
 หนา   ๑๘ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก

โรงไฟฟาใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยี  และสถานการณมลพิษในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 

จํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  

และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   

“โรงไฟฟาใหม”  หมายความวา  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาตามกฎหมายวาดวยโรงงานซึ่งใช

ถานหิน  น้ํามัน  กาซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

หลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ   

“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความวา  เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือสิ่งมีชีวิต  รวมทั้ง

ผลผลิตจากการเกษตร  การปศุสัตว  และการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตน  

และใบออย  ใยปาลม  กะลาปาลม  ทะลายปาลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว   

กาซชีวภาพ  กากตะกอนหรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เปนตน 

“สภาวะแหง”  หมายความวา  สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย 

ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม  และโรงไฟฟา

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานกอนและในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับเฉพาะสวนที่ไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานไว  

ดังตอไปนี้ 
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ชนิดของเช้ือเพลิง 
ฝุนละออง 
(มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร) 

กาซซัลเฟอร 
ไดออกไซด 

(สวนในลานสวน) 

กาซออกไซด 
ของไนโตรเจน 
ซึ่งคํานวณผล 

ในรูปกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซด 

(สวนในลานสวน) 
๑. โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง 
 (๑) ท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟา   
  ไมเกิน  ๕๐  เมกะวัตต 

 
ไมเกิน  ๘๐ 

 
ไมเกิน  ๓๖๐ 

 
ไมเกิน  ๒๐๐ 

 (๒) ท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟา   
  เกิน  ๕๐  เมกะวัตต 

ไมเกิน  ๘๐ ไมเกิน  ๑๘๐ ไมเกิน  ๒๐๐ 

๒. โรงไฟฟาที่ใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิง   ไมเกิน  ๑๒๐ ไมเกิน  ๒๖๐ ไมเกิน  ๑๘๐ 
๓. โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ไมเกิน  ๖๐ ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๒๐ 
๔. โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงชีวมวลเปนเช้ือเพลิง   ไมเกิน  ๑๒๐ ไมเกิน  ๖๐ ไมเกิน  ๒๐๐ 

ขอ ๓ การคํานวณคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองโรงไฟฟาตามขอ  ๒   
ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศหรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส   
ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม  (Excess  Air)  รอยละ  ๕๐  
หรือที่ปริมาตรออกซิเจนสวนเกิน  (Excess  Oxygen)  ในการเผาไหมรอยละ  ๗ 

ขอ ๔ กรณีโรงไฟฟาตามขอ  ๒  ใชทั้งถานหิน  น้ํามัน  กาซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวมวล
เปนเชื้อเพลิงรวมกันต้ังแต  ๒  ประเภทขึ้นไป  ใหคํานวณมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย 
ตามสัดสวนของเชื้อเพลิงที่ใชแตละประเภทดังตอไปนี้ 

คามาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย  =  AW  +  BX  +  CY  +  DZ 
เมื่อ  A = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชถานหินเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว   
  B = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว 
  C = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว 
  D = คามาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยทิ้งเมื่อใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว 
  W = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลิงประเภทถานหิน 
  X = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลงิประเภทน้ํามัน 
  Y = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติ 
  Z = สัดสวนของความรอน  (Heat  Input)  ที่ไดจากเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 
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ขอ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองโรงไฟฟาตามขอ  ๒  ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาฝุนละอองใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Emissions  from  

Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  
Protection  Agency)  กําหนดไวหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(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  
(United  States  Environmental  Protection  Agency)  กําหนดไวหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบ 

(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน  ซ่ึงคํานวณผลในรูปของกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources   
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  
Agency)  กําหนดไวหรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ 


