การคาดประมาณการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกวาเกณฑกําหนด
เรื่องเดิม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับมอบหมายจากคณะผูรวมดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดทํา
ทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษในประเทศไทย ใหดําเนินการศึกษา การคาดประมาณการ ระบาย
มลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกวาเกณฑกําหนด ซึ่งเปนหนึ่งในแหลงกําเนิดประเภท Non-Point
source ที่ภาครัฐตองเปนผูคาดประมาณการระบายมลพิษ โดยคัดเลือกจังหวัดระยองเปนพื้นที่นํารอง
การดําเนินงานที่ผานมา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดดําเนินการคาดประมาณการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดเล็กกวาเกณฑกําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การจําแนกกลุมประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการ PRTR
1)
โรงงานอุตสาหกรรมประเภท Point source หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 3 ที่มีปริมาณ
สารเคมีถือครองมากกวา 1 ตันตอป โดยจําแนกโรงงานที่ ตองจัดทํารายงานขอมูลการปลดปลอยและเคลื่อนยาย
มลพิษ สงใหภาครัฐ เปน ๒ ประเภท ไดแก
๑
.๑) โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ ใน 7 กลุมประเภทอุตสาหกรรมหลัก ไดแก กลุม ที่ 4, 6,
7, 8, 11, 13 และ 14
๑
.๒) โรงงานอุตสาหกรรมการจัดการของเสียในกลุมที่ 16 ซึ่งเปนกิจการเกี่ยวกับการปรับคุณภาพ
ของเสียรวม ฝงกลบสิ่งปฏิกูล และรีไซเคิล ประกอบดวยโรงงานลําดับที่ 101, 105 และ 106
2) โรงงานอุตสาหกรรมประเภท Non-point source หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกวา
เกณฑกําหนด โดยที่ภาครัฐ ตองจัดทํา ประเมินปริมาณ การปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ จําแนก เปน 2
ประเภท ไดแก
๒.๑) โรงงานอุตสาหกรรมประเภท Point source ที่มีปริมาณสารเคมีถือครองนอยกวา 1 ตันตอป
๒
.๒) โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกขนาด ที่ไมไดอยูป ระเภท Point source
๒. การศึกษาขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
จากฐานขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ
.ศ.๒๕๕๖ พบวา ในพื้นที่จังหวัดระยองมีโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๒,๔๐๗ โรงงาน ในเบื้องตนพิจารณาตามประเภทกลุมอุตสาหกรรมและปริมาณสารเคมีที่อาจ
มีการถือครองแบงเปน
(๑) โรงงาน
อุตสาหกรรมประเภท Point source จํานวน ๑,๓๔๘ โรงงาน
(๒) โรงงาน
อุตสาหกรรมประเภท Non-Point source จํานวน ๑,๐๕๙ โรงงาน
ทั้งนี้ พบวาโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Non-point source ที่มีการใชสารเคมีเปาหมายของ
โครงการ
PRTR มีเพียงจํานวน ๕๓๐ โรงงาน เทานั้น รายละเอียดดังตารางที่ ๑

๒

ตารางที่ ๑ ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๕๖
กลุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุมประเภทอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากพืช
อุตสาหกรรมอาหารและกิจการที่
เกี่ยวของ
สิ่งทอ ผลิตหนังสัตว และผลิตภัณฑจาก
หนังสัตว
แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงใน
อาคารจากไม แกว ยาง
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
การพิมพ การเย็บเลม ทําปก หรือการ
ทําแมพิมพ
เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม
ยางและผลิตภัณฑยาง
ผลิตภัณฑพลาสติก
หิน กรวด ทรายหรือดิน สําหรับใชใน
การกอสราง
ผลิตภัณฑอโลหะ หรือที่เกี่ยวกับการ
กอสราง (ยกเวนกิจการในขอ 9)
ผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑโลหะ
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับ
ไฟฟา
ยานพาหนะและอุปกรณ รวมทั้งการ
ซอมยานพาหนะและอุปกรณ
(ยกเวนกิจการในขอ 15)
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
ปรับคุณภาพของเสียรวม ฝงกลบสิ่ง
ปฏิกูล รีไซเคิล
โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา
การผลิตอื่นๆ (ยกเวนกิจการในขอ 16
และขอ 17)
รวม

จํานวนโรงงาน
Non-Point source

เลขทะเบียน
โรงงาน

Point
source

ทั้งหมด

1, 2, 9, 21
4-8, 10-20, 90,
92
22-33, 93, 98

-

250
174

ไมมีการใช
สารเคมี
235
88

มีการใช
สารเคมี
15
86

-

30

8

22

34-37, 83, 96

142

37

6

31

38-41

-

47

-

47

42-50, 89

244

7

-

7

51, 52
53
3

100
154
-

5
11
89

89

5
11
-

54-58

-

106

80

26

59-64 , 104

288

33

-

33

65-70
71-74, 81, 94,
107
75-80, 100

80

137
11

-

137
11

198

12

-

12

95

-

49

-

49

101, 105, 106

142

-

-

-

88, 102

-

26

-

26

82, 84-87, 91,
97, 99, 103

-

35

23

12

1,348

1,๐๕๙

529

530

๓

๓. การคาดประมาณการระบายมลพิษ
๓.๑ ขั้นตอนการประเมินการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษ
๓.๑.๑ วิธีการประเมินการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษ มี ๔ วิธี ไดแก
(๑)
การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement)
(๒)
การจัดทําสมดุลมวล (Mass Balance)
(๓)
การใชตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษหรือสัมประสิทธิ์การปลดปลอยมลพิษ (Emission
Factor)
(๔)
การใชหลักเกณฑทางวิศวกรรม (Engineering Calculation/Engineering Judgement)
๓.๑.๒ รวบรวมขอมูลตางๆ ของแตละโรงงานที่ไดจากแบบสํารวจและการลงพื้นที่สํารวจขอมูล ซึ่ งขอมูล
ประกอบดวยลักษณะการประกอบกิจการ จํานวนแรงมาติดตั้ง จํานวนคนงาน ประเภทและปริมาณวัตถุดิบ
เชื้อเพลิง สารเคมีที่ใชในโรงงาน และผลิตภัณฑของโรงงาน ปริมาณน้ําเสีย อากาศเสีย และของเสียที่ปลอย
หรือระบายทิ้งออกสูสิ่งแวดลอม หรือสงไปกําจัดหรือบําบัดยังภายนอกโรงงาน เปนตน
๓.๑.๓ วิเคราะหกระบวนการผลิต และปริมาณสารที่ปอนเขาสูระบบ และสารที่ออกจากระบบของแตละ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยใชขอมูล MSDS ประกอบการพิจารณา
๓.๑.๔ ประเมินการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษของแตละโรงงานอุตสาหกรรมตามวิธีในขอ ๓.๑.๑
ทั้งนี้ จะพิจารณาประเมินจากผลการตรวจวัดโดยตรงจากโรงงานเปนลําดับแรก กรณีไมมีขอมูลผลการตรวจวัด
การระเหยจะประเมินการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษของแตละโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการใชสัมประสิทธิ์
การปลดปลอยมลพิษ (Emission Factor) และหลักเกณฑทางวิศวกรรม
๓.๒ การหาคาสัมประสิทธิ์การปลดปลอยมลพิษ (Emission Factor) เพื่อใชสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ไมสามารถประเมินตามวิธีในขอ ๓.๑
๓.๒.๑ นําผลการประเมินการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเมินไดใน
กลุม อุตสาหกรรมยอยเดียวกัน มาหาคา Emission Factor ของแตละสารเคมี เพื่อนําไปเปนตัวคูณหาอัตราการ
ปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษของโรงงานอื่นๆ ที่เหลือในกลุมอุตสาหกรรมยอยเดียวกัน ซึ่งจะพิจารณา
Emission Factor ออกเปน 2 ประเภท ไดแก Emission Factor ตอแรงมา (ตัน/ป/แรงมา) และ Emission
Factor ตอปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน/ป/ตันเชื้อเพลิง) โดยมีวิธีการประเมินดังสมการ
Emission Factor ของแตละสารเคมี =

(ตัน/ป/แรงมา หรือ ตัน/ป/ตันเชื้อเพลิง)

ผลรวมของอัตราการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษ
ของแตละสารเคมีทุกโรงงานในกลุมอุตสาหกรรม (ตัน/ป)
ผลรวมของขนาดแรงมาของเครื่องจักร (แรงมา) หรือ
ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน) ของทุกโรงงานในกลุมอุตสาหกรรม

๓.๒.๒ นําคา Emission Factor ของแตละสารเคมี ในขอ ๓.๒.๑ ไปเปนตัวแทนของโรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อประเมินหาอัตราการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษของโรงงาน ในกลุม อุตสาหกรรมที่เหลือ ซึ่งสามารถ
ประเมินไดดังสมการ
อัตราการปลดปลอยหรือ
เคลื่อนยายมลพิษของแตละ
สารเคมีของโรงงาน

= [ Emission Factor (ตัน/ป/แรงมา หรือ ตัน/ป/ตันเชื้อเพลิง) ] x
[ขนาดแรงมาของเครื่องจักร(แรงมา) หรือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช (ตันเชื้อเพลิง)
ของโรงงานอุตสาหกรรม]

๔

ทั้งนี้ การเลือกใชคา Emission Factor (ตัน/ป/แรงมา หรือ ตัน/ป/ตันเชื้อเพลิง) ขึ้นอยูกับขอมูล
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการประเมินอัตราการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษ โดยหากมีขอมูลขนาด
แรงมาของเครื่องจักร ก็เลือกใช Emission Factor ตอแรงมา แตหากมีเพียงขอมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช
ก็เลือกใช Emission Factor ตอปริมาณเชื้อเพลิง อยางไรก็ตาม สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกใชขนาดแรงมาของ
เครื่องจักรเปนตัวประเมินหาอัตราการปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษสําหรับโรงงานอื่น เนื่องจากเปนขอมูล
ของทุกโรงงานที่มีอยูแลว ซึ่งจัดเก็บไวเปนฐานขอมูลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอยางวิธีการประเมินคา Emission Factor ของการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมผลิตไอน้ํา น้ํารอน และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ( ลําดับที่ 90)
จํานวน 3 โรงงาน โดยโรงงานที่ 1 และ 2 ที่มีขอมูลขนาดแรงมา และชนิด ปริมาณเชื้อเพลิง โดยใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง และโรงงานที่ 3 มีเพียงขอมูลขนาดแรงมา ใหประเมินปริมาณสารเคมีที่โรงงานที่ ๓ ปลดปลอยโดยมี
ขอมูลดังนี้
โรงงานที่ 1
จํานวนเครื่องจักรติดตั้ง 124,786 แรงมา มีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ปริมาณ 35,544.39
ตัน/ป
โรงงานที่ 2
จํานวนเครื่องจักรติดตั้ง 236,977.4 แรงมา มีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ปริมาณ
182,610.43 ตัน/ป
โรงงานที่ 3
จํานวนเครื่องจักรติดตั้ง 175 แรงมา แตไมมีขอมูลการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการ
โรงงานที่ ๑ และ ๒ มีขอมูลการประเมินอัตราการระบายของสารเคมีเปาหมายในกลุม PRTR ออกสู
อากาศ ซึ่งเปนขอมูลจากการลงพื้นที่และแบบสอบถาม โดยประเมินตามวิธีในขอ ๓.๑
เนื่องจากโรงงานที่ ๑ และ ๒ มีขอมูลขนาดแรงมาเครื่องจักร จึงสามารถนําขอมูลขนาดแรงมาเครื่องจักร
มาหาคา Emission Factor การปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษตอ ขนาดแรงมาเครื่องจักรของกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมดังกลาวได แสดงวิธีการดังตารางที่ ๒
นอกจากนี้ เนื่องจากโรงงานที่ ๑ และ ๒ มีขอมูลการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการ จึงสามารถนําขอมูล
เชื้อเพลิงมาหาคา Emission Factor การปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษตอปริมาณเชื้อเพลิงของกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมดังกลาวได แสดงวิธีการดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๒ ตัวอยางวิธีการประเมิน คา Emission Factor ของการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษเฉลี่ย
ตอแรงมา ของกลุมโรงงานอุตสาหกรรม
สารเคมีใน
กลุมเปาหมาย

NOx
Benzene
Formaldehyde

อัตราการระบายสูอากาศ
(ตัน/ป)
โรงที่ 1
โรงที่ 2
(1)
(2)
62.7991
322.6324
0.0013
0.0069
0.0471
0.2420

จํานวนแรงมา
รวม
(3)

อัตราการระบายรวม
(ตัน/ป) (4)
(4) = (1)+ (2)

คา Emission Factor
เฉลี่ยตอแรงมา
(ตัน/ป) (4) / (3)

361,764
361,764
361,764

3.85×102
8.20×103
2.89×10-1

1.07×10-3
2.27×10-8
7.99×10-7

๕

ตารางที่ ๓ ตัวอยางวิธีการประเมินคา Emission Factor ของการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษเฉลี่ยตอ
ปริมาณเชื้อเพลิง ของกลุมโรงงานอุตสาหกรรม
สารเคมีใน
กลุมเปาหมาย

NOx
Benzene
Formaldehyde

อัตราการระบายสูอากาศ
(ตัน/ป)
โรงที่ 1
โรงที่ 2
(1)
(2)
62.7991
322.6324
0.0013
0.0069
0.0471
0.2420

ปริมาณเชื้อเพลิง
รวม
(ตัน/ป)
(3)
218,154
218,154
218,154

อัตราการระบายรวม
(ตัน/ป) (4)
(4) = (1)+ (2)

คา Emission Factor เฉลี่ย
ตอปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน/ป)
(4) / (3)

3.85×102
8.20×10-3
2.89×10-1

1.77×10-3
3.76×10-8
1.33×10-6

เนื่องจากโรงงานที่ 3 ไมมีขอมูลการประเมินอัตราการระบายของสารเคมีเปาหมายในกลุม PRTR ออกสู
อากาศ จากการลงพื้นที่และแบบสอบถาม แตมีขอมูลจํานวน ขนาดแรงมา เครื่องจักร (แรงมา) จึงสามารถนํามา
ประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษได จากสูตร
อัตราการระบายของสารเคมีออกสูอากาศ = [ คา Emission Factor ของกลุมอุตสาหกรรมยอย ] X
[ ขนาดแรงมาเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม ]
ตารางที่ ๔ ตัวอยางวิธีการประเมิน อัตราการระบายของสารเคมีเปาหมายในกลุม PRTR ออกสูอากาศของ
โรงงานอุตสาหกรรม
สารเคมีในกลุมเปาหมาย

จํานวนแรงมา
(1)

NOx
Benzene
Formaldehyde

109,077
109,077
109,077

คา Emission Factor
เฉลี่ยตอแรงมา (ตัน/ป)
(2)
1.77×10-3
3.76×10-8
1.33×10-6

อัตราการระบายสูอากาศ
(ตัน/ป)
(1) x (2)
1.9×10-1
4.0×10-6
1.4×10-4

๒.๓ สรุปผลการคาดประมาณการระบายมลพิษ
๒.๓.๑ การปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษที่มีปริมาณสูงสุด ๕ ลําดับ ไดแก
อันดับ 1 :
NOx (29,769 ตัน/ป)
อันดับ 2 :
SOx (23,242 ตัน/ป)
อันดับ 3 :
Lead and compounds (536 ตัน/ป)
อันดับ 4 :
Chromium and its compounds (483 ตัน/ป)
อันดับ 5 :
Hexane (296 ตัน/ป)
๒.๓.๒ การปลดปลอยหรือเคลื่อนยายมลพิษของสารเคมีที่เปนสารกอมะเร็ง ปริมาณสูงสุด ๕ ลําดับ ไดแก
อันดับ 1 :
Chromium and its compounds (483 ตัน/ป)
อันดับ 2 :
Formaldehyde (33 ตัน/ป)
อันดับ 3 :
Benzene (0.67 ตัน/ป)
อันดับ 4 :
Nickel and its compounds (0.017 ตัน/ป)
อันดับ 5 :
Cadmium its compounds (0.011 ตัน/ป)

