ขอบเขตการดําเนิ นงาน
1.1 ดํ า เนิ น ตรวจวัด สารอิน ทรีย์ร ะเหยจากแหล่ ง กํ า เนิ ด ชนิ ด ฟุ้ งกระจายของโรงงาน โดย
สอดคล้อ งตามวิธีก ารที US.EPA กํ าหนดด้ว ยวิธีก ารตรวจวัด ที 21 (Method 21- Determination of
Volatile Organic Compound Leaks (40 CFR 60, Appendix A)) ดังรูปที 1
1.2 ดําเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกําเนิดชนิดฟุ้งกระจาย ตามหลักเกณฑ์ที
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบและควบคุม
การรัวซึมของสารอินทรียร์ ะเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 กําหนดไว้
1.3 ประเมินผลการระบายสารอินทรียร์ ะเหยจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ตามแนวทางของ US. EPA
ทีกําหนดในร่างคู่มอื การประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกําเนิดในโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.

สืบเนืองจากปั จจุบนั ทีภาครัฐได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานเพือการแก้ไขปั ญหามลพิษทาง
อากาศ ทังในด้านการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด การควบคุมปริมาณสารมลพิษ
ทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมทีจะต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพิมเติมปรับปรุงมาตรฐาน
มลพิษก็ตาม โดยพบว่านอกจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
หรือฝุ่นละออง เป็ นต้น ยังพบปั ญหาของมลพิษกลุ่มของสารอินทรียร์ ะเหย (VOCs) ทีสําคัญหลายชนิด
อันจะส่งผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
ทังนี เพือเป็ นการควบคุมการรัวซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึงถือเป็ นแหล่งระบายสารอินทรีย์ระเหยสู่บรรยากาศทัวไปทีสําคัญ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบและควบคุ ม
การรัวซึมของสารอินทรียร์ ะเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใช้นับแต่
วัน ที 2 มิถุ น ายน 2555 โดยบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิค อล จํากัด เข้าข่ายทีจะต้อ งจัด ทํ าและนํ าส่ง
รายงานตามรายละเอียดทีประกาศฯ กําหนดไว้ จึงมอบหมายให้บริษทั เอ็นพีซี เซฟตี แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์ว ิส จํากัด ดําเนิ น การตรวจวัด หาการรัวซึม ของสารอิน ทรีย์ระเหยจากอุ ป กรณ์ และ
ประเมิน ผลการปล่ อ ยสารประกอบอิน ทรีย์ร์ร ะเหยจากแหล่ ง กํ า เนิ ด อืนๆ ร่ ว มด้ ว ย (ถ้ า มี) ได้ แ ก่
กระบวนการเผาไหม้เชือเพลิง (Combustion) ถังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ (Tank Farm) การขนถ่าย
(Transportation & Marketing) ระบบเผาทิง (Flare) และระบบบําบัดนํ าเสีย (Wastewater Treatment
Plant) เพือจัดทําเป็ นบัญชีการปล่อยสารประกอบอินทรียร์ ะเหยจากโรงงานประจําปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดทําบัญชีการปล่อยสารอิ นทรียร์ ะเหย (VOCs) ประจําปี พ.ศ. 2562
บริ ษทั พีทีที อาซาฮี เคมิ คอล จํากัด

ผลการประเมิ นการระบายสารอิ นทรียร์ ะเหยจากแหล่งกําเนิ ด

คิดเป็ น 5,746 กิโลกรัม/ปี หรือ 5.746 ตัน/ปี โดยระบายจากแหล่งกําเนิดจากการเผาไหม้เป็ นส่วนใหญ่
คิดเป็ น 92% ของแหล่งกําเนิดทังหมด สําหรับแหล่งกําเนิดชนิดฟุ้งกระจาย และระบายจากแหล่งกําเนิด
จากระบบบําบัดนําเสีย คิดเป็ น 0.9% และ 7.1% ของแหล่งกําเนิดทังหมดตามลําดับ แสดงดังภาพที 1

แหล่ ง กํ า เนิ ด การปล่ อ ยสารอิน ทรีย์ ร ะเหยของบริษั ท พีที ที อาซาฮี เคมิค อล จํ า กัด จาก
แหล่งกําเนิดต่างๆ สามารถสรุปได้ดงั ตารางที 1 โดยอัตราการระบายสารอินทรียร์ ะเหยรวมของบริษทั ฯ

2.

กระจาย

รูปที 1 ตัวอย่างอุปกรณ์และการตรวจวัดการรัวซึมจากอุปกรณ์ในโรงงานทีเป็ นแหล่งกําเนิดชนิดฟุ้ง

เคมิคอล จํากัด

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

Combustion

Tank Farm

Transportation & Marketing

Flare

Wastewater Treatment Plant

อ้างอิง US.EPA ใน Protocol for Equipment Leak
Emission Estimates ปี 1996 (EPA Correlation
Approach)
อ้างอิง US.EPA ใน AP 42, Fifth Edition Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1:
Stationary Point and Area Sources
เป็ นระบบปิ ด ไม่มกี ารระบายสารอินทรียร์ ะเหยออกสู่
บรรยากาศโดยตรง โดยจะส่งไปเผาทีปล่อง AOG, WWI
หรือ SAR ต่อไป
เป็ นระบบปิ ด มีการระบายไอเข้าสู่ Scrubber และก๊าซที
ผ่านออกมาจะถูก Blower ดูดไปเผาที AOG Stack
ส่วนนําเสียจะถูกส่งไปเผาที WWI Stack
ไม่มกี ารรวบรวมส่งสารอินทรีย์ระเหยไปเผา มีเฉพาะการ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านัน โดยอัตรา
การใช้เชือเพลิงมีค่าน้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
ประเมินด้วยวิธแี บบจําลอง WATER9

หมายเหตุ

ของบริษทั พีทที ี อาซาฮี เคมิคอล จํากัด ประจําปี พ.ศ. 62

ภาพที 1 อัตราการระบายสารอินทรียร์ ะเหยจากแหล่งกําเนิดต่างๆ

มี

Fugitive Source

ผลการ
ประเมิ น

ผลการประเมิน แหล่ งกํ าเนิ ด การปล่ อ ยสารอิน ทรีย์ระเหย ของบริษัท พีทีที อาซาฮี

ประเภทแหล่งกําเนิ ดสารอิ นทรีย์
ระเหย

ตารางที 1
กระจาย

ผลการศึกษาการแยกองค์ประกอบสารอิ นทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกําเนิ ดประเภทฟุ้ง

รายสารอินทรียระเหยงาย

อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

49.572

(กิโลกรัม/ป)
3.529
2.377
2.328
13.444
3.341
9.325
1.405
0.016
0.790
2.211
0.538
10.269

อัตราการระบายสารอินทรียระเหยงาย

องค์ประกอบสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกําเนิด ประเภทฟุ้งกระจายของบริษัท พีทีที

อะซิโตนไซยาโนไฮดริน (ACH)
อะซิโตน (ACT)
เมทานอล (MeOH)
เมทิลเมตะคริเลต (MMA)
กรดเมทาคริลิก (MAA)
อะคริโลไนไตรล (AN)
กรดอะซิติก (AA)
ไฮโดรควิโนน (HQ (C6H6O2))
ไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN)
โพรเพน (C3H8)
แอมโมเนีย (NH3)
อื่นๆ (Other)
อัตราการระบายสารอินทรียระเหยรวม
(กิโลกรัม/ป)

ตารางที 2

รวมจํากัด จากแหล่งกําเนิดฟุ้งกระจายของบริษทั ฯ คิดเป็ น 49.572 กิโลกรัม/ปี หรือ 0.05 ตัน/ปี

ผลการแยกองค์ป ระกอบสารอิน ทรีย์ระเหยของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิค อล จํากัด จาก
แหล่งกําเนิดประเภทฟุ้งกระจาย สามารถสรุปได้ดงั ตารางที 2 โดยอัตราการระบายสารอินทรีย์ระเหย

3.

