
 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก 
เตาเผามูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่ เลี้ยงสัตว   
หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เตาเผามูลฝอย”  หมายความถึง 
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน  หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางภายหลังวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

“สภาวะแหง”  หมายความวา  สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย 
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ขอ ๓ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใชเพื่อกําจัดมูลฝอยที่เปนวัตถุอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือมูลฝอยที่เปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

ขอ ๔ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเกาไว  ดังตอไปนี้ 

สารมลพิษ หนวย 
เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผาไหม 
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต  ๑  ตัน   

แตไมเกิน  ๕๐  ตันตอวัน 

เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผาไหม 
ในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา   

๕๐  ตันตอวัน 
๑. ปริมาณฝุนละออง 
 (TSP) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๔๐๐ ไมเกิน  ๑๒๐ 

๒. กาซซัลเฟอร 
 ไดออกไซด   
 (SO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๓๐ 

๓. กาซออกไซด 
 ของไนโตรเจน 
 (NOx  as  NO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๒๕๐ ไมเกิน  ๑๘๐ 

๔. กาซไฮโดรเจน 
 คลอไรด  (HCl) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๑๓๖ ไมเกิน  ๒๕ 

๕. สารปรอท  (Hg) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๐๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 
๖. สารแคดเมี่ยม   
 (Cd) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 

๗. สารตะก่ัว  (Pb) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๑.๕ ไมเกิน  ๐.๕ 
๘. สารประกอบ 
 ไดออกซิน 
 (PCDD/PCDFs) 

นาโนกรัมตอลูกบาศก
เมตรคํานวณผลในรูปของ
หนวยความเขมขน
เทียบเคียงความเปนพิษตอ
มนุษย 
(PCDD/Fs  as  Toxic  
Equivalent  ;  I-TEQ)   

ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๕ 

๙. คาความทึบแสง 
 (Opacity) 

รอยละ ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๐ 
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ขอ ๕ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม  และเตาเผา
มูลฝอยเกาเฉพาะสวนที่มีการขยายกิจการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

สารมลพิษ หนวย 
เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผาไหม 
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต  ๑  ตัน   

แตไมเกิน  ๕๐  ตันตอวัน 

เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผา 
ไหมในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา   

๕๐  ตันตอวัน 
๑. ปริมาณฝุนละออง 
 (TSP) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๓๒๐ ไมเกิน  ๗๐ 

๒. กาซซัลเฟอร 
 ไดออกไซด   
 (SO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๓๐ 

๓. กาซออกไซด 
 ของไนโตรเจน 
 (NOx  as  NO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๒๕๐ ไมเกิน  ๑๘๐ 

๔. กาซไฮโดรเจน 
 คลอไรด  (HCl) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๘๐ ไมเกิน  ๒๕ 

๕. สารปรอท  (Hg) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๐๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 
๖. สารแคดเมี่ยม   
 (Cd) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 

๗. สารตะก่ัว  (Pb) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๑.๕ ไมเกิน  ๐.๕ 
๘. สารประกอบ 
 ไดออกซิน 
 (PCDD/PCDFs) 

นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
คํานวณผลในรูปของหนวย
ความเขมขนเทียบเคียง
ความเปนพิษตอมนุษย 
(PCDD/Fs  as  Toxic  
Equivalent  ;  I-TEQ)   

ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๑ 

๙. คาความทึบแสง 
 (Opacity) 

รอยละ ไมเกิน  ๑๐ ไมเกิน  ๑๐ 

ขอ ๖ การคํานวณคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย  ใหคํานวณผล
ที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  
(Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน  (O2)  รอยละ  ๗   

ขอ ๗ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย  ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Matter  Emissions  from  

Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีตรวจวัดอื่น 
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
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(๒) การตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfur  Acid  Mist  and  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๓) การตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  Oxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๔) การตรวจวัดกาซไฮโดรเจนคลอไรด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Chloride  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๕) การตรวจวัดสารปรอท  สารแคดเมี่ยม  และ  สารตะกั่ว  ใหใชวิธี  Determination  of  
Metals  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว  หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๖) การตรวจวัดสารประกอบไดออกซิน  ใหใชวิธี  Determination  of  Polychlorinated  Dibenzofurans  
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธี
ตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๗) การตรวจวัดคาความทึบแสง  ใหใชวิธีตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  
ทั้งนี้แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง  และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย  รวมทั้ง  ลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิ 
เขมาควันของริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 


