิลคลอไรด์ 20 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไตรคลอโรเอทิลีน 130 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไดคลอโรมีเทน 210 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรโพรเพน 82 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
เตตระคลอโรเอทิลีน 400 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 คลอโรฟอร์ม 57 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 อะซีตัลดีไฮด์ 860 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 อะโครลีน 0.55 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
 อะคริโลไนไตรล์ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 เบนซิลคลอไรด์ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 โบรโมมีเทน 190 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
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ตารางที่ 19 มาตร านคุณภาพสิง่แวดล้อมและการควบคุม VOCs ของประเทศไทย (ต่อ) 
ชื่อกฎหมาย สารท่ีควบคุม ค่าควบคุม หน่วย 

 คำร์บอนเตตระคลอไรด์ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 1,2-ไดโบรโมอีเทน 370 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 1100 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 1,4-ไดออกเซน 860 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 83 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

มาตรฐานสาร VOCs จากแหล่งก าเนิด 

มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี 

1,2-ไดคลอโรอีเทน 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ไวนิลคลอไรด์ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งไอน้ ำมัน
เบนซินจำกคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง 

สำรอินทรีย์ระเหยทั้งหมด 
(Total VOCs) 

17 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีน 
และสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมี 

เบนซีน   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1,3-บิวทาไดอีน 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

มำตรฐำนควบคุมกำรรั่วซึมของ
สำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำน
อุตสำหกรรม 

สำรอินทรีย์ระเหยทั้งหมด 
(TVOC) 

500 
(ทุกอุปกรณ์ยกเว้น
ปั๊มส ำหรับของเหลว
และอุปกรณ์ที่ใช้
กวนหรือผสม
ของเหลว) 

ส่วนในล้ำนส่วน 

 
 

5,000 
(ปั๊มส ำหรับ
ของเหลว) 

 

 
 

10,000 
(อุปกรณ์ที่ใช้กวน

หรือผสมของเหลว) 

 

2) มาตรการควบคุม VOCs ในป จจุบัน 

(1) กำรรำยงำนข้อมูลกำรระบำยสำร VOCs จ ำแนกตำมประเภทแหล่งก ำเนิด 

ตำมคู่มือแนวทำงกำรจัดกำรสำรอินทรีย์ระเหย โดยกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้แบ่งกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำร VOCs จ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิดเป็น 6 ประเภท คือ กำรร่ัวซึม  
กำรเผำไหม้ กำรเผำทิ้ง ถังกักเก็บ กำรขนถ่ำย และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ซ่ึงปัจจุบันกำรรำยงำนฐำนข้อมูลกำรระบำย 
VOCs ยังเป็นแบบสมัครใจ ทั้งน้ีส ำหรับโรงงำนในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด กนอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษของโรงงำนอุตสำหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม และ
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ท่ำเรืออุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด และแต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจประเมินโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มนิคมอุตสำหกรรม
พื้นที่มำบตำพุด โดยจัดท ำ “คู่มือกำรตรวจประเมินโรงงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบกำร
กลุ่มอุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุดและท่ำเรือมำบตำพุด” และเอกสำรกำรตรวจเยี่ยมโรงงำน มีกำรด ำเนินงำนปีละ 2 
คร้ัง โดยในคู่มือจะมีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกร ข้อมูลกำรระบำยสำรมลพิษซ่ึงรวมถึงสำร VOCs จ ำแนกตำม
แหล่งก ำเนิดด้วย 

(2) โครงกำรพัฒนำระบบท ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ (JICA-PRTR)  

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับ JICA กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กนอ. ได้จัดท ำท ำเนียบกำรปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ำยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) ซ่ึงเป็นฐำนข้อมูลแสดงชนิดและปริมำณ
ของสำรมลพิษที่มีกำรปลดปล่อยจำกแหล่งก ำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม โดยแสดงเป็นตำรำงข้อมูลซ่ึงประกอบไปด้วยรำยกำร
สำรเคมีภำยใต้ระบบ PRTR ที่มีข้อมูลกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกกำรรำยงำนข้อมูลของแหล่งก ำเนิดทั้ง
ประเภท Point Source และ Non-Point Source ในหน่วยกิโลกรัมต่อปี โดยสำรเคมีที่ต้องรำยงำนปริมำณกำรปลอ่ย
และเคลื่อนย้ำยสู่สิง่แวดลอ้มประกอบดว้ยสำรเคมีทีค่รอบคลมุรวม 107 รำยกำร ซ่ึงมีจังหวัดระยองเป็นจังหวัดน ำร่อง 

(3) กำรเฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยโดย กนอ. 

กนอ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรก ำกับดูแล
และเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรมแบบบูรณำกำร 
รวมทั้งเป็นศูนย์บัญชำกำรและสนับสนุนข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยมีศูนย์อยู่ 9 แห่ง เช่น นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด/ท่ำเรือ จังหวัดระยอง นิคมอุตสำหกรรมบำงปู นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้น โดยมี
ศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (EMCC) มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน จำกปล่อง
ระบำย (CEMs) รวมถึงสภำพอุตุนิยมวิทยำแบบ Real time แสดงเป็นระบบ e-monitoring 

(4) ควำมร่วมมือโครงกำรน ำร่องกำรจัดกำรสำร 1,3-บิวทำไดอีน และเบนซีนในบรรยำกำศ ด้วย
มำตรกำร Code of Practice (CoP) 

ข้อมูลของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่ำบริษัทที่เก่ียวข้องกับ 
กำรผลิต มี ใช้ หรือกักเก็บสำร 1,3-บิวทำไดอีน ในพื้นที่มำบตำพุดและเชิงเนิน จังหวัดระยอง รวม 15 แห่ง ได้ลงนำม
ควำมร่วมมือด ำเนินโครงกำรน ำร่องกำรจัดกำรสำร 1 ,3-บิวทำไดอีนในพื้นที่มำบตำพุดและเชิงเนินโดยใช้มำตรกำร 
Code of Practice (CoP) เม่ือเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กนอ. กรมควบคุม
มลพิษ สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสถำบันน้ ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืน ร่วมเป็นที่ปรึกษำโครงกำร 
ต่อมำได้ครอบคลุมให้มีกำรจัดกำรสำรเบนซีน โดยมีผู้แทนจำก สผ. เข้ำมำเป็นที่ปรึกษำเพิ่มเติม โดยเร่ิมด ำเนินกำร
เม่ือเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มีบริษัทที่ผลิต มี ใช้ หรือกักเก็บสำรเบนซีนเข้ำร่วม 13 แห่ง โดยเน้นสร้ำงควำม
เข้ำใจร่ำงประกำศฯ CoP และกำรปรับแนวทำงกำรประเมินมลพิษให้เป็นแบบเดียวกัน ต่อมำได้รวมทั้ง 2 โครงกำรเขำ้
ด้วยกันเพื่อให้กำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ รวมมีบริษัทที่เข้ำร่วมจัดกำรสำร 1,3-บิวทำไดอีน และเบนซีน รวม 22 แห่ง  
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กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร CoP จะเน้นไปที่กำรจัดกำรสำร VOCs ของโรงงำนตำมก ำหนดรอบ 
กำรซ่อมบ ำรุงซ่ึงเป็นช่วงที่มีกำรระบำยมลพิษแบบไม่ปกติ โดยมีมำตรกำรหลักคือ กำรส ำรวจกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงใน 
กำรปล่อยระบำยสำรมลพิษ (Leak Inspection) พร้อมก ำหนดแนวทำงป้องกัน แก้ไข ก่อนหยุดซ่อมบ ำรุง มำตรกำร 
กำรหยุดเดินเคร่ืองจักรและซ่อมบ ำรุงโดยไล่สำร VOCs ออกจำกกระบวนกำรผลิต มำตรกำรกำรตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศตำมแนวร้ัว (Fenceline Monitoring) ในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turn-around) ไม่น้อยกว่ำ 4 จุดครอบคลมุ 
แนวเขตร้ัวโรงงำน กำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำหำกคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่บริเวณแนวร้ัวเกินค่ำเฝ้ำระวัง 
24 ช่ัวโมงของกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงกำรรำยงำนผลต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์หลัง
กิจกรรมซ่อมบ ำรุง ส ำหรับในระยะยำวน้ันมีแผนให้โรงงำนต่ำง ๆ มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ VRU เพื่อเพิ่มกำรน ำ 
ไอระเหยมำใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมำตรกำรส ำหรับถังกักเก็บสำรเบนซีน 

โครงกำรน ำร่องฯ น้ี มีแผนขยำยกำรปฏิบัติไปสู่กำรจัดกำรถังกักเก็บและหอเผำทิ้งของโรงงำนที่ลงนำม
ควำมร่วมมือ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีแนวทำงปฏิบัติคือ 

 ใช้ CoP ในโรงงำนปิโตรเคมีที่เก่ียวข้องกับสำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำรเบนซีน อย่ำงต่อเน่ือง 

 เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงโรงงำนที่ร่วมโครงกำร รวมถึงโรงงำนอื่น ๆ  ที่มีแผนหยุด
ซ่อมบ ำรุง 

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำฯ ทรำบทุก 2 เดือน 

 หำสำเหตุเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำในบริเวณที่มีค่ำตรวจวัดสูง ทั้งในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 
และชุมชน 

 ขยำยควำมร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนไปสู่ชุมชนโดยผ่ำนหน่วยงำนท้องถิ่น 

ส ำหรับตัวอย่ำงมำตรกำรที่ปรำกฏใน (ร่ำง) กฎหมำยของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมส ำหรับโรงงำนที่  
หยุดเดินเคร่ืองเพื่อซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turn-around) ซ่ึงมีกำรก ำหนดแผนด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำ หรือกำรหยุดเดินเคร่ือง 
(Shutdown) น้ัน มีดังน้ี 

 ให้จัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงโดยต้องมีมำตรกำรลดกำรปลดปล่อยสำรอินทรีย์ระเหยอย่ำงน้อย
ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต (Process vessels) ดังน้ี 

- หอ (Column) ส ำหรับกำรกลั่น (Distillation) กำรดูดซึม (Absorber) หรือหออื่นที่มี
สำรอินทรีย์ระเหยคงค้ำง 

- ถังปฏิกิริยำ (Reactor) 

- ถัง (Vessel) ในกระบวนกำรผลิตหรืออุปกรณ์ที่มีสำรอินทรีย์ระเหยคงค้ำงนอกเหนือจำก 
ถังปฏิกิริยำ 

- ระบบท่อ (Piping) 
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 กำรหยุดเดินเคร่ืองจกัรและซ่อมบ ำรุง ให้ด ำเนินกำรไล่สำรอนิทรีย์ระเหยออกจำกกระบวนกำรผลิต 

- หลังจำกด ำเนินกำรตัดแยกระบบ ( Isolation) แล้ว ให้ท ำกำรไล่ก๊ำซหรือของเหลวออก
จำกกระบวนกำรผลิตให้คงเหลือน้อยที่สุด 

- หำกสำรอินทรีย์ระเหยในก๊ำซหรือของเหลวท่ีท ำกำรถ่ำยออกจำกกระบวนกำรผลิตมีควำม
ดันไอเกิน 25 มิลลิเมตรปรอท หรือ 0.5 psia ต้องมีระบบควบคุมไอสำรอินทรีย์ระเหย 
(Vapor Control System) ก่อนระบำยออก โดยด ำเนินกำรดังน้ี 

 ส่งไปที่ถังแยกสถำนะหรืออุปกรณ์เพื่อท ำกำรแยกสถำนะ หรือ 
 ถ่ำยของเหลวไปยังภำชนะปิดหรือหำกจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรถ่ำยของเหลวไปยัง

ภำชนะเปิด ต้องย้ำยของเหลวไปยังภำชนะปิดภำยในหน่ึงช่ัวโมงนับแต่เร่ิมกำร
ถ่ำยของเหลวไปยังภำชนะเปิดน้ัน 

- ก่อนเปิดอุปกรณ์ที่มีสำรอนิทรีย์ระเหยควำมดนัไอมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 25 มิลลิเมตรปรอท 
หรือ 0.5 psia เพื่อด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงต้องไล่ก๊ำซออกจนค่ำควำมเขม้ข้นของสำรอินทรีย์
ระเหยน้อยกว่ำ 10,000 ppmv หรือ 10% ของค่ำ LEL (lower Explosion Limit) ที่จุด
เก็บตัวอย่ำงหรือจุดอื่นที่สำมำรถเป็นตัวแทนไอสำรอินทรีย์ระเหยในอุปกรณ์ 

- ทุกขั้นตอนของกิจกรรมให้ด ำเนินกำรท ำงำนภำยใต้ระบบกำรอนุมัติ (Permit) ของโรงงำน 

 ให้ติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turn-around) เพื่อเฝ้ำระวัง
ระดับควำมเข้มข้นสำรอินทรีย์ระเหยในบรรยำกำศที่แนวร้ัวของโรงงำนในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงน้ี 
โดยมีแนวทำงดังน้ี 

- ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง (Planned shutdown) และในช่วงซ่อมบ ำรุงที่คำดกำรณ์
ว่ำมีกำรปลดปล่อยสำรอินทรีย์ระเหยอย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้ติดตำมผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมที่แนวร้ัวของเขตของโรงงำนส ำหรับกำรเฝ้ำระวัง (Fenceline Monitoring) 
โดยก ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 จุด ให้ครอบคลุมแนวร้ัวขอบเขตโรงงำน 
ใช้ระยะเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงคร้ังละ 24 ช่ัวโมง 

- วิเครำะห์ปริมำณสำรอินทรีย์ระเหยโดยใช้วิธีตำม method TO-17 (Determination of 
volatile organic compounds in ambient air using active sampling onto 
sorbent tubes) ห รื อ  method TO-15 (Determination of volatile organic 
compounds in air collected in specially-prepared canisters and analyzed by 
gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)) ที่ก ำหนดโดย US.EPA หรือ
กำรตรวจวัดอื่นโดยวิธีเทียบเท่ำ 
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- ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ได้แก่ ทิศทำงลม ควำมเร็วลม ผังลม อุณหภูมิ และควำมดัน
บำรอมิเตอร์ (Barometric pressure) เป็นรำยช่ัวโมงให้ครอบคลุมช่วงเวลำที่เก็บตัวอยำ่ง
สำรอินทรีย์ระเหยในบริเวณโรงงำน กรณีไม่มีสถำนีตรวจวัดในโรงงำนสำมำรถใช้ข้อมูล
จำกสถำนีตรวจวัดใกล้เคียง 

 หลังกำรซ่อมบ ำรุงที่มีกำรเปิดอปุกรณ์ โดยหลังกำรปิดอปุกรณ์ให้ตรวจวัดกำรร่ัวซึมตำมวิธีตรวจวดั
ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรร่ัวซึมของสำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2555 

 กำรประเมินปริมำณกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหยในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงให้อ้ำงอิงจำกข้อ AP42 
ของ US.EPA หรือคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม หรือวิธีกำรอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 ให้รำยงำนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-license) ภำยใน 60 วันนับ
จำกสิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรมซ่อมบ ำรุง ดังน้ี 

- ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหยในช่วงกำรซ่อมบ ำ รุง 
ประกอบด้วยกิจกรรมและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับสำรอินทรีย์ระเหย ค่ำกำรตรวจวัดปริมำณ
สำรอินทรีย์ระเหยก่อนเปิดอุปกรณ์น้ัน 

- ผลกำรติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่แนวร้ัวขอบเขตโรงงำน 

- ผลกำรประเมินปริมำณกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหยในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงและ 
กำรตอบสนองเหตุที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- สำเหตุและมำตรกำรป้องกันกรณีที่กำรด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงไม่เป็นไปตำมแผนและอำจส่ง 
ผลกระทบต่อชุมชน 

 ให้จัดเก็บข้อมูลและ/หรือเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรซ่อมบ ำรุงเป็นระยะเวลำ 3 ปี เพื่อสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

(5) ร่ำงกฎหมำยหรือมำตรกำรควบคุมสำร VOCs ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำเพื่อด ำเนินกำรบังคับใช้ 

ส ำหรับร่ำงกฎหมำยหรือมำตรกำรควบคุมสำร VOCs ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำและทบทวนจำกหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อด ำเนินกำรบังคับใช้ในอนำคตที่สำมำรถรวบรวมได้ มีดังน้ี 

 (ร่ำง) มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีนและสำร 1 ,3-บิวทำไดอีน ในรูปอัตรำกำร
ระบำย (Loading) จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมอตัรำกำรระบำย
สำรเบนซีนส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีประเภท 42 และ 44 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด (รวมท่ำเรือ) นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) 
นิคมอุตสำหกรรมผำแดง นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล ให้มีค่ำ
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อัตรำกำรระบำยรวมต่อพื้นที่ไม่เกิน 6 ,000 กิโลกรัมต่อปี และควบคุมอัตรำกำรระบำย 
สำร 1,3-บิวทำไดอีน ไม่เกิน 160 กิโลกรัมต่อปีต่อโรงงำน  

 กำรปรับปรุงมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม โดย
แก้ไขเพิ่มเติมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม โดยเพิ่มกำรก ำหนด
มำตรฐำนควบคุมควำมเข้มข้นของกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีนจำกโรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม
โดยให้ผลต่ำงของระดับควำมเข้มข้นสำรเบนซีน (∆C) ที่วัดระหว่ำงพื้นที่โรงงำนกับบริเวณร้ัว
หรือแนวเขตพื้นที่โรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียมในรูปแบบค่ำเฉลี่ยรำยปี ต้องมีค่ำไม่เกิน 9 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

  (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกกำรประกอบกิจกำร พ.ศ. .... 

  (ร่ำง) ประกำศกำรรำยงำนกำรใช้หอเผำทิ้ง พ.ศ. .... 

 (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกถังกักเก็บ พ.ศ. .... 

7.3 การประเมินความสามารถในการรองรับ VOCs ของพ้ืนที่ดว้ยแบบจ าลองอากาศ AERMOD 

1) การเตรียมข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง 

ข้อมูลกำรระบำย VOCs จำกแหล่งก ำเนิด รวบรวมข้อมูลกำรระบำย VOCs จำกแหล่งก ำเนิดที่มี 
กำรระบำยจริงของแต่ละโครงกำรจำก กนอ. เป็นหลัก เน่ืองจำกสถำนประกอบกำรที่เป็นอุตสำหกรรมหนักและ 
มีกำรปล่อยระบำยมลพิษสูงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 5 นิคมอุตสำหกรรม และ 1 ท่ำเรืออุตสำหกรรม ซ่ึง กนอ. มีระบบ
ฐำนข้อมูลกำรติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ VOCs ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรมพื้นที่ 
มำบตำพุดเป็นประจ ำทุกปี โดยโรงงำนอุตสำหกรรมต้องรำยงำนข้อมูลกำรระบำย VOCs (ในรูป TVOC) หน่วย
กิโลกรัมต่อเดือน ในรูปแบบตำรำงบัญชีกำรระบำย VOCs (VOCs Inventory) ซ่ึงข้อมูลที่ใช้น ำเข้ำแบบจ ำลองอำกำศ 
AERMOD น้ัน ที่ปรึกษำรวบรวมข้อมูลกำรรำยงำนรอบล่ำสุดของปี พ.ศ. 2562 คือรอบที่ 2 ประจ ำปี 2562 (ข้อมูล
สิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562) ส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูลกำรระบำย VOCs ส ำหรับโรงงำนที่ตั้งอยู่นอกเขต 
นิคมอุตสำหกรรมซ่ึงไม่มีอยู่ในฐำนข้อมูลของ กนอ. หรือกรณีข้อมูลที่รวบรวมจำก กนอ. ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมไม่
ครบถ้วน ที่ปรึกษำมีกำรสืบค้นข้อมูลของ สผ. ประกอบ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ระบุในรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Report) รอบที่ 2 ประจ ำปี 2562 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562) ซ่ึงบำงโครงกำรมีผลกำรตรวจวัด 
VOCs จำกแหล่งก ำเนิดที่มีจุดปล่อยแน่นอน (Point Source) เช่น ปล่องระบำย แหล่งร่ัวซึม เป็นต้น ใช้ฐำนข้อมูล 
กำรจ ำแนก VOCs รำยสำรจำกสำรที่ใช้งำนในกระบวนกำรผลิต และฐำนข้อมูล SPECIATE ของ US.EPA ก่อนน ำเข้ำ
แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 
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นอกจำกน้ีต้องใช้ข้อมูลรูปร่ำง ขนำดพื้นที่ และต ำแหน่งที่ตั้งของโครงกำรที่มีกำรระบำย VOCs ส ำหรับ
น ำเข้ำแบบจ ำลอง โดยข้อมูลดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลในระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS) และข้อมูลของ
โครงกำรตำมที่ปรำกฎในรำยงำน EIA ซ่ึงจะต้องไม่รวมพื้นที่ว่ำงเปล่ำหรือพื้นที่รอกำรใช้ประโยชน์ซ่ึงไม่มีกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดมลพิษ โดยข้อมูลที่เตรียม ประกอบด้วย ช่ือโครงกำรและช่ือโรงงำนที่มีกำรระบำย VOCs พิกัดโครงกำร 
(หน่วย UTM) และรูปร่ำงพื้นที่ของโครงกำรเพื่อใช้น ำเข้ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD และขนำดพื้นที่ของโครงกำร 
(ตำรำงเมตร) 

2) ข้อมูลผลตรวจวัด VOCs ในบรรยากาศ และพิกัดที่ตั้งของสถานีตรวจวัดที่เกี่ยวข้อง 

ด ำเนินกำรรวบรวมผลตรวจวัด VOCs ในบรรยำกำศจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนภำครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด โดยเน้นสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2- 
ไดคลอโรอีเทน จำกฐำนข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและ กนอ. โดยสรุปสถำนีตรวจวัดทีมี่ข้อมูลผลตรวจวัด VOCs ใน
บรรยำกำศและใช้ในกำรน ำเข้ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ดังน้ี 

 สถำนีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ รวม 7 สถำนี ได้แก่ 

(1) สถำนีชุมชนเนินพยอม (หมู่บ้ำนนพเกตุ) 
(2) สถำนีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบตำพุด (รพ.สต.มำบตำพุด) 
(3) สถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด 
(4) สถำนีวัดมำบชะลูด 
(5) สถำนีโรงเรียนวัดหนองแฟบ 
(6) สถำนีศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน 
(7) สถำนีชุมชนบ้ำนพลง 

 สถำนีตรวจวัดของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 17 สถำนี ได้แก่ 

(1) สถำนีบ้ำนมำบตำพุด 
(2) สถำนีชุมชนตำกวน 
(3) สถำนีวัดโสภณวนำรำม 
(4) สถำนีส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
(5) สถำนีพื้นที่ถนน I-4(1) 
(6) สถำนีพื้นที่ถนน I-4(2) 
(7) สถำนีพื้นที่ถนน I-3 ตัด I-4 
(8) สถำนีทิศตะวันออกของนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
(9) สถำนีพื้นที่ถนน I-2 
(10) สถำนีพื้นที่ถนน I-7 
(11) สถำนีพื้นที่ถนน I-1 (ปตท.เคมิคอล) 
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(12) สถำนีชุมชนซอยร่วมพัฒนำ 
(13) สถำนี Check Post ถนน I-10 
(14) สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ Fence line ถนน I6 
(15) สถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำต้นคลอง 
(16) สถำนี RPL 
(17) สถำนีบริษัท อิตำเลี่ยนไทย จ ำกัด นิคม WHA 

 

นอกจำกข้อมูลผลกำรตรวจวัดแล้วยังระบุข้อมูลพิกัดที่ตั้งของสถำนีตรวจวัดในหน่วย UTM เน่ืองจำก
ต้องใช้ต ำแหน่งของสถำนีตรวจวัดในกำรเปรียบเทียบควำมเข้มข้นของ VOCs จำกแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับ
ผลตรวจวัด VOCs ในบรรยำกำศที่ตรวจวัดจริงของแต่ละสถำนี 

3) วิธีกำรประเมิน 

กำรประเมินคุณภำพอำกำศจำกกำรระบำย VOCs มุ่งเน้นสำร 3 ชนิดที่ส ำคัญ ได้แก่ สำรเบนซีน สำร  
1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ซ่ึงในภำพรวมแล้วพบว่ำจำกโครงกำรที่มีกำรระบำยสำร VOCs ทั้งหมด 
(TVOCs) จ ำนวน 74 โครงกำร มีโครงกำรที่มีกำรระบำย VOCs ทั้งสำมชนิด เท่ำกับ 47, 41 และ 16 โครงกำร 
ตำมล ำดับ ซ่ึงมีปริมำณกำรระบำยรวมของสำรแต่ละชนิดจำกแหล่งก ำเนิดในพื้นที่ศึกษำเท่ำกับ 79.79, 23.28 และ 
460.69 ตันต่อปี ตำมล ำดับ (คิดเป็นร้อยละ 2.00, 0.58 และ 11.55 ของปริมำณ TVOCs ที่มีกำรระบำยออก 
ตำมล ำดับ) ทั้งน้ี ในกำรประเมินคุณภำพอำกำศด ำเนินกำรโดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD โดยอำศัยข้อมูล
แหล่งก ำเนิดแบบพื้นที่ (Area Source) โดยค่ำอัตรำกำรระบำยจำกแหล่งก ำเนิดแบบพื้นที่น้ันพิจำรณำจำกสัดส่วนของ 
VOCs ต่อปริมำณกำรระบำย TVOCs ต่อพื้นที่ของแต่ละโรงงำน 

ในกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรประเมินด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับค่ำจำกกำรตรวจวัดจริง 
มีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรใน 2 วิธี คือ Scattering Plot และ Q-Q Plot ดังน้ี 

 กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบควำมเข้มข้นสำรมลพิษส ำหรับในช่วงเวลำและสถำนที่เดียวกันด้วยวิธี 
Scattering Plot โดยค ำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษ ณ จุดที่มีกำรตรวจวัด ทั้ง 24 สถำนี 
ส ำหรับสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน จำกน้ันน ำค่ำที่ได้มำพลอ๊ต
คู่กับค่ำที่ได้จำกกำรตรวจวัด ณ ต ำแหน่งเดียวกัน ในช่วงเวลำเดียวกันของทุกสถำนี 

 กำรเปรียบเทียบควำมเข้มข้นสำรมลพิษด้วยวิธี Q-Q Plot ซ่ึงกำรใช้วิธีกำรประเมินแบบ Q-Q 
Plot แทนกำรใช้ Scattering Plot จะเป็นวิธีที่ดีกว่ำในกำรแสดงถึงควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง
อำกำศ โดยเฉพำะในกำรหำค่ำสูงสุดหรือค่ำใกล้เคียงค่ำสูงสุดในเวลำและสถำนที่ที่ไม่
เฉพำะเจำะจง โดยมีหลักกำรคือ กำรพล๊อตระหว่ำงค่ำที่ได้จำกกำรเรียงล ำดับค่ำที่ท ำนำยได้โดย
ใช้แบบจ ำลองอำกำศ และค่ำที่ได้จำกเรียงล ำดับค่ำที่ตรวจวัดได้ ส ำหรับพื้นที่และช่วงเวลำเฉลี่ย
ที่สนใจ ในกรณีน้ีคู่ของข้อมูลที่น ำมำพล๊อตน้ันอำจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในเวลำเดียวกันใน
สถำนที่เดียวกันแล้ว อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำในวิธีน้ีสำมำรถตอบค ำถำมที่ว่ำ “ในช่วงเวลำและ
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พื้นที่ที่เรำสนใจ กำรกระจำยของข้อมูลที่ได้จำกกำรท ำนำยโดยใช้แบบจ ำลองอำกำศสอดคล้อง
กับค่ำที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริง ส ำหรับพื้นที่และช่วงเวลำเดียวกันหรือไม่” ในขณะที่กำรพล๊อต
แบบ Scattering Plot น้ัน จะสำมำรถตอบค ำถำมว่ำ “ในช่วงเวลำและสถำนที่เดียวกัน 
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์สำมำรถท ำนำยค่ำที่ควรจะเกิดขึ้นได้ในช่วงสัดส่วนเท่ำใด” 

7.4 ผลการประเมินความสามารถในการรองรับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

ผลกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน 
ด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD พบว่ำควำมเข้มข้นในเวลำ 24 ช่ัวโมงสูงสุดของสำรทั้ง 3 ชนิดมีค่ำเท่ำกับ 157.80, 
47.16 และ 2,947.49 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ โดยเกิดขึ้น ณ ต ำแหน่ง  (733250, 1406000), 
(733250, 1406000) และ (732250, 1404000) ตำมล ำดับ ในขณะที่ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี ของสำรทั้ง 3 ชนิด มี
ค่ำเท่ำกับ 55.46, 13.66 และ 894.83 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ ซ่ึงเกิดขึ้น ณ ต ำแหน่ง (733250, 
1406000), (733500, 1402750) และ (732500, 1404250) ตำมล ำดับ ผลกำรศึกษำด้วยแบบจ ำลองพบว่ำควำม
เข้มข้นของสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทนสูงสุดในเวลำ 24 ช่ัวโมงที่เกิดในพื้นที่ศึกษำ 
มีค่ำเกินกว่ำมำตรฐำนค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 ช่ัวโมง  
ซ่ึงก ำหนดให้ค่ำระดับควำมเข้มข้นในเวลำ 24 ช่ัวโมง ส ำหรับสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2- ไดคลอ
โรอีเทน มีค่ำไม่เกิน 7.6, 5.3 และ 48.0 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ ส่วนค่ำควำมเข้มข้นของสำรเบนซีน 
สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน สูงสุดเฉลี่ย 1 ปี ที่เกิดในพื้นที่ศึกษำ มีค่ำเกินกว่ำมำตรฐำน 
ค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี ซ่ึงก ำหนดให้ค่ำระดับควำมเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี ของสำรทัง้
สำมชนิด มีค่ำไม่เกิน 1.7, 0.33 และ 0.4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ เช่นเดียวกัน  

เม่ือเปรียบเทียบผลกำรประเมินด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับค่ำจำกกำรตรวจวัดจริงใน 2 วิธี คอื 
Scattering Plot และ Q-Q Plot ผลกำรศึกษำพบว่ำเมื่อพล๊อตด้วยวิธี Scattering Plot แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์
มีควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเขม้ข้นสำรมลพิษได้ถกูต้องเพียงร้อยละ 2.75, 1.14  และ 4.19 ส ำหรับสำรเบนซีน 
สำร 1,3-บิวทำไดอีน  และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ตำมล ำดับ ส่วนกำรพล๊อตด้วยวิธี Q-Q Plot พบว่ำกำรกระจำย
ของข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรท ำนำยโดยใช้แบบจ ำลองอำกำศมีควำมสอดคลอ้งกับคำ่ที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริงร้อยละ 89.80, 
74.17 และ 96.20 ส ำหรับสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ตำมล ำดับ จำกผลกำรศึกษำ
หำกพิจำรณำที่ค่ำระดับควำมเช่ือม่ันร้อยละ 95 พบว่ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ยังไม่สำมำรถอธิบำยกำรกระจำย
ของข้อมูลของสำรเบนซีน และสำร 1 ,3-บิวทำไดอีน ได้เพียงพอ และถึงแม้ว่ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  
จะสำมำรถอธิบำยกำรกระจำยของข้อมูลควำมเข้มข้นของสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ได้เกินกว่ำร้อยละ 95 แต่หำก
พิจำรณำค่ำควำมเข้มข้นที่ท ำนำยได้และค่ำผลกำรตรวจวัดโดยเฉพำะค่ำสูงสุดจะเห็นได้ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง
มำก ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ยังมีข้อจ ำกัดและต้องใช้มำตรกำรจัดกำรรูปแบบอื่นมำเสริมใน
กำรจัดกำรกับ VOCs ทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่ศึกษำ 
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รูปที่ 36 เส้นความเข้มข้นเท่ากันเฉลี่ย 1 ปี ของสารเบนซีน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
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รูปที่ 37 เส้นความเข้มข้นเท่ากันเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,3-บิวทาไดอีน (ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 
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รูปที่ 38 เส้นความเข้มข้นเท่ากันเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
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(ก) สารเบนซีน 

  
(ข) สาร 1,3-บิวทาไดอีน 

  
(ค) สาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน 

รูปที่ 39 Scattering Plot (รูปซ้าย) และ Q-Q Plot (รูปขวา) เปรียบเทียบค่าความเข้มข้นในเวลา 24 ชั่วโมงของ 
สารเบนซีน สาร 1,3-บิวทาไดอีน และสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ที่ค านวณได้จากแบบจ าลองอากาศ AERMOD  

กับค่าจากการตรวจวดั 
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7.5 ประเด นป ญหาการจดัการสารอินทรีย์ (VOCs) 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำย VOCs จำกโครงกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ผลกำร
ตรวจวัดควำมเข้มข้น VOCs ในบรรยำกำศ และผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรมลพิษ VOCs ของ
พื้นที่ ตำมที่รำยงำนข้ำงต้น ได้มีกำรรวบรวมปัญหำ และอุปสรรคในกำรจัดกำร VOCs โดยกำรสัมภำษณ์
ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง และกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยซ่ึงมีทั้งผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชนเข้ำร่วมประชุมให้ควำมเห็น ซ่ึงในกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมออกควำมเห็นน้ันได้รวบประเด็นเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนกำรบังคับใช้ และก ำกับดูแลของภำครัฐ ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภำพ ซ่ึงสำมำรถสรุปประเด็นปัญหำและอุปสรรค  และข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรในกำรจัดกำร 
VOCs ดังตารางที่ 20 และตารางที่ 21 

 

 



 

รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพในกำร
ขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่  และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงย่ังยืน 

หน้ำ 85 

 

โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 

ตารางที่ 20 ป ญหาและอุปสรรคในการจัดการ VOCs 

ด้านการบังคับใช้ และก ากับ
ดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และสุขภาพ  

ด้านเศรษ ศาสตร์ 
และการลงทุน  

ด้านเทคโนโลยี 

 ขำดระบบฐำนข้อมูลกลำง 
(Big Data System) ของทุก
หน่วยงำนไว้ที่เดียวกัน 

 ภำครัฐขำดกำรน ำผลตรวจวัด
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงงำน
ต่ำง ๆ ไปสรุปผลเชิงลึกเพื่อ
วิเครำะห์ปัญหำ VOCs  

 โครงกำร PRTR ยังเป็น
โครงกำรภำคสมัครใจ และไม่
มีควำมชัดเจนว่ำผลจำก
กำรศึกษำได้ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงนโยบำยอย่ำงไร 

 กำรศึกษำแหล่งก ำเนิดของ 
VOCs ในพื้นที่ ไม่ครอบคลุม
แหล่งก ำเนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพำะ
จำกยำนพำหนะ 

 ค่ำมำตรฐำน VOCs ใน
บรรยำกำศเฉลี่ย 1 ปี มีควำม
เข้มงวดมำกเกินไป  

 ขำดควำมสอดคล้องของ
กฎหมำยแต่ละหน่วยงำน 
และกฎหมำยมีควำม
หลำกหลำย 

 ไม่มีกำรเผยแพร่ควำมรู้
เก่ียวกับผลของ VOCs 
ต่อสุขภำพว่ำสำรชนิดใดมี
ผลอย่ำงไร หรือปัญหำ
สุขภำพน้ัน ๆ เกิดจำก 
VOCs จริงหรือไม่ 

 ขำดกำรให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกับชุมชนเก่ียวกับ
กำรควบคุม VOCs โดยใช้
ค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดอยู่
ในปัจจุบัน 

 โรงงำนและหน่วยงำน
ภำครัฐขำดกำรสื่อสำรกับ
ภำคประชำชนเก่ียวกับ
กำรจัดกำร VOCs 
ทั้งหมดที่ด ำเนินกำรอยู่ใน
พื้นที่ 

 โรงงำนมีต้นทุนเพื่อ
ด ำเนินกำรลดมลพิษ
ค่อนข้ำงสูง ทั้งจำก
เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุม
หรือบ ำบัดมลพิษอุปกรณ์
ตรวจวัด ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่
เฉพำะทำง ท ำให้เป็น
ปัญหำอุปสรรคในกำร
ลงทุน 

 ไม่มีกำรวิเครำะห์ทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม
ในกระบวนกำรจัดกำร 
VOCs 

 ขำดมำตรกำรเสริมเพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจในกำร
ลงทุน เช่น กำรลดภำษี
เครื่องจักร กำรสนับสนุน
เทคโนโลยีลดมลพิษ เป็น
ต้น 

 ขีดจ ำกัดของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่ไม่สำมำรถ
ควบคุม VOCs ให้ลดลงได้
มำก ๆ อีกทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตรวจวัด 
VOCs มีรำคำแพง วัสดุ
บำงอย่ำงมีอำยุกำรใช้งำน
สัน้มำก 

 โรงงำนในพื้นที่ใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมใน
กำรควบคุม VOCs แล้ว 
แต่ยังมีผลตรวจ VOCs 
บริเวณริมรั้วเกินค่ำ
มำตรฐำน เน่ืองจำกมี
โรงงำนที่ใช้ VOCs 
จ ำนวนมำกในพื้นที่ 

 กำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อลด
กำรปลดปล่อย VOCs 
ต่อเน่ืองทุกปีเป็นไปไม่ได้
ในทำงปฏิบัติเน่ืองจำก
ข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยี  

 กำรค้นหำแหล่งก ำเนิด
ประเภท Fugitive ท ำได้ยำก 

 เทคโนโลยีบำงประเภท
สำมำรถลด VOCs ได้ แต่
ไปสร้ำงมลพิษชนิดอ่ืน
แทน เช่น NOx 
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ตารางที่ 20 ป ญหาและอุปสรรคในการจัดการ VOCs (ต่อ) 

ด้านการบังคับใช้ และก ากับ
ดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และสุขภาพ  

ด้านเศรษ ศาสตร์ 
และการลงทุน  

ด้านเทคโนโลยี 

 วิธีกำรได้มำของข้อมูลกำร
ระบำย VOCs ไม่เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน (เช่น วิธีกำร
ตรวจวัด กำรค ำนวณค่ำ
สัมประสิทธ์ิ) 

 กฎหมำยหรือมำตรกำรบำง
รำยกำรไม่มีกำรรับฟัง
ควำมเห็นจำกโรงงำนในพื้นที่
ก่อน และไม่มีกำรแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประกำศใช้ 

   ต้องใช้แรงงำนและเวลำ
มำกในกำรตรวจวัด VOCs 
เช่น ตรวจวัดกำรรั่วซึม 
โดยเฉพำะโรงงำนที่มี
แหล่งก ำเนิดจ ำนวนมำก 

 

ตารางที่ 21 ข้อเสนอแนะและความต้องการในการจัดการ VOCs 

ด้านการบังคับใช้ และก ากับ
ดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และสุขภาพ  

ด้านเศรษ ศาสตร์ 
และการลงทุน  

ด้านเทคโนโลยี 

 ควรมีฐำนข้อมูลกลำง (Big 
Data System) 

 ภำครัฐควรรำยงำนค่ำ
ควำมสำมำรถในกำรรองรับ
มลพิษ (Pollution Carrying 
Capacity)  

 ควรศึกษำและวิเครำะห์ 
VOCs จำกทุกแหล่งก ำเนิดที่
เก่ียวข้อง 

 ควรเผยแพร่ข้อมูลและ
เสริมสร้ำงควำมรู้ชุมชน
เก่ียวกับกำรจัดกำร VOCs 
ที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 
อย่ำงต่อเน่ือง 

 สนับสนุนและสร้ำง
เครือข่ำยระหว่ำงภำครัฐ 
ผู้ประกอบกำร และชุมชน 
เพื่อท ำให้เกิดกำรบริหำร
จัดกำร VOCs อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 มีมำตรกำรส่งเสริมเพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรลงทุน 
เช่น กำรลดภำษี เงินทุน
สนับสนุนกำรติดตั้ง
อุปกรณ์หรือเครื่องมือลด 
VOCs โดยอำจมีเพิ่มเติม
สิทธิพิเศษ ส ำหรับโรงงำน
ที่จัดกำรและควบคุม 
VOCs ได้ดี 

 ควรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีกำร
จัดกำร VOCs ให้มี
ประสิทธิภำพ 

 เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่
ใช้จัดกำร VOCs เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร
และนักลงทุน 

 ควรสนับสนุนกำรค้นหำ
แหล่งก ำเนิดและกำร
ตรวจวัด VOCs ด้วย
เครื่องมือแทนกำรใช้
แรงงำนคน 
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ตารางที่ 21 ข้อเสนอแนะและความต้องการในการจัดการ VOCs (ต่อ) 

ด้านการบังคับใช้ และก ากับ
ดูแลของภาครั  

ด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และสุขภาพ  

ด้านเศรษ ศาสตร์ 
และการลงทุน  

ด้านเทคโนโลยี 

 ควรทบทวนปรับค่ำมำตรฐำน
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
เพรำะมีควำมเข้มงวดมำก
เกินไป 

 ควรก ำหนดมำตรฐำน VOCs 
ทั้งวิธีกำรวิเครำะห์ วิธีกำร
ค ำนวณ ที่ชัดเจนและ
เหมำะสม พร้อมทั้งอบรมให้
ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง 

 ควรพัฒนำบุคลำกรที่
เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและ
เอกชนให้มีควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำร VOCs มำกขึ้น 

 ควรควบคุมโรงงำนที่เป็น
ต้นเหตุหลักของปัญหำ VOCs 
ก่อน โดยใช้มำตรกำรและ
ควำมเข้มงวดที่ต่ำงกันออกไป
ตำมควำมรุนแรงของมลพิษ 

 หน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องในกำรจัดกำร VOCs 
ควรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
เพื่อให้กำรจัดกำร VOCs 
เป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและเกิด
ประสิทธิภำพ 

 ควรจัดให้มีกำรทวนสอบ
บริษัทกลำง (Third Party) 
ที่ด ำเนินกำรตรวจวัด
สิ่งแวดล้อม 
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8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

จำกข้อสรุปที่ได้จำกกำรใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับ VOCs ของ
พื้นที่พบว่ำแบบจ ำลองอำกำศมีข้อจ ำกัดในกำรน ำมำใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรจัดกำร VOCs ดังน้ันจึงมีข้อเสนอแนะ
ที่ได้จำกผลกำรศึกษำ ดังน้ี 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการประเมินคุณภาพอากาศของโรงงานอตุสาหกรรม 

กำรจัดกำร VOCs ที่แหล่งก ำเนิดแบบรำยโรงงำน โดยมีมำตรกำรที่แต่ละโรงงำนควรด ำเนินกำร คือ 

 การใช้ LDAR Program แนวทำงในกำรจัดกำร VOCs น้ันสำมำรถท ำได้โดยกำรเฝ้ำระวังและ 
กำรควบคุมแก้ไข ซ่ึง VOCs บำงส่วนที่มีกำรระบำยออกจำกพื้นที่โรงงำนอุตสำหกรรมที่มำจำก
แหล่งก ำเนิดประเภทร่ัวระเหย (Fugitive Source) สำมำรถจัดกำรโดยก ำหนดแผนงำนหรือ
โปรแกรมกำรตรวจวัดเพื่อส ำรวจและซ่อมบ ำรุง (Leak Detection and Repair Program) หรือ 
ที่รู้จักกันในช่ือ LDAR Program ซ่ึงวิธีกำรดังกล่ำวจะบังคับให้ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรส ำรวจ 
กำรร่ัวระเหยและตำมด้วยกำรซ่อมบ ำรุงถ้ำพบว่ำมีกำร “ร่ัว” (Leak) ของอุปกรณ์ตำมเวลำก ำหนด 
ซ่ึงผลจำกกำรด ำเนินกำรจะสำมำรถลดกำรปลดปล่อย VOCs ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงโดยปกติ
ประสิทธิผลในกำรลดกำรปล่อย VOCs จะเพิ่มขึ้น ถ้ำมีกำรวัดส ำรวจบ่อยคร้ังมำกขึ้น 

 การใช้มาตรการการตรวจวัดความเข้มข้นสารมลพิษรอบโรงงาน (Fenceline Monitoring) 
มำตรกำรน้ีเป็นอีกแนวทำงหน่ึงที่ได้ถูกพัฒนำขึ้นซ่ึงจะช่วยในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรปลดปล่อย VOCs โดยวิธีกำรด ำเนินกำรสำมำรถอ้ำงอิงได้จำก US.EPA Method 325A 
และ 325B ซ่ึงผลกำรด ำเนินกำรจะถูกน ำมำพิจำรณำค่ำควำมแตกต่ำงของควำมเข้มข้นที่พบ เช่น 
ในกรณีของสำรเบนซีน หำกพบว่ำค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี ของค่ำควำมแตกต่ำงที่ได้มีค่ำเกินกว่ำ 
9 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ทำงโรงงำนจะต้องมีมำตรกำรจัดกำรหรือแก้ไขต่อไป แสดงตัวอยำ่ง
กำรท ำ Fenceline Monitoring ดังรูปที่ 40 และรูปที่ 41 

 การจัดท าบัญชี VOCs (VOCs Inventory) เป็นกระบวนกำรท ำบัญชีปริมำณ VOCs โดยรำยงำน
ผลเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับผลกำรปฏิบัติที่ดี 
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รูปที่ 40 ตัวอย่างการวางต าแหน่งจุดตรวจวดั VOCs รอบโรงงาน (Fenceline Monitoring) 
 

 

รูปที่ 41 ตัวอย่างการตรวจวัด VOCs รอบโรงงาน (Fenceline Monitoring) 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการควบคุมมลพิษ VOCs ด้วยมาตรการกฎหมาย 

 การควบคุมและเน้นจัดการ VOCs 3 ชนิด ได้แก่ สารเบนซีน สาร 1,3-บิวทาไดอีน และสาร 1,2-
ไดคลอโรอีเทน อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ตรวจวัดโดย
กรมควบคุมมลพิษและ กนอ. ของปี พ.ศ. 2562 ยังคงมีค่ำควำมเข้มข้นของสำร VOCs ทั้ง 3 ชนิด
เฉลี่ยรำยปีเกินมำตรฐำนในบำงพื้นที่ 
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 การทบทวนค่ามาตร านหรือการบังคับใช้กฎหมายค่ามาตร านสารอินทรย์ีระเหยในบรรยากาศ
เฉลี่ยในเวลา 1 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพป จจุบันของพ้ืนที่ โดยเม่ือเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน
สำรอินทรีย์ระเหยในบรรยำกำศของต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสำรเบนซีนจะพบว่ำค่ำมำตรฐำนของ
ไทย (ค่ำเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำอีกหลำย
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ แคนำดำ แอฟริกำใต้ รวมถึงสหรำชอำณำจักรและสหภำพยุโรป (EU) 
หรือค่ำมำตรฐำนสำร 1,3-บิวทำไดอีน พบว่ำค่ำมำตรฐำนของไทย (ค่ำเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 0.33 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) มีควำมเข้มงวดกว่ำประเทศนิวซีแลนด์ และสหรำชอำณำจักร  
(ดังตารางที่ 22) ท ำให้กำรด ำเนินกำรลด VOCs ภำคอุตสำหกรรมโดยใช้ค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดอยู่
ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์น้ันเป็นไปได้ยำก รวมถึงกำรบังคับใช้ค่ำมำตรฐำนในพื้นที่อุตสำหกรรมกับ
พื้นที่ชุมชนทั่วไปที่ใช้ตัวเลขเดียวกันท ำให้เกิดปัญหำกับชุมชน หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจึงควรทบทวน
ค่ำมำตรฐำนหรือค่ำควบคุมต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมมำกขึ้น โดยข้อแนะน ำในกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำน
ของสหภำพยุโรประบุกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ว่ำ 1) กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนควรก ำหนดจำกกำร
สังเกตหรือส ำรวจโดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ หรือพิจำรณำค่ำผลกระทบต่อสุ ขภำพหรือ
สิ่งแวดล้อมของสำรน้ัน ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยยังไม่ต้องค ำนึงถึงกำรใช้เทคโนโลยีหรือวิธีกำรทำง
เศรษฐศำสตร์เพื่อควบคุมหรือลดผลกระทบจำกสำรน้ัน 2) ค่ำมำตรฐำนควรเป็นตัวเลขที่เหมำะสม
กับทุกสภำพพื้นที่ (Universality) ทั้งน้ียกเว้นพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น และ 3) ต้อง
ปฏิบัติได้จริง (Practicality) โดยมีข้อแนะน ำกรณีที่ผู้ปล่อยมลพิษ (โรงงำน) ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ค่ำมำตรฐำนน้ันในเวลำอันสั้นได้ ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยแบบค่อยเป็นค่อยไป (Timescales 
for Compliance) โดยอำจแบ่งเป็นระยะ ๆ ตำมจ ำนวนปีที่ก ำหนด 

 การออกกฎหมายควบคุม VOCs ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมแหล่งก าเนิดและโรงงานที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่ซ้ าซ้อนหรือสร้างความสับสนกับกฎหมายเดิม และบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน 
เน่ืองจำกปัจจบุันกำรควบคุม VOCs จำกแหล่งก ำเนิดของภำคอตุสำหกรรมที่ก ำหนดยังเน้นจำกกำร
ร่ัวซึมและปล่องระบำยเป็นหลัก ในส่วนของแหล่งก ำเนิดอื่น ๆ น้ันยังเป็นลักษณะแนวทำง หรือ
ข้อแนะน ำที่ยังไม่ได้บังคับใช้เป็นกฎหมำยที่ชัดเจน เป็นแบบสมัครใจ หรือเน้นควำมร่วมมือ ท ำให้
กำรควบคุม VOCs ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งน้ีปัจจุบันมีกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงศึกษำและรอ
ประกำศบังคับใช้ เช่น (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกกำรประกอบ
กิจกำร พ.ศ. .... (ร่ำง) ประกำศกำรรำยงำนกำรใช้หอเผำทิ้ง พ.ศ. …. (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำร
ระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกถังกักเก็บ พ.ศ. .... ฯลฯ ทั้งน้ีกำรออกกฎหมำยใหม่ควรรับฟัง
ควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวขอ้ง และต้องไม่ซ้ ำซ้อนหรือสร้ำงควำมสับสนเม่ือเปรียบเทยีบกับ
กฎหมำยฉบับเดิม นอกจำกน้ีควรมีกำรบังคับใช้ทุกโรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น โรงงำนที่อยู่นอก
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ส ำคัญ ต้องมีมำตรกำรหรือได้รับกำรตรวจสอบ
จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องไม่หย่อนยำนไปกว่ำโรงงำนในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 
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ตารางที่ 22 ค่ามาตร านสารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในบรรยากาศโดยทั่วไปของต่างประเทศ 

รั    ประเทศ   ภูมิภาค ค่าควบคุม หน่วย 

1. สารเบนซีน   

สหภำพยุโรป 1  (EU 2000/69/EC directive) 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 
สหรำชอำณำจักร (UK) 2 3.6 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 

รัฐอริโซนำ สหรัฐอเมริกำ 3 

630 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ชั่วโมง) 

51 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (24 ชั่วโมง) 

0.14 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 
ญี่ปุ่น 4 3 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 

เกำหลีใต้ 5 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 

รัฐแอลเบอร์ตำ แคนำดำ 6 
30 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ชั่วโมง) 

3 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 
รัฐออนทำริโอ แคนำดำ 7 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (24 ชั่วโมง) 

นิวซีแลนด์ 8 3.6 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 

แอฟริกำใต้ 9 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 
2. สาร 1,3-บิวทาไดอีน 

สหรำชอำณำจักร (UK) 2 2.4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 

นิวซีแลนด์ 8 2.4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (1 ปี) 
ที่มำ: 
1  European Union (2000), Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 

relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air.  
2  UK, 2007 No. 64 Environmental Protection: The Air Quality Standards Regulations 2007. 
3,7  PCD (2009), The Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Compounds (VOCs) in 

Thailand: Table 9 Internationally available of ambient VOCs guideline. 
4  Masanori Kida, Deputy Director, Air Quality Management Division, Environmental Bureau, Ministry of the Environment, 

Japan 
5  Wen-Tien Tsai (2016), Toxic Volatile Organic Compounds (VOCs) in the Atmospheric Environment: Regulatory Aspects 

and Monitoring in Japan and Korea. 
6 Government of Alberta (2015), Ambient Air Monitoring Performance Specification Standards – Continuous Analyzers. 
8  Ministry for the Environment, New Zealand (2002), Ambient Air Quality Guidelines 2002 Update 
9  Minister of Water and Environmental Affairs, South Africa (2009), National Environmental Management: Air Quality Act 

(2004) 
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 ควรทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและการรายงานข้อมูล VOCs 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน เน่ืองจำกโรงงำนอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมต้องมี  
กำรตรวจวัดกำรระบำย VOCs และส่งรำยงำนไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีหลำยหน่วยงำน  
ซ่ึงรอบกำรส่งรำยงำนหรือรูปแบบกำรรำยงำนข้อมูลไม่ตรงกัน ท ำให้เสียเวลำและแรงงำนใน 
กำรจัดท ำรำยงำนแต่ละฉบับ รวมถึงท ำให้ฐำนข้อมูลแต่ละหน่วยงำนที่มีไม่ตรงกัน นอกจำกน้ีใน 
กำรจัดท ำรำยงำน EIA ควรพิจำรณำผ่อนผันส ำหรับโรงงำนที่ปรับปรุงโครงกำรโดยไม่เพิ่มก ำลังกำร
ผลิตหรือไม่ได้เพิ่มกำรระบำยมลพิษอย่ำงมีนัยส ำคัญไม่ต้องจัดท ำรำยงำน EIA ฉบับใหม่ โดยให้เพิ่ม
รำยละเอียดโครงกำรและกำรประเมินมลพิษต่ำง ๆ ลงไปในรำยงำนฉบับเดิม 

8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการควบคุมมลพิษ VOCs ด้วยการบรหิารจัดการ 

 มีระบบ านข้อมูลกลาง (Central Database System) ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
VOCs ทั้งหมด เพื่อเป็นกลไกติดตำมกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บใน
ระบบฐำนข้อมูลกลำงที่มีผลกำรตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโรงงำนที่เก่ียวข้อง เช่น กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลบัญชี VOCs (VOCs Inventory) ในภำพรวมของพื้นที่  ข้อ มูลคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป มำตรกำรจัดกำรของนิคมอุตสำหกรรมและโรงงำนที่ด ำเนินกำรในพื้นที่  
เป็นต้น โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและมีข้อมูลย้อนหลังที่เข้ำถึงได้ เพื่อประโยชน์ใน
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งน้ีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงได้น้ันหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐทุกหน่วยที่เก่ียวข้องรวมถึงภำคเอกชนจะต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร โดยก ำหนด
หน่วยงำนกลำงซ่ึงมีอ ำนำจหรือบทบำทในกำรก ำกับดูแลครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 
มำบตำพุดรวมถึงพื้นที่ต่อเน่ือง ทั้งในเขตนิคมอุตสำหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม  
ต้องสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) อุตสำหกรรมจังหวัด ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และร่วมกับหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน
พื้นที่ รวมถึงทบทวน แก้ไข บทบำทหรืออ ำนำจก ำกับดูแลของหน่วยงำนเดิมซ่ึงมักเกิดปัญหำควำม
ไม่ครอบคลุมหรือไปทับซ้อนกับหน่วยงำนอื่น 

 ควรทบทวนต าแหน่งที่ตั้งของสถานีตรวจวัด VOCs ที่มีอยู่เดิมว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เน่ืองจำกสถำนีตรวจวัด VOCs ในพื้นที่โดยเฉพำะสถำนีที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ดูแลโดยกรมควบคุม
มลพิษ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมมำนำนหลำยปี แต่สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษมำบตำพุดมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม มีกำรขยำยตัวของพื้นที่ ชุมชนและปริมำณ
กำรจรำจรทำงบกที่มีควำมหนำแน่นมำกขึ้น สถำนีตรวจวัด VOCs ที่อยู่ในระดับผิวพื้นอำจได้รับ
ผลกระทบจำกสำร VOCs ที่มำจำกยำนพำหนะในพื้นที่ 
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 เพ่ิมหรือทบทวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีกับโรงงำนที่เป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษส ำคัญ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรผลิต และ/หรือใช้สำรเบนซีน สำร 1,3-
บิวทำไดอีน สำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน อุตสำหกรรมกลั่นน้ ำมัน คลังน้ ำมัน รวมถึงกลุ่มท่ำเรือ
อุตสำหกรรมซ่ึงมีกิจกรรมขนถ่ำยมำก ให้ครอบคลุมทั้งโรงงำนเดิมและโรงงำนที่จะตั้งใหม่ เช่น  
กำรลดภำษีเงินได้นิติบุคคล ลดภำษีน ำเข้ำเคร่ืองจักรหรือระบบบ ำบัดมลพิษ รวมถึงส่งเสริม
เทคโนโลยีที่น ำผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือสำร VOCs ที่ระบำยทิ้งมำใช้ประโยชน์ใหม่ ท ำให้ลดต้นทุน
และลดกำรระบำย VOCs สู่บรรยำกำศ นอกจำกน้ีควรสร้ำงแรงจูงใจโดยเพิ่มเงื่อนไขสิทธิประโยชน์
ในกำรลงทุนส ำหรับกรณีขยำยหรือสร้ำงโรงงำนใหม่โดยไม่ระบำยมลพิษเพิ่มจำกโครงกำรเดิม หรือ
กำรที่โรงงำนเคยระบำยมลพิษสูงแล้วสำมำรถลงทุนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจนค่ำกำรระบำยมลพิษ
จำกโรงงำนลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือกรณีโครงกำรที่ใช้เทคโนโลยีหรือแนวปฏิบัติที่ทันสมัย (Best 
Available Technology/Best Practices) ทั้ ง น้ีต้องพิจำรณำศักยภำพของโรงงำนด้วย เ ช่น 
โรงงำนที่มีเงินลงทุนค่อนข้ำงจ ำกัดอำจติดขัดเร่ืองเงินลงทุนส ำหรับใชในกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ลด
มลพิษ ซ่ึงมีรำคำคอนขำงสูง 

 ควรมีระบบการรายงานค่าความสามารถในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที่
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยมีกำรศึกษำกำรรองรับ VOCs ของพื้นที่อย่ำงต่อเน่ือง เช่น  
ทุก 2-3 ปี และรำยงำนค่ำว่ำในแต่ละปีพื้นที่ยังสำมำรถรองรับมลพิษได้หรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงำนภำครัฐในกำรประเมินผลมำตรกำรด ำเนินกำรลด VOCs ต่ำง ๆ  ว่ำได้ผลหรือไม่ และ
เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจขยำยกำรลงทุนหรือสร้ำงโรงงำนใหม่ของภำคเอกชน 

 สนับสนุนให้มีโครงการศึกษาการระบายและแพร่กระจาย VOCs จากแหล่งก าเนิดอื่นที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมให้มากขึ้น เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรลด VOCs ให้มีประสิทธิผลควรครอบคลุม 
กำรจัดกำรกับแหล่งก ำเนิดต่ำง  ๆ  ที่เก่ียวข้อง ดังน้ันควรเพิ่มโครงกำรกำรรวบรวมข้อมูลและ 
กำรประเมินกำรปลดปล่อย VOCs จำกแหล่งก ำเนิดอื่นนอกเหนือจำกภำคอุตสำหกรรมให้มำกขึ้น 
โดยเฉพำะจำกยำนพำหนะ โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรควรเป็นหน่วยงำนกลำง ซ่ึงมีอ ำนำจ หรือ
บทบำทในกำรก ำกับดูแลที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดรวมถึงพื้นที่ต่อเน่ือง  

 ควรมีระบบส่งเสริมความรู้ การสนับสนุนทางวิชาการ การให้ค าปรึกษาแนะน า การแลกเปล่ียน
ความคิดเห น ทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครั  ภาคเอกชน (ครอบคลุมทั้ง ่ายบริหารแ ละ
ผู้ปฏิบัติงาน) รวมถึงภาคประชาชน ครอบคลุมทุกมิติของการจัดการ VOCs โดยกำรอบรมเร่ือง
นโยบำย กฎหมำย มำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำร รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีกำรควบคุม 
VOCs สถำนกำรณ์มลพิษในปัจจุบัน เพื่อให้ทั้งเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงประชำชนมี
ควำมรู้ มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำย กฎหมำย มำตรกำรลด VOCs มำกขึ้นและเข้ำใจตรงกัน 
รวมถึงเป็นโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง  ๆ ให้เป็นไปได้
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ในทำงปฏิบัติมำกขึ้น ควรให้ผู้บริหำรของโรงงำนมำเก่ียวข้องด้วยเน่ืองจำกเก่ียวข้องกับกำรก ำหนด
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อลด VOCs นอกจำกน้ีควรอบรมให้
ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องทั้งหมดเก่ียวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง แนวทำงกำรตรวจวัดและวิธี
ค ำนวณค่ำกำรระบำย VOCs ให้เข้ำใจตรงกันและใช้มำตรฐำนเดียวกัน ไม่เกิดควำมสับสน ซ่ึงจะไป
ส่งผลต่อฐำนข้อมูลบัญชีกำรระบำย VOCs ที่มีควำมน่ำเช่ือถือมำกขึ้นด้วย โดยอำจจัดท ำเป็น
เอกสำรแนวทำงหรือคู่มือที่เผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วไป 

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครั ส่วนกลาง ภาครั ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
(ผู้ประกอบการ) และชุมชนทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม
ประเมินผลเพื่อลด VOCs เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเพิ่มกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจระหว่ำงกันให้มำกขึ้น 

 เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลผลตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการเพ่ือลด VOCs ไปยัง
หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้นและต่อเน่ือง โดยใช้กลไกของหน่วยงำนระดับพื้นที่ เช่น 
ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม โรงงำนในพื้นที่ หน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่น เช่น ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อให้ภำคส่วนที่เก่ียวข้องน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น 
กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงสร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่ชุมชน
โดยรอบ 
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