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บทน า 

  ปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมมีทั้งปัญหาที่ก่อมลภาวะอยู่ภายในโรงงานเอง 
และที่ก่อผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน โดยบรรดามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกมีหลายชนิด ได้แก่ ปัญหาเร่ืองฝุ่นเขม่า ควันด า และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ซึ่งปัญหา
เหล่านี้เกิดขึ้นได้กับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อท าความร้อน หรือผลิตไอน้ า 
ส่วนปัญหาเร่ืองฝุ่นละอองนั้น  มีสาเหตุส าคัญมาจากอุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องมีการบดย่อยวัตถุดิบหรือ
ต้องจัดการกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรืออุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง  ซึ่งแนวทางในการแก้ไขก็มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องบางแห่งได้เข้าช่วยด าเนินการไปบ้างแล้ว อาทิ 
การก าหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงให้มีปริมาณก ามะถันในน้ ามันเตาให้ไม่เกิน 2 %   ซึ่งในส่วนของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้มีการบังคับโรงงานให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการรวบรวม และการบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
นอกเหนือจากการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป และมาตรฐานมลพิษทางอากาศเฉพาะอุตสาหกรรม
บางประเภท  เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้า เป็นต้น  

 ส าหรับเทคโนโลยีของการรวบรวมและการบ าบัดมลพิษทางอากาศมีหลากหลายวิธี การที่
ผู้ประกอบการจะตดัสินใจว่าจะน าเทคโนโลยีแบบใดมาท าการบ าบัด ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ  เพราะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการระบบบ าบัด
นอกเหนือจากเหตุผลในเร่ืองการลดต้นทุนการผลิตและเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันในเชิงตลาดการค้าแล้ว
ผู้ประกอบการควรต้องพิจารณาถึงข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่ก ากับดูแล  ซึ่งแสดงออกด้วยการก าหนด
มาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาควบคุมด้วย 
 

การจัดการ 

  การจัดการมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งควบคุมคุณภาพอากาศให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ไม่ก่อผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพอนามัยของมนุษย์ การด ารงชีวิตของสัตว์
และพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ตลอดจนไม่ก่อความเดือดร้อนร าคาญที่เกิดจากกลิ่น 
ฝุ่น เขม่าควัน ก๊าซและไอระเหย โดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศโดยกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่มาตรฐานดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
อย่างทั่วถึง เพราะมีการก าหนดค่ามลสารเพียง 6 ชนิด ได้แก่ CO  NO2  O3  SO2  Pb และฝุ่นละออง จึงท าให้การ
จัดการคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
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 ความเป็นจริงมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรมมีจ านวนมาก และบางชนิดก็ไม่เป็น
สารเคมีเดี่ยว เช่น กลิ่นจากโรงงานปลาป่น อาจประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด 

 การตรวจวัดมลพิษในบรรยากาศ ที่เรียกว่าคุณภาพอากาศนั้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
โรงงานใด (หากมีหลายแห่งในพื้นที่เดียวกัน) เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 

 การตรวจวัดมลพิษอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องโรงงาน ยังไม่มีการเชือ่มโยงกับ
ปริมาณมลพิษในบรรยากาศ ดังนั้นการควบคุมที่โรงงานจึงบอกไม่ได้ว่าจะลดมลพิษ
ในบรรยากาศได้เท่าใด เพราะขึ้นกับสภาพภูมิอากาศด้วย 

ดังนั้น การจัดการที่ผ่านมาจึงใช้วิธีการก าหนดมาตรฐานมลพิษทางอากาศที่ยินยอมให้ระบาย
จากแหล่งก าเนิด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะอ้างอิงมาจากความเป็นไปได้ตามระบบบ าบัด
มลพิษทางอากาศที่เป็น Best Available Control Technology (BACT)  อย่างไรก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ BACT มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมักพบว่ามาตรฐานบางคร้ังจะดูหย่อนยานไปเมื่อเวลาผ่านไป และการพิจารณา
ตามเร่ืองร้องเรียนที่เข้ามาและแก้ไขเป็นกรณี ๆไป ซึ่งวิธีการน้ีต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรของภาครัฐมากและ
ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเข้าไปด าเนินการตามกฎหมาย  เพื่อควบคุมให้ปัญหาลดลงโดยเร็ว นอกจากนี้จ านวนการ
ร้องเรียนหากมีสูงมากอาจท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์ด้วย 

อย่างไรก็ดี ในการจัดการมลพิษทางอากาศที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก  ซึ่งเป็น
บทเรียนที่ต้องมีการทบทวนการด าเนินงาน ดังตัวอย่างเช่น 

 มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีมาตรฐาน
ควบคุมทั้งคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และแหล่งก าเนิด (เช่น กรณีนิคมมาบตาพุด) 

 แม้โรงงานจะควบคุมมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว แต่
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ก็ยังมีแนวโน้มเสื่อมทรามลง (เช่น กรณีสมุทรปราการ) 

 แม้จะแก้ไขเร่ืองร้องเรียนไปแล้วเท่าใด ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็ยังไม่ยอมรับ 

การจัดการมลพิษทางอากาศ มีประเด็นปัญหามากมายและหลากหลายที่ต้องร่วมมือกันหลาย
ฝ่ายในการควบคุมเพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้
มีการด าเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

 การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ ตามประเภทโรงงาน 
 การก าหนดมาตรฐานระบายมลพิษทางอากาศทั่วไป เช่น ปริมาณค่า VOC  
 การก าหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ เฉพาะประเภทโรงงานขนาดใหญ่ 
 การก าหนดให้โรงงานที่ก่อมลพิษสูงมีผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 การจัดท าคู่มือการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ ตามประเภทโรงงานให้กับเจ้าหน้าที่ 
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 การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง 
(CEMS) จากโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤติ (ในนิคมมาบตาพุด) 

 การฝึกอบรมด้านมลพิษทางอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ 
 การเพิ่มสมรรถนะห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบมลพิษทางอากาศจากโรงงาน  

 

โดยสรุป 

  ถึงแม้ในปัจจุบันและในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มที่จะน ามาตรการอ่ืนๆ มาใช้บังคับ
นอกเหนือไปจากการก ากับดูแล โดยการน าเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อย
มลพิษและค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกัน
ด้วยการสนับสนุนการจัดวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีสะอาด  แต่อย่างไรก็ตามการ
ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลก็ยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยู่ 
  ในการจัดการมลพิษทางอากาศจ าเป็นต้องอาศัยขั้นตอนที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่  การก าหนด
มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ และมีการติดตาม ตรวจสอบการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นจึงต้อง
เร่ิมการจัดท าฐานข้อมูลมลพิษทางอากาศ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีในการผลิตและมลพิษ
ที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีการบ าบัด และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมลพิษทางอากาศที่ระบายจาก
แหล่งก าเนิดมาเป็นข้อมูลเบื้องต้น และในการติดตาม ตรวจสอบการประกอบการที่ต้องได้รับการปรับปรุงด้วย
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่  การให้โรงงานที่ก่อมลพิษสูงต้องมีผู้ควบคุมมลพิษที่เป็นมืออาชีพมา
ควบคุมการเดินระบบบ าบัดให้มีประสิทธิภาพ  การน าเอาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่มาใช้ในการรับ 
และส่งรายงานผลข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดแบบ On – line ที่จะท าให้สามารถติดตามตรวจสอบได้
อย่างต่อเน่ือง  การใช้ระบบ Auditing โดยการให้บุคคลที่สามจากภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมลพิษ
ทางอากาศด้วย 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดระบบ 
พัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อประสานงาน และให้เกิดความรับผิดชอบงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้เพิ่ม
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์สารมลพิษอันตรายให้เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ส าหรับการวิเคราะห์ที่ทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์ และการศึกษาวิธีการใช้
เคร่ืองมือตรวจวัดที่ถูกต้อง  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการศึกษาและวางแผน 
การจัดการและตั้งเป้าแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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