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คํานํา
บานเรือนหรือชุมชนจัดเปนแหลงกําเนิดมลพิษประเภท non point source หรือแหลงกําเนิดที่
หนวยงานราชการเปนผูคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษ
ภายใตโครงการพัฒนาระบบทําเนียบการ
ปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษในประเทศไทย โดยคัดเลือกจังหวัดระยองเปนพื้นที่ดําเนินโครงการนํารอง
ทั้งนี้ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ไดรับมอบหมายใหเปนผูคาดประมาณการ
ปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน โดยใชขอมูลทางสถิติจํานวนบานหรือครัวเรือนในจังหวัดระยองและตัวคูณอัตรา
การปลดปลอยมลพิษ (emission factor) ที่ไดจากขอมูลการศึกษาของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โดยมีมลพิษ ซึ่งเกิดจาก การเผาไหม เชื้อเพลิงใน การหุงตมอาหารและการใชผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน จํานวน 5 รายการ คือ NOx, 1,4-Dichlorobenzene, Isopropyl alcohol, naphthalene,
acetone ผลจากการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษดังกลาวจะถูกนําไปรวบรวมและนําเสนอในเว็บไซต
ทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษรวมกับแหลงกําเนิดมลพิษอื่นๆ ตอไป
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รางรายงานการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือนหรือชุมชน
1. บทนํา
บานเรือนหรือชุมชนจัดเปนแหลงกําเนิดมลพิษประเภท
non point source หรือแหลงกําเนิดที่
หนวยงานราชการเปนผูคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษ ภายใตระบบทําเนียบการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายมลพิษ ( Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) มลพิษที่เกิดจากบานเรือนหรือ
ชุมชนสวนใหญมาจากกิจกรรมภายในบานเรือนและการใชผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค ( domestic activities
and consumer products) มลพิษที่เกิดขึ้นจึงอาจมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับแหลงกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการขนาดใหญเพียงแหลงเดียว จึงเปนไปไดยากในทางปฏิบัติที่จะ
ดําเนินการประเมินหรือตรวจวัดปริมาณการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือนแตละหลัง หนวยงานราชการจึง
คาดประมาณหรือประเมินการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือนในเชิงกลุมหรือเชิงพื้นที่ ( area) จึงอาจเรียก
แหลงกําเนิดมลพิษจากบานเรือนหรือชุมชนวา area source โดยอาศัยขอมูลในเชิงสถิติที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ ( activity data) อาทิ การหุงตมอาหาร (ปริมาณการใชกาซ LPG ในการหุง
ตมตอ ครัวเรือน) การทําความสะอาดบานเรือน (ปริมาณการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดเสื้อผาตอครัวเรือน)
รวมกับตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ ( emission factor) หรืออัตราการปลดปลอยมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมนั้นๆ เชน ปริมาณการปลดปลอย SOx, NOx ตอปริมาณการใชกาซ LPG ในการหุงตมตอ ครัวเรือน
ปริมาณการปลดปลอยสารเคมีตอจํานวนครัวเรือน เปนตน
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2. มลพิษจากบานเรือนหรือชุมชน
มลพิษที่เกิดจากบานเรือนหรือชุมชนสวนใหญมาจากกิจกรรมภายในบานเรือนและการใช
ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ( domestic activities and use of consumer products) ซึ่งมลพิษที่
เกิดจากบานเรือน ไดแก มลพิษจากที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร อาทิ ออกไซดของไนโตรเจน
ซัลเฟอรไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด เบนโซ เอ ไพรีน ( PAH) เปนตน นอกจากนี้การใชผลิตภัณฑอุปโภค
บริโภคบางประเภทอาจกอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษสูอากาศ อาทิ สารอินทรียระเหยงาย (volatile organic
compounds: VOCs) ที่เปนสวนผสมอยูในผลิตภัณฑประเภท กาว ยาทาเล็บ น้ํายาลบคําผิด หรือการปลดปลอย
สารเคมีประเภทอื่นๆ ลงสูแหลงน้ํา จากการใชผลิตภัณฑลางทําความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ น้ํายาซักผา สบู
แชมพู เปนตน ตัวอยางของผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคและสารเคมีที่อยูในผลิตภัณฑฯ แสดงในตางรางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอยางของผลิตภัณฑและสารเคมีที่ผสมอยูในผลิตภัณฑ (consumer product) ที่ใชในบานเรือน
ผลิตภัณฑ
สารเคมีที่ใชในผลิตภัณฑ
น้ํายาเช็ดกระจก

propylene glycol methyl ether, propylene glycol n-butyl ether,
ammonium hydroxide, isopropyl alcohol
ผลิตภัณฑลางและเคลือบเงารถ
lauramine oxide, cocamidopropyl betaine, alcohol ethoxylates
ผลิตภัณฑทําความสะอาดเตาอบ
sodium hydroxide, sodium gluconate, lauramine oxide
ผลิตภัณฑขจัดคราบ ไขมัน น้ํามัน
sodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, hexylene glycol,
sodium metasilicate pentahydrate, alcohol ethoxylates
ผลิตภัณฑ ซักผาขาว
sodium hypochlorite, sodium carbonate
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
hydrochloric acid, sodium hypochlorite , caustic soda, calcium
chloride, hydrogen peroxide
ผลิตภัณฑซักผา
alkyl aryl sulphonates, alkane sulphonates
ผลิตภัณฑลางทําความสะอาดพื้น/ สุขภัณฑ sodium hypochlorite, hydrochloric acid, phosphoric acid
น้ํายาลางเล็บ
acetone,
กาว
toluene, xylene, methyl ethyl ketone,
ที่มา : http://www.solvaychemicals.com/EN/products/perox/PAP/PAPL5A.aspx
http://www.totalspecialfluids.com/en/your-markets/applications-1/glues-adhesives.html

สําหรับการดําเนินโครงการนํารอง ณ จังหวัดระยองไดกําหนดมลพิษจากบานเรือน/ชุมชนจํานวน 5 รายการ
กลาวคือ
ที่มา
มลพิษ/สารเคมี
1,4 -Dichlorobenzene
Acetone
Isopropyl alcohol
Naphthalene
NOX

ฆาเชื้อโรค ระงับกลิ่น ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว
ฆาเชื้อโรค สวนผสมในยาลางเล็บ
ฆาเชื้อโรค ทําความสะอาดบาดแผล ผลิตภัณฑทําความสะอาดกระจก
ปองกันแมลงในตูเสื้อผา ดับกลิ่นในหองน้ํา
การหุงตมอาหาร
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3. การคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน
วิธีคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษสําหรับแหลงกําเนิดประเภท non point source โดยทั่วไป
สามารถจําแนกไดสองประเภท กลาวคือ วิธีคาดประมาณแบบบนลงลาง (Top-down method) และ วิธีคาด
ประมาณแบบลางขึ้นบน (Bottom-up method) สรุปไดดังนี้
3.1
วิธี คาดประมาณ แบบบนลงลาง ( Top-down method) ซึ่งเปนวิธีที่คาดประมาณการ
ปลดปลอยมลพิษจากระดับประเทศไปสูระดับพื้นที่เปาหมายที่มีขนาดเล็กลง เชน จังหวัด อําเภอ โดยใช ขอมูล
ทางสถิติเปนหลัก อาทิ สถิติปริมาณการผลิต นําเขา-สงออก การจําหนายสินคาที่มีสารเคมีที่เกี่ยวของในพื้นที่
เปาหมาย อาทิ สถิติจํานวนหลังคาเรือนทั่วประเทศและแยกยอยตามพื้นที่ และ คูณกับ emission factor ก็จะ
ทราบถึงปริมาณการปลดปลอยมลพิษในแตละพื้นที่ดวย ทั้งนีข้ อมูลที่ไดมีความไมแนนอนสูงมาก
3.2
วิธี คาดประมาณ แบบลางขึ้นบน ( Bottom-up method) ซึ่งเปนวิธีคาดประมาณการ
ปลดปลอยโดยใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจปริมาณการใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเคมีเปาหมายในระดับพื้นที่
รวมกับสถิติหลังคาเรือน และนําขอมูลแตละพื้นที่มารวมกันเพื่อคาดประมาณการปลดปลอยไปสูระดับประเทศ
ซึ่งจะมีความถูกตองของขอมูลสูงมากกวาวิธี Top down method แตจะสิ้นเปลืองและใชงบประมาณจํานวน
มาก
อยางไรก็ตาม บางครั้งอาจใชทั้งวิธี Top down method และ Bottom up method รวมกัน
ในการคาดประมาณการปลดปลอยไดก็ได ทั้งนี้ การเลือกใชวิธีการใดในการคาดประมาณการปลดปลอยขึ้นกับ
ความเพียงพอของขอมูลสําหรับใชในการคาดประมาณการปลดปลอย ดวย สําหรับการคํานวณการปลดปลอย
มลพิษจากบานเรือนใชวิธีการคํานวณแบบ Top down method
3.3 สมการสําหรับคํานวณการปลดปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภท non point source
สมการทั่วไปสําหรับคํานวณการปลดปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภท
non point source คือ
emission rate
=
emission factor
x
activity data
หรือ
อัตราการปลดปลอยมลพิษ = ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ x กิจกรรมที่กอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษ
หรือ
อัตราการปลดปลอยมลพิษ = ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ x สถิติที่เกี่ยวของกับการปลดปลอยมลพิษ
ในที่นี้
emission factor (ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ หรือ คาสัมประสิทธิ์การปลดปลอยมลพิษ) หมายถึง
− คาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปริมาณมลพิษที่มีการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมกับแหลงกําเนิดหรือ
กิจกรรม ( activity) อยางใดอยางหนึ่งจากแหลงกําเนิดที่กอใหเกิดมลพิษนั้น โดยนําคาดังกลาวมาใช
คาดประมาณการปลดปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมโดยอาศัยขอมูลทางสถิติ statistic
(
data/activity data)
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− คา emission factor เปนคาเฉลี่ยที่ไดมาจากขอมูลการตรวจวัด หรือ การทดลอง หรือ การเก็บสถิติตาง ๆ
โดยแสดงในหนวยของน้ําหนักหรือปริมาณของมลพิษและหารดวยหนวยที่เกี่ยวของกับมลพิษที่ปลดปลอย
ซึ่งอาจเปนน้ําหนัก ปริมาตร ระยะทาง ระยะเวลา กิจกรรม กระบวนการที่กอใหเกิดมลพิษ หรือ จํานวน
ของแหลงกําเนิดมลพิษ ฯลฯ แลวแตกรณี เชน กิโลกรัมของมลพิษ/กิโลกรัมของถานหินที่มีการเผาไหม
กิโลกรัมของมลพิษที่ปลดปลอย/จํานวนหลังคาเรือนเปนตน
activity data / statistic data หมายถึง ขอมูลหรือสถิติที่นํามาใชรวมกับ emission factor สําหรับคาด
ประมาณการปลดปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม โดยขอมูลดังกลาวอาจเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษหรือสถิติ
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษตามความเหมาะสมหรือสอดคลองกับคา emission factor อาทิ การใช
เชื้อเพลิงในการหุงตมอาหาร ขอมูลหรือสถิติเกี่ยวกับแหลงกําเนิดที่กอใหเกิดมลพิษนั้น อาทิ จํานวน
รถยนต จํานวนบานเรือน ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกพืช
3.4 สมการสําหรับคํานวณการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน
จากสมการทั่วไปในการคํานวณการปลดปลอยมลพิษ สามารถนํามาเขียนเปนสมการสําหรับ
คํานวณการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน ดังนี้
อัตราการปลดปลอยมลพิษ =
ปริมาณการปลดปลอย

=

emission factor หรือ
x
จํานวนหลังคาเรือน
อัตราการปลดปลอยสารเคมีเปาหมาย
ในปที่คาดประมาณการปลดปลอย
ปริมาณสารเคมีที่ปลดปลอย
จํานวนหลังคาเรือน

x

จํานวนหลังคาเรือน
ป

โดยสามารถนํามาเขียนเปนภาพสําหรับการคํานวณการปลดปลอยมลพิษไดดังนี้

อัตราการปลดปลอยสารเคมีเปาหมาย

จํานวนบาน/หลังคาเรือนในแตละพื้นที่

: Emission Factor (กก./หลังคาเรือน/ป)

(หลังคาเรือน)

ปริมาณการปลดปลอยสารเคมีเปาหมาย
(กก./ป)

รูปที่ 1 ผังแสดงขอมูลและการคํานวณการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษจากบานเรือน
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3.5 ขอมูลประกอบการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน
3.5.1 emission factor
จากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจและเก็บขอมูลประกอบการพัฒนาการ
ประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภท Non Point Source โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดมีการศึกษาและจัดทํา emission factor สําหรับการดําเนินโครงการนํารอง
การจัดทํา PRTR ณ จังหวัดระยอง พบวามีมลพิษ/สารเคมีที่มีการปลดปลอยจากบานเรือนสูอากาศทั้งหมด
จํานวน 5 รายการ คือ NOx, 1,4-Dichlorobenzene, Isopropyl alcohol, naphthalene, acetone และไม
พบการปลดปลอยสูตัวกลางสิ่งแวดลอมอื่น โดยปรากฏคาemission factor ของสารมลพิษขางตน ดังนี้
ตารางที่ 1 emission factor การปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน/ชุมชน
สาร
Emission factors
ที่มา
(kg/household/y)
NOx
0.2133
กาซหุงตม LPG
1,4-Dichlorobenzene
0.234
กอนดับกลิ่น
acetone
0.0165
น้ํายาลางเล็บ
isopropyl alcohol
0.00027
ผลิตภัณฑทําความสะอาดกระจก
naphthalene
0.0451
ลูกเหม็น
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรรมแหงประเทศไทย,“โครงการสํารวจและเก็บขอมูลประกอบการพัฒนาการประเมิน
การปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภท Non Point Source”, 2556
3.
5.2 ขอมูลสถิติจํานวนหลังคาเรือน
จากเว็บไซตกรมการปกครอง ปรากฏ
สถิติจํานวนประชากรและบานประจํจัางปหวัดระยองพ.ศ.2556
สําหรับใชประกอบการคํานวณการปลดปลอยมลพิษจากบานเรือน ดังนี้
ตารางที่ 3 สถิติจํานวนบาน(หลังคาเรือน)จําแนกตามอําเภอในจังหวัดระยอง
เมืองระยอง

ปลวกแดง

154,977

57,830

แกลง
54,802

จํานวนบาน (หลังคาเรือน) ในจังหวัดระยอง
บานคาย เขาชะเมา วังจันทร นิคมพัฒนา
27,783

35,168

26,403

11,110

บานฉาง
10,201

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบี,ยกรมการปกครอง
น
, รายงานสถิติจํานวนประชากรและบานประจํ
จังาหวัปดระยองพ.ศ.2556
(http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=21&statType=1&year=56)
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รวม
378,274

4. ผลการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษ
ผลการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิสษูอากาศ จากแหลงกําเนิดประเภทบานเรือน ณจังหวัดระยอง
สารเคมี/มลพิษ
(Substances)
NOx
1,4-Dichlorobenzene
Naphthalene
Acetone
Isopropyl alcohol
รวมการปลดปลอย
ตามพื้นที่

ปริมาณการปลดปลอยสูอากาศ (กก./ป)
เมืองระยอง
33,057
36,265
6,989
545
42

แกลง
12,335
13,532
2,608
204
16

ปลวกแดง
11,689
12,824
2,472
193
15

บานฉาง
7,501
8,229
1,586
124
9

บานคาย
5,926
6,501
1,253
98
8

นิคมพัฒนา
5,632
6,178
1,191
93
7

วังจันทร
2,370
2,600
501
39
3

เขาชะเมา
2,176
2,387
460
36
3

76,898

28,695

27,193

17,449

13,786

13,101

5,513

5,062

รวมการปลดปลอย
ตามสารเคมี/มลพิษ

80,686
88,516
17,060
1,332
103
187,697

หมายเหตุ ขอมูลปริมาณการปลดปลอยมลพิษมีการปดเศษเปนเลขจํานวนเต็ม

จากผลการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษ พบวาทั้งจังหวัดมีการปลดปลอยมลพิษจาก
แหลงกําเนิดประเภทบานเรือนสูสิ่งแวดลอม หรือ อากาศทั้งสิ้นคือ
187,697 กิโลกรัม/ป โดย 1,4Dichlorobenzene เปนมลพิษที่มีการปลดปลอยมากที่สุด ( 88,516 กิโลกรัม/ป) ตามดวย NOx (80,68 6
กิโลกรัม/ป) Naphthalene (17,060 กิโลกรัม/ป), Acetone (1,332 กิโลกรัม/ป), Isopropyl alcohol (103
กิโลกรัม/ป) หากมีการพิจารณารายพื้นที่พบวาอําเภอเมืองระยองมีการปลดปลอยมากที่สุดคือ 76,898
กิโลกรัม/ป และเขาชะเมามีการปลดปลอยนอยที่สุดคือ 5 ,062 กิโลกรัม/ป ซึ่งเปนไปตามจํานวนครัวเรือนใน
แตละพื้นที่เรียงจากมากไปหานอยคือ เมืองระยอง แกลง ปลวกแดง บานฉาง บานคาย นิคมพัฒนา วังจันทร
และเขาชะเมา
5. ขอควรทราบเกี่ยวกับการนําขอมูลไปใช
1) ขอมูลที่นําเสนอในรายงานเปนขอมูลการปลดปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอมเทานั้น
1) ขอมูลปริมาณการปลดปลอย ไมไดบงบอกถึงปริมาณการตกคางของสารเคมีฯ ในสิ่งแวดลอม การ

ตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนรูป การเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ ตองมีการพิจารณา
คุณสมบัติของสารเคมีแตละรายการ รวมถึงปจจัยทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพอื่นที่อาจสงผลตอ
สารเคมีหลังจากมีการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม อาทิ การยอยสลายสลายของสารเคมี การเปลี่ยนรูป
ของสารเคมีเนื่องจากความรอน แสง หรือ เกิดการรวมตัวกับสารอื่น ทําใหมีฤทธิ์ลดลง มีฤทธิ์เพิ่มขึ้น
หรือเปลี่ยนเปนมลพิษชนิดใหม ความคงทนในสิ่งแวดลอม เปนตน
2) ปริมาณมลพิษที่ปลดปลอยไมสามารถบงบอกไดวามลพิษ/สารเคมีดังกลาวเปนอันตรายตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด เนื่องจาก มลพิษ/สารเคมีแตละชนิด มีความแตกตางทั้งความเปนพิษ
และศักยภาพในการกอใหเกิดพิษ มลพิษ/สารเคมีบางชนิดที่ถูกปลดปลอยปริมาณมาก อาจมีความ
เปนพิษหรืออันตรายนอยกวา มลพิษ/สารเคมี ที่ปลดปลอยปริมาณนอยแตมีความเปนพิษมากกวา
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3) ปริมาณที่ปลดปลอยไมไดบงบอกถึงปริมาณหรือระดับของมลพิษที่จะไดรับเขาสูรางกายการไดรับมลพิษ/

สารเคมี อาจเพิ่มมากขึ้นหรือระยะเวลานานขึ้น ถามลพิษสามารถคงสภาพอยูในสิ่งแวดลอมไดนาน ดังนั้น
สารมลพิษที่มีความเปนพิษสูงและคงทนในสิ่งแวดลอม ซึ่งมีปริมาณเพียงเล็กนอยอาจกอใหเกิดปญหา
อยางรุนแรงและมากกวาสารมลพิษที่ถูกปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมากแตสามารถเปลี่ยนไปอยู
ในรูปของสารมลพิษที่มีความเปนพิษนอยไดงายกวาหรือรวดเร็วกวา
4) ขอมูล PRTR เพียงอยางเดียวไมสามารถใชประเมินถึงความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากสารมลพิษได เนื่องจาก ปจจัยที่สารมลพิษจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมมีความหลากหลาย จึงตองนําปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการ
พิจารณาดวย อาทิ ความเปนพิษ ( toxicity) อัตราการเปลี่ยนแปลงของมลพิษในสิ่งแวดลอม เชน
ลักษณะการแพรกระจาย การสลายตัวและปริมาณที่คงเหลือในสิ่งแวดลอม ความจําเพาะของสภาพพื้นที่
ของสิ่งแวดลอม (อากาศ ดิน น้ํา) ที่รองรับสารมลพิษ โอกาสที่มนุษยจะไดรับสารมลพิษเขาสูรางกาย
เสนทางของมลพิษที่เขาสูรางกาย อายุ เพศ น้ําหนัก ระยะเวลา เปนตน
5.
และจัดทํา emission factor จากสารเคมีในบานเรือนจากประชาชนในแตละภูมิภาค
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