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1

ควำมหมำยของสำรอิ นทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds;
VOCs)

องค์ ก รพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหรัฐ อเมริ ก ำ (United States Environmental Protection Agency;
US.EPA) ให้นิยำมสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) ไว้ว่ำ “สำรประกอบคำร์บอนใด ๆ (ไม่รวมถึงคำร์บอนมอนอกไซด์
คำร์บอนไดออกไซด์ กรดคำร์บอนิก โลหะคำร์ไบด์หรือโลหะคำร์บอเนต และแอมโมเนียมคำร์บอเนต) ซึ่งมีส่วน
ร่วมในกำรเกิ ดปฏิกิ ริ ยำโฟโตเคมิ คอล (US.EPA, 2017) ในประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรมให้นิยำมว่ำ
“สำรประกอบที่ มีคำร์บ อนอินทรีย์ (Organic Carbon) เป็นองค์ป ระกอบหลัก และมี ควำมดันไอมำกกว่ำ 0.1
มิ ล ลิ เ มตรปรอท ที่ อุ ณ หภู มิ 20 องศำเซลเซี ย ส และควำมดั น 760 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ยกเว้ น มี เ ทน
คำร์บอนมอนอกไซด์ คำร์บอนไดออกไซด์ โลหะคำร์ไบด์หรือคำร์บอเนต แอมโมเนียมคำร์บอเนต” กรมควบคุม
มลพิษให้นิยำมว่ำ “กลุ่มของสำรประกอบอินทรีย์ ที่มีควำมดันไอมำกกว่ำ 1 มิลลิเมตรปรอท สำมำรถระเหยเป็น
ไอกระจำยตัวไปในอำกำศได้ง่ำยที่อุณหภูมิและควำมดันปกติ ไอเหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนรู ปกลับเป็นของเหลวหรือ
ของแข็ง ตำมสภำวะเดิม ได้โ ดยกำรเพิ่ ม อุ ณหภูมิ หรือลดควำมดัน โมเลกุ ล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของ
คำร์บอนและไฮโดรเจน อำจมีออกซิเจนหรือธำตุฮำโลเจน เช่น คลอรีน โบรมีน ร่วมอยู่ด้วย” และวรำวุธ เสือดี
(2555) ได้ให้นิยำมคำว่ำสำรประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ไว้ในคู่มือ “แนวทำงกำรจัดกำรสำรอินทรีย์ระเหย”
ว่ำเป็นสำรประกอบอิ นทรีย์ที่อ ยู่ในรูป ของแข็ง หรือของเหลวที่มี องค์ประกอบของคำร์บอนอินทรีย์ ( Organic
Carbon) เช่น พันธะระหว่ำงคำร์บอนกับคำร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน หรือซัลเฟอร์ ยกเว้นกลุ่มคำร์บอเนต
คำร์บ อน (เช่น แคลเซียมคำร์บอเนต) กลุ่ม คำร์บ อนคำร์ไบด์ (เช่น แคลเซียมคำร์ไบด์) คำร์บ อนมอนอกไซด์
คำร์บ อนไดออกไซด์ โดยเป็นสำรที่มีควำมดันไอมำกกว่ำ 0.1 มิ ล ลิเมตรปรอท ที่ อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส
ควำมดัน 760 มิลลิเมตรปรอท
คำจ ำกั ดควำมดัง กล่ำวท ำให้ VOCs มี ขอบเขตกว้ำงมำก ในทำงปฏิบัติจึง ตีควำมเพื่อให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมและกำรจัดกำรที่กำหนด เช่น ในสหรัฐอเมริกำมีขอบเขตในกำรควบคุมและจัดกำร
จ ำแนกตำมขอบเขตงำนที่ รับผิดชอบ (program) ซึ่ง มั ก จ ำแนกตำมตัวกลำง (media) ที่ ส ำรกลุ่ม นี้ป รำกฏอยู่
ส ำหรับ ในคู่มื อ นี้จ ะใช้นิยำมของกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่ง ให้นิยำมว่ำ “สารประกอบที่ มี คาร์บ อนอินทรี ย์
(Organic Carbon) เป็ น องค์ ป ระกอบหลัก และมี ค วามดัน ไอมากกว่ า 0.1 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ที่ อุ ณ หภู มิ 20
องศาเซลเซียส และความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท ยกเว้น มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะ
คาร์ไบด์หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต”
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โดยทั่วไปกำรจัดกำรหรือควบคุม VOCs ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จะต้องมีเกณฑ์ทั้งในบรรยำกำศ สถำนที่
ทำงำน จำกแหล่งกำเนิด ซึ่งหลักกำรและวิธีกำรที่อ้ำงถึงส่วนใหญ่เป็นหลักกำรที่ใช้กันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
ในประเทศไทยมีกำรประกำศใช้ม ำตรฐำน VOCs ในบรรยำกำศ โดยคณะกรรมกำรสิ่ง แวดล้อมแห่ง ชำติออก
ก ำหนดมำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่ วไปในเวลำ 1 ปี ส ำหรับ VOCs 9 ชนิด และ
ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่ำเฝ้ำระวังสำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ
24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552 โดยกำหนดค่ำเฝ้ำระวังสำรสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปรวม 19 ชนิด
ทั้งสำรที่เป็นสำรก่อมะเร็ง (carcinogen) และสำรที่ไม่ได้เป็นสำรกอมะเร็ง (non-carcinogen) ซึ่งอำจมีควำม
เข้มข้นสูงในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมง จนส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนที่สัมผัสโดยกำรหำยใจเข้ำสู่ร่ำงกำย
โดยสรุปกิจกรรมหรืออุตสำหกรรมที่มีกำรปล่อย VOCs อย่ำงมีนัยสำคัญ ได้แก่
1. อุตสำหกรรมเคลือบผิว
2. อุปกรณ์ในกลุ่มเตำเผำที่ใช้ในโอกำสต่ำง ๆ
3. โรงกลั่นน้ำมัน (จำกหน่วยผลิตบำงหน่วย)
4. ถังกักเก็บ VOCs ขนำดควำมจุมำกกว่ำ 40,000 แกลลอนขึ้นไป
5. ถังกักเก็บ VOCs ขนำดควำมจุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 40,000 แกลลอน
6. โรงกลั่นน้ำมัน (จำกกำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์)
8. คลังกักเก็บน้ำมันเบนซิน
9. ถังกักเก็บน้ำมันเบนซินขนำดเล็ก (ที่มีกำรควบคุมระดับที่ 1)
10. กระบวนกำรล้ำงไขมันออกจำกผิว
11. กำรลำดผิวด้วยแอสฟัลต์
12. กระบวนกำรผลิตเอทิลีน
13. ศิลปกรรมกำรพิมพ์ (graphic arts systems)
14. ระบบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม
15. กำรผลิตยำงรถ
16. กำรผลิตสำรอินทรีย์สงั เครำะห์และโพลีเมอร์ (กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์)
17. กำรผลิตสำรลดแรงตึงผิว
18. กำรผลิตยำนอวกำศและกำรซ่อมบำรุง
19. กำรผลิตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีเ่ คลื่อนย้ำยได้
(วรำวุธ เสือดี, 2555)
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2

กำรจัดทำบัญชีกำรปล่อยสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventories)

เทคนิคบัญ ชีก ำรปล่อ ยสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventories) ที่ มี ก ำรนำมำใช้จ ริง แบ่ง แหล่ง กำเนิด
VOCs ออกเป็น 6 แหล่ง ประกอบด้วย กำรรั่วระเหยจำกอุป กรณ์ (Fugitives) กำรเผำไหม้ (Combustion)
ถังกักเก็บ (Storage Tank) กำรขนถ่ำย (Transportation and Marketing) หอเผำทิ้ง (Flare) และระบบบำบัด
น้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) แต่ละแหล่งกำเนิดมีหลักกำรและเทคนิคดังต่อไปนี้
2.1 การรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives)
วรำวุธ เสือ ดี (2555) อธิบ ำยวิธีก ำรประเมิน โดยอ้ำงอิง จำกเอกสำร Protocol for Equipment Leak
Emission Estimates (US.EPA, 1995) โดยใช้หลักกำรคือ
วิธี Average Emission Factor Approach ใช้กำรประเมินโดยคูณจำนวนอุปกรณ์ (วำล์ว ข้อต่อ ฯลฯ)
ด้วยสัมประสิทธิ์กำรปล่อย VOCs ที่จำแนกตำมสถำนะของสำรที่ผ่ำนอุปกรณ์นั้น โดยจำแนกเป็นสถำนะก๊ ำซ
(Gas) ของเหลวเบำ (Light Liquid) และของเหลวหนั ก (Heavy Liquid) (ก๊ ำ ซหรื อไอ หมำยถึ ง สถำนะของ
สำรอินทรีย์ที่มีสถำนะเป็นก๊ำซหรือไอขณะที่ปรำกฏอยู่ในอุปกรณ์หรือท่อ ของเหลวเบำ (Light Liquid) หมำยถึง
VOCs ที่อยู่ในท่อหรืออุปกรณ์อยู่ในสถำนะของเหลวตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป โดยที่ VOCs ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลำย
ชนิดที่เป็นองค์ประกอบ มีควำมดันไอ (Vapor Pressure) มำกกว่ำ 0.3 กิโลปำสคำลที่ 20 องศำเซลเซียส โดยมวล
รวมของ VOCs กลุ่มนี้ ต้องมีรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีสถำนะเป็นของเหลวขณะที่บรรจุอยู่
ในอุปกรณ์ ส่วนของเหลวหนัก (Heavy Liquid) หมำยถึง VOCs ที่อยู่ในท่อหรืออุปกรณ์อยู่ในสถำนะของเหลว
ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไปและมีคุณสมบัติไม่ใช่ของเหลวเบำ)
กำรนับจำนวนอุปกรณ์ที่อำจมีกำรรั่วระเหยของ VOCs นั้น มีหลักกำรดังต่อไปนี้
1) ใช้งำนกับท่อหรือกำรไหลผ่ำนที่มีสัดส่วน VOCs ไม่ต่ำกว่ำร้อยละสิบโดยมวล
2) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรำยกำรอุปกรณ์ ให้เทียบเคียงลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ กับรำยกำรอุปกรณ์
ที่มีอยู่เช่น เครื่องกวน ให้นับรวมกับปั๊มที่ใช้งำนกับของเหลวเบำ หัวเติมสำรเคมีลงในภำชนะ (เช่น หัวจ่ำยน้ำมัน)
ให้นับรวมในท่อปลำยเปิด (Open End) หรือ Manhole ให้นับเป็น 1 ข้อต่อ และอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีลักษณะ
จุ่มหัววัดลงในกระแสกำรไหลของ VOCs ในท่อให้นับรวมกับวำล์ว เป็นต้น
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3) อุปกรณ์ที่โดยปกติไม่ถือว่ำเป็นอุปกรณ์ที่มีกำรรั่วระเหยของ VOCs มีดังต่อไปนี้
3.1) อุปกรณ์นั้นใช้กับสภำวะที่เป็นสุญญำกำศ โดยสภำวะสุญญำกำศ (Vacuum) หมำยถึง สภำวะที่
ควำมดันภำยในอุปกรณ์ (Internal Pressure) มีค่ำต่ำกว่ำควำมดันของบรรยำกำศภำยนอกอย่ำงน้อย 5 กิโลปำสคำล
3.2) กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์นั้นไม่ได้ปล่อยสู่บรรยำกำศ เช่น กำรต่อทำงออกจำกวำล์วลดควำมดัน
(Pressure Release Valve) กั บ ระบบปิด โดยระบบปิด (Closed System) คือระบบที่ควบคุม อุป กรณ์ไม่ ให้มี
กำรระบำยไอ VOCs ออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบท่อปิด (Closed–vent system) ที่มีกำรบำบัดโดยกำรต่อเข้ำ
ระบบเผำทิ้ง (Flare) หรือผ่ำนระบบดูดซับ (Absorber) หรือระบบหมุนเวียนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต (Closed–
loop system) หรือในกำรใช้งำนปกติอุปกรณ์นั้นไม่ได้สัมผัสกับกระแสกำรไหลของ VOCs ในท่อ
3.3) อุปกรณ์นั้นถูกหุ้มหรือปิดคลุมตำแหน่งที่อำจมีกำรรั่วระเหย เช่น ที่ก้ำนวำล์ว เป็นต้น
3.4) อุปกรณ์นั้นมีระบบควบคุม 2 ชั้น เช่น Double mechanical sealed หรือ Dual mechanical
sealสำหรับวำล์วหรือปั๊ม
ค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยมลพิษเฉลี่ย (Average Emission Factor) แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
ตารางที่ 1 ค่า Average Emission Factor ของโรงกลั่น
ประเภทอุปกรณ์
Valves

Pump seals 2
Compressor seals
Pressure relief valves
Connectors
Open-ended lines
Sampling connections
1
2

สถานะของสาร
Gas
Light Liquid
Light Liquid
Light Liquid
Heavy Liquid
Gas
Gas
ทุกสถำนะ
ทุกสถำนะ
ทุกสถำนะ

ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 1
0.0268
0.0109
0.00023
0.114
0.021
0.636
0.16
0.00025
0.0023
0.0150

เป็นค่ำอัตรำกำรระบำยสำหรับ non-methane organic compound
ค่ำ factor ของ light liquid pump seal เอำไปประเมินอัตรำกำรรั่วซึมจำก agitator seals ได้
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ตารางที่ 2 ค่า Average Emission Factor ของ Marketing Terminals
ประเภทอุปกรณ์
Valves
Pump seals
Others (compressors
and others) 2
Fittings (connectors
and flanges) 3

สถานะของสาร

ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 1

Gas
Light Liquid
Gas
Light liquid
Gas
Light liquid
Gas
Light liquid

1.3e-05
4.3e-05
6.5e-05
5.4e-04
1.2e-04
1.3e-04
4.2e-05
8.0e-06

1

เป็นค่ำอัตรำกำรระบำยสำหรับ total organic compound (รวม non-VOC’s เช่น methane และ ethane)
Other คืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจำก fittings, pumps หรือ valves
3
อัตรำกำรระบำยจำก fittings เฉลี่ยจำกค่ำที่ได้จำกสมกำรกำรระบำยของ connector และ flange
2

ตารางที่ 3 ค่า Average Emission Factor ของโรงน้า้ มันและก๊าซ
ประเภทอุปกรณ์ 1
Valves

Pump seals

Others 3

Connectors

Flanges

สถานะของสาร

ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 2

Gas
Heavy oil
Light oil
Water/Oil
Gas
Heavy oil
Light oil
Water/Oil
Gas
Heavy oil
Light oil
Water/Oil
Gas
Heavy oil
Light oil
Water/Oil
Gas
Heavy oil
Light oil
Water/Oil

4.5e-03
8.4e-06
2.5e-03
9.8e-05
2.4e-03
NA
1.3e-02
2.4e-05
8.8e-03
3.2e-05
7.5e-03
1.4e-02
2.0e-04
7.5e-06
2.1e-04
1.1e-04
3.9e-04
3.9e-07
1.1e-04
2.9e-06
5

แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

ตารางที่ 3 ค่า Average Emission Factor ของโรงน้า้ มันและก๊าซ (ต่อ)
ประเภทอุปกรณ์ 1
Open-ended lines

สถานะของสาร

ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 2

Gas
Heavy oil
Light oil
Water/Oil

2.0e-03
1.4e-04
1.4e-03
2.5e-04

1

Water/Oil emission factors ใช้กับน้ำมันที่มีองค์ประกอบของน้ำมำกกว่ำร้อยละ 50 แต่หำกมีน้ำเป็นองค์ประกอบมำกกว่ำร้อยละ 99 ให้ตีควำมว่ำ
ไม่มีกำรระบำย VOC
2
เป็ น ค่ ำ อั ต รำกำรระบำยส ำหรั บ total organic compound (รวม non-VOC’s เช่ น methane และ ethane) และใช้ กั บ light crude, heavy
crude, gas plant, gas production และ offshore facilities ส่วน NA คือมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุค่ำ factor ได้
3
Other คือ compressors, diaphrams, drains, dump arms, hatches, instruments, meters, pressure relief valves, polished rods, relief
valves และ vents โดยไม่รวมถึง connectors, flanges, open-ended lines, pumps หรือ valves

ตารางที่ 4 ค่า Average Emission Factor ของโรงงานกลุ่ม SOCMI
ประเภทอุปกรณ์
Valves

Pump seals 2
Compressor seals
Pressure relief valves
Connectors
Open-ended lines
Sampling connections
1
2

สถานะของสาร

ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 1

Gas
Light Liquid
Heavy Liquid
Light Liquid
Heavy Liquid
Gas
Gas
ทุกสถำนะ
ทุกสถำนะ
ทุกสถำนะ

0.00597
0.00403
0.00023
0.0199
0.00862
0.228
0.104
0.00183
0.0017
0.0150

เป็นค่ำอัตรำกำรระบำยสำหรับ Total Organic Compound
ค่ำ factor ของ light liquid pump seal เอำไปประเมินอัตรำกำรรั่วซึมจำก agitator seals ได้
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US.EPA ได้แสดงสูตรคำนวณอัตรำกำรรั่วซึมรวมจำกทุก อุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภทในหน่วย
กิโลกรัมต่อชั่วโมง (kg/hr) ได้แก่
ETOC = FA × WFTOC × N
โดยที่
ETOC

= อัตรำกำรรั่วซึมรวมจำกทุกอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภท หน่วยกิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง (kg/hr)

FA

= ค่ำ Average Emission Factor สำหรับแต่ละประเภทอุปกรณ์ (kg/hr/source)
โดยอ้ำงอิงตำมที่ปรำกฏในตำรำงค่ำสัมประสิทธิ์

WFTOC = สัดส่วน TOC เฉลี่ยโดยน้ำหนัก (Average Weight Fraction of TOC) ของสำรที่
ไหลผ่ำนอุปกรณ์
N

= จำนวนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนตำมประเภทอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนนั้น ๆ ที่สำรไหลผ่ำน

ส ำหรับ กลุ่ม โรงกลั่น กรณีส ำรที่ ไหลผ่ำนอุป กรณ์มี องค์ประกอบของมีเ ทนอยู่ด้วย จะต้องปรับค่ำ FA
เพื่อให้ครอบคลุมสำรประกอบอินทรีย์ทั้งหมดในสำยกำรผลิตนั้น เนื่องจำกค่ำสัมประสิทธิ์ของกลุ่มโรงกลัน่ ใช้ได้กบั
สำรกลุ่ม Non-methane Organic Compounds เท่ำนั้น โดยมีสูตรกำรปรับค่ำ FA ของโรงกลั่นคือ
FA (refineries) = WFTOC / WFTOC - WFmethane
โดย WFmethane เท่ ำกั บ สัดส่วนสำรมีเทนเฉลี่ยโดยน้ำหนัก (Average weight fraction of methane)
ที่อยู่ในสำรที่ไหลผ่ำนอุปกรณ์ ทั้งนี้ค่ำ WFmethane จะมีค่ำสูงสุดได้ไม่เกิน 0.1 เท่ำนั้น แม้ว่ำใน stream จะมีมีเทน
เป็นองค์ประกอบสูงกว่ำร้อยละ 10 ก็ตำม เนื่องจำกกำรศึกษำ Refinery Assessment Study ของ EPA พบว่ำ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่สำรวจพบสำรมีเทนไม่เกินร้อยละ 10
ตัวอย่างการคานวณการรั่วซึมจากแต่ละอุปกรณ์
1) หน่วยผลิตของกลุ่ม SOCMI มี อุป กรณ์เป็น Gas valve จ ำนวน 100 ชิ้น สำรอินทรีย์ที่ไหลผ่ำน
ประกอบด้วย TOC ร้อยละ 90 และมีไอน้ำอีกร้อยละ 10 สำมำรถคำนวณอัตรำกำรรั่วซึมจำก Gas valve รวมได้
เป็น
จำก

ETOC = FA × WFTOC × N
= 0.00597 kg/hr/gas valve × 0.9 × 100 gas valves
= 0.54 kg/hr of VOC from gas valves in the stream
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2) โรงกลั่น มี อุ ป กรณ์เ ป็น Gas valve จ ำนวน 100 ชิ้น สำรอินทรีย์ที่ไหลผ่ำนประกอบด้วย Nonmethane TOC ร้อ ยละ 80 มี เ ทนร้อ ยละ 10 (จึง รวมร้อยละของ TOC โดยน้ำหนัก ได้เ ป็น 90) และไอน้ ำ
ร้อยละ 10 สำมำรถคำนวณอัตรำกำรรั่วซึมจำก gas valve รวมได้เป็น
จำก

ETOC = FA × (WFTOC / WFTOC - WFmethane) × WFTOC × N
= 0.0268 kg/hr/gas valve × (0.9/0.9-0.1) × 0.9 × 100 gas valves
= 2.71 kg/hr of VOC from gas valves in the stream

2.2 การเผาไหม้ (Combustion)
ใช้สำหรับแหล่งกำเนิดในหน่วยกำรผลิตที่มีกำรเผำไหม้ เช่น เตำเผำ หม้อต้มไอน้ำ หอเผำ โดยรวบรวมจำก
ข้อมู ล ใน Compilation of Air Pollutant Emission Factors: AP42 ซึ่ง เป็นเอกสำรที่ มีข้อมูลอัตรำกำรปล่อย
VOCs ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูป TVOCs ซึ่งสอดคล้องกับกำรควบคุมเพื่อลดปัญหำโอโซนในบรรยำกำศระดับผิวพืน้
โดยค่ำ Emission Factor แสดงดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 8
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ตารางที่ 5 Emission Factors for Total Organic Compounds (TOC), Methane, and Nonmethane TOC (NMTOC) from Uncontrolled Fuel Oil Combustion
TOCb
Emission
Factor
(Ib/103gal)

Methaneb
Emission
Factor
(Ib/103gal)

NMTOCb
Emission
Factor
(Ib/103gal)

No. 6 oil fired, normal firing (1-01-004-01)

1.04

0.28

0.76

No. 6 oil fired, tangential firing (1-01-004-04)

1.04

0.28

0.76

No. 5 oil fired, normal firing (1-01-004-05)

1.04

0.28

0.76

No. 5 oil fired, tangential firing (1-01-004-06)

1.04

0.28

0.76

No. 4 oil fired, normal firing (1-01-005-04)

1.04

0.28

0.76

No. 4 oil fired, tangential firing (1-01-005-05)

1.04

0.28

0.76

No. 6 oil fired (1-02-004-01/02/03)

1.28

1.00

0.28

No. 5 oil fired (1-02-004-04)

1.28

1.00

0.28

Distillate oil fired (1-02-005-01/02/03)

0.052

0.052

0.2

No. 4 oil fired (1-02-005-04)

0.052

0.052

0.2

No. 6 oil fired (1-03-004-01/02/03)

1.605

0.475

1.13

No. 5 oil fired (1-03-004-04)

1.605

0.475

1.13

Distillate oil fired (1-03-005-01/02/03)

0.556

0.216

0.34

No. 4 oil fired (1-03-005-04)

0.556

0.216

0.34

Residential fuirnace(A2104004/A2104011)

2.493

1.78

0.713

Firing Configuration
(SCC)
Utility boilers

Industrial boilers

Commercial/institutional/residential combustors

a

To convert from lb/103 gal to kg/103 L, multiply by 0.12. SCC = Source Classification Code.
b
References 29-32. Volatile organic compound emissions can increase by several orders of magnitude if the boiler is improperly
operated or is not well maintained.
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ตารางที่ 6 Emission Factors for Speciated Organic Compounds from Fuel Oil Combustiona
Average Emission
Factorb
(Ib/103gal)
2.14E-04
6.36E-05c
3.30E-02
1.13E-03
2.36E-04c
6.02E-03
1.09E-04c
2.11E-05
2.53E-04
1.22E-06
4.01E-06
1.48E-06
2.26E-06
2.38E-06
2.67E-06
4.84E-06
4.47E-06
2.14E-06
1.05E-05
4.25E-06
3.10E-09c

Organic Compound
Benzene
EthyIbenzene
FormaIdehyde4
Naphthalene
I,I,I – TrichIoroethane
Toluene
o-Xylene
Aocnaphthene
AocnaphthyIene
Anthracene
Benz(a)anthracene
Benzo(b,k)fIuoranthene
Benzo(g,h,i)perylene
Chrysene
Dibenzo(a,h)
FIuoranthene
FIuorene
Indo(1,2,3-cd)pyrene
Phenanthrene
Pyrene
OCDD
a

EMISSION
FACTOR
RATING
C
E
C
C
E
D
E
C
D
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
E

Data are for residual oil-fired boilers, Source Classification Codes (SCCs) 1-01-004-01/04.
References 64-72. To convert from lb/103 gal to kg/103 L, multiply by 0.12. Based on data from one source test
d
The formaldehyde number presented here is based only on data from utilities using No. 6 oil.
b
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ตารางที่ 7 Emission Factors for Criteria Pollutants and Greenhouse Gases from Natural Gas
Combustion
PoIIutant
CO2b
Lead
N2O(UncontroIIed)
N2O(ControIIed-Low-NOx burner)
PM(Total)c
PM(Condensable)c
PM(Filterable)c
SO2d
TOC
Methane
VOC

Emission Factor
(Ib/106scf)
120,000
0.0005
2.2
0.64
7.6
5.7
1.9
0.6
11
2.3
5.5

a

Emission Factor Rating
A
D
E
E
D
D
B
A
B
B
C

Units are in pounds of pollutant per million standard cubic feet of natural gas fired.
Data are for all natural gas combustion sources.
To convert from lb/106 scf to kg/106 m3, multiply by 16.
To convert from lb/106 scf to 1b/MMBtu, divide by 1,020.
The emission factors in this table may be converted to other natural gas heating values by multiplying the given emission factor
by the ratio of the specified heating value to this average heating value.
TOC = Total Organic Compounds.
VOC = Volatile Organic Compounds.
b
Based on approximately 100% conversion of fuel carbon to CO2. CO2 [lb/106 scf] = (3.67) (CON)(C)(D),
where CON = fractional conversion of fuel carbon to CO2, C = carbon content of fuel by weight (0.76), and D = density of fuel,
4.2x104 lb/106 scf.
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ตารางที่ 8 Emission Factors for Speciated Organic Compounds from Natural Gas Combustion
CAS No.
91-57-6
56-49-5

PoIIutant
2-MethyInaphthaIeneb,c
3-MethyInaphthaIeneb,c
7,12-DimethyIbenz(a)anthraceneb,c
83-32-9
Acenaphththeneb,c
203-96-8
Acenaphthyleneb,c
120-12-7
Anthraceneb,c
56-55-3
Benz(a)anthraceneb,c
71-43-2
Benzeneb
50-32-8
Benzo(a)pyreneb,c
205-99-2
Benzo(b)fluorantheneb,c
191-24-2
Benzo(g,h,i)peryleneb,c
205-82-3
Benzo(k)fluorantheneb,c
106-97-8
Butane
218-01-9
Chryseneb,c
53-70-3
Dibenzo(a,h)anthraceneb,c
25321-22-6 DichIorobenzeneb
74-84-0
Ethane
206-44-0
Fluorantheneb,c
86-73-7
Fluoreneb,c
50-00-0
Formaldehydeb
110-54-3
Hexaneb
193-39-5
Indeno(1,2,3-cd)pyreneb
91-20-3
Naphthaleneb
109-66-0
Pentane
85-01-8
Phenanathreneb, c
74-98-6
Propane
129-00-0
Pyrene b, c
108-88-3
ToIueneb

Emission Factor (Ib/106scf)
2.4E-05
<1.8E-06
<1.6E-05
<1.8E-06
<1.8E-06
<2.4E-06
<1.8E-06
2.1E-03
<1.2E-03
<1.8E-06
<1.2E-06
<1.8E-06
2.1E-00
<1.8E-06
<1.2E-06
1.2E-03
3.1E-00
3.0E-06
2.8E-06
7.5E02
1.8E-00
<1.8E-06
6.1E-04
2.6E-00
1.7E-05
1.6E-00
5.0E-06
3.4E-036

a

Emission Factor Rating
D
E
E
E
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
E
E
C

Reference 11. Units are in pounds of pollutant per million standard cubic feet of natural gas fired. Data are for all natural gas
combustion sources. To convert from lb/106 scf to kg/106 m3, multiply by 16. To convert from 1b/106 scf to lb/MMBtu, divide by
1,020. Emission Factors preceeded with a less-than symbol are based on method detection limits.
b
Hazardous Air Pollutant (HAP) as defined by Section 112(b) of the Clean Air Act.
c
HAP because it is Polycyclic Organic Matter (POM). POM is a HAP as defined by Section 112(b) of the Clean Air Act.
d
The sum of individual organic compounds may exceed the VOC and TOC emission factors due to differences in test methods
and the availability of test data for each pollutant.
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วิ ธี ก ำรค ำนวณที่ ร ะบุ อ ยู่ ใ นคู่ มื อ กำรประเมิ น กำรปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ ำ ยมลพิ ษ ส ำหรั บ โรงงำ น
อุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมีในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงล่ำสุด พ.ศ. 2556) โดยคณะทำงำนพัฒนำคู่ มื อ
กำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ได้รำยงำนวิธีกำร
ประเมินกำรปลดปล่อย VOCs จำกกระบวนกำรเผำไหม้ไว้ 2 วิธีดังนี้
1) การตรวจวัดความเข้มข้นในไอเสียโดยตรง
สำรประกอบอิ นทรีย์ระเหยจะถูกระบำยออกสู่อำกำศจำกแหล่งกำเนิดของกำรเผำไหม้ เช่น เตำเผำ
หม้อต้มไอน้ำ หอเผำ โดยปริมำณมลสำรที่ถูกระบำยนี้สำมำรถคำนวณได้โดยใช้กำรตรวจวัดควำมเข้มข้นในไอเสีย
โดยตรง จำกสูตร
Rair, i = Cg,i × Vg × 10−6
โดยที่
Rair i

= ปริมำณสำรเคมีเป้ำหมำยที่ปล่อยสู่อำกำศ (กิโลกรัมต่อปี)

Cg,i

= ควำมเข้มข้นของสำรเคมีเป้ำหมำยในไอเสีย (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)

Vg

= ปริมำตรของไอเสียต่อปี (ลูกบำศก์เมตรต่อปี)
(คำนวณจำก ปริมำตรไอเสียรำยชั่วโมง (ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่ โมง) คูณด้วยจำนวน
ชั่วโมงทำงำนของกระบวนกำรเผำไหม้ใน 1 ปี (ชั่วโมงต่อปี))

10−6

= ค่ำกำรแปลงหน่วย จำกมิลลิกรัมเป็นกิโลกรัม

ตัวอย่างการค้านวณ
ให้คานวณหาปริมาณการปลดปล่อยสารเบนซีน (Benzene) สู่บรรยากาศ (กิโลกรัมต่อปี) เมื่อมีข้อมูล
การตรวจวัดจากปล่องของหม้อไอน้าเป็นดังนี้
- ความเข้ม ข้นของสาร Benzene ในไอเสียคือ 3.0 มิ ล ลิก รัม ต่อลูก บาศก์ เ มตร (ณ สภาวะปกติที่
25 องศาเซลเซียส 1 atm)
- ปริมาตรไอเสียรายชั่วโมงคือ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ณ สภาวะปกติที่ 0 องศาเซลเซียส
1 atm)
- ชั่วโมงการทางานของหม้อไอน้าคือ 6,000 ชั่วโมงต่อปี
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แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

วิธีการค้านวณ
ปริ ม ำตรของไอเสี ย ต่ อ ปี มี ค่ ำ เท่ ำ กั บ 4,000 Nm3 /hr × 6,000 hr/yr = 24,000,000 Nm3/yr
(ณ สภำวะมำตรฐำนที่ 0 องศำเซลเซียส 1 atm)
ปรับควำมเข้มข้นของมลสำรเป็นสภำวะมำตรฐำน จำกสูตรกำรคำนวณพื้นฐำน
PV = nRT >> n1 x T1 = n2 x T2
n1 = n2 (T2 / T1)
จึงได้ 3 mg/m3 × (298 / 273)
= 3.27 mg/Nm3 (ณ สภำวะมำตรฐำนที่ 0 องศำเซลเซียส, 1 atm)
ดังนั้นปริมำณกำรปลดปล่อยสำรเบนซีน (Benzene) สู่บรรยำกำศมีค่ำเท่ำกับ
3.27 mg/Nm3 × 24,000,000 Nm3/yr × 10−6 = 78.6 kg/yr
2) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ
กำรประเมินโดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปลดปล่อยมลพิษ ใช้สูตรคำนวณดังนี้
Rair i = EFvoc ,i × Vo
โดยที่
Rair i

= ปริมำณกำรปลดปล่อยมลพิษสู่อำกำศของสำรเคมีเป้ำหมำย (กิโลกรัมต่อปี)

EFvoc ,i = ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปลดปล่อยมลพิษของ VOCs แต่ละชนิด (กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
หรือกิโลกรัมต่อตันของเชือ้ เพลิงทีเ่ ผำไหม้)
Vo

= เชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไปต่อปี (ลูกบำศก์เมตรต่อปี หรือตันต่อปี)

US.EPA ได้ร วบรวมอั ตรำกำรเกิ ด VOCs จำกหน่วยกำรผลิตที่ มี ก ำรเผำไหม้ ในลัก ษณะสัม ประสิทธิ์
กำรปลดปล่อย VOCs ต่อหน่วยเชื้อเพลิงที่ใช้จำกหลำยแหล่งกำเนิด โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในเอกสำร AP 42, Fifth
Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 1 : Stationary Point and Area
Sources (US.EPA, 1995) ข้อ มู ล ส่วนใหญ่อยู่ในรูป TVOCs และมี ข้อมู ล จ ำแนกตำม VOCs บำงชนิดไว้ด้วย
ตัวอย่ำงข้อมูลค่ำสัมประสิทธิ์ของสำรบำงชนิด แสดงดังตารางที่ 9 และตารางที่ 10
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แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย VOCs ต่อหน่วยเชื้อเพลิงที่ใช้ จากกระบวนการเผาไหม้น้ามัน
และก๊าซ
ชื่อสาร
เบนซีน
เอทิลเบนซีน
โทลูอีน
ไซลีน
อะซีทัลดีไฮด์
ฟอร์มัลดีไฮด์
ฟีนอล
อะซีโตน
เอ็น-เฮกเซน
แนฟทำลีน
1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ
จากการเผาไหม้น้ามัน
(ก.ก./ลบ.ม. ของน้้ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้)
2.57 x 10-5
7.63 x 10-4
7.44 x 10-4
9.01 x 10-4
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์
3.96 x 10-3
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์
1.01 x 10-2
1.80 x 10-3
1.36 x 10-2
2.83 x 10-3

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ
จากการเผาไหม้ก๊าซ
(ก.ก./ลบ.ม. ของก๊าซที่เผาไหม้)
3.4 x 10-2
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์
5.4 x 10-2
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์
0.13
1.2
0.062
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์
29
9.76 x 10-3
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์

ที่มำ: US.EPA (1995)

ตารางที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย VOCs ต่อหน่วยเชื้อเพลิงที่ใช้ จาก waste oil combustor
ชื่อสาร
ฟีนอล
ไดคลอโรเบนซีน
แนฟทำลีน
แอนทรำซีน
เบนโซ (เอ) ไพรีน

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ
จาก waste oil combustor
Space heaters: Vaporizing Burner
(ก.ก./ลบ.ม. ของน้้ามันที่เผาไหม้)
2.88 x 10-2
9.6 x 10-6
0.156
0.132
4.8 x 10-2

ที่มำ: US.EPA (1995)

15

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ
จาก waste oil combustor
Space heaters: Atomizing Burner
(ก.ก./ลบ.ม. ของน้้ามันที่เผาไหม้)
3.36 x 10-4
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์
1.10 x 10-5
1.20 x 10-5
ไม่มีค่ำสัมประสิทธิ์

แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

ตัวอย่างการค้านวณ
ให้คานวณการปลดปล่อยสารเบนซีนสู่บรรยากาศเมื่อมีการเผาไหม้น้ามันดีเซล โดยมีการใช้น้ามันดีเซล
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงคิดเป็น 7,400 ลบ.ม./ปี
จำกสูตร

Rair i = EFvoc ,i × Vo

ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปลดปล่อยมลพิษของสำรเบนซีน (Benzene) จำกกำรเผำไหม้น้ำมัน = 2.57 X 10-5
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ดังนั้นปริมำณสำรเบนซีน (Benzene) ที่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยำกำศมีค่ำเท่ำกับ
2.57 × 10−5 ก.ก./ลบ.ม. × 7,400 ลบ.ม./ปี = 0.19 ก.ก./ปี
2.3 ถังกักเก็บ (Storage Tank)
ในกำรประเมินกำรสูญเสียหรือกำรรั่วระเหยสำหรับ VOCs ที่บรรจุในถังกักเก็บ (ยกเว้น ถังอัดควำมดันและ
ถังแปรเปลี่ยนปริมำตรได้ ซึ่งถือว่ำมีกำรรั่วระเหยน้อยมำก) สำมำรถใช้ TANKS model ที่จัดทำขึ้นโดย USEPA
โดยส ำนักงำนวำงแผนด้ำนคุณภำพอำกำศและมำตรฐำน (Office of Air Quality Planning and Standards,
OAQPS) โดยเรี ย กโปรแกรมสั้ น ๆ คื อ “TANK 4.0” เพื่ อ ประเมิ น ปริ ม ำณ VOCs และสำรพิ ษ ในอำกำศ
(Hazardous Air Pollutants, HAPs) ที่ปล่อยระบำยจำกถังกักเก็บ โดยเนื้อหำและวิธีกำรมีกำรระบุในบทที่ 7 ใน
"Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources" (AP42), Section 7.1, Organic Liquid Storage Tanks มี ร ำยละเอี ย ดควำมหมำยและสู ต รค ำนวณที่ ใ ช้ ต ำม
ลักษณะเฉพำะต่ำง ๆ ของถังกักเก็บแต่ละชนิด (วรำวุธ เสือดี, 2555)
ในเอกสำร PRTR ของคณะทำงำนพัฒนำคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี (2556) ได้ระบุวิธีกำรใช้งำนว่ำต้องใส่ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ควำมสูง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
สีถัง รูปร่ำงฝำถัง ชนิดของ Rim Seal (กรณีเป็นถังหลังคำลอย) ปริมำตรสำรที่กักเก็บ เป็นต้น สำหรับกำรกำหนด
ค่ำควำมสูง ของหลัง คำ (roof height) รัศมี ของหลัง คำ (roof radius) และควำมลำดเอียงของหลัง คำ (roof
slope) ให้อ้ำงอิงจำกรูปแนวทำงคิดค่ำ roof slope และ roof radius ของ US.EPA
2.4 การขนถ่าย (Transportation and Marketing)
วรำวุธ เสือดี (2555) อธิบำยสูตรคำนวณกำรระบำยมลพิษจำกกำรขนถ่ำยที่ US.EPA กำหนดไว้ใน AP.42
(5.2 Transportation and Marketing of Petroleum Liquids) แบบต้นฉบับ คือ
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แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

กำรประเมินกำรรั่วระเหยทำได้โดยใช้สมกำร
LL = 12.46

เมื่อ:

SxPxM
T

[1 −

eff
100

]

LL = ปริมำณกำรรั่วระเหยจำกกำรขนถ่ำย, ปอนด์/1000 แกลอน (lb/103gaI) ของสำรเคมีที่ขนถ่ำย

S = สัมประสิทธิ์กำรอิม่ ตัว (Saturation Factor หรือ S Factor) ขึ้นอยู่กับวิธีกำรขนถ่ำย
P = ควำมดันไอของสำรเคมีขณะขนถ่ำย, ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (สัมบูรณ์) (psia)
M = น้ำหนักโมเลกุลของไอ, ปอนด์ต่อปอนด์-โมล (Ib/Ib-mole)
T = อุณหภูมิของสำรเคมีที่ขนถ่ำย, oR (oF + 460)
eff = ประสิทธิภำพของระบบควบคุม, %
(ถ้ำไม่มีระบบบำบัด ให้ใส่ค่ำ 0 สำหรับ eff)
สำหรับกำรคำนวณในมำตรำเมตริก ในคู่มือ PRTR ได้อ้ำงอิงเอกสำรซึ่งมีกำรแสดงสูตรสำหรับกำรใส่ตัวเลข
ในมำตรำเมตริกไว้แล้ว โดยใช้สูตร
Rair, voc = 0.12 × [(S x P x M)/T] × Vliq x [1-(Efficiency/100)]
โดยที่
Rair voc = ปริมำณกำรปลดปล่อยมลพิษสู่อำกำศของสำรประกอบ VOCs ทั้งหมด (กิโลกรัมต่อปี)
S

= สัมประสิทธิ์กำรอิ่มตัว (Saturation Factor) ดังตารางที่ 11

P

= ควำมดันไอที่เกิดขึ้นจริงของของไหลทีบ่ รรจุ (kPa)

M

= น้ำหนักโมเลกุลของไอระเหย (g/mol)

T

= อุณหภูมิของของไหลที่บรรจุ (K): K = 273 + oC

Vliq

= ปริมำตรของของไหลที่บรรจุต่อปี (ลูกบำศก์เมตรต่อปี)
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แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์การอิ่มตัว (Saturation Factor) จากการขนถ่าย
การส่งสินค้า
รถไฟ รถบรรทุกถัง
รถแท็งค์/รถยนต์
บรรทุกถัง
(Tank cars)

รูปแบบการท้างาน
Submerged loading of a clean cargo tank
Submerged loading: dedicated normal service
Submerged loading: dedicated vapour balance service
Splash loading of a clean cargo tank
Splash loading: dedicated normal service
Splash loading: dedicated vapour balance service
Submerged loading: ships
Submerged loading: barges

เรือสินค้ำทำงทะเล

S Factor
0.50
0.60
1.00
1.45
1.45
1.00
0.20
0.50

ตัวอย่างการค้านวณ
คำนวณปริม ำณกำรปลดปล่อยมลพิษสู่อำกำศของสำรเบนซีน (Benzene) เมื่ อขนถ่ำยด้วยรถแท็งค์
รู ป แบบกำรท ำงำนคื อ Submerged loading of a clean cargo tank ปริ ม ำตรของสำรเบนซีน (Benzene)
ที่ บ รรทุ ก คื อ 4,000 ลิ ต รต่ อ ปี (4 ลู ก บำศก์ เ มตรต่ อปี) อุ ณ หภู มิ ข องเบนซี น (Benzene) มี เ ท่ ำ กั บ ค่ ำ 20 oC
(เมื่ อควำมดันไอของเบนซีน (Benzene) มี เ ท่ ำกั บค่ำ 12.7 kPa) และมี ก ำรติดตั้งระบบควบคุมชนิด Vapour
return unit ที่มีประสิทธิภำพร้อยละ 85
จำกสูตร

Rair, voc = 0.12 × [(S x P x M)/T] × Vliq x [1-(Efficiency/100)]

Rair, benzene = 0.12 × [(0.50 × 12.7 × 78) / (20 + 273.15)] × 4 x [1-(85/100)]
= 0.12 kg/yr
2.5 หอเผาทิ้ง (Flare)
กำรประเมินกำรปล่อ ย VOCs ระบุในบทที่ 13.5 Industrial Flares ในเอกสำร EPA's Compilation of
Air Pollutant Emission Factors (AP-42) (US.EPA, 2018) โดยในตารางที่ 12 และตารางที่ 13 สรุป ได้ว่ำ
อัตรำกำรปล่อย VOCs ทั้ ง หมดจำกระบบเผำทิ้ง คือ 0.14 ปอนด์ต่อหนึ่ง ล้ำนบีทียู (0.14 lb/106 Btu) โดยใน
VOCs ทั้งหมดนี้มี VOCs ที่ไม่รวมมีเทนอยู่ประมำณร้อยละ 45 โดยน้ำหนัก ในกำรนำวิธีกำรและหลักกำรนี้ไปใช้
ในกำรประเมินปริมำณ VOCs จำกระบบเผำทิ้ง จะต้องมีข้อมูลอัตรำกำรระบำยมวลของ VOCs เข้ำระบบเผำทิ้ง
และที่สำคัญจะต้องทรำบควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้โดยประมำณของ VOCs ที่เข้ำระบบเผำทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็น
ปริม ำณควำมร้อนที่ผ่ำนระบบเผำทิ้ งแล้วจึงนำไปคูณกับ ค่ำสัม ประสิท ธิ์กำรปล่อย VOCs ต่อหน่วยควำมร้อน
ดังกล่ำว จะได้เป็นปริมำณ VOCs ที่ปล่อยออก (วรำวุธ เสือดี, 2555)
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ตารางที่ 12 ค่า Emission Factor จากหอเผาทิ้ง (Flare)
ค่า Emission Factor
(lb/106 Btu)
0.14
0.37
0.068
0-274

ประเภทสาร
Total Hydrocarbon (methane equivalent)
Carbon monoxide
Nitrogen oxides
Soot 1
1

Soot in concentration values: nonsmoking flares, 0 micrograms per liter (µg/L); lightly smoking flares, 40 µg/L; average smoking flares, 177
µg/L; and heavily smoking flares, 274 µg/L
ที่มำ : US.EPA (1995)

ตารางที่ 13 ค่า Hydrocarbon Composition of Flare Emission
ประเภทสาร

Hydrocarbon Composition of Flare Emission Volume %
Average
Range

55
8
5
7
25

Methane
Ethane/Ethylene
Acetylene
Propane
Propylene

14 - 83
1 - 14
0.3 - 23
0 - 16
1 - 65

ที่มำ : US.EPA (1995)

2.6 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Wastewater Treatment Plant)
กำรประเมินจำกสูตรคำนวณ วรำวุธ เสือดี (2555) ได้อธิบำย VOCs จำกระบบรวบรวมและกักเก็บน้ำเสีย
และกลไกกำรปล่อย VOCs อธิบำยได้ด้วยสมกำร
dC

VOCs Emission Rate(per unit area) = - dT = kv C
VOCs Emission Rate คือ อัตรำกำรปล่อย VOCs จำกแต่ละหน่วยย่อยในระบบ อัตรำกำรปล่อย VOCs
จำกสมกำรหลักข้ำงต้นเป็นปริมำณต่อหน่วยพื้นที่ที่ปล่อยออก ดังนั้นถ้ำระบบนั้น ๆ เป็นระบบปิด (พื้นที่เปิดสู่
สิ่งแวดล้อม = 0) จะส่งผลให้อัตรำกำรปล่อย VOCs จำกระบบนั้น = 0 เช่นเดียวกัน
เมื่อ, C = ควำมควำมเข้มข้นของ VOCs ในน้ำที่เข้ำระบบ, ppm
t = เวลำ, s
kv = ค่ำคงที่กำรระเหย (Volatilization Constant, s-1)
โดยค่ำคงที่กำรระเหย หำได้จำกสมกำร
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−1

kv =

เมื่อ,

1
L

1
m
Dc
k1o ( 1o )
D1
[

+

RT
n

Dc
(106 ) Hk gw ( gw )
Dg
]

L = ระดับควำมลึกของน้ำ (ทีม่ ีกำรผสม) ในระบบ
K01 = สัมประสิทธิ์กำรเคลื่อนย้ำยมวลของออกซิเจนในน้ำ
D1c = สัมประสิทธิ์กำรแพร่ของ VOCs (C) หรือ ออกซิเจน (O) ในน้ำ
m = ค่ำคงที่แสดงกำรปั่นป่วนของน้ำในระบบ มีค่ำอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 ถ้ำมีกำรเคลื่อนที่ เช่น
กำรไหล กำรกวน ค่ำนี้จะสูง
R = ค่ำคงที่ของก๊ำซ (Deal Gas Constant)
T = อุณหภูมิ
H = ค่ำคงที่ ของ Henry (เป็นค่ำเฉพำะ สำหรับ VOCs แต่ละชนิด)
Kgw = สัมประสิทธิ์กำรเคลื่อนย้ำยมวลของออกซิเจนจำกน้ำสู่อำกำศ
Dgc = สัมประสิทธิ์กำรแพร่ของ VOCs (C) หรือ ออกซิเจน (O) ในอำกำศ
n = ค่ำคงที่แสดงกำรปั่นป่วนของอำกำศในระบบ ถ้ำมีกำรเคลื่อนที่ควำมเร็วสูงขึ้นค่ำนี้จะสูง

จะเห็นได้ว่ำ ค่ำ kv มีผลจำก 2 ส่วน ส่วนแรกคือควำมปั่นป่วนในระบบ เช่น ค่ำ n และ m ซึ่งสำมำรถ
ประเมินได้จำกลักษณะเฉพำะของหน่วยย่อยนั้น เช่น ถ้ำเป็นระบบกำรป้อนน้ำเสียลงบ่อพักโดยใช้ระบบท่อที่มี
ปลำยเปิดอยู่เหนือระดับผิวน้ำ ควำมปั่นป่วนจะสูงขึ้นถ้ำควำมสูงของท่อปลำยเปิดจำกระดับน้ำสูงขึ้น หรือกรณี
ถัง ปรับ สภำพ ขนำดของควำมปั่นป่วนประเมิ นได้จ ำกขนำดของใบพัดที่ ใ ช้ก วน และก ำลัง ของมอเตอร์ที่ ใช้
ขับเคลื่อนหรือกรณีที่ใช้อำกำศเป็นเครื่องมือในกำรกวนผสม ขนำดของควำมปั่นป่วนสำมำรถประเมินจำกอัตรำ
กำรไหลของอำกำศที่ใช้ เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อ kv ในส่วนนี้ต้องกำรรำยละเอียดในเชิงกำยภำพของแต่ละ
ระบบย่อย เพื่อประเมินขนำดของควำมควำมปั่นป่วนในระบบ
ปั จ จั ย ในกลุ่ม ที่ 2 ที่ มี ผ ลต่ อ ค่ ำ kv ในส่ ว นนี้ เ ป็น ค่ ำเฉพำะสำร เช่ น H, DgC, DlC เช่ น H ของเบนซีน
(Benzene) ต่ำงจำก ค่ำ H ของสไตรีน (Styrene) เป็นต้น ดังนั้นถ้ำมี VOCs หลำยชนิดปนอยู่ในน้ำเสียที่เข้ำสู่
ระบบเดียวกั น VOCs ทุ ก ชนิดจะอยู่ภำยใต้ขนำดของควำมปั่นป่วนที่ เ ท่ ำกั น แต่เ นื่องจำกค่ำคงที่ เ ฉพำะสำร
ที่แตกต่ำงกันทำให้ผลสุดท้ำยจะทำให้ kv ของแต่ละสำรในหน่วยย่อยเดียวกัน แตกต่ำงกันไปด้วย
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ส่วนค่ำ C ซึ่งเป็นควำมเข้มข้นของ VOCs ในน้ำที่เข้ำระบบ จะต้องเป็นค่ำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เฉพำะกรณี
ของแต่ละสำร ซึ่งอำจใช้วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์โดยตรง หรืออ้ำงอิงจำกค่ำเฉลี่ยระยะเวลำนำนหรือข้อมูล
ทุติยภูมิอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปในกำรใช้งำนจริงสำหรับกำรประเมินอัตรำกำรรั่วระเหยทั้งระบบ ซึ่งมักมีระบบย่อย
หลำยระบบต่ อ เชื่ อ ม เติ ม เข้ ำ น ำออก หรื อ วนกลั บ กำรใช้ ส มดุ ล มวลสำมำรถประมำณควำมเข้ ม ข้ น C
ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อผ่ำนระบบย่อยหนึ่งไปยังอีกระบบย่อย นั่นคือเรำต้องกำรเพียงควำมเข้มข้นของ VOCs แต่ละ
ชนิดในน้ำที่เข้ำระบบย่อยแรกเท่ำนั้น ในกำรประเมิน VOCs จำกระบบรวบรวม บำบัด และกักเก็บน้ำเสีย
นอกจำกนี้ ปัจ จุบันมี โ ปรแกรม WATER9 (The Wastewater and Treatment Emissions Routines)
เป็นแบบจ ำลองประเมิ นกำรปล่อยสำรมลพิษทำงอำกำศและ VOCs จำกระบบบ ำบัดน้ำเสียที่ ถูก พัฒ นำโดย
US.EPA ใช้สำหรับประเมิน VOCs จำกบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมถึง drains, sumps, weirs, open drains, j traps,
manhole covers, trenches, buried conduits (sewers), junction boxes, pump stations, clarifiers,
trickling filters, aerated impoundments, quiescent impoundments, cooling towers, activated
sludge units, storage tanks, wastewater separators, และ settling ponds ทั้งนี้แนวทำงกำรใช้โปรแกรม
ทำง US.EPA ได้ออกคู่มือ “USER’S GUIDE FOR WATER9 SOFTWARE” ไว้ในเว็บไซต์ และในคู่มือ PRTR ของ
คณะท ำงำนพั ฒ นำคู่มื อ กำรประเมิ นกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและ
ปิโตรเคมี ได้อธิบำยขั้นตอนกำรใช้โปรแกรม WATER9 เพื่อประเมินกำรระบำยสำรมลพิษจำกระบบบำบัดน้ำเสีย
ไว้แล้วด้วย
เมื่อดำเนินกำรจัดทำบัญชี VOCs และได้ข้อมูลสำรในลักษณะ Total VOCs แล้ว จำกนั้นดำเนินกำรจำแนก
สำรเคมีรำยสำรในแต่ละ Stream line เพื่อเปลี่ยนค่ำ Emission ในลักษณะ Total VOCs ให้กลำยเป็น Emission
รำยสำร โดยหลักกำรคือสัดส่วนของ VOCs รำยสำรในท่อ (Stream line) จะเหมือนกับสัดส่วนใน gas stream
ดังนั้น ข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มเติมคือสัดส่วนของ VOCs รำยสำรใน Stream line ส่วนในกำรประเมินในแหล่งกำเนิด
อื่น เช่น Tank และ Water9 เป็นกำรประเมินกำรปล่อย VOCs รำยสำรอยู่แล้ว ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ตัวอย่างข้อมูลแหล่งก้าเนิด VOCs จากสายการผลิต (ที่มา: วราวุธ เสือดี, 2553)
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แหล่งกำเนิดทั้งหมดแยกรำยสำรและรำยแหล่งกำเนิด โดยใช้เป็นข้อมูลนำเข้ำในหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s)
ส ำหรับ Point Sources และกรัมต่อตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) ส ำหรับแหล่งก ำเนิดแบบพื้นที่ (Area Sources)
ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ตัวอย่างข้อมูลแหล่งก้าเนิด VOCs ทั้งหมดแยกรายสารและรายแหล่งก้าเนิด
(ที่มา: วราวุธ เสือดี, 2553)
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กรณี โ ครงกำรหรื อ กระบวนกำรผลิ ต ที่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล สำรใน Stream line อำจใช้ ฐ ำนข้ อ มู ล SPECIATE
ซึ่ง US.EPA ได้ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรระบำยแก๊สอินทรีย์ (Organic gas) จำกแหล่งกำเนิด โดย US.EPA
ได้เผยแพร่ฐำนข้อมูล SPECIATE ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Microsoft Access® ให้บุคคลทั่วไปที่
ต้องใช้ฐำนข้อมูลดังกล่ำวเข้ำไปดำวน์โหลดได้ ทั้งนี้ SPECIATE รุ่นล่ำสุดคือ SPECIATE รุ่น 5.0 พัฒนำโดย EPA
National Exposure Research Laboratory (NERL), EPA National Risk Management Research
Laboratory (NRMRL), EPA Office of Air Quality Planning and Standards (OAQPS) และ EPA Office of
Transportation and Air Quality (OTAQ) มีข้อมูลมลพิษฝุ่นละออง แก๊ส และสำรอื่น ๆ จำกแหล่งกำเนิดหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกถึง 6,654 โปรไฟล์ ตัวอย่ำงหน้ำโปรแกรม SPECIATE แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าโปรแกรม SPECIATE รุ่น 5.0 และหน้าเว็บไซต์ส้าหรับดาวน์โหลด (US.EPA, 2020)
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ตั ว อย่ ำ งกำรศึ ก ษำกำรระบำย VOCs แบบแยกรำยสำรในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ มำบตำพุ ด
ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสำหกรรม 5 แห่ ง ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มำบตำพุด) นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย นิคมอุตสำหกรรมผำแดง และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล
และท่ำเรืออุตสำหกรรม 1 แห่ง คือ ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยเป็นข้อมูลกำรระบำยปี พ.ศ. 2562 มีข้อมูล
กำรระบำย VOCs ในรูป Total VOCs (หน่วยกิโลกรัมต่อเดือน) ของโรงงำนแต่ละแห่งแยกรำยโรง จำกนั้นแยก
รำยสำรที่สนใจ ได้แก่ สำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน โดยใช้สัดส่วนร้อยละของ
น้ำหนัก (% by weight) ของสำรนั้น ๆ ของแต่ละโรง ไปคำนวณโดยคูณกับค่ำ Total VOCs ที่ได้มำจำกกำรทำ
VOCs Inventory ดั ง ที่ ก ล่ ำ วมำแล้ ว ให้ ไ ด้ ห น่ ว ยกำรระบำย Emission เป็ น กรั ม ต่ อ วิ น ำที (g/s) ทั้ ง นี้ข้อมู ล
กำรระบำย Emission เป็นลัก ษณะ Total VOCs ของทั้ ง พื้นที่ โรงงำนซึ่งไม่ ใช่ลักษณะ Point Source จึง ต้อง
นำเข้ำข้อมูลแบบ Area Source ซึ่งต้องแปลงหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) เป็นกรัมต่อตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s)
โดยหำรด้วยขนำดพื้นที่โรงงำนในหน่วยตำรำงเมตร ลักษณะข้อมูลดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างข้อมูลการระบาย VOCs ที่แยกรายสารในหน่วยกรัมต่อวินาที (g/s) และกรัมต่อตารางเมตร.วินาที (g/m2.s) กรณีน้าเข้าข้อมูลแบบ Area Source
A

โรงที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Total VOCs
Emission
(kg/month)
9.44
12,945.14
2,689.47
2,378.58
361.02
113,397
739.96
1,397.1
1,584.75
16,180
1,224.72
1,067.56
0.78
103.22
3.01
7.72

B

Benzene
0
3.32926348
0
0
2.05
1.7916848
0
1.7916848
1.7916848
3.336035
0.06
0.06
0
2.5
2.5
3.2

% by weight
1,31,2Butadiene Dichloroethane
0
0
0.00384146
0
0
0
0
0
0.1
0
0.681632
0.012151
0
0
0.681632
0.012151
0.681632
0.012151
0.02754526
0.00540462
0
15.6
0
15.6
0
0
14
0
14
0
0.005
0

C

Benzene
0
0.166272306
0
0
0.002855289
0.783841361
0
0.009657264
0.010954369
0.208244778
0.0002835
0.00024712
0
0.000995563
2.90316E-05
9.53086E-05

Emission (g/s)
1,31,2Butadiene
Dichloroethane
0
0
0.000191853
0
0
0
0
0
0.000139282
0
0.298206109
0.53159226
0
0
0.003674028
0.006549446
0.004167501
0.007429128
0.001719453
0.033737182
0
7.371
0
6.42512963
0
0
0.005575154
0
0.000162577
0
1.4892E-07
0

D

Benzene
0
6.63918E-07
0
0
3.24457E-08
2.43975E-06
0
1.70941E-08
1.57888E-08
1.0496E-07
7.75E-10
5.52434E-09
0
1.44668E-08
2.13468E-10
3.35409E-09

Emission (g/m2.s)
1,31,2- Dichloroethane
Butadiene
0
0
7.66059E-10
0
0
0
0
0
1.58272E-09
0
9.28181E-07
1.65461E-06
0
0
6.5033E-09
1.1593E-08
6.00672E-09
1.07078E-08
8.66646E-10
1.70044E-08
0
2.01462E-05
0
0.000143633
0
0
8.10142E-08
0
1.19542E-09
0
5.24077E-12
0

ที่มำ : ข้อมูลกำรระบำย VOCs บำงส่วนจำกผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน, สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก, 2563
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จำกตารางที่ 16 ในคอลัมน์ A เป็นข้อมูลกำรระบำย VOCs ในรูป Total VOCs ในหน่วยกิโลกรัมต่อเดือน
ที่ได้จำกกำรทำ VOCs Inventory ซึ่งจะต้องนำมำจำแนกรำยสำร (ตำมสำรที่สนใจ) ดังคอลัมน์ B โดยเป็นข้อมูล
% by weight ของสำรที่ปลดปล่อยออกมำจำกประเภทกำรผลิตของแต่ละโรงงำนโดยพิจำรณำจำกฐำนข้อมูล
SPECIATE ตำมประเภทอุตสำหกรรม ซึ่งข้อมูลในคอลัมน์ A จะนำมำคูณกับสัดส่วนในคอลัมน์ B แล้วแปลงค่ำ
Emission ให้เป็นหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) ดังที่ปรำกฏในคอลัมน์ C แบบแยกรำยสำร และเนื่องจำกข้อมูล ที่
รวบรวมนั้นเป็นลักษณะ Area Source ดังนั้นจึงต้องแปลงค่ำ Emission ในหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) เป็นกรัมต่อ
ตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) ดังปรำกฏในคอลัมน์ D โดยนำค่ำในคอลัมน์ C หำรด้วยพื้นที่โรงงำนที่เป็นหน่วย
ตำรำงเมตร ซึ่ง เป็นชุดข้อ มู ล กำรระบำยมลพิ ษที่ ใ ช้ใ นกำรน ำเข้ ำแบบจ ำลองทำงคณิ ต ศำสตร์เ พื่อประเมิ น
กำรแพร่ก ระจำย VOCs ระดับ พื้ นที่ ต่อ ไป โดยตัวอย่ำงกำรระบำย VOCs ที่ ส นใจ จ ำแนกรำยสำร แสดงดัง
ตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ตัวอย่างการระบาย VOCs ที่สนใจ จ้าแนกรายสาร

Latex

3

LLDPE
Oil and Gas
Production

1
1

19.75

Olefin

6

PE

4

PET

1

Phenol

2

Polyester

2

PP

2

PS

2

PTA

2

PVC

3

Refinery

2

Solvent

2

Styrene

1

Tank Terminal

3

16.68 ถึง
113,397.00
7.72 ถึง
235.78
7,888.80
99.44 ถึง
1,159.72
0.22 ถึง 22.05
1,875.03 ถึง
12,945.14
317.5 ถึง
355.75
3,685.01 ถึง
9,894.70
23.00 ถึง
1,224.72
161,80.00 ถึง
25,289.53
2,732.94 ถึง
3,881.40
361.02
69.50 ถึง
5,256.47

0

1,2-ไดคลอ
โรอีเทน

14

1,3-บิวทา
ไดอีน

1
1

2.5

ข้อมูลค่า Emission (g/s) แยกรายสาร

เบนซีน

Acrylonitrile
Aromatics

3.01 ถึง
2,445.22
5.84
4.92
1.15 ถึง
345.26
53.58

1,2-ไดคลอ
โรอีเทน

5

1,3-บิวทา
ไดอีน

ABS

เบนซีน

ประเภท
อุตสาหกรรม

จ้านวน
Total VOCs
โรงงาน
(kg/month)
(แห่ง)

% by weight จ้าแนกรายสารเมื่อ
เทียบกับ Total VOCs

2.5

14

0

2.5

14

0

2.903E-05 ถึง
0.024
2.253E-06
1.143E-06
1.109E-05 ถึง
0.003
5.168E-04

1.626E-04 ถึง
0.132
0
2.857E-07
6.211E-05 ถึง
0.019
2.894E-03

0.1

0

0

7.620E-06

0

0

1.7916848

0.681632

0.012151

0.005

0

12

2.8

0

0.0285577

0.0001142

0

0.05

0.006

0

3.3292635

0.0038415

0

2.05

0.1

0

0.05

0.006

0

4.386E-05 ถึง
0.298
1.489E-07 ถึง
4.548E-06
0.0852
4.382E-08 ถึง
5.111E-07
5.093E-09 ถึง
5.104E-07
2.779E-05 ถึง
1.919E-04
1.225E-04 ถึง
1.372E-04
8.530E-05 ถึง
2.290E-04

7.819E-05 ถึง
0.532

3.2

0.06

0

15.6

3.336035

0.0275453

0.0054046

20

2.5

0

2.05

0.1

0

0.05

0.001

0.0003

1.153E-04 ถึง
0.784
9.531E-05 ถึง
0.003
0.3652
1.096E-05 ถึง
1.278E-04
4.244E-08 ถึง
4.253E-06
0.0241 ถึง
0.1663
0.0025 ถึง
0.0028
7.108E-04 ถึง
0.002
5.324E-06 ถึง
2.835E-04
0.208 ถึง
0.325
0.2109 ถึง
0.2995
0.0029
1.341E-05 ถึง
0.001

0.1
0
0.0602137 0.01505342

0
0

0
0.0017 ถึง
0.0027
0.0264 ถึง
0.0374
0.0001
2.681E-07 ถึง
2.028E-05

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0.1384 ถึง
7.3710
0.0337 ถึง
0.0527
0
0
8.044E-06 ถึง
0.0006

ที่มำ: ตัวอย่ำงข้อมูลจำกผลกำรศึกษำ Total VOCs และจำแนกรำยสำร จำกผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นทีอ่ ุตสำหกรรม
มำบตำพุดเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน, สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก, 2563
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3

กำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs)

วรำวุธ เสือดี (2555) ได้อธิบำยเทคนิคในกำรควบคุม VOCs จำกแหล่งกำเนิดประเภทต่ำง ๆ ไว้ดังนี้
3.1 การควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives)
กำรควบคุม VOCs จำกกำรรั่วซึมมีหลักกำรในกำรควบคุม 2 วิธี คือ
1) เทคนิคกำรสำรวจว่ำอุปกรณ์รั่วหรือไม่ และซ่อมแซมในเวลำที่กำหนด
2) เทคนิคกำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่อุปกรณ์ เพื่อควบคุมกำรรั่วซึม
เทคนิคที่ใช้ควบคุมกำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์ มีหลักกำรดังนี้
1) การใช้ Leak Detection and Repair (LDAR) Program
LDAR Program คือแผนกำรตรวจวัดสำรวจเพื่อให้ทรำบถึงตำแหน่งที่มีกำรรั่วซึม โดยมีศัพท์ที่ ใช้ใน
กำรอธิบำยอัตรำกำรปล่อย VOCs ใน 2 ระดับคือ ระดับ “รั่ว (Leak)” คือกำรที่อุปกรณ์หรือหน่วยผลิตย่อยนั้นมี
กำรปล่อย VOCs เกินกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนอัตรำกำรปล่อย VOCs ในระดับปกติคือ มีอัตรำกำรรั่วระเหยไม่
เกินกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกฎหมำยของกระทรวงอุตสำหกรรมกำหนดเกณฑ์กำรรัว่ ซึมทีไ่ ม่เกิน 500 ppm เทคนิค
นี้มีอยู่ 2 ส่วนย่อย คือ ขั้นตอนกำรวัดสำรวจ (Leak Detection) และกำรซ่อมบำรุง (Repair)
1.1) กำรวัดสำรวจ (Leak Detection) เทคนิคในกำรวัดสำรวจว่ำอุปกรณ์นั้นรั่วซึมหรือไม่ มีหลำยวิธี
เช่น
วิธีที่ 1 กำรวัดสำรวจรำยอุปกรณ์ (Individual Component Survey) เป็นวิธีกำรเดินสำรวจใน
ลักษณะเฉพำะเจำะจงในแต่ละอุปกรณ์โดยวิธีกำรวัด US.EPA Method 21
วิธีที่ 2 กำรวัดสำรวจเชิงพื้นที่ (Area Survey) เป็นวิธีกำรสำรวจในระดับพื้นที่ก่อน โดยกำรใช้
เครื่องมือที่ระบุใน US.EPA Method 21 โดยปกติในพื้นที่กำรผลิตมักแบ่งเป็นบล็อกและกั้นแยกแต่ละบล็อกด้วย
ถนน หรือทำงเดิน หรือที่ว่ำง ให้เดินชูหัววัดของเครื่องมือวัดให้ห่ำงจำกบล็อกประมำณ 1 เมตรในทิศใต้ลมจำก
บล็อก ถ้ำเครื่องมือวัดตอบสนองถึงระดับที่มีนัยสำคัญ เช่น 1 ppm แสดงว่ำมีอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือหลำยชิ้น
ในบล็อกนั้นมีกำรรั่วซึม เมื่อพบว่ำมีกำรรั่วซึมจะต้องมีกำรสำรวจในลักษณะกำรวัดสำรวจรำยอุปกรณ์ (วิธีที่ 1)
ต่อไปในบล็อกนั้น แต่ถ้ำไม่มีกำรตอบสนองอย่ำงมีนัยสำคัญอำจสรุปได้ว่ำไม่มีอุปกรณ์ใดรั่วซึมในบล็อกนั้นและ
ถือว่ำมีกำรสำรวจในบล็อกนั้นแล้ว 1 ครั้ง
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วิธีที่ 3 กำรวัดสำรวจโดยใช้เครื่องมือติดตั้งอยู่กับที่ประจำแต่ละพื้นที่ (Fixed-point Monitors)
เป็นวิธีก ำรส ำรวจโดยกำรติดตั้ง อุ ป กรณ์วัดที่ มี ห ลัก กำรเช่นเดี ยวกั บ อุป กรณ์ที่ ร ะบุใน US.EPA Method 21
เพื่อวัดเฝ้ำระวังประจำตำแหน่งและจะส่งสัญญำณเตือนเมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดดังกล่ำวให้ค่ำสูงกว่ำค่ำที่ตั้งไว้ เช่น
1 ppm เมื่ อ มี สั ญ ญำนเตื อ นจะต้ อ งน ำต ำแหน่ ง ของเครื่ อ งมื อ วั ด และทิ ศ ทำงลมในขณะนั้ น มำวิ เ ครำะห์
เพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ว่ำอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบล็อกใดที่น่ำจะมีกำรรั่วซึมและจะต้องมีกำรวัดสำรวจรำย
อุปกรณ์ในบล็อกนั้นต่อไป
วิธีที่ 4 กำรใช้เครื่องมือ “Smart LDAR” เป็นเครื่องมือกำรสำรวจระยะไกล เช่น กำรใช้กล้อง
อิ น ฟรำเรดเพื่ อ วั ด กำรรั่ ว ซึ ม ในลั ก ษณะเชิ ง พื้ น ที่ ค ล้ ำ ยกั บ กำรถ่ ำ ยภำพ (รู ป ที่ 2) โดยทั่ ว ไป VOCs มั ก มี
กำรตอบสนองกับแสงอินฟรำเรด เช่น ดูดกลืนแสงอินฟรำเรด ทำให้ภำพถ่ำยนั้นแสดงให้เห็นเป็นภำพของควันสีดำ
ซึ่งหมำยควำมว่ำมีกำรรั่วซึมของอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบล็อกนั้นโดยที่จะต้องมีกำรวัดสำรวจรำยอุปกรณ์ในบล็อกนัน้
ต่อไป

รูปที่ 2 ลักษณะการรั่วซึมจากอุปกรณ์ที่เห็นได้จากภาพถ่ายของ Optical gas imaging camera
(IPIECA, 2012)
ทั้งนี้ กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้กำหนดว่ำในกำรสำรวจกำรรั่วซึมของอุปกรณ์ แนะนำให้ใช้วิธีที่ 1
หรือวิธีที่ 4 แต่กำรวัดสำรวจโดยใช้วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรในแง่ของกำรเพิ่ม
ควำมถี่ต่อปีของกำรสำรวจมำกขึ้น ส่งผลให้โอกำสกำรปล่อย VOCs จำกกระบวนกำรผลิตลดลง
1.2) เทคนิคกำรซ่อมบำรุง (Repair Technique)
เป็นกำรใช้เทคนิคกำรวัดสำรวจเพื่อหำจุดรั่วซึมและทำกำรช่อมบำรุงให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้
ขั้นตอนแสดงถึงผลกำรวัดสำรวจและกำรซ่อมบ ำรุงในกรณีมี แผนกำรวัดสำรวจ 4 ครั้งต่อปี จำกต้นเดือนที่ 1
จนกระทั่งปลำยเดือนที่ 3 แสดงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ผลการวัดส้ารวจและการซ่อมบ้ารุงในกรณีมีแผนการวัดส้ารวจ 4 ครั้งต่อปี (วราวุธ เสือดี, 2555)
ตัวอย่ำงของประสิท ธิผลของกำรควบคุม กำรรั่วซึมจำกอุป กรณ์ (Fugitive Sources) สรุป ได้ว่ำสำหรับ
อุ ต สำหกรรมในกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมปิ โ ตรเคมี ขั้ น กลำงและขั้ น ปลำย ( Synthetic Organic Compounds
Manufacturing Industry; SOCMI) ถ้ำใช้ค่ำผลกำรสำรวจที่เกินกว่ำเกณฑ์กำรรั่วที่กำหนดที่ระดับ 10,000 ppm
เป็นเกณฑ์ กำรวัดสำรวจทุก 3 เดือน จะสำมำรถลดกำรรั่วซึมได้ประมำณร้อยละ 60 ในขณะที่ถ้ำมีกำรวัดสำรวจ
ทุ ก เดื อ นจะลดกำรรั่ ว ซึ ม ได้ ถึ ง ประมำณร้ อ ยละ 80 นอกจำกนี้ ใ นส่ ว นกรณี ข องโรงกลั่ น และโรงแยกก๊ ำ ซ
กำรกำหนดให้มีกำรวัดสำรวจทุก 3 เดือนจะสำมำรถลดกำรรั่วซึมได้ประมำณร้อยละ 59 ในขณะที่ถ้ำมีกำรวัด
สำรวจทุกเดือนจะสำมำรถลดกำรรั่วซึมได้ประมำณร้อยละ 78 ซึ่งโดยปกติประสิทธิผลในกำรลดกำรปล่อย VOCs
จะเพิ่มขึ้น ถ้ำมีกำรวัดสำรวจบ่อยครั้งมำกขึ้น ดังตารางที่ 18 และตารางที่ 19
ตารางที่ 18 ตัวอย่างประสิทธิผลของการควบคุมการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ โดยใช้เทคนิค LDAR Program
ส้าหรับอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมในกลุ่ม SOCMI
อุปกรณ์และการใช้งาน
วำล์วใช้งำนกับก๊ำซ
วำล์วใช้งำนกับของเหลวเบำ
ปั๊มใช้งำนกับของเหลวเบำ
เครื่องอัดอำกำศใช้งำนกับก๊ำซ
ข้อต่อใช้งำนกับก๊ำซ ของเหลวเบำ
วำล์วลดควำมดันใช้งำนกับก๊ำซ

ประสิทธิภาพการควบคุม (ร้อยละ)
วัดส้ารวจทุกเดือน
วัดส้ารวจทุก 3 เดือน
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว
87
67
84
61
69
45
*
*
*
33
*
44

หมำยเหตุ : * ข้อมูลไม่เพียงพอในกำรสรุปประสิทธิภำพ
ที่มำ : สรุปจำก US.EPA, Preferred and Alternative Method for Estimating Fugitive Emissions from Equipment Leaks, 1996
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ตารางที่ 19 ตัวอย่างประสิทธิผลของการควบคุมการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ โดยใช้เทคนิค LDAR Program
ส้าหรับอุปกรณ์ของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม
อุปกรณ์และการใช้งาน
วำล์วใช้งำนกับก๊ำซ
วำล์วใช้งำนกับของเหลวเบำ
ปั๊มใช้งำนกับของเหลวเบำ
เครื่องอัดอำกำศใช้งำนกับก๊ำซ
ข้อต่อใช้งำนกับก๊ำซ ของเหลวเบำ
วำล์วลดควำมดันใช้งำนกับก๊ำซ

ประสิทธิภาพการควบคุม (ร้อยละ)
วัดส้ารวจทุกเดือน
วัดส้ารวจทุก 3 เดือน
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว
88
70
76
61
68
45
*
33
*
*
*
44

หมำยเหตุ : * ข้อมูลไม่เพียงพอในกำรสรุปประสิทธิภำพ
ที่มำ : สรุปจำก US.EPA, Preferred and Alternative Method for Estimating Fugitive Emissions from Equipment Leaks, 1996

2) การควบคุมการปล่อย VOCs โดยการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม
กำรรั่วซึมจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถแก้ไขได้โดยเทคนิคเฉพำะสำหรับแต่ละอุปกรณ์ มีหลักกำรดังนี้
(1) อุปกรณ์ควบคุม (Control Device) มีกำรเพิ่มเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติม
เพื่อควบคุมไม่ให้มีกำรรั่วซึมหรือรั่วซึมน้อยลง แล้วแต่ชนิดของอุปกรณ์ดังนี้
 ปั๊ม (Pumps) โดยวิธี
ก. กำรผนึก กั นรั่วด้วยแรงกล 1 ชั้น (Single Mechanical Seal) ใช้วิธีก ำรผนึก หรือ seal
1 ชั้นด้วยชุดผนึก ซึ่งอำจจะทำด้วยวัสดุหลำยชนิดนำมำประกอบรวมกันเป็นชุดผนึก ได้
โดยมีหลักกำรคือให้แหวนรองผนึก (Rotating-seal ring) หรือชุดผนึกนั้น จะต้องแนบสนิท
อย่ำงดีกับแกนหมุน (Shaft) ของปั๊มโดยแรงกดของสปริงเพื่อป้องกันกำรรั่วซึมของ VOCs
ข. กำรผนึ กกั นรั่วด้วยแรงกล 2 ชั้ น (Dual Mechanical Seal) ใช้ วิ ธี ก ำรผนึก 2 ชั้ น ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็น
- กำรซ้อน 2 ชั้น หรือ Back to Back โดยประยุกต์ใช้ชุดผนึก (Seal) กันรั่วชั้นเดี่ยว 2 ตัว
มำติดตั้งที่เพลำหันหลังชนกันเป็นชิ้นเดียว หรือผนึกชั้นเดียว (Single seal) นำมำเรียง
กันต่อ กั นเป็นชิ้นเดียว มี ก ำรผนึก ช่องว่ำงด้ำนบนและล่ำงด้วยของเหลวเช่นน้ำหรือ
น้ำมันทำให้มีกำรรั่วซึมน้อยมำก
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- กำรผนึกคลุมด้วยแรงกล 2 ชั้น หรือเรียกว่ำ Tandem dual mechanical seal จะมี
ผนึกชั้นเดียว (Single seal) 2 ชุด ซึ่งแยกออกจำกกัน และมีกำรผนึกด้วยของเหลว เช่น
น้ำ แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเช่นเดียวกัน
ค. ปั๊มที่ไร้ระบบผนึก (Seal-less Pump) โดยกำรหุ้มคลุมปั๊มในลักษณะที่ทำให้ไม่ปรำกฏจุด
รั่วซึมและแยกออกจำกมอเตอร์ขับ ทำให้เสมือนว่ำไม่มีจุดรั่วซึมสำหรับ VOCs
 เครื่องอัดอำกำศ (Compressor) คือ ปั๊มที่ใช้งำนกับก๊ำซหรือไอ มีเทคนิคกำรควบคุม 2 วิธีคือ
ก. ระบบผนึ ก ผิ ว สั ม ผั ส โดยแรงกล (Mechanical Contact Seals) ซึ่ ง จะใช้ ไ ด้ กั บ เครื่ อ ง
อัดอำกำศทั้ง 3 แบบ คือ แบบหอยโข่ง (Centrifugal) แบบลูกสูบ (Reciprocating) และ
แบบโรตำรี่ (Rotary) ซึ่งเหมือนกับปั๊มตรงที่จะต้องมีกำรผนึกกันรั่ว เพื่อป้องกันกำรรั่วซึม
ซึ่งตำแหน่งที่จะมีโอกำสรั่วมำกที่สุดคือ ช่องว่ำงของแกนของเครื่องอัดอำกำศ (Shaft) กับ
ตลับ ลูก ปืน (Bearing) ซึ่ง มี เ ทคนิคในกำรผนึก หลำยวิธี เช่น แบบเลบี้รินท์ (Labyrinth
compressor seal) แบบกดผนึ ก ด้ ว ยแรงกล (Mechanical contact) แบบใช้ ฟิ ล์ ม
ของเหลว (Liquid film) และแบบใช้แหวนรองผนึก (Restrictive ring seal)
ข. กำรระบำยออกในระบบปิด (Closed-vent Systems) และกำรส่งก๊ำซที่ระบำยออกเข้ำไป
ในระบบควบคุม (Control Devices) เป็นวิธีกำรหุ้มคลุมและรวบรวมอำกำศและ VOCs
ที่ระบำยออก ให้อยู่ภำยในระบบปิดแล้วส่งไปบำบัดที่ระบบควบคุม เช่ น ผ่ำนไปยังระบบ
ดูดซับด้วยถ่ำนกัมมันต์ กำรส่งไปเผำทิ้งที่หอเผำ
(2) กำรลดกำรปล่อย VOCs ที่วำล์วลดควำมดัน (Pressure Relief Devices)
โดยใช้รับเจอร์ดิสค์ (Rupture Disks) โดยทั่วไปวำล์วลดควำมดันจะปิดโดยอำศัยแรงกดด้วยสปริง
เมื่อควำมดันในระบบสูงกว่ำแรงกดของสปริง จะทำให้วำล์วเปิดออกเพื่อระบำยควำมดันในระบบออก กำรกดของ
สปริงมีโอกำสกำรรั่วซึมจำกผิวสัมผัสซึ่งไม่ได้แนบสนิท อย่ำงสมบูรณ์ ถ้ำมีกำรติดตั้งแผ่นโลหะ (Disk) ระหว่ำง
แท่นรับและแกนกดของวำล์วลดควำมดันในลักษณะหุ้มปิด โดยแผ่นโลหะนั้นจะสำมำรถฉีกขำดได้เมื่อควำมดันใน
ระบบสูงจนวำล์วลดควำมดันต้องเปิดออก ในกรณีนี้จะทำให้ในขณะที่ควำมดันในระบบปกติจะไม่มีกำรรั่วซึมจำก
จุดนั้น
(3) เพิ่มจุกอุดหรือฝำปิดให้กับท่อปลำยเปิด (Open-ended Lines) หรือวำล์วปลำยเปิด (Openended Valves) ซึ่งมีปลำยด้ำนหนึ่งเปิดออกสู่สิ่งแวดล้อม ถ้ำติดตั้งจุกอุด (Plugs) ฝำปิด (Caps) หรือข้อต่อปิด
(Blinds) ก็จะสำมำรถลดกำรรั่วซึมลงได้
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(4) จุดเก็บตัวอย่ำง (Sampling Connections) อัตรำกำรรั่วซึมจะลดลง ถ้ำใช้ระบบเก็บตัวอย่ำงโดย
ใช้ระบบเก็บตัวอย่ำงแบบวนปิด (Closed loop sampling system) ระบบเก็บตัวอย่ำงแบบนี้จะทำให้สำรที่เรำ
ใช้ล้ำงไล่ในภำชนะเก็บตัวอย่ำงถูกวนกลับเข้ำในระบบโดยไม่ถูกระบำยทิ้งสู่ภำยนอก
(5) วำล์ว (Valves) กำรควบคุมกำรรั่วซึม กระทำ ณ ตำแหน่งที่มีแนวโน้มที่จะมีกำรรั่ว เช่น ที่ก้ำน
วำล์วโดยกำรใช้ชุดอัดผนึก (Packing gland) หรือแหวนรองผนึก (O-ring seal) แล้วเพิ่มแรงกด (เช่น ขันชุดอัด
ผนึก ให้แน่นขึ้น) จะท ำให้ก ำรรั่วซึม ลดลง กำรใช้ก ำรผนึก กันรั่วโดยใช้ของเหลวหล่อเลี้ยงบริเวณที่ มีโอกำสมี
กำรรั่วซึม วิธีนี้เป็นวิธีลดกำรรั่วซึมที่ได้ผลกว่ำวิธีแบบผนึกโดยแรงกลหรือ Seal ผิวสัมผัสแบบเดิม อีกวิธีหนึ่งคือ
กำรเปลี่ยนเป็นปั๊มแบบไดอะแฟรม (Diaphragm pump) ก็จะทำให้กำรรั่วซึมลดลง เนื่องจำกลักษณะของปั๊ม
ดังกล่ำวไม่มีตำแหน่งที่มีโอกำสที่จะรั่วซึมได้เลย
กำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อลดกำรรั่วระเหยของ VOCs มีเทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำย ซึ่งแต่ละ
วิธีมีประสิทธิภำพในกำรลดกำรรั่วซึมแตกต่ำงกัน โดยตัวอย่ำงของประสิทธิภำพของกำรควบคุมกำรรั่วซึม แสดงใน
ตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพในการควบคุม VOCs จากการรั่วซึมเมื่อมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการควบคุม
โดยประมาณ (%)
ปั๊ม
ออกแบบไร้ผนึก (sealless design)
100a
ระบำยสู่ระบบปิด (closed-vent system)
90b
ผนึ ก แบบแรงกล 2 ชั้ น (dual mechanical seal) โดยมี ห ล่ อ กั น รั่ วด้ วย
100
ของเหลว ซึ่งจะมีแรงกดมำกกว่ำแรงดันของของเหลวในปั๊ม
วำล์ว
ออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ (sealless design)
100a
เครื่องอัดควำม
ระบำยสู่ระบบปิด (closed-vent system)
90b
ดัน
ผนึกแบบแรงกล 2 ชั้น (dual mechanical seal) โดยมีหล่อเย็นกันรั่วด้วย
100
ของเหลว ซึ่งจะมีแรงกดมำกกว่ำแรงดันของก๊ำซในเครื่องอัดอำกำศ
c
วำล์วลดควำมดัน ระบำยสู่ระบบปิด (closed-vent system)
ติดตั้งรับเจอร์ดิสค์ (rupture disk) เพิ่ม
100
ข้อต่อ
เชื่อมติด (weld together)
100
ท่อปลำยเปิด
ข้อต่อปิด (blind) ฝำปิด (cap) จุกอุด (plug) หรือใช้วำล์วตัวที่ 2
100
จุดเก็บตัวอย่ำง ระบบเก็บตัวอย่ำงแบบวนปิด (closed-loop sampling)
100
อุปกรณ์

a

วิธีการปรับปรุง

อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ อำจเป็นแหล่งกำเนิด VOCs ที่สำคัญได้ถ้ำอุปกรณ์นั้นเกิดควำมบกพร่อง

b

ประสิทธิภำพจริงของกำรระบำยสูร่ ะบบปิด (Closed-vent system) ขึ้นกับประสิทธิภำพกำรดักเก็บ VOCs และส่งเข้ำระบบควบคุม
ประสิทธิภำพจริงของกำรระบำยสู่ระบบปิด (Closed-vent system) ที่ติดตัง้ กับวำล์วลดควำมดัน อำจมีประสิทธิภำพน้อยกว่ำกำรติดตั้งกับอุปกรณ์อื่นเนื่องจำก
จะต้องออกแบบให้รับกับปริมำตร VOCs ทั้งสูงและต่ำด้วยอุปกรณ์ชุดเดียวกัน
C
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รูปที่ 4 ค่าใช้จา่ ยในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุม VOCs
(IPIECA, 2012)
3) การลดจานวนอุปกรณ์ที่ปล่อย VOCs ในระบบ
กำรลดจำนวนอุปกรณ์ที่อำจเป็นจุดปล่อย VOCs จำกระบบ ถือเป็นแนวทำงที่สำคัญและได้ผลชัดเจน
เช่น กำรตัด หรือ ปิดระบบท่ อและอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ใช้งำนออกจำกเส้นทำงกำรไหลผ่ำนของ VOCs กำรเปลี่ยน
จุดต่อเชื่อมระบบท่อจำกกำรใช้ข้อต่อแบบ Flange เป็นกำรเชื่อมต่อ (welded) เมื่อจำนวนอุปกรณ์ลดลงก็จะทำ
ให้อัตรำกำรปล่อย VOCs ลดลง ตัวอย่ำงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 การใช้ระบบการเชื่อม (Welding) แทน Flange ในระบบท่อ (วราวุธ เสือดี, 2555)
4) การใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ
อุปกรณ์หลำยชนิด เช่น ปั๊ม วำล์ว และคอมเพรสเซอร์ มีกำรออกแบบให้ไม่มีรอยต่อที่ตัว (body) ของ
อุป กรณ์ เช่น seamless pump วำล์วประเภท seamless type valves และปั๊ม ในกลุ่ม ไดอะแฟรม เป็นต้น
กำรออกแบบอุปกรณ์ที่ไม่มีรอยต่อทำให้ไม่มีจุดที่มีกำรรั่วระเหย ตัวอย่ำงดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 ตัวอย่างวาล์วแบบไม่มรี อยต่อ (วราวุธ เสือดี, 2555)
3.2 การควบคุมสารอินทรีย์ (VOCs) จากถังกักเก็บ (Storage Tank)
ถังกักเก็บมีกำรปล่อย VOCs จำก 2 ส่วนคือ กำรระเหยของสำรในสภำวะเก็บกักและจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับของสำรในถัง ปริมำณกำรระเหยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง รวมถึงประเภทของถัง เทคนิคในกำรควบคุม
สำหรับถังประเภทต่ำง ๆ
กำรลดกำรรั่วระเหยของ VOCs ที่บรรจุในถังกักเก็บ จะใช้เทคนิคของกำรออกแบบถังและกำรปรั บปรุง
ที่ อุป กรณ์ประกอบที่ใช้กับถัง ส ำหรับถังที่มีก ำรระเหยอย่ำงมี นัยสำคัญมี อยู่ 4 ประเภท คือ 1) ถัง หลังคำตรึง
2) ถังหลังคำลอยภำยนอก 3) ถังหลังคำลอยภำยใน และ 4) ถังหลังคำลอยรูปโดมภำยนอก
1) ถังหลังคาตรึง (Fixed Roof Tanks)
สำหรับกำรรั่วระเหยจำกถังหลังคำตรึง มีสำเหตุมำจำกสองส่วนคือ
(1) กำรระเหยเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในถัง กัก เก็ บ เรียกว่ำ Standing Loss เนื่องจำก
ภำยในถังประเภทนี้จะมีปริมำตรอำกำศอยู่เหนือระดับสำรเคมีในถัง ซึ่งมีไอของ VOCs ปนอยู่ เมื่ออุณหภูมิในถัง
ต่ำลง อำกำศส่วนนี้ก็จะมีปริมำตรลดลง ทำให้ดึงอำกำศจำกภำยนอกเข้ำมำในถัง ในขณะนี้จะไม่มีกำรปล่อย
VOCs สู่ภำยนอก แต่เ มื่ อ อุ ณหภูมิในถังเพิ่ มขึ้น เช่นในตอนกลำงวัน อำกำศเหนือของเหลวในถัง ก็จะขยำยตัว
เกิดควำมดันที่สูงกว่ำควำมดันบรรยำกำศจึงปล่อยอำกำศที่มีไอของ VOCs ปนออกมำสู่บรรยำกำศ ทั้งนี้อุณหภูมิ
ภำยในถังขึ้นกับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น อุณหภูมิบรรยำกำศภำยนอก ควำมเข้มของแสงอำทิตย์ สีของถัง และพื้นที่
ฝำถัง
(2) กำรเปลี่ยนแปลงระดับ ของสำรในถัง เรียกว่ำ Working Loss เมื่ อมี ก ำรเติม สำรเคมี ลงไปในถัง
ปริมำตรอำกำศอยู่เหนือระดับสำรเคมี ในถังจะถูก แทนที่ ในปริม ำตรที่เท่ ำกั น ปริมำณกำรั่วระเหยจึงขึ้นอยู่กั บ
ปริมำตรสำรเคมีที่เติมลงในถัง ดังนั้นกำรรั่วระเหยจำกถังหลังคำตรึง = Standing Loss + Working Loss
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ซึ่งอัตรำกำรรั่วระเหยทั้งสองส่วนโดยทั่วไปที่กำรใช้งำนปกติจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ
ส่วนละ 50% สำหรับถัง Fixed Roof Tank มีเทคนิคในกำรควบคุมดังนี้
- ใช้สีอ่อนหรือสีขำว เพื่อลดกำรดูดควำมร้อนของถังเก็บเพื่อลดอุณหภูมิในถัง
- ใช้ฉนวนห่อหุ้มถังหรือกำรควบคุมอุณหภูมิในถัง หรือฝังถังไว้ใต้ดิน เพื่อควบคุมอุณหภูมิในถัง
ไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลง
- ติดตั้ง Breather valve แทนที่กำรระบำยออกโดยธรรมชำติ โดยมีกำรตั้งให้วำล์วเปิดออกด้ำน
นอกที่ควำมดันสูงกว่ำควำมดันบรรยำกำศเล็กน้อย และจะเปิดเข้ำเมื่อควำมดันในถังต่ำกว่ำ
บรรยำกำศเล็กน้อย ซึ่งจะลดกำรปล่อย VOCs สู่บรรยำกำศระดับหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมเทคนิคนี้
จะต้องระวังไม่ให้ค่ำที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำเกินไปมิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อกำรเกิดถังบวมหรือถังยุบได้
- กำรทำสมดุลไอ (Vapor balancing) คือ กำรต่อท่อระบำยกลับเข้ำระบบปิดหรือภำชนะที่ขนส่ง
สำรเข้ำถัง เช่นขนถ่ำยจำกเรือ
- ติดตั้งอุปกรณ์และวิธีกำรเก็บไอกลับมำใช้ (Vapor Recovery) อื่น ๆ เช่น ใช้ระบบดูดกลืนไอ
ด้วยของเหลว (Vapor/Liquid Absorption) อัดควำมดันให้ไอกลั่นตัว (Vapor Compression)
ลดอุณหภูมิไอ (Vapor Cooling) ใช้ระบบดูดซับไอด้วยของแข็ง (Vapor/Solid Adsorption)
กำรเผำท ำลำยที่ อุ ณหภูมิ สูง (Thermal Oxidation System) และกำรใช้ร ะบบหลำยระบบ
ร่วมกัน
ประสิทธิผลของเทคนิคกำรควบคุมกำรรั่วระเหยในแต่ละวิธีโดยประมำณ คือ
- ติดตั้งถังลอยและผนึกกันรั่ว จะมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมประมำณร้อยละ 66-99
- กำรทำสมดุลไอ จะมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมประมำณร้อยละ 90-98
- อุปกรณ์และวิธีกำรดักเก็บไอแล้วนำกลับมำใช้อื่น ๆ เช่น กำรดูดกลืนด้วยของเหลว กำรอัดควำม
ดันให้กลั่นตัว กำรลดอุณหภูมิ กำรดูดซับด้วยของแข็ง และกำรใช้ร่วมกันจะได้ประสิทธิภำพรวม
ประมำณร้อ ยละ 90-98 ส่วนกำรเผำท ำลำยที่ อุณภูมิ สูง จะให้ประสิท ธิภำพรวม ประมำณ
ร้อยละ 96-99
ทั้งนีล้ ักษณะ Fixed Roof Tank และกำรระเหยแบบ Standing loss แสดงดังรูปที่ 7
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(US.EPA, 2020), (Emerson Process Management, 2017)

(คณะทำงำนพัฒนำคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี, 2556)

รูปที่ 7 ลักษณะ Fixed Roof Tank และการระเหยแบบ Standing loss
2) ถังหลังคาลอยภายนอก (External Floating Roof Tanks)
ถังหลังคำลอยภำยนอก มีแนวควำมคิดในกำรลดกำรรั่วระเหยโดยกำรลดกำรเปลี่ยนแปลงระดับของ
สำรเคมีในถังในส่วนของ Standing Loss ซึ่งวิธีหนึ่งคือกำรเปลี่ยนฝำถังจำกที่ตรึงอยู่กับที่เป็นฝำลอยอยู่ทรี่ ะดับผิว
ของของเหลว ซึ่ ง ท ำให้ ไ ม่ มี ป ริ ม ำตรอำกำศเหนื อ ระดั บ ของเหลวในถั ง ท ำให้ Standing Loss ลดลง
(ซึ่งโดยประมำณคือร้อยละ 50 ของทั้งหมด) อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกฝำลอยไม่ได้เชื่อมติดกับตัวถังอย่ำงสมบูรณ์
เนื่องจำกต้องปล่อยให้มีกำรลอยขึ้นลงอย่ำงอิสระ ทำให้มีกำรรั่วระเหยอีก 2 แหล่งเกิดขึ้นคือ จำกช่องว่ำงระหว่ำง
ฝำถัง กั บ ตัวถัง (Rim Seal Loss) ประมำณร้อยละ 15 และจำกกำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์และช่องว่ำงที่ฝำถัง
(Deck Fitting Loss และ Deck Seam Loss) ประมำณร้อยละ 10 ดังนั้นโดยประมำณกำรเปลี่ยนถัง กักเก็บจำก
หลังคำตรึง (Fixed Roof Tank) เป็นถังหลังคำลอย (External Floating Roof Tank) จะสำมำรถลดกำรปล่อย
VOCs ลงได้ประมำณร้อยละ 25
สำหรับเทคนิคในกำรลดอัตรำกำรรั่วระเหยจำกถัง กักเก็บประเภทถังหลังคำลอยภำยนอก ซึ่งส่วนใหญ่
กำรรั่วระเหยมำจำกช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังลอย (Floating Roof) กับตัวถัง ทำได้โดยกำรผนึก ที่ช่องว่ำงระหว่ำง
ฝำถังและตัวถังดังกล่ำว เช่น
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- ใช้กำรผนึกกันรั่วแบบแผ่นรองแรงกล (Mechanical Shoe Seal) โดยกำรใช้แผ่นโลหะบำงและ
เบำ (Light gauge metallic band) เป็นวัสดุรองรับกำรเคลื่อนผ่ำนระหว่ำงฝำถังกับตัวถังกับถัง
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไป
- ใช้กำรผนึกกันรั่วแบบผนึกกันรั่วชั้นเดียวสัมผัสกับอำกำศ (Vapor-mounted primary seals)
โดยใบปำดติดตั้ง บนฝำลอยซึ่งเชื่อมกั นรอบฝำถังเป็นรูปวงแหวน ปิดช่องว่ำงระหว่ำงถังกับ
ฝำลอยกดแนบกับตัวถัง โดยที่สำมำรถลอยขึ้นลงได้ตำมระดับของสำรเคมีในถัง ผนึกกันรั่วแบบ
Vapor-mounted หมำยถึง ผนึก กั นรั่วติดตั้งในระดับที่ สัมผัสกับอำกำศเหนือ ของเหลวในถัง
รู ป แบบของผนึ ก กั น รั่ว แบบนี้ มี อ ยู่ 3 รู ป แบบ คื อ แบบใบปำดโลหะแรงกล ( Mechanical
(metallic) shoe) แบบหมอนรองที่ไม่ใช่โลหะ (Resilient filled (nonmetallic)) และแบบใบ
ปำดที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible wiper seals)
- กำรใช้ผ นึกกั นรั่วแบบสัมผัสกั บของเหลว (Liquid-mounted) และใช้ร่วมกับหรือใช้เสริมกับ
กำรใช้ผนึกกันรั่วแบบแผ่นรองแรงกล (Mechanical shoe primary seals) ซึ่งใช้เป็นผนึกกันรั่ว
ชั้นแรก ผนึกกันรั่วแบบนี้มีแนวควำมคิดที่จะลดบริเวณหรือช่องว่ำงที่จะเกิดกำรสะสมไอของ
สำรเคมีระหว่ำงผนึกกันรั่วกับตัวถัง ซึ่งในกรณีของผนึกกันรั่วสัมผัสกับอำกำศ วิธีกำรคือติดตั้งให้
ระบบกันรั่วนั้นสัมผัสกับของเหลว ก็จะทำให้ช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังลอยกับ ตัวถังลดลง ทำให้
สำมำรถลดกำรรั่วระเหยได้อีก
- ผนึกกันรั่ว 2 ชั้น (Secondary rim seals) ผนึกกันรั่วแบบนี้อำจมีกำรติดตั้งผนึกกันรั่วชั้นที่ 2
(Secondary rim seals) โดยใช้ผนึกกันรั่วที่เหมือนกับผนึกแบบใบปำดชั้นที่ 1 (Primary seal
fabric) ซึ่ ง นอกจำกคล้ำยเป็น แผ่น กั นฝน ยั ง มี ป ระโยชน์ใ นกำรลดช่ องว่ ำงระหว่ำงฝำลอย
(Floating deck rim) กั บ ถัง โดยใช้เ ทคนิ คที่ พยำยำมให้ใบผนึก แบบใบปำดอยู่ใกล้กับระดับ
ของเหลวในถังให้มำกที่สุด ไม่ให้เกิดช่องว่ำง ซึ่งจะเป็นบริเวณที่จะเกิดกำรรั่วระเหยของ VOCs
ผนึกกันรั่วชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 อำจมีลักษณะเดียวกันหรือแตกต่ำงกันก็ได้ ตัวอย่ำงผนึกกันรั่ว 2
ชั้นแสดงดังรูปที่ 8
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รูปที่ 8 ผนึกกั้นรั่วแบบ 2 ชั้น (วราวุธ เสือดี, 2555)
- กำรควบคุม ณ ตำแหน่งอื่น ๆ
เป็นแนวทำงในกำรลดกำรรั่วระเหยของ VOCs จำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ติดตั้งอยู่บนฝำถังซึ่งส่วน
ใหญ่ปรำกฏบนบนถังฝำลอย แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงนี้อำจนำไปปรับใช้กับอุปกรณ์เหล่ำนี้ที่ติดตั้งกับถังประเภท
อื่น ๆ ได้ด้วย ตัวอย่ำงของกำรควบคุม ณ ตำแหน่งอื่น ๆ เช่น
(1) ช่องทำงเข้ำ (Access hatches) คือช่องเปิดและทำงเข้ำ ซึ่งต้องมีขนำดใหญ่พอที่จะให้
บุคลำกรเข้ำไปซ่อมบำรุง หรือติดตั้งอุปกรณ์ ฝำปิดด้ำนบนที่เปิดออกได้จะต้องมีกำรขันน๊อตปิดโดยมีแผ่นผนึกกัน
รั่ว (Gasket) เพื่อลดกำรรั่วระเหย สำหรับกรณีถังฝำลอยภำยในที่ฝำลอยไม่ได้สัมผัสกับผิวของของเหลวภำยในถัง
ควรมีลักษณะเป็นท่อที่ยื่นจุ่ม (Well) ลงใต้ระดับผิวของสำรเคมีในถังเพื่อเป็นกำรผนึกกันกำรรั่วระเหยจำกภำยใน
ถัง
(2) ลูก ลอยวัดระดับ (Gauge-floats) ลูก ลอยวัดระดับ ใช้เพื่อแสดงระดับ ของสำรเคมีในถัง
ลูกลอยจะลอยอยู่บนผิวหน้ำของของเหลวในถัง ซึ่งอยู่ในท่อที่จุ่มลงใต้ผิวของของเหลวที่บรรจุในถังฝำบิดด้ำนบนที่
เปิดออกได้ จะต้องมีกำรขันน๊อตปิดโดยมีแผ่นผนึกกันรั่วเพื่อลดกำรรั่วระเหย
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(3) ช่องวัดระดับ/เก็บตัวอย่ำง (Gauge-hatch/Sample ports) มีลักษณะเป็นท่อสองชั้นที่ยนื่
จุ่ม ลงในผิวของเหลวในถังมี กำรผนึกปิดซึ่งมัก จะปิดเองได้โ ดยอัตโนมัติเพื่อลดกำรรั่วระเหย แต่ส ำมำรถสอด
อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่ำงหรือวัดค่ำต่ำง ๆ ลงไปได้ และยังเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตำมแนวเสำ ตำแหน่งของช่องวัด
ระดับ/เก็บตัวอย่ำงมักอยู่ใกล้แท่นยืน (Platform) สำหรับทำงำนที่มักติดตั้งอยู่ระดับบนสุดของถัง อำจใช้เชือก
ผูกยึดฝำปิดกับแท่นยืนเพื่อให้สำมำรถเปิดฝำได้จำกแท่นยืน
(4) ช่องระบำยระหว่ำงฝำถังลอยกับตัวถัง (Rim vents) เป็นช่องระบำยกรณีกำรติดตั้งชุดผนึก
กันรั่วระหว่ำงฝำถังลอยกับตัวถังมีที่ว่ำง และทำให้ไอของสำรเคมีในถังไปขังสะสมอยู่ เช่น ในกรณีแผ่นรองกดด้วย
แรงกลสัมผัสกับก๊ำซ ช่องระบำยนี้จะทำหน้ำที่ระบำยควำมดันที่สูงเกิ นไปในช่องดังกล่ำวออกสู่ด้ำนนอก มักมี
ลักษณะคล้ำยก้อนน้ำหนักวำงทับอยู่บนฝำปิดที่วำงปิดบนแท่น ซึ่งจะสำมำรถเปิดได้เองถ้ำมีควำมดันสูงในช่องว่ำง
ระหว่ำงฝำถังและตัวถัง
(5) ช่อ งระบำยบนฝำถัง (Deck drains) โดยทั่ วไป จะมี ช่องระบำยบนฝำถังอยู่ 2 แบบคือ
แบบเปิดและแบบปิด วัตถุประสงค์เพื่อระบำยน้ำฝนออกจำกฝำถัง สำหรับแบบเปิดอำจมีลักษณะเป็นกำรไหลลง
ด้ำนข้ำงที่ต่ำกว่ำหรือกำรล้นข้ำม ทั้งสองแบบประกอบด้วยท่อที่ยื่นลงเข้ำไปใต้ฝำถัง เพื่อระบำยน้ำที่ขังอยู่ออกสู่
ช่องพักของเหลว เฉพำะช่องระบำยแบบเปิดเท่ำนั้นที่ VOCs สำมำรถรั่วระเหยออกได้
(6) เสำค้ำฝำถัง (Deck legs) มี ห น้ำที่ ในกำรป้องกันไม่ ให้เ กิดควำมเสียหำยต่อส่วนที่อยู่ใต้
ฝำถัง เช่น ข้อต่อเพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำไปทำควำมสะอำดหรือซ่อมบำรุง ซึ่งทำให้เกิดช่องว่ำงระดับหนึ่งถึงแม้
ไม่มีสำรเคมีในถังเลย โดยกำรค้ำพยุงกับพื้นก้นถังที่ระดับที่เรำสำมำรถจะเลือกได้ กำรรั่วระเหยจะเกิดขึ้นที่ช่องว่ำง
ระหว่ำงขำพยุงกับช่องที่เคลื่อนผ่ำน (Sleeve)
(7) ช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบไม่เจำะรูและช่องรับ (Unslotted guide poles and wells) ช่องที่
ให้เสำเคลื่อนผ่ำน ทำหน้ำที่บังคับไม่ให้ฝำถังที่เคลือ่ นที่ขึ้นลงอย่ำงอิสระไม่ให้มีกำรหมุน ซึ่งอำจจะทำควำมเสียหำย
ให้กับระบบผนึกกันรั่วรอบถัง หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ฝำถัง ในบำงกรณียังใช้เป็นจุดวัดระดับและเก็บตัวอย่ำงด้วย
แต่เนื่องจำกช่องเสำเคลื่อนผ่ำนนี้ไม่มีกำรเจำะรู จึงอำจทำให้คุณสมบัติของสำรเคมีด้ำนในช่องต่ำงจำกบริเวณ
นอกช่องได้
(8) ช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบมีรูเจำะผ่ำนและช่องรับ (Slotted (perforated) Guide poles
และ Wells) ช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบนี้ ทำหน้ำที่เหมือนกับกรณีไม่เจำะรูและเหมำะในกรณีใช้เป็นจุดวัดระดับและ
เก็บตัวอย่ำงด้วย เพรำะจะให้คุณสมบัติของตัวอย่ำงเหมือนกับในถัง
(9) ชุดลดควำมเป็นสุญญำกำศ (Vacuum breakers) ทำหน้ำที่ทำให้ควำมดันของไอสำรเคมี
รอบถังเท่ำกัน ไม่ว่ำฝำถังจะลอยอยู่บนผิวของสำรเคมีในถังหรือวำงอยู่บนเสำค้ำฝำถัง (Deck legs) อุปกรณ์นี้
ประกอบด้วยช่องที่จุ่มลงใต้ระดับสำรเคมีในถังมีฝำปิด ฝำปิดด้ำนในมีช่องเคลื่อนผ่ำนซึ่งยำวพอที่จะสัมผัสกั บ
ก้ นถัง เมื่ อฝำถัง เคลื่อ นลงใกล้ก้ นถัง เมื่ อ สัม ผัส ก้ นถัง ช่องผ่ำนดัง กล่ำวจะมี ก ลไกในกำรเปิดชุดลดควำมเป็ น
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สุญญำกำศโดยกำรเปิดฝำช่องที่จุ่มลงใต้ระดับสำรเคมี ซึ่งฝำปิดนี้อำจมีกำรผนึกหรือไม่ก็ได้เนื่องจำกจุดประสงค์
เพื่อให้มีกำรถ่ำยเทไอของสำรเคมีได้ดีเพื่อปรับควำมดันดังกล่ำว
3) ถังหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof Tanks)
ในกำรลดจำกกำรเปลี่ยนแปลงระดับของสำรในถังเก็บเรียกว่ำ Working Loss วิธีหนึ่งคือกำรเปลี่ยน
ฝำถังจำกที่ตรึงอยู่กับที่เป็นฝำลอยอยู่ที่ระดับผิวของของเหลว ซึ่งทำให้ไม่มีปริมำตรอำกำศเหนือระดับของเหลวใน
ถังทำให้ Standing Loss ลดลง ซึ่งโดยประมำณจะลดลงสุทธิประมำณร้อยละ 25 ของทั้งหมด โดยมีกำรรั่วระเหย
จำกช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังกับตัวถัง (Rim Seal Loss) ประมำณร้อยละ 15 ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ปัจจัย คือ
ควำมดันไอของ VOCs และลม แม้ว่ำไม่มีควำมเร็วลมก็จะมีกำรรั่วระเหยจำก Rim Seal จำนวนหนึ่ง (ประมำณ
ร้อยละ 5) อีกส่วนหนึ่ง (ประมำณร้อยละ 10) ขึ้นกับควำมเร็วลม โดยเมื่อมีกระแสลมพัดผ่ำนถังที่ควำมเร็วสูงขึ้น
จะท ำให้เกิดควำมดันที่ลดลงเหนือ ฝำถัง ดึง ให้ VOCs ระเหยออกทำง Rim Seal มำกขึ้น เมื่ อนำฝำถังปิดคลุม
ด้ำนบนก็จะลดอิทธิพลของลมลง ทำให้อัตรำกำรรั่วระเหยลดลงอีกประมำณร้อยละ 10 เป็นที่มำของ Internal
Floating Roof
4) ถังหลังคาลอยภายนอกรูปโดม (Domed External (or covered) Floating Roof Tanks)
ถังประเภทนี้มีฝำถังด้ำนนอกเป็นรูปโดม (ซึ่งเป็นที่มำของชื่อถัง) แต่กลไกของกำรรั่วระเหยและเทคนิคใน
กำรลดกำรรั่วระเหยและกำรควบคุมเหมือนกับถังประเภทถังหลังคำลอยภำยใน สำหรับเทคนิคในกำรลดอัตรำกำร
รั่วระเหยจำกถังเก็บประเภทถังหลังคำลอยภำยใน ซึ่ง ส่วนใหญ่กำรรั่วระเหยมำจำกช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังลอยกับ
ตัวถัง เช่นเดียวกับถังประเภทถังหลังคำลอยภำยนอก โดยกำรปิดผนึก (seal) ช่องว่ำงดังกล่ำวด้วยเทคนิคเดียวกัน
แต่อย่ำงไรก็ตำม มีอุปกรณ์บำงชนิดที่ใช้เฉพำะสำหรับถังหลังคำลอยภำยใน คือ
(1) เสำและช่องจุ่มในถัง (Columns and wells) เป็นเสำค้ำภำยในถังซึ่งโดยปกติมีอยู่ในถังแบบหลังคำ
ตรึงแนวตั้ง ทำหน้ำที่คล้ำยกับช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบไม่เจำะรู (Unslotted guide pole wells) ที่ใช้ในถังฝำ
ลอยภำยนอก เสำมักเป็นท่อที่มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นกับขนำดของถัง (ตั้งแต่ 1 เสำ จนถึง 50 เสำ สำหรั บถังขนำด
ใหญ่ เสำจะทะลุผ่ำนฝำถังในแนวช่องลอดผ่ำนโดยไม่สัมผัสกับฝำถัง มักจะมีฝำปิดด้ำนบนระหว่ำงช่องลอดผ่ำนกับ
เสำเพื่อลดกำรรั่วระเหย นอกจำกนี้มักจะใช้วัสดุที่มีควำมยืดหยุ่น รองรับผิวสัมผัสระหว่ำงเสำและช่องเคลื่อนผ่ำน
เพื่อให้กำรเคลื่อนที่เป็นไปอย่ำงนิ่มนวลและป้องกันไม่ให้เกิดกำรเคลื่อนที่ในแนวรำบ
(2) บันไดและช่องจุ่มในถัง (Ladders and wells) บำงครั้งที่ถังเก็บสำรเคมีจะมีบันไดเชื่อมระหว่ำง
ด้ำนนอกเข้ำสู่ด้ำนในถังผ่ำนช่องทำงเข้ำ เพื่อเข้ำสู่ภำยในฝำถังที่ตรึงสู่ก้นถัง ซึ่ง มี หลักกำรในกำรควบคุมกำร
รั่วระเหยเหมือนกับฝำเปิดด้ำนบนของช่องเคลื่อนผ่ำนสำหรับเสำค้ำฝำถังตรึงข้ำงนอก
(3) สตัปเดรน (Stub drains) กรณีฝำถังลอยภำยในเป็นแบบยึดต่อกันด้วยน๊อตและสลักเกลียว จะมี
กำรติดตั้ง สตัป เดรน เพื่ อ ระบำยสำรเคมี ที่ อำจตกค้ำงบนฝำถัง ลอยให้ไหลกลับ สู่อีก ด้ำนหนึ่ง ของฝำถัง ลอย
สตัปเดรนมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 1 นิ้ว และจุ่มลงใต้ผิวระดับสำรเคมีในถัง รอยต่อของฝำถังภำยในที่เป็น
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แบบยึ ด ต่ อ กั น ด้ ว ยน๊ อ ตและสลั ก เกลี ย วคื อ แหล่ ง กำรปล่ อ ย VOCs ซึ่ ง ถ้ ำ ฝำถั ง เป็ น แบบเชื่ อ มติ ด (Weld)
กำรรั่วระเหยในส่วนนี้จะไม่เกิดขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องพิจำรณำคือ ฝำถังลอยภำยในสัมผัสกับสำรเคมีหรือไม่
ถ้ำไม่สัมผัส กำรรั่วระเหยจะเกิดขึ้นน้อย
3.3 การควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการขนถ่าย
 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรถ่ำย VOCs ลงรถหรือเรือ
กำรปรั บ เปลี่ยนวิ ธี ก ำรขนถ่ ำ ย VOCs ลงรถหรื อเรือ จำกแบบ Top Load เป็ น Bottom Load จะ
สำมำรถลดกำรปล่อย VOCs ลงได้กว่ำร้อยละ 50 (ลักษณะกำรขนถ่ำย ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10)

รูปที่ 9 การถ่าย VOCs ลงรถและเรือแบบ Top Load (วราวุธ เสือดี, 2555)

รูปที่ 10 การถ่าย VOCs ลงรถและเรือแบบ Bottom Load (วราวุธ เสือดี, 2555)
 กำรใช้วิธีสมดุลไอ (Vapor Balance)
เทคนิคกำรใช้สมดุลไอ (Vapor Balance) ในกำรควบคุม VOCs เป็นวิธีกำรที่ใช้กันอยู่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งในขั้นตอนกำรรับสำรจำกถัง กักเก็บลงเรือหรือรถ มีกำรต่อท่อระบำยจำกรถหรือเรือกลับเข้ำสู่ถัง กักเก็บหรือ
กำรถ่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงสู่ถังน้ำมันใต้ดินของปั๊มน้ำมันทั่วไป (ดังรูปที่ 11)
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รูปที่ 11 การถ่ายน้า้ มันลงถังใต้ดินและมีระบบสมดุลไอ (Vapor Balance)
(วราวุธ เสือดี, 2555)
 กำรควบคุมที่จุดปล่อย
กำรควบคุม ที่ จุดปล่อ ยอำจใช้เ ทคนิค Vapor Recovery Unit (VRU) คือระบบที่มี กำรดัก เก็บไอของ
VOCs แล้ววนกลับมำใช้ใหม่ เช่น ระบบกำรควบแน่นเป็นของเหลวและระบบดูดซับ (Adsorption) แบบมีกำร
ฟื้นสภำพสำรดูดซับ (Regeneration) เช่น ระบบ Activated Carbon แบบ 2 ถัง (ดังรูปที่ 12)

รูปที่ 12 การใช้ระบบควบคุมที่จุดปล่อยเพื่อควบคุม VOCs จากถังลงรถ (วราวุธ เสือดี, 2555)
3.4 การควบคุมสารอินทรย์ระเหย (VOCs) จากระบบบ้าบัดน้า้ เสีย
เนื่องจำกกำรระบำย VOCs ออกจำกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่นมี VOCs อยู่ในน้ำเสีย
ที่ เ ข้ำระบบบ ำบัดหรือ ไม่ ถ้ำมี แล้วมี ควำมเข้ม ข้นมำกน้อยเพียงใด อัตรำกำรไหลของน้ำเสียที่เ ข้ำระบบและ
ควำมปั่นป่วน (Turbulence) ที่เกิดขึ้นในระบบ (เช่น กำรกวน กำรเติมอำกำศ) แต่อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรระบำย
ออกจะมีลักษณะเป็นอัตรำกำรปล่อยออกต่อหน่วยพื้นที่ ดังนั้นกำรลดพื้นที่เปิดในระบบจะมีส่วนช่วยในกำรลด
อัตรำระบำยออกของ VOCs
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 กำรปิดคลุมระบบ
กำรปิดคลุมระบบถือว่ำเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรลดกำรปล่อย VOCs จำกระบบบำบัดน้ำเสียอย่ำงได้ผล
โดยวัสดุที่ใช้ปิดคลุมอำจเป็นวัสดุที่ไม่ยุ่งยำกต่อกำรจัดหำ อำจเป็นผ้ำใบหรือแผ่นพลำสติก (ตัวอย่ำงดังรูปที่ 13)
อย่ำงไรก็ตำมกำรออกแบบจะต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยควบคู่ไปด้วยเนื่องจำกกำรปิดคลุมจะทำให้ควำมเข้มข้น
ของ VOCs (ซึ่งมักเป็นสำรไวไฟ) ที่อยู่ภำยใต้วัสดุปิดคลุมมีควำมเข้มข้นสูงขึ้นจนอำจถึงระดับที่ติดไฟได้ ซึ่งทำให้มี
ควำมเสี่ยงต่ออัคคีภัยมำกขึ้น
 กำรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำให้มีกำรระบำย VOCs น้อยลง
แนวควำมคิดนี้คือกำรพยำยำมลดแหล่งกำเนิดให้น้อยลง เช่น ลดปริมำณน้ำเสียที่เข้ำระบบบำบัดหรือ
ลดอัตรำกำรไหลเข้ำระบบบำบัด โดยกำรพิจำรณำจำกระบวนกำรผลิต กำรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็น
ระบบปิดรวมถึงปรับปริมำณกำรใช้สำรเคมีให้เหมำะสมกับปริมำณน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้มีอัตรำกำรใช้สำรเคมีทลี่ ดลง
กำรใช้ง ำนระบบบ ำบัดที่ ล ดลงท ำให้ VOCs มี โ อกำสระบำยออกสู่สิ่ง แวดล้อมน้อยลง ตลอดจนกำรเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สำมำรถกำจัดสำร VOC ได้

รูปที่ 13 ตัวอย่างการปิดคลุมระบบบ้าบัดน้า้ เสีย (วราวุธ เสือดี, 2555)
 ระบบ Charcoal Adsorber และ Wet Scrubber
ตัวอย่ำงของระบบ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ 2 ขั้นตอน ที่ประกอบด้วยระบบ Expanded Granular
Sludge Bed (EGSB) และระบบ Activated Sludge (AS) มีกำรปรับปรุงระบบโดยมีกำรปิดคลุมบ่อบำบัดน้ำเสีย
และระบำยไอเสียไปบำบัดที่ระบบบำบัดแบบดูดซับโดย Charcoal Adsorber และ Wet Scrubber ก่อนปล่อย
ออกสู่บรรยำกำศ (ดังรูปที่ 14)
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รูปที่ 14 ตัวอย่างการใช้ระบบ Charcoal Adsorber และ Wet Scrubber
(วราวุธ เสือดี, 2555)
 ระบบ Biotrickling Filter Tank
กำรใช้ระบบ Biotrickling Filter Tank เป็นกำรนำหลักกำรย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์มำประยุกต์ใช้ โดยต่อ
เข้ำกับระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรงแบบระบบปิด หรือให้มีกำรปิดคลุมระบบน้ำเสียเพื่อเก็บกัก VOCs ในรูปก๊ำซที่
เกิดขึ้นแล้วต่อมำยังถังที่บรรจุจุลินทรีย์ ในตัวถังจะติดตั้งระบบ Humidifier เพื่อเพิ่มควำมชื้นของอำกำศและ
ลดควำมเป็นกรดของก๊ำซที่ อำจจะเกิดขึ้นเพื่อให้จุลินทรีย์สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้ และระบบ Bio filter ซึ่งมี
จุลินทรีย์ชนิด Fix film ยึดเกำะอยู่บนตัวกลำงทำหน้ำที่ย่อยสลำย VOC
3.5 การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ช่วง Shutdown/Turnaround
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กำหนดควำมหมำยของกำร Shutdown หรือ Turnaround ไว้
ดังนี้
“กำรหยุดเดินเครื่อ ง (Shutdown)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องโรงงำนหรือกระบวนกำรผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงงำน
“กำรหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Shutdown)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ผิดปกติหรือมีเหตุฉุกเฉินในกระบวนกำรผลิตโดยมิได้มีกำรเตรียมกำรหำรือวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ
“กำรหยุดเดินเครื่อ งเพื่ อ กำรพำณิชย์ (Commercial Shutdown)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อ
เหตุผลทำงธุรกิจซึ่งได้มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ เช่น กำรเปลี่ยนเกรดสินค้ำ กำรขำดวัตถุดิบ เป็นต้น
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“กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turnaround)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องโรงงำนหรือ
หน่วยผลิต โดยมี ก ำรวำงแผนเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำตำมช่วงเวลำ (Period) เพื่อกำรตรวจสอบ กำรซ่อมบำรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต ระบบสำธำรณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้โรงงำนสำมำรถเดินเครื่อง
ได้อย่ำงต่อเนื่อง และให้หมำยควำมรวมถึงกำรหยุดเดินเครื่องประจำปี (Annual shutdown)
วรำวุธ เสือ ดี (2555) ได้อ ธิบ ำยวิธีกำรจัดกำรในช่วงหยุดซ่อมใหญ่ ควรเน้นกำรวำงแผนกำรจัดกำรให้
ระบบงำนซ่อมมีประสิทธิภำพและใช้เวลำน้อยที่สดุ เท่ำทีเ่ ป็นไปได้ ซึ่งรำยละเอียดของแผนงำนจะต้องพิจำรณำเป็น
รำยกรณี แต่โดยหลักกำรในกำรวำงแผนควบคุมหรือลดกำรปล่อย VOCs เนื่องจำกกำรรั่วซึมจำกระบบท่อหรือ
หน่วยผลิตซึ่งปกติในขณะที่ดำเนินกำรผลิตจะเป็นระบบปิด จะต้องมีกำรเตรียมภำชนะเพื่อบรรจุ VOCs ที่ตกค้ำง
อยู่ในระบบพร้อมกับเตรียมระบบควบคุมกำรปลดปล่อย VOCs จำกภำชนะบรรจุดังกล่ำว เช่น กำรระบำย VOCs
จำกหอกลั่นหรือ จำก Vessel เข้ำรถแท้ ง ก์ (Tank Car) โดยมี ก ำรใช้ Mobile Carbon Canister ต่อเข้ำกับจุด
ระบำยของรถแท้ ง ก์ เ พื่ อ ควบคุ ม กำรปลดปล่ อ ยสู่ บ รรยำกำศระหว่ ำ งกำรระบำยสำร หรื อ กำรท ำ
De-contamination หรือลดกำรปนเปื้อนโดยกำรติดตั้งอุปกรณ์สเปรย์เพื่อดูดซับ VOCs ที่อำจจะระบำยออกมำ
ตำมข้อต่อของสำย Hose ที่ต่อเข้ำกับ Vessel (ตัวอย่ำงดังรูปที่ 15 และรูปที่ 16)
นอกจำกแนวทำงกำรจัดกำรเพื่อควบคุม VOCs ที่เกิดขึ้นขณะหยุดซ่อมใหญ่แล้ว หลักกำรจัดกำรที่ได้ผลดี
อีกแนวทำงหนึ่งคือ กำรพยำยำมขยำยช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรหยุดซ่อมบำรุงแต่ละครั้งให้นำนขึ้นเท่ำที่เป็นไปได้
เช่น เปลี่ยนจำกหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 3 ปี เป็นทุก 5 ปี เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดกำรรั่วระเหยของ VOCs ที่เกิดขึ้น
ขณะหยุดซ่อม เป็นต้น

รูปที่ 15 ตัวอย่างการระบาย VOCs จากหอกลั่นหรือจาก Vessel เข้ารถแท้งก์
(วราวุธ เสือดี, 2555)
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รูปที่ 16 ตัวอย่างการท้า De-contamination โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Spray
(วราวุธ เสือดี, 2555)
ส ำหรับตัวอย่ำงมำตรกำรที่ป รำกฏใน (ร่ำง) กฎหมำยของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมส ำหรับโรงงำนที่
หยุดเดินเครื่อ งเพื่ อซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) ซึ่ง มี ก ำรก ำหนดแผนดำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำ หรือกำรหยุด
เดินเครื่อง (Shutdown) นั้น มีดังนี้
 ให้จัดทำแผนกำรซ่อมบำรุงโดยต้องมีมำตรกำรลดกำรปลดปล่อย VOCs อย่ำงน้อยให้ครอบคลุม
อุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต (process vessels) ดังนี้
- หอ (Column) สำหรับกำรกลัน่ (Distillation) กำรดูดซึม (Absorber) หรือหออื่นที่มี VOCs

คงค้ำง
- ถังปฏิกิริยำ (Reactor)
- ถั ง (Vessel) ในกระบวนกำรผลิ ตหรื ออุ ปกรณ์ ที่ มี สำรอิ นทรี ย์ ระเหยคงค้ ำงนอกเหนื อจำก

ถังปฏิกิริยำ
- ระบบท่อ (Piping)

 กำรหยุดเดินเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ให้ดำเนินกำรไล่ VOCs ออกจำกกระบวนกำรผลิต
- หลังจำกดำเนินกำรตัดแยกระบบ (Isolation) แล้ว ให้ทำกำรไล่ก๊ำซหรือของเหลวออกจำก

กระบวนกำรผลิตให้คงเหลือน้อยที่สุด
- หำก VOCs ในก๊ำซหรือของเหลวที่ทำกำรถ่ำยออกจำกกระบวนกำรผลิตมีควำมดันไอเกิน

25 มิลลิเมตรปรอท หรือ 0.5 psia ต้องมีระบบควบคุมไอสำร (Vapor control system)
ก่อนระบำยออก โดยดำเนินกำรดังนี้
48

แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอุตสำหกรรม

 ส่งไปที่ถังแยกสถำนะหรืออุปกรณ์เพื่อทำกำรแยกสถำนะ หรือ
 ถ่ำยของเหลวไปยัง ภำชนะปิดหรือหำกจ ำเป็นต้องดำเนินกำรถ่ำยของเหลวไปยั ง
ภำชนะเปิด ต้องย้ำยของเหลวไปยังภำชนะปิดภำยในหนึ่งชั่วโมงนับ แต่เริ่มกำรถ่ ำย
ของเหลวไปยังภำชนะเปิดนั้น
- ก่อนเปิดอุปกรณ์ที่มี VOCs ควำมดันไอมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 25 มิลลิเมตรปรอท หรือ 0.5

psia เพื่ อ ดำเนินกำรซ่อมบ ำรุง ต้องไล่ก๊ ำซออกจนค่ำ ควำมเข้ม ข้น ของ VOCs น้อยกว่ำ
10,000 ppmv หรือ 10% ของค่ำ LEL (Lower Explosion Limit) ที่จุดเก็บตัวอย่ำงหรือ
จุดอื่นที่สำมำรถเป็นตัวแทนไอ VOCs ในอุปกรณ์
- ทุกขั้นตอนของกิจกรรมให้ดำเนินกำรทำงำนภำยใต้ระบบกำรอนุมัติ (Permit) ของโรงงำน

 ให้ติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในช่วงกำรซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) เพื่อเฝ้ำระวังระดับ
ควำมเข้มข้น VOCs ในบรรยำกำศที่แนวรั้วของโรงงำนในช่วงกำรซ่อมบำรุงนี้ โดยมีแนวทำงดังนี้
- ก่อนเริ่มดำเนินกำรซ่อมบำรุง (Planned shutdown) และในช่วงซ่อมบำรุงที่คำดกำรณ์ว่ำมี

กำรปลดปล่อย VOCs อย่ำงมีนัยสำคัญ ให้ติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่แนวรั้วของ
เขตของโรงงำนสำหรับกำรเฝ้ำระวัง (Fence Line Monitoring) โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง
จ ำนวนไม่ น้อ ยกว่ำ 4 จุด ให้ครอบคลุมแนวรั้วขอบเขตโรงงำน ใช้ร ะยะเวลำในกำรเก็บ
ตัวอย่ำงครั้งละ 24 ชั่วโมง
- วิเครำะห์ปริมำณ VOCs โดยใช้วิธีตำม method TO-17 (Determination of volatile organic

compounds in ambient air using active sampling onto sorbent tubes) หรือ method
TO-15 (Determination of volatile organic compounds in air collected in speciallyprepared canisters and analyzed by gas chromatography/mass spectrometry
(GC/MS)) ที่กำหนดโดย US.EPA หรือกำรตรวจวัดอื่นโดยวิธีเทียบเท่ำ
- ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ได้แก่ ทิศทำงลม ควำมเร็วลม ผังลม (Windrose) อุณหภูมิ

และควำมดันบำรอมิเตอร์ (Barometric pressure) เป็นรำยชั่วโมงให้ครอบคลุมช่วงเวลำที่
เก็บตัวอย่ำง VOCs ในบริเวณโรงงำน กรณีไม่มีสถำนีตรวจวัดในโรงงำนสำมำรถใช้ข้อมูล
จำกสถำนีตรวจวัดใกล้เคียง
 หลังกำรซ่อมบำรุงที่มีกำรเปิดอุปกรณ์ โดยหลังกำรปิดอุปกรณ์ให้ตรวจวัดกำรรั่วซึ มตำมวิธีตรวจวัด
ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรรั่วซึมของสำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2555
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 กำรประเมินปริมำณกำรระบำย VOCs ในช่วงกำรซ่อมบำรุงให้อ้ำงอิงจำกข้อ AP42 ของ US.EPA
หรือ คู่ มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือ
วิธีกำรอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
 ให้รำยงำนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-license) ภำยใน 60 วันนับจำก
สิ้นสุดกำรดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุง ดังนี้
- ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดกำรระบำย VOCs ในช่วงกำรซ่อมบำรุง ประกอบด้วยกิจกรรม

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ VOCs ค่ำกำรตรวจวัดปริมำณ VOCs ก่อนเปิดอุปกรณ์นั้น
- ผลกำรติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่แนวรั้วขอบเขตโรงงำน
- ผลกำรประเมินปริมำณกำรระบำย VOCs ในช่วงกำรซ่อมบำรุงและกำรตอบสนองเหตุที่อำจ

ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- สำเหตุและมำตรกำรป้อ งกันกรณี ที่ก ำรดำเนินกำรซ่อ มบำรุงไม่เป็นไปตำมแผนและอำจ

ส่งผลกระทบต่อชุมชน
 ให้จัดเก็บข้อมูลและ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลำ 3 ปี เพื่อสำมำรถ
ตรวจสอบได้
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทำงกำร Shutdown หรือ Turnaround ไว้ในประกำศ
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง กำรซ่อมบำรุงใหญ่สำหรับผูป้ ระกอบกิจกำร (Shutdown/Turnaround)
ในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุ ตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด โดยโรงงำนที่จะดำเนินกำรควรมี ขั้นตอนและ
เอกสำรกำรดำเนินกำรที่สำคัญ ดังนี้
1) กำรแจ้งแผนกำรดำเนินงำนก่อนหยุดเดินเครื่อง (ดังตารางที่ 21) ดังนี้
 กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่หรือกำรหยุดเดินเครื่องประจำปี ให้แจ้งแผนกำรดำเนินงำน
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันทำกำร
 กำรหยุดเดินเครื่อ งเพื่ อกำรพำณิชย์และหำกมี ควำมจำเป็นต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุง ใหญ่ ให้แจ้ง
แผนกำรดำเนินงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร
 กำรหยุดเดินเครื่อ งฉุกเฉินที่ส่ง ผลกรทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้ร ำยงำนเหตุเบื้องต้นทำง
โทรศัพท์ภำยใน 15 นำทีนับจำกหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน และหำกจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อ
ซ่อมบำรุงใหญ่จะต้องแจ้งแผนกำรดำเนินงำนภำยใน 3 วันนับจำกวันหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
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2) กำรแจ้งหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อกำรซ่อมบำรุงใหญ่ ให้โรงงำนส่งแผนกำรดำเนินงำนที่มีรำยละเอียด
ดังนี้
 รำยกำรอุ ป กรณ์ห ลัก และงำนหลัก (Package) ที่ จ ะดำเนินกำรในกำรซ่อมบ ำรุง (ตัวอย่ำงดัง
ตารางที่ 22)
 รำยชื่อและปริมำณสำรเคมีคงค้ำงอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
อย่ ำ งมี นั ยส ำคั ญ รวมถึ ง แจ้ง ข้ อมู ล และมำตรกำรควบคุ ม สำรเคมี ที่ น ำมำใช้ ใ นกระบวนกำร
ซ่อมบำรุง (ตัวอย่ำงดังตารางที่ 23)
 เอกสำรรับ รองว่ำมี ก ำรท ำทะเบียนกำรตั ด แยกอุป กรณ์ห ลัก ออกจำกระบบ (Isolation List)
(ตัวอย่ำงดังตารางที่ 24)
 แผนกำรดำเนินงำน (Shutdown Procedure) ตั้งแต่กำรลดกำลังกำรผลิต กำรระบำยสำรเคมี
ออกจำกอุปกรณ์ กำรเปิดอุปกรณ์ กำรซ่อมบำรุง
 กำรจัดกำรกำกของเสียและของเสียอันตรำย
 กำรจัดกำรน้ำเสีย
 มำตรกำรควบคุมกำรปล่อยหรือระบำยสำรเคมีสู่บรรยำกำศเมื่อมีกำรเปิดอุปกรณ์เพื่อทำกำรซ่อม
บำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม โรงงำน หรือชุมชน (ตัวอย่ำงดังตารางที่ 25)
 มำตรกำรควบคุมหอเผำก๊ำซ (Flare) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม โรงงำน หรือชุมชน ในช่วง
ระยะเวลำหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) และช่วงระยะเวลำเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตำมมำตรกำร
ดังนี้
- มำตรกำรควบคุมเสียงดัง
- มำตรกำรควบคุมควันดำ
- มำตรกำรควบคุมควำมร้อน แสงสว่ำง
- มำตรกำรควบคุมกลิ่น
- มำตรกำรควบคุมระยะเวลำกำรเผำ

 มำตรกำรควบคุมฝุ่นระหว่ำงทำงำน
 มำตรกำรควบคุม ป้องกันกำรทำงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น กำรเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกำยไฟ
กำรท ำงำนในที่ สูง กำรทำงำนในที่อับอำกำศ กำรยก เคลื่อนย้ำยอุป กรณ์ขนำดใหญ่ที่ ต้องใช้
เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ กำรใช้น้ำแรงดันสูง เป็นต้น
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ตารางที่ 21 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบ้ารุง
ล้าดับที่
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 4
...................

กิจกรรม
ตัดแยกระบบ (isolation)
ตรวจสอบและซ่อมบำรุง
ทดลอง/ทดสอบเดินระบบ
เตรียมดำเนินกำรผลิต
...................

ระยะเวลา
1-10 ตุลำคม 2562
7-20 ตุลำคม 2562
21-25 ตุลำคม
26 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 2562
...................

ตารางที่ 22 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (Package)
ล้าดับที่

รายการอุปกรณ์หลัก
และงานหลัก

ความเสี่ยง/ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการที่ใช้ในการ
ควบคุม

ระยะเวลา
เริ่ม
เสร็จ

1
2
....

ตารางที่ 23 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการปริมาณสารเคมีที่คงค้างในอุปกรณ์หลัก
ล้าดับที่
1
2
....

ชื่ออุปกรณ์

ชื่อสารเคมี

จ้านวน

หมายเหตุ

ตารางที่ 24 ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนการตัดแยกอุปกรณ์หลักออกจากระบบ
ล้าดับที่
1
2
.........

รายละเอียด

แผนการตัดแยก
ระบำยสำรเคมีไปที่ถังกักเก็บ
หยุดกำรเติมสำรเคมี ระบำยน้ำออกจำกระบบทั้งหมด
.............................................

หอกลั่น
Cooling Tower
……………………

ตารางที่ 25 ตัวอย่างแบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ใช้ควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
ล้าดับที่
1
2
....

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนกำรตัดแยกอุปกรณ์ (isolation plan)
กำรจัดกำรของเสียและของเสียอันตรำย
................................................................

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
มีปรำกฏในเอกสำร.........

....

.....................................................



....
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ตัวอย่ำงมำตรกำรจัดกำร VOCs ช่วง Shutdown/Turnaround เช่น
 กำรไล่ก๊ ำซหรือของเหลวออกจำกกระบวนกำรผลิตด้วยระบบปิด (Closed system) และใช้เวลำ
กำรไล่สำรนำนขึ้น หรือกำรรวบรวมของเหลวลงบ่อรับรองและขนถ่ำยเข้ำ Bulk Truck นำไปกำจัด
ภำยนอก
 ควบคุมอัตรำกำรระบำยสำรไปยังหอเผำทิ้ง (Flare) และควบคุมอุณหภูมิ
 ตรวจวัดปริมำณสำรไฮโดรคำร์บอนในทุกพื้นที่ที่มีกิจกรรม
 ตรวจวัดปริมำณสำรไฮโดรคำร์บอนที่ริมรั้วโรงงำน (Fence Line Monitoring) อย่ำงน้อย 4 จุด
ตลอดกิจกรรม ให้ครอบคลุมทั้งช่วงกำรไล่สำรคงค้ำง กำรเปิดและทำควำมสะอำดระบบ และ
กระบวนกำรเริ่มเดินเครื่องจักร (Start up) โดยพิจำรณำทิศทำงลมและควำมเร็วลมประกอบ
 ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงดัง และตรวจวัดควำมดังของเสียงในทุกพื้นที่ที่มีกิจกรรม
 ทำกำรทดสอบกำรรั่ว (Leak test) ก่อนเริ่มเดินระบบ (Start up)
 ตรวจสอบระบบก่อนเปิดอุปกรณ์ ในกำรเปิดอุปกรณ์ครั้งแรก (first line break procedure)
 มีกำรทำทะเบียนกำกของเสียจำแนกตำมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ข้อมูล เช่น ปริมำณ วิธีกำร
จัดเก็บ วิธีขนส่ง วิธีกำจัด เป็นต้น โดยมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขกรณีกำรรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม
 จัดเก็บของเสียที่ปนเปื้อนสำรไฮโดรคำร์บอนหรือน้ำมันไว้ในภำชนะที่ปิดมิดชิด
 มีผ้ำใบคลุมรถบรรทุกขณะกิจกรรมกำรขนส่งของเสีย
 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินให้พร้อมใช้งำน
 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุง ให้ประชำชนโดยรอบรับทรำบ
เป็นต้น
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4

กำรประเมินควำมเข้มข้นสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) ด้วยแบบจำลอง
ทำงคณิตศำสตร์

แบบจ ำลองทำงคณิ ตศำสตร์ ถูกน ำมำใช้เพื่ อกำรประเมิ นผลกระทบด้ ำนมลพิ ษทำงอำกำศเนื่ องมำจำก
กำรด ำเนิ นกำรโดยปกติ ข องโครงกำร ตั วอย่ ำงแบบจ ำลองที่ ใช้ คื อ แบบจ ำลอง AERMOD (The American
Meteorological Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model Improvement
Committee’s Dispersion Model) แบบจำลองนี้พัฒนำโดย United State Environmental Protection Agency
จัดอยู่ในกลุ่ม Regulatory Model ซึ่งนำมำใช้ได้ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องปรับเทียบอีก แบบจำลอง AERMOD เป็น
แบบจ ำลองที่ United State Environmental Protection Agency พัฒนำขึ้นเพื่อนำมำใช้แทนแบบจ ำลอง ISC
ISTST3 (Industrial Source Complex–short term) โดยใช้ ท ฤษฎี ข อง “ชั้ น บรรยำกำศที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ผิ ว โลก”
(Planetary Boundary Layer) โดยจั ดตั้ งคณะท ำงำนที่ เรี ยกว่ ำ AERMIC (AMS/EPA Regulatory Model
Improvement Committee) เพื่อปรับปรุงแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ที่มีอยู่เดิม
แบบจำลองจะมีชุดคำสั่งหลักคือ AERMOD และชุดคำสั่งสนับสนุนอีก 2 ชุด คือ AERMET และ AERMAP
(โครงสร้ ำ งกำรท ำงำนแสดงดั ง รู ป ที่ 17) โดยหน้ ำ ที่ ห ลั ก ของ AERMET คื อ กำรค ำนวณตั ว แปรต่ ำ ง ๆ
ในชั้นบรรยำกำศ ที่ AERMOD ต้องกำรในกำรคำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษ ณ ตำแหน่งต่ำง ๆ โดยชุดคำสั่งใน
กำรตีควำมข้อ มู ลทำงอุ ตุนิยมวิทยำ (INTERFACE) ที่ อยู่ใน AERMOD จะนำข้อมู ล เหล่ำนี้ไปใช้ อีก นัยหนึ่งคือ
AERMET มีหน้ำที่ป้อนข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริงให้กบั AERMOD ส่วน AERMAP (AERMIC
terrain pre-processor) จะใช้ข้อมูลควำมสูงของภูมิประเทศ ณ จุด ต่ำง ๆ ในพื้นที่ศึกษำ ไปคำนวณควำมสูง
เสมือนของพื้นที่ (Terrain height scale, hc) ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละจุดในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลในเรื่อง
กำรเคลื่อนที่ของพลูม ไปตำมพื้นผิวของพื้นที่ศึกษำ AERMAP ยัง เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูลจุดที่
ต้องกำรคำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ (Receptor grid) ซึ่งข้อมูลที่ AERMAP จะส่งผ่ำนไปยัง
AERMOD คือ ตำแหน่ง ที่ ต้อ งกำรคำนวณควำมเข้ม ข้นสำรมลพิษ (Receptor’s location x, y) ควำมสูง จำก
ตำแหน่งอ้ำงอิง และ hc
 AERMET ใช้ในกำรเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ และคำนวณพำรำมิเตอร์ของชั้นบรรยำกำศที่อยู่ติดกับ

ผิวโลกที่แบบจำลอง AERMOD ต้องกำร AERMET นำเอำข้อมูลจำกกำรตรวจวัดจริงมำประมวลผล
เบื้องต้นและจัดเรียงให้อยู่ในรูปที่ AERMOD ต้องกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพื้น
เช่น
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- Sensible Heat Flux (H) ส ำหรั บควำมร้ อนที่ เคลื่ อนย้ำยสุ ทธิ ระหว่ ำงชั้ นบรรยำกำศ ณ บริ เวณ

ชั้นบรรยำกำศที่อยู่ติดกับผิวโลก ได้มำจำกกำรทำสมดุลของควำมร้อนบริเวณใกล้กับผิวพื้น จำก Net
radiation, Rn, ซึ่งเป็นพลังงำนที่ ได้จำกรังสีดวงอำทิตย์ (วัดจำกมุ มของรังสีดวงอำทิ ตย์) อุณหภูมิ
บรรยำกำศ และปริมำณเมฆบนท้องฟ้ำ albedo ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะกำรสะท้อนรังสีดวงอำทิตย์
ของพื้นผิว
- Friction Velocity (u*) & Monin Obukhov Length (L) ใ น CBL ใ น CBL นั้ น AERMET

จะค ำนวณ surface friction velocity, u*, และ Monin-Obukhov length, L, โดยใช้ ค่ ำ ของ
กำรพำควำมร้อน H
- Convective Velocity Scale (w*) AERMOD ใช้ค่ำ convective velocity scale ในกำรประมำณ

ค่ำ turbulence ใน CBL จำกกำรวัดจริง กำรทดลองในห้องทดลอง และ numerical modeling
studies แสดงให้เห็นว่ำ turbulent eddies ใน CBL จะเป็นสัดส่วนกับ convective velocity scale
(w*) เมื่อทรำบค่ำ u* สำหรับ stable condition นั้น, AERMET คำนวณ surface heat flux ได้
- Mixing Height ควำมสูงชั้นผสม zi ใน CBL เป็นผลมำจำกทั้งควำมสูงชั้นผสมเนื่องจำกแรงเสียด

ทำนของผิวพื้ น (zim) และกำรพำควำมร้อน(zic) และจะเลือกค่ำที่ สูง กว่ำเป็นค่ำ zi ถ้ำไม่ มี ก ำร
ตรวจวัดจริงอำจประมำณ zic จำกข้อมูลระดับผิวพื้น
- Mechanical Mixing Height (zim) ในตอนเช้ำ ชั้นควำมสูงผสมเนื่องจำกกำรพำควำมร้อนจะไม่

สูงดังนั้นควำมสูงของชั้นผสมใน PBL จึงถูกกำหนดโดย mechanical turbulence AERMET จะใช้
ผลจำกกำรตรวจวัดหรือใช้ค่ำสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำง convective boundary layer height
(zic) และ mechanical mixing height.
 ข้อมูลน้าเข้า AERMET จำกทฤษฎีกำรได้มำของดัชนีแต่ละค่ำที่ต้องกำรสำหรับ AERMOD จึงทำให้

จะต้องมีข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องนำเข้ำใน AERMET ดังนี้
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ: ควำมเร็วลม ทิศทำงลม ปริมำณเมฆปกคลุม อุณหภูมิ
- ลักษณะผิวพื้น : Albedo (r), Bowen ratio (B0), Surface Roughness length (Z0)

โดย
Albedo: กำรสะท้อนของกำรแผ่รังสี (solar radiation) จำกพื้นดินกลับสู่บรรยำกำศ โดยไม่มีกำรดูด
ซับ มีค่ำระหว่ำง 0.1 สำหรับพื้นที่ที่เป็นป่ำไม้ผลัดใบ (deciduous forest) ถึง 0.90 สำหรับช่วงหิมะตกใหม่ ๆ
Bowen ratio: อัตรำส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงควำมร้อน (Sensible heat flux) ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมร้อนแฝง (latent heat flux) ใช้เพื่อพิจำรณำพำรำมิเตอร์สำหรับสภำวะที่เกิ ดกำรพำ (convective
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condition) ใน PBL เป็นดัชนีของควำมชื้นที่ พื้นผิว ซึ่ง ณ เวลำเที่ ยงวัน Bowen ratio มี ช่วงอยู่ร ะหว่ำง 0.1
ที่เหนือผิวน้ำ ถึง 10.0 ที่เหนือทะเลทรำย
Surface Roughness Length: ควำมสูงที่ควำมลมเฉลี่ยในแนวระดับเป็น 0 มีค่ำอยู่ในช่วงน้อย
กว่ำ 0.001 เมตรเหนือผิวน้ำที่สงบ ถึง 1 เมตรหรือมำกกว่ำที่เหนือพื้นที่ป่ำหรือพื้นที่เขตเมือง
 ข้อมูลน้าเข้า AERMAP
- ลักษณะและตำแหน่งของพื้นที่
- ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดและตำแหน่งของผู้รับ
- ข้อมูลควำมสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลที่แสดงควำมสูงของภูมิประเทศของตำแหน่งที่ต้องกำรคำนวณ

ควำมเข้มข้นสำรมลพิษ (Receptors) และ ตำแหน่งของแหล่งกำเนิด สำมำรถใช้ฐำนข้อมูล SRTM3
ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลระดับควำมสูงของพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่วโลก (Global digital elevation model
(DEM)) มีระยะห่ำงของข้อมูลแต่ละจุดคือ 90 เมตร

รูปที่ 17 รูปแบบการส่งถ่ายข้อมูลของแบบจ้าลองอากาศ AERMOD
(วราวุธ เสือดี, 2555)
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ข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลพิษ
แหล่งกำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโครงกำรจำกกระบวนกำรผลิต จำกปล่องที่เป็นกำรระบำยอำกำศ
จำกกำรผลิต เช่น จำกกำรสันดำป ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลสำร ที่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้ำแบบจำลอง ประกอบด้วย
− ตำแหนงที่ตั้งของปล่องของแต่ละแหล่งกำเนิด (Stack Location)
− ขนำดควำมสูงของปล่อง (Stack Height)
− ขนำดเสนผ่ำนศูนย์กลำงของปล่อง (Stack Diameter)
− อุณหภูมิก๊ำซในปล่อง (Stack Gas Temperature)
− ควำมเร็วของก๊ำซที่ปลำยปล่อง (Exit Velocity)
− อัตรำกำรปล่อยมลสำร (Emission Rate)
แหล่งกำเนิดแบบนี้ใช้กับปล่องหม้อไอน้ำ เตำ และหอเผำทิ้ง ส่วนแหล่งกำเนิดอีกกลุ่มหนึ่งมีตำแหน่ง
ที่ไม่แน่นอน จะนำเข้ำในรูปแหล่งกำเนิดแบบพื้นที่ เช่น กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์ (Fugitives) ถังกักเก็บ กำรขน
ถ่ำย และระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่งกำเนิดทั้งหมดแยกรำยสำรและรำยแหล่งกำเนิด โดยใช้เป็นข้อมูลนำเข้ำใน
หน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) สำหรับ Point Sources และกรัมต่อตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) สำหรับแหล่งกำเนิด
แบบพื้นที่ (Area Sources)
กำรใช้แบบจำลอง AERMOD จะให้ผลออกมำเป็นค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษที่จุดรับผลกระทบ
ต่ำง ๆ เป็นค่ำเฉลี่ยรำยชั่วโมง รำยวัน รำยปี ค่ำสูงสุดรำยชั่วโมง รำยวัน รำยปี หรือค่ำเฉลี่ยในช่วงเวลำต่ำง ๆ
ที่ ส นใจ ซึ่ง ผู้ใช้ง ำนสำมำรถกำหนดได้เ พื่อให้เ หมำะสมกับกำรศึกษำ ผลที่ ได้จะรำยงำนอยู่ในรูป ที่สั มพันธ์กับ
Coordinate x, y ซึ่งจะสำมำรถนำไปเขียนเป็นเส้นควำมเข้มข้นที่เท่ำกัน (Isopleths) ได้ ค่ำที่วิเครำะห์ได้เป็น
ควำมเข้มข้นในหน่วย µg/m3 (ตัวอย่ำงดังรูปที่ 18)
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ที่มำ: ผลกำรศึกษำภำยใต้ โครงกำรศึ กษำกำรจัด กำรมลพิษทำงอำกำศในพื้ นที่ อุตสำหกรรมมำบตำพุ ด เพื่ อ กำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยื น , สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก, 2563

รูปที่ 18 ตัวอย่างเส้นความเข้มข้นเท่ากัน (Isopleths) ค่าเบนซีนเฉลี่ย 1 ปี
ในเอกสำร “แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรอุตสำหกรรมกลั่น
น้ำมั นปิโ ตรเลียม ปิโ ตรเคมี แยกหรือ แปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ และเคมี อื่น ๆ” ของ สผ. ได้ก ำหนดแนวทำง
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะต้องระบุในรำยงำน EIA ไว้ โดยต้องมีข้อมูลดังนี้
1) สรุปแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทของมลพิษ เทคโนโลยีกำรควบคุมมลพิษ ควำมเข้มข้นและอัตรำ
กำรระบำยมลพิษ
2) ประเมิ น ผลกระทบด้ ำ นคุ ณ ภำพอำกำศด้ ว ยแบบจ ำลองทำงคณิ ต ศำสตร์ ให้ เ สนอข้ อ มู ล
กำรประเมินผลกระทบตำมแนวทำงกำรใช้แบบจำลองเพื่อประเมินกำรแพร่กระจำยมลพิษทำงอำกำศ ดังนี้
 แบบจ ำลองทำงคณิ ต ศำสตร์ ที่ เ ลื อ กใช้ (Model Selection) โดยให้ ส รุ ป องค์ ป ระกอบของ

แบบจำลองฯ หลักกำรทำงำนในเชิงทฤษฎี และประเภทข้อมูลนำเข้ำที่ต้องกำร พอสังเขป
 ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทำงอำกำศ (Source Information)
 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ (Meteorological Information)
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 ข้ อ มู ล จุ ดสั งเกต (Receptor) และระดั บ ควำมสู ง ของพื้ นที่ (Receptor and Terrain Elevation

Information)
 ข้อมูลค่ำควำมเข้มข้นพื้นฐำนของมลพิษในบรรยำกำศก่อนมีโครงกำร (Background Concentration)
 ค่ำควำมเข้มข้นของมลพิษทำงอำกำศสะสม ซึ่งบ่งบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ที่จะใช้

เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
- กรณีที่ 1 กำรประเมินผลกระทบจำกแหล่งกำเนิดของโครงกำร หมำยถึง กำรประเมินผล

กระทบเฉพำะแหล่ง กำเนิดมลพิษใหม่ และแหล่ง ก ำเนิดมลพิษที่ มี กำรเปลี่ยนแปลง
กำรระบำยมลพิษเพิ่มสูงขึ้นของโครงกำร
- กรณี ที่ 2 กำรประเมิ นผลกระทบรวม หมำยถึ ง กำรประเมิ นผลกระทบโดยนำเข้ ำ

1) แหล่งกำเนิดมลพิษใหม่และแหล่งกำเนิดมลพิษที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงกำรระบำยมลพิษ
เพิ่มสูงขึ้นของโครงกำร และ 2) แหล่งกำเนิดมลพิษอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ภำยในขอบเขตพื้นที่
ศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบในรำยงำนแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ มี ก ำรระบำยมลพิ ษ ยกเว้ น
แหล่งกำเนิดที่มำจำกกำรปรับลดมลพิษตำมหลักกำร 80/20 และนำผลกำรประเมินมำ
รวมกับค่ำควำมเข้มข้นพื้นฐำนของมลพิษในบรรยำกำศก่อนมีโครงกำร (Background
Concentration) ที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริงในพื้นที่ศึกษำ
ทั้งนี้ ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ให้พิจำรณำ (1) มำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศไทย (2) มำตรฐำนคุ ณ ภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ มี อ ยู่ ใ น
ต่ำงประเทศ ในกรณีที่มลพิษที่สนใจไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
ของประเทศไทย เช่น ค่ำแนะนำของ Arizona, Vermont, WHO เป็นต้น
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
 ข้อมูลนำเข้ำ (Input) แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์

3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรนำเสนอในรำยงำนฯ ดังนี้
 เสนอตำรำงสรุปผลกำรประเมินทั้ง 2 กรณี โดยให้ระบุพิกัดของจุดที่เกิดค่ำควำมเข้มข้นสูงสุด

และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ และพิกัดของจุดสังเกตอ่อนไหว
 แสดงแผนผั ง เส้ นระดับ ควำมเข้ ม ข้ นเท่ ำ (Isopleths) โดยแบ่ ง ช่ วงของระดับ ควำมเข้ ม ข้ นที่

เหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผลกระทบในภำพรวมต่อพื้นที่ศึกษำ พร้อมทั้งระบุ จุด
ที่เกิดควำมเข้มข้นสูงสุด
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 เสนอมำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมำตรกำรติด ตำมตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นอกจำกนี้ ยังมีกำรอธิบำยกำรระบุอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศส ำหรับ VOCs โดยกำรกำหนด
อัตรำกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งกำเนิด (Emission Rate Determination) สำหรับ VOCs ที่มีผลกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพื้นที่ ศึกษำตั้ง แต่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มขึ้น ดำเนินกำรดังนี้
 กรณีโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตหรือกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ให้ใช้ค่ำอัตรำกำร
ระบำยมลพิษตำมหลักกำร 80/20 เฉพำะมลพิษที่ระบำยออกจำกปล่อง (Stack) ซึ่งเกิดจำกกำรใช้
วัตถุดิบหรือสำรเคมีหรือเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต และใช้เกณฑ์ค่ำควบคุมที่เข้มงวดขึ้นจำก
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมกำหนดอย่ำงน้อยร้อยละ 20 สำหรั บแหล่งกำเนิดจำกกำรรั่วระเหย
จำกอุ ป กรณ์ (Fugitive) ทั้ ง หมดของโครงกำรเดิ ม และโครงกำรขยำยก ำลั ง กำรผลิ ต หรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
 กรณีโครงกำรตั้งใหม่ จะต้องใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกปล่องและจำก
กำรรั่วซึมได้มำกที่สุด
ทั้ ง นี้ก ำรประเมินอั ตรำกำรระบำย VOCs ให้พิจ ำรณำ 6 แหล่ ง ก ำเนิด คือ กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์
(Fugitives) กำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) กำรขนถ่ ำ ย (Transportation and Marketing)
ถัง กั ก เก็ บ (Storage Tank) และระบบบ ำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) ตำม (ร่ำง) คู่มื อกำร
ประเมินกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหยจำกแหล่งกำเนิดในโรงงำนอุตสำหกรรม ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดย
ใช้ ข้ อ มู ล ชนิ ด และจ ำนวนของอุ ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ จำกผู้ อ อกแบบซึ่ ง ประเมิ น บนพื้ น ฐำนของ Conceptual or
Preliminary Design หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่ำ เป็นอย่ำงน้อย
กำรกำหนดอัตรำกำรระบำยมลพิษของโครงกำรจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรพิจำรณำเลือกใช้ร ะบบ
บ ำบัดมลพิษซึ่ง จัดเป็นเทคโนโลยีก ำรควบคุม ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (Best Available Control Technology, BACT)
และ/หรือสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ โดยให้ สผ. พิจำรณำ
ตำมข้อกำหนดของ U.S. EPA เป็นกรณีไป (Case-by-Case)
ในเอกสำร “แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรอุตสำหกรรมกลั่น
น้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ และเคมีอื่น ๆ” ของ สผ. ยังมีกำรอธิบำยลักษณะ
ข้อมูลแบบจำลองไว้บำงประกำร เช่น
 แหล่ ง ก ำเนิ ดแบบรั่ ว ระเหยจำกอุ ปกรณ์ (Fugitive) ให้ นำเข้ ำแบบจำลองทำงคณิ ตศำสตร์ ด้วย

พำรำมิเตอร์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบจำลองฯ หรือใช้กำรประเมินแบบพื้นที่ (Area Source)
ระดับควำมสูง 1 เมตร อุณหภูมิ 273 เคลวิน และควำมเร็ว 0.001 เมตรต่อวินำที
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 ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพื้น (Surface Meteorological Data) 1 ปีล่ำสุด กรณีที่เป็นสถำนี

ตรวจวัดรำยชั่วโมงในพื้นที่ศึกษำ (Onsite/Online) หรือ 3 ปีล่ำสุดกรณีที่เป็นสถำนีตรวจวัดรำย 3
ชั่วโมง ที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ศึกษำมำกที่สุดหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษำ ของ
กรมควบคุมมลพิษ หรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กรมอุตุนิยมวิทยำ หรือของ
หน่วยงำนอื่ น ๆ ตำมล ำดับ พร้อมทั้ ง ให้แสดงผัง ลม (Wind Rose) และใช้ข้อมู ล อุตุนิยมวิทยำ
ระดับสูง (Upper Air Met. Data) 1 ปีล่ำสุด กรณีที่ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพื้นจำกสถำนี
ตรวจวัดรำยชั่วโมงในพื้นที่ศึกษำ (Onsite/Online) หรือ 3 ปีล่ำสุดกรณีที่ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ
ระดับผิวพื้นจำกสถำนีตรวจวัดรำย 3 ชั่วโมง โดยเลือกใช้ข้อมูลจำกสถำนีตรวจวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่
ศึกษำมำกที่สุดของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรมอุตุนิยมวิทยำ ตำมลำดับ ทั้งนี้
สำหรับกำรแทนที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำที่หำยไป ทำง สผ. มีกำรระบุแนวทำงปรับข้อมูลไว้ในเอกสำร
แนบที่ 6-1 และเอกสำรแนบ 6-2 ของคู่มือ
 กำรกำหนดข้อมูลจุดสังเกต (Receptor) และระดับควำมสูงของพื้นที่ (Receptor and Terrain

Elevation Information) ดังนี้
- กำหนดให้ใช้พิกัดภูมิศำสตร์แบบ Universal Transverse Mercator (UTM) และสัณฐำนโลก

มำตรฐำนแบบ WGS84
- กำหนดพื้นที่ศึกษำครอบคลุมอย่ำงน้อย 25 กิโลเมตร x 25 กิโลเมตร (สำหรับแหล่งกำเนิดที่

ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง และพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
ไออำร์พีซี) หรืออย่ำงน้อย 10 กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร (สำหรับแหล่งกำเนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
อื่น ๆ) ระบบพิกัดแบบ X-Y (Cartesian) โดยใช้ที่ตั้งของโครงกำรเป็นจุด ศูนย์กลำงของพื้นที่
ศึกษำ และกำหนดควำมละเอียดของกริดแบบไม่คงที่ (Variable Grid Resolution) ดังนี้
 ในพื้นที่โครงกำรจนถึงที่ระยะ 1.5 กิโลเมตร จำกด้ำนนอกขอบรั้ว (Fence Line) ใช้
ควำมละเอี ยด 100 เมตร ในที่ นี้ ขอบรั้วหมำยถึง ขอบเขตของพื้นที่ โ ครงกำรซึ่ง
ประชำชนทั่วไปไม่สำมำรถเข้ำถึงได้หำกไม่ได้รับอนุญำต
 ระยะ 1.5-3 กิโลเมตร ใช้ควำมละเอียด 250 เมตร
 ระยะ 3 กิโลเมตรขึ้นไป ใช้ควำมละเอียด 500 เมตร
- ก ำหนดจุ ดสั งเกตเพิ่ม เติม (Discrete Receptor) ให้ ครอบคลุ มจุ ดที่ มีก ำรตรวจวั ดคุ ณภำพ

อำกำศในบรรยำกำศที่มีอยู่และจุดที่ไวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) เช่น วัด โรงเรียน
สถำนที่รำชกำร โรงพยำบำล สถำนีอนำมัย เป็นต้น
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5

กฎหมำยและมำตรกำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs)

5.1 กฎหมายเฝ้าระวังหรือควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)
กฎหมำยของประเทศไทยที่ประกำศบัง คับใช้อยู่ในปัจจุ บัน ที่ ใช้เ ฝ้ำระวังหรือควบคุม VOCs (ข้อมู ล ณ
ปี พ.ศ. 2562) แบ่งออกเป็น
1) ค่ามาตรฐานและค่าเฝ้าระวัง VOCs ในบรรยากาศ
1.1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดลอมแห่งชำติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี โดยกำหนดมำตรฐำนสำหรับสำรอินทรีย์ระเหยไว้ 9
ชนิด
1.2) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่ำเฝ้ำระวังสำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศ
โดยทั่วไปในเวลำ 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552 โดยกำหนดค่ำเฝ้ำระวัง VOCs ในบรรยำกำศโดยทั่วไปรวม 19 ชนิด
ทั้งสำรที่เป็นสำรก่อมะเร็ง (Carcinogen) และสำรที่ไม่ได้เป็นสำรกอมะเร็ง (Non-carcinogen) ซึ่งอำจมีควำม
เข้มข้นสูงในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมงจนส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนที่สัมผัสโดยกำรหำยใจเข้ำสู่ร่ำงกำย
2) กฎหมายควบคุม VOCs จากแหล่งก้าเนิด
2.1) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อย
ทิ้ ง ไอน้ำมันเบนซินจำกคลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 โดยกฎหมำยฉบับนี้บังคับ ใช้กั บโรงงำนที่มีคลังน้ำมัน
เชื้อเพลิง สถำนที่เก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง และสถำนที่ที่มีกำรรับหรือจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใชเก็บรักษำ รับ หรือ
จ่ำยน้ำมันเบนซิน โดยกำหนดมำตรฐำนไอน้ำมันเบนซินที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยำกำศในขณะที่มีกำรรับหรือจ่ำย
น้ำมั นโดยรถขนส่ง น้ำมั นเชื้อ เพลิงในเวลำ 1 ชั่วโมง ต องมี ค ำเฉลี่ยไม่ เ กิ น 17 มิ ล ลิก รัม ตอลิตรในรูป TVOC
(Milligram Total VOCs/Liter in emitted vapour)
2.2) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อย
ทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี พ.ศ. 2553 โดยกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้กับโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี
ล ำดับ ที่ 42 หรือ ลำดับที่ 44 ซึ่ง มี ก ำรผลิต ใช หรือเก็บรักษำสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน หรือสำรไวนิลคลอไรด์
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โดยกำหนดมำตรฐำนควบคุมควำมเข้มขนของสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน และสำรไวนิลคลอไรด์ แต่ละชนิดต้องมีค่ำ
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
2.3) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อย
ทิ้งสำรเบนซีน และสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี พ.ศ. 2557 โดยกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้กับ
โรงงำนอุตสำหกรรมเคมี ลำดับที่ 42 หรือลำดับที่ 44 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหยในกระบวนกำรผลิต ตั้งแต่ 36
ตันต่อปีขึ้นไป และมีกำรผลิตหรือใช้สำรเบนซีน หรือสำร 1,3-บิวทำไดอีน โดยกำหนดมำตรฐำนควบคุมควำม
เข้มข้นของสำรเบนซีนต้องไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และสำร 1,3-บิวทำไดอีน ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร
2.4) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรรั่วซึมของสำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2555 โดยบังคับ ใช้กับโรงงำน
ลำดับที่ 42, 44, 49 และ 89 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหยในกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป โดยมี
อุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดคือ ปั๊ม (Pumps) เครื่องอัดอำกำศ (Compressors) อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว
(Agitators หรื อ Mixers) วำล์ ว (Valves) ท่ อ ส่ ง ปลำยเปิ ด (Open-ended lines) ข้ อ ต่ อ หรื อ หน้ ำ แปลน
(Connectors หรื อ Flanges) อุ ป กรณ์ ล ดควำมดั น (Pressure Relief Devices) จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ ำ งสำรเคมี
(Sampling Connections)
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ตารางที่ 26 ค่ามาตรฐานควบคุม VOCs ในบรรยากาศของประเทศไทย
ชื่อกฎหมาย
มาตรฐานควบคุม VOCs ในบรรยากาศ
มำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยใน
บรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี
(9 ชนิด)

ค่ำเฝ้ำระวังสำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย
ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 ชั่วโมง
(19 ชนิด)

สารที่ควบคุม
เบนซีน
1,3-บิวทำไดอีน
1,2-ไดคลอโรอีเทน
ไวนิลคลอไรด์
ไตรคลอโรเอทิลีน
ไดคลอโรมีเทน
1,2-ไดคลอโรโพรเพน
เตตระคลอโรเอทิลีน
คลอโรฟอร์ม
เบนซีน
1,3-บิวทำไดอีน
1,2-ไดคลอโรอีเทน
ไวนิลคลอไรด์
ไตรคลอโรเอทิลีน
ไดคลอโรมีเทน
1,2-ไดคลอโรโพรเพน
เตตระคลอโรเอทิลีน
คลอโรฟอร์ม
อะซีตัลดีไฮด์
อะโครลีน
อะคริโลไนไตรล์
เบนซิลคลอไรด์
โบรโมมีเทน
คำร์บอนเตตระคลอไรด์
1,2-ไดโบรโมอีเทน
1,4-ไดคลอโรเบนซีน
1,4-ไดออกเซน
1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน
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ค่าควบคุม

หน่วย

1.7
0.33
0.4
10
23
22
4
200
0.43
7.6
5.3
48
20
130
210
82
400
57
860
0.55
10
12
190
150
370
1100
860
83

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
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ตารางที่ 26 ค่ามาตรฐานควบคุม VOCs ในบรรยากาศของประเทศไทย (ต่อ)
ชื่อกฎหมาย
มาตรฐานควบคุม VOCs จากแหล่งกาเนิด
มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี
มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งไอน้ำมัน
เบนซินจำกคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีน
และสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมี
มำตรฐำนควบคุมกำรรั่วซึมของ
สำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำน
อุตสำหกรรม

สารที่ควบคุม

ค่าควบคุม

หน่วย

5
5

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร

17

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร

เบนซีน

7

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร

1,3-บิวทำไดอีน

5

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร

500
(ทุกอุปกรณ์
ยกเว้นปั๊มสำหรับ
ของเหลวและ
อุปกรณ์ที่ใช้กวน
หรือผสม
ของเหลว)
5,000
(ปั๊มสำหรับ
ของเหลว)
10,000
(อุปกรณ์ที่ใช้กวน
หรือผสม
ของเหลว)

ส่วนในล้ำนส่วน

1,2-ไดคลอโรอีเทน
ไวนิลคลอไรด์
สำรอินทรีย์ระเหยทั้งหมด
(Total VOCs)

สำรอินทรีย์ระเหยทั้งหมด
(TVOC)
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5.2 มาตรการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปัจจุบัน
 การรายงานผลการระบาย VOCs จากแหล่งก้าเนิดประเภทรั่วซึม
โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีประเภทกำรผลิตลำดับที่ 42, 44, 49, และ 89 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหย
ตั้ง แต่ 36 ตันต่อ ปีขึ้นไปนั้น จะต้อ งจัดทำบัญชีรำยชื่ออุปกรณ์พร้อมผลกำรตรวจวัดและกำรซ่อมแซมให้เป็น
ปัจจุบัน โดยรวบรวมจัดทำสรุปตำมแบบรำยงำนที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนด แล้วจัดส่งให้ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลโดยตรงทุก 6 เดือน โดยให้รำยงำนปริมำณ VOCs รวมในรูปมีเทน (Total
Volatile Organic Compounds: TVOC, as Methane) ที่ รั่ วซึ ม จ ำ ก อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อง ต รวจวั ด ก ำรรั่ ว ซึ ม
ซึ่ง ไม่ ร วมปริม ำณ VOCs ที่ รั่วซึม จำกอุ ป กรณ์ที่ ได้รับ กำรยกเว้นไม่ ต้องตรวจวัดกำรรั่วซึม ตำมแบบ รว.3/1
จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแล กำรรำยงำนข้อมูลครั้งที่ 1
ของเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยนให้รำยงำนภำยในวันที่ 31 กรกฎำคมของปีที่รำยงำน และกำรรำยงำนข้อมูล
ครั้งที่ 2 ของเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคมให้รำยงำนภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปีถัดไป
 การรายงานข้อมูลการระบาย VOCs จ้าแนกตามประเภทแหล่งก้าเนิด
ตำมคู่มือแนวทำงกำรจัดกำรสำรอินทรีย์ระเหย โดยกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้ แ บ่ ง กำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล VOCs จ ำแนกตำมแหล่ ง ก ำเนิ ด เป็ น 6 ประเภท คื อ กำรรั่วซึม
กำรเผำไหม้ กำรเผำทิ้ ง ถัง กั ก เก็ บ กำรขนถ่ำย และระบบบ ำบัดน้ำเสีย ซึ่ง ปัจ จุบันกำรรำยงำนฐำนข้ อ มู ล
กำรระบำย VOCs ยั ง เป็ น แบบสมั ค รใจ ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ โรงงำนในพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สำหกรรมมำบตำพุ ด
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรลดและ
ขจัดมลพิษของโรงงำนอุตสำหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม และท่ำเรืออุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด และแต่งตั้ง
คณะทำงำนตรวจประเมินโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด โดยจัดทำ “คู่มือกำรตรวจ
ประเมินโรงงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุดและ
ท่ำเรือมำบตำพุด” และเอกสำรกำรตรวจเยี่ยมโรงงำน มีกำรดำเนินงำนปีละ 2 ครั้ง โดยในคู่มือจะมีข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกร ข้อมูลกำรระบำยสำรมลพิษซึ่งรวมถึง VOCs จำแนกตำมแหล่งกำเนิดด้วย
 โครงการพัฒนาระบบท้าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)
กรมควบคุม มลพิ ษร่วมกับ JICA กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง ประเทศไทย
ได้จัดทำทำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)
ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลแสดงชนิดและปริมำณของสำรมลพิษที่มีกำรปลดปล่อยจำกแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม โดยแสดง
เป็นตำรำงข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย รำยกำรสำรเคมีภำยใต้ระบบ PRTR ที่มีข้อมูลกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำย
มลพิษจำกกำรรำยงำนข้อมู ลของแหล่ง กำเนิดทั้ง ประเภท Point Source และ Non-Point Source ในหน่วย
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กิโลกรัมต่อปี โดยสำรเคมีที่ต้องรำยงำนปริมำณกำรปล่อยและเคลื่อนย้ำยสู่สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสำรเคมีที่
ครอบคลุมรวม 107 รำยกำร ซึ่งมีจังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่อง

 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร กนอ. เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรกำกับดูแล
และเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรมแบบบูรณำกำร
รวมทั้ ง เป็นศูนย์บัญ ชำกำรและสนับ สนุนข้อมู ล กรณีเ กิ ดเหตุฉุก เฉินหรือภัยพิบัติ โดยมี ศูนย์อยู่ 9 แห่ง เช่น
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด/ท่ำเรือ จังหวัดระยอง นิคมอุตสำหกรรมบำงปู นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้น
โดยมีศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (EMCC) มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน
จำกปล่องระบำย (CEMs) รวมถึงสภำพอุตุนิยมวิทยำแบบ real time แสดงเป็นระบบ e-monitoring
 ความร่ ว มมื อ โครงการน้ า ร่ อ งการจั ด การสาร 1,3-บิ ว ทาไดอี น และเบนซี น ในบรรยากาศ
ด้วยมาตรการ Code of Practice (CoP)
ข้อมูลของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิต มี ใช้ หรือ กั ก เก็ บสำร 1,3-บิวทำไดอีนในพื้นที่ม ำบตำพุดและเชิ ง เนิน จัง หวัดระยอง รวม 15 แห่ง
ได้ลงนำมควำมร่วมมือดำเนินโครงกำรนำร่องกำรจัดกำรสำร 1,3-บิวทำไดอีนในพื้นที่มำบตำพุดและเชิงเนินโดยใช้
มำตรกำร Code of Practice (CoP) เมื่ อ เดือนพฤศจิก ำยน พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสถำบันน้ำและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืน ร่วมเป็นที่ปรึกษำโครงกำร ต่อมำได้ครอบคลุมให้มีกำรจัดกำรสำรเบนซีน โดยมีผู้แทน
จำกส ำนัก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่ง แวดล้อม เข้ำมำเป็นที่ ป รึก ษำเพิ่ม เติม โดยเริ่ม
ดำเนินกำรเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มีบริษัทที่ผลิต มี ใช้ หรือกักเก็บสำรเบนซีนเข้ำร่วม 13 แห่ง โดยเน้น
สร้ำงควำมเข้ำใจร่ำงประกำศฯ CoP และกำรปรับแนวทำงกำรประเมินมลพิษให้เป็นแบบเดียวกัน ต่อมำได้รวมทั้ง
2 โครงกำรเข้ำด้วยกันเพื่อให้กำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ รวมมีบริษัทที่เข้ำร่วมจัดกำรสำร 1,3-บิวทำไดอีน และเบน
ซีน รวม 22 แห่ง
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร CoP จะเน้นไปที่ก ำรจัดกำร VOCs ของโรงงำนตำมกำหนดรอบกำร
ซ่อมบำรุงซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำยมลพิษแบบไม่ปกติ โดยมีมำตรกำรหลักคือ กำรสำรวจกิจกรรมทีม่ ีควำมเสี่ยงใน
กำรปล่อยระบำยสำรมลพิ ษ (Leak Inspection) พร้อมก ำหนดแนวทำงป้องกั น แก้ ไข ก่ อนหยุดซ่อมบ ำรุง
มำตรกำรกำรหยุดเดินเครื่องจักรและซ่อมบำรุงโดยไล่ VOCs ออกจำกกระบวนกำรผลิต มำตรกำรกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศตำมแนวรั้ว (Fence Line Monitoring) ในช่วงกำรซ่อมบำรุงใหญ่ (Turn-around) ไม่น้อยกว่ำ
4 จุดครอบคลุมแนวเขตรั้วโรงงำน กำรกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำหำกคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่บริเวณ
แนวรั้วเกินค่ำเฝ้ำระวัง 24 ชั่วโมงของกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงกำรรำยงำนผลต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำน
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์หลังกิจกรรมซ่อมบำรุง สำหรับในระยะยำวนั้นมีแผนให้โรงงำนต่ำง ๆ มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
VRU เพื่อเพิ่มกำรนำไอระเหยมำใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมำตรกำรสำหรับถังกักเก็บสำรเบนซีน
โครงกำรนำร่องฯ นี้ มีแผนขยำยกำรปฏิบัติไปสู่กำรจัดกำรถังกักเก็บสำรเคมีและหอเผำทิ้งของโรงงำน
ที่ลงนำมควำมร่วมมือ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีแนวทำงปฏิบัติคือ
1) ใช้ CoP ในโรงงำนปิโตรเคมีที่เกี่ยวข้องกับสำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำรเบนซีน อย่ำงต่อเนื่อง
2) เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงโรงงำนที่ร่วมโครงกำร รวมถึงโรงงำนอื่น ๆ ที่มีแผนหยุด
ซ่อมบำรุง
3) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำฯ ทรำบทุก 2 เดือน
4) หำสำเหตุเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำในบริเวณที่มี ค่ำตรวจวัดสูง ทั้งในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม
และชุมชน
5) ขยำยควำมร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนไปสู่ชุมชนโดยผ่ำนหน่วยงำนท้องถิ่น
 ร่างกฎหมายหรือมาตรการควบคุม VOCs ที่อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อด้าเนินการบังคับใช้
ส ำหรับ ร่ำงกฎหมำยหรือ มำตรกำรควบคุม VOCs ที่ อยู่ร ะหว่ำงศึก ษำและทบทวนจำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรบังคับใช้ในอนำคตที่สำมำรถรวบรวมได้ มีดังนี้
1) (ร่ำง) มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีนและสำร 1,3-บิวทำไดอีน ในรูปอัตรำกำรระบำย
(Loading) จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี โดยกำหนดมำตรฐำนควบคุมอัตรำกำรระบำยสำรเบนซีนสำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมีประเภท 42 และ 44 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (รวมท่ำเรือ) นิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) นิคมอุตสำหกรรมผำแดง นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสำหกรรม
อำร์ไอแอล ให้มี ค่ำอั ตรำกำรระบำยรวมต่อพื้นที่ ไม่ เ กิ น 6,000 กิ โ ลกรัม ต่อปี และควบคุม อัตรำกำรระบำย
สำร 1,3-บิวทำไดอีน ไม่เกิน 160 กิโลกรัมต่อปีต่อโรงงำน
2) กำรปรับปรุงมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดยแก้ไข
เพิ่มเติมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศ
เสียจำกโรงงำนกลั่นน้ำมั นปิโ ตรเลียม โดยเพิ่ม กำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุม ควำมเข้ม ข้นขอ งกำรปล่อยทิ้ ง
สำรเบนซีนจำกโรงงำนกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโดยให้ผลต่ำงของระดับควำมเข้มข้นสำรเบนซีน (∆C) ที่วัดระหว่ำง
พื้นที่โรงงำนกับบริเวณรั้วหรือแนวเขตพื้นที่โรงงำนกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมในรูปแบบค่ำเฉลี่ยรำยปี ต้องมีค่ำไม่เกิน
9 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
3) (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกกำรประกอบกิจกำร พ.ศ. ......
4) (ร่ำง) ประกำศกำรรำยงำนกำรใช้หอเผำทิ้ง พ.ศ. .....
5) (ร่ำง) มำตรกำรควบคุมกำรระบำยไอสำรอินทรีย์ระเหยจำกถังกักเก็บ พ.ศ. .....
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