สรุปผลการจัดทาบัญชีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
สืบ เนื่ องจากปั จ จุ บั นที่ภ าครั ฐ ได้ให้ ความส าคัญต่อการดาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ ทั้งในด้านการกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด การควบคุมปริมาณสารมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพิ่มเติมปรับปรุงมาตรฐานมลพิษก็ต าม
โดยพบว่านอกจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือฝุ่นละออง เป็นต้น
ยังพบปัญหาของมลพิษกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่สาคัญหลายชนิดอันจะส่งผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือ
เป็ นแหล่งระบายสารอินทรีย์ ร ะเหยสู่ บรรยากาศทั่ว ไปที่ส าคัญ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุ มการรั่วซึมของ
สารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน
2555 โดยบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด เข้าข่ายที่จะต้องจัดทาและนาส่งรายงานตามรายละเอียดที่
ประกาศฯ ก าหนดไว้ จึ งมอบหมายให้ บ ริ ษัท เอ็ นพี ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็ น ไวรอนเมนทอล เซอร์ วิ ส จากั ด
ดาเนินการตรวจวัดหาการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และประเมินผลการปล่อยสารประกอบ
อินทรีย์ร์ระเหยจากแหล่งกาเนิดอื่นๆ ร่วมด้วย (ถ้ามี) ได้แก่ กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion) ถัง
เก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Tank Farm) การขนถ่าย (Transportation & Marketing) ระบบเผาทิ้ง (Flare)
และระบบบาบัดน้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) เพื่อจัดทาเป็นบัญชีการปล่อยสารประกอบอินทรีย์
ระเหยจากโรงงานประจาปี พ.ศ. 2561
1.

ขอบเขตการดาเนินงาน
1.1 ดาเนินตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกาเนิดชนิดฟุงงกระจายของโรงงาน โดยสอดคล้อง
ตามวิธีการที่ US.EPA กาหนดด้วยวิธีการตรวจวัดที่ 21 (Method 21- Determination of Volatile Organic
Compound Leaks (40 CFR 60, Appendix A)) ดังรูปที่ 1
1.2 ดาเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกาเนิดชนิดฟุงงกระจาย ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของ
สารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 กาหนดไว้
1.3 ประเมินผลการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ตามแนวทางของ US. EPA ที่
กาหนดในร่างคู่มือการประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกาเนิดในโรงงานอุตสาหกรรมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

รูปที่ 1 ตัวอย่างอุปกรณ์และการตรวจวัดการรั่วซึมจากอุปกรณ์ในโรงงานที่เป็นแหล่งกาเนิดชนิดฟุงงกระจาย

2.

ผลการประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกาเนิด
แหล่งกาเนิดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด จากแหล่งกาเนิด

ต่างๆ สามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 1 โดยอัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหยรวมของบริษัทฯ คิดเป็น 5,844
กิโลกรัม/ปี หรือ 5.844 ตัน/ปี โดยระบายจากแหล่งกาเนิดจากการเผาไหม้เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 98.0% ของ
แหล่งกาเนิดทั้งหมด สาหรับแหล่งกาเนิดชนิดฟุงงกระจาย และระบายจากแหล่งกาเนิดจากระบบบาบัดน้าเสีย
คิดเป็น 1.7% และ 0.3% ของแหล่งกาเนิดทั้งหมดตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินแหล่งกาเนิดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
ประเภทแหล่งกาเนิดสารอินทรีย์ระเหย
Fugitive Source

ผลการประเมิน
มี

หมายเหตุ
อ้างอิง US.EPA ใน Protocol for Equipment Leak
Emission Estimates ปี 1996 (EPA Correlation
Approach)

Combustion

มี

อ้างอิง US.EPA ใน AP 42, Fifth Edition Compilation of
Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary
Point and Area Sources

Tank Farm

ไม่มี

เป็นระบบปิด ไม่มีการระบายสารอินทรีย์ระเหยออกสู่
บรรยากาศโดยตรง โดยจะส่งไปเผาที่ปล่อง AOG, WWI หรือ
SAR ต่อไป

Transportation & Marketing

ไม่มี

เป็นระบบปิด มีการระบายไอเข้าสู่ Scrubber และก๊าซที่ผ่าน
ออกมาจะถูก Blower ดูดไปเผาที่ AOG Stack
ส่วนน้าเสียจะถูกส่งไปเผาที่ WWI Stack

Flare

ไม่มี

ไม่มี การรวบรวมส่งสารอิน ทรี ย์ร ะเหยไปเผา มีเ ฉพาะการ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น โดยอัตราการ
ใช้เชื้อเพลิงมีค่าน้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

Wastewater Treatment Plant

มี

ประเมินด้วยวิธีแบบจาลอง WATER9

อัตราการระบายสารอิ นทรียร์ ะเหยจากแหล่งกาเนิ ดต่างๆ (ตัน/ปี )
0.000, 0.0%
0.000, 0.0%

0.098, 1.7%

0.000, 0.0%
0.016, 0.3%

Fugitive
Combustion
Transportation & Marketing
Flare

5.730, 98.0%

Tank
WasteWater

ภาพที่ 1 อัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกาเนิดต่างๆ
ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด ประจาปี พ.ศ. 2561

