1

		เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส�ำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรม
เอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “หลักการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
ในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้ำ และการบรรยาย เรื่อง
“การประยุกต์ใช้/การคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม” โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เพือ่ เป็นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับหลักการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
และการคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับการอบรม
		ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย เรื่อง “การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา และผู้
เชีย่ วชาญจากเจ้าของโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมในคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้ำ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ นางสาวธนกร จาตะวงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ กรมชลประทาน และ
รศ.ดร. วุฒิ หวังวัชรกุล อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนินรายการโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านพัฒนาแหล่งน�ำ้ ในการอภิปรายจะมีการยกกรณีตวั อย่างประกอบเพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ทราบถึงหลักการคิด และวิธีการประเมินมูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและถูกต้อง
		
การจัดประชุมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้เจ้าของโครงการ นิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิทำ� รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
หน่วยงานอนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสามารถน�ำมาใช้ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ได้ทำ� ความเข้าใจและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ำรายงานฯ หน่วยงาน
อนุญาต เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้ที่สนใจ จ�ำนวนประมาณ 150 คน
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ภาพที่ 1 นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

ภาพที่ 2 รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รศ.ดร. วุฒิ หวังวัชรกุล นางสาวธนกร จาตะวงษ์
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ร่วมเป็นวิทยากร ด�ำเนินรายการโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ภาพที่ 3 นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ ผอ. กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้ำและเกษตรกรรม
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะท�ำงาน

		เมือ่ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรือ่ ง “หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง ส�ำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการ
เหมืองแร่” ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ ต่อจากนั้น รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย
ในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้บรรยาย เรื่อง การใช้แบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์ประเภท BOX Model การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึง่ วัตถุประสงค์
ในการจัดอบรมครัง้ นี้ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง
ส�ำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ และสามารถน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
อนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 100 คน

ภาพที่ 4 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย
ในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ เป็นวิทยากรบรรยาย
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นางวรรษา วงษ์แสงจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีแมทริกซ์
(Matrix) คือ การคูณระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย คือ ความ
เป็นไปได้ (Probability; P) และผลทีต่ ามมา (Consequence; C)
หรือผลกระทบ โดยการประเมินระดับความเป็นไปได้ อาจหมายถึง

ระดั บ การสั ม ผั ส (Exposure Level) ซึ่ ง หาได้ จ ากผลคู ณ
ของความถี่ในการสัมผัสกับระดับความเข้มข้นของสาร ทั้งนี้
เกณฑ์พิจารณาความถี่การได้รับสัมผัส และระดับความเข้มข้น
ของสาร มีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ

ตารางที่ 1 เกณฑ์พิจารณาระดับความถี่ในการสัมผัส

ความถี่การได้รับสัมผัส

ความหมายทั่วไป

คะแนน

นาน ๆ ครั้ง
ไม่บ่อย
บ่อย
บ่อย ๆ
ประจ�ำ	

1
2
3
4
5

ระดับความเข้มข้น

ความหมายทั่วไป

คะแนน

น้อยกว่า 10 % ของมาตรฐานที่ก�ำหนด
10 – 49 % ของมาตรฐานที่ก�ำหนด
50 –99 % ของมาตรฐานที่ก�ำหนด
100 % ของมาตรฐานที่ก�ำหนด
มากกว่า 100 % ของมาตรฐานที่ก�ำหนด

ไม่มีการสัมผัส
สัมผัสในระดับเล็กน้อย
สัมผัสในระดับปานกลาง
สัมผัสในระดับสูง
สัมผัสในระดับสูงมาก

1
2
3
4
5

สัมผัส 1 ครั้งในหนึ่งปี
สัมผัส 2-3 ครั้ง ในหนึ่งปี
สัมผัส 2-3 ครั้ง ทุกเดือน
สัมผัสต่อเนื่อง 2-4 ชั่วโมง/กะ
สัมผัสต่อเนื่อง ตลอดทั้งกะ
ที่มา : วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)
ตารางที่ 2 เกณฑ์พิจารณาระดับความเข้มข้น

หมายเหตุ : ปรับปรุงจากวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)
จากนัน้ น�ำผลคูณทีไ่ ด้มาจัดระดับการสัมผัส ซึง่ แบ่งออก
เป็น 5 ระดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ยกตัวอย่างเช่น
คะแนนความถีใ่ นการสัมผัสเท่ากับ 3 และความเข้มข้นมีคะแนน
เท่ากับ 2 ดังนัน้ ผลคูณจะเท่ากับ 6 เมือ่ พิจารณาค่าทีไ่ ด้ (ในทีน่ ี้
คือ 6) จะพบว่าระดับการสัมผัสอยู่ในระดับน้อย มีคะแนน
เท่ากับ 2 ซึ่งจะน�ำไปคูณกับค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
4

ระดับความรุนแรง (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4) จะได้
ผลลัพธ์ของค่าระดับความเสีย่ งว่าอยูใ่ นระดับใด เช่น ผลลัพธ์ทไี่ ด้
จากการคูณระดับการสัมผัสกับระดับความรุนแรงเท่ากับ 15
แสดงว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 3 การประเมินระดับการสัมผัส (Exposure Level Assessment)

ความเข้มข้น
ของสาร 1
		

ความถี่ในการสัมผัส
2

3

4

5

แมทริกซ์
ระดับความถี่
และระดับความเข้มข้น

คะแนน

1

1

2

3

4

5

1-5

ไม่ได้รับสัมผัส

1

2

2

3

4

8

10

6-10

เล็กน้อย

2

3

3

6

9 12 15

11-15

ปานกลาง

3

4
5

4
5

8 12 16 20
10 15 20 25

17-20
21-25

สูง
สูงมาก

4
5

หมายเหตุ : ปรับปรุงจากวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)
ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบหรือผลที่ตามมา (Consequence Level Assessment)

		ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
เท่าที่ทราบไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง
ถาวร ไม่จ�ำเป็นต้องมีการรักษา ไม่มีการป่วย
ที่ต้องลางาน
มีผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย หายได้แต่อาจ
มีผลสืบเนือ่ ง ไม่จำ� เป็นต้องรักษาทางการแพทย์
เมื่อป่วย มักไม่มีการลางาน
มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง หายได้ แต่ตอ้ ง
ได้รับการรักษา มักมีการขาดงานหรือลาป่วย
มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร ไม่สามารถ
รักษา ต้องได้รับการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิต
แบบใหม่
เสียชีวิต หรือพิการ หรือป่วยโดยไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้		

ความหมายโดยทั่วไป

คะแนนระดับผลกระทบ

ไม่มี

1

เล็กน้อย

2

รุนแรง

3

รุนแรงมาก

4

อันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
อย่างเฉียบพลัน

5

หมายเหตุ : ปรับปรุงจาก วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)

ทั้ ง นี้ ก ระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ
(Health Risk Assessment) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การชี้บ่ง
อันตราย (Hazard Identification) 2) การประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิด
(Probability or Frequency Assessment) 3) การประเมิน
ระดับผลกระทบหรือความรุนแรง (Consequence or Severity

Assessment) และ 4) การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk
Characterization Assessment) ซึ่งสามารถประยุกต์การ
ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นที่เกิดผลกระทบต่อคนงานเหมือง
ในรูปแบบตารางที่ 5
5

ตารางที่ 5 การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Characterization Assessment)

ระดับการสัมผัส
ระดับ
ผลกระทบ 		
1 2 3 4
			
		
1
1 2 3 4
		 2
2 4 6 8
		 3
3 6 9 12
		 4
		 5

แมทริกซ์ระดับผลกระทบและระดับการสัมผัส
หรือค่าระดับความเสี่ยง

5
5
10
15

1-5
6-10
11-15

เล็กน้อย ยอมรับได้
ต�่ำยอมรับได้
ปานกลางยอมรับได้

4 8 12 16 20
5 10 15 20 25

17-20
21-25

สูงยอมรับไม่ได้
สูงมากยอมรับไม่ได้

หมายเหตุ : ปรับปรุงจาก วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)
ตารางที่ 6 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองเหมืองหิน

กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

					

					
1) การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification)
					
					

มลสารส�ำคัญของโครงการเหมืองแร่กค็ อื ฝุน่ (dust) ทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ระเบิด และบดย่อยหิน โดยเฉพาะฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ซึ่งสามารถเข้าไปสู่ถุงลมปอดได้ ประกอบกับฝุ่นเหล่านั้น มีองค์ประกอบ
เป็นผลึกซิลิกาเมื่อคนงานได้รับซิลิกาเข้าไปเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจป่วย
เป็นโรคปอดฝุ่นทราย หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโรคซิลิโคซีส (Silicosis) *

					
					
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Probability or
		 Frequency Assessment)
					
					

ก�ำหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณ
ที่คนงานเหมืองปฏิบัติงาน มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (คิดเป็น
ร้อยละ25 ของมาตรฐาน) ดังนั้น ค่าระดับความเข้มข้นจึงเท่ากับ 2 ส่วน
ระดับความถีใ่ นการสัมผัส ซึง่ สัมผัสเป็นเวลา 2-4 ชัว่ โมงต่อวัน จึงมีคา่ ระดับ
ความถี่ในการสัมผัสเท่ากับ 4 ดังนั้น ผลคูณจะเท่ากับ 8 จึงประเมินค่า
ระดับการสัมผัสอยู่ในระดับที่ 2 หรือเล็กน้อย

3) การประเมินระดับผลกระทบหรือความรุนแรง		จากค่าความเข้มข้นทีม่ คี า่ เป็นร้อยละ 25 ของมาตรฐานผลกระทบต่อสุขภาพ
		 (Consequence or Severity Assessment) คาดว่าอยู่ในระดับเล็กน้อย หรือมีค่าเท่ากับ 2
					
จากข้อมูล สรุปได้ว่าระดับการสัมผัสและระดับผลกระทบ มีค่าเท่ากับ 2
4) การประเมินระดับความเสี่ยง
		 (Risk Characterization Assessment)
					

ดังนัน้ ผลคูณจึงมีคา่ เท่ากับ 4 จึงสรุปได้วา่ คนงานเหมืองทีท่ ำ� งานในบริเวณ
ทีม่ ฝี นุ่ ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีคา่ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำ

หมายเหตุ * โรคปอดฝุน่ ทรายหรือซิลโิ คซีส (Silicosis) เป็นโรคปอดทีเ่ กิดจากการหายใจเอาฝุน่ ทรายหรือฝุน่ ซิลกิ า (Silica Dust) หรือผลึก
ซิลคิ อนไดอ๊อกไซด์ (Silicon Dioxide) เข้าไปในปอด ปอดจะสร้างเยือ่ พังผืดมาห่อหุม้ ผลึกไว้ ท�ำให้เนือ้ เยือ่ ปอดไม่สามารถท�ำหน้าที่
ในการแลกเปลีย่ นอากาศได้ตามปกติ โดยอาการจะแสดงช้าหรือเร็วขึน้ กับปริมาณฝุน่ ในบรรยากาศ ส่วนผสมของสารซิลคิ อนไดอ๊อกไซด์
(Silicon Dioxide) และระยะเวลาที่สัมผัส
6

		โดยสรุปการประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพด้วยวิธแี มทริกซ์สำ� หรับกรณีฝนุ่ จากเหมือง ทีม่ คี วามเข้มข้นของฝุน่ ขนาดไม่เกิน

10 ไมครอน (PM10) มีคา่ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จัดว่ามีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้วา่ หลักพิจารณาทีส่ ำ� คัญ
ของการประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพด้วยวิธแี มทริกซ์คอื เกณฑ์การพิจารณาหรือระดับของโอกาสและความรุนแรง ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อมูลเชิงวิชาการและประสบการณ์ของผูป้ ระเมิน อย่างไรก็ตามในบางกรณี เราสามารถประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพเชิงปริมาณได้
ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินมีความแม่นย�ำมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุมและการจัดการ, หจก. เบสท์กราฟฟิคเพลส, 2557.
วิทยา อยู่สุข, สาระการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, หจก. เบสท์กราฟฟิคเพลส, 2555.
อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, พิษสารเคมีจากการท�ำงาน รู้ทันป้องกันได้, ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
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นางปัทมา ดอกมะขาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเคมี
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันนีผ้ เู้ ขียนจะมาเล่าให้ฟงั ถึงการอนุญาตให้โรงงานปล่อย
มลพิษอากาศออกสูส่ งิ่ แวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานัน้ กรณีทบี่ ริษทั ใดมีแผนทีจ่ ะตัง้ โรงงานใหม่ หรือ
ปรับปรุงโรงงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมเพือ่ ขยายก�ำลังการผลิต ซึง่ ส่งผลให้มี
การระบายมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น United States Environmental Protection Agency (US EPA) ได้ก�ำหนดให้โรงงาน
นั้น ๆ ต้องด�ำเนินการตาม New Source Review Permitting
Program (NSR Permitting Program) เพือ่ ให้ได้รบั ใบอนุญาต
(NSR Permit) โดยมีขอ้ ก�ำหนดคือ โรงงานทีข่ ออนุญาตจะต้อง
ปล่อยมลพิษทางอากาศออกสูบ่ รรยากาศให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ อาจท�ำได้
โดยการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต และ/หรือติดตัง้ เครือ่ งมือ/
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ ในใบอนุญาต
(NSR Permit) จะระบุถงึ สิง่ ก่อสร้างทีโ่ รงงานได้รบั อนุญาต การควบคุม
อัตราการระบายมลพิษของโรงงาน รวมทัง้ วิธกี ารจัดการแหล่งก�ำเนิด
มลพิษของโรงงาน ซึง่ เจ้าของโรงงานต้องยึดถือและปฏิบตั ติ าม NSR
Permit อย่างเคร่งครัด
จุดประสงค์หลักของการที่ให้โรงงานด�ำเนินการตาม
NSR Permitting Program คือ
1. เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าโรงงานทีต่ งั้ ใหม่หรือโรงงานทีจ่ ะท�ำการ
ปรับปรุงเพือ่ ขยายก�ำลังการผลิตจะไม่ทำ� ให้คณ
ุ ภาพอากาศในพืน้ ที่
แย่ลงไปจากเดิมอย่างมีนัยส�ำคัญ
2. ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ นั่ ใจว่าโรงงานทีต่ งั้ ใหม่หรือ
โรงงานทีจ่ ะท�ำการปรับปรุงเพือ่ ขยายก�ำลังการผลิต จะไม่กอ่ ให้เกิด
มลพิษเพิม่ มากขึน้ และโรงงานนัน้ จะมีการใช้เทคโนโลยีการควบคุม
มลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ข้อก�ำหนดในการการอนุญาตภายใต้ NSR Permitting Program
มี 3 ข้อก�ำหนด
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ โดยแหล่งก�ำเนิด
มลพิษแหล่งหนึง่ อาจเข้าข่ายข้อก�ำหนดในการอนุญาตเพียงข้อเดียว
หรือหลายข้อก็เป็นไปได้ รายละเอียดมีดังนี้
1. ข้อก�ำหนดแรก Prevention of Significant Deter
ioration (PSD) Permits เป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
หลักที่เป็นแหล่งก�ำเนิดใหม่ (new major sources) หรือแหล่ง
8

ก�ำเนิดมลพิษหลักที่มีอยู่เดิมที่จะท�ำการปรับปรุงใหญ่ (major
modifications sources) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทาง
อากาศอยู ่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
(attainment areas) หรือพืน้ ทีท่ ี่ EPA ไม่ได้จดั เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (unclassifiable area) ต้องด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ : แหล่งก�ำเนิดมลพิษหลัก (major sources) คือ
แหล่งก�ำเนิดมลพิษที่มีการปล่อยมลพิษตาม The listed toxic
air pollutants มากกว่า 10 ตันต่อปี หรือปล่อย a mixture of
air toxics มากกว่า 25 ตันต่อปี ซึ่งมลพิษทางอากาศที่ปล่อย
ออกมา อาจมาจากการรัว่ ซึมของเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ การขนถ่าย
วัตถุดบิ การระบายมลพิษทางอากาศผ่านปล่องระบาย (stacks
or vents) เป็นต้น
		 1.1 เลือกใช้ Best Available Control Technology
(BACT)
		 BACT เป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ข อง The United States
Clean Air Act ซึง่ เป็นกฎหมายสหพันรัฐ (Federal Law) บัญญัติ
ขึ้นเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบคลุมทุกรัฐ (State) ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
รัฐแต่ละรัฐ (State) สามารถบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อควบคุม
ภายในรัฐของตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกรัฐจะต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายสหพันธรัฐ (Federal Law) ซึง่ เป็นกฎหมายทีบ่ งั คับใช้
ทั้งประเทศ
EPA ให้คำ� นิยามว่า “BACT” คือ การควบคุมอัตราการ
ระบายมลพิษ (Emissions Limitation) ซึง่ ต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการควบคุมปริมาณมลพิษให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้
โดยจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป (case by case) ซึง่ ในการพิจารณา
นัน้ จะต้องพิจารณาผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ ผลกระทบด้าน
พลังงาน ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
โดยการน�ำ BACT มาใช้อาจเริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบ การ
เลือกใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์การจัดท�ำแผนการท�ำงานหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการระบายมลพิษ
เพิ่มเติม การปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้เชื้อเพลิงสะอาด

 การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินคุณภาพอากาศในอนาคต
ภายหลังที่มีโครงการเกิดขึ้น

1.3 ทําการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม (An addition impacts analysis)
วิ เ คราะห ผ ลกระทบเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากผลกระทบด า นคุ ณ ภาพอากาศ เช
ํ า ทั้ งน้ําผิ ว ดิน และน้ํ า ใต ดิ นผลกระทบต อพืช และผลกระทบอื่ นๆ ที่อาจเกิ ด ขึ้น จา
การใช้เทคนิคการเผาไหม้เชือ้ เพลิงแบบใหม่ ๆ โดยหัวใจส�ำคัญคืผลกระทบด
อ พืน้ าทีนคุท่ ณมี่ ภาพน้
คี า่ มลพิ
ษทางอากาศอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
แหล งกําเนิด มลพิ ษทางอากาศที่เรากํ าลัง พิจารณาอยู ทั้งนี้ ให พิจารณาถึง มลพิ ษที่เ พิ่มขึ้ นจากการเติ บโตขอ
ต้องระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด
ในบรรยากาศ
อุตสาหกรรมและที
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ตัวอย่างเครือ่ งมือ/อุปกรณ์/การปฏิบตั ิ ทีถ่ อื ว่าเป็น BACT

ค่าความเข้
มข้นของมลพิษสูงสุดทีส่ ามารถอนุญาตให้เพิม่ ขึน้ ได้ แต่
1.4 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นกอนการอนุญาตโครงการ
เช่น
ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NAAQS
PSD Increment
• Regenarative Thermal Oxidizer (RTO)
เป็นค่ามารู
สูงจสุักดกับPSDceiling
ทีร่ ฐั ยินยอมให้เกิดขึน้ ได้) ซึง่ ค่า PSD increincrement คือ ปริมาณของมลพิษทางอากาศที่รัฐยินยอม/อนุญาตใหมีจํานว
• Thermal Oxidizer (TO)
งกล่าว่ตั้งอยู
จะมี
คา่ ้นสูทีง่ทกว่
ค่าความเข้
มข้นใพืนเกณฑ
น้ ฐานของมลพิ
ษ
เพิ่ มขึ้ นไดment
ในพื้ นที่ โดั
ครงการที
ในในพื
ี่ มีคา ามลพิ
ษทางอากาศอยู
มาตรฐานคุณภาพอากาศใ
บรรยากาศ
areas) โดย
PSD increment จะเปนโดยค่
คาความเข
มขนของมลพิ
่สามารถอนุญา
• Catalytic Oxidizer (CatOx)
นัน้ (attainment
ๆ (baseline
concentration)
าความเข้
มข้ษนสูงพืสุดน้ ทีฐาน
ใหเพิ่มขึ้น(baseline
ไดแตตองไมเกินconcentration)
คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(NAAQSำหรั
เปนบคามลพิ
สูงสุดษceiling
• Bellow Sealed Valve
จะเป็นค่าเฉพาะส�
แต่ละที่รัฐยินยอ
ใหเกิดขึ้นได) ซึ่งคา PSD increment ดังกลาวจะมีคาสูงกวาคาความเขมขนพื้นฐานของมลพิษนั้นๆ (baselin
• การเก็บตัวอย่างไอระเหยที่ท�ำงานภายใต้ความดัconcentration)
น ชนิด หาได้
จากความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศใน
โดยคาความเขมขนพื้นฐาน (baseline concentration) จะเปนคาเฉพาะสําหรับมลพิษแตล
เป็นลบ (100 % capture efficiency)
จุบัน (existing)
(ดูรูปประกอบ) จจุบัน (existing) (ดูรูปประกอบ)
ชนิดหาไดปัจจ
ากความเข
มขนของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศในป
		 1.2 ท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอากาศ (An air quality
Concentration
analysis)
		 จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอากาศ คือ
NAAQS
การวิเคราะห์ให้เห็นว่ามลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากแหล่งก�ำเนิดมลพิษหลัก
ทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดใหม่ (new major sources) หรือแหล่งก�ำเนิด
Applicable PSD increment
มลพิษหลักทีม่ อี ยูเ่ ดิมทีจ่ ะท�ำการปรับปรุงใหญ่ (major modification
sources) เมื่อรวมกับมลพิษที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากแหล่ง
Baseline
ก�ำเนิดมลพิษอืน่ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั (existing sources) จะไม่สง่ ผล
Area
ให้คา่ มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ ซึง่
โดยทั่วไปการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจะต้องพิจารณาถึง
จุดประสงค์
ขาองการด�
ำเนิPrevention
นการตามofPrevention
of Signifi (PSD)
จุดประสงค
ของการดํ
เนินการตาม
Significant Deterioration
• การประเมินคุณภาพอากาศในปัจจุบนั (existing) โดย cant Deterioration (PSD)
อาจได้มาจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
การด�ำเนินการตาม PSD
นัน้ วัตถุประสงค์ไม่ได้มไี ว้เพือ่
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ในปัจจุบันหรือผลการประเมินคุณภาพอากาศในปัจจุบันโดยใช้ เพียงป้องกันผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของมลพิษจาก
แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
แหล่งก�ำเนิดเท่านั้น แต่ยังออกแบบไว้เพื่อป้องกันสุขภาพของ
• การใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมิน ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้มั่นใจว่า
คุณภาพอากาศในอนาคตภายหลังที่มีโครงการเกิดขึ้น
อุตสาหกรรมสามารถเติบโตขึน้ ได้ ถ้าเรายังคงรักษาคุณภาพอากาศ
		 1.3 ท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เพิม่ เติม ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดิมนอกจากนี้ การทีโ่ รงงานใดก็ตาม
(An addition impacts analysis)
ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีร่ ะบุใน PSD จะท�ำให้ประชาชนมัน่ ใจ
วิเคราะห์ผลกระทบเพิม่ เติมนอกเหนือจากผลกระทบด้าน ได้วา่ การทีร่ ฐั ยินยอมอนุญาตให้มลพิษทางอากาศในพืน้ ทีใ่ ด ๆ
คุณภาพอากาศ เช่น ผลกระทบด้านคุณภาพน�ำ้ ทัง้ น�ำ้ ผิวดินและ เพิม่ ขึน้ นัน้ ได้ทำ� การประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างรอบครอบแล้ว
น�ำ้ ใต้ดนิ ผลกระทบต่อพืช และผลกระทบอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวน
แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศที่เราก�ำลังพิจารณาอยู่ ทั้งนี้ ให้ การตัดสินใจที่จะด�ำเนินโครงการดังกล่าวด้วย
พิจารณาถึงมลพิษทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
2. ข้อก�ำหนดทีส่ อง Nonattainment NSR Permits
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกับแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีเ่ ราพิจารณา ถูกใช้เป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดมลพิษหลักทีเ่ ป็นแหล่ง
อยู่ด้วย
ก�ำเนิดใหม่ (new major source) หรือ แหล่งก�ำเนิดมลพิษหลักที่
		 1.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการให้ มีอยูเ่ ดิมทีจ่ ะท�ำการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ (major sources making
ความเห็นก่อนการอนุญาตโครงการ
a major modification) ในพืน้ ทีท่ มี่ คี า่ มลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์
มารูจ้ กั กับ PSD Increment
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (nonattainment area)
PSD increment คือ ปริมาณของมลพิษทางอากาศทีร่ ฐั โดยมีข้อก�ำหนด 3 ข้อ ดังนี้
ยินยอม/อนุญาตให้มจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ ได้ในพืน้ ทีโ่ ครงการทีต่ งั้ อยูใ่ น
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		 2.1 เลือกใช้ Lowest Achievable Emission Rate
(LAER)
		
Lowest Achievable Emission Rate (LAER)
เป็นค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษ ทีม่ คี วามเข้มงวดมากทีส่ ดุ
หาค่าได้จาก
• ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทีเ่ ข้มงวด
ทีส่ ดุ ทีก่ ำ� หนดในแผนการด�ำเนินงานของแต่ละรัฐ ส�ำหรับแต่ละ
ประเภทของแหล่งก�ำเนิดที่ยินยอมให้ปล่อยมลพิษ
• ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทีเ่ ข้มงวด
ทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ได้สำ� เร็จในทางปฏิบตั ิ ในแต่ละประเภทของแหล่งก�ำเนิด
ทัง้ นี้ ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษ (LAER) อาจเป็นผล
มาจากการใช้หลาย ๆ วิธกี าร/มาตรการ ร่วมกัน เช่น การเปลีย่ นแปลง
วัตถุดบิ ในกระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
ติดตั้งระบบควบคุมมลพิษเพิ่มเติม เป็นต้น
		 2.2 ใช้วธิ ี Emission offsets
			 Emission Offsets หมายถึง การท�ำให้อตั ราการ
ระบายมลพิษลดลง โดยทัว่ ไปจะไปลดอัตราการระบายมลพิษจาก
แหล่งก�ำเนิดเดิม (Actual Emission) ทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
พืน้ ทีโ่ ครงการ และน�ำอัตราการระบายมลพิษทีไ่ ด้มานัน้ มาให้กบั
แหล่งก�ำเนิดมลพิษใหม่ (new source) หรือแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ทีจ่ ะท�ำการปรับปรุง (modification) ทีท่ ำ� ให้อตั ราการระบายมลพิษ
เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ คุณภาพอากาศภายหลังการใช้วธิ ี Emission offsets
นัน้ จะต้องดีขนึ้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการปรับลดอัตราการ
ระบายมลพิษ คือ การท�ำให้พนื้ ทีด่ งั กล่าวเปลีย่ นไปเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี า่
มลพิษทางอากาศอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(attainment area) ขณะเดียวกันก็ยังคงให้มีการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่อไปด้วย
		 2.3 เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
(opportunity for public involvement)
3. ข้อก�ำหนดทีส่ าม Minor NSR Permits จะเป็นข้อ
ก�ำหนดทีใ่ ช้สำ� หรับแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีต่ งั้ อยูก่ บั ที่ (Stationary
sources) ทีไ่ ม่ตอ้ งท�ำตามเกณฑ์ของ Prevention of Significant
Deterioration (PSD) Permits หรือเกณฑ์ของ Nonattainment
NSR Permits โดยจุดประสงค์ของการท�ำ Minor NSR Permits
คือ เพือ่ ป้องกันการเกิดขึน้ ของแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อพืน้ ทีท่ มี่ คี า่ มลพิษทางอากาศอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (Attainment
areas) โดยรักษาคุณภาพอากาศให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (NAQQS)
หรือเพือ่ ป้องกันการขัดต่อนโยบาย/กลยุทธ์ในการควบคุมมลพิษ
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี า่ มลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน (nonattainment
area) ซึง่ โดยส่วนมาก Minor NSR Permits จะระบุเงือ่ นไขในการ
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อนุญาตอย่างชัดเจน ในการควบคุมอัตราการระบายทีแ่ หล่งก�ำเนิด
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งข้ อ ก� ำ หนดของ Prevention of Significant
Deterioration (PSD) Permits หรือ Nonattainment NSR Permits
ซึง่ รัฐแต่ละรัฐในประเทศอเมริกาสามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำแผนส�ำหรับ Minor NSR Permits เป็นของตนเองได้ ตราบเท่าที่
แผนนัน้ ยังได้ตามเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ (minimum requirements) ทัง้ นี้
Minor NSR Permits จะเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานอนุญาตของรัฐ
นัน้ ๆ ซึง่ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการด�ำเนินงานของรัฐแต่ละรัฐ
(State Implementation Plan)
มารูจ้ กั หน่วยงานผูอ้ นุญาตในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาการท�ำ NSR Permits Program
โดยทัว่ ไปหน่วยงานผูอ้ นุญาตคือรัฐนัน้ ๆ หรือหน่วยงานควบคุม
มลพิษในแต่ละท้องถิน่ ส�ำหรับหน่วยงาน EPA นัน้ จะเป็นผูอ้ นุญาต
ในบางกรณี
ทัง้ นี้ EPA เป็นหน่วยงานผูร้ เิ ริม่ หลักเกณฑ์พนื้ ฐาน (Basic
Requirement) ส�ำหรับ NSR Permits Program ซึง่ ก�ำหนดอยูใ่ น
ข้อบังคับของรัฐบาลกลาง (Federal Regulations) รัฐแต่ละรัฐอาจ
พัฒนาหลักเกณฑ์/ข้อก�ำหนด (NSR Requirement) ขึน้ มาทีเ่ ป็น
ของตัวเอง และสามารถปรับปรุงขัน้ ตอนกระบวนการตามความ
เหมาะสมตามแต่คณ
ุ ภาพอากาศในแต่ละรัฐ ซึง่ อย่างน้อยต้องเข้มงวด
กว่าหลักเกณฑ์ของ EPA (Basic Requirement) โดย EPA จะเป็น
ผูอ้ นุมตั ิ Program ทีร่ ฐั แต่ละรัฐพัฒนาขึน้ มา ซึง่ จะถูกก�ำหนดไว้ใน
แผนการด�ำเนินงานของรัฐ (State Implementation Plan)
ย้อนกลับมาทีป่ ระเทศไทยประเทศไทยได้มกี ารก�ำหนด
อั ต ราการระบายมลพิ ษ จากแหล่ ง ก� ำ เนิ ด (Emission Rate
Determination) ซึง่ ได้ระบุไว้ในแนวทางในการประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
และด้านพลังงานในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ โดยแนวทางฯ
ดังกล่าว ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(กก.วล.) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2556 รายละเอียด ดังนี้
1. พืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ใช้การประเมิน
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศขั้นคัดกรองตามแนวทางของ
EPA เป็นเกณฑ์ในการจ�ำแนกระดับการควบคุมอัตราการระบาย
NOx และ SO2 จากแหล่งก�ำเนิดมลพิษใหม่และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพิ่มขึ้น โดยการเปรียบเทียบค่า
ความเข้มข้นสูงสุดทีไ่ ด้จากการประเมิน (Maximum Ground Level
Concentration) กับระดับผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Significant
Impact Level หรือ SIL) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรอง ดังนี้

		
1) ค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ�ำลองฯ ไม่เกินค่า SIL
ให้ใช้คา่ อัตราการระบายมลพิษ ตามทีน่ ำ� เข้าแบบจ�ำลองฯ ในกรณี
ทีค่ า่ ความเข้มข้นมลพิษจากผลการตรวจวัดในพืน้ ทีน่ อ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		 2) ค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจ�ำลองฯ เกินค่า SIL
หรือในกรณีทพี่ บค่าความเข้มข้นมลพิษจากผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศในพืน้ ทีศ่ กึ ษาตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ของค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ให้ใช้คา่ อัตราการระบายมลพิษตาม
หลักการ 80/20 คือ ปรับลดอัตราการระบายมลพิษจากค่าที่
ด�ำเนินการจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงการเดิม
(Emission Offset) หรือของโครงการอืน่ ๆ (Emission Trading)
แล้วแต่กรณี เพือ่ น�ำอัตราการระบายมลพิษไปให้กบั แหล่งก�ำเนิด
มลพิษใหม่และ/หรือทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอัตราการระบายเพิม่ ขึน้
ของโครงการตัง้ ใหม่ หรือโครงการขยายก�ำลังการผลิต หรือการ

เปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมลพิษ
ทีป่ รับลดลง
2. พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ กรณีทพี่ บค่าความเข้มข้นมลพิษจากผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศส�ำหรับ NOx และ SO2
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ให้ใช้คา่ อัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80/20
คือ ปรับลดอัตราการระบายมลพิษจากค่าทีด่ ำ� เนินการจริง (Maximum Actual Emission) ของโครงการเดิม (Emission Offset)
หรือของโครงการอืน่ ๆ (Emission Trading) แล้วแต่กรณี เพือ่ น�ำ
อัตราการระบายมลพิษไปให้กบั แหล่งก�ำเนิดมลพิษใหม่และ/หรือ
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอัตราการระบายเพิม่ ขึน้ ของโครงการตัง้ ใหม่
หรือโครงการขยายก�ำลังการผลิต หรือการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมลพิษที่ปรับลดลง

ระดับผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญ (Significant Impact Level (SIL))
		
ระดับผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญ, ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
มลพิษ
(Significant Impact Level (SIL))
		
1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
1 ปี
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
12.8
0.57
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

31.2

4.11

1

หมายเหตุ ค่า SIL อ้างอิงตาม General Guidance for Implementing the 1-hr NO2 National Ambient Air Quality
Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr NO2 Significant Impact
Level (28 มิถุนายน 2553) และ General Guidance for Implementing the 1-hr SO2 National Ambient Air Quality
Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr SO2 Significant Impact
Level (23 สิงหาคม 2553) ดังนี้
		
ค่า SIL ของ 1 ชั่วโมง คิดที่ร้อยละ 4 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		
ค่า SIL ของ 24 ชั่วโมง คิดที่ร้อยละ 1.37 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		
ค่า SIL ของ 1 ปี คิดที่ร้อยละ 1 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั้งนี้ โครงการต้องประเมินค่าความเข้มข้นของมลพิษ
ทางอากาศสะสมซึง่ บ่งบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ทีจ่ ะ
ใช้เพือ่ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ก�ำหนดดังนี้
1) ก�ำหนดให้ใช้คา่ ความเข้มข้นสูงสุดทีไ่ ด้จากการประเมิน
ทีไ่ ด้ทำ� การปรับค่าความเข้มข้นมลพิษทีป่ ระเมินได้ให้อยูใ่ นสภาวะ
มาตรฐาน (1 บรรยากาศ และ 25 องศาเซลเซียส) แล้ว รวมกับค่า
ความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศก่อนมีโครงการ
2) กรณีแหล่งก�ำเนิดมลพิษใหม่และ/หรือทีม่ กี ารเปลีย่ น
แปลงเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้การประเมินผลกระทบรวม (Total Impact)

มีคา่ เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Exceedance)
โครงการจะต้องท�ำการปรับลดอัตราการระบายมลพิษลงจนกว่า
ผลการประเมินจะอยูภ่ ายในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
3) กรณีสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) ทีม่ ผี ลการตรวจ
วัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพืน้ ทีศ่ กึ ษาสูงกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ การประเมินผลกระทบรวม (Total
Impact) จะต้องพิสจู น์ให้เห็นว่าการด�ำเนินการโครงการจะไม่สง่ ผล
ให้ช่วงระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพที่มีอยู่เดิม
เปลี่ยนแปลงไป
11

เอกสารอ้างอิง
1. New Source Review (NSR) Permitting. United States
Environmental Protection Agency (EPA). Retrieved
from https://www.epa.gov/nsr
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2. แนวทางการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรมกลัน่ น�ำ้ มันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือ
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอื่น ๆ. ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.กันยายน 2556

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) สําคัญไฉน
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การสํารวจและผลิตปโตรเลียม
			
(ท่อก๊าซ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
		
- การนิคมอุ-ตกรมธุ
สาหกรรมแห่
งประเทศไทย
ระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ
รกิจพลังงาน
(ทอน้ํามัน)
			 (กรณีโครงการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม)
- สนง. คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน และกรมธุ ร กิ จ
การนิ
ค
มอุ
ต
สาหกรรมแห่
นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่
พลังงาน (ทอกงาประเทศไทย
ซ)
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูในพื้นที่นิคม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เขตประกอบอุ
ตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
13

ประเภทโครงการ
หน่วยงานอนุญาต
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
- การนิคมอุตสาหกรรม (กรณีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
		
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม)
		
- สนง. คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
ท่าเทียบเรือ, ท่าเทียบเรือส�ำราญกีฬา
กรมเจ้าท่า
ท่าอากาศยาน
สนง. การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อาคารส�ำนักงาน/อาคารค้าปลีกค้าส่ง
กรุงเทพมหานคร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า)
(ระยะก่อสร้าง)
การจัดสรรที่ดิน
กรมที่ดิน/ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
โรงพยาบาล
- กรุงเทพมหานคร/อปท. (ระยะก่อสร้าง)
		
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ระยะด�ำเนินการของโรงพยาบาล
			 เอกชน)
		
- กระทรวงสาธารณสุข (ระยะด�ำเนินการของโรงพยาบาลรัฐ)
		
- สนง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
			 (ระยะด�ำเนินการของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย)
โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ
- กรุงเทพมหานคร/ อปท. (ระยะก่อสร้าง)
		
- กรมการปกครอง
			 (ระยะด�ำเนินการของโครงการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร)
		
- จังหวัด
			 (ระยะด�ำเนินการของโครงการที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร)
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
- กรุงเทพมหานคร/อปท. (ระยะก่อสร้าง)
		
- กรมที่ดิน/ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด (ระยะด�ำเนินการ)
ความส�ำคัญของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA
Monitoring Report)
วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตร
การฯ ให้กับ สผ. และ หน่วยงานอนุญาต ได้แก่ 2/
1) เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพหรือแก้ไขความเหมาะสม
ของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Mitigation
Measures) ที่ก�ำหนดไว้ในแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ
พัฒนา (Environmental Management Plan)
2) เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ
หรือมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาโครงการ
3) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการไม่ได้รายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการฯ ให้กับ สผ. หรือหน่วยงานอนุญาต ทั้งนี้ หาก
โครงการใดที่ไม่ได้จัดท�ำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ให้กับหน่วยงานอนุญาต และ สผ. จะมีผลกระทบที่
ตามมา ดังนี้
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• มีผลต่อการพิจารณาของ คชก. ในการยื่นขอขยาย
โครงการ ขอต่อใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
• มีผลต่อการพิจารณาคดีในชัน้ ศาล ในกรณีทโี่ ครงการ
ถูกฟ้องร้อง หรือได้รับการร้องเรียน
• เกิดการต่อต้านจากชุมชน ท�ำให้เจ้าของโครงการ
เสียชื่อเสียง และไม่น่าเชื่อถือในสายตาประชาชน
• ไม่ได้รบั การส่งเสริมหรือไม่ได้รบั การพิจารณาคัดเลือก
ให้รับรางวัลในโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีผลต่อการให้เงินลงทุนของโครงการจากสถาบัน
การเงิน
บทบาทของ สผ. ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก�ำหนดให้โครงการจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ

ให้หน่วยงานอนุญาต อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 50
วรรคสอง “เมือ่ คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการได้ให้ความเห็นชอบ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ซึง่ มีอำ� นาจตามกฎหมายในการพิจารณาสัง่ อนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาต น�ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก�ำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก�ำหนดตาม
กฎหมายในเรือ่ งนัน้ ด้วย” 1/ ดังนัน้ อ�ำนาจในการออกใบอนุญาต
การก�ำกับดูแลโครงการ และการก�ำหนดบทลงโทษ จะอยู่ที่
หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย ส่วน สผ. จะมีบทบาทในการ
ติดตามผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ 1/ ดังนี้
1) พิ จ ารณารายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ
พร้อมรายงานผลการพิจารณาให้เจ้าของโครงการและหน่วยงาน
อนุญาต

2) ร่วมติดตามตรวจสอบโครงการกับหน่วยงานอนุญาต
ทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน
3) ร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี หรือคณะกรรมการ
ร่วมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะโครงการของรัฐ รวมทัง้ คณะกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นด้านสิง่ แวดล้อม
4) จ้างบุคคลที่สาม (Third Party) ร่วมท�ำการติดตาม
ตรวจสอบโครงการ
5) ใช้ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการประกอบการพิจารณา
ขยายโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ทัง้ นี้ ข้อมูลรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ทีเ่ สนอ
ให้ สผ. ในปี 2558 และ 2559 (ตารางที่ 2) พบว่า มีรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอมา สผ. จ�ำนวน 3,269 และ
3,593 ฉบับ ตามล�ำดับ ส่วนในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถนุ ายน 2560 มีรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ เสนอมา
สผ. จ�ำนวน 2,082 ฉบับ

ตารางที่ 2 ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) ที่เสนอให้ สผ. พิจารณา
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560)
2558
2559
ม.ค.-มิ.ย. 2560
ประเภทโครงการ
เสนอมายัง สผ.
เสนอมายัง สผ.
เสนอมายัง สผ.
		
บริการชุมชนและที่พักอาศัย
913
1,163
693
คมนาคม		
286
256
146
เหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
843
981
703
อุตสาหกรรม		
461
571
263
461
414
235
พลังงาน		
20
11
19
พัฒนาแหล่งน�้ำ		
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี		
286
188
143
		
รวม		
3,269
3,593
2,194
ที่มา : กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ, ส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2560)
กลุม่ งานพัฒนาแหล่งน�ำ้ และเกษตรกรรม, ส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ส�ำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ และ เกษตรกรรม
ระหว่าง ปี 2558-2559)
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจาก EIA Monitoring
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น�ำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง การติ ด ตามตรวจสอบซึ่ ง เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ ภ าคประชาชน
สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโครงการสามารถอยูร่ ว่ มกับ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 4/

ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นหลักฐาน
ทีส่ ามารถให้กบั ประชาชนมัน่ ใจว่า โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ และสามารถอยูร่ ว่ มกับชุมชนได้ รวมถึงประชาชน
สามารถตรวจสอบหรือโต้แย้งได้ว่า ข้อมูลที่เสนอไว้ในรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ตรงกับความเป็นจริง/สภาพปัจจุบัน
หรือไม่ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate
Social Responsibility : CSR) ที่ เ สนอไว้ ใ นรายงานโครงการ
ได้ดำ� เนินการไว้จริงหรือไม่ โดยประชาชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
(บางโครงการมาตรการไม่ได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการดังกล่าว) เพือ่
ควบคุม ก�ำกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการของเจ้าของโครงการ และชีแ้ จง
15

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และโครงการสามารถอยูรวมกับชุมชน และสิ่งแวดลอมได 4/
ทั้ ง นี้ รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ
ข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ให้โครงการรับทราบ และน�ำไป
เป นำหลั
ฐานที่ ส ามารถใหเกิกดั ผลกระทบน้
บ ประชาชนมั
ปรับปรุงการด�
เนินกงานของโครงการให้
อยที่ ่สนุดใจว า
โครงการจะก
อใหเกิดผลกระทบต
อสิ่งแวดล
อยที่สุด
ทั้งนี้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติ
ดตามตรวจสอบเบื
้องต้นอได้มนโดย
สามารถสังและสามารถอยู
เกตสิ่งผิดปกติรอบ รๆ ว ตัมกั
วเรา
อชุมชน รวมถึ
รวบรวมข้
อมูล
บ ชุหรืม ชนได
ง ประชาชน
คุณภาพสิง่ สามารถตรวจสอบหรื
แวดล้อมในพืน้ ที่ และประสานงานกั
บ
หน่
ว
ยงานภาครั
ฐ
และ ใ น
อโต แยงได วา ข อมู ลที่ เสนอไว
เอกชน เพือ่ สามารถน�ำข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนมาเผยแพร่ได้ 5/
บัติตามมาตรการฯ
ตรงกั
นอกจากนี้ รายงานผลการปฏิ
ยังสามารถสืบค้นโครงการได้
ในฐานข้อมูลรายงาน
EIAบทีความเป
ไ่ ด้รบั น
จริง/สภาพป
จจุeia.onep.go.th
บัน หรือไม และกิ
กรรมความรัเบคชัผิน่ดชอบ
ความเห็นชอบ
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