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รายงานสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) ได้มอบหมำยให้ บริษัท ยูไนเต็ด  
แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด (บริษัทฯ) เป็นที่ปรึกษำ ด ำเนินโครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำง
อำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (เลขที่สัญญำจ้ำง EEC043/2562 ลงวันที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2562) ซ่ึงมีรำยละเอียดดังน้ี 
1 ความเป็นมา 

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) ได้มีมติในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 9 เมษำยน  
พ.ศ. 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรที่จะตั้งใหม่หรือ
ขยำยก ำลังกำรผลิตในบริเวณพื้นที่ต ำบลมำบตำพุดและต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมืองระยอง และต ำบลบ้ำนฉำง (เฉพำะนิคม
อุตสำหกรรมเอเซีย) อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงกำรดำ้นอุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำน ซ่ึงภำยใต้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวยอมให้มีกำรขยำยก ำลังกำรผลติ
หรือมีโครงกำรตั้งใหม่ได้ โดยก ำหนดให้มีอัตรำกำรระบำยมลพิษของก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊ำซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมำณมลพิษที่ได้มีกำรปรับลดลงตำมหลักเกณฑ์กำรปรับลดอัตรำกำรระบำย
มลพิษ 80:20 ซ่ึงผลจำกกำรใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำว พบว่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดประเภทโครงกำรด้ำน
อุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำนของทั้งพื้นที่มำบตำพุดลดลงจำกปี พ.ศ. 2550 (ปีที่มีกำรเร่ิมน ำหลักเกณฑ์กำรปรับลดอัตรำ
กำรระบำยมลพิษ 80:20 มำใช้ในพื้นที่) แต่ถึงแม้ว่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่มำบตำพุดปัจจบุันลดลงจำก
เดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญจนอำจที่ขยำยอตุสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดได้ แต่ด้วยเหตุที่หลักเกณฑ์ 80:20 ดังกล่ำวจ ำเป็นตอ้ง
อำศัยกำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษของโครงกำรเดิมลงก่อนที่จะมีกำรขยำยก ำลังกำรผลิตหรือมีกำรตั้งโครงกำรใหม่ 
ซ่ึงอำจท ำได้โดยกำรใช้อัตรำกำรระบำยของโครงกำรเดิม (Emission Offset) หรือขอใช้อัตรำกำรระบำยของโครงกำรอื่น 
(Emission Trading) ส ำหรับกำรขยำยหรือตั้งโครงกำรใหม่ของผู้ประกอบกำรรำยเดียวกันที่มีหลำยโครงกำรในพื้นที่อำจ
ไม่มีปัญหำในทำงปฏิบัติ แต่ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่ยังไม่เคยมีโครงกำรในพื้นที่อำจมีปัญหำในทำงปฏบิัติเพรำะไม่
สำมำรถใช้วิธี Emission Offset ได้ หรือหำกจะใช้วิธี Emission Trading ก็อำจไม่มีผู้ยอมยกอัตรำกำรระบำยให้ ซ่ึงจะ
เป็นข้อจ ำกัดท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ไม่สำมำรถตั้งโครงกำรในพื้นที่ได้ ดังน้ัน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) โดยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะต้องด ำเนินกำรศึกษำเพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรระบำยมลพิษใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษำทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรด้ำนกำรระบำยมลพิษที่ด ำเนินกำรในปัจจุบันตลอดจนกำร
ปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบำยเพื่อให้พื้นที่มำบตำพุดมีแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนที่ชัดเจนและเหมำะสม
กับบริบทของพื้นที่ต่อไป 
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1.1 วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษำ รวบรวม และจัดท ำฐำนข้อมูลกำรระบำยและกำรปรับลดมลพิษทำงอำกำศ NOx และ SO2 ตำม
หลักเกณฑ์ 80:20 และฐำนข้อมูลกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) (โดยเน้นสำร
เบนซีน และสำร 1,3-บิวทำไดอีน) จำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนในพื้นที่มำบตำพุดหรือเขตควบคุมมลพิษที่มีกำรใช้
หลักเกณฑ์ปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษ 80:20  

2.2 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ตำมกำรปฏิบัต ิ
ที่ผ่ำนมำ และวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมในพื้นที่และอุตสำหกรรมใหม่ที่เหมำะสมส ำหรับ
พื้นที่มำบตำพุด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (เช่น หลักเกณฑ์ทำงเลือกในกำรจัดกำรด้ำนกำรระบำยมลพิษทำง
อำกำศ ฯลฯ) เพื่อให้เกิดกำรปฏิรูปที่มีควำมเหมำะสมทั้งด้ำนควำมม่ังคั่งและยั่งยืนของพื้นที่ 

2.3 เพื่อพัฒนำบุคลำกรภำครัฐที่เก่ียวข้องให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้แบบจ ำลองอำกำศ เช่น AERMOD 
อย่ำงแท้จริง และมีเคร่ืองมือในกำรประเมินผลกระทบด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ในหน่วยงำน 

1.2 ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 270 วัน โดยเร่ิมปฏิบัติงำนนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 แต่จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซ่ึงเป็นเหตุสุดวิสัย ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมแผนงำน จึงได้มี
กำรขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรและกำรปรับรูปแบบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD จ ำนวน 
90 วัน  ดังน้ัน วันสิ้นสุดโครงกำรจึงเป็นวันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2563  

1.3 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

ขอบเขตพื้นที่กำรศึกษำคร้ังน้ีอยู่ภำยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง ตำมประกำศ กก.วล. 
ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดให้ท้องที่เขตต ำบลมำบตำพุด ต ำบลห้วยโป่ง ต ำบลเนินพระ และต ำบลทับมำ อ ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล และต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอ
บ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ทั้งต ำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภำยในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ  ลงวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 
2552 และมีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพื้นที่พิเศษภำคตะวันออก 
เร่ือง แผนผังกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค เขตพัฒนำพิเศษ

ภำคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ดังรูปที่ 1-1 ในกำรรวบรวม
ข้อมูลแหล่งก ำเนิดภำยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด รวบรวมจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) จำก สผ. รำยงำน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวมทั้งผลกำรตรวจวัดคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องจำกกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
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โดยภำพรวมของเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่รวม 416.70 ตำรำงกิโลเมตร (ในทะเล 
114.3 ตำรำงกิโลเมตร และบนบก  302.4 ตำรำงกิโลเมตร) มีนิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ประกอบด้วย นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) นิคมอุตสำหกรรม 
ผำแดง นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล และมีอีก 1 ท่ำเรืออุตสำหกรรม ได้แก่ ท่ำเรือ
อุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ รองมำคือ โรงงำน
อุตสำหกรรมผลิตก๊ำซส ำหรับอุตสำหกรรม และโลหะมูลฐำน ตำมล ำดับ ในขณะที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่นอกเขตพืน้ที่
นิคมอุตสำหกรรม แต่ยังอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด รวมจ ำนวน 344 แห่ง โดยมีควำมหลำกหลำยของ
อุตสำหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมขนำดกลำงและเล็ก ทีเ่ป็นโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะก่อสร้ำง 
ซ่อมยำนยนต์ และพลำสติก 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาภายใต้โครงการ 
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1.4 แนวทางการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนที่ได้วำงแผนให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ในขอบเขต
กำรศึกษำโครงกำร โดยจัดล ำดับงำนส ำหรับทุกกิจกรรมให้เหมำะสม และเป็นขั้นตอน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ในระยะเวลำ 270 วัน และได้รับกำรขยำยเวลำเน่ืองจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดยได้รับกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรชดเชยช่วงเวลำที่ได้รับผลกระทบ 
จ ำนวน 90 วัน กำรด ำเนินงำนประกอบด้วยกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ดังต่อไปน้ี  

1) กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน และวิธีกำรศึกษำโดยละเอียด 

2) กำรศึกษำมลพิษอำกำศ NOx และ SO2  

2.1) กำรรวบรวมข้อมูลกำรระบำย NOx และ SO2 (Emission และ Concentration) จำกแหล่งก ำเนิดที่
เสนอในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซ่ึงถือเป็นค่ำควบคุม และกำรระบำยจริงตำม
กำรด ำเนินงำนที่เสนอในรำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงกำร   
(ค่ำตรวจวัดจริงจำกปล่อง) 

2.2) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยโครงกำร รำยประเภทโครงกำร รำยเจ้ำของโครงกำร และรำยนิคม
อุตสำหกรรม ในพื้นที่มำบตำพุดหรือเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยระบุที่มีกำรใช้หลักเกณฑ์ 
80:20 และที่มีกำรใช้ค่ำระดับผลกระทบที่มีนัยส ำคัญ (Significant Impact Level: SIL) พร้อมทั้ง
อุปกรณ์หรือระบบที่ใช้บ ำบัด ลด หรือควบคุมกำรระบำยมลพิษ ของแต่ละโครงกำร และในภำพรวม   

2.3) กำรประเมินคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศจำกกำรระบำย NOx และ SO2 ตำมค่ำควบคุมในรำยงำน EIA 
และค่ำที่ตรวจวัดจริงจำกปล่อง และท ำกำรเปรียบเทียบผล โดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ใน 
กำรประเมิน เปรียบเทียบค่ำที่ประเมินได้จำกแบบจ ำลองเปรียบเทียบกับค่ำจำกกำรตรวจวัดจริงของ
สถำนีตรวจวัดอำกำศแบบต่อเน่ือง (Air Quality Monitoring Station: AQMS) ในพื้นที่ศึกษำ 

2.4) กำรศึกษำและวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ตำม 
กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ และศึกษำวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมในพื้นที่และ
อุตสำหกรรมใหม่ที่เหมำะสมส ำหรับพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ตำมควำมสำมำรถใน 
กำรรองรับมลพิษทำงอำกำศของพื้นที่มำบตำพุดจำกโรงงำนในปัจจุบัน (Current Carrying Capacity) 

2.5) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD แก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ 
สผ. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนอนุญำต เจ้ำหน้ำที่ กนอ. เจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษ และเจ้ำหน้ำที่ 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนอื่นที่เห็นสมควร โดยต้องพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในเร่ืองน้ีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 50 คน และให้มีผู้เช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศเป็นวิทยำกรด้วย
อย่ำงน้อยหน่ึงคน พร้อมทั้งจัดหำเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในกำรใช้แบบจ ำลอง AERMOD ติดตั้งใน
หน่วยงำนกองวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงถำวรเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีโอกำสใช้ในกำรประเมิน  
ผลกระทบอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป 
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3) กำรศึกษำสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs)  

3.1) กำรรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลกำรระบำย VOCs จำกรำยงำนที่เสนอต่อหน่วยงำนอนุมัติ/อนุญำต (กนอ. 
และกรมโรงงำนอุตสำหกรรม) ซ่ึงจะเป็นตัวแทนของค่ำที่รำยงำนจริง (Report) เท่ำน้ัน (ไม่มีค่ำควบคุม
ตำม EIA และไม่มีค่ำกำรตรวจวัดจริงจำก Monitor) 

3.2) กำรประเมินคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศจำกกำรระบำย VOCs จำกค่ำในรำยงำนที่เสนอต่อหน่วยงำน
อนุญำต โดยใช้แบบจ ำลอง AERMOD และเปรียบเทียบกับค่ำจำกกำรตรวจวัดจริงของสถำนีตรวจวัด
อำกำศในพื้นที่ศึกษำ 

3.3) กำรศึกษำ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และควำมต้องกำร ในกำรด ำเนินกำรลด VOCs จำก 
กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำของแตล่ะโครงกำร และจัดท ำข้อสรุปที่เปน็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยระดับพื้นที่และ
ระดับส่วนกลำงในกำรจัดกำรมลพิษอำกำศ VOCs ในพื้นที่ศึกษำ 

4) กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น  

4.1) กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรโครงกำร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร
ต่อรำยงำนผลกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 คร้ัง 

4.2) กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในวงกว้ำง โดยให้มีผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำร
มลพิษทำงอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ 2 คร้ัง เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรศึกษำ และต่อผลกำรศกึษำ 
โดยควรให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละคร้ัง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 80 คน 

5) กำรจัดท ำเอกสำร ประกอบด้วย 

5.1) ฐำนข้อมูลกำรระบำยมลพิษ NOx SO2 และ VOCs ในรูปแบบเอกสำร และในระบบคอมพิวเตอร์ 

5.2) จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรศึกษำ รำยงำนขั้นต้น ( Inception Report) รำยงำนฉบับกลำง (Interim 
Report) รำยงำนฉบับสุดท้ำย ฉบับร่ำง (Draft Final Report) และรำยงำนฉบับสุดท้ำย ฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) รวมถึง รำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำรภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 

5.3) เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้อย่ำงง่ำยเก่ียวกับแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ฉบับประชำชน (ภำษำไทย) 
และเอกสำรแนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

5.4) รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพ
ในกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงยั่งยืน 

6) กำรจัดท ำ Webpage ที่มีเน้ือหำโครงกำร ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง ฐำนข้อมูล และกำรประเมินกำรกระจำยตัวของ
สำรมลพิษในบรรยำกำศอย่ำงง่ำยด้วยแบบจ ำลอง และท ำกำรติดตั้งเช่ือมต่อ Webpage และแสดงผลบน Website ของ 
สผ. และ สกพอ. 
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2 ผลการด าเนินงาน 

2.1 การศึกษามลพิษอากาศ NOx และ SO2   

2.1.1 ข้อมูลการระบาย NOx และ SO2 จากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 

กำรศึกษำค่ำกำรระบำยของ NOx และ SO2 ของโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ มีกำรศึกษำ 2 
กลุ่มข้อมูล คือ  

1. ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ที่เป็นฉบับปัจจุบันของแต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม (ณ เดือนกันยำยน  
พ.ศ. 2562) ในที่น้ีเรียกว่ำ “ค่าควบคุมในรายงาน EIA” (หรือค่ำที่ได้รับอนุญำตทำงบัญชี) 

จำกกำรรวบรวมข้อมูล พบว่ำ ในปัจจุบัน (ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562) ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA  
จำกแหล่งก ำเนิดภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ลดลงจำกปี พ.ศ. 2550 (ซ่ึงเป็นปีที่เร่ิมน ำ
หลักเกณฑ์กำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษ 80:20 มำใช้) โดยมีค่ำระบำย NOx ลดลงประมำณร้อยละ 13 (หรือลดลง
ประมำณ 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) 

2. ค่ำกำรระบำยในรำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) ในที่น้ีเรียกว่ำ “ค่าที่ตรวจวัดจริง” โดยเป็นค่ำที่มี 
กำรรำยงำนล่ำสุด 2 คร้ัง (ช่วงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2561 และช่วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน พ.ศ. 2562)  

จำกกำรรวบรวมข้อมูล พบว่ำ ค่ำที่ตรวจวัดจริงของ NOx รวม 905.04 กรัมต่อวินำที คิดเป็นร้อยละ 
47.76 ของค่ำควบคุมในรำยงำน EIA และค่ำที่ตรวจวัดจริง ของ SO2 รวม 784.93 กรัมต่อวินำที คิดเป็นร้อยละ 45.16 

ของค่ำควบคุมในรำยงำน EIA (แสดงดังรูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) ทั้งน้ี ยังมีปล่องที่ก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA  
แต่ปัจจุบันไม่มีกำรระบำย NOx และ SO2 ซ่ึงมีค่ำกำรระบำยรวม 683.43 และ 290.99 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ โดยแบง่
ตำมสถำนะปัจจุบันของปล่องออกเป็น 3 กรณี (แสดงดังตารางที่ 1) ได้แก่ 

(1) ไม่มีผลกำรตรวจวัด (เน่ืองจำกยกเลิกกำรใช้งำนปล่อง  ยังไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำง 
กำรก่อสร้ำง ไม่มีกำรใช้งำนตำมที่ก ำหนดในรำยงำน มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ก ำหนดให้
ตรวจวัด) ซ่ึงในอนำคตอำจจะมีกำรระบำยเพิ่มเติม มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx และ SO2 รวม 233.81 และ 
200.56 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ 

(2) โรงงำนหยุดประกอบกิจกำร/ไม่มีกระบวนกำรผลิตที่ระบำย NOx และ SO2 มีค่ำควบคุมในรำยงำน 
EIA รวม 447.44 และ 84.67 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ 

(3) ไม่ทรำบสถำนะกำรระบำย NOx และ SO2 มีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA รวม 2.19 และ 5.76 กรัมต่อ
วินำที ตำมล ำดับ 
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หมำยเหตุ : รวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 2-1 การเปรียบเทียบระหว่างค่าควบคุมในรายงาน EIA และค่าที่ตรวจวัดจรงิ ของ NOx 

 

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

รูปที่ 2-2 การเปรียบเทียบระหว่างระหว่างค่าควบคุมในรายงาน EIA และค่าที่ตรวจวัดจรงิ ของ SO2 
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลปลอ่งที่ไม่มีค่าทีต่รวจวัดจริง ของ NOx และ SO2 

นิคมอุตสาหกรรม 

ข้อมูลปล่องท่ีก าหนดค่าควบคุมในรายงาน EIA  
แต่ไม่มีค่าท่ีตรวจวัดจริง 

จ านวน
ปล่อง 

NOx  

(กรัมต่อวินาที) 
จ านวน
ปล่อง 

SO2  
(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 มำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ก ำหนดให้ตรวจวัด ซ่ึงอำจจะมีกำรระบำยในอนำคต 

               - นับรวมปล่องส ำรอง 
ที่มำ : รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

 

2.1.2 ผลการตรวจวัด NO2 และ SO2 ในบรรยากาศ ในเขตพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 

ในส่วนของผลกำรตรวจวัดก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในบรรยำกำศ จำก
สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบต่อเน่ือง (AQMS) ภำยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2562 
ของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมมลพิษ รวม 7 สถำนี พบว่ำค่ำควำมเข้มข้นของ NO2 และ 
SO2 เฉลี่ยรำยปี ทุกสถำนีอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนทั้งหมด โดยสถำนี AQMS ของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มี
จ ำนวน 4 สถำนี ได้แก่ สถำนีหนองแฟบ สถำนีเมืองใหม่ (หนองเสือเกือก) สถำนีบ้ำนตำกวน และสถำนีกรอกยำยชำ มีค่ำ
ควำมเข้มข้น NO2 และ SO2 เฉลี่ยรำยปี อยู่ในช่วง 3.74- 36.05 และ 2.36-40.31 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดบั 
ส่วนสถำนี AQMS ของกรมควบคุมมลพิษ มีจ ำนวน 3 สถำนี ได้แก่ สถำนีโรงพยำบำลส่งเสริมส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
มำบตำพุด (รพ.สต.มำบตำพุด) สถำนีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และสถำนีศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง มีค่ำควำมเข้มข้น NO2 
และ SO2 เฉลี่ยรำยปี อยู่ในช่วง 15.04-31.96 และ 5.24-21.0 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ (มำตรฐำนของ
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ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป ในเวลำ 1 ปี ไม่เกิน 57 และ 100 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ) 

2.1.3 การประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองอากาศ AERMOD 

จำกกำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ทั้ง 2 กลุ่มข้อมูล พบว่ำ ผลกำรศึกษำ  
“ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” ของไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด 1 ช่ัวโมง ณ 
ต ำแหน่ง ที่เกิดควำมเข้มข้นสูงสุด และ ณ จุดสังเกตเพิ่มเติม 7 จุด (จุดเดียวกับสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบตอ่เน่ือง 
(AQMS) ทั้งหมดมีค่ำสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 ส ำหรับ
ค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุด 1 ช่ัวโมง ณ ต ำแหน่ง ที่เกิดควำม
เข้มข้นสูงสุด มีค่ำเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ในขณะที่ผลกำรศึกษำ “ค่ำที่ตรวจวัดจริง” ของไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่ำ
ควำมเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด 1 ช่ัวโมง ทั้งหมดมีต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนได
ออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ยกเว้นต ำแหน่งที่เกิดควำมเข้มข้น
สุงสุด (แสดงตัวอย่ำงเส้นควำมเขม้ข้นเท่ำกันของ NOx เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด กรณีค่ำควบคุมในรำยงำน EIA และกรณีค่ำที่

ตรวจจวัดจริง ดังรูปที่ 2-3 และรูปที่ 2-4 ตำมล ำดับ) ซ่ึงเม่ือพิจำรณำอัตรำส่วนของกำรปรำกฏของ NOx:NO2 โดยทั่วไป
จะมีสัดส่วนของ NO2 อยู่ประมำณร้อยละ 50-60 ซ่ึงอำจพิจำรณำได้ว่ำค่ำสูงสุดเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงที่พบน้ีใกล้เคียงกับ 
ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส่วน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบว่ำควำมเข้มข้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุด 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงสูงสุด และค่ำเฉลี่ย 1 ปีสูงสุด 
ทั้งหมดมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศส ำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 780, 300 และ 100 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

เม่ือเปรียบเทียบผลกำรประเมินด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับค่ำควำมเข้มข้น NO2 และ SO2  
ในบรรยำกำศจำกกำรตรวจวัดจริงใน 2 วิธี คือ กำรเปรียบเทียบควำมเข้มข้นสำรมลพิษส ำหรับในช่วงเวลำและสถำนที่
เดียวกันโดยใช้ Scattering Plot และวิธี Q-Q Plot ผลกำรศึกษำพบว่ำผลกำรพล๊อตคู่ของขอ้มูลดว้ยวิธี Scattering Plot 
แสดงให้เห็นว่ำในช่วงเวลำและสถำนที่เดียวกัน ค่ำที่ได้จำกกำรตรวจวัด มีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 0.0111–0.7188 และมีค่ำ 
Slope อยู่ในช่วง 0.0135-6.1814 โดยสถำนี รพ.สต.มำบตำพุด ให้ค่ำควำมสัมพันธ์ท่ีดีที่สุด คือมี R2 อยู่ในช่วง 0.2496-
0.7188 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.0956-0.9097 ส ำหรับกรณีรวมข้อมูลทั้งหมดทุกสถำนีตรวจวัดพบว่ำแบบจ ำลอง
ทำงคณิตศำสตร์ท ำนำยควำมเข้มข้นสำรมลพิษได้ถูกต้องทั้งต ำแหน่งและช่วงเวลำได้ไม่แม่นย ำนัก โดยมีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 
0.0615-0.2036 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.0856-0.1777 เท่ำน้ัน ส่วนผลกำรพล๊อตคู่ของข้อมูลด้วยวิธี Q-Q Plot 
ส ำหรับสถำนที่เดียวกัน มีค่ำ R2 อยู่ในช่วง 0.4522-0.9858 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.0861-100.2700 โดยสถำนี  
รพ.สต.มำบตำพุด ให้ค่ำควำมสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือ มี R2 อยู่ในช่วง 0.9252-0.9858 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.2020-
0.8917 ส ำหรับกรณีรวมข้อมูลทั้งหมดทุกสถำนีตรวจวัดพบว่ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ท ำนำยควำมเข้มข้นสำรมลพิษ
ได้ถูกต้องในเร่ืองกำรกระจำยของข้อมูลและโอกำสที่จะพบข้อมูลน้ันจริงในพื้นที่ได้แม่นย ำในระดับดี โดยมีค่ำ R2 อยู่
ในช่วง 0.9284-0.9825 และมีค่ำ Slope อยู่ในช่วง 0.2354-0.5064 ทั้งน้ี ผลจำกกำรประเมินควำมแม่นย ำทั้ง 2 วิธี 
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พบว่ำสถำนี รพ.สต.มำบตำพุด น่ำจะเป็นสถำนีตรวจวัดเพื่อเฝ้ำระวังส ำหรับ NO2 และ SO2 ที่เกิดจำกภำคอุตสำหกรรม
ในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุดได้ดีที่สุด 

จำกกำรศึกษำจึงสรุปได้ว่ำ เม่ือพิจำรณำที่ "ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA" ซ่ึงโครงกำรทั้งหมดในพื้นที่ถือครอง 
ค่ำกำรระบำยอยู่ จะยังเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษ น่ันแสดงว่ำ ในพื้นที่ศึกษำไม่มีควำมสำมำรถในกำรรองรับ
กำรปล่อยสำรมลพิษในทำงบัญชีได้เพิ่มเติม หรือไม่มี Hypothetical Carrying Capacity แล้ว แม้ว่ำจำกกำรประเมินกำร
แพร่กระจำยมลพิษ NOx และ SO2 ด้วยแบบจ ำลอง ที่ "ค่ำที่ตรวจวัดจริง" ที่มีกำรระบำยอยู่จริงในปัจจุบัน พบว่ำผลจำก
แบบจ ำลองส ำหรับ NOx เม่ือพิจำรณำอัตรำส่วน NOx:NO2 ประมำณร้อยละ 50-60 จะมีค่ำค่อนข้ำงใกล้เคียงค่ำมำตรฐำน
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และน้อยกว่ำค่ำมำตรฐำนส ำหรับค่ำเฉลี่ย 1 ปี ก็ตำม แต่อย่ำงไรก็ตำม โรงงำนเหล่ำน้ียังสำมำรถระบำย
มลพิษเต็มจ ำนวนที่ได้รับอนุญำตทำงบัญชีได้ ดังน้ัน จึงยังไม่สำมำรถน ำ Hypothetical Carrying Capacity ใช้ได้ ทั้งน้ี 
เสนอว่ำควรด ำเนินกำรใช้มำตรกำร 80:20 ต่อไปก่อนจนกระทั่งสำมำรถควบคุมค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ 
ทุกโครงกำรของทั้งพื้นที่จนเทียบเท่ำกับค่ำที่ตรวจวัดจริงปัจจบุัน ซ่ึงมีประมำณ 900-1,000 กรัมต่อวินำที ส ำหรับ NO2 

จึงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่มีในปัจจุบัน ทั้งน้ี หน่วยงำนรัฐควรมีกำรประเมินเช่นเดียวกับ
กำรศึกษำน้ีทุก ๆ 2-3 ปี เพื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรลดลงของมลพิษตำมมำตรกำรดังกล่ำว และใช้สถำนี รพ.สต.มำบตำพดุ 
เป็นสถำนีตรวจวัดเพื่อเฝ้ำระวังส ำหรับ NO2 และ SO2 ที่เกิดจำกภำคอุตสำหกรรมในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
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รูปที่ 2-3 เส้นความเข้มข้นเท่ากันของ NO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร)  

กรณีค่าควบคุมในรายงาน EIA 
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รูปที่ 2-4 เส้นความเข้มข้นเท่ากันของ NO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร)  

กรณีค่าทีต่รวจวดัจริง 
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2.1.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการใช้หลักเกณฑ์ 80:20 

กำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ในกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ศึกษำน้ัน เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย กก.วล. 
ในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำรก ำหนดมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรด้ำนอุตสำหกรรม
และด้ำนพลังงำน ในบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง เก่ียวกับกำรปรับลดมลพิษตำมหลักเกณฑ์ 80:20 และ  
กำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศในบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ของ  สผ. ซ่ึงหลังจำกน้ัน กนอ. ได้
ศึกษำศักยภำพกำรรองรับมลพิษทำงอำกำศบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง โดยเน้นที่ 3 มลพิษหลัก คือ NO2 SO2 
และ TSP โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลและตัวแปรน ำเข้ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรศึกษำศักยภำพกำรรองรับ
มลพิษทำงอำกำศบริเวณพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ให้มีควำมถูกต้องเช่ือถือได้มำกขึ้น โดยผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ 
กำรท ำนำยของแบบจ ำลอง CALPUFF รวมถึงแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ที ่กนอ. ใช้ท ำกำรศึกษำคำดกำรณ์ค่ำควำม
เข้มข้น 1 ช่ัวโมงสูงสุดใด ๆ (Maximum Ground Level Concentration หรือ Max. GLC) ของก๊ำซ NO2 และก๊ำซ SO2 
สูงกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศเกินกว่ำ 8 เท่ำ และ 4 เท่ำ ตำมล ำดับ กก.วล. จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมกำร
หรือคณะท ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเพื่อศึกษำกำรใช้งำนแบบจ ำลองที่เปน็ที่ยอมรับ ซ่ึงรวมถึงแบบจ ำลอง
อำกำศ AERMOD เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของหน่วยงำนที่ก 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 ตำมฐำนข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณพื้นที่
มำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของ สผ. ตั้งแต่ก ำหนดให้ใช้กำรปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษตำม
หลักเกณฑ์ 80:20 มีค่ำลดลง ท ำให้แนวทำงกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ใน
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำรด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำนในพื้นที่มำบตำพุดและ
พื้นที่อื่น ๆ ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2556 เม่ือวันที่  
29 สิงหำคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี  

1) การก าหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Rate Determination) ในพ้ืนที่เขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ใช้กำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศขั้นคัดกรองตำมแนวทำงของ U.S. EPA เป็น
เกณฑ์ในกำรจ ำแนกระดับกำรควบคุมอัตรำกำรระบำย NOx และ SO2 จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้นโดยกำรเปรียบเทียบค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดที่ได้จำกกำรประเมิน ( Maximum 
Ground Level Concentration) กับระดับผลกระทบที่มีนัยส ำคัญ (Significant Impact Level หรือ SIL) ซ่ึงใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรคัดกรอง ดังน้ี 

(1) ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดจำกแบบจ ำลอง ไม่เกินค่ำ SIL ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมที่น ำเข้ำ
แบบจ ำลอง ในกรณีที่ค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำกผลกำรตรวจวัดในพื้นที่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศ 
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(2) ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดจำกแบบจ ำลอง เกินค่ำ SIL หรือ ในกรณีที่พบค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำกผลกำร
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพื้นที่ศึกษำตั้งแต่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ให้ใช้
ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมหลักเกณฑ์ 80:20 คือ ปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกค่ำที่ด ำเนินกำรจริง (Maximum 
Actual Emission) ของโครงกำรเดิม (Emission Offset) หรือของโครงกำรอื่น ๆ (Emission Trading) แล้วแต่กรณี เพื่อ
น ำอัตรำกำรระบำยมลพิษไปให้กับแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้นของ
โครงกำรตั้งใหม่ หรือโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของ
มลพิษที่ปรับลดลง 

(3) กรณีที่โครงกำรตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสำหกรรม 
ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมกรอบอัตรำกำรระบำยมลพิษต่อพื้นที่ที่มีกำรจัดสรรไว้แล้ว 

(4) กรณีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสำหกรรม ให้น ำผลต่ำง
ของค่ำควำมเข้มข้นที่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศส ำหรับมลพิษน้ันฯ กับค่ำ Background 
Concentration สูงสุดที่ตรวจวัดได้ มำใช้ในกำรหำค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษต่อพื้นที่ที่เหมำะสมส ำหรับปล่องระบำย
มลพิษที่ควำมสูง 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เมตร ตำมล ำดับ 

(5) กำรก ำหนดอัตรำกำรระบำยมลพิษของโครงกำรจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรพิจำรณำเลือกใช้ระบบ
บ ำบัดมลพิษซ่ึงเป็นเทคโนโลยีกำรควบคุมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (Best Available Control Technology; BACT) และ/หรือ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ โดยให้ สผ. พิจำรณำตำมข้อก ำหนดของ 
U.S. EPA เป็นกรณีไป (Case-by-Case) 

2) การก าหนดอัตราการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Rate Determination) ในพ้ืนที่อื่น 
ๆ กรณีที่พบค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศส ำหรับ NOx และ SO2 ในพื้นที่ศึกษำ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมหลักเกณฑ์ 80:20 คอื 
ปรับลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกค่ำที่ด ำเนินกำรจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงกำรเดิม (Emission 
Offset) หรือของโครงกำรอื่น ๆ  (Emission Trading) แล้วแต่กรณี เพื่อน ำอัตรำกำรระบำยมลพิษไปให้กับแหล่งก ำเนิด
มลพิษใหม่และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้นของโครงกำรตั้งใหม่ หรือโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 
หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมลพิษที่ปรับลดลง ทั้งน้ี โครงกำรต้องประเมิน 
ค่ำควำมเข้มข้นของมลพิษ ทำงอำกำศสะสม ซ่ึงบ่งบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ที่จะใช้เพื่อเปรียบเทียบกับ 
ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ก ำหนดดังน้ี  

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

(2) กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำรประเมินผลกระทบรวม 
(Total Impact) มีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (Exceedance) โครงกำรจะต้องท ำกำรปรับลดอัตรำ
กำรระบำยมลพิษลงจนกว่ำผลกำรประเมินจะอยู่ภำยในมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
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(3) กรณีสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ที่มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพื้นที่ศึกษำสูง
กว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ กำรประเมินผลกระทบรวม (Total Impact) จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำ 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรจะไม่ส่งผลให้ช่วงระดับควำมเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภำพที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งน้ี เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรใช้หลักเกณฑ์ 80:20 ตำม 
กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จึงรวบรวมจำกผลกำรศึกษำค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ส ำหรับโรงงำนทั้งหมดในพื้นที่ 
เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด โดยผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในช่วง ปี พ.ศ. 2550 – 2562 ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 
มำบตำพุด มีจ ำนวนปล่องที่ก ำหนดค่ำควบคุมในรำยงำน EIA ของ NOx รวม 295 ปล่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็น 416 
ปล่อง ในขณะที่ค่ำกำรระบำยมีแนวโน้มลดลง จำก 2,430.20 กรัมต่อวินำที ลดลงเป็น 2,116.44 กรัมต่อวินำที ส่วน SO2 
มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ มีจ ำนวนปล่องเพิ่มขึ้น จำก 179 ปล่อง เป็น 222 ปล่อง และค่ำกำรระบำยมีแนวโน้มลดลง 

จำก 2,177.27 กรัมต่อวินำที เป็น 1,738.21 กรัมต่อวินำที แสดงดังรูปที่ 2-5  

 

 

 

 

 

(ก) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx 

 

(ข) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2 

 
รูปที่ 2-5 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 ของโรงงานในเขตพ้ืนที่ควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
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จ ำนวนปล่อง อัตร ำกำรระบำย SO2
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เม่ือพิจำรณำถึงสำเหตุที่ท ำให้ค่ำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดมี 
กำรเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว พบว่ำเกิดจำก 3 สำเหตุหลัก ได้แก่ 

1) การใช้หลักเกณฑ์ 80:20 เป็นสำเหตุหลักที่ส่งผลให้ค่ำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศลดลง โดยโครงกำร
ตั้งใหม่ หรือขยำยก ำลังกำรผลิต หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในพื้นที่และเข้ำข่ำยต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
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) และค่ำกำรระบำย SO2 ลดลง
ประมำณร้อยละ 24 (หรือลดลงประมำณ 450 กรัมต่อวินำที โดยปี พ.ศ . 2550 และ พ.ศ. 2562 มีค่ำกำรระบำย 

1,840.32 และ 1,390.76 กรัมต่อวินำที ตำมล ำดับ) แสดงดังรูปที่ 2-6 โดยโครงกำรได้ใช้วิธีกำรจัดกำรและควบคุม 
กำรระบำยมลพิษทำงอำกำศ เช่น เปลี่ยนเช้ือเพลิง ลดปริมำณซัลเฟอร์ในเช้ือเพลิง รวมถึง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
เพื่อควบคุมหรือบ ำบัดมลพิษ ตัวอย่ำงเทคโนโลยีควบคุม NOx เช่น 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, Direct Fured Thernial Oxidizer (DFTO) เป็นต้น และเทคโนโลยีควบคุม SO2 
เช่น SOx Reduction Additive Injection, Tail Gas Treating Unit (TGTU), Seawater Flue Gas Desulphurization 
(SW-FGD), SO2 Scrubber เป็นต้น 
 

(ก) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx  
เฉพาะโรงงานท่ีใช้หลักเกณฑ์ 80:20 

 

(ข) ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ SO2  

เฉพาะโรงงานท่ีใช้หลักเกณฑ์ 80:20 

 
รูปที่ 2-6 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 เฉพาะโรงงานที่ใชห้ลักเกณฑ์ 80:20 
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2) การใช้ค่า SIL ค่ำกำรระบำย NOx และ SO2 ส่วนหน่ึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเกิดขึ้นเฉพำะ

โครงกำรที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2556–2562 แสดงดังรูปที่ 2-7 ซ่ึงโครงกำรตั้งใหม่ หรือขยำยก ำลัง
กำรผลิต หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรได้ใช้ค่ำ SIL สอดคล้องตำมแนวทำงในกำรประเมินผลกระทบด้ำน
คุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำรด้ำน
อุตสำหกรรมและด้ำนพลังงำนในพื้นที่มำบตำพุดและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ในกำรประชุมคร้ังที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2556 กล่ำวคือ “กรณีควำมเข้มข้นสูงสุดจำก
แบบจ ำลองฯ ไม่เกินค่ำ SIL ให้ใช้ค่ำอัตรำกำรระบำยมลพิษตำมท่ีน ำเข้ำแบบจ ำลอง ในกรณีที่ค่ำควำมเข้มข้นมลพิษจำก
ผลกำรตรวจวัดในพื้นที่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ”  

3) การใช้วิธีการอื่น ๆ  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 2-7 ค่าควบคุมในรายงาน EIA ของ NOx และ SO2 เฉพาะโรงงานที่ใช้ค่า SIL 
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ทั้งน้ี ในกำรศึกษำได้เปิดโอกำสให้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้แทนสถำนประกอบกำรในพื้นที่และ
ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐทั้งส่วนกลำงและภูมิภำคเพื่อร่วมวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) และ
ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศส ำหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มำตรกำร 80:20 โดยสรุปออกเป็น 4 
ปัจจัย คือ ด้ำนกำรบังคับใช้ และก ำกับดูแลของภำครัฐ (Political and Law) ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน 
(Economics) ด้ำนเทคโนโลยี (Technology) และด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภำพ (Environmental and Social) 
ดังตารางที่ 2 ซ่ึงพบว่ำ เป็นมำตรกำรบริหำรจัดกำรมลพิษที่ดี ได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ภำคสังคมยังมีควำมเช่ือม่ัน อย่ำงไร
ก็ตำม มำตรกำรจะเป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุนกลุ่มนักลงทุนใหม่ รวมทั้งยังไม่มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์กำรวำงแผน 
กำรลงทุน ตลอดจนองค์ควำมรู้ของหน่วยงำนหน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกับดูแลอำจยังไม่เพียงพอ ซ่ึงควรมีหน่วยงำนกลำง
ส ำหรับกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเครำะห์และผลักดันให้มีกำรบริหำรจัดกำรมลพิษ NOx และ SO2  อย่ำงสมดุล 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบรหิารจดัการมลพิษทาง
อากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20  

ประเด็น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครัฐ 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 

ด้านเศรษฐศาสตร์และการ
ลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

- ปัจจุบันเป็นหลักเกณฑ์ที่
มีกำรบังคับใช้ที่เข้มงวด
อยู่แล้ว 

- 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 ำให้เกิด
ควำมเท่ำเทียมในกำร
แข่งขันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรรำยเดิมและ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 

- กำรก ำหนดนโยบำย 
EEC เพื่อพัฒนำ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
จะท ำให้เกิดกำรบังคับใช้
อย่ำงเข้มงวดยิ่งขึ้น 

- เป็นมำตรกำรที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถ
ลดมลพิษอำกำศ 
โดยเฉพำะ NOx ส่งผล
ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  

- ลดผลกระทบต่อชุมชน 
ลดข้อร้องเรียน และ
เพิ่มควำมเชื่อม่ันให้กับ
ชุมชน  

- ท ำให้สุขภำพของ
ชุมชนดีขึ้น ลดโรคภัย 
โดยเฉพำะโรคที่
เก่ียวข้องระบบ
ทำงเดินหำยใจ 

- สร้ำงควำมเชื่อม่ันใน
ดำ้นกำรจัดกำรมลพิษ
อำกำศต่อสำธำรณชน 

- ส่งผลให้ภำพลักษณ์
ของโรงงำนที่
ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ 80:20  
ดีขึ้น 

- มีระบบบริหำรจัดกำรที่ด ี
และผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ปรับเปลีย่นได้ตำมระยะเวลำ
หรือสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- มีกำรลงทุนเพิ่มจำกผู้
ประกอบรำยเดิมที่อยู่ใน
พื้นที่ 

- มีเทคโนโลยีกำร
ประเมินผลกระทบ
อำกำศที่มี
ประสิทธิภำพและ
แม่นย ำ 

- มีเทคโนโลยีกำร
ควบคุมมลพิษทำง
อำกำศที่ทันสมัย และ
มีประสิทธิภำพสูง 
เพื่อลดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบรหิารจดัการมลพิษทาง
อากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20 (ต่อ) 

ประเด็น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครัฐ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพ 

ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

 - เป็นเครื่องมือที่ดีในกำร
ก ำกับควบคุมดูแล
มลพิษทำงอำกำศ 

- เป็นมำตรกำรที่สร้ำง
ควำมเชื่อม่ันในกับสังคม 
ชุมชน และลดผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อม 

   

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

- ไม่มีกำรจัดท ำและ
เผยแพร่ผลกำรติดตำม
มำตรกำรตำมที่ก ำหนด 
และไม่มีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเน่ือง 

- ไม่ได้ถูกประกำศใช้
บังคับเป็นกฎหมำย แต่
เป็นค ำสั่งทำงปกครอง
ที่เป็นเงื่อนไขหรือค ำสั่ง
เฉพำะรำยโรงงำน
อุตสำหกรรมที่เข้ำข่ำย
ต้องท ำรำยงำน 
EIA/EHIA และยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ระยะเวลำ (Timeline) 
กำรใช้หลักเกณฑ์ยังไม่
มีควำมชัดเจน 

- ไม่มีกำรติดตำมและ
ทบทวนโควตำกำร
ระบำย NOx และ SO2 
ของโรงงำนที่ได้รับ
อนุญำตกำรระบำยแต่
ยังไม่เปิดด ำเนินกำร 

- หน่วยงำนภำครัฐที่
ก ำกับดูแลด้ำน
สิ่งแวดล้อมของโรงงำน
นอกเขตพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรม ยังไม่มี
กำรน ำหลักเกณฑ์ 
80:20 ไปใช้ปฏิบัติ เช่น 
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อม
ภำค กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัด เป็นต้น 

- ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ไปยังหน่วยงำน
ท้องถิ่น เช่น 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ 
เพื่อหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องจะได้น ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ต่อ เช่น กำร
ประเมินผลกระทบต่อ

- มีควำมเสี่ยงในกำร
พัฒนำพื้นที่ที่มีกำรใช้
หลักเกณฑ์ 80:20 
โดยเฉพำะกำรลงทุน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
(ในพื้นที่ควบคุมมลพิษ
มำบตำพุด) 

- มีควำมเสี่ยงในควำมคุ้มค่ำ
ในด้ำนกำรลงทุน เน่ืองจำก
สถำนประกอบกำรจะต้อง
ลงทุนเพิ่มด้ำนต่ำง ๆ  เช่น 
เทคโนโลยีลดมลพิษในช่วง
กำรก่อสร้ำง และช่วง
ด ำเนินกำร บุคลำกรเฉพำะ
ทำง 

- ยังไม่มีกลไกทำง
เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม
มำจัดกำรในภำพรวม 

- ยังไม่มีหน่วยงำนกลำงมำ
บริหำรจัดกำรกลไก
กำรตลำด และบริหำร
จัดกำรโควตำกำรระบำย
มลพิษตำมหลักเกณฑ์ 
80:20 

- เทคโนโลยี
ภำยในประเทศยังไม่
ทันสมัยและเพียงพอ
เพื่อควบคุมและลด
มลพิษอำกำศ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบรหิารจดัการมลพิษทาง
อากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20 (ต่อ) 

ประเด็น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครัฐ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพ 

ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

- ผลกำรตรวจวัด NOx 
และ SO2 จำกปล่อง
ระบำยไม่น่ำเชื่อถือ 
เน่ืองจำกเป็นกำร
ตรวจวัดแบบ 
Sampling 

สุขภำพของประชำชน
ในพื้นที่ เป็นต้น 

- กำรก ำหนดค่ำกำร
ระบำยโดยใช้ค่ำ Max 
Actual กับโรงงำนที่มี
กำรใช้เทคโนโลยีควบคุม
มลพิษที่ดีแล้ว อำจเป็น
ปัญหำอุปสรรคต่อกำร
ขยำยกำรประกอบ
กิจกำรในอนำคต 

- เกิดกำรชะลอตัวในกำร
ลงทุน เน่ืองจำก
ผู้ประกอบกำรจะต้อง
พิจำรณำควำมคุ้มทุนใน
หลำยด้ำน เช่น ด้ำน
เทคโนโลย ีกำรบริหำร
จัดกำรมลพิษ เป็นต้น 

โอกาส 

(Opportunities) 

- กำรจัดตั้งหน่วยงำน 
EEC เป็นโอกำสที่จะท ำ
ให้เกิดกำรทบทวน
ควำมสำมำรถหรือ
ศักยภำพในกำรรองรับ
มลพิษทำงอำกำศของ
พื้นที่ 

- เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำง EEC และ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ผลักดันให้เกิดกำร
ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- มีโอกำสในกำรบริหำร
จัดกำรค่ำกำรระบำย 
เช่น Emission Trading 

- เกิดกำรทบทวนในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ด้ำน
เทคโนโลยี และด้ำน
เทคนิควิศวกรรม 

- มีกลไกตัวอย่ำงให้ศึกษำ
และพิจำรณำปรับใช้กับ
กำรจัดท ำ Emission 
Trading เช่น CDM, 
Carbon Trading เป็น
ต้น 

- เกิดกำรส่งเสริม กำร
คิดค้น และพัฒนำ
เทคโนโลยี รวมทั้ง
รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อควบคุมและ
ลดมลพิษอำกำศ 

- เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำน
เทคโนโลยี หรือค้นหำ
เทคโนโลยีใหม่จำก
ต่ำงประเทศ 

- เกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ภำยในประเทศ 
เช่น มหำวิทยำลัย
จะต้องพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบรหิารจดัการมลพิษทาง
อากาศส าหรับ NOx และ SO2 โดยใช้มาตรการ 80:20 (ต่อ) 

ประเด็น 
ด้านการบังคับใช้ และ
ก ากับดูแลของภาครัฐ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพ 

ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีใหม่ และ
เกิดกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีใช้
ภำยในประเทศ เป็นต้น 

- เกิดกำรพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรค 

(Threats) 

- กำรบังคับใช้ของภำครัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่และไม่เข้มงวดทุก
โรงงำน 

- ผู้บริหำรต่ำงชำติให้
ควำมส ำคัญน้อย 

- ผู้ที่เก่ียวข้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงด้ำน
กฎหมำยไม่ชัดเจน และ
ขำดองค์ควำมรู้เชิง
เทคนิค 

- ชุมชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในมำตรกำร
หรือหลักกำร
ค่อนข้ำงน้อย 

- เกิดกำรจ้ำงงำนลดลง 
และคนตกงำนมำกขึ้น 

- กำรใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพสูงเพื่อ
ควบคุมมลพิษอำกำศ
ต้องลงทุนสูง ขัดแย้ง
กับกำรลงทุน 

- ขำดกำรส่งเสริม
พัฒนำและสร้ำง
เทคโนโลยีใหม่
ภำยในประเทศ 

- ขำดกำรแบ่งปัน
ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี 

- เจ้ำหน้ำที่ขำด
ประสบกำรณ์กำรใช้
งำนเทคโนโลยี 
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2.2 การศึกษาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

2.2.1 ข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) จำกโครงกำรต่ำง ๆ  ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
มำบตำพุดที่มีกำรรำยงำนข้อมูลไว้ในฐำนข้อมูลของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย รอบที่ 2/2562 รวมถึงจำก 
ผลกำรตรวจวัด VOCs จำกรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบและมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2/2562 พบว่ำมี
ข้อมูลกำรระบำย 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 2-8 

เม่ือจ ำแนกพื้นที่อุตสำหกรรมที่มีกำรระบำย TVOC จำกทุกกิจกรรมมำกที่สุด พบว่ำนิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุดมีกำรระบำย TVOC รวมสูงสุด คิดเป็น 2,263.16 ตันต่อปี (ร้อยละ 56.7 ของกำรระบำยทั้งหมด) รองลงมำคอื 
นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) คิดเป็น 1,415.04 ตัน ต่อปี ( ร้อยละ 35.5) ซ่ึง  2  
นิคมอุตสำหกรรมข้ำงต้นมีกำรระบำย VOCs รวมกันมำกกว่ำร้อยละ 90 ส่วนนิคมอุตสำหกรรมผำแดงและโรงงำนนอก
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรม มีกำรระบำย TVOC น้อยที่สุด (0.57 และ 0.27 ตันต่อปี ตำมล ำดับ หรือร้อยละ 0.01) แสดงดัง

รูปที่ 2-9 

นอกจำกน้ี เม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กับกิจกรรมที่มีกำรระบำย TVOC มำกที่สดุ 
พบว่ำกำรระบำย TVOC จำกกิจกรรมกำรเผำไหม้ กำรขนถ่ำย และระบบเผำทิ้ง มำจำกนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดมำก
ที่สุด ส่วนกำรร่ัวซึม ถังกักเก็บ และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย มีกำรระบำยจำกนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
(มำบตำพุด) มำกที่สุด เม่ือรวบรวมข้อมูลกำรระบำย TVOC เปรียบเทียบระหว่ำงประเภทอุตสำหกรรมและแหล่งก ำเนิด 
VOCs พบว่ำอุตสำหกรรมประเภทปิโตรเคมีมีกำรระบำย VOCs รวม 65 โครงกำร มีกำรระบำย TVOC จำก 
ทุกแหล่งก ำเนิดสูงสุดถึง 3,666.95 ตันต่อปี หรือร้อยละ 91.9 ของกำรระบำยทั้งหมด รองลงมำคือ โรงกลั่นน้ ำมันมี 
กำรระบำยรวม 303.47 ตันต่อปี ส่วนโรงงำนผลิตก๊ำซมีกำรระบำยต่ ำที่สุดคิดเป็น 0.39 ตันต่อปี 
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ที่มำ :  รวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษำ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด, 2563 

รูปที่ 2-8 ปริมาณการระบาย VOCs ทั้งหมดรวมทุกพ้ืนที่ จ าแนกตามแหล่งก าเนิด 

 

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

รูปที่ 2-9 ปริมาณการระบาย VOCs จ าแนกแต่ละพ้ืนที ่
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2.2.2 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในบรรยากาศ 

ในส่วนของผลกำรตรวจวัด VOCs ในบรรยำกำศแยกรำยสำร 3 ชนิดคือ สำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน 
และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน รอบปี พ.ศ. 2550-2562 อ้ำงอิงจำกสถำนีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำผลตรวจวัด
สำรเบนซีนในบรรยำกำศส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ โดยเกือบทุกสถำนีมีค่ำเกินมำตรฐำนเป็นส่วนใหญ่ แต่หำกพิจำรณำ
เฉพำะช่วงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบว่ำค่ำเฉลี่ยเบนซีน 1 ปีของทุกสถำนีในปี พ.ศ. 2562 มีค่ำลดลงจำกปี  
พ.ศ. 2561 อย่ำงชัดเจน ซ่ึงเกิดจำกมำตรกำรลดสำรเบนซีน เช่น มำตรกำร CoP กำรลดสำรเบนซีนในกลุ่มผู้ประกอบกำร 
เป็นต้น บริเวณที่ค่ำเกินมำตรฐำนส่วนใหญ่ เช่น สถำนี รพ.สต.มำบตำพุด สถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด และสถำนีชุมชนบ้ำน
พลง ซ่ึงมีค่ำเกินมำตรฐำนทุกปี ผลตรวจวัดสำร 1,3-บิวทำไดอีน ในบรรยำกำศในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มคงที่ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สถำนี รพ.สต. มำบตำพุด และสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด มีค่ำตรวจวัดสูงกว่ำพื้นที่
อื่นอย่ำงชัดเจน แต่เม่ือพิจำรณำเฉพำะช่วงปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 พบว่ำค่ำเฉลี่ยสำร 1,3-บิวทำไดอีน 1 ปี ของ
บำงสถำนีในปี พ.ศ. 2562 เร่ิมมีค่ำลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 เช่น สถำนีโรงเรียนวัดหนองแฟบ สถำนี รพ.สต. มำบตำพุด 
สถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด และสถำนีหมู่บ้ำนนพเกตุ บริเวณที่ค่ำเกินมำตรฐำนส่วนใหญ่ ได้แก่ สถำนี รพ.สต.มำบตำพุด 
สถำนีศูนย์บริกำรสำธำรณสุขบ้ำนตำกวน และสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด ส่วนผลกำรตรวจวัดสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทนใน
บรรยำกำศในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ โดยสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด มีค่ำตรวจวัดสูงกว่ำบริเวณอื่น
อย่ำงชัดเจน ส่วนสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุดมีค่ำเฉลี่ยรำยปีเกินมำตรฐำนทุกปี เม่ือพิจำรณำเฉพำะปี พ.ศ. 2562 พบว่ำมี 2 
สถำนีที่ค่ำ 1,2-ไดคลอโรอีเทนเฉลี่ยรำยปียังเกินมำตรฐำนคือ สถำนีวัดมำบชลูดและสถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด โดยมี
ข้อสังเกตว่ำตัง้แต่ป ีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ ค่ำตรวจวัดสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทนที่สถำนีวัดมำบชลูดมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ  

 
รูปที่ 2-10 ผลการตรวจวัดสารเบนซีนจากสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 2-11 ผลการตรวจวัดสาร 1,3-บิวทาไดอีน จากสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ 

 

 
รูปที่ 2-12 ผลการตรวจวัดสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน จากสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ 
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ส่วนผลกำรตรวจวัด VOCs ในบรรยำกำศเฉลี่ยรำยปีจำกสถำนีตรวจวัดของ กนอ. รอบปี พ.ศ. 2556-2562 
พบว่ำสำรเบนซีนในบรรยำกำศโดยทั่วไปส่วนใหญ่มีค่ำเบนซีนเฉลี่ยรำยปีเกินมำตรฐำน โดยเฉพำะบริเวณถนน I-4(1) ซ่ึงมี
ผลตรวจวัดเบนซีนสูงกว่ำพื้นที่อื่นอยำ่งชัดเจนและยังคงมีแนวโน้มคงที่ โดยพื้นที่ที่มีผลตรวจวัดเกินมำตรฐำนทุกปีจะอยูใ่น
เขตนิคมอุตสำหกรรมเป็นหลัก ทั้งน้ีมีเพียงพื้นที่เดียวที่ค่ำผลตรวจวัดส่วนใหญ่ไม่เ กินมำตรฐำนคือ บริเวณถนน I-1 
(ปตท.เคมิคอล) ผลกำรตรวจวัดสำร 1,3-บิวทำไดอีนในบรรยำกำศพบว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่ำ 1,3-บิวทำไดอีน เฉลี่ยรำยปี
เกินมำตรฐำน โดยบริเวณพื้นที่ถนน I-4(1) และพื้นที่ถนน I-2 มีค่ำผลตรวจวัดสูงกว่ำบริเวณอื่นอย่ำงชัดเจน เม่ือพิจำรณำ
เฉพำะปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบว่ำพื้นที่ถนน I-1 (ปตท.เคมิคอล) มีค่ำ 1,3-บิวทำไดอีน เฉลี่ยรำยปีไม่เกิน
มำตรฐำน ส่วนผลกำรตรวจวัดสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน พบว่ำหลำยพื้นที่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพำะบริเวณส ำนักงำนนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด และถนน I-3 ตัด I-4 ซ่ึงเห็นกำรลดลงอย่ำงชัดเจนเม่ือเทียบกับป ีพ.ศ. 2556 อย่ำงไรก็ตำมในช่วง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มี 3 สถำนีที่ยังมีค่ำ 1,2-ไดคลอโรอีเทนเกินมำตรฐำนและไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่ำงใด ได้แก่ สถำนี 
Check Post ถนน I-10, Fence line ถนน I6 และสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำต้นคลอง ทั้งน้ีบริเวณที่ค่ำเกินมำตรฐำนส่วน
ใหญ่อยู่ตำมขอบของพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดด้ำนทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

2.2.3 การประเมินความสามารถในการรองรับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ของพ้ืนที่ด้วยแบบจ าลองอากาศ 
AERMOD 

เม่ือน ำค่ำกำรระบำย VOCs ที่โครงกำรต่ำง ๆ รำยงำนรวม 74 โครงกำร มำประเมินควำมสำมำรถใน 
กำรรองรับ VOCs ของพื้นที่ด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD โดยพิจำรณำแยกรำยสำร 3 ชนิดที่สนใจคือ สำรเบนซีน 
สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน พบว่ำมีโครงกำรที่มีกำรระบำยสำร 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) ผลกำรศึกษำด้วยแบบจ ำลองอำกำศพบว่ำควำมเข้มข้นของสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2- 
ไดคลอโรอีเทนสูงสุดในเวลำ 24 ช่ัวโมงที่เกิดในพื้นที่ศึกษำ มีค่ำเกินกว่ำมำตรฐำนค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหย
ง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 ช่ัวโมง ซ่ึงก ำหนดให้ค่ำระดับควำมเข้มข้นในเวลำ 24 ช่ัวโมง ส ำหรับสำรเบนซีน 
สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน มีค่ำไม่เกิน 7.6, 5.3 และ 48.0 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดบั 
ส่วนค่ำควำมเข้มข้นของสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทนสูงสดุเฉลี่ย 1 ปี ที่เกิดในพื้นที่ศึกษำ 
มีค่ำเกินกว่ำมำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี ซ่ึงก ำหนดให้ค่ำระดับควำมเข้มข้น
เฉลี่ย 1 ปี ของสำรทั้งสำมชนิด มีค่ำไม่เกิน 1.7, 0.33 และ 0.4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ เช่นเดียวกัน 

เ ม่ือ เปรียบเทียบผลกำรประเมินด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD กับค่ำควำมเข้มข้นสำร VOCs  
ในบรรยำกำศจำกกำรตรวจวัดจริงใน 2 วิธี คือ กำรเปรียบเทียบควำมเข้มข้นสำรมลพิษส ำหรับในช่วงเวลำและสถำนที่
เดียวกันโดยใช้วิธี Scattering Plot และวิธี Q-Q Plot ผลกำรศึกษำพบว่ำเมื่อพล๊อตด้วยวิธี Scattering Plot แบบจ ำลอง
อำกำศมีควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเข้มข้นสำรมลพิษได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 2.75, 1.14  และ 4.19 ส ำหรับ 
สำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ตำมล ำดับ ส่วนกำรพล๊อตด้วยวิธี Q-Q Plot พบว่ำ 
กำรกระจำยของข้อมูลที่ได้จำกกำรท ำนำยโดยใช้แบบจ ำลองอำกำศมีควำมสอดคล้องกับค่ำที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริง  
ร้อยละ 89.80, 74.17 และ 96.20 ส ำหรับสำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ตำมล ำดับ  
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จำกผลกำรศึกษำหำกพิจำรณำที่ค่ำระดับควำมเช่ือม่ันร้อยละ 95 พบว่ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ยังไม่สำมำรถ
อธิบำยกำรกระจำยของข้อมูลของสำรเบนซีนและสำร 1 ,3-บิวทำไดอีน ได้เพียงพอ และถึงแม้ว่ำแบบจ ำลองอำกำศจะ
สำมำรถอธิบำยกำรกระจำยของข้อมูลควำมเข้มข้นของ 1 ,2-ไดคลอโรอีเทน ได้เกินกว่ำร้อยละ 95 แต่หำกพิจำรณำ 
ค่ำควำมเข้มข้นที่ท ำนำยได้และค่ำผลกำรตรวจวัดโดยเฉพำะค่ำสูงสุดจะเห็นได้ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ยังมีข้อจ ำกัดและต้องใช้มำตรกำรจัดกำรรูปแบบอื่นมำเสริม
ในกำรจัดกำรกับสำร VOCs ทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่ศึกษำ 
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รูปที่ 2-13 เส้นความเข้มข้นเท่ากันเฉลี่ย 1 ปี ของสารเบนซีน (ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) 
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รูปที่ 2-14 เส้นความเข้มข้นเท่ากันเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,3-บิวทาไดอีน (ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร) 
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รูปที่ 2-15 เส้นความเข้มข้นเท่ากันเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน (ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 
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2.2.4 ประเด็นปัญหาการจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)  

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำย VOCs จำกโครงกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ผลกำรตรวจวัด
ควำมเข้มข้นสำร VOCs ในบรรยำกำศ และผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรมลพิษ VOCs ของพื้นที่ ตำมท่ี
รำยงำนข้ำงต้น ได้มีกำรรวบรวมปัญหำ อุปสรรค ในกำรจัดกำรสำร VOCs โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ที่
เก่ียวข้องกับ VOCs และกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยซ่ึงมีทั้งผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนเข้ำร่วม
ประชุมให้ควำมเห็น ซ่ึงในกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมออกควำมเห็นน้ันได้รวบประเด็นเป็น 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบังคับใช้ และ
ก ำกับดูแลของภำครัฐ (Political and Law) ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน (Economics) ด้ำนเทคโนโลยี  
(Technology) และด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภำพ (Environmental and Social) ซ่ึงสำมำรถสรุปประเด็นปัญหำ
และอุปสรรคได้ดังน้ี 

ตารางที่ 3 สรุปปญัหาและอุปสรรคในการจดัการ VOCs 
ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค 

ด้ำนกำรบังคับใช้ และก ำกับ
ดูแลของภำครัฐ (Political and 
Law) 
 

 ขำดระบบฐำนข้อมูลกลำง (big data system) ของทุกหน่วยงำนไว้ที่เดียวกัน 

 ภำครัฐขำดกำรน ำผลตรวจวัดด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงงำนต่ำง ๆ ไปสรุปผลเชิงลึกเพื่อ
วิเครำะห์ปัญหำ VOCs  

 โครงกำร PRTR ยังเป็นโครงกำรภำคสมัครใจ ขำดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่โรงงำน และไม่
มีควำมชัดเจนว่ำผลจำกกำรศึกษำได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำยอย่ำงไร 

 กำรศึกษำแหล่งก ำเนิดของ VOCs ในพื้นที่  ยังไม่ครอบคลุมแหล่งก ำเ นิดอ่ืน ๆ 
โดยเฉพำะจำกยำนพำหนะ 

 ค่ำมำตรฐำน VOCs ในบรรยำกำศเฉลี่ย 1 ปี มีควำมเข้มงวดมำกเกินไป  

 ขำดควำมสอดคล้องของกฎหมำยแต่ละหน่วยงำน รวมถึงมีกฎหมำยควบคุมและ
หน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีควำมหลำกหลำย ท ำให้ยำกในกำรจัดกำร 

 วิธีกำรได้มำของข้อมูลกำรระบำย VOCs ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน (วิธีกำรตรวจวัด กำร
ค ำนวณค่ำสัมประสิทธ์ิฯ) ใช้แนวคิดหรือหลักกำรที่ไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 กฎหมำยหรือมำตรกำรบำงรำยกำรไม่มีกำรรับฟังควำมเห็นจำกโรงงำนในพื้นที่ ก่อน 
และไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประกำศใช้ 

 โรงงำนต้องส่งรำยงำนผลกำรตรวจวัดไปสู่หลำยหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล โดยมีรูปแบบ
รำยงำนรวมถึงรอบกำรรำยงำนที่ไม่ตรงกัน ท ำให้เสียเวลำในกำรจัดท ำและส่งรำยงำน 
หลำยครั้ง 

ด้ำนเศรษฐศำสตร์และ 
กำรลงทุน (Economics) 
 

 โรงงำนมีต้นทุนเพื่อด ำเนินกำรลดมลพิษค่อนข้ำงสูง ทั้งจำกเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมหรือ
บ ำบัดมลพิษอุปกรณ์ตรวจวัด ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เฉพำะทำง ท ำให้เป็นปัญหำอุปสรรคใน
กำรลงทุน 

 ไม่มีกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรจัดกำร VOCs 
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ตารางที่ 3 สรุปปญัหาและอุปสรรคในการจดัการ VOCs (ตอ่) 
ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค 

  ขำดมำตรกำรเสริมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรลงทุน เช่น กำรลดภำษีเครื่องจักร  
กำรสนับสนุนเทคโนโลยีลดมลพิษ เป็นต้น 

ด้ำนเทคโนโลยี (Technology) 
 

 ขีดจ ำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ ไม่สำมำรถควบคุม VOCs ให้ลดลงได้มำก อีกทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดมีรำคำแพง วัสดุบำงชนิดมีอำยุกำรใช้งำนสั้น 

 โรงงำนในพื้นที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรควบคุมสำร VOCs แล้ว แต่ยังมีผลตรวจ
สำร VOCs บริเวณริมรั้วเกินค่ำมำตรฐำน เน่ืองจำกมีโรงงำนที่ใช้สำร VOCs จ ำนวนมำก
ในพื้นที่ 

 กำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อลดกำรปลดปล่อย VOCs ต่อเน่ืองทุกปีเป็นไปไม่ได้ในทำงปฏิบัติ
เน่ืองจำกข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยี  

 กำรค้นหำแหล่งก ำเนิดประเภท Fugitive ท ำได้ยำก 

  เทคโนโลยีบำงประเภทสำมำรถลด VOCs ได้ แต่สร้ำงมลพิษชนิดอ่ืนแทน เช่น NOx 

 ต้องใช้แรงงำนและเวลำมำกในกำรตรวจวัด VOCs เช่น ตรวจวัดกำรรั่วซึม โดยเฉพำะ
โรงงำนที่มีแหล่งก ำเนิดจ ำนวนมำก 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สุขภำพ (Environmental 
and Social) 
 

 ไม่มีกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับผลของ VOCs ต่อสุขภำพว่ำสำรชนิดใดมีผลอย่ำงไร หรือ
ปัญหำสุขภำพน้ัน ๆ เกิดจำก VOCs จริงหรือไม่ 

 ขำดกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับชุมชนเก่ียวกับกำรควบคุมสำร VOCs โดยใช้ค่ำมำตรฐำน
ที่ก ำหนดอยู่ในปัจจุบัน 

 โรงงำนและหน่วยงำนภำครัฐขำดกำรสื่อสำรกับภำคประชำชนเก่ียวกับกำรจัดกำร VOCs 
ทั้งหมดที่ด ำเนินกำรอยู่ในพื้นที่ 

 

2.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องแบบจ าลองอากาศ AERMOD 

กำรจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD โดยมีเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้ควำมสนใจเข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 
50 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ สผ. เจ้ำหน้ำที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เจ้ำหน้ำที่ กนอ. และส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุด เจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษ เจ้ำหน้ำที่กรมธุรกิจพลังงำน เจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และผู้แทนจำก
มหำวิทยำลัย ทั้งน้ี มีผู้เข้ำร่วมอบรมที่มีระยะเวลำในกำรอบรมเกิน 80% ได้รับวุฒิบัตรกำรเข้ำร่วมกำรอบรม จ ำนวน 47 
คน โดยกำรอบรมได้รับเกียรติจำก Mr. Michael Hammer, CCM ผู้ เ ช่ียวชำญจำกบริษัท Lakes Environmental 
Software ประเทศแคนำดำ เป็นวิทยำกรบรรยำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 3 วัน คือ ในระหว่ำงวันที่ 5-7 สิงหำคม 
พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30-12.00 น. (สืบเน่ืองจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
จึงได้มีกำรขอปรับเปลี่ยนลักษณะกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกิจกรรมของโครงกำร เดิมให้ผู้เช่ียวชำญฯ เดินทำงจำก
ประเทศแคนำดำมำอบรมที่ประเทศไทยเป็นเวลำ 1 วัน เปลี่ยนเป็นใช้วิธีกำรอบรมผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ตแทน โดย
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ขยำยเวลำในกำรอบรมเป็น 3 วัน (ด้วยข้อจ ำกัดของ Time Zone ที่แตกต่ำงกัน โดยก ำหนดกำรอบรมในช่วงเวลำ  
08.30-12.30 น. ต่อวัน ตำมเวลำของประเทศไทย) ท ำให้กิจกรรมกำรอบรมยังคงสำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้โดย
ผู้เช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศ ไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำยังประเทศไทย โดยมีกำรจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ ให้
พร้อมในกำรอบรม) 

2.4 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

เพื่อให้กำรศึกษำมีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วนตำมประเด็นในวัตถุประสงค์ จึงได้มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

2.4.1 การประชุมคณะกรรมการก ากับวิชาการโครงการ 

ภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำร มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรโครงกำร เพื่อให้ควำมเห็นก ำกับต่อ
กรอบกำรศึกษำ แนวทำงกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ ซ่ึงมีกำรจัดประชุมรวมทั้งหมด 3 คร้ัง ได้แก่ คร้ังที่ 1 ประชุมเม่ือ
วันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 2 ประชุมเม่ือวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 และคร้ังที่ 3 ประชุมเม่ือวันที่  
1 กันยำยน พ.ศ. 2563 

2.4.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง 

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในวงกว้ำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงกำร โดยมีกำรจัด
ประชุม จ ำนวน 2 คร้ัง ประกอบด้วย คร้ังที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรศึกษำ จัดประชุมเม่ือ
วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 93 คน และ
คร้ังที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อผลกำรศึกษำ จัดประชุมเม่ือวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2563 โรงแรม
โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 97 คน 

2.5 การจัดท าเอกสาร  

ภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำร ได้มีกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ดังน้ี  

1. ฐำนข้อมูลกำรระบำยมลพิษ NOx SO2 และ VOCs ในรูปแบบเอกสำร และอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(External Hard disk) รวมจ ำนวน 4 ชุด 

2. รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ ำนวน 50 เล่ม 

3. รำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำรภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จ ำนวนอย่ำงละ 50 เล่ม  

4. รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดและศักยภำพใน
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมตำมศักยภำพกำรรองรับด้ำนคุณภำพอำกำศของพื้นที่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่มำบตำพุดอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 100 เล่ม พร้อม CD-Rom 

5. เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้อย่ำงง่ำยเก่ียวกับแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ฉบับประชำชน และเอกสำรแนว
ทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม เอกสำรละ 100 ชุด พร้อม CD-Rom 
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ทั้ง น้ี หน้ำปกของรำยงำนและเอกสำรที่ เ ก่ียวข้องจะมีกำรแสดง  QR Code เพื่อให้สำมำรถ Download 
เอกสำรรำยงำน (ไฟล์ PDF) ได้ 

2.6 การจัดท า Webpage 

กำรจัดท ำ Wepage มีเน้ือหำประกอบด้วย รำยละเอียดโครงกำร ควำมรู้ที่ เ ก่ียวข้อง ฐำนข้อมูล และ 
กำรประเมินกำรกระจำยตัวของสำรมลพิษในบรรยำกำศอย่ำงง่ำยด้วยแบบจ ำลอง เพื่อให้ประชำชนทั่วไปเข้ำถึงและ
สำมำรถทดลองใช้ศึกษำประเมินในเบื้องต้นและท ำกำรติดตั้งเช่ือมต่อ Webpage และแสดงผลบน Website ของ สผ. 
และ สกพอ. (http://eec-mtp.onep.go.th/) 

 
รูปที่ 2-16 Webpage หน้าหลกั 
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3 ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการมลพิษอากาศ NOx และ SO2 

ผลจำกศึกษำผลกำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองอำกำศเพื่อวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
NOx และ SO2 ในพื้นที่ รวมถึง ผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เ ก่ียวข้องภำยใต้โครงกำร น ำมำสู่กำรจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อบริหำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ ส ำหรับ NOx และ SO2 ในพื้นทีเ่ขตควบคุมมลพษิมำบตำพดุ
เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนและเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป ดังน้ี 

3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองอากาศ AERMOD 

1) กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศกรณีก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้ัน แบบจ ำลองอำกำศ 
AERMOD สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดกำรได้ด ีโดยพิจำรณำผลกำรศกึษำประเมินควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง โดย
ใช้กำรจับคู่ข้อมูลด้วยวิธี Q-Q Plot นอกจำกน้ี ข้อมูลน ำเข้ำทั้ง 3 ส่วนคือ ข้อมูลแหล่งก ำเนิด ข้อมูลด้ำนอุตุนิยมวิทยำ 
และข้อมูลควำมสูงต่ ำของภูมิประเทศ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ ไม่เป็นอุปสรรคในกำรใช้
งำนแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม เกณฑ์กำรพิจำรณำหรือจุดประสงค์ในกำรจัดกำรน้ัน ส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์มีเฉพำะ
ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และ 1 ปี เท่ำน้ัน ดังน้ันควรพิจำรณำก ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง เป็นกำรเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่ำเฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศในช่วงระยะเวลำ 24 ช่ัวโมง เพรำะปัจจุบันบำงพื้นที่อำจมี
โอกำสที่จะมีค่ำตรวจวัดเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงเกินมำตรฐำน และเพื่อท ำให้เกิดกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อกำรประเมินคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD ที่สอดคล้องกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีกำร
ก ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศทั้งค่ำเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง และค่ำเฉลี่ย 1 ปี 

2) จำกกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรมลพิษทำงอำกำศโดยใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD พบว่ำ
แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เม่ือพิจำรณำจำก “ค่ำควบคุมใน
รำยงำน EIA” พบว่ำเกินกว่ำควำมสำมำรถในกำรรองรองรับสำรมลพิษทำงอำกำศแล้ว แต่เม่ือพิจำรณำผลกำรศึกษำจำก 
“ค่ำที่ตรวจวัดจริง” จะพบว่ำในกำรปล่อยมลพิษในกำรด ำเนินกำรผลิตจริง ไม่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนฯ  และยังมีโครงกำรที่
ไม่ได้ด ำเนินกำร และปิดกิจกำรแต่ยังไม่ยกเลิกค่ำกำรระบำย ดังน้ัน หน่วยงำนก ำกับดูแลควรพิจำรณำทบทวนกำร
ด ำเนินกำรกับผู้ประกอบกำรแต่ละรำยที่เก่ียวข้องดังกล่ำว และด ำเนินกำรใช้มำตรกำร 80:20 ต่อไป โดยมีจุดหมำยในกำร
ลดกำรปล่อยมลพิษใน“ค่ำควบคุมในรำยงำน EIA” หรือทำงบัญชีจนกระทั่งใกล้เคียงกับค่ำที่ส ำรวจพบจริงในปัจจุบัน โดย
ส ำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ลดจำก 2,116.44 กรัมต่อวินำที เหลือ 905.04 กรัมต่อวินำที หรือลดลงประมำณร้อยละ 57 
ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดจำก 1,738.21 กรัมต่อวินำที เหลือ 784.93 กรัมต่อวินำที หรือลดลงประมำณร้อยละ 55 

3) ในปัจจุบันกำรพิจำรณำผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศของโครงกำรใหม่ ใช้หลักกำรคือ 

คุณภาพอากาศเม่ือมีโครงการ  

= ความเข้มข้นสูงสุดที่ เกิดจากโครงการ  (จำกกำรท ำนำยของแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD) +  
ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศที่มีอยู่เดิม (Background) + ความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจาก
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ EIA แต่ยังไม่ได้ระบายออกสู่บรรยากาศ 
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แต่จำกกำรศึกษำกำรจับคู่ข้อมูลด้วยวิธี Q-Q Plot พบว่ำไนโตรเจนไดออกไซด์มักพบมีจุดตัดแกนเป็นค่ำลบ 
หมำยถึง อำจมีควำมเข้มข้นจำกแหล่งก ำเนิดอื่นอยู่ในผลกำรตรวจวัดในบรรยำกำศด้วย และมีค่ำแต่ละสถำนีไม่เท่ำกัน 
ดังน้ันในส่วน “ควำมเข้มข้นสำรมลพิษทำงอำกำศที่มีอยู่เดิม (Background)” ทำงหน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรสรุปจำก 
ผลตรวจวัดในปีก่อนหน้ำน้ัน และใช้เป็นค่ำ “Background” ที่เหมือนกัน เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนของกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุดต่อไป 

3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการมลพิษอากาศ NOx และ SO2 

1) การบริหารจัดการข้อมูล  

หน่วย ง ำนภำค รัฐควร มีศู นย์ อ ำนวย กำรด้ ำ นสิ่ ง แ วดล้ อ ม  ( The Centre for Environmental 
Administration) ของทั้งพื้นที่ และมีระบบฐำนข้อมูลกลำง (Central Database System) ที่มีข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมี
ระบบส่งเสริมควำมรู้ กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทั้งส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคเอกชน (ครอบคลุมทั้งฝ่ำยบริหำรและผู้ปฏิบัติงำน) รวมถึงภำคประชำชน ครอบคลุมทุกมิติของ  
กำรจัดกำรมลพิษ เกิดเครือข่ำยและกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องควรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เช่น กำรศึกษำผลกระทบทำงสุขภำพจำกภำคอตุสำหกรรมโดยบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนสำธำรณสุขเพื่อน ำข้อมูลดำ้น
สิ่งแวดล้อม และผลกำรใช้มำตรกำร 80:20 ไปวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข เป็นต้น  

2) การประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 หน่วยงำนภำครัฐควรจัดเตรียมควำมเข้มข้นสำรมลพิษทำงอำกำศที่ระบำยจำกโครงกำรเดิม 
(Background) และใช้เป็นค่ำ “Background” ที่เหมือนกัน เพื่อเป็นมำตรฐำนของกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และเลือกใช้ สถำนี รพ.สต. มำบตำพุด เป็นสถำนีตรวจวัดเพื่อ  
เฝ้ำระวังก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจำกภำคอุตสำหกรรมในเขต
ควบคุมมลพิษมำบตำพุด นอกจำกน้ี ควรจัดเตรียมผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่วไป
รำยสถำนีครอบคลุมพื้นที่อุตสำหกรรม เพื่อเป็นค่ำกลำงและเป็นมำตรฐำนให้กับโครงกำรตั้งใหม่ หรือ
ขยำยก ำลังกำรผลิต หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในพื้นที่ ได้น ำไปใช้ประกอบกำรประเมิน
คุณภำพอำกำศ  

 โดยทั่วไปกำรใช้แบบจ ำลอง AERMOD เพื่อประเมินคุณภำพอำกำศในกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบที่มี
ควำมอ่อนไหว (Sensitive Receptor) อยู่ในบริเวณพื้นที่สูง เช่น ภูเขำ ผู้ศึกษำควรก ำหนดตำรำงก
ริดผู้ได้รับผลกระทบ (Grid Receptor) บริเวณดังกล่ำวให้ละเอียดขึ้นกว่ำบริเวณพื้นที่รำบ เพื่อให้
แน่ใจว่ำบริเวณต ำแหน่งที่มีค่ำควำมเข้มข้นสูงสุด (Maximum concentration หรือเรียกว่ำ 
“Cmax”) ตกอยู่บริเวณดังกล่ำวจริงหรือไม่ 
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3) การพิจารณาทบทวนกรอบการใช้หลักเกณฑ์ 80:20 

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

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องควรพิจำรณำ ทบทวน และก ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำร 80:20 กับอุตสำหกรรมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ เน่ืองจำกปัจจบุันมำตรกำรดังกล่ำวไม่ได้ถูกประกำศใช้บังคับเป็นกฎหมำย แต่เป็น
ค ำสั่งทำงปกครองที่เป็นเงื่อนไขหรือค ำสั่งเฉพำะรำยโรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำข่ำยต้องท ำจัดท ำรำยงำน EIA หรือ EHIA 
หรือ IEE เท่ำน้ัน 

หน่วยงำนอนุญำตควรติดตำมผลของกำรใช้มำตรกำร 80:20 ของโครงกำรที่ได้รับอนุญำต โดยพิจำรณำจำก
ค่ำกำรระบำยจริงรำยโครงกำร และเสนอแนวทำงปฏิบัติส ำหรับโรงงำนที่เปิดด ำเนินกำรแล้ว และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำร 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 (หรือตำมที่ก ำหนด) และรำยงำน  
ค่ำกำรระบำยจริงในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ และน ำส่งหน่วยงำนอนุญำต และ/หรือ สผ. 

4) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

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 : โรงงำนสำมำรถเก็บ 
ค่ำกำรระบำยส ำรองไว้ใช้ได้ในอนำคต และสำมำรถน ำไป Trade ได้ ตำมควำมต้องกำร 

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

ซ่ึงกำรด ำเนินงำนทั้ง 2 กรณีน้ีจะช่วยให้เกิดกำรใช้โควตำค่ำกำรระบำย และมีกำรน ำเทคโนโลยีควบคุม
มลพิษอำกำศที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 

ส่วนเงินที่ได้จำกมูลค่ำกำรซ้ือขำยจำก Emission Trade หน่วยงำนกลำงควรจ่ำยคืนให้กับชุมชนในพื้นที่ 
เพื่อใช้ในกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและทุกภำคส่วนในกำรก ำหนดแนวทำง
เก่ียวกับกำรน ำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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5) การพัฒนาและส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการมลพิษเชิงพ้ืนที่ 

กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรมลพิษเชิงพื้นที่ทั้งที่เป็นควำมจ ำเป็นในปัจจุบันและใน
อนำคตให้แก่เจ้ำหน้ำที่และบุคลกรภำครัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ภำคเอกชน (ครอบคลุมทั้งฝ่ำยบริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน) รวมถึงภำคประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง โดยจัดท ำเคร่ืองมือ ช่องทำง และสื่อให้ควำมรู้ที่เหมำะสมในแต่ละระดับ 
รวมถึง กำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี ควรจัดให้มีช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อเกิดกำร
พัฒนำและปรับปรุงจำกผู้ที่เก่ียวข้องอย่ำงแท้จริง และจัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยในประเทศให้ทันสมัย 
เช่น กำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเทคโนโลยีควบคุมหรือบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ จนน ำไปสู่
กำรพัฒนำเทคโนโลยีใช้ภำยในประเทศต่อไปในอนำคต เป็นต้น 

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการมลพิษ VOCs 

เม่ือพิจำรณำจำกผลกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นประเมินกำรระบำย VOCs โดยใช้ข้อมูลแบบ Area Sources ยังมีข้อจ ำกัด
ในกำรน ำมำใช้ในกำรจัดกำรสำร VOCs สรุปได้ว่ำกำรใช้แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรจัดกำรกับ
สำร VOCs ทั้ง 3 ชนิดในพื้นที่ศึกษำยังเป็นวิธีที่ไม่เพียงพอ ควรมีมำตรกำรอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงมีข้อเสนอแนะจำก 
ผลกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำร VOCs ในอนำคตดังน้ี 

3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการประเมินคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม 

 การจัดการ VOCs ที่แหล่งก าเนิดแบบรายโรงงาน โดยมีมำตรกำรที่แต่ละโรงงำนควรด ำเนินกำรคือ 
o การใช้ LDAR Program แนวทำงในกำรจัดกำรสำร VOCs น้ันสำมำรถท ำได้โดยกำรเฝ้ำระวังและ

กำรควบคุมแก้ไข ซ่ึงสำร VOCs บำงส่วนที่มีกำรระบำยออกจำกพื้นที่โรงงำนอตุสำหกรรมที่มำจำก
แหล่งก ำเนิดประเภทร่ัวระเหย (Fugitive Source) สำมำรถจัดกำรโดยก ำหนดแผนงำนหรือ
โปรแกรมกำรตรวจวัดเพื่อส ำรวจและซ่อมบ ำรุง (Leak Detection and Repair Program) หรือที่
รู้จักกันในช่ือ LDAR Program ซ่ึงวิธีกำรดังกล่ำวจะบังคับให้ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรส ำรวจกำรร่ัว
ระเหยและตำมด้วยกำรซ่อมบ ำรุงถ้ำพบว่ำมีกำร “ร่ัว” (Leak) ของอุปกรณ์ตำมเวลำก ำหนด ซ่ึงผล
จำกกำรด ำเนินกำรจะสำมำรถลดกำรปลดปล่อยสำร VOCs ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงโดยปกติ
ประสิทธิผลในกำรลดกำรปล่อย VOCs จะเพิ่มขึ้น ถ้ำมีกำรวัดส ำรวจบ่อยคร้ังมำกขึ้น 

o การใช้มาตรการการตรวจวัดความเข้มข้นสารมลพิษรอบโรงงาน (Fenceline Monitoring) 
มำตรกำรน้ีเป็นอีกแนวทำงหน่ึงที่ได้ถูกพัฒนำขึ้นซ่ึงจะช่วยในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรปลดปล่อยสำรอินทรีย์ระเหย โดยวิธีกำรด ำเนินกำรสำมำรถอ้ำงอิงได้จำก US.EPA Method 
325A และ 325B ซ่ึงผลกำรด ำเนินกำรจะถูกน ำมำพิจำรณำค่ำควำมแตกต่ำงของควำมเข้มข้นที่พบ 
เช่น ในกรณีของสำรเบนซีน หำกพบว่ำค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี ของค่ำควำมแตกต่ำงที่ได้มีค่ำเกิน
กว่ำ 9 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ทำงโรงงำนจะต้องมีมำตรกำรจัดกำรหรือแก้ไขต่อไป 

o การจัดท าบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) เป็นกระบวนกำรท ำบัญชีปริมำณสำร 
VOCs โดยรำยงำนผลเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับผลกำรปฏิบัติที่ดี 
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รูปที่ 3-1 ตัวอย่างการวางต าแหน่งจดุตรวจวดั VOCs รอบโรงงาน (Fenceline Monitoring) 

(ที่มา: US.EPA (2015)) 
 

 
รูปที่ 3-2 ตัวอย่างการตรวจวดัสาร VOCs รอบโรงงาน (Fenceline Monitoring) 

(ที่มา: US.EPA (2015)) 

3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการควบคุมมลพิษ VOCs ด้วยมาตรการกฎหมาย 

 การควบคุมและเน้นจัดการ VOCs ของสารเบนซีน สาร 1,3-บิวทาไดอีน และสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน อย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษและ กนอ. ของ
ปี พ.ศ. 2562 ยังคงมีค่ำควำมเข้มข้นของสำร VOCs ทั้ง 3 ชนิดเฉลี่ยรำยปีเกินมำตรฐำนในบำงพื้นที่ 

 การทบทวนค่ามาตรฐานหรือการบังคับใช้กฎหมายค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศเฉลี่ย
ในเวลา 1 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ โดยเม่ือเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนสำรอินทรีย์
ระเหยในบรรยำกำศของต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสำรเบนซีนจะพบว่ำค่ำมำตรฐำนของไทย (ค่ำเฉลี่ย 1 ปี 
ไม่เกิน 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำอีกหลำยประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ 
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แคนำดำ แอฟริกำใต้ รวมถึงสหรำชอำณำจักรและสหภำพยุโรป (EU) หรือค่ำมำตรฐำนสำร 1,3-บิวทำไดอีน 
พบว่ำค่ำมำตรฐำนของไทย (ค่ำเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 0.33 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) มีควำมเข้มงวดกว่ำ
ประเทศนิวซีแลนด์ และสหรำชอำณำจักร (ดังตารางที่ 4) ท ำให้กำรด ำเนินกำรลด VOCs ภำคอุตสำหกรรม
โดยใช้ค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดอยู่ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์น้ันเป็นไปได้ยำก รวมถึงกำรบังคับใช้ค่ำมำตรฐำนใน
พื้นที่อุตสำหกรรมกับพื้นที่ชุมชนทั่วไปที่ใช้ตัวเลขเดียวกันท ำให้เกิดปัญหำกับชุมชน หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
จึงควรทบทวนค่ำมำตรฐำนหรือค่ำควบคุมต่ำง  ๆ  ให้เหมำะสมมำกขึ้น โดยข้อแนะน ำในกำรก ำหนดค่ำ
มำตรฐำนของสหภำพยุโรประบุกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ว่ำ 1) กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนควรก ำหนดจำก
กำรสังเกตหรือส ำรวจโดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ หรือพิจำรณำค่ำผลกระทบต่อสุขภำพหรือสิ่งแวดลอ้ม
ของสำรน้ัน ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยยังไม่ต้องค ำนึงถึงกำรใช้เทคโนโลยีหรือวิธีกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อ
ค วบคุ มห รือลดผลกระทบจ ำกสำ ร น้ัน  2 )  ค่ ำ มำตรฐ ำนควร เป็ นตั ว เ ลขที่ เ หมำ ะส ม กับ  
ทุกสภำพพ้ืนที่ (Universality) ทั้งน้ียกเว้นพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น และ 3) ต้องปฏิบัตไิด้จริง 
(Practicality) โดยมีข้อแนะน ำกรณีที่ผู้ปล่อยมลพิษ (โรงงำนอุตสำหกรรม) ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม 
ค่ำมำตรฐำนน้ันในเวลำอันสั้นได้ ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยแบบค่อยเป็นค่อยไป (Timescales for 
Compliance) โดยอำจแบ่งเป็นระยะตำมจ ำนวนปีที่ก ำหนด 

 การออกกฎหมายควบคุม VOCs ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมแหล่งก าเนิดและโรงงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ไม่ซ้ าซ้อนหรือสร้างความสับสนกับกฎหมายเดิม และบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน เน่ืองจำกปัจจุบัน 
กำรควบคุม VOCs จำกแหล่งก ำเนิดของภำคอุตสำหกรรมที่ก ำหนดยังเน้นจำกกำรร่ัวซึมและปล่องระบำย
เป็นหลัก ในส่วนของแหล่งก ำเนิดอื่น ๆ น้ันยังเป็นลักษณะแนวทำง หรือข้อแนะน ำที่ยังไม่ได้บังคับใช้เป็น
กฎหมำยที่ชัดเจน เป็นแบบสมัครใจ หรือเน้นควำมร่วมมือ ท ำให้กำรควบคุมสำร VOCs ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด ทั้งน้ีปัจจุบันมีกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงศึกษำและรอประกำศบังคับใช้ เช่น (ร่ำง) มำตรกำรควบคุม
กำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกกำรประกอบกิจกำร พ.ศ. .... (ร่ำง) ประกำศกำรรำยงำนกำรใช้หอเผำ
ทิ้ง พ.ศ. …. (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกถังกักเก็บ พ.ศ. .... ฯลฯ ทั้งน้ีกำร
ออกกฎหมำยใหม่ควรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง และต้องไม่ซ้ ำซ้อนหรือสร้ำงควำม
สับสนเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมำยฉบับเดิม นอกจำกน้ีควรมีกำรบังคับใช้ทุกโรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น 
โรงงำนที่อยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ส ำคัญ ต้องมีมำตรกำรหรือได้รับ 
กำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องไม่หย่อนยำนไปกว่ำโรงงำนในพื้นทีนิ่คมอุตสำหกรรม 

 ควรทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและการรายงานข้อมูล VOCs เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อน เน่ืองจำกโรงงำนอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมต้องมีกำรตรวจวัด 
กำรระบำย VOCs และส่งรำยงำนไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีหลำยหน่วยงำน ซ่ึงรอบกำรส่งรำยงำนหรือ
รูปแบบกำรรำยงำนข้อมูลไม่ตรงกัน ท ำให้เสียเวลำและแรงงำนในกำรจัดท ำรำยงำนแต่ละฉบับ รวมถึง  
ท ำให้ฐำนข้อมูลแต่ละหน่วยงำนที่มีไม่ตรงกัน นอกจำกน้ีในกำรจัดท ำรำยงำน EIA ควรพิจำรณำผ่อนผัน
ส ำหรับโรงงำนที่ปรับปรุงโครงกำรโดยไม่เพิ่มก ำลังกำรผลิตหรือไม่ได้เพิ่มกำรระบำยมลพิษอย่ำงมีนัยส ำคญั
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ไม่ต้องจัดท ำรำยงำน EIA ฉบับใหม่ โดยให้เพิ่มรำยละเอียดโครงกำรและกำรประเมินมลพิษต่ำง ๆ ลงไปใน
รำยงำนฉบับเดิม 

ตารางที่ 4 ค่ามาตรฐานสาร VOCs ในบรรยากาศของต่างประเทศ 
รัฐ / 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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3.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการควบคุมมลพิษ VOCs ด้วยการบริหารจัดการ 

 มีระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Database System) ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการ VOCs 
ทั้งหมด เพื่อเป็นกลไกติดตำมกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูล
กลำงที่มีผลกำรตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโรงงำนที่เก่ียวข้อง เช่น กำรจัดท ำฐำนบัญชีสำรอินทรีย์ระเหย 
(VOCs Inventory) ในภำพรวมของพื้นที่ ข้อมูลคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ มำตรกำรจัดกำรของ 
นิคมอุตสำหกรรมและโรงงำนที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ เป็นต้น โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและมี
ข้อมูลย้อนหลังที่เข้ำถึงได้ เพื่อประโยชน์ในติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่อดีตถึงปัจจบุัน ทั้งน้ีกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกลำงได้น้ันหน่วยงำนทั้งภำครัฐทุกหน่วยที่เก่ียวข้องรวมถึงภำคเอกชนจะต้องท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงบูรณำกำร โดยก ำหนดหน่วยงำนกลำงซ่ึงมีอ ำนำจหรือบทบำทในกำรก ำกับดูแลครอบคลุมทั้งพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดรวมถึงพื้ นที่ต่อ เ น่ือง ทั้ ง ในเขตนิคมอุตสำหกรรมและนอกเขต  
นิคมอุตสำหกรรม ต้องสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และร่วมกับหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่ 
รวมถึงทบทวน แก้ไข บทบำทหรืออ ำนำจก ำกับดูแลของหน่วยงำนเดิมซ่ึงมักเกิดปัญหำควำมไม่ครอบคลุม
หรือไปทับซ้อนกับหน่วยงำนอื่น 

 ควรทบทวนต าแหน่งที่ตั้งของสถานีตรวจวัด VOCs ที่มีอยู่เดิมว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจำก
สถำนีตรวจวัด VOCs ในพื้นที่โดยเฉพำะสถำนีที่อยูใ่นพื้นที่ชุมชนที่ดูแลโดยกรมควบคมุมลพิษ ตั้งอยู่ในพื้นที่
เดิมมำนำนหลำยปี แต่สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดมิ มีกำรขยำยตัวของพื้นที่ชุมชนและปริมำณกำรจรำจรทำงบกที่มีควำมหนำแน่นมำก
ขึ้น สถำนีตรวจวัด VOCs ที่อยู่ในระดับผิวพ้ืนอำจได้รับผลกระทบจำก VOCs ทีม่ำจำกยำนพำหนะในพื้นที่ 

 เพ่ิมหรือทบทวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีกับโรงงำนที่เป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษส ำคัญ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรผลิต และ/หรือใช้สำรเบนซีน สำร 1,3- 
บิวทำไดอีน สำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน อุตสำหกรรมกลั่นน้ ำมัน คลังน้ ำมัน รวมถึงกลุ่มท่ำเรืออุตสำหกรรม
ซ่ึงมีกิจกรรมขนถ่ำยมำก ให้ครอบคลุมทั้งโรงงำนเดิมและโรงงำนที่จะตั้งใหม่ เช่น กำรลดภำษีเงินได้นิติ
บุคคล ลดภำษีน ำเข้ำเคร่ืองจกัรหรือระบบบ ำบัดมลพิษ รวมถึงส่งเสริมเทคโนโลยีที่น ำผลิตภัณฑ์พลอยได้
หรือสำร VOCs ที่ระบำยทิ้งมำใช้ประโยชน์ใหม่ ท ำให้ลดต้นทุนและลดกำรระบำย VOCs สู่บรรยำกำศ 
นอกจำกน้ีควรสร้ำงแรงจงูใจโดยเพิ่มเงือ่นไขสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนส ำหรับกรณีขยำยหรือสร้ำงโรงงำน
ใหม่โดยไม่ระบำยมลพิษเพิ่มจำกโครงกำรเดิม หรือกำรที่โรงงำนเคยระบำยมลพิษสูงแล้วสำมำรถลงทุน 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจนค่ำกำรระบำยมลพิษจำกโรงงำนลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือกรณีโครงกำรที่ใช้
เทคโนโลยีหรือแนวปฏิบัติที่ทันสมัย (Best Available Technology/Best Practices) ทั้งน้ีต้องพิจำรณำ
ศักยภำพของโรงงำนด้วย เช่น โรงงำนที่มีเงินลงทุนค่อนข้ำงจ ำกัดอำจติดขัดเร่ืองเงินลงทุนส ำหรับใช้ใน 
กำรเปลี่ยนอปุกรณ์ลดมลพิษ ซ่ึงมีรำคำค่อนข้ำงสูง 
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 ควรมีระบบการรายงานค่าความสามารถในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที่เขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยมีกำรศึกษำกำรรองรับสำร VOCs ของพื้นที่อย่ำงต่อเน่ือง เช่น ทุก 2-3 ปี 
และรำยงำนค่ำว่ำในแต่ละปีพื้นที่ยังสำมำรถรองรับมลพิษได้หรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรประเมินผลมำตรกำรด ำเนินกำรลด VOCs ต่ำง ๆ ว่ำได้ผลหรือไม่ และเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรตัดสินใจขยำยกำรลงทุนหรือสร้ำงโรงงำนใหม่ของภำคเอกชน 

 สนับสนุนให้มีโครงการศึกษาการระบายและแพร่กระจายสาร VOCs จากแหล่งก าเนิดอื่นที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมให้มากขึ้น เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรลด VOCs ให้มีประสิทธิผลควรครอบคลุมกำรจัดกำรกับ
แหล่งก ำเนิดต่ำง  ๆ  ที่ เ ก่ียวข้อง ดัง น้ันควรเพิ่มโครงกำรกำรรวบรวมข้อมูลและศึกษำประเมิน 
กำรปลดปล่อยสำร VOCs จำกแหล่งก ำเนิดอื่นนอกเหนือจำกภำคอุตสำหกรรมให้มำกขึ้น โดยเฉพำะจำก
ยำนพำหนะ โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรควรเป็นหน่วยงำนกลำงซ่ึงมีอ ำนำจ หรือบทบำทในกำรก ำกับดูแล 
ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดรวมถึงพื้นที่ต่อเน่ือง  

 ควรมีระบบส่งเสริมความรู้ การสนับสนุนทางวิชาการ การให้ค าปรึกษาแนะน า การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน (ครอบคลุมทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน) รวมถึง
ภาคประชาชน ครอบคลุมทุกมิติของการจัดการสาร VOCs โดยกำรอบรมเร่ืองนโยบำย กฎหมำย 
มำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำร รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีกำรควบคุม VOCs สถำนกำรณ์มลพิษใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ทั้งเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงประชำชนมีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำย 
กฎหมำย มำตรกำรลด VOCs มำกขึ้นและเข้ำใจตรงกัน รวมถึงเป็นโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ต่อนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติมำกขึ้น ควรให้ผู้บริหำรของโรงงำนมำเก่ียวข้อง
ด้วยเน่ืองจำกเก่ียวข้องกับกำรออกนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อลด VOCs 
นอกจำกน้ีควรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องทั้งหมดเก่ียวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง แนวทำง 
กำรตรวจวัดและวิธีค ำนวณค่ำกำรระบำย VOCs ให้เข้ำใจตรงกันและใช้มำตรฐำนเดียวกัน ไม่เกิดควำม
สับสน ซ่ึงจะไปส่งผลต่อฐำนข้อมูลบัญชีกำรระบำย VOCs ที่มีควำมน่ำเช่ือถือมำกขึ้นด้วย โดยอำจจดัท ำ
เป็นเอกสำรแนวทำงหรือคู่มือที่เผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วไป 

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหวา่งภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) 
และชุมชนทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมประเมินผลเพื่อลด VOCs เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเพิ่มกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจระหว่ำงกันให้มำกขึ้น 

 เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลผลตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการเพ่ือลด VOCs ไปยัง
หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้นและต่อเน่ือง โดยใช้กลไกของหน่วยงำนระดับพื้นที่ เช่น ส ำนักงำน
นิคมอุตสำหกรรม โรงงำนในพื้นที่ หน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่น เช่น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เทศบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อให้ภำคส่วนที่เก่ียวข้องน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น กำรประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงสร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่ชุมชนโดยรอบ 
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