โครงการจัดทํามาตรการควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยจากโรงงานที่มีการใชสารอินทรียระเหยใน
ปริมาณมาก
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมไดเจริญเติบโตอยางมากประกอบกับ อุตสาหกรรมและชุมชนอยู
ใกลชิดและหนาแนนเพิ่มมากขึ้นทําใหการระบายมลพิษของโรงงานอาจสงผลกระทบตอชุมชนไดโดยงาย ดังนั้น
โรงงานจึงตองประกอบกิจการดวยความระมัดระวังมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอสังคมอันเปนปจจัยพื้นฐานที่
โรงงานตองกํากับดูแลตนเอง ซึ่งในปจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงานมีสารอินทรียระเหย (VOCs) เพียงสองสารคือ ไซลีนและครีซอล จากการผลิตทั่วไป
ผลจากการประเมินการปลดปลอยมลพิษ (PRTR) ในจังหวัดระยอง พบวาการใชสารอินทรียระเหยทั่วไป
ในโรงงานเพื่อลางชิ้นงานและใชเปนตัวลําละลายโดยเฉพาะทินเนอร ซึ่งมีองคประกอบสารอินทรียระเหยที่สําคัญ
ไดแก อะซิโตน (Acetone) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) เมททิลเอททิลคีโตน (Methyl Ethyl Ketone) มี
ปริมาณการปลดปลอยที่สูงเมื่อเทียบกับ แหลงกําเนิดอื่น ๆ ซึ่งปจจุบันมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศยัง ไม
ครอบคลุมทุกสารอินทรีย เพื่อใหโรงงานที่ใชสารเหลานี้ในปริมาณมากเกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ประกอบกิจการ จึงตองมีการกําหนดคาการเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานจําแนกรายอุต สาหกรรมเพื่อ
กระตุนใหอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและลดการปลดปลอย
อุตสาหกรรมที่มีการใชสารอินทรียระเหยในปริมาณมากมักใชในกิจกรรมพนสี ทาสี พิมพสี ลางชิ้นงาน
ซอมบํารุง เชน อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมการพิมพ เปนตน
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดทําแนวทางการควบคุมสารอินทรียระเหยจากอุตสาหกรรมยานยนต
2) เพื่อกําหนดคาปริมาณสารอินทรียระเหยที่เจือปนในอากาศที่ระบายจากอุตสาหกรรมยานยนต
3) เพื่อจัดทําแนวทางการควบคุมสารอินทรียระเหยจากอุตสาหกรรมการพิมพ
4) เพื่อกําหนดคาปริมาณสารอินทรียระเหยที่เจือปนในอากาศที่ระบายจากอุตสาหกรรมการพิมพ

๓. กลุมเปาหมาย
สถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตและสถานประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ ในพื้นที่ ดังนี้
1) ภาคกลาง ไดแก กรุ งเทพมหานคร ชั ยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุ รี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี
สุโขทัย สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี
2) ภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว
๔. หนวยงานรับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน
๕. แผนการดําเนินงาน
รับสมัครสถานประกอบการเขารวมโครงการฯ
เตรียมความพรอมสถานประกอบการที่เขารวมโครงการฯ
และทีมที่ปรึกษาเพื่อการสํารวจขอมูล

ม.ค. 61 – ก.พ. 61
ก.พ. 61

ลงพื้นที่สํารวจกระบวนการผลิต ปริมาณสารเคมีที่ใชในแตละกระบวนการ
ผลิต วิธีการควบคุม จัดการ และการกําจัดสารอินทรียร ะเหย (VOCs) ใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ

ก.พ. 61 – เม.ย. 61

ใหคําแนะนํา วิธีการควบคุม จัดการ และการกําจัดสารอินทรียระเหย (VOCs)
แตละโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ

ก.พ. 61 – เม.ย. 61

ประเมินปริมาณการระบายสารอินทรียระเหย (VOCs)
และจัดทํา Emission Factorสําหรับแตละอุตสาหกรรม

มี.ค. 61 – พ.ค. 61

ลงพื้นที่สํารวจกระบวนการผลิต ปริมาณสารเคมีที่ใชในแตละกระบวนการผลิต วิธีการควบคุม จัดการ
และการกําจัดสารอินทรียระเหย (VOCs) ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ ทั้งในรูปสารอินทรียระเหยรวม
(TVOC) และจําแนกรายสาร มีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการตรวจวัดปริมาณการระบายสารอินทรียระเหยโดยการตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement)
เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารอินทรียระเหยรวม (TVOC) และสารอินทรียระเหยจําแนกรายสารโดยพิจารณา
ชนิดสารจากวัตถุดิบและกิจกรรมการผลิตของโรงงานที่ตรวจวัด ดวยวิธีการตรวจวัดตามที่กฎหมายกําหนด
2. วิเคราะหแหลงกําเนิดสารอินทรียระเหยในขั้นตอนการผลิตของโรงงานที่เขารวมโครงการฯ อยางละเอียด
และขอมูลการปลดปลอยมลพิษแบบฟุงกระจาย (Fugitive) เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา Emission factor ตอไป
โดยขอมูลที่นักสิ่งแวดลอมภายใตโครงการฯ จะดําเนินการสํารวจมีดังนี้
x วัตถุดิบ
- ชนิดและปริมาณสารเคมี
- วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุสารเคมี
x กระบวนการผลิต
- ขั้นตอนการผลิต ที่มีการใชสารอินทรียระเหย
- ขนาดและกําลังการผลิต
- ปริมาณการผลิตในชวงที่ตรวจวัด
- แหลงปลดปลอยมลพิษแบบฟุงกระจาย
x การจัดการของเสีย
- การจัดการภาชนะบรรจุสารอินทรียระเหย
- การตรวจซอมและบํารุงเครื่องจักร
x การบําบัด
- ระบบการระบายมลพิษอากาศ
- ระบบรวบรวมและบําบัดมลพิษอากาศ
๖. การเผยแพรขอมูล
ขอมูลการตรวจวัดการระบายสารอินทรียระเหยที่ศึกษาจากโครงการนี้จะมีหนวยงานที่รับรูขอมูลผลการ
ตรวจวัดประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 1) โรงงานที่รับการตรวจวัด 2) ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสาร
และของเสียอันตรายในฐานะผูตรวจวัด และ 3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทานั้น

ผลการตรวจวัดจากสถานประกอบการของทานจะไมถูกเผยแพรตอสาธารณชน
หรือตอผูที่ไมมีสว นเกี่ยวของ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาวแสงสุรีย ศรีสะอาด โทร. 0 2218 3959 อีเมล diw.drv@gmail.com

ใบสมัครเขารวมโครงการ
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กรุณาสงใบสมัครเขารวมโครงการ ที่
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โทรศัพท 02 218 3959
โทรสาร 02 219 2252

การเขารวมโครงการไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

