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1 ควำมหมำยของสำรอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds;  

VOCs)  

องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกำ (United States Environmental Protection Agency; 
US.EPA) ให้นิยำมสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) ไว้ว่ำ “สำรประกอบคำร์บอนใด ๆ  (ไม่รวมถึงคำร์บอนมอนอกไซด์ 
คำร์บอนไดออกไซด์ กรดคำร์บอนิก โลหะคำร์ไบด์หรือโลหะคำร์บอเนต และแอมโมเนียมคำร์บอเนต) ซึ่งมีส่วน
ร่วมในกำรเกิดปฏิกิริยำโฟโตเคมิคอล (US.EPA, 2017) ในประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรมให้นิยำมว่ำ 
“สำรประกอบที่มีคำร์บอนอินทรีย์ (Organic Carbon) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีควำมดันไอมำกกว่ำ 0.1 
มิลลิ เมตรปรอท ที่อุณหภูมิ  20 องศำเซลเซียส และควำมดัน 760 มิลลิ เมตรปรอท ยกเว้น มี เทน 
คำร์บอนมอนอกไซด์ คำร์บอนไดออกไซด์ โลหะคำร์ไบด์หรือคำร์บอเนต แอมโมเนียมคำร์บอเนต” กรมควบคุม
มลพิษให้นิยำมว่ำ “กลุ่มของสำรประกอบอินทรีย์ ที่มีควำมดันไอมำกกว่ำ 1 มิลลิเมตรปรอท สำมำรถระเหยเป็น
ไอกระจำยตัวไปในอำกำศได้ง่ำยที่อุณหภูมิและควำมดันปกติ ไอเหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนรูปกลับเป็นของเหลวหรือ
ของแข็งตำมสภำวะเดิมได้โดยกำรเพิ่มอุณหภูมิหรือลดควำมดัน โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของ
คำร์บอนและไฮโดรเจน อำจมีออกซิเจนหรือธำตุฮำโลเจน เช่น คลอรีน โบรมีน ร่วมอยู่ด้วย” และวรำวุธ เสือดี 
(2555) ได้ให้นิยำมค ำว่ำสำรประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ไว้ในคู่มือ “แนวทำงกำรจัดกำรสำรอินทรีย์ระเหย” 
ว่ำเป็นสำรประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวที่มีองค์ประกอบของคำร์บอนอินทรีย์ ( Organic 
Carbon) เช่น พันธะระหว่ำงคำร์บอนกับคำร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน หรือซัลเฟอร์ ยกเว้นกลุ่มคำร์บอเนต
คำร์บอน (เช่น แคลเซียมคำร์บอเนต) กลุ่มคำร์บอนคำร์ไบด์ (เช่น แคลเซียมคำร์ไบด์) คำร์บอนมอนอกไซด์ 
คำร์บอนไดออกไซด์ โดยเป็นสำรที่มีควำมดันไอมำกกว่ำ 0.1 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส  
ควำมดัน 760 มิลลิเมตรปรอท 

ค ำจ ำกัดควำมดังกล่ำวท ำให้ VOCs มีขอบเขตกว้ำงมำก ในทำงปฏิบัติจึงตีควำมเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมและกำรจัดกำรที่ก ำหนด เช่น ในสหรัฐอเมริกำมีขอบเขตในกำรควบคุมและจัดกำร
จ ำแนกตำมขอบเขตงำนที่รับผิดชอบ (program) ซึ่งมักจ ำแนกตำมตัวกลำง (media) ที่สำรกลุ่มนี้ปรำกฏอยู่ 
ส ำหรับในคู่มือนี้จะใช้นิยำมของกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งให้นิยำมว่ำ “สารประกอบที่มีคาร์บอนอินทรีย์ 
(Organic Carbon) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีความดันไอมากกว่า 0.1 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 20  
องศาเซลเซียส และความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท ยกเว้น มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะ
คาร์ไบด์หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต” 
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โดยทั่วไปกำรจัดกำรหรือควบคุม VOCs ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จะต้องมีเกณฑ์ทั้งในบรรยำกำศ สถำนที่
ท ำงำน จำกแหล่งก ำเนิด ซึ่งหลักกำรและวิธีกำรที่อ้ำงถึงส่วนใหญ่เป็นหลักกำรที่ใช้กันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ในประเทศไทยมีกำรประกำศใช้มำตรฐำน VOCs ในบรรยำกำศ โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติออก
ก ำหนดมำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี ส ำหรับ  VOCs 9 ชนิด และ
ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก ำหนดค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 
24 ช่ัวโมง พ.ศ. 2552 โดยก ำหนดค่ำเฝ้ำระวังสำรสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปรวม 19 ชนิด  
ทั้งสำรที่เป็นสำรก่อมะเร็ง (carcinogen) และสำรที่ไม่ได้เป็นสำรกอมะเร็ง (non-carcinogen) ซึ่งอำจมีควำม
เข้มข้นสูงในช่วงเวลำ 24 ช่ัวโมง จนส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนที่สัมผัสโดยกำรหำยใจเข้ำสู่ร่ำงกำย 

โดยสรปุกจิกรรมหรอือุตสำหกรรมที่มีกำรปล่อย VOCs อย่ำงมีนัยส ำคัญ ได้แก่  

1. อุตสำหกรรมเคลอืบผิว 
2. อุปกรณ์ในกลุ่มเตำเผำที่ใช้ในโอกำสต่ำง ๆ 
3. โรงกลั่นน้ ำมัน (จำกหน่วยผลิตบำงหน่วย) 
4. ถังกักเกบ็ VOCs ขนำดควำมจุมำกกว่ำ 40,000 แกลลอนข้ึนไป 
5. ถังกักเกบ็ VOCs ขนำดควำมจุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 40,000 แกลลอน 
6. โรงกลั่นน้ ำมัน (จำกกำรรั่วระเหยจำกอปุกรณ์) 
8. คลังกักเก็บน้ ำมันเบนซิน 
9. ถังกักเกบ็น้ ำมันเบนซินขนำดเล็ก (ที่มีกำรควบคุมระดับที ่1) 
10. กระบวนกำรล้ำงไขมันออกจำกผิว 
11. กำรลำดผิวด้วยแอสฟัลต ์
12. กระบวนกำรผลิตเอทิลีน 
13. ศิลปกรรมกำรพิมพ์ (graphic arts systems) 
14. ระบบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม 
15. กำรผลิตยำงรถ 
16. กำรผลิตสำรอินทรีย์สงัเครำะห์และโพลีเมอร์ (กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์) 
17. กำรผลิตสำรลดแรงตึงผิว 
18. กำรผลิตยำนอวกำศและกำรซ่อมบ ำรุง 
19. กำรผลิตและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีเ่คลื่อนย้ำยได้ 

(วรำวุธ เสือดี, 2555) 
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2 กำรจัดท ำบัญชีกำรปล่อยสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventories) 

เทคนิคบัญชีกำรปล่อยสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventories) ที่มีกำรน ำมำใช้จริง แบ่งแหล่งก ำเนิด 
VOCs ออกเป็น 6 แหล่ง ประกอบด้วย กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์ (Fugitives) กำรเผำไหม้ (Combustion)  
ถังกักเก็บ (Storage Tank) กำรขนถ่ำย (Transportation and Marketing) หอเผำทิ้ง (Flare) และระบบบ ำบัด 
น้ ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) แต่ละแหล่งก ำเนิดมีหลักกำรและเทคนิคดังต่อไปนี้ 

2.1 การรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives) 

วรำวุธ เสือดี (2555) อธิบำยวิธีกำรประเมิน โดยอ้ำงอิงจำกเอกสำร Protocol for Equipment Leak 
Emission Estimates (US.EPA, 1995) โดยใช้หลักกำรคือ 

วิธี Average Emission Factor Approach ใช้กำรประเมินโดยคูณจ ำนวนอุปกรณ์ (วำล์ว ข้อต่อ ฯลฯ) 
ด้วยสัมประสิทธ์ิกำรปล่อย VOCs ที่จ ำแนกตำมสถำนะของสำรที่ผ่ำนอุปกรณ์นั้น โดยจ ำแนกเป็นสถำนะก๊ำซ 
(Gas) ของเหลวเบำ (Light Liquid) และของเหลวหนัก (Heavy Liquid) (ก๊ำซหรือไอ หมำยถึงสถำนะของ
สำรอินทรีย์ที่มีสถำนะเป็นก๊ำซหรือไอขณะที่ปรำกฏอยู่ในอุปกรณ์หรือท่อ ของเหลวเบำ (Light Liquid) หมำยถึง 
VOCs ที่อยู่ในท่อหรืออุปกรณ์อยู่ในสถำนะของเหลวตั้งแต่ 1 ชนิดข้ึนไป โดยที่ VOCs ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลำย
ชนิดที่เป็นองค์ประกอบ มีควำมดันไอ (Vapor Pressure) มำกกว่ำ 0.3 กิโลปำสคำลที่ 20 องศำเซลเซียส โดยมวล
รวมของ VOCs กลุ่มนี้ ต้องมีรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 โดยน้ ำหนัก และมีสถำนะเป็นของเหลวขณะที่บรรจอุยู่
ในอุปกรณ์ ส่วนของเหลวหนัก (Heavy Liquid) หมำยถึง VOCs ที่อยู่ในท่อหรืออุปกรณ์อยู่ในสถำนะของเหลว
ตั้งแต่ 1 ชนิดข้ึนไปและมีคุณสมบัติไม่ใช่ของเหลวเบำ) 

กำรนับจ ำนวนอุปกรณ์ที่อำจมีกำรรั่วระเหยของ VOCs นั้น มีหลักกำรดังต่อไปนี้ 

1) ใช้งำนกับท่อหรือกำรไหลผ่ำนที่มีสัดส่วน VOCs ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละสิบโดยมวล 

2) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรำยกำรอุปกรณ์ ให้เทียบเคียงลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ กับรำยกำรอุปกรณ์
ที่มีอยู่เช่น เครื่องกวน ให้นับรวมกับปั๊มที่ใช้งำนกับของเหลวเบำ หัวเติมสำรเคมีลงในภำชนะ (เช่น หัวจ่ำยน้ ำมัน) 
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) มีค่ำต่ ำกว่ำควำมดันของบรรยำกำศภำยนอกอย่ำงน้อย 5 กิโลปำสคำล 

3.2) กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์นั้นไม่ได้ปล่อยสู่บรรยำกำศ เช่น กำรต่อทำงออกจำกวำล์วลดควำมดัน 
(Pressure Release Valve) กับระบบปิด โดยระบบปิด (Closed System) คือระบบที่ควบคุมอุปกรณ์ไม่ให้ม ี
กำรระบำยไอ VOCs ออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบท่อปิด (Closed–vent system) ที่มีกำรบ ำบัดโดยกำรต่อเข้ำ
ระบบเผำทิ้ง (Flare) หรือผ่ำนระบบดูดซับ (Absorber) หรือระบบหมุนเวียนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต (Closed–
loop system) หรือในกำรใช้งำนปกติอุปกรณ์นั้นไม่ได้สัมผัสกับกระแสกำรไหลของ VOCs ในท่อ 

3.3) อุปกรณ์นั้นถูกหุ้มหรือปิดคลุมต ำแหน่งที่อำจมีกำรรั่วระเหย เช่น ที่ก้ำนวำล์ว เป็นต้น 

3.4) อุปกรณ์นั้นมีระบบควบคุม 2 ช้ัน เช่น Double mechanical sealed หรือ Dual mechanical 
sealส ำหรับวำล์วหรือปั๊ม 

ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรระบำยมลพิษเฉลี่ย (Average Emission Factor) แสดงดังตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 1 ค่า Average Emission Factor ของโรงกลั่น 
ประเภทอุปกรณ์ สถานะของสาร ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 1 

Valves Gas 0.0268 

Light Liquid 0.0109 

Light Liquid 0.00023 
Pump seals 2 Light Liquid 0.114 

Heavy Liquid 0.021 

Compressor seals Gas 0.636 

Pressure relief valves Gas 0.16 
Connectors ทุกสถำนะ 0.00025 

Open-ended lines ทุกสถำนะ 0.0023 

Sampling connections ทุกสถำนะ 0.0150 
1 เป็นค่ำอัตรำกำรระบำยส ำหรับ non-methane organic compound 
2 ค่ำ factor ของ light liquid pump seal เอำไปประเมินอัตรำกำรร่ัวซึมจำก agitator seals ได้  
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ตารางท่ี 2 ค่า Average Emission Factor ของ Marketing Terminals 
ประเภทอุปกรณ์ สถานะของสาร ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 1 

Valves Gas 1.3e-05 
Light Liquid 4.3e-05 

Pump seals Gas 6.5e-05 
Light liquid 5.4e-04 

Others (compressors 
and others) 2 

Gas 1.2e-04 
Light liquid 1.3e-04 

Fittings (connectors 
and flanges) 3 

Gas 4.2e-05 
Light liquid 8.0e-06 

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

ตารางท่ี 3 ค่า Average Emission Factor ของโรงน้า้มันและกา๊ซ 
ประเภทอุปกรณ์ 1 สถานะของสาร ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 2 

Valves Gas 4.5e-03 

Heavy oil 8.4e-06 

Light oil 2.5e-03 
Water/Oil 9.8e-05 

Pump seals Gas 2.4e-03 

Heavy oil NA 

Light oil 1.3e-02 
Water/Oil 2.4e-05 

Others 3 Gas 8.8e-03 

Heavy oil 3.2e-05 

Light oil 7.5e-03 
Water/Oil 1.4e-02 

Connectors Gas 2.0e-04 

Heavy oil 7.5e-06 
Light oil 2.1e-04 

Water/Oil 1.1e-04 

Flanges Gas 3.9e-04 

Heavy oil 3.9e-07 
Light oil 1.1e-04 

Water/Oil 2.9e-06 
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ตารางท่ี 3 ค่า Average Emission Factor ของโรงน้า้มันและกา๊ซ (ต่อ) 
ประเภทอุปกรณ์ 1 สถานะของสาร ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 2 

Open-ended lines Gas 2.0e-03 

Heavy oil 1.4e-04 
Light oil 1.4e-03 

Water/Oil 2.5e-04 
1 Water/Oil emission factors ใช้กับน้ ำมันที่มีองค์ประกอบของน้ ำมำกกว่ำร้อยละ 50 แต่หำกมีน้ ำเป็นองค์ประกอบมำกกว่ำร้อยละ 99 ให้ตีควำมว่ำ
ไม่มีกำรระบำย VOC 
2 เป็นค่ำอัตรำกำรระบำยส ำหรับ total organic compound (รวม non-VOC’s เช่น methane และ ethane) และใช้กับ 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 
 

ตารางท่ี 4 ค่า Average Emission Factor ของโรงงานกลุ่ม SOCMI 
ประเภทอุปกรณ์ สถานะของสาร ค่า Emission Factor (kg/hr/source) 1 

Valves Gas 0.00597 

Light Liquid 0.00403 
Heavy Liquid 0.00023 

Pump seals 2 Light Liquid 0.0199 

Heavy Liquid 0.00862 
Compressor seals Gas 0.228 

Pressure relief valves Gas 0.104 

Connectors ทุกสถำนะ 0.00183 

Open-ended lines ทุกสถำนะ 0.0017 
Sampling connections ทุกสถำนะ 0.0150 

1 เป็นค่ำอัตรำกำรระบำยส ำหรับ Total Organic Compound 
2 ค่ำ factor ของ light liquid pump seal เอำไปประเมินอัตรำกำรร่ัวซึมจำก agitator seals ได ้
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US.EPA ได้แสดงสูตรค ำนวณอัตรำกำรรั่วซึมรวมจำกทุกอุปกรณ์ส ำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภทในหน่วย
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง (kg/hr) ได้แก่ 

ETOC = FA × WFTOC × N 

โดยที่ 

ETOC = อัตรำกำรรั่วซึมรวมจำกทุกอปุกรณ์ส ำหรบัอุปกรณ์แต่ละประเภท หน่วยกิโลกรมัต่อ
ช่ัวโมง (kg/hr) 

FA = ค่ำ Average Emission Factor ส ำหรับแต่ละประเภทอุปกรณ์ (kg/hr/source) 
โดยอ้ำงอิงตำมที่ปรำกฏในตำรำงค่ำสัมประสิทธ์ิ 

WFTOC = สัดส่วน TOC เฉลี่ยโดยน้ ำหนัก (Average Weight Fraction of TOC) ของสำรที่
ไหลผ่ำนอุปกรณ์ 

N = จ ำนวนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนตำมประเภทอุปกรณ์หรือช้ินส่วนน้ัน ๆ ที่สำรไหลผ่ำน 

ส ำหรับกลุ่มโรงกลั่น กรณีสำรที่ไหลผ่ำนอุปกรณ์มีองค์ประกอบของมีเทนอยู่ด้วย จะต้องปรับค่ำ  FA 
เพื่อให้ครอบคลุมสำรประกอบอินทรยี์ทั้งหมดในสำยกำรผลติน้ัน เนื่องจำกค่ำสัมประสิทธ์ิของกลุ่มโรงกลัน่ใช้ไดก้บั
สำรกลุ่ม Non-methane Organic Compounds เท่ำนั้น โดยมีสูตรกำรปรับค่ำ FA ของโรงกลั่นคือ 

FA (refineries) = WFTOC / WFTOC - WFmethane 

โดย WFmethane เท่ำกับสัดส่วนสำรมีเทนเฉลี่ยโดยน้ ำหนัก (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
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ส ำรวจพบสำรมีเทนไม่เกินร้อยละ 10 

ตัวอย่างการค านวณการรั่วซึมจากแต่ละอุปกรณ์ 

1) หน่วยผลิตของกลุ่ม SOCMI มีอุปกรณ์เป็น Gas valve จ ำนวน 100 ช้ิน สำรอินทรีย์ที่ไหลผ่ำน
ประกอบด้วย TOC ร้อยละ 90 และมีไอน้ ำอีกร้อยละ 10 สำมำรถค ำนวณอัตรำกำรรั่วซึมจำก 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 มีอุปกรณ์เป็น Gas valve จ ำนวน 100 ช้ิน สำรอินทรีย์ที่ไหลผ่ำนประกอบด้วย Non-
methane TOC ร้อยละ 80 มีเทนร้อยละ 10 (จึงรวมร้อยละของ TOC โดยน้ ำหนักได้เป็น 90) และไอน้ ำ 
ร้อยละ 10 สำมำรถค ำนวณอัตรำกำรรั่วซึมจำก 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) 

ใช้ส ำหรับแหล่งก ำเนิดในหน่วยกำรผลิตที่มีกำรเผำไหม้ เช่น เตำเผำ หม้อต้มไอน้ ำ หอเผำ โดยรวบรวมจำก
ข้อมูลใน Compilation of Air Pollutant Emission Factors: AP42 ซึ่งเป็นเอกสำรที่มีข้อมูลอัตรำกำรปล่อย 
VOCs ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูป TVOCs ซึ่งสอดคล้องกับกำรควบคุมเพื่อลดปัญหำโอโซนในบรรยำกำศระดับผวิพืน้ 
โดยค่ำ Emission Factor แสดงดังตารางท่ี 5 ถึงตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 5 Emission Factors for Total Organic Compounds (TOC), Methane, and Non-
methane TOC (NMTOC) from Uncontrolled Fuel Oil Combustion 

 
Firing Configuration 

(SCC) 

TOCb 
Emission 
Factor 

(Ib/103gal) 

Methaneb 
Emission 
Factor 

   (Ib/103gal) 

NMTOCb 
Emission 
Factor 

  (Ib/103gal) 

Utility boilers 

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

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

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

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

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

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

Industrial boilers 

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

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

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

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

Commercial/institutional/residential combustors 

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

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

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

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

Residential fuirnace(A2104004/A2104011) 

 

1.04 

1.04 

1.04 

1.04 

1.04 

1.04 

 

1.28 

1.28 

0.052 

0.052 

 

1.605 

1.605 

0.556 

0.556 

2.493 

 

0.28 

0.28 

0.28 

0.28 

0.28 

0.28 

 

1.00 

1.00 

0.052 

0.052 

 

0.475 

0.475 

0.216 

0.216 

1.78 

 

0.76 

0.76 

0.76 

0.76 

0.76 

0.76 

 

0.28 

0.28 

0.2 

0.2 

 

1.13 

1.13 

0.34 

0.34 

0.713 
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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ตารางท่ี 6 Emission Factors for Speciated Organic Compounds from Fuel Oil Combustiona 

Organic Compound 
Average Emission 

Factorb 
(Ib/103gal) 

EMISSION 
FACTOR 
RATING 

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 

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 

C 
E 
C 
C 
E 
D 
E 
C 
D 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
C 
C 
C 
C 
C 
E 

a Data are for residual oil-fired boilers, Source Classification Codes (SCCs) 1-01-004-01/04.  
b 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.  
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ตารางท่ี 7 Emission Factors for Criteria Pollutants and Greenhouse Gases from Natural Gas 
Combustion  

PoIIutant 
Emission Factor 

(Ib/106scf) 
Emission Factor Rating 

CO2
b 

Lead 
N2O(UncontroIIed) 
N2O(ControIIed-Low-NOx burner) 
PM(Total)c 
PM(Condensable)c 
PM(Filterable)c 
SO2

d 
TOC 
Methane 
VOC 

120,000 
0.0005 

2.2 
0.64 
7.6 
5.7 
1.9 
0.6 
11 
2.3 
5.5 

A 
D 
E 
E 
D 
D 
B 
A 
B 
B 
C 

a 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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ตารางท่ี 8 Emission Factors for Speciated Organic Compounds from Natural Gas Combustion 
CAS No. PoIIutant Emission Factor (Ib/106scf) Emission Factor Rating 

91-57-6 
56-49-5 
 
83-32-9 
203-96-8 
120-12-7 
56-55-3 
71-43-2 
50-32-8 
205-99-2 
191-24-2 
205-82-3 
106-97-8 
218-01-9 
53-70-3 
25321-22-6 
74-84-0 
206-44-0 
86-73-7 
50-00-0 
110-54-3 
193-39-5 
91-20-3 
109-66-0 
85-01-8 
74-98-6 
129-00-0 
108-88-3 

2-MethyInaphthaIeneb,c 
3-MethyInaphthaIeneb,c 
7,12-DimethyIbenz(a)anthraceneb,c 
Acenaphththeneb,c 
Acenaphthyleneb,c 
Anthraceneb,c 
Benz(a)anthraceneb,c 
Benzeneb 
Benzo(a)pyreneb,c 
Benzo(b)fluorantheneb,c 
Benzo(g,h,i)peryleneb,c 
Benzo(k)fluorantheneb,c 
Butane 
Chryseneb,c 
Dibenzo(a,h)anthraceneb,c 
DichIorobenzeneb 
Ethane 
Fluorantheneb,c 
Fluoreneb,c 
Formaldehydeb 
Hexaneb 
Indeno(1,2,3-cd)pyreneb 
Naphthaleneb 
Pentane 
Phenanathreneb, c 
Propane 
Pyrene b, c 
ToIueneb 

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 

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 

a 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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วิธีกำรค ำนวณที่ระบุอยู่ในคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษส ำหรับโรงงำ น

อุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมีในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงล่ำสุด พ.ศ. 2556) โดยคณะท ำงำนพัฒนำคู่มือ  

กำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ได้รำยงำนวิธีกำร

ประเมินกำรปลดปล่อย VOCs จำกกระบวนกำรเผำไหม้ไว้ 2 วิธีดังนี้ 

1) การตรวจวัดความเข้มข้นในไอเสียโดยตรง 

สำรประกอบอินทรีย์ระเหยจะถูกระบำยออกสู่อำกำศจำกแหล่งก ำเนิดของกำรเผำไหม้ เช่น เตำเผำ  

หม้อต้มไอน้ ำ หอเผำ โดยปริมำณมลสำรที่ถูกระบำยนี้สำมำรถค ำนวณได้โดยใช้กำรตรวจวัดควำมเข้มข้นในไอเสีย

โดยตรง จำกสูตร 

Rair, i = Cg,i × Vg × 10−6 

โดยที่ 

Rair i = ปรมิำณสำรเคมีเป้ำหมำยที่ปล่อยสู่อำกำศ (กิโลกรัมต่อปี) 

Cg,i = ควำมเข้มข้นของสำรเคมเีป้ำหมำยในไอเสีย (มลิลิกรมัต่อลูกบำศกเ์มตร) 

Vg = ปรมิำตรของไอเสียต่อปี (ลูกบำศกเ์มตรต่อป)ี  

(ค ำนวณจำก ปริมำตรไอเสียรำยช่ัวโมง (ลูกบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง) คูณด้วยจ ำนวน

ช่ัวโมงท ำงำนของกระบวนกำรเผำไหม้ใน 1 ปี (ช่ัวโมงต่อปี)) 

10−6 = ค่ำกำรแปลงหน่วย จำกมลิลิกรัมเป็นกิโลกรัม 

ตัวอย่างการค้านวณ 

ให้ค านวณหาปริมาณการปลดปล่อยสารเบนซีน (Benzene) สู่บรรยากาศ (กิโลกรัมต่อปี) เมื่อมีข้อมูล 

การตรวจวัดจากปล่องของหม้อไอน้ าเป็นดังนี้ 

- ความเข้มข้นของสาร Benzene ในไอเสียคือ 3.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ณ สภาวะปกติที่  

25 องศาเซลเซียส 1 atm) 

- ปริมาตรไอเสียรายช่ัวโมงคือ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง (ณ สภาวะปกติที่ 0 องศาเซลเซียส  

1 atm) 

- ช่ัวโมงการท างานของหม้อไอน้ าคือ 6,000 ช่ัวโมงต่อปี 
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วิธีการค้านวณ 

ปริมำตรของไอเสียต่อปีมี ค่ำเท่ำกับ  4 ,000 Nm3/hr × 6 ,000 hr/yr = 24 ,000 ,000 Nm3/yr  

(ณ สภำวะมำตรฐำนที่ 0 องศำเซลเซียส 1 atm) 

ปรับควำมเข้มข้นของมลสำรเป็นสภำวะมำตรฐำน จำกสูตรกำรค ำนวณพื้นฐำน  

PV = nRT >> n1 x T1 = n2 x T2 

n1 = n2 (T2 / T1) 

จึงได ้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) ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยมลพิษ 

กำรประเมินโดยใช้ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรปลดปล่อยมลพิษ ใช้สูตรค ำนวณดังนี้ 

Rair i = EFvoc ,i × Vo 

โดยที่ 

Rair i = ปรมิำณกำรปลดปล่อยมลพิษสู่อำกำศของสำรเคมเีป้ำหมำย (กิโลกรัมต่อปี) 

EFvoc ,i = ค่ำสัมประสทิธ์ิกำรปลดปล่อยมลพิษของ VOCs แตล่ะชนิด (กิโลกรัมตอ่ลกูบำศกเ์มตร 
หรอืกโิลกรมัต่อตนัของเช้ือเพลงิทีเ่ผำไหม)้ 

Vo = เช้ือเพลิงที่ถูกใช้ไปต่อปี (ลูกบำศกเ์มตรต่อปี หรือตันต่อปี) 
 

US.EPA ได้รวบรวมอัตรำกำรเกิด VOCs จำกหน่วยกำรผลิตที่มีกำรเผำไหม้ในลักษณะสัมประสิทธ์ิ 

กำรปลดปล่อย VOCs ต่อหน่วยเช้ือเพลิงที่ใช้จำกหลำยแหล่งก ำเนิด โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในเอกสำร AP 42, Fifth 

Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 1 :  Stationary Point and Area 

Sources (US.EPA, 1995) ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูป TVOCs และมีข้อมูลจ ำแนกตำม VOCs บำงชนิดไว้ด้วย 

ตัวอย่ำงข้อมูลค่ำสัมประสิทธ์ิของสำรบำงชนิด แสดงดังตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 9 ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย VOCs ต่อหน่วยเชื้อเพลิงท่ีใช้ จากกระบวนการเผาไหม้น้้ามัน
และก๊าซ 

ชื่อสาร 
ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ 

จากการเผาไหม้น้้ามัน  
(ก.ก./ลบ.ม. ของน้้ามันเชื้อเพลิงท่ีเผาไหม้) 

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ 
จากการเผาไหม้ก๊าซ  

(ก.ก./ลบ.ม. ของก๊าซท่ีเผาไหม้) 
เบนซีน 2.57 x 10-5 3.4 x 10-2 

เอทิลเบนซีน 7.63 x 10-4 ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 

โทลูอีน 7.44 x 10-4 5.4 x 10-2 

ไซลีน 9.01 x 10-4 ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 
อะซีทัลดีไฮด์ ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 0.13 

ฟอร์มัลดีไฮด์ 3.96 x 10-3 1.2 

ฟีนอล ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 0.062 

อะซีโตน 1.01 x 10-2 ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 
เอ็น-เฮกเซน 1.80 x 10-3 29 

แนฟทำลีน 1.36 x 10-2 9.76 x 10-3 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 2.83 x 10-3 ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 
ที่มำ: US.EPA (1995) 

ตารางท่ี 10 ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย VOCs ต่อหน่วยเชื้อเพลิงท่ีใช้ จาก waste oil combustor 

ชื่อสาร 

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ 
จาก waste oil combustor  

Space heaters: Vaporizing Burner   
(ก.ก./ลบ.ม. ของน้้ามันท่ีเผาไหม้) 

ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ 
จาก waste oil combustor  

Space heaters: Atomizing Burner   
(ก.ก./ลบ.ม. ของน้้ามันท่ีเผาไหม้) 

ฟีนอล 2.88 x 10-2 3.36 x 10-4 

ไดคลอโรเบนซีน 9.6 x 10-6 ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แนฟทำลีน 0.156 1.10 x 10-5 

แอนทรำซีน 0.132 1.20 x 10-5 

เบนโซ (เอ) ไพรีน 4.8 x 10-2 ไม่มีค่ำสัมประสิทธ์ิ 
ที่มำ: US.EPA (1995) 
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ตัวอย่างการค้านวณ 

ให้ค านวณการปลดปล่อยสารเบนซีนสู่บรรยากาศเมื่อมีการเผาไหม้น้ ามันดีเซล โดยมีการใช้น้ ามันดีเซล

เพื่อเป็นเช้ือเพลิงคิดเป็น 7,400 ลบ.ม./ปี 

จำกสูตร  Rair i = EFvoc ,i × Vo 

ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรปลดปลอ่ยมลพิษของสำรเบนซีน (Benzene) จำกกำรเผำไหม้น้ ำมัน = 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./ป ี

2.3 ถังกักเก็บ (Storage Tank) 

ในกำรประเมินกำรสูญเสียหรือกำรรั่วระเหยส ำหรบั VOCs ที่บรรจุในถังกักเก็บ (ยกเว้น ถังอัดควำมดันและ 
ถังแปรเปลี่ยนปริมำตรได้ ซึ่งถือว่ำมีกำรรั่วระเหยน้อยมำก) สำมำรถใช้ TANKS model ที่จัดท ำข้ึนโดย USEPA 
โดยส ำนักงำนวำงแผนด้ำนคุณภำพอำกำศและมำตรฐำน (Office of Air Quality Planning and Standards, 
OAQPS) โดยเรียกโปรแกรมสั้นๆ คือ “TANK 4.0” เพื่อประเมินปริมำณ VOCs และสำรพิษในอำกำศ 
(Hazardous Air Pollutants, HAPs) ที่ปล่อยระบำยจำกถังกักเก็บ โดยเนื้อหำและวิธีกำรมีกำรระบุในบทที่ 7 ใน 
"Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources" (AP-
42) , Section 7.1 , Organic Liquid Storage Tanks มีรำยละเอียดควำมหมำยและสูตรค ำนวณที่ ใ ช้ตำม
ลักษณะเฉพำะต่ำง ๆ ของถังกักเก็บแต่ละชนิด (วรำวุธ เสือดี, 2555)  

ในเอกสำร PRTR ของคณะท ำงำนพัฒนำคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมแีละปโิตรเคมี (2556) ได้ระบุวิธีกำรใช้งำนว่ำต้องใส่ข้อมูลต่ำง ๆ  เช่น ควำมสูง เส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
สีถัง รูปร่ำงฝำถัง ชนิดของ Rim Seal (กรณีเป็นถังหลังคำลอย) ปริมำตรสำรที่กักเก็บ เป็นต้น ส ำหรับกำรก ำหนด 
ค่ำควำมสูงของหลังคำ (roof height) รัศมีของหลังคำ (roof radius) และควำมลำดเอียงของหลังคำ (roof 
slope) ให้อ้ำงอิงจำกรูปแนวทำงคิดค่ำ roof slope และ roof radius ของ US.EPA 

2.4 การขนถา่ย (Transportation and Marketing) 

วรำวุธ เสือดี (2555) อธิบำยสูตรค ำนวณกำรระบำยมลพิษจำกกำรขนถ่ำยที่ US.EPA ก ำหนดไว้ใน AP.42 
(5.2 Transportation and Marketing of Petroleum Liquids) แบบต้นฉบับ คือ 
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กำรประเมินกำรรั่วระเหยท ำได้โดยใช้สมกำร 

     LL = 12.46
SxPxM

T
[1 −

eff

100
] 

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

    S   = สัมประสิทธ์ิกำรอิม่ตัว (Saturation Factor หรือ S Factor) ข้ึนอยู่กับวิธีกำรขนถ่ำย 

                        P   = ควำมดันไอของสำรเคมีขณะขนถ่ำย, ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (สมับรูณ์) (psia) 

   M  = น้ ำหนักโมเลกลุของไอ, ปอนด์ต่อปอนด์-โมล (Ib/Ib-mole) 

   T   = อุณหภูมิของสำรเคมีที่ขนถ่ำย, oR (oF + 460) 

  eff  = ประสิทธิภำพของระบบควบคุม, % 

                   (ถ้ำไม่มีระบบบ ำบัด ให้ใส่ค่ำ 0 ส ำหรับ eff) 

ส ำหรับกำรค ำนวณในมำตรำเมตริก ในคู่มือ PRTR ได้อ้ำงอิงเอกสำรซึ่งมีกำรแสดงสูตรส ำหรับกำรใส่ตัวเลข
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 = สัมประสิทธ์ิกำรอิ่มตัว (Saturation Factor) ดังตารางท่ี 11 

P = ควำมดันไอที่เกิดข้ึนจริงของของไหลทีบ่รรจุ (kPa) 

M = น้ ำหนักโมเลกุลของไอระเหย (g/mol) 

T = อุณหภูมิของของไหลที่บรรจุ (K): K = 273 + oC 

Vliq = ปรมิำตรของของไหลที่บรรจุต่อปี (ลกูบำศก์เมตรต่อปี) 
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ตารางท่ี 11 ค่าสัมประสิทธิ์การอ่ิมตัว (Saturation Factor) จากการขนถ่าย 
การส่งสินค้า รูปแบบการท้างาน S Factor 

รถไฟ รถบรรทุกถัง Submerged loading of a clean cargo tank 0.50 

รถแท็งค์/รถยนต์ 
บรรทุกถัง 
(Tank cars) 

Submerged loading: dedicated normal service 0.60 

Submerged loading: dedicated vapour balance service 1.00 

Splash loading of a clean cargo tank 1.45 
Splash loading: dedicated normal service 1.45 

Splash loading: dedicated vapour balance service 1.00 

เรือสินค้ำทำงทะเล Submerged loading: ships 0.20 

Submerged loading: barges 0.50 
 

ตัวอย่างการค้านวณ 

ค ำนวณปริมำณกำรปลดปล่อยมลพิษสู่อำกำศของสำรเบนซีน (Benzene) เมื่อขนถ่ำยด้วยรถแท็งค์ 
รูปแบบกำรท ำงำนคือ Submerged loading of a clean cargo tank ปริมำตรของสำรเบนซีน (Benzene)  
ที่บรรทุกคือ 4,000 ลิตรต่อปี (4 ลูกบำศก์เมตรต่อปี) อุณหภูมิของเบนซีน (Benzene) มีเท่ำกับค่ำ 20 oC  
(เมื่อควำมดันไอของเบนซีน (Benzene) มีเท่ำกับค่ำ 12.7 kPa) และมีกำรติดตั้งระบบควบคุมชนิด 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 หอเผาท้ิง (Flare) 

กำรประเมินกำรปล่อย VOCs ระบุในบทที่ 13.5 Industrial Flares ในเอกสำร EPA's Compilation of 
Air Pollutant Emission Factors (AP-42) (US.EPA, 2018) โดยในตารางท่ี 12 และตารางท่ี 13 สรุปได้ว่ำ
อัตรำกำรปล่อย VOCs ทั้งหมดจำกระบบเผำทิ้งคือ 0.14 ปอนด์ต่อหนึ่งล้ำนบีทียู (0.14 lb/106 Btu) โดยใน 
VOCs ทั้งหมดนี้มี VOCs ที่ไม่รวมมีเทนอยู่ประมำณร้อยละ 45 โดยน้ ำหนัก ในกำรน ำวิธีกำรและหลักกำรนี้ไปใช้
ในกำรประเมินปริมำณ VOCs จำกระบบเผำทิ้ง จะต้องมีข้อมูลอัตรำกำรระบำยมวลของ VOCs เข้ำระบบเผำทิ้ง 
และที่ส ำคัญจะต้องทรำบควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้โดยประมำณของ VOCs ที่เข้ำระบบเผำทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็น
ปริมำณควำมร้อนที่ผ่ำนระบบเผำทิ้งแล้วจึงน ำไปคูณกับค่ำสัมประสิทธ์ิกำรปล่อย VOCs ต่อหน่วยควำมร้อน
ดังกล่ำว จะได้เป็นปริมำณ VOCs ที่ปล่อยออก (วรำวุธ เสือดี, 2555) 
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ตารางท่ี 12 ค่า Emission Factor จากหอเผาท้ิง (Flare) 

ประเภทสาร 
ค่า Emission Factor 

(lb/106 Btu) 

Total Hydrocarbon (methane equivalent) 0.14 

Carbon monoxide 0.37 

Nitrogen oxides 0.068 
Soot 1 0-274 

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) 
 

ตารางท่ี 13 ค่า Hydrocarbon Composition of Flare Emission 

ประเภทสาร 
Hydrocarbon Composition of Flare Emission Volume % 

Average Range 
Methane 55 14 - 83 

Ethane/Ethylene 8 1 - 14 

Acetylene 5 0.3 - 23 

Propane 7 0 - 16 

Propylene 25 1 - 65 
ที่มำ : US.EPA (1995) 

2.6 ระบบบา้บัดน้้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) 

กำรประเมินจำกสูตรค ำนวณ วรำวุธ เสือดี (2555) ได้อธิบำย VOCs จำกระบบรวบรวมและกักเก็บน้ ำเสีย 
และกลไกกำรปล่อย VOCs อธิบำยได้ด้วยสมกำร 

VOCs Emission Rate(per unit area) = - dC

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 ในน้ ำที่เข้ำระบบ, ppm 

                   t =   เวลำ, s 

         kv =  ค่ำคงที่กำรระเหย (Volatilization Constant, s-1) 

โดยค่ำคงที่กำรระเหย หำได้จำกสมกำร 
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เมื่อ,  L   =  ระดับควำมลึกของน้ ำ (ทีม่ีกำรผสม) ในระบบ 

 K0
1  =  สัมประสิทธ์ิกำรเคลื่อนย้ำยมวลของออกซิเจนในน้ ำ 

 D1
c =  สัมประสิทธ์ิกำรแพร่ของ VOCs (C) หรือ ออกซเิจน (O) ในน้ ำ 

 m   =  ค่ำคงที่แสดงกำรปั่นป่วนของน้ ำในระบบ มีค่ำอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 ถ้ำมีกำรเคลื่อนที่ เช่น     
กำรไหล กำรกวน ค่ำน้ีจะสูง 

  R   =  ค่ำคงที่ของก๊ำซ (Deal Gas Constant) 

  T   =  อุณหภูมิ 

  H   =  ค่ำคงที่ ของ Henry (เป็นค่ำเฉพำะ ส ำหรับ VOCs แต่ละชนิด) 

  Kg
w =  สัมประสิทธ์ิกำรเคลื่อนย้ำยมวลของออกซิเจนจำกน้ ำสู่อำกำศ 

  Dg
c =   สัมประสิทธ์ิกำรแพร่ของ VOCs (C) หรือ ออกซเิจน (O) ในอำกำศ 

   n  =   ค่ำคงที่แสดงกำรปั่นป่วนของอำกำศในระบบ ถ้ำมกีำรเคลื่อนที่ควำมเร็วสงูข้ึนค่ำน้ีจะสูง 

จะเห็นได้ว่ำ ค่ำ kv มีผลจำก 2 ส่วน ส่วนแรกคือควำมปั่นป่วนในระบบ เช่น ค่ำ n และ m ซึ่งสำมำรถ
ประเมินได้จำกลักษณะเฉพำะของหน่วยย่อยนั้น เช่น ถ้ำเป็นระบบกำรป้อนน้ ำเสียลงบ่อพักโดยใช้ระบบท่อที่มี
ปลำยเปิดอยู่เหนือระดับผิวน้ ำ ควำมปั่นป่วนจะสูงข้ึนถ้ำควำมสูงของท่อปลำยเปิดจำกระดับน้ ำสูงข้ึน หรือกรณี  
ถังปรับสภำพ ขนำดของควำมปั่นป่วนประเมินได้จำกขนำดของใบพัดที่ใช้กวน และก ำลังของมอเตอร์ที่ใช้
ขับเคลื่อนหรือกรณีที่ใช้อำกำศเป็นเครื่องมือในกำรกวนผสม ขนำดของควำมปั่นป่วนสำมำรถประเมินจำกอัตรำ
กำรไหลของอำกำศที่ใช้ เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อ kv ในส่วนนี้ต้องกำรรำยละเอียดในเชิงกำยภำพของแต่ละ
ระบบย่อย เพื่อประเมินขนำดของควำมควำมปั่นป่วนในระบบ 

ปัจจัยในกลุ่มที่ 2 ที่มีผลต่อค่ำ kv ในส่วนนี้เป็นค่ำเฉพำะสำร เช่น H, DgC, DlC เช่น H ของเบนซีน 
(Benzene) ต่ำงจำก ค่ำ H ของสไตรีน (Styrene) เป็นต้น ดังนั้นถ้ำมี VOCs หลำยชนิดปนอยู่ในน้ ำเสียที่เข้ำสู่
ระบบเดียวกัน VOCs ทุกชนิดจะอยู่ภำยใต้ขนำดของควำมปั่นป่วนที่เท่ำกัน แต่เนื่องจำกค่ำคงที่เฉพำะสำร 
ที่แตกต่ำงกันท ำให้ผลสุดท้ำยจะท ำให้ kv ของแต่ละสำรในหน่วยย่อยเดียวกัน แตกต่ำงกันไปด้วย 
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ส่วนค่ำ C ซึ่งเป็นควำมเข้มข้นของ VOCs ในน้ ำที่เข้ำระบบ จะต้องเป็นค่ำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เฉพำะกรณี
ของแต่ละสำร ซึ่งอำจใช้วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์โดยตรง หรืออ้ำงอิงจำกค่ำเฉลี่ยระยะเวลำนำนหรอืข้อมลู
ทุติยภูมิอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปในกำรใช้งำนจริงส ำหรับกำรประเมินอัตรำกำรรั่วระเหยทั้งระบบ ซึ่งมักมีระบบย่อย
หลำยระบบต่อเช่ือม เติมเข้ำ น ำออก หรือวนกลับ กำรใช้สมดุลมวลสำมำรถประมำณควำมเข้มข้น C  
ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อผ่ำนระบบย่อยหนึ่งไปยังอีกระบบย่อย นั่นคือเรำต้องกำรเพียงควำมเข้มข้นของ VOCs แต่ละ
ชนิดในน้ ำที่เข้ำระบบย่อยแรกเท่ำนั้น ในกำรประเมิน VOCs จำกระบบรวบรวม บ ำบัด และกักเก็บน้ ำเสีย 

นอกจำกนี้ ปัจจุบันมีโปรแกรม WATER9 (The Wastewater and Treatment Emissions Routines) 
เป็นแบบจ ำลองประเมินกำรปล่อยสำรมลพิษทำงอำกำศและ  VOCs จำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ถูกพัฒนำโดย 
US.EPA ใช้ส ำหรับประเมิน VOCs จำกบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 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 ำงำนพัฒนำคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและ  
ปิโตรเคมี ได้อธิบำยข้ันตอนกำรใช้โปรแกรม WATER9 เพื่อประเมินกำรระบำยสำรมลพิษจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ไว้แล้วด้วย 

เมื่อด ำเนินกำรจัดท ำบัญชี VOCs และได้ข้อมูลสำรในลักษณะ Total VOCs แล้ว จำกนั้นด ำเนินกำรจ ำแนก
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 ส่วนในกำรประเมินในแหล่งก ำเนดิ
อื่น เช่น Tank และ Water9 เป็นกำรประเมินกำรปล่อย VOCs รำยสำรอยู่แล้ว ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 ตัวอย่างข้อมูลแหล่งก้าเนิด VOCs จากสายการผลิต (ท่ีมา: วราวุธ เสือดี, 2553) 
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แหล่งก ำเนิดทั้งหมดแยกรำยสำรและรำยแหล่งก ำเนิด โดยใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) 
ส ำหรับ Point Sources และกรัมต่อตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) ส ำหรับแหล่งก ำเนิดแบบพื้นที่ (Area Sources)  
ดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 ตัวอย่างข้อมูลแหล่งก้าเนิด VOCs ท้ังหมดแยกรายสารและรายแหล่งก้าเนิด  
(ท่ีมา: วราวุธ เสือดี, 2553) 
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กรณีโครงกำรหรือกระบวนกำรผลิตที่ไม่มีข้อมูลสำรใน Stream line อำจใช้ฐำนข้อมูล SPECIATE  
ซึ่ง US.EPA ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรระบำยแก๊สอินทรีย์ (Organic gas) จำกแหล่งก ำเนิด 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  จำกแหล่งก ำเนิดหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกถึง 6,654 โปรไฟล์ ตัวอย่ำงหน้ำโปรแกรม SPECIATE แสดงดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ตัวอย่างหน้าโปรแกรม SPECIATE รุ่น 5.0 และหน้าเว็บไซตส์้าหรบัดาวน์โหลด (US.EPA, 2020) 
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ตัวอย่ำงกำร ศึกษำกำรระบำย VOCs แบบแยกรำยสำรในพื้นที่ เ ขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด  
ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสำหกรรม 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มำบตำพุด) นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย นิคมอุตสำหกรรมผำแดง และนิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล 
และท่ำเรืออุตสำหกรรม 1 แห่ง คือ ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยเป็นข้อมูลกำรระบำยปี พ.ศ. 2562 มีข้อมลู
กำรระบำย VOCs ในรูป Total VOCs (หน่วยกิโลกรัมต่อเดือน) ของโรงงำนแต่ละแห่งแยกรำยโรง จำกนั้นแยก
รำยสำรที่สนใจ ได้แก่ สำรเบนซีน สำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน โดยใช้สัดส่วนร้อยละของ
น้ ำหนัก (% by weight) ของสำรนั้น ๆ  ของแต่ละโรง ไปค ำนวณโดยคูณกับค่ำ Total VOCs ที่ได้มำจำกกำรท ำ 
VOCs Inventory ดังที่กล่ำวมำแล้ว ให้ได้หน่วยกำรระบำย Emission เป็นกรัมต่อวินำที (g/s) ทั้งนี้ข้อมูล 
กำรระบำย Emission เป็นลักษณะ Total VOCs ของทั้งพื้นที่โรงงำนซึ่งไม่ใช่ลักษณะ Point Source จึงต้อง
น ำเข้ำข้อมูลแบบ Area Source ซึ่งต้องแปลงหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) เป็นกรัมต่อตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) 
โดยหำรด้วยขนำดพื้นที่โรงงำนในหน่วยตำรำงเมตร ลักษณะข้อมูลดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ตัวอย่างข้อมูลการระบาย VOCs ท่ีแยกรายสารในหน่วยกรัมต่อวินาที (g/s) และกรัมต่อตารางเมตร.วินาที (g/m2.s) กรณีน้าเข้าข้อมูลแบบ Area Source 
 A B C D 

โรงท่ี 
Total VOCs 
Emission 

(kg/month) 

% by weight Emission (g/s) Emission (g/m2.s) 

Benzene 
1,3- 

Butadiene 
1,2-

Dichloroethane 
Benzene 

1,3- 
Butadiene 

1,2- 
Dichloroethane 

Benzene 
1,3- 

Butadiene 
1,2- Dichloroethane 

1 9.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 12,945.14 3.32926348 0.00384146 0 0.166272306 0.000191853 0 6.63918E-07 7.66059E-10 0 

3 2,689.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2,378.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 361.02 2.05 0.1 0 0.002855289 0.000139282 0 3.24457E-08 1.58272E-09 0 
6 113,397 1.7916848 0.681632 0.012151 0.783841361 0.298206109 0.53159226 2.43975E-06 9.28181E-07 1.65461E-06 

7 739.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1,397.1 1.7916848 0.681632 0.012151 0.009657264 0.003674028 0.006549446 1.70941E-08 6.5033E-09 1.1593E-08 
9 1,584.75 1.7916848 0.681632 0.012151 0.010954369 0.004167501 0.007429128 1.57888E-08 6.00672E-09 1.07078E-08 

10 16,180 3.336035 0.02754526 0.00540462 0.208244778 0.001719453 0.033737182 1.0496E-07 8.66646E-10 1.70044E-08 

11 1,224.72 0.06 0 15.6 0.0002835 0 7.371 7.75E-10 0 2.01462E-05 

12 1,067.56 0.06 0 15.6 0.00024712 0 6.42512963 5.52434E-09 0 0.000143633 
13 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 103.22 2.5 14 0 0.000995563 0.005575154 0 1.44668E-08 8.10142E-08 0 

15 3.01 2.5 14 0 2.90316E-05 0.000162577 0 2.13468E-10 1.19542E-09 0 

16 7.72 3.2 0.005 0 9.53086E-05 1.4892E-07 0 3.35409E-09 5.24077E-12 0 

ที่มำ : ข้อมูลกำรระบำย VOCs บำงส่วนจำกผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพ้ืนที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก, 2563 
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จำกตารางท่ี 16 ในคอลัมน์ A เป็นข้อมูลกำรระบำย VOCs ในรูป Total VOCs ในหน่วยกิโลกรัมต่อเดือน  
ที่ได้จำกกำรท ำ VOCs Inventory ซึ่งจะต้องน ำมำจ ำแนกรำยสำร (ตำมสำรที่สนใจ) ดังคอลัมน์ B โดยเป็นข้อมูล 
% by weight ของสำรที่ปลดปล่อยออกมำจำกประเภทกำรผลิตของแต่ละโรงงำนโดยพิจำรณำจำกฐำนข้อมูล 
SPECIATE ตำมประเภทอุตสำหกรรม ซึ่งข้อมูลในคอลัมน์ A จะน ำมำคูณกับสัดส่วนในคอลัมน์ B แล้วแปลงค่ำ 
Emission ให้เป็นหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) ดังที่ปรำกฏในคอลัมน์ C แบบแยกรำยสำร และเนื่องจำกข้อมูลที่
รวบรวมนั้นเป็นลักษณะ Area Source ดังนั้นจึงต้องแปลงค่ำ Emission ในหน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) เป็นกรัมต่อ
ตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) ดังปรำกฏในคอลัมน์ D โดยน ำค่ำในคอลัมน์ C หำรด้วยพื้นที่โรงงำนที่เป็นหน่วย
ตำรำงเมตร ซึ่งเป็นชุดข้อมูลกำรระบำยมลพิษที่ใช้ในกำรน ำเข้ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อประเมิน  
กำรแพร่กระจำย VOCs ระดับพื้นที่ต่อไป โดยตัวอย่ำงกำรระบำย VOCs ที่สนใจ จ ำแนกรำยสำร แสดงดัง 
ตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 ตัวอย่างการระบาย VOCs ท่ีสนใจ จ้าแนกรายสาร 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

จ้านวน
โรงงาน
(แห่ง) 

Total VOCs 
(kg/month) 

% by weight จ้าแนกรายสารเมื่อ
เทียบกับ Total VOCs 

ข้อมูลค่า Emission (g/s) แยกรายสาร 

เบ
นซ

ีน 

1,
3-

บิว
ทา

ได
อีน

 

1,
2-

ได
คล

อ
โร

อีเ
ทน

 

เบ
นซ

ีน 

1,
3-

บิว
ทา

 
ได

อีน
 

1,
2-

ได
คล

อ 
โร

อีเ
ทน

 

ABS 5 
3.01 ถึง 
2,445.22 

2.5 14 0 
2.903E-05 ถึง 

0.024 
1.626E-04 ถึง 

0.132 
0 

Acrylonitrile 1 5.84 0.1 0 0 2.253E-06 0 0 
Aromatics 1 4.92 0.0602137 0.01505342 0 1.143E-06 2.857E-07 0 

Latex 3 
1.15 ถึง 
345.26 

2.5 14 0 
1.109E-05 ถึง 

0.003 
6.211E-05 ถึง 

0.019 
0 

LLDPE 1 53.58 2.5 14 0 5.168E-04 2.894E-03 0 

Oil and Gas 
Production 

1 19.75 0.1 0 0 7.620E-06 0 0 

Olefin 6 
16.68 ถึง 

113,397.00 
1.7916848 0.681632 0.012151 

1.153E-04 ถึง 
0.784 

4.386E-05 ถึง 
0.298 

7.819E-05 ถึง 
0.532 

PE 4 
7.72 ถึง 
235.78 

3.2 0.005 0 
9.531E-05 ถึง 

0.003 
1.489E-07 ถึง 
4.548E-06 

0 

PET 1 7,888.80 12 2.8 0 0.3652 0.0852 0 

Phenol 2 
99.44 ถึง 
1,159.72 

0.0285577 0.0001142 0 
1.096E-05 ถึง 
1.278E-04 

4.382E-08 ถึง 
5.111E-07 

0 

Polyester 2 0.22 ถึง 22.05 0.05 0.006 0 
4.244E-08 ถึง 
4.253E-06 

5.093E-09 ถึง 
5.104E-07 

0 

PP 2 
1,875.03 ถึง 
12,945.14 

3.3292635 0.0038415 0 
0.0241 ถึง 
0.1663 

2.779E-05 ถึง 
1.919E-04 

0 

PS 2 
317.5 ถึง 
355.75 

2.05 0.1 0 
0.0025 ถึง 
0.0028 

1.225E-04 ถึง 
1.372E-04 

0 

PTA 2 
3,685.01 ถงึ 
9,894.70 

0.05 0.006 0 
7.108E-04 ถึง 

0.002 
8.530E-05 ถึง 
2.290E-04 

0 

PVC 3 
23.00 ถึง 
1,224.72 

0.06 0 15.6 
5.324E-06 ถึง 
2.835E-04 

0 
0.1384 ถึง 
7.3710 

Refinery 2 
161,80.00 ถงึ 
25,289.53 

3.336035 0.0275453 0.0054046 
0.208 ถึง 
0.325 

0.0017 ถึง 
0.0027 

0.0337 ถึง 
0.0527 

Solvent 2 
2,732.94 ถึง 
3,881.40 

20 2.5 0 
0.2109 ถึง 
0.2995 

0.0264 ถึง 
0.0374 

0 

Styrene 1 361.02 2.05 0.1 0 0.0029 0.0001 0 

Tank Terminal 3 
69.50 ถึง 
5,256.47 

0.05 0.001 0.0003 
1.341E-05 ถึง 

0.001 
2.681E-07 ถึง 
2.028E-05 

8.044E-06 ถึง 
0.0006 

ที่มำ: ตัวอย่ำงข้อมูลจำกผลกำรศกึษำ Total VOCs และจ ำแนกรำยสำร จำกผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศกึษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นทีอุ่ตสำหกรรม
มำบตำพุดเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก, 2563 
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3 กำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

วรำวุธ เสือดี (2555) ได้อธิบำยเทคนิคในกำรควบคุม VOCs จำกแหลง่ก ำเนิดประเภทต่ำง ๆ ไว้ดังนี ้

3.1 การควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives) 

กำรควบคุม VOCs จำกกำรรั่วซึมมีหลักกำรในกำรควบคุม 2 วิธี คือ 

1) เทคนิคกำรส ำรวจว่ำอปุกรณ์รั่วหรอืไม่ และซอ่มแซมในเวลำที่ก ำหนด 

2) เทคนิคกำรติดตั้งอปุกรณ์เพิ่มเติมที่อุปกรณ์ เพื่อควบคุมกำรรั่วซึม 

เทคนิคที่ใช้ควบคุมกำรรั่วระเหยจำกอปุกรณ์ มหีลักกำรดงันี ้

1) การใช้ Leak Detection and Repair (LDAR) Program 

LDAR Program คือแผนกำรตรวจวัดส ำรวจเพื่อให้ทรำบถึงต ำแหน่งที่มีกำรรั่วซึม โดยมีศัพท์ที่ ใช้ใน 
กำรอธิบำยอัตรำกำรปล่อย VOCs ใน 2 ระดับคือ ระดับ “รั่ว (Leak)” คือกำรที่อุปกรณ์หรือหน่วยผลิตย่อยนั้นมี 
กำรปล่อย VOCs เกินกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด ส่วนอัตรำกำรปล่อย VOCs ในระดับปกติคือ มีอัตรำกำรรั่วระเหยไม่
เกินกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งกฎหมำยของกระทรวงอตุสำหกรรมก ำหนดเกณฑก์ำรรัว่ซึมทีไ่ม่เกิน 500 ppm เทคนิค
นี้มีอยู่ 2 ส่วนย่อย คือ ข้ันตอนกำรวัดส ำรวจ (Leak Detection) และกำรซ่อมบ ำรุง (Repair) 

1.1) กำรวัดส ำรวจ (Leak Detection) เทคนิคในกำรวัดส ำรวจว่ำอุปกรณ์นั้นรั่วซึมหรือไม่ มีหลำยวิธี 
เช่น 

วิธีที่ 1 กำรวัดส ำรวจรำยอุปกรณ์ (Individual Component Survey) เป็นวิธีกำรเดินส ำรวจใน
ลักษณะเฉพำะเจำะจงในแต่ละอุปกรณ์โดยวิธีกำรวัด US.EPA Method 21 

วิธีที่ 2 กำรวัดส ำรวจเชิงพื้นที่ (Area Survey) เป็นวิธีกำรส ำรวจในระดับพื้นที่ก่อน โดยกำรใช้
เครื่องมือที่ระบุใน US.EPA Method 21 โดยปกติในพื้นที่กำรผลิตมักแบ่งเป็นบล็อกและกั้นแยกแต่ละบล็อกด้วย
ถนน หรือทำงเดิน หรือที่ว่ำง ให้เดินชูหัววัดของเครื่องมือวัดให้ห่ำงจำกบล็อกประมำณ 1 เมตรในทิศใต้ลมจำก
บล็อก ถ้ำเครื่องมือวัดตอบสนองถึงระดับที่มีนัยส ำคัญ เช่น 1 ppm แสดงว่ำมีอุปกรณ์ช้ินใดช้ินหนึ่งหรือหลำยช้ิน
ในบล็อกนั้นมีกำรรั่วซึม เมื่อพบว่ำมีกำรรั่วซึมจะต้องมีกำรส ำรวจในลักษณะกำรวัดส ำรวจรำยอุปกรณ์ (วิธีที่ 1) 
ต่อไปในบล็อกนั้น แต่ถ้ำไม่มีกำรตอบสนองอย่ำงมีนัยส ำคัญอำจสรุปได้ว่ำไม่มีอุปกรณ์ใดรั่วซึมในบล็อกนั้นและ 
ถือว่ำมีกำรส ำรวจในบล็อกนั้นแล้ว 1 ครั้ง 
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วิธีที่ 3 กำรวัดส ำรวจโดยใช้เครื่องมือติดต้ังอยู่กับที่ประจ ำแต่ละพื้นที่ (Fixed-point Monitors)  
เป็นวิธีกำรส ำรวจโดยกำรติดตั้งอุปกรณ์วัดที่มีหลักกำรเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ระบุใน US.EPA Method 21  
เพื่อวัดเฝ้ำระวังประจ ำต ำแหน่งและจะส่งสัญญำณเตือนเมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดดังกล่ำวให้ค่ำสูงกว่ำค่ำที่ตั้งไว้ เช่น  
1 ppm เมื่อมีสัญญำนเตือนจะต้องน ำต ำแหน่งของเครื่องมือวัดและทิศทำงลมในขณะนั้นมำวิเครำะห์  
เพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ว่ำอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบล็อกใดที่น่ำจะมีกำรรั่วซึมและจะต้องมีกำรวัดส ำรวจรำย
อุปกรณ์ในบล็อกนั้นต่อไป 

วิธีที่ 4 กำรใช้เครื่องมือ “Smart LDAR” เป็นเครื่องมือกำรส ำรวจระยะไกล เช่น กำรใช้กล้อง
อินฟรำเรดเพื่อวัดกำรรั่วซึมในลักษณะเชิงพื้นที่ คล้ำยกับกำรถ่ำยภำพ (รูปท่ี 2) โดยทั่วไป VOCs มักม ี
กำรตอบสนองกับแสงอินฟรำเรด เช่น ดูดกลืนแสงอินฟรำเรด ท ำให้ภำพถ่ำยนั้นแสดงให้เห็นเป็นภำพของควันสดี ำ
ซึ่งหมำยควำมว่ำมีกำรรั่วซึมของอุปกรณ์ในพื้นที่หรอืบลอ็กนั้นโดยที่จะต้องมีกำรวัดส ำรวจรำยอุปกรณ์ในบลอ็กนัน้
ต่อไป 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะการรั่วซึมจากอุปกรณ์ท่ีเห็นได้จากภาพถา่ยของ Optical gas imaging camera 

(IPIECA, 2012) 

ทั้งนี้ กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้ก ำหนดว่ำในกำรส ำรวจกำรรั่วซึมของอุปกรณ์ แนะน ำให้ใช้วิธีที่ 1 
หรือวิธีที่ 4 แต่กำรวัดส ำรวจโดยใช้วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรในแง่ของกำรเพิ่ม
ควำมถ่ีต่อปีของกำรส ำรวจมำกขึ้น ส่งผลให้โอกำสกำรปล่อย VOCs จำกกระบวนกำรผลิตลดลง 

1.2) เทคนิคกำรซ่อมบ ำรุง (Repair Technique)  

เป็นกำรใช้เทคนิคกำรวัดส ำรวจเพื่อหำจุดรั่วซึมและท ำกำรช่อมบ ำรุงให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้ 
ข้ันตอนแสดงถึงผลกำรวัดส ำรวจและกำรซ่อมบ ำรุงในกรณีมีแผนกำรวัดส ำรวจ 4 ครั้งต่อปี จำกต้นเดือนที่  1 
จนกระทั่งปลำยเดือนที่ 3 แสดงดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 ผลการวัดสา้รวจและการซ่อมบา้รุงในกรณีมีแผนการวัดส้ารวจ 4 ครั้งต่อปี (วราวุธ เสือด,ี 2555) 

ตัวอย่ำงของประสิทธิผลของกำรควบคุมกำรรั่วซึมจำกอุปกรณ์ (Fugitive Sources) สรุปได้ว่ำส ำหรับ
อุตสำหกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ข้ันกลำงและ ข้ันปลำย ( Synthetic Organic Compounds 
Manufacturing Industry; SOCMI) ถ้ำใช้ค่ำผลกำรส ำรวจที่เกินกว่ำเกณฑ์กำรรั่วที่ก ำหนดที่ระดับ 10,000 ppm 
เป็นเกณฑ์ กำรวัดส ำรวจทุก 3 เดือน จะสำมำรถลดกำรรั่วซึมได้ประมำณร้อยละ 60 ในขณะที่ถ้ำมีกำรวัดส ำรวจ 
ทุกเดือนจะลดกำรรั่วซึมได้ถึงประมำณร้อยละ  80 นอกจำกนี้ในส่วนกรณีของโรงกลั่นและโรงแยกก๊ำซ  
กำรก ำหนดให้มีกำรวัดส ำรวจทุก 3 เดือนจะสำมำรถลดกำรรั่วซึมได้ประมำณร้อยละ 59 ในขณะที่ถ้ำมีกำรวัด
ส ำรวจทุกเดือนจะสำมำรถลดกำรรั่วซึมได้ประมำณร้อยละ 78 ซึ่งโดยปกติประสิทธิผลในกำรลดกำรปล่อย VOCs 
จะเพิ่มข้ึน ถ้ำมีกำรวัดส ำรวจบ่อยครั้งมำกขึ้น ดังตารางท่ี 18 และตารางท่ี 19 

ตารางท่ี 18 ตัวอย่างประสิทธิผลของการควบคุมการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ โดยใช้เทคนิค LDAR Program 
ส้าหรับอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมในกลุ่ม SOCMI 

อุปกรณ์และการใช้งาน 
ประสิทธิภาพการควบคุม (ร้อยละ) 

วัดส้ารวจทุกเดือน 
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว 

วัดส้ารวจทุก 3 เดือน 
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว 

วำล์วใช้งำนกับก๊ำซ 87 67 

วำล์วใช้งำนกับของเหลวเบำ 84 61 

ปั๊มใช้งำนกับของเหลวเบำ 69 45 

เครื่องอัดอำกำศใช้งำนกับก๊ำซ * * 
ข้อต่อใช้งำนกับก๊ำซ ของเหลวเบำ * 33 

วำล์วลดควำมดันใช้งำนกับก๊ำซ * 44 
หมำยเหตุ : * ข้อมูลไม่เพียงพอในกำรสรุปประสิทธิภำพ 
ที่มำ : สรุปจำก US.EPA, Preferred and Alternative Method for Estimating Fugitive Emissions from Equipment Leaks, 1996 
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ตารางท่ี 19 ตัวอย่างประสิทธิผลของการควบคุมการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ โดยใช้เทคนิค LDAR Program 
ส้าหรับอุปกรณ์ของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม 

อุปกรณ์และการใช้งาน 
ประสิทธิภาพการควบคุม (ร้อยละ) 

วัดส้ารวจทุกเดือน 
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว 

วัดส้ารวจทุก 3 เดือน 
ถ้าเกิน 10,000 ppmv นับว่ารั่ว 

วำล์วใช้งำนกับก๊ำซ 88 70 
วำล์วใช้งำนกับของเหลวเบำ 76 61 

ปั๊มใช้งำนกับของเหลวเบำ 68 45 

เครื่องอัดอำกำศใช้งำนกับก๊ำซ * 33 
ข้อต่อใช้งำนกับก๊ำซ ของเหลวเบำ * * 

วำล์วลดควำมดันใช้งำนกับก๊ำซ * 44 
หมำยเหตุ : * ข้อมูลไม่เพียงพอในกำรสรุปประสิทธิภำพ 
ที่มำ : สรุปจำก US.EPA, Preferred and Alternative Method for Estimating Fugitive Emissions from Equipment Leaks, 1996 

 
2) การควบคุมการปล่อย VOCs โดยการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบเพ่ิมเติม 

กำรรั่วซึมจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถแก้ไขได้โดยเทคนิคเฉพำะส ำหรับแต่ละอุปกรณ์ มีหลักกำรดังนี้ 

(1) อุปกรณ์ควบคุม (Control Device) มีกำรเพิ่มเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์หรือช้ินส่วนอุปกรณ์เพิ่มเตมิ 
เพื่อควบคุมไม่ให้มีกำรรั่วซึมหรือรั่วซึมน้อยลง แล้วแต่ชนิดของอุปกรณ์ดังนี้ 

 ปั๊ม (Pumps) โดยวิธี 

ก. กำรผนึกกันรั่วด้วยแรงกล 1 ช้ัน (Single Mechanical Seal) ใช้วิธีกำรผนึกหรือ seal  
1 ช้ันด้วยชุดผนึก ซึ่งอำจจะท ำด้วยวัสดุหลำยชนิดน ำมำประกอบรวมกันเป็นชุดผนึกได้ 
โดยมีหลักกำรคือให้แหวนรองผนึก (Rotating-seal ring) หรือชุดผนึกนั้น จะต้องแนบสนทิ
อย่ำงดีกับแกนหมุน (Shaft) ของปั๊มโดยแรงกดของสปริงเพื่อป้องกันกำรรั่วซึมของ VOCs 

ข. กำรผนึกกันรั่วด้วยแรงกล 2 ช้ัน (Dual Mechanical Seal) ใช้วิธีกำรผนึก 2 ช้ัน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 

- กำรซ้อน 2 ช้ัน หรือ Back to Back โดยประยุกต์ใช้ชุดผนึก (Seal) กันรั่วช้ันเดี่ยว 2 ตัว
มำติดตั้งที่เพลำหันหลังชนกันเป็นช้ินเดียว หรือผนึกช้ันเดียว (Single seal) น ำมำเรียง
กันต่อกันเป็นช้ินเดียว มีกำรผนึกช่องว่ำงด้ำนบนและล่ำงด้วยของเหลวเช่นน้ ำหรือ
น้ ำมันท ำให้มีกำรรั่วซึมน้อยมำก 
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- กำรผนึกคลุมด้วยแรงกล 2 ช้ัน หรือเรียกว่ำ Tandem dual mechanical seal จะมี
ผนึกช้ันเดียว (Single seal) 2 ชุด ซึ่งแยกออกจำกกัน และมีกำรผนึกด้วยของเหลว เช่น 
น้ ำ แอลกอฮอล์ หรือน้ ำมันเช่นเดียวกัน 

ค. ปั๊มที่ไร้ระบบผนึก (Seal-less Pump) โดยกำรหุ้มคลุมปั๊มในลักษณะที่ท ำให้ไม่ปรำกฏจุด
รั่วซึมและแยกออกจำกมอเตอร์ขับ ท ำให้เสมือนว่ำไม่มีจุดรั่วซึมส ำหรับ VOCs 

 เครื่องอัดอำกำศ (Compressor) คือ ปั๊มที่ใช้งำนกับก๊ำซหรือไอ มีเทคนิคกำรควบคุม 2 วิธีคือ 

ก. ระบบผนึกผิวสัมผัสโดยแรงกล (Mechanical Contact Seals) ซึ่งจะใช้ได้กับเครื่อง 
อัดอำกำศทั้ง 3 แบบ คือ แบบหอยโข่ง (Centrifugal) แบบลูกสูบ (Reciprocating) และ
แบบโรตำรี่ (Rotary) ซึ่งเหมือนกับปั๊มตรงที่จะต้องมีกำรผนึกกันรั่ว เพื่อป้องกันกำรรั่วซึม 
ซึ่งต ำแหน่งที่จะมีโอกำสรั่วมำกที่สุดคือ ช่องว่ำงของแกนของเครื่องอัดอำกำศ (Shaft) กับ
ตลับลูกปืน (Bearing) ซึ่งมีเทคนิคในกำรผนึกหลำยวิธี เช่น แบบเลบี้รินท์ (Labyrinth 
compressor seal) แบบกดผนึกด้วยแรงกล (Mechanical contact) แบบใช้ฟิล์ม
ของเหลว (Liquid film) และแบบใช้แหวนรองผนึก (Restrictive ring seal) 

ข. กำรระบำยออกในระบบปิด (Closed-vent Systems) และกำรส่งก๊ำซที่ระบำยออกเข้ำไป
ในระบบควบคุม (Control Devices) เป็นวิธีกำรหุ้มคลุมและรวบรวมอำกำศและ VOCs  
ที่ระบำยออก ให้อยู่ภำยในระบบปิดแล้วส่งไปบ ำบัดที่ระบบควบคุม เช่น ผ่ำนไปยังระบบ
ดูดซับด้วยถ่ำนกัมมันต์ กำรส่งไปเผำทิ้งที่หอเผำ 

(2) กำรลดกำรปล่อย VOCs ที่วำล์วลดควำมดัน (Pressure Relief Devices) 

โดยใช้รับเจอร์ดิสค์ (Rupture Disks) โดยทั่วไปวำล์วลดควำมดันจะปิดโดยอำศัยแรงกดด้วยสปรงิ 
เมื่อควำมดันในระบบสูงกว่ำแรงกดของสปริง จะท ำให้วำล์วเปิดออกเพื่อระบำยควำมดันในระบบออก กำรกดของ
สปริงมีโอกำสกำรรั่วซึมจำกผิวสัมผัสซึ่งไม่ได้แนบสนิทอย่ำงสมบูรณ์ ถ้ำมีกำรติดตั้งแผ่นโลหะ (Disk) ระหว่ำง 
แท่นรับและแกนกดของวำล์วลดควำมดันในลักษณะหุ้มปิด โดยแผ่นโลหะนั้นจะสำมำรถฉีกขำดได้เมื่อควำมดันใน
ระบบสูงจนวำล์วลดควำมดันต้องเปิดออก ในกรณีนี้จะท ำให้ในขณะที่ควำมดันในระบบปกติจะไม่มีกำรรั่วซึมจำก
จุดน้ัน 

(3) เพิ่มจุกอุดหรือฝำปิดให้กับท่อปลำยเปิด (Open-ended Lines) หรือวำล์วปลำยเปิด (Open-
ended Valves) ซึ่งมีปลำยด้ำนหนึ่งเปิดออกสู่สิ่งแวดล้อม ถ้ำติดตั้งจุกอุด (Plugs) ฝำปิด (Caps) หรือข้อต่อปิด 
(Blinds) ก็จะสำมำรถลดกำรรั่วซึมลงได้ 
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(4) จุดเก็บตัวอย่ำง (Sampling Connections) อัตรำกำรรั่วซึมจะลดลง ถ้ำใช้ระบบเก็บตัวอย่ำงโดย
ใช้ระบบเก็บตัวอย่ำงแบบวนปิด (Closed loop sampling system) ระบบเก็บตัวอย่ำงแบบนี้จะท ำให้สำรที่เรำ
ใช้ล้ำงไล่ในภำชนะเก็บตัวอย่ำงถูกวนกลับเข้ำในระบบโดยไม่ถูกระบำยทิ้งสู่ภำยนอก 

(5) วำล์ว (Valves) กำรควบคุมกำรรั่วซึม กระท ำ ณ ต ำแหน่งที่มีแนวโน้มที่จะมีกำรรั่ว เช่น ที่ก้ำน
วำล์วโดยกำรใช้ชุดอัดผนึก (Packing gland) หรือแหวนรองผนึก (O-ring seal) แล้วเพิ่มแรงกด (เช่น ขันชุดอัด
ผนึกให้แน่นข้ึน) จะท ำให้กำรรั่วซึมลดลง กำรใช้กำรผนึกกันรั่วโดยใช้ของเหลวหล่อเลี้ยงบริเวณที่มีโอกำสมี 
กำรรั่วซึม วิธีนี้เป็นวิธีลดกำรรั่วซึมที่ได้ผลกว่ำวิธีแบบผนึกโดยแรงกลหรือ Seal ผิวสัมผัสแบบเดิม อีกวิธีหนึ่งคือ 
กำรเปลี่ยนเป็นปั๊มแบบไดอะแฟรม (Diaphragm pump) ก็จะท ำให้กำรรั่วซึมลดลง เนื่องจำกลักษณะของปั๊ม
ดังกล่ำวไม่มีต ำแหน่งที่มีโอกำสที่จะรั่วซึมได้เลย 

กำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อลดกำรรั่วระเหยของ VOCs มีเทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำย ซึ่งแต่ละ
วิธีมีประสิทธิภำพในกำรลดกำรรั่วซึมแตกต่ำงกัน โดยตัวอย่ำงของประสิทธิภำพของกำรควบคุมกำรรั่วซึม แสดงใน
ตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 20 ประสิทธิภาพในการควบคมุ VOCs จากการรั่วซึมเมื่อมีการปรับปรุง 

อุปกรณ์ วิธีการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการควบคุม

โดยประมาณ (%) 

ปั๊ม ออกแบบไร้ผนึก (sealless design) 100a 

ระบำยสู่ระบบปิด (closed-vent system) 90b 
ผนึกแบบแรงกล 2 ชั้น (dual mechanical seal) โดยมีหล่อกันรั่วด้วย
ของเหลว ซ่ึงจะมีแรงกดมำกกว่ำแรงดันของของเหลวในปั๊ม 

100 

วำล์ว ออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ (sealless design) 100a 
เครื่องอัดควำม
ดัน 

ระบำยสู่ระบบปิด (closed-vent system) 90b 

ผนึกแบบแรงกล 2 ชั้น (dual mechanical seal) โดยมีหล่อเย็นกันรั่วด้วย
ของเหลว ซ่ึงจะมีแรงกดมำกกว่ำแรงดันของก๊ำซในเครื่องอัดอำกำศ 

100 

วำล์วลดควำมดัน ระบำยสู่ระบบปิด (closed-vent system) c 

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 
a อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ อำจเป็นแหล่งก ำเนิด VOCs ที่ส ำคัญได้ถ้ำอุปกรณ์นั้นเกิดควำมบกพร่อง 
b ประสทิธิภำพจรงิของกำรระบำยสูร่ะบบปดิ (Closed-vent system) ข้ึนกับประสิทธิภำพกำรดักเก็บ VOCs และสง่เข้ำระบบควบคุม 
C ประสิทธิภำพจรงิของกำรระบำยสู่ระบบปิด (Closed-vent system) ที่ติดตัง้กับวำลว์ลดควำมดัน อำจมีประสทิธิภำพน้อยกว่ำกำรตดิตั้งกบัอปุกรณ์อื่นเน่ืองจำก 
จะต้องออกแบบใหร้ับกบัปริมำตร VOCs ทั้งสูงและต่ ำด้วยอุปกรณ์ชุดเดียวกัน 
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รูปท่ี 4 ค่าใช้จา่ยในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือควบคมุ VOCs 

(IPIECA, 2012) 

3) การลดจ านวนอุปกรณ์ท่ีปล่อย VOCs ในระบบ 

กำรลดจ ำนวนอุปกรณ์ที่อำจเป็นจุดปล่อย VOCs จำกระบบ ถือเป็นแนวทำงที่ส ำคัญและได้ผลชัดเจน 
เช่น กำรตัด หรือปิดระบบท่อและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนออกจำกเส้นทำงกำรไหลผ่ำนของ VOCs กำรเปลี่ยน 
จุดต่อเช่ือมระบบท่อจำกกำรใช้ข้อต่อแบบ Flange เป็นกำรเช่ือมต่อ (welded) เมื่อจ ำนวนอุปกรณ์ลดลงก็จะท ำ
ให้อัตรำกำรปล่อย VOCs ลดลง ตัวอย่ำงดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 การใช้ระบบการเชื่อม (Welding) แทน Flange ในระบบท่อ (วราวุธ เสือด,ี 2555) 

4) การใช้อุปกรณ์ท่ีออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ 
อุปกรณ์หลำยชนิด เช่น ปั๊ม วำล์ว และคอมเพรสเซอร ์มีกำรออกแบบให้ไม่มีรอยต่อที่ตัว (body) ของ

อุปกรณ์ เช่น seamless pump วำล์วประเภท seamless type valves และปั๊มในกลุ่มไดอะแฟรม เป็นต้น  
กำรออกแบบอุปกรณ์ที่ไม่มีรอยต่อท ำให้ไม่มีจุดที่มีกำรรั่วระเหย ตัวอย่ำงดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 ตัวอย่างวาล์วแบบไม่มรีอยต่อ (วราวุธ เสือดี, 2555) 

3.2 การควบคุมสารอินทรีย์ (VOCs) จากถังกักเก็บ (Storage Tank) 

ถังกักเก็บมีกำรปล่อย VOCs จำก 2 ส่วนคือ กำรระเหยของสำรในสภำวะเก็บกักและจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับของสำรในถัง ปริมำณกำรระเหยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง รวมถึงประเภทของถัง เทคนิคในกำรควบคุม
ส ำหรับถังประเภทต่ำง ๆ  

กำรลดกำรรั่วระเหยของ VOCs ที่บรรจุในถังกักเก็บ จะใช้เทคนิคของกำรออกแบบถังและกำรปรับปรุง 
ที่อุปกรณ์ประกอบที่ใช้กับถัง ส ำหรับถังที่มีกำรระเหยอย่ำงมีนัยส ำคัญมีอยู่ 4 ประเภท คือ 1) ถังหลังคำตรึง  
2) ถังหลังคำลอยภำยนอก 3) ถังหลังคำลอยภำยใน และ 4) ถังหลังคำลอยรูปโดมภำยนอก 

1) ถังหลังคาตรึง (Fixed Roof Tanks) 

ส ำหรับกำรรั่วระเหยจำกถังหลังคำตรึง มีสำเหตุมำจำกสองส่วนคือ 

(1) กำรระเหยเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในถังกักเก็บ เรียกว่ำ Standing Loss เนื่องจำก
ภำยในถังประเภทนี้จะมีปริมำตรอำกำศอยู่เหนือระดับสำรเคมีในถัง ซึ่งมีไอของ VOCs ปนอยู่ เมื่ออุณหภูมิในถัง
ต่ ำลง อำกำศส่วนนี้ก็จะมีปริมำตรลดลง ท ำให้ดึงอำกำศจำกภำยนอกเข้ำมำในถัง ในขณะนี้จะไม่มีกำรปล่อย 
VOCs สู่ภำยนอก แต่เมื่ออุณหภูมิในถังเพิ่มข้ึน เช่นในตอนกลำงวัน อำกำศเหนือของเหลวในถังก็จะขยำยตัว  
เกิดควำมดันที่สูงกว่ำควำมดันบรรยำกำศจึงปลอ่ยอำกำศที่มีไอของ VOCs ปนออกมำสู่บรรยำกำศ ทั้งนี้อุณหภูมิ
ภำยในถังข้ึนกับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น อุณหภูมิบรรยำกำศภำยนอก ควำมเข้มของแสงอำทิตย์ สีของถัง และพื้นที่
ฝำถัง 

(2) กำรเปลี่ยนแปลงระดับของสำรในถังเรียกว่ำ Working Loss เมื่อมีกำรเติมสำรเคมีลงไปในถัง 
ปริมำตรอำกำศอยู่เหนือระดับสำรเคมีในถังจะถูกแทนที่ในปริมำตรที่เท่ำกัน ปริมำณกำรั่วระเหยจึงข้ึนอยู่กับ
ปริมำตรสำรเคมีที่เติมลงในถัง ดังนั้นกำรรั่วระเหยจำกถังหลังคำตรึง = Standing Loss + Working Loss 
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ซึ่งอัตรำกำรรั่วระเหยทั้งสองส่วนโดยทั่วไปที่กำรใช้งำนปกติจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ
ส่วนละ 50% ส ำหรับถัง Fixed Roof Tank มีเทคนิคในกำรควบคุมดังนี้ 

- ใช้สีอ่อนหรือสีขำว เพื่อลดกำรดูดควำมร้อนของถังเก็บเพื่อลดอุณหภูมิในถัง 

- ใช้ฉนวนห่อหุ้มถังหรือกำรควบคุมอุณหภูมิในถัง หรือฝังถังไว้ใต้ดิน เพื่อควบคุมอุณหภูมิในถัง
ไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลง 

- ติดตั้ง Breather valve แทนที่กำรระบำยออกโดยธรรมชำติ โดยมีกำรตั้งให้วำล์วเปิดออกด้ำน
นอกที่ควำมดันสูงกว่ำควำมดันบรรยำกำศเล็กน้อย และจะเปิดเข้ำเมื่อควำมดันในถังต่ ำกว่ำ
บรรยำกำศเล็กน้อย ซึ่งจะลดกำรปล่อย VOCs สู่บรรยำกำศระดับหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมเทคนิคนี้
จะต้องระวังไม่ให้ค่ำที่ตั้งไว้สูงหรือต่ ำเกินไปมิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อกำรเกิดถังบวมหรือถังยุบได ้

- กำรท ำสมดุลไอ (Vapor balancing) คือ กำรต่อท่อระบำยกลบัเข้ำระบบปดิหรอืภำชนะที่ขนสง่
สำรเข้ำถัง เช่นขนถ่ำยจำกเรือ 

- ติดตั้งอุปกรณ์และวิธีกำรเก็บไอกลับมำใช้ (Vapor Recovery) อื่น ๆ เช่น ใช้ระบบดูดกลืนไอ
ด้วยของเหลว (Vapor/Liquid Absorption) อัดควำมดันให้ไอกลั่นตัว (Vapor Compression) 
ลดอุณหภูมิไอ (Vapor Cooling) ใช้ระบบดูดซับไอด้วยของแข็ง (Vapor/Solid Adsorption) 
กำรเผำท ำลำยที่อุณหภูมิสูง (Thermal Oxidation System) และกำรใช้ระบบหลำยระบบ
ร่วมกัน 

ประสิทธิผลของเทคนิคกำรควบคุมกำรรั่วระเหยในแต่ละวิธีโดยประมำณ คือ 

- ติดตั้งถังลอยและผนึกกันรั่ว จะมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมประมำณร้อยละ 66-99 

- กำรท ำสมดุลไอ จะมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมประมำณร้อยละ 90-98 

- อุปกรณ์และวิธีกำรดักเก็บไอแล้วน ำกลับมำใช้อื่น ๆ เช่น กำรดูดกลืนด้วยของเหลว กำรอัดควำม
ดันให้กลั่นตัว กำรลดอุณหภูมิ กำรดูดซับด้วยของแข็ง และกำรใช้ร่วมกันจะได้ประสิทธิภำพรวม
ประมำณร้อยละ 90-98 ส่วนกำรเผำท ำลำยที่อุณภูมิสูงจะให้ประสิทธิภำพรวม ประมำณ 
ร้อยละ 96-99 

ทั้งนีล้ักษณะ Fixed Roof Tank และกำรระเหยแบบ Standing loss แสดงดังรูปท่ี 7 
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(US.EPA, 2020), (Emerson Process Management, 2017) 

 
(คณะท ำงำนพัฒนำคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ 

จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี, 2556) 
รูปท่ี 7 ลักษณะ Fixed Roof Tank และการระเหยแบบ Standing loss 

2) ถังหลังคาลอยภายนอก (External Floating Roof Tanks) 

ถังหลังคำลอยภำยนอก มีแนวควำมคิดในกำรลดกำรรั่วระเหยโดยกำรลดกำรเปลี่ยนแปลงระดับของ
สำรเคมีในถังในส่วนของ Standing Loss ซึ่งวิธีหนึ่งคือกำรเปลี่ยนฝำถังจำกที่ตรึงอยู่กับที่เปน็ฝำลอยอยู่ทีร่ะดบัผวิ
ของของเหลว ซึ่ งท ำให้ไม่มีปริมำตรอำกำศเหนือระดับของเหลวในถัง ท ำให้  Standing Loss ลดลง  
(ซึ่งโดยประมำณคือร้อยละ 50 ของทั้งหมด) อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกฝำลอยไม่ได้เช่ือมติดกับตัวถังอย่ำงสมบูรณ์ 
เนื่องจำกต้องปล่อยให้มีกำรลอยข้ึนลงอย่ำงอิสระ ท ำให้มีกำรรั่วระเหยอีก 2 แหล่งเกิดข้ึนคือ จำกช่องว่ำงระหว่ำง
ฝำถังกับตัวถัง (Rim Seal Loss) ประมำณร้อยละ 15 และจำกกำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์และช่องว่ำงที่ฝำถัง 
(Deck Fitting Loss และ Deck Seam Loss) ประมำณร้อยละ 10 ดังนั้นโดยประมำณกำรเปลี่ยนถังกักเก็บจำก
หลังคำตรึง (Fixed Roof Tank) เป็นถังหลังคำลอย (External Floating Roof Tank) จะสำมำรถลดกำรปล่อย 
VOCs ลงได้ประมำณร้อยละ 25 

ส ำหรับเทคนิคในกำรลดอัตรำกำรรั่วระเหยจำกถังกักเก็บประเภทถังหลังคำลอยภำยนอก ซึ่งส่วนใหญ่
กำรรั่วระเหยมำจำกช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังลอย (Floating Roof) กับตัวถัง ท ำได้โดยกำรผนึกที่ช่องว่ำงระหว่ำง 
ฝำถังและตัวถังดังกล่ำว เช่น 
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- ใช้กำรผนึกกันรั่วแบบแผ่นรองแรงกล (Mechanical Shoe Seal) โดยกำรใช้แผ่นโลหะบำงและ
เบำ (Light gauge metallic band) เป็นวัสดุรองรับกำรเคลื่อนผ่ำนระหว่ำงฝำถังกับตัวถังกบัถัง 
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไป 

- ใช้กำรผนึกกันรั่วแบบผนึกกันรั่วช้ันเดียวสัมผัสกับอำกำศ (Vapor-mounted primary seals) 
โดยใบปำดติดตั้งบนฝำลอยซึ่งเช่ือมกันรอบฝำถังเป็นรูปวงแหวน ปิดช่องว่ำงระหว่ำงถังกับ  
ฝำลอยกดแนบกับตัวถัง โดยที่สำมำรถลอยข้ึนลงได้ตำมระดับของสำรเคมีในถัง ผนึกกันรั่วแบบ 
Vapor-mounted หมำยถึง ผนึกกันรั่วติดตั้งในระดับที่สัมผัสกับอำกำศเหนือของเหลวในถัง 
รูปแบบของผนึกกันรั่วแบบนี้มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ แบบใบปำดโลหะแรงกล (Mechanical 
(metallic) shoe) แบบหมอนรองที่ไม่ใช่โลหะ (Resilient filled (nonmetallic)) และแบบใบ
ปำดที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible wiper seals) 

- กำรใช้ผนึกกันรั่วแบบสัมผัสกับของเหลว (Liquid-mounted) และใช้ร่วมกับหรือใช้เสริมกับ 
กำรใช้ผนึกกันรั่วแบบแผ่นรองแรงกล (Mechanical shoe primary seals) ซึ่งใช้เป็นผนึกกันรั่ว
ช้ันแรก ผนึกกันรั่วแบบนี้มีแนวควำมคิดที่จะลดบริเวณหรือช่องว่ำงที่จะเกิดกำรสะสมไอของ
สำรเคมีระหว่ำงผนึกกันรั่วกับตัวถัง ซึ่งในกรณีของผนึกกันรั่วสัมผัสกับอำกำศ วิธีกำรคือติดตั้งให้
ระบบกันรั่วนั้นสัมผัสกับของเหลว ก็จะท ำให้ช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังลอยกับตัวถังลดลง ท ำให้
สำมำรถลดกำรรั่วระเหยได้อีก 

- ผนึกกันรั่ว 2 ช้ัน (Secondary rim seals) ผนึกกันรั่วแบบนี้อำจมีกำรติดตั้งผนึกกันรั่วช้ันที่ 2 
(Secondary rim seals) โดยใช้ผนึกกันรั่วที่เหมือนกับผนึกแบบใบปำดช้ันที่ 1 (Primary seal 
fabric) ซึ่งนอกจำกคล้ำยเป็นแผ่นกันฝน ยังมีประโยชน์ในกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงฝำลอย 
(Floating deck rim) กับถัง โดยใช้เทคนิคที่พยำยำมให้ใบผนึกแบบใบปำดอยู่ใกล้กับระดับ
ของเหลวในถังให้มำกที่สุด ไม่ให้เกิดช่องว่ำง ซึ่งจะเป็นบริเวณที่จะเกิดกำรรั่วระเหยของ VOCs 
ผนึกกันรั่วช้ันที่ 1 และ ช้ันที่ 2 อำจมีลักษณะเดียวกันหรือแตกต่ำงกันก็ได้ ตัวอย่ำงผนึกกันรั่ว 2 
ช้ันแสดงดังรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 ผนึกกั้นรั่วแบบ 2 ชั้น (วราวุธ เสือดี, 2555) 

- กำรควบคุม ณ ต ำแหน่งอื่น ๆ 

เป็นแนวทำงในกำรลดกำรรั่วระเหยของ VOCs จำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ติดตั้งอยู่บนฝำถังซึ่งส่วน
ใหญ่ปรำกฏบนบนถังฝำลอย แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงนี้อำจน ำไปปรับใช้กับอุปกรณ์เหล่ำน้ีที่ติดต้ังกับถังประเภท
อื่น ๆ ได้ด้วย ตัวอย่ำงของกำรควบคุม ณ ต ำแหน่งอื่น ๆ เช่น 

(1) ช่องทำงเข้ำ (Access hatches) คือช่องเปิดและทำงเข้ำ ซึ่งต้องมีขนำดใหญ่พอที่จะให้
บุคลำกรเข้ำไปซ่อมบ ำรุง หรือติดตั้งอุปกรณ์ ฝำปิดด้ำนบนที่เปิดออกได้จะต้องมีกำรขันน๊อตปิดโดยมีแผ่นผนึกกัน
รั่ว (Gasket) เพื่อลดกำรรั่วระเหย ส ำหรับกรณีถังฝำลอยภำยในที่ฝำลอยไม่ได้สัมผัสกับผิวของของเหลวภำยในถัง 
ควรมีลักษณะเป็นท่อที่ยื่นจุ่ม (Well) ลงใต้ระดับผิวของสำรเคมีในถังเพื่อเป็นกำรผนึกกันกำรรั่วระเหยจำกภำยใน
ถัง 

(2) ลูกลอยวัดระดับ (Gauge-floats) ลูกลอยวัดระดับใช้เพื่อแสดงระดับของสำรเคมีในถัง  
ลูกลอยจะลอยอยู่บนผิวหน้ำของของเหลวในถัง ซึ่งอยู่ในท่อที่จุ่มลงใต้ผิวของของเหลวที่บรรจุในถังฝำบิดด้ำนบนที่
เปิดออกได้ จะต้องมีกำรขันน๊อตปิดโดยมีแผ่นผนึกกันรั่วเพื่อลดกำรรั่วระเหย 
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(3) ช่องวัดระดับ/เก็บตัวอย่ำง (Gauge-hatch/Sample ports) มีลักษณะเป็นท่อสองช้ันที่ยืน่
จุ่มลงในผิวของเหลวในถังมีกำรผนึกปิดซึ่งมักจะปิดเองได้โดยอัตโนมัติเพื่อลดกำรรั่วระเหย แต่สำมำรถสอด
อุปกรณ์ส ำหรับเก็บตัวอย่ำงหรือวัดค่ำต่ำง ๆ  ลงไปได้ และยังเคลื่อนที่ข้ึนลงได้ตำมแนวเสำ ต ำแหน่งของช่องวัด
ระดับ/เก็บตัวอย่ำงมักอยู่ใกล้แท่นยืน (Platform) ส ำหรับท ำงำนที่มักติดตั้งอยู่ระดับบนสุดของถัง อำจใช้เชือก 
ผูกยึดฝำปิดกับแท่นยืนเพื่อให้สำมำรถเปิดฝำได้จำกแท่นยืน 

(4) ช่องระบำยระหว่ำงฝำถังลอยกับตัวถัง (Rim vents) เป็นช่องระบำยกรณีกำรติดตั้งชุดผนกึ
กันรั่วระหว่ำงฝำถังลอยกับตัวถังมีที่ว่ำง และท ำให้ไอของสำรเคมีในถังไปขังสะสมอยู่ เช่น ในกรณีแผ่นรองกดด้วย
แรงกลสัมผัสกับก๊ำซ ช่องระบำยนี้จะท ำหน้ำที่ระบำยควำมดันที่สูงเกินไปในช่องดังกล่ำวออกสู่ด้ำนนอก มักมี
ลักษณะคล้ำยก้อนน้ ำหนักวำงทับอยู่บนฝำปิดที่วำงปิดบนแท่น ซึ่งจะสำมำรถเปิดได้เองถ้ำมีควำมดันสูงในช่องว่ำง
ระหว่ำงฝำถังและตัวถัง 

(5) ช่องระบำยบนฝำถัง (Deck drains) โดยทั่วไป จะมีช่องระบำยบนฝำถังอยู่ 2 แบบคือ  
แบบเปิดและแบบปิด วัตถุประสงค์เพื่อระบำยน้ ำฝนออกจำกฝำถัง ส ำหรับแบบเปิดอำจมีลักษณะเป็นกำรไหลลง
ด้ำนข้ำงที่ต่ ำกว่ำหรือกำรล้นข้ำม ทั้งสองแบบประกอบด้วยท่อที่ยื่นลงเข้ำไปใต้ฝำถัง เพื่อระบำยน้ ำที่ขังอยู่ออกสู่
ช่องพักของเหลว เฉพำะช่องระบำยแบบเปิดเท่ำนั้นที่ VOCs สำมำรถรั่วระเหยออกได ้

(6) เสำค้ ำฝำถัง (Deck legs) มีหน้ำที่ในกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนที่อยู่ใต้ 
ฝำถัง เช่น ข้อต่อเพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำไปท ำควำมสะอำดหรือซ่อมบ ำรุง ซึ่งท ำให้เกิดช่องว่ำงระดับหนึ่งถึงแม้
ไม่มีสำรเคมีในถังเลย โดยกำรค้ ำพยุงกับพื้นก้นถังที่ระดับที่เรำสำมำรถจะเลอืกได้ กำรรั่วระเหยจะเกิดข้ึนที่ช่องว่ำง
ระหว่ำงขำพยุงกับช่องที่เคลื่อนผ่ำน (Sleeve) 

(7) ช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบไม่เจำะรแูละช่องรบั (Unslotted guide poles and wells) ช่องที่
ให้เสำเคลื่อนผ่ำน ท ำหน้ำที่บังคับไม่ให้ฝำถังที่เคลือ่นที่ข้ึนลงอย่ำงอิสระไม่ใหม้ีกำรหมุน ซึ่งอำจจะท ำควำมเสยีหำย
ให้กับระบบผนึกกันรั่วรอบถัง หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ฝำถัง ในบำงกรณียังใช้เป็นจุดวัดระดับและเก็บตัวอย่ำงด้วย  
แต่เนื่องจำกช่องเสำเคลื่อนผ่ำนนี้ไม่มีกำรเจำะรู จึงอำจท ำให้คุณสมบัติของสำรเคมีด้ำนในช่องต่ำงจำกบริเวณ 
นอกช่องได ้

(8) ช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบมีรูเจำะผ่ำนและช่องรับ (Slotted (perforated) Guide poles 
และ Wells) ช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบนี้ ท ำหน้ำที่เหมือนกับกรณีไม่เจำะรแูละเหมำะในกรณีใช้เป็นจดุวัดระดับและ
เก็บตัวอย่ำงด้วย เพรำะจะให้คุณสมบัติของตัวอย่ำงเหมือนกับในถัง 

(9) ชุดลดควำมเป็นสุญญำกำศ (Vacuum breakers) ท ำหน้ำที่ท ำให้ควำมดันของไอสำรเคมี
รอบถังเท่ำกัน ไม่ว่ำฝำถังจะลอยอยู่บนผิวของสำรเคมีในถังหรือวำงอยู่บนเสำค้ ำฝำถัง (Deck legs) อุปกรณ์นี้
ประกอบด้วยช่องที่จุ่มลงใต้ระดับสำรเคมีในถังมีฝำปิด ฝำปิดด้ำนในมีช่องเคลื่อนผ่ำนซึ่งยำวพอที่จะสัมผัสกับ  
ก้นถังเมื่อฝำถังเคลื่อนลงใกล้ก้นถัง เมื่อสัมผัสก้นถังช่องผ่ำนดังกล่ำวจะมีกลไกในกำรเปิดชุดลดควำมเป็น
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สุญญำกำศโดยกำรเปิดฝำช่องที่จุ่มลงใต้ระดับสำรเคมี ซึ่งฝำปิดนี้อำจมีกำรผนึกหรือไม่ก็ได้เนื่องจำกจุดประสงค์
เพื่อให้มีกำรถ่ำยเทไอของสำรเคมีได้ดีเพื่อปรับควำมดันดังกล่ำว 

3) ถังหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof Tanks) 

ในกำรลดจำกกำรเปลี่ยนแปลงระดับของสำรในถังเก็บเรียกว่ำ Working Loss วิธีหนึ่งคือกำรเปลี่ยน 
ฝำถังจำกที่ตรึงอยู่กับที่เป็นฝำลอยอยู่ที่ระดับผิวของของเหลว ซึ่งท ำให้ไม่มีปริมำตรอำกำศเหนือระดับของเหลวใน
ถังท ำให้ Standing Loss ลดลง ซึ่งโดยประมำณจะลดลงสุทธิประมำณร้อยละ 25 ของทั้งหมด โดยมีกำรรั่วระเหย
จำกช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังกับตัวถัง (Rim Seal Loss) ประมำณร้อยละ 15 ซึ่งในส่วนน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัย 2 ปัจจัย คือ 
ควำมดันไอของ VOCs และลม แม้ว่ำไม่มีควำมเร็วลมก็จะมีกำรรั่วระเหยจำก Rim Seal จ ำนวนหนึ่ง (ประมำณ
ร้อยละ 5) อีกส่วนหนึ่ง (ประมำณร้อยละ 10) ข้ึนกับควำมเร็วลม โดยเมื่อมีกระแสลมพัดผ่ำนถังที่ควำมเร็วสูงข้ึน
จะท ำให้เกิดควำมดันที่ลดลงเหนือฝำถังดึงให้ VOCs ระเหยออกทำง Rim Seal มำกข้ึน เมื่อน ำฝำถังปิดคลุม
ด้ำนบนก็จะลดอิทธิพลของลมลง ท ำให้อัตรำกำรรั่วระเหยลดลงอีกประมำณร้อยละ 10 เป็นที่มำของ Internal 
Floating Roof 

4) ถังหลังคาลอยภายนอกรูปโดม (Domed External (or covered) Floating Roof Tanks) 

ถังประเภทนี้มีฝำถังด้ำนนอกเป็นรปูโดม (ซึ่งเป็นที่มำของช่ือถัง) แต่กลไกของกำรรั่วระเหยและเทคนิคใน
กำรลดกำรรั่วระเหยและกำรควบคุมเหมอืนกับถังประเภทถังหลงัคำลอยภำยใน ส ำหรับเทคนิคในกำรลดอัตรำกำร
รั่วระเหยจำกถังเก็บประเภทถังหลังคำลอยภำยใน ซึ่งส่วนใหญ่กำรรั่วระเหยมำจำกช่องว่ำงระหว่ำงฝำถังลอยกับ
ตัวถัง เช่นเดียวกับถังประเภทถังหลังคำลอยภำยนอก โดยกำรปิดผนึก (seal) ช่องว่ำงดังกล่ำวด้วยเทคนิคเดียวกัน 
แต่อย่ำงไรก็ตำม มีอุปกรณ์บำงชนิดที่ใช้เฉพำะส ำหรับถังหลังคำลอยภำยใน คือ 

(1) เสำและช่องจุ่มในถัง (Columns and wells) เป็นเสำค้ ำภำยในถังซึ่งโดยปกติมีอยู่ในถังแบบหลงัคำ
ตรึงแนวตั้ง ท ำหน้ำที่คล้ำยกับช่องเสำเคลื่อนผ่ำนแบบไม่เจำะรู (Unslotted guide pole wells) ที่ใช้ในถังฝำ
ลอยภำยนอก เสำมักเป็นท่อที่มีจ ำนวนไม่แน่นอนข้ึนกับขนำดของถัง (ตั้งแต่ 1 เสำ จนถึง 50 เสำ ส ำหรับถังขนำด
ใหญ่ เสำจะทะลุผ่ำนฝำถังในแนวช่องลอดผ่ำนโดยไม่สัมผสักับฝำถัง มักจะมีฝำปิดด้ำนบนระหว่ำงช่องลอดผ่ำนกบั
เสำเพื่อลดกำรรั่วระเหย นอกจำกนี้มักจะใช้วัสดุที่มีควำมยืดหยุ่น รองรับผิวสัมผัสระหว่ำงเสำและช่องเคลื่อนผ่ำน 
เพื่อให้กำรเคลื่อนที่เป็นไปอย่ำงนิ่มนวลและป้องกันไม่ให้เกิดกำรเคลื่อนที่ในแนวรำบ 

(2) บันไดและช่องจุ่มในถัง (Ladders and wells) บำงครั้งที่ถังเก็บสำรเคมีจะมีบันไดเช่ือมระหว่ำง
ด้ำนนอกเข้ำสู่ด้ำนในถังผ่ำนช่องทำงเข้ำ เพื่อเข้ำสู่ภำยในฝำถังที่ตรึงสู่ก้นถัง ซึ่งมีหลักกำรในกำรควบคุมกำร  
รั่วระเหยเหมือนกับฝำเปิดด้ำนบนของช่องเคลื่อนผ่ำนส ำหรับเสำค้ ำฝำถังตรึงข้ำงนอก 

(3) สตัปเดรน (Stub drains) กรณีฝำถังลอยภำยในเป็นแบบยึดต่อกันด้วยน๊อตและสลักเกลียว จะมี
กำรติดตั้งสตัปเดรน เพื่อระบำยสำรเคมีที่อำจตกค้ำงบนฝำถังลอยให้ไหลกลับสู่อีกด้ำนหนึ่งของฝำถังลอย  
สตัปเดรนมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 1 นิ้ว และจุ่มลงใต้ผิวระดับสำรเคมีในถัง รอยต่อของฝำถังภำยในที่เป็น
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แบบยึดต่อกันด้วยน๊อตและสลักเกลียวคือแหล่งกำรปล่อย VOCs ซึ่งถ้ำฝำถังเป็นแบบเช่ือมติด (Weld)  
กำรรั่วระเหยในส่วนน้ีจะไม่เกิดข้ึน อีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องพิจำรณำคือ ฝำถังลอยภำยในสัมผัสกับสำรเคมีหรือไม่ 
ถ้ำไม่สัมผัส กำรรั่วระเหยจะเกิดข้ึนน้อย 

3.3 การควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการขนถ่าย 

 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรถ่ำย VOCs ลงรถหรือเรือ 

กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรขนถ่ำย  VOCs ลงรถหรือเรือจำกแบบ Top Load เป็น Bottom Load จะ
สำมำรถลดกำรปล่อย VOCs ลงได้กว่ำร้อยละ 50 (ลักษณะกำรขนถ่ำย ดังรูปท่ี 9 และรูปท่ี 10)  

 

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

 
รูปท่ี 10 การถ่าย VOCs ลงรถและเรือแบบ Bottom Load (วราวุธ เสือดี, 2555) 

 กำรใช้วิธีสมดุลไอ (Vapor Balance) 

เทคนิคกำรใช้สมดุลไอ (Vapor Balance) ในกำรควบคุม VOCs เป็นวิธีกำรที่ใช้กันอยู่อย่ำงกว้ำงขวำง  
ทั้งในข้ันตอนกำรรับสำรจำกถังกักเก็บลงเรือหรือรถ มีกำรต่อท่อระบำยจำกรถหรือเรือกลับเข้ำสู่ถังกักเก็บหรือ 
กำรถ่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงสู่ถังน้ ำมันใต้ดินของปั๊มน้ ำมันทั่วไป (ดังรูปท่ี 11) 
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รูปท่ี 11 การถ่ายน้า้มันลงถังใต้ดินและมีระบบสมดุลไอ (Vapor Balance)  

(วราวุธ เสือดี, 2555) 

 กำรควบคุมที่จุดปล่อย 

กำรควบคุมที่จุดปล่อยอำจใช้เทคนิค Vapor Recovery Unit (VRU) คือระบบที่มีกำรดักเก็บไอของ 
VOCs แล้ววนกลับมำใช้ใหม่ เช่น ระบบกำรควบแน่นเป็นของเหลวและระบบดูดซับ (Adsorption) แบบมีกำร 
ฟื้นสภำพสำรดูดซับ (Regeneration) เช่น ระบบ Activated Carbon แบบ 2 ถัง (ดังรูปท่ี 12) 

 
รูปท่ี 12 การใช้ระบบควบคุมท่ีจุดปล่อยเพ่ือควบคุม VOCs จากถังลงรถ (วราวุธ เสือดี, 2555) 

3.4 การควบคุมสารอินทรย์ระเหย (VOCs) จากระบบบา้บัดน้า้เสีย 

เนื่องจำกกำรระบำย VOCs ออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย เช่นมี VOCs อยู่ในน้ ำเสีย 
ที่เข้ำระบบบ ำบัดหรือไม่ ถ้ำมีแล้วมีควำมเข้มข้นมำกน้อยเพียงใด อัตรำกำรไหลของน้ ำ เสียที่เข้ำระบบและ 
ควำมปั่นป่วน (Turbulence) ที่เกิดข้ึนในระบบ (เช่น กำรกวน กำรเติมอำกำศ) แต่อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรระบำย
ออกจะมีลักษณะเป็นอัตรำกำรปล่อยออกต่อหน่วยพื้นที่ ดังนั้นกำรลดพื้นที่เปิดในระบบจะมีส่วนช่วยในกำรลด
อัตรำระบำยออกของ VOCs 
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 กำรปิดคลุมระบบ 

กำรปิดคลุมระบบถือว่ำเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรลดกำรปล่อย VOCs จำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงได้ผล 
โดยวัสดุที่ใช้ปิดคลุมอำจเป็นวัสดุที่ไม่ยุ่งยำกต่อกำรจัดหำ อำจเป็นผ้ำใบหรือแผ่นพลำสติก (ตัวอย่ำงดังรูปท่ี 13) 
อย่ำงไรก็ตำมกำรออกแบบจะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยควบคู่ไปด้วยเนื่องจำกกำรปิดคลุมจะท ำให้ควำมเข้มข้น
ของ VOCs (ซึ่งมักเป็นสำรไวไฟ) ที่อยู่ภำยใต้วัสดุปิดคลุมมีควำมเข้มข้นสูงข้ึนจนอำจถึงระดับที่ติดไฟได้ ซึ่งท ำให้มี 
ควำมเสี่ยงต่ออัคคีภัยมำกข้ึน 

 กำรปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ท ำให้มีกำรระบำย VOCs น้อยลง 

แนวควำมคิดนี้คือกำรพยำยำมลดแหล่งก ำเนิดให้น้อยลง เช่น ลดปริมำณน้ ำเสียที่เข้ำระบบบ ำบัดหรือ 
ลดอัตรำกำรไหลเข้ำระบบบ ำบัด โดยกำรพิจำรณำจำกระบวนกำรผลิต กำรปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้เป็น
ระบบปิดรวมถึงปรับปรมิำณกำรใช้สำรเคมีให้เหมำะสมกบัปรมิำณน้ ำเสีย ซึ่งจะท ำให้มีอัตรำกำรใช้สำรเคมีทีล่ดลง 
กำรใช้งำนระบบบ ำบัดที่ลดลงท ำให้ VOCs มีโอกำสระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลง ตลอดจนกำรเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สำมำรถก ำจัดสำร VOC ได ้

 
รูปท่ี 13 ตัวอย่างการปิดคลมุระบบบา้บัดน้า้เสีย (วราวุธ เสือดี, 2555) 

 ระบบ Charcoal Adsorber และ Wet Scrubber 

ตัวอย่ำงของระบบ เช่น ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบ 2 ข้ันตอน ที่ประกอบด้วยระบบ Expanded Granular 
Sludge Bed (EGSB) และระบบ Activated Sludge (AS) มีกำรปรับปรุงระบบโดยมีกำรปิดคลุมบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย
และระบำยไอเสียไปบ ำบัดที่ระบบบ ำบัดแบบดูดซับโดย Charcoal Adsorber และ Wet Scrubber ก่อนปล่อย
ออกสู่บรรยำกำศ (ดังรูปท่ี 14) 
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รูปท่ี 14 ตัวอย่างการใช้ระบบ Charcoal Adsorber และ Wet Scrubber  

(วราวุธ เสือดี, 2555) 

 ระบบ Biotrickling Filter Tank 

กำรใช้ระบบ Biotrickling Filter Tank เป็นกำรน ำหลักกำรย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์มำประยุกต์ใช้ โดยต่อ
เข้ำกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียโดยตรงแบบระบบปิด หรือให้มีกำรปิดคลุมระบบน้ ำเสียเพื่อเก็บกัก VOCs ในรูปก๊ำซที่
เกิดข้ึนแล้วต่อมำยังถังที่บรรจุจุลินทรีย์ ในตัวถังจะติดตั้งระบบ Humidifier เพื่อเพิ่มควำมช้ืนของอำกำศและ 
ลดควำมเป็นกรดของก๊ำซที่อำจจะเกิดข้ึนเพื่อให้จุลินทรีย์สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ และระบบ Bio filter ซึ่งมี
จุลินทรีย์ชนิด Fix film ยึดเกำะอยู่บนตัวกลำงท ำหน้ำที่ย่อยสลำย VOC 

3.5 การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ช่วง Shutdown/Turnaround 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดควำมหมำยของกำร Shutdown หรือ Turnaround ไว้
ดังนี ้

“กำรหยุดเดินเครื่อง (Shutdown)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องโรงงำนหรือกระบวนกำรผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงงำน 

“กำรหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Shutdown)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ผิดปกติหรือมีเหตุฉุกเฉินในกระบวนกำรผลิตโดยมิได้มีกำรเตรียมกำรหำรือวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ 

“กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อกำรพำณิชย์ (Commercial Shutdown)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อ
เหตุผลทำงธุรกิจซึ่งได้มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ เช่น กำรเปลี่ยนเกรดสินค้ำ กำรขำดวัตถุดิบ เป็นต้น 
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“กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turnaround)” หมำยถึง กำรหยุดเดินเครื่องโรงงำนหรือ
หน่วยผลิต โดยมีกำรวำงแผนเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำตำมช่วงเวลำ (Period) เพื่อกำรตรวจสอบ กำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต ระบบสำธำรณูปโภค ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อให้โรงงำนสำมำรถเดินเครื่อง
ได้อย่ำงต่อเนื่อง และให้หมำยควำมรวมถึงกำรหยุดเดินเครื่องประจ ำปี (Annual shutdown) 

วรำวุธ เสือดี (2555) ได้อธิบำยวิธีกำรจัดกำรในช่วงหยุดซ่อมใหญ่ ควรเน้นกำรวำงแผนกำรจัดกำรให้
ระบบงำนซ่อมมีประสทิธิภำพและใช้เวลำน้อยที่สดุเท่ำทีเ่ปน็ไปได้ ซึ่งรำยละเอียดของแผนงำนจะต้องพิจำรณำเปน็
รำยกรณี แต่โดยหลักกำรในกำรวำงแผนควบคุมหรือลดกำรปล่อย VOCs เนื่องจำกกำรรั่วซึมจำกระบบท่อหรือ
หน่วยผลิตซึ่งปกติในขณะที่ด ำเนินกำรผลิตจะเป็นระบบปิด จะต้องมีกำรเตรียมภำชนะเพื่อบรรจุ VOCs ที่ตกค้ำง
อยู่ในระบบพร้อมกับเตรียมระบบควบคุมกำรปลดปล่อย VOCs จำกภำชนะบรรจุดังกล่ำว เช่น กำรระบำย VOCs 
จำกหอกลั่นหรือจำก Vessel เข้ำรถแท้งก์ (Tank Car) โดยมีกำรใช้ Mobile Carbon Canister ต่อเข้ำกับจุด
ระบำยของรถแท้ งก์ เพื่ อควบคุมกำรปลดปล่อยสู่บรรยำกำศระหว่ำงกำรระบำยสำร หรือกำรท ำ   
De-contamination หรือลดกำรปนเปื้อนโดยกำรติดตั้งอุปกรณ์สเปรย์เพื่อดูดซับ VOCs ที่อำจจะระบำยออกมำ
ตำมข้อต่อของสำย Hose ที่ต่อเข้ำกับ Vessel (ตัวอย่ำงดังรูปท่ี 15 และรูปท่ี 16) 

นอกจำกแนวทำงกำรจัดกำรเพื่อควบคุม VOCs ที่เกิดข้ึนขณะหยุดซ่อมใหญ่แล้ว หลักกำรจัดกำรที่ได้ผลดี
อีกแนวทำงหนึ่งคือ กำรพยำยำมขยำยช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรหยุดซ่อมบ ำรงุแต่ละครั้งให้นำนข้ึนเทำ่ที่เปน็ไปได้ 
เช่น เปลี่ยนจำกหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ทุก 3 ปี เป็นทุก 5 ปี เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดกำรรั่วระเหยของ VOCs ที่เกิดข้ึน
ขณะหยุดซ่อม เป็นต้น 

 
รูปท่ี 15 ตัวอย่างการระบาย VOCs จากหอกลั่นหรือจาก Vessel เข้ารถแท้งก์  

(วราวุธ เสือดี, 2555) 
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รูปท่ี 16 ตัวอย่างการท้า De-contamination โดยการตดิต้ังอุปกรณ์ Spray  

(วราวุธ เสือดี, 2555) 
 

ส ำหรับตัวอย่ำงมำตรกำรที่ปรำกฏใน (ร่ำง) กฎหมำยของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมส ำหรับโรงงำนที่  
หยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turnaround) ซึ่งมีกำรก ำหนดแผนด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำ หรือกำรหยุด
เดินเครื่อง (Shutdown) นั้น มีดังนี้ 

 ให้จัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงโดยต้องมีมำตรกำรลดกำรปลดปล่อย VOCs อย่ำงน้อยให้ครอบคลุม
อุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต (process vessels) ดังนี ้

- หอ (Column) ส ำหรับกำรกลัน่ (Distillation) กำรดูดซึม (Absorber) หรือหออื่นที่มี VOCs 
คงค้ำง 

- ถังปฏิกิริยำ (Reactor) 

- ถัง (Vessel) ในกระบวนกำรผลิตหรืออุปกรณ์ที่มีสำรอินทรีย์ระเหยคงค้ำงนอกเหนือจำก 
ถังปฏิกิริยำ 

- ระบบท่อ (Piping) 

 กำรหยุดเดินเครื่องจักรและซ่อมบ ำรุง ให้ด ำเนินกำรไล่ VOCs ออกจำกกระบวนกำรผลิต 

- หลังจำกด ำเนินกำรตัดแยกระบบ (Isolation) แล้ว ให้ท ำกำรไล่ก๊ำซหรือของเหลวออกจำก
กระบวนกำรผลิตให้คงเหลือน้อยที่สุด 

- หำก VOCs ในก๊ำซหรือของเหลวที่ท ำกำรถ่ำยออกจำกกระบวนกำรผลิตมีควำมดันไอเกิน 
25 มิลลิเมตรปรอท หรือ 0.5 psia ต้องมีระบบควบคุมไอสำร (Vapor control system) 
ก่อนระบำยออก โดยด ำเนินกำรดังนี้ 



แนวทำงกำรประเมินสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) จำกโรงงำนอตุสำหกรรม 

49 

 ส่งไปที่ถังแยกสถำนะหรืออุปกรณ์เพื่อท ำกำรแยกสถำนะ หรือ 

 ถ่ำยของเหลวไปยังภำชนะปิดหรือหำกจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรถ่ำยของเหลวไปยัง
ภำชนะเปิด ต้องย้ำยของเหลวไปยังภำชนะปิดภำยในหนึ่งช่ัวโมงนับแต่เริ่มกำรถ่ำย
ของเหลวไปยังภำชนะเปิดน้ัน 

- ก่อนเปิดอุปกรณ์ที่มี VOCs ควำมดันไอมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 25 มิลลิเมตรปรอท หรือ 0.5 
psia เพื่อด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงต้องไล่ก๊ำซออกจนค่ำควำมเข้มข้นของ  VOCs น้อยกว่ำ 
10,000 ppmv หรือ 10% ของค่ำ LEL (Lower Explosion Limit) ที่จุดเก็บตัวอย่ำงหรือ
จุดอื่นที่สำมำรถเป็นตัวแทนไอ VOCs ในอุปกรณ์ 

- ทุกข้ันตอนของกิจกรรมให้ด ำเนินกำรท ำงำนภำยใต้ระบบกำรอนุมัติ (Permit) ของโรงงำน 

 ให้ติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turnaround) เพื่อเฝ้ำระวังระดับ
ควำมเข้มข้น VOCs ในบรรยำกำศที่แนวรั้วของโรงงำนในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงนี้ โดยมีแนวทำงดังนี้ 

- ก่อนเริ่มด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง (Planned shutdown) และในช่วงซ่อมบ ำรุงที่คำดกำรณ์ว่ำมี
กำรปลดปล่อย VOCs อย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้ติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่แนวรั้วของ
เขตของโรงงำนส ำหรับกำรเฝ้ำระวัง (Fence Line Monitoring) โดยก ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 จุด ให้ครอบคลุมแนวรั้วขอบเขตโรงงำน ใช้ระยะเวลำในกำรเก็บ
ตัวอย่ำงครั้งละ 24 ช่ัวโมง 

- 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 specially-
prepared canisters and analyzed by gas chromatography/mass spectrometry 
(GC/MS)) ที่ก ำหนดโดย US.EPA หรือกำรตรวจวัดอื่นโดยวิธีเทียบเท่ำ 

- ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ได้แก่ ทิศทำงลม ควำมเร็วลม ผังลม (Windrose) อุณหภูมิ 
และควำมดันบำรอมิเตอร์ (Barometric pressure) เป็นรำยช่ัวโมงให้ครอบคลุมช่วงเวลำที่
เก็บตัวอย่ำง VOCs ในบริเวณโรงงำน กรณีไม่มีสถำนีตรวจวัดในโรงงำนสำมำรถใช้ข้อมูล
จำกสถำนีตรวจวัดใกล้เคียง 

 หลังกำรซ่อมบ ำรุงที่มีกำรเปดิอุปกรณ์ โดยหลังกำรปิดอุปกรณ์ให้ตรวจวัดกำรรั่วซึมตำมวิธีตรวจวัด
ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรรั่วซึมของสำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2555 
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 กำรประเมินปริมำณกำรระบำย VOCs ในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงให้อ้ำงอิงจำกข้อ AP42 ของ US.EPA 
หรือคู่มือกำรประเมินกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือ
วิธีกำรอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 ให้รำยงำนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-license) ภำยใน 60 วันนับจำก
สิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรมซ่อมบ ำรุง ดังนี้ 

- ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดกำรระบำย VOCs ในช่วงกำรซ่อมบ ำรุง ประกอบด้วยกิจกรรม
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ VOCs ค่ำกำรตรวจวัดปริมำณ VOCs ก่อนเปิดอุปกรณ์นั้น 

- ผลกำรติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่แนวรั้วขอบเขตโรงงำน 

- ผลกำรประเมินปริมำณกำรระบำย VOCs ในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงและกำรตอบสนองเหตุที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- สำเหตุและมำตรกำรป้องกันกรณีที่กำรด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงไม่เป็นไปตำมแผนและอำจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

 ให้จัดเก็บข้อมูลและ/หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซ่อมบ ำรุงเป็นระยะเวลำ 3 ปี เพื่อสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงกำร Shutdown หรือ Turnaround ไว้ในประกำศ
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง กำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ส ำหรบัผูป้ระกอบกิจกำร (Shutdown/Turnaround) 
ในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด โดยโรงงำนที่จะด ำเนินกำรควรมีข้ันตอนและ
เอกสำรกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1) กำรแจ้งแผนกำรด ำเนินงำนก่อนหยุดเดินเครื่อง (ดังตารางท่ี 21) ดังนี้ 

 กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบ ำรุงใหญ่หรือกำรหยุดเดินเครื่องประจ ำปี ให้แจ้งแผนกำรด ำเนินงำน
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันท ำกำร 

 กำรหยุดเดินเครื่องเพื่อกำรพำณิชย์และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรซ่อมบ ำ รุงใหญ่ ให้แจ้ง
แผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 

 กำรหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินที่ส่งผลกรทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้รำยงำนเหตุเบื้องต้นทำง
โทรศัพท์ภำยใน 15 นำทีนับจำกหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน และหำกจ ำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อ
ซ่อมบ ำรุงใหญ่จะต้องแจ้งแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน 3 วันนับจำกวันหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน 
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2) กำรแจ้งหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ ให้โรงงำนส่งแผนกำรด ำเนินงำนที่มีรำยละเอียด
ดังนี ้

 รำยกำรอุปกรณ์หลักและงำนหลัก (Package) ที่จะด ำเนินกำรในกำรซ่อมบ ำรุง (ตัวอย่ำงดัง 
ตารางท่ี 22) 

 รำยช่ือและปริมำณสำรเคมีคงค้ำงอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ รวมถึงแจ้งข้อมูลและมำตรกำรควบคุมสำรเคมีที่น ำมำใช้ในกระบวนกำร 
ซ่อมบ ำรุง (ตัวอย่ำงดังตารางท่ี 23) 

 เอกสำรรับรองว่ำมีกำรท ำทะเบียนกำรตัดแยกอุปกรณ์หลักออกจำกระบบ ( Isolation List) 
(ตัวอย่ำงดังตารางท่ี 24) 

 แผนกำรด ำเนินงำน (Shutdown Procedure) ตั้งแต่กำรลดก ำลังกำรผลิต กำรระบำยสำรเคมี
ออกจำกอุปกรณ์ กำรเปิดอุปกรณ์ กำรซ่อมบ ำรุง 

 กำรจัดกำรกำกของเสียและของเสียอันตรำย 

 กำรจัดกำรน้ ำเสีย 

 มำตรกำรควบคุมกำรปล่อยหรือระบำยสำรเคมีสู่บรรยำกำศเมื่อมีกำรเปิดอุปกรณ์เพื่อท ำกำรซ่อม
บ ำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม โรงงำน หรือชุมชน (ตัวอย่ำงดังตารางท่ี 25) 

 มำตรกำรควบคุมหอเผำก๊ำซ (Flare) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม โรงงำน หรือชุมชน ในช่วง
ระยะเวลำหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) และช่วงระยะเวลำเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตำมมำตรกำร 
ดังนี ้

- มำตรกำรควบคุมเสียงดัง 

- มำตรกำรควบคุมควันด ำ 

- มำตรกำรควบคุมควำมร้อน แสงสว่ำง 

- มำตรกำรควบคุมกลิ่น 

- มำตรกำรควบคุมระยะเวลำกำรเผำ 

 มำตรกำรควบคุมฝุ่นระหว่ำงท ำงำน 

 มำตรกำรควบคุม ป้องกันกำรท ำงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น กำรเช่ือม ตัดที่ท ำให้เกิดประกำยไฟ 
กำรท ำงำนในที่สูง กำรท ำงำนในที่อับอำกำศ กำรยก เคลื่อนย้ำยอุปกรณ์ขนำดใหญ่ที่ต้องใช้
เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ กำรใช้น้ ำแรงดันสูง เป็นต้น 
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ตารางท่ี 21 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการหยุดเดินเครื่องเพ่ือซ่อมบ้ารุง 
ล้าดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
ช่วงที่ 1 ตัดแยกระบบ (isolation) 1-10 ตุลำคม 2562 

ช่วงที่ 2 ตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง 7-20 ตุลำคม 2562 

ช่วงที่ 3 ทดลอง/ทดสอบเดินระบบ 21-25 ตุลำคม 

ช่วงที่ 4 เตรียมด ำเนินกำรผลิต 26 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 2562 
................... ................... ................... 

 

ตารางท่ี 22 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (Package) 

ล้าดับท่ี 
รายการอุปกรณ์หลัก

และงานหลัก 
ความเส่ียง/ผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรการท่ีใช้ในการ

ควบคุม 
ระยะเวลา 

เริ่ม เสร็จ 
1      

2      

....      
 

ตารางท่ี 23 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการปริมาณสารเคมีท่ีคงค้างในอุปกรณ์หลัก 
ล้าดับท่ี ชื่ออุปกรณ์ ชื่อสารเคมี จ้านวน หมายเหตุ 

1     
2     
....     

 

ตารางท่ี 24 ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนการตัดแยกอุปกรณ์หลักออกจากระบบ 
ล้าดับท่ี รายละเอียด แผนการตัดแยก 

1 หอกลั่น ระบำยสำรเคมีไปที่ถังกักเก็บ 
2 Cooling Tower หยุดกำรเติมสำรเคมี ระบำยน้ ำออกจำกระบบทั้งหมด 

......... …………………… ............................................. 
 

ตารางท่ี 25 ตัวอย่างแบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีใช้ควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  
และอาชีวอนามัย 

ล้าดับท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1 แผนกำรตัดแยกอุปกรณ์ (isolation plan)   มีปรำกฏในเอกสำร......... 

2 กำรจัดกำรของเสียและของเสียอันตรำย    
.... ................................................................ .... .... ..................................................... 
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ตัวอย่ำงมำตรกำรจัดกำร VOCs ช่วง Shutdown/Turnaround เช่น 

 กำรไล่ก๊ำซหรือของเหลวออกจำกกระบวนกำรผลิตด้วยระบบปิด (Closed system) และใช้เวลำ 
กำรไล่สำรนำนข้ึน หรือกำรรวบรวมของเหลวลงบ่อรับรองและขนถ่ำยเข้ำ Bulk Truck น ำไปก ำจัด
ภำยนอก 

 ควบคุมอัตรำกำรระบำยสำรไปยังหอเผำทิ้ง (Flare) และควบคุมอุณหภูมิ 

 ตรวจวัดปริมำณสำรไฮโดรคำร์บอนในทุกพื้นที่ที่มีกิจกรรม 

 ตรวจวัดปริมำณสำรไฮโดรคำร์บอนที่ริมรั้วโรงงำน (Fence Line Monitoring) อย่ำงน้อย 4 จุด 
ตลอดกิจกรรม ให้ครอบคลุมทั้งช่วงกำรไล่สำรคงค้ำง กำรเปิดและท ำควำมสะอำดระบบ และ
กระบวนกำรเริ่มเดินเครื่องจักร (Start up) โดยพิจำรณำทิศทำงลมและควำมเร็วลมประกอบ 

 ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงดัง และตรวจวัดควำมดังของเสียงในทุกพื้นที่ที่มีกิจกรรม 

 ท ำกำรทดสอบกำรรั่ว (Leak test) ก่อนเริ่มเดินระบบ (Start up) 

 ตรวจสอบระบบก่อนเปิดอุปกรณ์ ในกำรเปิดอุปกรณ์ครั้งแรก (first line break procedure) 

 มีกำรท ำทะเบียนกำกของเสียจ ำแนกตำมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ข้อมูล เช่น ปริมำณ วิธีกำร
จัดเก็บ วิธีขนส่ง วิธีก ำจัด เป็นต้น โดยมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขกรณีกำรรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 

 จัดเก็บของเสียที่ปนเปื้อนสำรไฮโดรคำร์บอนหรือน้ ำมันไว้ในภำชนะที่ปิดมิดชิด 

 มีผ้ำใบคลุมรถบรรทุกขณะกิจกรรมกำรขนส่งของเสีย 

 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินให้พร้อมใช้งำน 

 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบ ำรุง ให้ประชำชนโดยรอบรับทรำบ 

เป็นต้น 
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4 กำรประเมินควำมเข้มข้นสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) ด้วยแบบจ ำลอง

ทำงคณิตศำสตร์ 

แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ถูกน ำมำใช้เพื่อกำรประเมินผลกระทบด้ำนมลพิษทำงอำกำศเนื่องมำจำก  
กำรด ำเนินกำรโดยปกติของโครงกำร ตัวอย่ำงแบบจ ำลองที่ใช้คือ  แบบจ ำลอง AERMOD (The American 
Meteorological Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model Improvement 
Committee’s Dispersion Model) แบบจ ำลองนี้พัฒนำโดย United State Environmental Protection Agency 
จัดอยู่ในกลุ่ม Regulatory Model ซึ่งน ำมำใช้ได้ทั่วไป โดยไม่จ ำเป็นต้องปรับเทียบอีก แบบจ ำลอง AERMOD เป็น
แบบจ ำลองที่ United State Environmental Protection Agency พัฒนำข้ึนเพื่อน ำมำใช้แทนแบบจ ำลอง ISC 
ISTST3 (Industrial Source Complex–short term) โดยใช้ทฤษฎีของ “ช้ันบรรยำกำศที่อยู่ติดกับผิวโลก” 
(Planetary Boundary Layer) โดยจั ดตั้ ง คณะท ำ ง ำนที่ เ รี ยก ว่ ำ  AERMIC (AMS/EPA Regulatory Model 
Improvement Committee) เพื่อปรับปรุงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่มีอยู่เดิม 

แบบจ ำลองจะมีชุดค ำสั่งหลักคือ AERMOD และชุดค ำสั่งสนับสนุนอีก 2 ชุด คือ AERMET และ AERMAP 
(โครงสร้ำงกำรท ำงำนแสดงดังรูปท่ี 17)  โดยหน้ำที่หลักของ AERMET คือ กำรค ำนวณตัวแปรต่ำง  ๆ  
ในช้ันบรรยำกำศ ที่ AERMOD ต้องกำรในกำรค ำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษ ณ ต ำแหน่งต่ำง  ๆ  โดยชุดค ำสั่งใน
กำรตีควำมข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำ ( INTERFACE) ที่อยู่ใน AERMOD จะน ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้ อีกนัยหนึ่งคือ 
AERMET มีหน้ำที่ป้อนข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำที่ได้จำกกำรตรวจวัดจรงิให้กบั AERMOD ส่วน AERMAP (AERMIC 
terrain pre-processor) จะใช้ข้อมูลควำมสูงของภูมิประเทศ ณ จุด ต่ำง ๆ ในพื้นที่ศึกษำ ไปค ำนวณควำมสูง
เสมือนของพื้นที่ (Terrain height scale, hc) ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละจุดในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลในเรื่อง
กำรเคลื่อนที่ของพลูมไปตำมพื้นผิวของพื้นที่ศึกษำ AERMAP ยังเป็นชุดค ำสั่งที่ใช้ในกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูลจุดที่
ต้องกำรค ำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ (Receptor grid) ซึ่งข้อมูลที่ AERMAP จะส่งผ่ำนไปยงั 
AERMOD คือ ต ำแหน่งที่ต้องกำรค ำนวณควำมเข้มข้นสำรมลพิษ (Receptor’s location x, y) ควำมสูงจำก
ต ำแหน่งอ้ำงอิง และ  hc 

 AERMET ใช้ในกำรเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ และค ำนวณพำรำมิเตอร์ของช้ันบรรยำกำศที่อยู่ติดกับ 
ผิวโลกที่แบบจ ำลอง AERMOD ต้องกำร AERMET น ำเอำข้อมูลจำกกำรตรวจวัดจริงมำประมวลผล
เบื้องต้นและจัดเรียงให้อยู่ในรูปที่ AERMOD ต้องกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพื้น 
เช่น 
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- Sensible Heat Flux (H) ส ำหรับควำมร้อนที่เคลื่อนย้ำยสุทธิระหว่ำงช้ันบรรยำกำศ ณ บริเวณ 
ช้ันบรรยำกำศที่อยู่ติดกับผิวโลก ได้มำจำกกำรท ำสมดุลของควำมร้อนบริเวณใกล้กับผิวพื้น จำก Net 
radiation, Rn, ซึ่งเป็นพลังงำนที่ได้จำกรังสีดวงอำทิตย์ (วัดจำกมุมของรังสีดวงอำทิตย์) อุณหภูมิ
บรรยำกำศ และปริมำณเมฆบนท้องฟ้ำ albedo ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะกำรสะท้อนรังสีดวงอำทิตย์
ของพื้นผิว 

- Friction Velocity (u*) & Monin Obukhov Length (L) ใน  CBL ใ น  CBL นั้ น  AERMET  
จะค ำนวณ  surface friction velocity, u*, และ  Monin-Obukhov length, L, โดยใ ช้ ค่ ำของ 
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* ส ำหรับ stable condition นั้น, AERMET ค ำนวณ surface heat flux ได ้

- Mixing Height ควำมสูงช้ันผสม zi ใน CBL เป็นผลมำจำกทั้งควำมสูงช้ันผสมเนื่องจำกแรงเสียด
ทำนของผิวพื้น (zim) และกำรพำควำมร้อน(zic) และจะเลือกค่ำที่สูงกว่ำเป็นค่ำ zi ถ้ำไม่มีกำร
ตรวจวัดจริงอำจประมำณ zic จำกข้อมูลระดับผิวพื้น 

- Mechanical Mixing Height (zim) ในตอนเช้ำ ช้ันควำมสูงผสมเนื่องจำกกำรพำควำมร้อนจะไม่
สูงดังนั้นควำมสูงของช้ันผสมใน PBL จึงถูกก ำหนดโดย mechanical turbulence AERMET จะใช้
ผลจำกกำรตรวจวัดหรือใช้ค่ำสูงสุดเมื่อเปรยีบเทียบระหว่ำง convective boundary layer height 
(zic) และ mechanical mixing height. 

 ข้อมูลน้าเข้า AERMET จำกทฤษฎีกำรได้มำของดัชนีแต่ละค่ำที่ต้องกำรส ำหรับ AERMOD จึงท ำให้
จะต้องมีข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องน ำเข้ำใน AERMET ดังนี ้
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ: ควำมเร็วลม ทิศทำงลม ปริมำณเมฆปกคลุม อุณหภูมิ 

- ลักษณะผิวพื้น : Albedo (r), Bowen ratio (B0), Surface Roughness length (Z0)  

โดย 

Albedo: กำรสะท้อนของกำรแผร่ังส ี(solar radiation) จำกพื้นดินกลับสู่บรรยำกำศ โดยไม่มีกำรดูด
ซับ มีค่ำระหว่ำง 0.1 ส ำหรับพื้นที่ที่เป็นป่ำไม้ผลัดใบ (deciduous forest) ถึง 0.90 ส ำหรับช่วงหิมะตกใหม่ ๆ 

Bowen ratio: อัตรำส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงควำมร้อน (Sensible heat flux) ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมร้อนแฝง (latent heat flux) ใช้เพื่อพิจำรณำพำรำมิเตอร์ส ำหรับสภำวะที่เกิดกำรพำ (convective 
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condition) ใน PBL เป็นดัชนีของควำมช้ืนที่พื้นผิว ซึ่ง ณ เวลำเที่ยงวัน Bowen ratio มีช่วงอยู่ระหว่ำง 0.1  
ที่เหนือผิวน้ ำ ถึง 10.0 ที่เหนือทะเลทรำย 

Surface Roughness Length: ควำมสูงที่ควำมลมเฉลี่ยในแนวระดับเป็น 0 มีค่ำอยู่ในช่วงน้อย
กว่ำ 0.001 เมตรเหนือผิวน้ ำที่สงบ ถึง 1 เมตรหรือมำกกว่ำที่เหนือพื้นที่ป่ำหรือพื้นที่เขตเมือง 

 ข้อมูลน้าเข้า AERMAP  
- ลักษณะและต ำแหน่งของพื้นที่ 

- ต ำแหน่งของแหล่งก ำเนิดและต ำแหน่งของผู้รับ 

- ข้อมูลควำมสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลที่แสดงควำมสูงของภูมิประเทศของต ำแหน่งที่ต้องกำรค ำนวณ
ควำมเข้มข้นสำรมลพิษ (Receptors) และ ต ำแหน่งของแหล่งก ำเนิด สำมำรถใช้ฐำนข้อมูล SRTM3 
ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลระดับควำมสูงของพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่วโลก (Global digital elevation model 
(DEM)) มีระยะห่ำงของข้อมูลแต่ละจุดคือ 90 เมตร 

 
รูปท่ี 17 รูปแบบการส่งถา่ยข้อมลูของแบบจา้ลองอากาศ AERMOD  

(วราวุธ เสือดี, 2555) 
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ข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลพิษ 

แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกโครงกำรจำกกระบวนกำรผลิต จำกปล่องที่เป็นกำรระบำยอำกำศ
จำกกำรผลิต เช่น จำกกำรสันดำป ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลสำร ที่ใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำแบบจ ำลอง ประกอบด้วย 

− ต ำแหนงที่ตั้งของปล่องของแต่ละแหล่งก ำเนิด (Stack Location) 

− ขนำดควำมสูงของปล่อง (Stack Height) 

− ขนำดเสนผ่ำนศูนย์กลำงของปล่อง (Stack Diameter) 

− อุณหภูมิก๊ำซในปล่อง (Stack Gas Temperature) 

− ควำมเร็วของก๊ำซที่ปลำยปล่อง (Exit Velocity) 

− อัตรำกำรปล่อยมลสำร (Emission Rate) 

แหล่งก ำเนิดแบบนี้ใช้กับปล่องหม้อไอน้ ำ เตำ และหอเผำทิ้ง ส่วนแหล่งก ำเนิดอีกกลุ่มหนึ่งมีต ำแหน่ง 
ที่ไม่แน่นอน จะน ำเข้ำในรูปแหล่งก ำเนิดแบบพื้นที่ เช่น กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์ (Fugitives) ถังกักเก็บ กำรขน
ถ่ำย และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดทั้งหมดแยกรำยสำรและรำยแหล่งก ำเนิด โดยใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำใน
หน่วยกรัมต่อวินำที (g/s) ส ำหรับ Point Sources และกรัมต่อตำรำงเมตร.วินำที (g/m2.s) ส ำหรับแหล่งก ำเนิด
แบบพื้นที่ (Area Sources) 

กำรใช้แบบจ ำลอง AERMOD จะให้ผลออกมำเป็นค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษที่จุดรับผลกระทบ
ต่ำง ๆ เป็นค่ำเฉลี่ยรำยช่ัวโมง รำยวัน รำยปี ค่ำสูงสุดรำยช่ัวโมง รำยวัน รำยปี หรือค่ำเฉลี่ยในช่วงเวลำต่ำง  ๆ  
ที่สนใจ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถก ำหนดได้เพื่อให้เหมำะสมกับกำรศึกษำ ผลที่ได้จะรำยงำนอยู่ในรูปที่สั มพันธ์กับ 
Coordinate x, y ซึ่งจะสำมำรถน ำไปเขียนเป็นเส้นควำมเข้มข้นที่เท่ำกัน (Isopleths) ได้ ค่ำที่วิเครำะห์ได้เป็น
ควำมเข้มข้นในหน่วย µg/m3 (ตัวอย่ำงดังรูปท่ี 18) 
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ที่มำ: ผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในพ้ืนที่อุตสำหกรรมมำบตำพุดเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน, ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก, 2563 

รูปท่ี 18 ตัวอย่างเส้นความเข้มข้นเท่ากัน (Isopleths) ค่าเบนซนีเฉลี่ย 1 ป ี

ในเอกสำร “แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรอุตสำหกรรมกลั่น
น้ ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ และเคมีอื่น ๆ” ของ สผ. ได้ก ำหนดแนวทำง 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะต้องระบุในรำยงำน EIA ไว้ โดยต้องมีข้อมูลดังนี้ 

1) สรุปแหล่งก ำเนิดมลพิษ ประเภทของมลพิษ เทคโนโลยีกำรควบคุมมลพิษ ควำมเข้มข้นและอัตรำ
กำรระบำยมลพิษ 

2) ประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์  ให้ เสนอข้อมูล 
กำรประเมินผลกระทบตำมแนวทำงกำรใช้แบบจ ำลองเพื่อประเมินกำรแพร่กระจำยมลพิษทำงอำกำศ ดังนี้ 

 แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่เลือกใช้ (Model Selection) โดยให้สรุปองค์ประกอบของ
แบบจ ำลองฯ หลักกำรท ำงำนในเชิงทฤษฎี และประเภทข้อมูลน ำเข้ำที่ต้องกำร พอสังเขป 

 ข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศ (Source Information) 

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ (Meteorological Information) 
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 ข้อมูลจุดสังเกต (Receptor) และระดับควำมสูงของพื้นที่  (Receptor and Terrain Elevation 
Information) 

 ข้อมูลค่ำควำมเข้มข้นพื้นฐำนของมลพิษในบรรยำกำศก่อนมีโครงกำร (Background Concentration) 

 ค่ำควำมเข้มข้นของมลพิษทำงอำกำศสะสม ซึ่งบ่งบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ที่จะใช้
เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีที่ 1 กำรประเมินผลกระทบจำกแหลง่ก ำเนิดของโครงกำร หมำยถึง กำรประเมนิผล
กระทบเฉพำะแหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่และแหล่งก ำเนิดมลพิษที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรระบำยมลพิษเพิ่มสูงข้ึนของโครงกำร 

- กรณีที่ 2 กำรประเมินผลกระทบรวม หมำยถึง กำรประเมินผลกระทบโดยน ำเข้ำ  
1) แหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่และแหลง่ก ำเนิดมลพิษที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรระบำยมลพษิ
เพิ่มสูงข้ึนของโครงกำร และ 2) แหล่งก ำเนิดมลพิษอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ภำยในขอบเขตพื้นที่
ศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนแล้วแต่ยังไม่มีกำรระบำยมลพิษ ยกเว้น
แหล่งก ำเนิดที่มำจำกกำรปรับลดมลพิษตำมหลักกำร 80/20 และน ำผลกำรประเมินมำ
รวมกับค่ำควำมเข้มข้นพื้นฐำนของมลพิษในบรรยำกำศก่อนมีโครงกำร (Background 
Concentration) ที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริงในพื้นที่ศึกษำ 

ทั้งนี้ ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ให้พิจำรณำ (1) มำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศที่มีอยู่ในประเทศไทย (2) มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่มีอยู่ ใน
ต่ำงประเทศ ในกรณีที่มลพิษที่สนใจไม่ได้ถูกก ำหนดไว้ในมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
ของประเทศไทย เช่น ค่ำแนะน ำของ Arizona, Vermont, WHO เป็นต้น 

 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 

 ข้อมูลน ำเข้ำ (Input) แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 

3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรน ำเสนอในรำยงำนฯ ดังนี้ 

 เสนอตำรำงสรุปผลกำรประเมินทั้ง 2 กรณี โดยให้ระบุพิกัดของจุดที่เกิดค่ำควำมเข้มข้นสูงสุด 
และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ และพิกัดของจุดสังเกตอ่อนไหว 

 แสดงแผนผังเส้นระดับควำมเข้มข้นเท่ำ ( Isopleths) โดยแบ่งช่วงของระดับควำมเข้มข้นที่
เหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผลกระทบในภำพรวมต่อพื้นที่ศึกษำ พร้อมทั้งระบุจุด
ที่เกิดควำมเข้มข้นสูงสุด 
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 เสนอมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรอธิบำยกำรระบุอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศส ำหรับ VOCs โดยกำรก ำหนด
อัตรำกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด (Emission Rate Determination) ส ำหรับ VOCs ที่มีผลกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพื้นที่ศึกษำตั้งแต่ร้อยละ 80 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
ก ำหนดให้แหล่งก ำเนิดมลพิษใหม่ และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรระบำยเพิ่มข้ึน ด ำเนินกำรดังนี้ 

 กรณีโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตหรือกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ให้ใช้ค่ำอัตรำกำร
ระบำยมลพิษตำมหลักกำร 80/20 เฉพำะมลพิษที่ระบำยออกจำกปล่อง (Stack) ซึ่งเกิดจำกกำรใช้
วัตถุดิบหรือสำรเคมีหรือเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิต และใช้เกณฑ์ค่ำควบคุมที่เข้มงวดข้ึนจำก
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนดอย่ำงน้อยร้อยละ 20 ส ำหรับแหล่งก ำเนิดจำกกำรรั่วระเหย
จำกอุปกรณ์ (Fugitive) ทั้ งหมดของโครงกำรเดิมและโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตหรือ 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร 

 กรณีโครงกำรตั้งใหม่ จะต้องใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถลดอัตรำกำรระบำยมลพิษจำกปล่องและจำก
กำรรั่วซึมได้มำกที่สุด 

ทั้งนี้กำรประเมินอัตรำกำรระบำย VOCs ให้พิจำรณำ 6 แหล่งก ำเนิด คือ กำรรั่วระเหยจำกอุปกรณ์ 
(Fugitives) กำรเผำไหม้  (Combustion) หอเผำ (Flare) กำรขนถ่ำย (Transportation and Marketing)  
ถังกักเก็บ (Storage Tank) และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) ตำม (ร่ำง) คู่มือกำร
ประเมินกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหยจำกแหล่งก ำเนิดในโรงงำนอุตสำหกรรม ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดย
ใช้ข้อมูลชนิดและจ ำนวนของอุปกรณ์ต่ำง ๆ จำกผู้ออกแบบซึ่งประเมินบนพื้นฐำนของ Conceptual or 
Preliminary Design หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่ำ เป็นอย่ำงน้อย 

กำรก ำหนดอัตรำกำรระบำยมลพิษของโครงกำรจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรพิจำรณำเลือกใช้ระบบ
บ ำบัดมลพิษซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีกำรควบคุมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (Best Available Control Technology, BACT) 
และ/หรือสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ โดยให้ สผ. พิจำรณำ
ตำมข้อก ำหนดของ U.S. EPA เป็นกรณีไป (Case-by-Case) 

ในเอกสำร “แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรอุตสำหกรรมกลั่น
น้ ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ และเคมีอื่น ๆ ” ของ สผ. ยังมีกำรอธิบำยลักษณะ
ข้อมูลแบบจ ำลองไว้บำงประกำร เช่น 

 แหล่งก ำเนิดแบบรั่วระเหยจำกอุปกรณ์ (Fugitive) ให้น ำเข้ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ด้วย
พำรำมิเตอร์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในแบบจ ำลองฯ หรือใช้กำรประเมินแบบพื้นที่ (Area Source) 
ระดับควำมสูง 1 เมตร อุณหภูมิ 273 เคลวิน และควำมเร็ว 0.001 เมตรต่อวินำที 
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 ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพื้น (Surface Meteorological Data) 1 ปีล่ำสุด กรณีที่เป็นสถำนี
ตรวจวัดรำยช่ัวโมงในพื้นที่ศึกษำ (Onsite/Online) หรือ 3 ปีล่ำสุดกรณีที่เป็นสถำนีตรวจวัดรำย 3 
ช่ัวโมง ที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ศึกษำมำกที่สุดหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษำ ของ
กรมควบคุมมลพิษ หรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรมอุตุนิยมวิทยำ หรือของ
หน่วยงำนอื่น ๆ ตำมล ำดับ พร้อมทั้งให้แสดงผังลม (Wind Rose) และใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ
ระดับสูง (Upper Air Met. Data) 1 ปีล่ำสุด กรณีที่ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวพื้นจำกสถำนี
ตรวจวัดรำยช่ัวโมงในพื้นที่ศึกษำ (Onsite/Online) หรือ 3 ปีล่ำสุดกรณีที่ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ
ระดับผิวพื้นจำกสถำนีตรวจวัดรำย 3 ช่ัวโมง โดยเลือกใช้ข้อมูลจำกสถำนีตรวจวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่
ศึกษำมำกที่สุดของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรมอุตุนิยมวิทยำ ตำมล ำดับ ทั้งนี้
ส ำหรับกำรแทนที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำที่หำยไป ทำง สผ. มีกำรระบุแนวทำงปรับข้อมูลไว้ในเอกสำร
แนบที่ 6-1 และเอกสำรแนบ 6-2 ของคู่มือ 

 กำรก ำหนดข้อมูลจุดสังเกต (Receptor) และระดับควำมสูงของพื้นที่ (Receptor and Terrain 
Elevation Information) ดังนี ้

- ก ำหนดให้ใช้พิกัดภูมิศำสตร์แบบ Universal Transverse Mercator (UTM) และสัณฐำนโลก
มำตรฐำนแบบ WGS84 

- ก ำหนดพื้นที่ศึกษำครอบคลุมอย่ำงน้อย 25 กิโลเมตร x 25 กิโลเมตร (ส ำหรับแหล่งก ำเนิดที่
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง และพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
ไออำร์พีซี) หรืออย่ำงน้อย 10 กิโลเมตร x 10 กิโลเมตร (ส ำหรับแหล่งก ำเนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
อื่น ๆ) ระบบพิกัดแบบ X-Y (Cartesian) โดยใช้ที่ตั้งของโครงกำรเป็นจุดศูนย์กลำงของพื้นที่
ศึกษำ และก ำหนดควำมละเอียดของกริดแบบไม่คงที่ (Variable Grid Resolution) ดังนี ้

 ในพื้นที่โครงกำรจนถึงที่ระยะ 1.5 กิโลเมตร จำกด้ำนนอกขอบรั้ว (Fence Line) ใช้
ควำมละเอียด 100 เมตร ในที่นี้ขอบรั้วหมำยถึง ขอบเขตของพื้นที่โครงกำรซึ่ง
ประชำชนทั่วไปไม่สำมำรถเข้ำถึงได้หำกไม่ได้รับอนุญำต 

 ระยะ 1.5-3 กิโลเมตร ใช้ควำมละเอียด 250 เมตร 

 ระยะ 3 กิโลเมตรข้ึนไป ใช้ควำมละเอียด 500 เมตร 

- ก ำหนดจุดสังเกตเพิ่มเติม (Discrete Receptor) ให้ครอบคลุมจุดที่มีกำรตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศที่มีอยู่และจุดที่ไวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) เช่น วัด โรงเรยีน 
สถำนที่รำชกำร โรงพยำบำล สถำนีอนำมัย เป็นต้น 
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5 กฎหมำยและมำตรกำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

5.1 กฎหมายเฝา้ระวังหรือควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

กฎหมำยของประเทศไทยที่ประกำศบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ใช้เฝ้ำระวังหรือควบคุม VOCs (ข้อมูล ณ  
ปี พ.ศ. 2562) แบ่งออกเป็น 

1) ค่ามาตรฐานและค่าเฝ้าระวัง VOCs ในบรรยากาศ 

1.1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดลอมแห่งชำติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน  
ค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี โดยก ำหนดมำตรฐำนส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยไว้ 9 
ชนิด  

1.2) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก ำหนดค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศ
โดยทั่วไปในเวลำ 24 ช่ัวโมง พ.ศ. 2552 โดยก ำหนดค่ำเฝ้ำระวัง  VOCs ในบรรยำกำศโดยทั่วไปรวม 19 ชนิด  
ทั้งสำรที่เป็นสำรก่อมะเร็ง (Carcinogen) และสำรที่ไม่ได้เป็นสำรกอมะเร็ง (Non-carcinogen) ซึ่งอำจมีควำม
เข้มข้นสูงในช่วงเวลำ 24 ช่ัวโมงจนส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนที่สัมผัสโดยกำรหำยใจเข้ำสู่ร่ำงกำย 

2) กฎหมายควบคุม VOCs จากแหล่งก้าเนิด 

2.1) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อย
ทิ้งไอน้ ำมันเบนซินจำกคลังน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 โดยกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้กับโรงงำนที่มีคลังน้ ำมัน
เช้ือเพลิง สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเช้ือเพลิง และสถำนที่ที่มีกำรรับหรือจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง ที่ใชเก็บรักษำ รับ หรือ
จ่ำยน้ ำมันเบนซิน โดยก ำหนดมำตรฐำนไอน้ ำมันเบนซินที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยำกำศในขณะที่มีกำรรับหรือจ่ำย
น้ ำมันโดยรถขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงในเวลำ 1 ช่ัวโมง ตองมีคำเฉลี่ยไม่เกิน 17 มิลลิกรัมตอลิตรในรูป TVOC 
(Milligram Total VOCs/Liter in emitted vapour) 

2.2) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อย
ทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี พ.ศ. 2553 โดยกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้กับโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี 
ล ำดับที่ 42 หรือล ำดับที่ 44 ซึ่งมีกำรผลิต ใช  หรือเก็บรักษำสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน หรือสำรไวนิลคลอไรด์  
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โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมควำมเข้มขนของสำร 1,2-ไดคลอโรอีเทน และสำรไวนิลคลอไรด์ แต่ละชนิดต้องมีค่ำ
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

2.3) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อย
ทิ้งสำรเบนซีน และสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี พ.ศ. 2557 โดยกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้กับ
โรงงำนอุตสำหกรรมเคมี ล ำดับที่ 42 หรือล ำดับที่ 44 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหยในกระบวนกำรผลิต ตั้งแต่ 36 
ตันต่อปีข้ึนไป และมีกำรผลิตหรือใช้สำรเบนซีน หรือสำร 1 ,3-บิวทำไดอีน โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมควำม
เข้มข้นของสำรเบนซีนต้องไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และสำร 1,3-บิวทำไดอีน ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร 

2.4) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรรั่วซึมของสำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2555 โดยบังคับใช้กับโรงงำน
ล ำดับที่ 42, 44, 49 และ 89 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหยในกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปีข้ึนไป โดยมี
อุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดคือ ปั๊ม (Pumps) เครื่องอัดอำกำศ (Compressors) อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว 
(Agitators หรือ Mixers) วำล์ว (Valves) ท่อส่ งปลำยเปิด (Open-ended lines) ข้อต่อหรือหน้ำแปลน 
(Connectors หรือ  Flanges) อุปกรณ์ลดควำมดัน (Pressure Relief Devices) จุดเก็บตัวอย่ำงสำรเคมี  
(Sampling Connections) 
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ตารางท่ี 26 ค่ามาตรฐานควบคุม VOCs ในบรรยากาศของประเทศไทย 
ชื่อกฎหมาย สารท่ีควบคุม ค่าควบคุม หน่วย 

มาตรฐานควบคุม VOCs ในบรรยากาศ 

มำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยใน
บรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี 
(9 ชนิด) 

เบนซีน 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,3-บิวทำไดอีน 0.33 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรอีเทน 0.4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
ไวนิลคลอไรด์ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไตรคลอโรเอทิลีน 23 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไดคลอโรมีเทน 22 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรโพรเพน 4 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
เตตระคลอโรเอทิลีน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

คลอโรฟอร์ม 0.43 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย
ในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 ชั่วโมง 
(19 ชนิด) 

เบนซีน 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
1,3-บิวทำไดอีน 5.3 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรอีเทน 48 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไวนิลคลอไรด์ 20 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไตรคลอโรเอทิลีน 130 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
ไดคลอโรมีเทน 210 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดคลอโรโพรเพน 82 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

เตตระคลอโรเอทิลีน 400 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

คลอโรฟอร์ม 57 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
อะซีตัลดีไฮด์ 860 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

อะโครลีน 0.55 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

อะคริโลไนไตรล์ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
เบนซิลคลอไรด์ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

โบรโมมีเทน 190 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

คำร์บอนเตตระคลอไรด์ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,2-ไดโบรโมอีเทน 370 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
1,4-ไดคลอโรเบนซีน 1100 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,4-ไดออกเซน 860 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 83 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
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ตารางท่ี 26 ค่ามาตรฐานควบคุม VOCs ในบรรยากาศของประเทศไทย (ต่อ) 
ชื่อกฎหมาย สารท่ีควบคุม ค่าควบคุม หน่วย 

มาตรฐานควบคุม VOCs จากแหล่งก าเนิด 

มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี 

1,2-ไดคลอโรอีเทน 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ไวนิลคลอไรด์ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งไอน้ ำมัน
เบนซินจำกคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง 

สำรอินทรีย์ระเหยทั้งหมด 
(Total VOCs) 

17 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีน 
และสำร 1,3-บิวทำไดอีน จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมี 

เบนซีน 7 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

1,3-บิวทำไดอีน 5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

มำตรฐำนควบคุมกำรรั่วซึมของ
สำรอินทรีย์ระเหยจำกอุปกรณ์ในโรงงำน
อุตสำหกรรม 

สำรอินทรีย์ระเหยทั้งหมด 
(TVOC) 

500 
(ทุกอุปกรณ์

ยกเว้นปั๊มส ำหรับ
ของเหลวและ

อุปกรณ์ที่ใช้กวน
หรือผสม
ของเหลว) 

ส่วนในล้ำนส่วน 

5,000 
(ปั๊มส ำหรับ
ของเหลว) 

10,000 
(อุปกรณ์ที่ใช้กวน

หรือผสม
ของเหลว) 
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5.2 มาตรการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปัจจบุัน 

 การรายงานผลการระบาย VOCs จากแหล่งก้าเนิดประเภทรั่วซึม 

โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีประเภทกำรผลิตล ำดับที่ 42 , 44, 49, และ 89 ที่มีหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหย
ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีข้ึนไปนั้น จะต้องจัดท ำบัญชีรำยช่ืออุปกรณ์พร้อมผลกำรตรวจวัดและกำรซ่อมแซมให้เป็น
ปัจจุบัน โดยรวบรวมจัดท ำสรุปตำมแบบรำยงำนที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด แล้วจัดส่งให้ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลโดยตรงทุก 6 เดือน โดยให้รำยงำนปริมำณ VOCs รวมในรูปมีเทน (Total 
Volatile Organic Compounds: TVOC, as Methane) ที่ รั่ ว ซึ ม จ ำกอุป กร ณ์ที่ ต้ อ ง ต รวจ วัดก ำรรั่ วซึ ม  
ซึ่งไม่รวมปริมำณ VOCs ที่รั่วซึมจำกอุปกรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดกำรรั่วซึม ตำมแบบ รว.3/1  
จัดส่งผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกสไ์ปยังกรมโรงงำนอุตสำหกรรมหรอืหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล กำรรำยงำนข้อมูลครั้งที่ 1 
ของเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยนให้รำยงำนภำยในวันที่ 31 กรกฎำคมของปีที่รำยงำน และกำรรำยงำนข้อมูล
ครั้งที่ 2 ของเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคมให้รำยงำนภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปีถัดไป 

 การรายงานข้อมูลการระบาย VOCs จ้าแนกตามประเภทแหล่งก้าเนิด 

ตำมคู่มือแนวทำงกำรจัดกำรสำรอินทรีย์ระเหย โดยกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้แบ่งกำรจัดท ำฐำนข้อมูล  VOCs จ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิดเป็น 6 ประเภท คือ กำรรั่วซึม  
กำรเผำไหม้ กำรเผำทิ้ง ถังกักเก็บ กำรขนถ่ำย และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งปัจจุบันกำรรำยงำนฐำนข้อมูล  
กำรระบำย  VOCs ยั ง เป็นแบบสมัครใจ ทั้ งนี้ ส ำหรับโรงงำนในพื้นที่ นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุ ด  
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรลดและ
ขจัดมลพิษของโรงงำนอุตสำหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม และท่ำเรืออุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด และแต่งตั้ง
คณะท ำงำนตรวจประเมินโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด โดยจัดท ำ “คู่มือกำรตรวจ
ประเมินโรงงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุดและ
ท่ำเรือมำบตำพุด” และเอกสำรกำรตรวจเยี่ยมโรงงำน มีกำรด ำเนินงำนปีละ 2 ครั้ง โดยในคู่มือจะมีข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกร ข้อมูลกำรระบำยสำรมลพิษซึ่งรวมถึง VOCs จ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิดด้วย 

 โครงการพัฒนาระบบท้าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)  

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับ JICA กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ได้จัดท ำท ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) 
ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลแสดงชนิดและปริมำณของสำรมลพิษที่มีกำรปลดปล่อยจำกแหล่งก ำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม โดยแสดง
เป็นตำรำงข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย รำยกำรสำรเคมีภำยใต้ระบบ PRTR ที่มีข้อมูลกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำย
มลพิษจำกกำรรำยงำนข้อมูลของแหล่งก ำเนิดทั้งประเภท Point Source และ Non-Point Source ในหน่วย
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กิโลกรัมต่อปี โดยสำรเคมีที่ต้องรำยงำนปริมำณกำรปล่อยและเคลื่อนย้ำยสู่สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสำรเคมีที่
ครอบคลุมรวม 107 รำยกำร ซึ่งมีจังหวัดระยองเป็นจังหวัดน ำร่อง 

 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำร กนอ. เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรก ำกับดูแล
และเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเรืออุตสำหกรรมแบบบูรณำกำร 
รวมทั้งเป็นศูนย์บัญชำกำรและสนับสนุนข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยมีศูนย์อยู่ 9 แห่ง เช่น  
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด/ท่ำเรือ จังหวัดระยอง นิคมอุตสำหกรรมบำงปู นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้น 
โดยมีศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (EMCC) มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน 
จำกปล่องระบำย (CEMs) รวมถึงสภำพอุตุนิยมวิทยำแบบ real time แสดงเป็นระบบ e-monitoring 

 ความร่วมมือโครงการน้าร่องการจัดการสาร 1,3-บิวทาไดอีน และเบนซีนในบรรยากาศ  
ด้วยมาตรการ Code of Practice (CoP) 

ข้อมูลของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรผลิต มี ใช้ หรือกักเก็บสำร 1 ,3-บิวทำไดอีนในพื้นที่มำบตำพุดและเชิงเนิน จังหวัดระยอง รวม 15 แห่ง  
ได้ลงนำมควำมร่วมมือด ำเนินโครงกำรน ำร่องกำรจัดกำรสำร 1,3-บิวทำไดอีนในพื้นที่มำบตำพุดและเชิงเนินโดยใช้
มำตรกำร Code of Practice (CoP) เมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสถำบันน้ ำและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืน ร่วมเป็นที่ปรึกษำโครงกำร ต่อมำได้ครอบคลุมให้มีกำรจัดกำรสำรเบนซีน โดยมีผู้แทน
จำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เข้ำมำเป็นที่ปรึกษำเพิ่มเติม โดยเริ่ม
ด ำเนินกำรเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มีบริษัทที่ผลิต มี ใช้ หรือกักเก็บสำรเบนซีนเข้ำร่วม 13 แห่ง โดยเน้น
สร้ำงควำมเข้ำใจร่ำงประกำศฯ CoP และกำรปรับแนวทำงกำรประเมินมลพิษให้เป็นแบบเดียวกัน ต่อมำได้รวมทั้ง 
2 โครงกำรเข้ำด้วยกันเพื่อให้กำรจัดกำรมีประสทิธิภำพ รวมมีบริษัทที่เข้ำร่วมจัดกำรสำร 1,3-บิวทำไดอีน และเบน
ซีน รวม 22 แห่ง  

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร CoP จะเน้นไปที่กำรจัดกำร VOCs ของโรงงำนตำมก ำหนดรอบกำร 
ซ่อมบ ำรุงซึ่งเปน็ช่วงที่มีกำรระบำยมลพิษแบบไม่ปกติ โดยมีมำตรกำรหลักคือ กำรส ำรวจกิจกรรมทีม่ีควำมเสี่ยงใน 
กำรปล่อยระบำยสำรมลพิษ (Leak Inspection) พร้อมก ำหนดแนวทำงป้องกัน แก้ไข ก่อนหยุดซ่อมบ ำรุง 
มำตรกำรกำรหยุดเดินเครื่องจักรและซ่อมบ ำรุงโดยไล่ VOCs ออกจำกกระบวนกำรผลิต มำตรกำรกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศตำมแนวรั้ว (Fence Line Monitoring) ในช่วงกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Turn-around) ไม่น้อยกว่ำ  
4 จุดครอบคลุมแนวเขตรั้วโรงงำน กำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำหำกคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่บริเวณ  
แนวรั้วเกินค่ำเฝ้ำระวัง 24 ช่ัวโมงของกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงกำรรำยงำนผลต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำน
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์หลังกิจกรรมซ่อมบ ำรุง ส ำหรับในระยะยำวนั้นมีแผนให้โรงงำนต่ำง ๆ มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
VRU เพื่อเพิ่มกำรน ำไอระเหยมำใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมำตรกำรส ำหรับถังกักเก็บสำรเบนซีน 

โครงกำรน ำร่องฯ นี้ มีแผนขยำยกำรปฏิบัติไปสู่กำรจัดกำรถังกักเก็บสำรเคมีและหอเผำทิ้งของโรงงำน 
ที่ลงนำมควำมร่วมมือ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีแนวทำงปฏิบัติคือ 

1) ใช้ CoP ในโรงงำนปิโตรเคมีที่เกี่ยวข้องกับสำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำรเบนซีน อย่ำงต่อเนื่อง 

2) เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงโรงงำนที่ร่วมโครงกำร รวมถึงโรงงำนอื่น ๆ ที่มีแผนหยุด  
ซ่อมบ ำรุง 

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำฯ ทรำบทุก 2 เดือน 

4) หำสำเหตุเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำในบริเวณที่มี ค่ำตรวจวัดสูง ทั้งในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม
และชุมชน 

5) ขยำยควำมร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนไปสู่ชุมชนโดยผ่ำนหน่วยงำนท้องถ่ิน 

 ร่างกฎหมายหรือมาตรการควบคุม VOCs ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาเพ่ือด้าเนินการบังคับใช้ 

ส ำหรับร่ำงกฎหมำยหรือมำตรกำรควบคุม  VOCs ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำและทบทวนจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรบังคับใช้ในอนำคตที่สำมำรถรวบรวมได้ มีดังนี้ 

1) (ร่ำง) มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีนและสำร 1,3-บิวทำไดอีน ในรูปอัตรำกำรระบำย 
(Loading) จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมอัตรำกำรระบำยสำรเบนซีนส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมเคมีประเภท 42 และ 44 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (รวมท่ำเรือ) นิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) นิคมอุตสำหกรรมผำแดง นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสำหกรรม
อำร์ไอแอล ให้มีค่ำอัตรำกำรระบำยรวมต่อพื้นที่ไม่เกิน 6 ,000 กิโลกรัมต่อปี และควบคุมอัตรำกำรระบำย 
สำร 1,3-บิวทำไดอีน ไม่เกิน 160 กิโลกรัมต่อปีต่อโรงงำน  

2) กำรปรับปรุงมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม โดยแก้ไข
เพิ่มเติมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศ
เสียจำกโรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม โดยเพิ่มกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมควำมเข้มข้นขอ งกำรปล่อยทิ้ง 
สำรเบนซีนจำกโรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียมโดยให้ผลต่ำงของระดับควำมเข้มข้นสำรเบนซีน (∆C) ที่วัดระหว่ำง
พื้นที่โรงงำนกับบริเวณรั้วหรือแนวเขตพื้นที่โรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียมในรูปแบบค่ำเฉลี่ยรำยปี ต้องมีค่ำไม่เกิน 
9 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

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

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

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