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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง    กําหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปนูซีเมนต 

ที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลงิหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต 
 

 

เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสีย 
เปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต”  หมายความวา  

โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตทุกขนาดตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ใชของเสียเปน
เชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  โดยของเสียที่ใชตองมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปน
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และ/หรือของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายไมเกิน
รอยละส่ีสิบ  โดยใหคํานวณจาก 

(๑)  คาพลังงานความรอนที่ไดจากเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย  และ/
หรือของเสียเคมีวัตถุที่นํามาใชทดแทนเชื้อเพลิง  เทียบกับคาพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาเชื้อเพลิง
ทั้งหมด    และ   

(๒)  น้ําหนักของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย  และ/หรือของเสียเคมีวัตถุที่
นํามาใชทดแทนวัตถุดิบ  เทียบกับน้ําหนักของวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด 

“โรงงานปูนซีเมนตเกาที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต”  หมายความวา  
โรงงานปูนซีเมนตที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการหรือขยายกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตหรือการ
ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตซีเมนตตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช  และใหหมายความรวมถึงโรงงานปูนซีเมนตที่ไดรับอนุญาตใหใชของเสียเปน
เชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตในภายหลังที่ประกาศนี้มีผลบังคับใชดวย 
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“โรงงานปูนซีเมนตใหมที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต”  หมายความวา  
โรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
หรือขยายกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตตามกฎหมายวาดวยโรงงานต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผล
บังคับใช 

“ของเสีย”  หมายความวา   
(๑)  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่เปน  และ/หรือไมเปนอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  แตไมรวมถึงเศษพืช  สัตว  หรือไม 
(๒)  ของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย       
“สภาวะแหง”  หมายความวา  สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย 
ขอ ๒ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากหมอเผาปูนของโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิง

หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากปลองระบาย
อากาศตามที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

ประเภทของโรงงานปูนซีเมนตทีใ่ชของเสีย
เปนเชือ้เพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต ประเภทของอากาศเสียที่ปลอยทิ้ง  /  และหนวยวัด 
โรงงานปูนซีเมนตเกา โรงงานปูนซีเมนตใหม 

๑. ฝุนละออง  (TSP) 
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

๑๒๐ ๘๐ 

๒. กาซซัลเฟอรไดออกไซด  (Sulfur  Dioxide) 
 (สวนในลานสวน) 

๕๐ ๓๐ 

๓. กาซออกไซดของไนโตรเจน  (Oxides  of  Nitrogen  
 as  NO2)  (สวนในลานสวน) 

๕๐๐ ๕๐๐ 

๔. กาซไฮโดรเจนคลอไรด  (Hydrogen  Chloride) 
 (สวนในลานสวน) 

๙ ๙ 

๕. กาซไฮโดรเจนฟลอูอไรด  (Hydrogen Fluoride) 
 (สวนในลานสวน) 

๓ ๓ 

๖. สารประกอบอินทรียทั้งหมดในรูปของคารบอน  
 (Total  Organic  Carbon)   (สวนในลานสวน) 

๓๐ ๓๐ 
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ประเภทของโรงงานปูนซีเมนตทีใ่ชของเสีย
เปนเชือ้เพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต ประเภทของอากาศเสียที่ปลอยทิ้ง  /  และหนวยวัด 
โรงงานปูนซีเมนตเกา โรงงานปูนซีเมนตใหม 

๗. สารประกอบไดออกซิน  (Dioxin) 
 (นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร  I-TEQ) 

๐.๕ ๐.๕ 

๘. ปรอท  (Mercury) 
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

๐.๑ ๐.๑ 

๙. แคดเมียม  (Cadmium)  และตะกั่ว  (Lead)  รวมกัน  
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

๐.๒ ๐.๒ 

๑๐. พลวง  (Antimony)  สารหนู  (Arsenic)  เบริลเลียม  
 (Beryllium)  โครเมียม  (Chromium)  โคบอลต  
 (Cobalt)  ทองแดง  (Copper)  แมงกานีส  
 (Manganese)  นิเกิล  (Nickel)  และวาเนเดียม   
 (Vanadium)  รวมกัน 

 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

 
๑ 

 
๑ 

 
ขอ ๓ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากหมอเย็น  หมอบดปูน  และหมอบดถานหินของโรงงาน

ปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  ตองมีคาฝุนละออง  (Total  Suspended  
Particulate,  TSP)  ไมเกิน  ๑๒๐  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ขอ ๔ การตรวจวัดคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองโรงงานปูนซีเมนตที่ใช 
ของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  
มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่
ออกซิเจน  (O2)  รอยละ  ๗  เวนแตการตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากหมอเย็น  หมอบดปูน  และ
หมอบดถานหิน  ใหใชคาออกซิเจนตามสภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

ขอ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปน
เชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตใหเปนไปตามวิธีดังตอไปนี้ 
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(๑) การตรวจวัดคาฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Emissions  from  
Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  
Environmental  Protection  Agency)  กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๒) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur  
Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  
Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๔) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนคลอไรด  และกาซไฮโดรเจนฟลูออไรด  ใหใชวิธี  Determination  
of  Hydrogen  Halide  and  Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources - Isokinetic  หรือ  Non-
Isokinetic  Method  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๕) การตรวจวัดคาสารประกอบอินทรียทั้งหมดในรูปของคารบอน  ใหใชวิธี  Determination  
of  Total  Gaseous  Organic  Concentration  using  a  Flame  Ionization  Analyzer  หรือวิธี  Determination  
of  Total  Gaseous  Organic  Concentration  using  a  Nondispersive  Infrared  Analyzer  ที่องคการ
พิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

(๖) การตรวจวัดคาสารประกอบไดออกซิน  ใหใชวิธี  Determination  of  Polychlorinated  
Dibenzo-p-Dioxins  and  Polychlorinated  Dibenzofurans  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๗) การตรวจวัดคาสารปรอท  แคดเมียม  ตะกั่ว  พลวง  สารหนู  เบริลเลียม  โครเมียม  
โคบอลต  ทองแดง  แมงกานิส  นิเกิล  และวาเนเดียม  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธี
อื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
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ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
เวนแตโรงงานปูนซีเมนตเกาที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  เมื่อพนวันที่   
๑  มกราคม  ๒๕๕๓  จะตองควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอย
ทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนตใหมที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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