
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยจากกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้พัฒนากฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย 
จากกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการระบาย
ไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง ถังกักเก็บ และควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิด
อากาศเสีย กรอ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ อก. จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
 1) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. .... 
 2) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหย
จากการซ่อมบำรุง พ.ศ. .... 
 3) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหย
จากถังกักเก็บ พ.ศ. .... 

1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 กรอ. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.diw.go.th ระหว่างวันที่  
5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื ่อให้ได้รับทราบและร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว 

2. สรุปผลรับฟังความคิดเห็น 

 2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. .... 
  เมื ่อสิ ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู ้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. .... ดังนี้  

จำนวนที่ตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เยี่ยมชม 

3 0 3 23 

 2.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. .... 
  เมื ่อสิ ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู ้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. .... ดังนี้  

จำนวนที่ตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เยี่ยมชม 

4 0 4 43 

 

 



 2.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. .... 
  เมื ่อสิ ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู ้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. .... ดังนี้  

จำนวนที่ตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เยี่ยมชม 

3 0 3 23 



3. สรุปประเด็นความคิดเห็น และคำชี้แจงรายประเด็น 

 3.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. .... 
 หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ อก. เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. .... มีผลแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผล สรุปได้
ดังนี้ 

ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 12 การประเมินอัตราการไหลของมวลก๊าซที่ระบายออก 

(Vent Gas Mass Flow) ท ี ่ เ ข ้ า ส ู ่  ห อ เ ผ า ทิ้ ง  
ให้เป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
Olefins Sustainable Development 
     เสนอให้ม ีการระบุว ิธ ีการทางเล ือกในการ
ประเมินอัตราการไหลของมวลก๊าซที ่ระบายออก 
(Vent Gas Mass Flow) ที่เข้าสู่หอเผาทิ้งในวิธีการ
หรือคู่มือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอ้างถึงให้ชัดเจน 
เ ช ่ น  ก า ร ใ ช ้  % valve opening และคำนวณ 
หาความส ัมพ ันธ ์เพ ื ่อแปลงเป ็นอ ัตราการไหล 
ของมวลก๊าซที ่ระบายออกสู ่หอเผาทิ ้งพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างการคำนวณประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความช ัดเจนในการใช้ ว ิธ ีการทางเล ือกในการ
ประเมินอัตราการไหลของมวลก๊าซที ่ระบายออก 
ที่เข้าสู่หอเผาทิ้งได้อย่างหลากหลาย และเหมาะสม
กับการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม 

- กรอ. จะได้กำหนดรายละเอียดการประเมินอัตรา
การไหลของมวลก๊าซที ่ระบายออก (Vent Gas 
Mass Flow) ที ่เข ้าส ู ่หอเผาทิ ้ง เพื ่อให้เกิดความ
ชัดเจนในคู่มือหลักปฏิบัติที ่ดีสำหรับการควบคุม 
และลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยในการใช้
หอเผาทิ้ง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. .... 

 หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. ....  
มีผลแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผล สรุปได้ดังนี้ 

ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 1 ข้อ 1 วรรค 4  

“ระบบควบค ุมไอสารอ ินทร ีย ์ระเหย (Vapor 
Control System)” หมายถึง ระบบท่อ ถัง อุปกรณ์
ที ่ใช้รวบรวมไอสารอินทรีย์ระเหย และอุปกรณ์
ควบคุมที ่เกี ่ยวเนื ่องกัน เพื ่อการลดการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยสู่บรรยากาศ เช่น เตาเผาโดยตรง
ในห้องเผาไหม้ (Direct-flame Incinerator) เตาเผา
แบบอุณหภูมิสูง (Thermal Oxidizer) เตาเผาแบบ
มีสารเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Incinerator) ระบบ
ควบแน ่น  (Condensation System) หอด ูดซึม 
(Scrubber) การด ูดซ ับด ้วยคาร ์บอน (Carbon 
Adsorption) หน ่ ว ยน ำ ไอกล ั บมา ใ ช ้  ( Vapor 
Recovery Unit : VRU) เป็นต้น ที่มีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หรือมีการระบายสารอินทรีย์
ระเหยน้อยกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
Olefins Sustainable Development 
     เสนอให้ระบุเพิ ่มหอเผาทิ ้ง (Flare) เป็นหนึ่ง 
ในตัวอย่างของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้หอเผาทิ้งเป็นระบบ
ควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหยตามนิยามในประกาศฯ นี้ 
โดยหอเผาทิ้ง (Flare) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุม
ไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกับเก็บอย่างแพร่หลาย 
และสามารถเผาทำลายไอสารอินทรีย์ระเหยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 95 ทั ้งนี ้ ในร่าง
ประกาศฯ ฉบับก่อนหน้า ได้เคยมีการระบุหอเผาทิ้ง
ไว้ในตัวอย่างของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย
แล้ว 
 
 

- เนื่องจาก Flare มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ควบคุม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องระบายสารอย่างรวดเร็ว 
ถึงแม้ว่าจะมีการใช้เป็นอุปกรณ์กำจัดสารอินทรีย์
ระเหยในสภาวะปกติสำหรับบางกิจกรรม แต่เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์บำบัดหลัก  
จึงไม่ใส่ไว้ในตัวอย่าง ทั้งนี้ มิได้จำกัดไม่ให้ใช้ Flare 
ในการควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 7 กรณีท ี ่ โรงงานตามข้อ 2 ได ้ม ีการปิดอุปกรณ์  

หลังการซ่อมบำรุงหรือการซ่อมบำรุงใหญ่ ให้ตรวจวัด
การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยที่อุปกรณ์ดังกล่าว
ด้วย 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
Olefins Sustainable Development 
     เสนอให้ปรับข้อความจาก “ตรวจวัดการรั่วซึม
ของสารอินทรีย์ระเหย” เป็น “ตรวจสอบการรั่วซึม
ของอุปกรณ์” แทน เพ่ือให้สื่อความหมายถึงรูปแบบ
วิธีการทดสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ได้หลากหลาย
วิธ ี ทั ้งนี ้เนื ่องจากการตรวจสอบการรั ่วซึมของ
อุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุงนั้น สามารถดำเนินการ 
ได้หลากหลายวิธี เช่น Soap test, Nitrogen leak 
test เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการซ่อมบำรุง
ของโรงงาน หลังปิดอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุงแล้ว 
โรงงานจะดำเน ินการตรวจสอบการร ั ่วซ ึมของ
อุปกรณ์ทั้งหมดทุกจุดก่อนการเริ่มเดินเครื่องจักร
ใหม่ทุกครั้ง โดยนับเป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ปกติ (Startup Procedure) ที่ต้องปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 

- การตรวจสอบการรั ่วซึมสามารถทำได้หลายวิธี 
เช่น Soap test, Nitrogen leak test เป็นต้น ทั้งนี้ 
ประกาศ อก. ฉบ ับน ี ้  ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เจาะจง
สารอินทรีย์ระเหย สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 
กับสารอินทรีย์ระเหยแต่ถูกดำเนินการซ่อมบำรุง 
ในคราวเดียวดัน ก็ต้องตรวจวัดการรั่วซึมการระบาย
ตามวิธีปฏิบัติงานนั ้นๆ แต่นอกเหนือข้อกำหนด 
ของประกาศ อก. ฉบับนี้  



ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 8 กรณีที่โรงงานตามข้อ 2 มีการซ่อมบำรุงและการ

ซ่อมบำรุงใหญ่ ต้องประเมินปริมาณการระบาย
สารอ ินทร ีย ์ ระ เหย โดยอ ้ างอ ิ งจาก AP-42 : 
Compilation of Air Emissions Factors ข อ ง
องค ์ ก า รพ ิ ท ั กษ ์ ส ิ ่ ง แ วดล ้ อมแห ่ งปร ะ เ ทศ
สหรัฐอเมร ิกา (United States Environmental 
Protection Agency : U.S. EPA) หรือตามแนวทาง
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
Olefins Sustainable Development 
     จากข้อความที่อ้างถึง แนวทางที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด พบว่าร ่างแนวทางที ่ระบุ
ร ูปแบบว ิ ธ ี การประเม ินปร ิมาณการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยในช่วงการซ่อมบำรุงนั้น มีวิธีการ
ประเมินที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน เช่น การถ่ายสาร
ออกจากอุปกรณ์ การไล่สารเคมีคงค้างออกจาก
อุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์เพื ่อซ่อมบำรุง เป็นต้น  
ซึ่งในการดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่จริงที่มีการหยุด
เครื่องจักรจำนวนมากพร้อมกันทั้งโรงงาน อาจไม่
สามารถเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ มาใช้ในการ
คำนวณได้ครบถ้วนทุกช่วงเวลาของทุกอุปกรณ์  
จึงเสนอว่าควรทำการคำนวณเฉพาะช่วงของการ
เปิดอุปกรณ์ท ี ่ม ีการระบายสารอินทรีย ์ระเหย 
มากที่สุดเท่านั้น เพื่อโรงงานจะสามารถจัดการเก็บ
ข้อมูลที ่จะใช้ในการประเมินปริมาณการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
ที่สุด  

- โรงงานต้องกำหนด SOP ในการเปิดอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ  
   1. ถ่ายของเหลวออกจากอุปกรณ์จนหมด 
   2. กรณีไม่สามารถถ่ายของเหลวได้หมดให้ 
purge จนกระทั้งมีไอสารอินทรีย์ระเหยดังกล่าว
น้อยกว่า 10,000 ppm หรือน้อยกว่า 10% LEL  
   3. เปิดอุปกรณ์ 
   ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้มีการประเมินการระบาย
สารอ ินทร ี ย ์ ร ะ เหยท ี ่ ปล ่ อยส ู ่ ส ิ ่ ง แวดล ้ อม  
ซึ่งสามารถทำการประเมินได้หลายวิธี กรณีไม่สามารถ
ตรวจวัดได้ ผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการประเมิน
อื่นได้ ข้อแนะนำในการประเมินจะปรากฏในคู่มือ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงแรกอาจเป็น
เรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการ แต่เป็นสิ่งที่ต้อง
พัฒนาวิธีการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อไป 
 



ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
     โดยเสนอให้ยกเว ้นการประเมินการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยจากระบบท่อ (Piping) และระบุ
ให้ชัดเจนในร่างประกาศฯ หรือเขียนระบุวิธีการ
ประเมินด้วยวิธีการอย่างง่ายอื ่น ๆ ไว้ในแนวทาง 
การประเมินด้วย เนื่องจาก การประเมินการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยจากระบบท่อ (Piping) มีความ
ซับซ้อนอย่างมากในการระบุปริมาตรของระบบท่อ
หรือระยะความยาวแนวท่อ แม้ว ่าโรงงานจะใช้
ข้อมูลแบบแนวท่อในการประกอบการประเมินก็ดี 
ทั้งนี้ เนื่องจากการเดินระบบท่อในโรงงาน จะมีการ
เดินแนวท่อแบบเครือข่าย (Pipe Network) ที ่มี
ความซับซ้อน จึงไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติที ่จะ
ประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากระบบท่อ 
(Piping) ได ้

 

 

 

 

 



3.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. .... 

 หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. ....  
มีผลแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผล สรุปได้ดังนี้ 

ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 1 ข้อ 1 วรรค 3  

“ระบบควบค ุมไอสารอ ินทร ีย ์ระเหย (Vapor 
Control System)” หมายถึง ระบบท่อ ถัง อุปกรณ์
ที ่ใช้รวบรวมไอสารอินทรีย์ระเหย และอุปกรณ์
ควบคุมที ่เกี ่ยวเนื ่องกัน เพื ่อการลดการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยสู่บรรยากาศ เช่น เตาเผาโดยตรง
ในห้องเผาไหม้ (Direct-flame Incinerator) เตาเผา
แบบอุณหภูมิสูง (Thermal Oxidizer) เตาเผาแบบ
มีสารเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Incinerator) ระบบ
ควบแน ่น  (Condensation System) หอด ูดซึม 
(Scrubber) การด ูดซ ับด ้วยคาร ์บอน (Carbon 
Adsorption) หน ่ ว ยน ำ ไอกล ั บมา ใ ช ้  ( Vapor 
Recovery Unit : VRU) เป็นต้น ที่มีประสิทธิภาพ
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 95 หรือมีการระบายสารอินทรีย์
ระเหยน้อยกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
Olefins Sustainable Development 
     เสนอให้ระบุเพิ ่มหอเผาทิ ้ง (Flare) เป็นหนึ่ง 
ในตัวอย่างของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้หอเผาทิ้งเป็นระบบ
ควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหยตามนิยามในประกาศนี้ 
โดยหอเผาทิ้ง (Flare) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุม
ไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกับเก็บอย่างแพร่หลาย 
และสามารถเผาทำลายไอสารอินทรีย์ระเหยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 95 ทั ้งนี ้ ในร่าง
ประกาศฯ ฉบับก่อนหน้า ได้เคยมีการระบุหอเผาทิ้ง
ไว้ในตัวอย่างของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย
แล้ว 
 

- เนื่องจาก Flare มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ควบคุม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องระบายสารอย่างรวดเร็ว 
มิใช่เพื่อการการระบายสารวนสภาวะปกติ จึงไม่ใส่
ไว้ในตัวอย่าง ทั้งนี้ มิได้จำกัดไม่ให้ใช้ Flare ในการ
ควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสารอินทรีย์ระเหยตามบัญชี

ท้ายประกาศนี้ หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กำหนด 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
Olefins Sustainable Development 
     กรณีที่ถังกักเก็บไม่ได้กักเก็บสารอินทรีย์ระเหย
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ แต่สารนั้นเข้าข่ายตาม
นิยามเป็นสารอินทรีย์ระเหยตามนิยามในข้อ 1 
วรรคแรก ถือว่าถังกักเก็บนั ้นเข้าข่ายถังที ่ต ้อง
ดำเนินการตามประกาศนี ้หร ือไม่ เพื ่อป้องกัน 
ความสับสนในการดำเนินการตามร่างประกาศฯ  
จึงเสนอให้มีการระบุข้อความให้ชัดเจนว่าถังกักเก็บ
ที ่มีลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายต้องดำเนินการตาม 
ร่างประกาศฯ นี้หรือไม่ 

- ประกาศ อก. ฉบับนี้บังคับใช้กับถังกักเก็บท่ีกักเก็บ
สารอินทรีย์ระเหยตามบัญชีชื่อสารอินทรีย์ระเหย
ท้ายประกาศ อก. ฉบับนี้เท่านั้น  

ข้อ 14 และ 
แบบ รว.12 

การตรวจสอบประสิทธ ิภาพของระบบควบคุม 
ไอสารอ ินทร ีย ์ระเหยให ้ ใช ้ว ิธ ี  Method 25 - 
Determination of Total Gaseous Nonmethane 
Organic Emissions as Carbon ท ี ่ ก ำหน ด โ ด ย
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
( United States Environmental Protection 
Agency : U.S. EPA) หร ื อต ามท ี ่ ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมกำหนด 

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
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     ในกรณีที ่ระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
ของถังกักเก็บเป็นหอเผาทิ ้ง ไม่สามารถทำการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพของหอเผาทิ้งได้ตามวิธีการ 
ที่กำหนด รวมถึงไม่สามารถตรวจวัดและรายงาน
ประสิทธิภาพได้ด้วยวิธีการอื่นใด อันเนื่องมาจาก

- Method 21 เป็นวิธีการตรวจวัดการรั ่วซึมของ
สารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์  เช่น ปั๊ม (Pumps) 
เครื่องอัดอากาศ (Compressors) อุปกรณ์ที่ใช้กวน
หรือผสมของเหลว (Agitators หรือ Mixers) วาล์ว 
(Valves) ท่อส่งปลายเปิด (Open-Ended Lines) 
ข้อต่อหรือหน้าแปลน (Connectors หรือ Flanges) 
อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices) 
จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (Sampling Connections) 
ทั้งนี้ การตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบควบคุม 
ไอสารอินทรีย์ระเหย เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ



ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
เหตุผลทางเทคนิค จึงเสนอให้ควบคุมประสิทธิภาพ
ให้เป็นไปตามค่าออกแบบ  
     โดยเสนอเพิ่มแนวทางการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหยโดยใช้ว ิธี 
Method 21 (Determination of Volatile 
Organic Compound Leaks) เป็นทางเลือกด้วย 
เน ื ่องจากว ิธ ีการด ังกล ่าวเป ็นว ิธ ีการตรวจวัด 
ความเข้มข้นของไอสารอินทรีย ์ระเหยที ่ปฏิบ ัติ  
ได้อย่างสะดวก โรงงานสามารถดำเนินการได้เอง 
และในปัจจุบันก็เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

การของระบบที ่ปล ่องระบาย ว ิธ ี  Method 21  
จึงไม่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว 

ภาคผนวก 1  
ข้อ 1.2.1 
(3) 

(3) ผนึกกันรั่ว (Seal) หรือยางกันรั่ว (Seal Fabric) 
ต้องไม่มีรูหรือรอยฉีกขาดจากการชำรุดหรือเสียหาย
ที่สามารถมองเห็นได ้

ค ุณจ ันทร ์จ ิรา ภ ัทรชนน บร ิษ ัท มาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำกัด คุณศศิพงษ์ อุยวัฒนา บริษัท 
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และคุณดวงกมล สำเภาเงิน 
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     เสนอให้ตัดข้อความข้อนี้ออกจากร่างประกาศ 
เน ื ่ อ ง จ าก  Internal Floating Roof Tank จะมี
หลังคาปิดคลุมตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถมองเห็น
สภาพของผนึกกันรั่ว (Seal) หรือยางกันรั่ว (Seal 
Fabric) ได้ ซึ ่งจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื ่อทำการหยุด
ซ่อมบำรุงถังตามรอบเท่าน ั ้น ซึ ่งได้ม ีการระบุ
ข้อกำหนดในการตรวจสอบและซ่อมแซมไว ้ใน 

- ข้อกำหนด 1.2.1 ได้กำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติ 
ไว้แล้ว ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับ ข้อ 2.1  



ข้อ รายละเอียดตาม ร่างประกาศ อก. ความคิดเห็นของประชาชน คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง 
ข้อ 2.1 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ดำเนินการตามร่างประกาศฯ และลดข้อความ 
ที่ซ้ำซ้อนและไม่สามารถปฏิบัติได้จริงในภาวะที่ถัง
อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตปกติ 

 

 

 


