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Industrial Environmental Management Collaboration:
VOCs Code of Practice (CoP) Pilot Project
ความร่วมมือจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม: 
โครงการนำาร่องเพื่อจัดการการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้มาตรการ
Code of Practice (CoP)

Background
Thailand promulgated the National Ambient Air Quality Standards for 
average annual concentrations of volatile organic compounds (VOCs) 
in ambient air in 2007.  For over a decade, ambient VOCs have been 
monitored in Map Ta Phut Industrial Estate and nearby areas in 
Rayong province, as well as in other areas across the nation.  Monitoring 
records showed ambient VOCs concentrations exceeded VOCs 
standards for most areas.  To mitigate VOCs emissions, the Pollution 
Control Department (PCD), in 2018, proposed to announce a new 
notification of the Ministry of Natural Resources and Environment 
on the maximum VOCs emission loading limits for all industrial 
plants across the board – regardless of plant size and type.        

The Petrochemical Industry Club of The Federation of Thai Industries 
(FTIPC) views that the proposed draft by PCD has certain limitations 
and impracticality to it – as industrial plants vary both in size 
and in type; such could subsequently impact plant output and 
other aspects.  Moreover, the proposed draft does not address 
the root cause of the problem; there are other VOCs emission 
sources that contribute to VOCs concentrations exceeding 
the standards, e.g. vehicle exhausts. 

After a careful examination of ground-level VOCs concentration 
data collected, FTIPC found a high probability that the root cause 
of the problem could be “abnormal” operations such as emergency 
plant shutdown – rather than “normal” operations.

FTIPC, thus, proposed VOCs emission control for activities 
potentially emiting higher VOCs (peak) than normal operations 

ความเป็นมา
ประเทศไทยได้กำ�หนดและประก�ศใช้ม�ตรฐ�นค่�ส�รอินทรีย์ระเหยง่�ย 
(volatile organic compounds หรือ VOCs) ในบรรย�ก�ศโดยทั่วไปในเวล� 
1 ปี ม�ตั้งแต่ปี 2550  โดยตลอดระยะเวล�ม�กว่� 10 ปี ได้มีก�รตรวจวัด
ค่�คว�มเข้มข้นของส�ร VOCs ในบรรย�ก�ศของพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม
ม�บต�พุดและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดระยอง รวมถึงพ้ืนที่อื่นๆ ของประเทศ 
พบว่� พื้นที่ส่วนใหญ่มีค่�คว�มเข้มข้นของส�ร VOCs ในบรรย�ก�ศ
สูงเกินม�ตรฐ�น  ดังนั้นในปี 2561 กรมควบคุมมลพิษจึงได้เตรียมออกประก�ศ
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำ�หนดเพด�นค่�อัตร�
ก�รระบ�ยส�ร VOCs สูงสุด (emission loading) จ�กโรงง�นอุตส�หกรรม 
โดยเสนอให้ ใช้ค่�เดียวกันเป็นม�ตรฐ�นสำ�หรับโรงง�นทุกขน�ดและ
ทุกประเภท เพื่อควบคุมระดับก�รปล่อยส�ร VOCs ในบรรย�ก�ศ

กลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่� 
ร่�งข้อเสนอนี้มีข้อจำ�กัดและเป็นไปได้ย�กในท�งปฏิบัติ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบ
ต่อก�รผลิตและด้�นอื่นๆ ต�มม� เนื่องจ�กแต่ละโรงง�นมีขน�ดและประเภท
ที่แตกต่�งกัน และไม่ใช่วิธีแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุ เพร�ะยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผล
ให้ค่�คว�มเข้มข้นของส�ร VOCs ในบรรย�ก�ศเกินม�ตรฐ�นได้ เช่น 
ปริม�ณไอเสียจ�กรถยนต์ หรือจ�กแหล่งกำ�เนิด VOCs อื่น 

หลังจ�กได้ศึกษ�ข้อมูลคว�มเข้มข้นของส�ร VOCs ในระดับพ้ืนดิน 
กลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย พบว่� 
มีคว�มเป็นไปได้สูงที่ต้นเหตุของปัญห�อ�จม�จ�กกระบวนก�รผลิต
ในภ�วะ “ผิดปกติ” เช่น ก�รปิดโรงง�นในกรณีฉุกเฉิน ม�กกว่�ก�รปฏิบัติก�ร
ของโรงง�นในภ�วะ “ปกติ”

ดังน้ัน กลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 
จึงได้เสนอแนวท�งก�รควบคุมก�รระบ�ยส�ร VOCs จ�กกิจกรรมที่มี
คว�มเป็นไปได้ที่จะปล่อย VOCs สูงกว่�ปกติ (peak) เป็นบ�งช่วง โดยใช้คู่มือ
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based on the US Environment Protection Agency (US EPA)’s 
VOCs Code of Practice (CoP) as a guideline.  The Department 
of Industrial Works (DIW) has commissioned the Petroleum 
Institute of Thailand (PTIT) to conduct such a study and 
prepare a VOCs CoP for Thailand.  DIW was, meanwhile, drafting 
a notification of the Ministry of Industry on VOCs standards 
for 3 activities – namely plant shutdown & turnaround, chemical 
storage tanks, and industrial flares.

Industry’s concerted efforts on sustainable 
ambient VOCs solutions 
In November 2018, petrochemical companies located in 
Map Ta Phut and Cherng-nern, Rayong, that are engaged in 
the production, usage and/or storage of two specific VOCs – 
namely 1,3-butadiene (involving 15 companies) and benzene 
(involving 13 companies) – jointly signed a memorandum of 
understanding to implement “Industrial Environmental 
Management:  VOCs Code of Practice (CoP)”, a pilot project 
aiming to curb VOCs emission by following DIW’s draft VOCs 
standard for 3 key activities:
1)   Plant shutdown & turnaround – focusing on controlling 

VOCs emission during maintenance/ shutdown/ major 
turnaround, as well as monitoring ambient VOCs at fenceline

2)  Chemical storage tanks – focusing on curbing VOCs 
emission from storage tanks through tank modification 
and during tank inspection & repair and maintenance

3)  Industrial flares – focusing on flare monitoring and 
vent gas mass flow reporting

ก�รปฏิบัติที่ดี (code of practice หรือ CoP) ขององค์ก�รพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งสหรัฐอเมริก� (US EPA) เป็นแนวท�งอ้�งอิง  ซึ่งกรมโรงง�นอุตส�หกรรม
มอบหม�ยให้สถ�บันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ศึกษ�และจัดทำ�คู่มือ
สำ�หรับประเทศไทยขึ้น โดยในขณะเดียวกัน กรมโรงง�นอุตส�หกรรมอยู่ระหว่�ง
จัดทำ�ร่�งประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรื่อง ม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ย
ไอส�รอินทรีย์ระเหยจ�ก 3 กิจกรรม ได้แก่ ก�รดำ�เนินง�นในช่วงซ่อมบำ�รุง ก�รควบคุม
ก�รระบ�ยไอส�รอินทรีย์ระเหยจ�กถังกักเก็บส�รเคมี และก�รใช้หอเผ�ทิ้ง 

การรวมตัวของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหา VOCs 
อย่างยั่งยืน
ในเดือนพฤศจิก�ยน 2561 บริษัทผู้ประกอบก�รปิโตรเคมีในพื้นที่ม�บต�พุดและ
พ้ืนที่เชิงเนิน จังหวัดระยอง ที่มีก�รผลิต ใช้ และ/หรือ กักเก็บส�ร VOCs 2 ชนิด 
ได้แก่ ส�ร 1,3-บิวท�ไดอีน (จำ�นวน 15 บริษัท) และส�รเบนซีน (จำ�นวน 13 บริษัท) 
ได้ลงน�มคว�มร่วมมือเพ่ือดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่องในก�รจัดก�รก�รระบ�ยไอส�ร 
1,3-บิวท�ไดอีนและส�รเบนซีนในพื้นที่ม�บต�พุดและพื้นที่เชิงเนิน  ต�มคู่มือ
ก�รปฏิบัติที่ดีในก�รควบคุมก�รปล่อยส�ร VOCs ต�มกฎหม�ยของกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม เพื่อควบคุมก�รระบ�ยส�ร VOCs โดยลดและจำ�กัดก�รรั่วไหล
ของส�ร VOCs จ�ก 3 กิจกรรมหลัก คือ
1)   การซ่อมบำารุงและการซ่อมบำารุงใหญ่ (shutdown & turnaround)  ซึ่งมุ่งเน้น

ม�ตรก�รควบคุมก�รปลดปล่อยส�ร VOCs จ�กกิจกรรมก�รซ่อมบำ�รุง
และก�รซ่อมบำ�รุงใหญ่ และก�รเฝ้�ระวังระดับคว�มเข้มข้นของส�ร VOCs 
ในบรรย�ก�ศที่แนวรั้วของโรงง�น (fenceline monitoring) 

2)   ถังกักเก็บ (storage tanks) สารเคมี  ซึ่งมุ่งเน้นก�รปรับปรุงถังกักเก็บ
ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น รวมถึง แนวท�งก�รลดก�รปล่อยส�ร VOCs 
จ�กกิจกรรมก�รตรวจสอบและซ่อมแซม (inspection & repair) และ
ก�รซ่อมบำ�รุง (maintenance) ถังกักเก็บ

3)   การใช้หอเผาทิ้ง (flares)  ซึ่งเน้นดูแลก�รใช้หอเผ�ทิ้ง และก�รร�ยง�น
อัตร�ก�รไหลของมวลก๊�ซที่ระบ�ยออก (vent gas mass flow)

Participatory management:  government, industry 
& academic 
The pilot project demonstrates the industry’s commitment in 
curtailing ambient VOCs under a self-regulation approach.  It is 
peer-reviewed and consulted by representatives from relevant 
government agencies and technical/academic experts from 
the Department of Industrial Works (DIW), Industrial Estate 
Authority of Thailand (IEAT), Pollution Control Department (PCD), 
Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (ONEP), Petroleum Institute of Thailand (PTIT) and 

กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม:  ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ 
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รนำ�ร่องนี้ เป็นก�รแสดงเจตจำ�นงของภ�คอุตส�หกรรม
ที่มุ่งมั่นในก�รลดก�รระบ�ยส�ร VOCs ในบรรย�ก�ศ บนหลักของก�รกำ�กับ
ดูแลตนเอง (self-regulation) โดยมีผู้แทนหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�ควิช�ก�ร
ร่วมเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร ประกอบด้วย กรมโรงง�นอุตส�หกรรม 
ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ สำ�นักง�นนโยบ�ย
และแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม สถ�บันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
และสถ�บันน้ำ�และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคว�มยั่งยืน โดยมีก�รตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร
โครงก�รประกอบด้วยผู้แทนจ�กบริษัทที่เข้�ร่วมโครงก�ร และมีก�รประชุม
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Implementation & monitoring
Throughout the one year period, starting from November 2018 to 
November 2019, 10 of the participating petrochemical companies 
have implemented the VOCs CoP during their planned maintenance 
turnarounds – with advice provided by the technical experts and good 
practices gathered and shared among the collaborating companies 
as learning points for further improvements. 

The close collaboration among all parties has resulted in significant 
improvement in ambient 1,3-butadiene and benzene concentrations 
measured for various communities in Rayong in 2019 compared to 2018.  
Specifically, the annual average concentration of ambient 1,3-butadiene 
and benzene as monitored by PCD at all monitoring stations decreased 
by 72.6% and 45.6%, respectively.  In fact, the average annual benzene 
concentration measured at all monitoring stations was 1.81 
micrograms/cubic meter, much lower than PCD’s target benzene 
concentration of 2.30 micrograms/cubic meter.  (Note:  PCD does not 
set target 1,3 butadiene concentration.)  

การปฏิบัติการในพื้นที่ และการตรวจติดตามผลการดำาเนินงาน
ตลอดระยะเวล� 1 ปีของก�รดำ�เนินโครงก�รระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยน 
2561 ถึงเดือนพฤศจิก�ยน 2562 ได้มีโรงง�นนำ�คู่มือก�รปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ปฏิบัติช่วงระหว่�งหยุดก�รผลิตเพ่ือก�รซ่อมบำ�รุงต�มกำ�หนดรอบ
ของโรงง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รนำ�ร่องฯ รวม 10 โรงง�น โดยมีผู้เชี่ยวช�ญ
คอยให้คำ�ชี้แนะแนวปฏิบัติและข้อสังเกต รวมถึงมีก�รแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติระหว่�งโรงง�นท่ีเข้�ร่วมโครงก�รเพ่ือพัฒน�ให้ดีย่ิงข้ึนในอน�คต

จ�กคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน ทำ�ให้ผลค่�ก�รตรวจวัดส�ร 
1,3-บิวท�ไดอีนและส�รเบนซีนในบรรย�ก�ศในปี 2562 ดีขึ้นม�ก
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยพบว่� ค่�เฉลี่ย 1 ปี ส�ร 1,3-บิวท�ไดอีน
และส�รเบนซีนในชุมชนต่�งๆ ในจังหวัดระยองตรวจวัดโดย
กรมควบคุมมลพิษ ลดลง 72.6% และ 45.6% ต�มลำ�ดับ โดย
ค่�คว�มเข้มข้นเฉลี่ยส�รเบนซีนที่ทุกสถ�นีตรวจวัดในปี 2562 อยู่ที่ 
1.81 ไมโครกรัม/ลูกบ�ศก์เมตร ซึ่งดีกว่�ค่�คว�มเข้มข้นเป้�หม�ย
ส�รเบนซีนของกรมควบคุมมลพิษที่กำ�หนดไว้ที่ 2.30 ไมโครกรัม
/ลูกบ�ศก์เมตรสำ�หรับปี 2562  (หม�ยเหตุ:  กรมควบคุมมลพิษ
ไม่ได้กำ�หนดค่�คว�มเข้มข้นเป้�หม�ยสำ�หรับส�ร 1,3-บิวท�ไดอีน)

Water & Environment Institute for Sustainability (WEIS) of The Federation 
of Thai Industries.  In addition, there is a project steering committee – 
comprising representatives from participating companies – that meets 
every 2 months to follow up on the CoP implementation, share best 
practices, analyze emission loading factors, and consult with 
the technical experts for improving the project’s undertakings. 

คณะกรรมก�รฯ ทุก 2 เดือนเพื่อติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มคู่มือ
ก�รปฏิบัติที่ดี รวมถึงแบ่งปันแนวปฏิบัติ วิเคร�ะห์ห�เหตุปัจจัยต่�งๆ 
ที่อ�จส่งผลต่อก�รระบ�ยและค่�คว�มเข้มข้นของส�ร VOCs 
ในบรรย�ก�ศ และรับฟังข้อเสนอแนะจ�กที่ปรึกษ� เพ่ือพัฒน�
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในลำ�ดับถัดไป

ชุมชนบ้�นพลงรพ.สต.ม�บต�พุด วัดม�บชลูด
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Future plans towards sustainability
In 2020, FTIPC plans to extend the VOCs CoP 
to all members in both Map Ta Phut and 
Cherng-Nern areas for their plant shutdown/
turnaround, chemical storage tanks and flares, 
while continuing to monitor 1,3-butadiene 
and benzene concentrations in ambient air.  
The on-going activities in 2020 include:
1)  Extending VOCs CoP implementation to 

all companies involved with VOCs
2)  Sharing good practices among participating 

companies and other companies with 
turnarounds scheduled

3)  Monitoring on undertakings and reporting 
results to the steering committee and 
technical experts every 2 months

4)  Identifying the root cause of VOCs release 
to prevent and reduce VOCs emissions – 
especially in high-VOCs concentration areas 
in the industrial estates and communities 

5)  Expanding cooperation and communicating 
project information to communities via 
local organizations

Conclusion
The self-regulated VOCs CoP pilot project 
is proven to be a practical and sustainable 
solution and could be leveraged to address 
other industrial environmental issues.  However, 
such requires close technical collaboration 
between regulators and the industry, which 
would eventually lead to the identification of 
the right root cause as well as corresponding 
practical and sustainable solutions.

แนวทางการดำาเนินการในอนาคตเพื่อความยั่งยืน
ในปี 2563 กลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย มีแผนนำ�แนวปฏิบัติ
ต�มคู่มือก�รปฏิบัติที่ดีขย�ยผลไปยังทุกบริษัทที่ลงน�มคว�มร่วมมือทั้งในพ้ืนที่ม�บต�พุด
และพ้ืนที่เชิงเนิน เพ่ือใช้ในก�รดำ�เนินง�นในช่วงซ่อมบำ�รุง ก�รจัดก�รถังกักเก็บส�รเคมี 
และก�รใช้หอเผ�ทิ้ง และติดต�มเฝ้�ระวังค่�ส�ร 1,3-บิวท�ไดอีนและส�รเบนซีนในบรรย�ก�ศ
อย่�งต่อเนื่อง โดยมีแผนดำ�เนินง�นต่อเนื่องในปี 2563 ดังนี้
1)  ขย�ยก�รปฏิบัติม�ตรก�รต�มคู่มือก�รปฏิบัติที่ดีไปยังโรงง�นที่เกี่ยวข้องกับส�ร VOCs 

อย่�งต่อเนื่อง
2)  แบ่งปันข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีระหว่�งโรงง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รและโรงง�นอื่นๆ ที่มีแผน

หยุดก�รผลิตเพื่อก�รซ่อมบำ�รุง
3)  ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นและร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รและที่ปรึกษ�ฯ ทร�บทุก 2 เดือน
4) ค้นห�ส�เหตุที่แท้จริงของก�รปล่อย VOCs เพื่อป้องกันและแก้ไขให้ถูกจุด โดยเฉพ�ะ

ในบริเวณที่มีค่�ตรวจวัดสูง ทั้งในพื้นที่นิคมและพื้นที่ชุมชน
5)  ขย�ยคว�มร่วมมือและก�รเผยแพร่ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นไปสู่ชุมชนโดยผ่�นหน่วยง�นอ่ืนๆ 

ในท้องถิ่น

บทสรุป
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รนำ�ร่องเพ่ือจัดก�รก�รระบ�ยไอส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยโดยใช้ม�ตรก�ร 
Code of Practice (CoP) เป็นรูปแบบก�รดำ�เนินง�นโดยก�รกำ�กับดูแลตนเองของผู้ประกอบก�ร  
เป็นแนวท�งที่ส�ม�รถปฏิบัติได้จริงและควรส่งเสริมให้ทำ�ต่อไปในอน�คต รวมถึง ส�ม�รถใช้
เป็นต้นแบบในก�รบริห�รจัดก�รปัญห�สิ่งแวดล้อมด้�นอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอุตส�หกรรม 
เพ่ือเป็นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือและ
ก�รดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งผู้กำ�กับดูแลและผู้ปฏิบัติ บนพื้นฐ�นของวิช�ก�ร ที่จะนำ�ไปสู่
ก�รแก้ไขปัญห�ที่ตรงจุด ส�ม�รถปฏิบัติได้จริง และมีคว�มยั่งยืน
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ชุมชนบ้�นพลงรพ.สต.ม�บต�พุด วัดม�บชลูด
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โรงเรียนวัดหนองแฟบ เมืองใหม่ม�บต�พุด ศูนย์ฯ ต�กวน หมู่บ้�นนพเกตุ
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ค่าเฉลี่ย 1 ปี สารเบนซีนในชุมชนต่างๆ ในระยอง
vs. ค่าความเข้มข้นเป้าหมายเบนซีนของกรมควบคุมมลพิษ 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี สารเบนซีน ในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ปี 2550-2562
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ค่�เป้�หม�ยของกรมควบคุมมลพิษค่�เฉลี่ย 1 ปี ส�รเบนซีน
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