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1. การบ่งช้ีแหล่งก าเนิดมลพษิอากาศ

2

นิยาม ?

มลพษิอากาศ หมายถงึ อากาศทีม่ีสารมลพษิเจือปนอยู่ในปริมาณมากพอ
และนานพอทีจ่ะท าให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ พืช 
สัตว์ ส่ิงของ เช่น ฝุ่น ควนั ไอเสีย  ก๊าซพษิ



2. ลกัษณะมลพษิทางอากาศ
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ก๊าซพิษ/
ไอพิษ/กล่ิน
รบกวน

ค่าความ
ทึบแสง/
ฝุ่ นควนั

ระดบัเสียง/
ความ

สั่นสะเทือน

แสง/รังสี/
ความร้อน



แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ

o กระบวนการผลิต
o การร่ัวระเหยจากอุปกรณ์/ถงัเกบ็สารเคมี
o การกองเกบ็วตัถุดิบและกากของเสีย
o ระบบขนถ่ายสารเคมี
o การเผาไหม้
o ระบบบ าบดัน ้าเสีย
o เหตุการณ์ไม่คาดหมาย หรืออุบติัเหตุ
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3. ระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ
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• ติดตั้งระบบ CEMS 
(ถา้เขา้ข่าย)

• วดัปริมาณมลสารท่ีระบาย
• วดัประสิทธิภาพระบบ
• บนัทึกปริมาณการใชส้ารเคมี
(หากใช)้ (1)

• บนัทึกปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (1)

• หา้มใชว้ิธีการเจือจาง (2)

(1) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2539) (2) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535)



4. ค่ามาตรฐานมลพษิอากาศ
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o ค่ามาตรฐานการระบายอากาศเสียจากปลายปล่อง

• ค่ามาตรฐานทัว่ไป จากปล่องระบายอากาศเสีย

• ค่ามาตรฐานเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม

• ค่ามาตรฐานตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้

• ค่ามาตรฐานเฉพาะรายโรงงาน

o ค่ามาตรฐานภายในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังาน

o ค่ามาตรฐานบรรยากาศ โรงงานตอ้งปฏิบติัเป็นไปตาม
ทุกกฎหมายก าหนด

กฎหมายโรงงาน

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม

EIA / เง่ือนไขการประกอบกิจการ



การก าหนดค่ามาตรฐานอากาศ

• ค่ามาตรฐานปลายปล่อง ก าหนดเป็นค่าความเข้มข้น, 
C (mass/volume)

• ค่าการปลดปล่อย เป็นอตัราการระบาย, 
C (mass/volume) x Q (volume/time) = m (mass/time)

• ค่าการปลดปล่อย ตามแนวปฏิบัติทีด่ี, 
(mass/time) / (production/time) = (mass/production)
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5. การตรวจสอบ ตรวจวดั

o โดยทัว่ไปไม่ก าหนดระยะเวลาการตรวจวดั ยกเวน้กรณีใหมี้การรายงาน

o หากถูกตรวจสอบ ตอ้งระบายไม่เกินค่าก าหนด

o ตรวจวดัโดยหอ้งปฏิบติัการท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หอ้งปฏิบติัการของหน่วยงานรัฐหรือ
มหาวิทยาลยัท่ีมีหอ้งปฏิบติัการและ
การเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง

o ตรวจวดัโดยวธีิท่ีก าหนด

o ตรวจวดัพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ตามท่ี EIA / เง่ือนไขการประกอบกิจการก าหนด
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แสดงต ำแหน่งท่ีเหมำะสมในกำรเกบ็ตวัอย่ำง

D

A

B

ต ำแหน่งเกบ็ตวัอย่ำง

ทิศทำงกำรไหล

Flow Disturbance

A = Upstream  2D
(Minimum ≥0.5D)

B = Downstream  8D
(Minimum ≥2D)

Ref: กรมควบคุมมลพษิ, คูม่อืการตรวจวดัมลพษิทางอากาศจากปลอ่งปลอ่ยทิง้อากาศเสยี ฉบบัที ่1
40 CFR Part 60 Appendix A Method 1 Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources, 1995 Edn.



6. การจัดท ารายงาน

o ก าหนดโรงงาน 16 ลกัษณะการประกอบกิจการ และ 2 กลุ่มท่ีมีขนาดหรือ    
การใชส้ารหรือระบายสารท่ีก าหนด (ตามท่ีก าหนดใหจ้ดัท า EIA และตอ้งมี       
ผูค้วบคุมส่ิงแวดลอ้ม) 

o รวมถึงโรงงานอีก 2 (+1) ลกัษณะการประกอบกิจการ และ 2 กลุ่มท่ีมีขนาด
หรือการใชส้ารหรือระบายสารท่ีก าหนด (ไม่เขา้ข่ายตอ้งมีผูค้วบคุม)

• ใหว้ดัคุณภาพน ้าท้ิงทุกเดือน 

• ใหว้ดัคุณภาพอากาศท่ีระบายออก ทุก 6 เดือน

• ใหร้ายงานทุก 6 เดือน ตามพารามิเตอร์อยา่งนอ้ยท่ีก าหนด

o กรณีไม่ก าหนดใหส่้งรายงาน ใหเ้กบ็รายงานไวท่ี้สถานประกอบการ 
ซ่ึงสามารถใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจดูได้ 10



7. บทลงโทษตาม พ.ร.บ.โรงงาน

o กรณีไม่รายงาน ไม่แจง้ ไม่มีเอกสารใหต้รวจสอบ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

o กรณีไม่ด าเนินการตามกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษและ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีบุคลากรเฉพาะ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

o หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนอนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อน
แก่บุคคลอ่ืน พนกังานสามารถสั่งระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือแกไ้ขปรับปรุง
ภายในเวลาท่ีก าหนด หรือหา้มใชเ้คร่ืองจกัรได้

o กรณีจงใจไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง หรือเกิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งรุนแรง 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมสามารถสั่งหยดุการประกอบกิจการได้

11



“รายละเอียดกฎหมาย
ที่เกีย่วข้อง
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พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535
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กฎหมายหลกั
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ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535

2. กฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ.2535)

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2563)

4. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

5. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563)



1. พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535

“ สาระส าคญั ”
เป็นกฎหมาย “ แม่ ” ท่ีใชใ้นการควบคุมก ากบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรม   

• ท าเลท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม  ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
• ความเดือดร้อนร าคาญต่อทรัพยสิ์นและชีวิตของบุคคลรอบขา้ง ฯลฯ
• จ าแนกประเภทโรงงานออกเป็น 3 จ าพวก  107 ประเภท
• โรงงานทุกประเภท ตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด
• บทลงโทษและอ านาจของเจา้หนา้ท่ี
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1. พระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 (ต่อ)

มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจออกกฏ
กระทรวง เพื่อใหโ้รงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวก ตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ี

(1) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีตั้งของโรงงานสภาพแวดลอ้มของโรงงาน ลกัษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลกัษณะภายในของโรงงาน

(2) ก าหนดลกัษณะ ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการ
ประกอบกิจการโรงงาน

(3) ก าหนดใหมี้คนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงาน เพื่อ
ปฏิบติัหนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใดประจ าโรงงาน

(4) ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติักรรมวธีิการผลิตและการจดัใหมี้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
อ่ืนใดเพื่อป้องกนั หรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่
บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงาน หรือท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน
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1. พระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 (ต่อ)

มาตรา 8 (ต่อ)
(5) ก าหนดมาตรฐานและวธีิการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) ก าหนดการจดัการใหมี้เอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม หรือ

ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฏหมาย
(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการ โรงงาน

ตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็น คร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน เพื่อป้องกนัหรือระงบั

หรือบรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดใหย้กเวน้โรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการ

ตอ้งปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกไ็ด ้และกฎกระทรวงดงักล่าวจะสมควรใหเ้ร่ืองท่ีเป็นรายละเอียด
ทางดา้นเทคนิคหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสงัคม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  
ท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากไ็ด้ 17



2. กฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ.2535)

“ สาระส าคัญ ”
- หมวด 3 ขอ้ 10 - โรงงานตอ้งมีวธีิการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ

และตอ้งจดัใหมี้ผูค้วบคุมดูแลและผูป้ฏิบติังานประจ าระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
- หมวด 4 ขอ้ 16 - “หา้มระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน” เวน้แต่ไดท้  าการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง จนอากาศท่ีระบายออกมีปริมาณของสารเจือปน ไม่เกินกวา่ค่า
มาตรฐาน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ใช่วธีิท าใหเ้จือจาง (Dilution)

- หมวด 4 ขอ้ 17 - “เสียงดงัท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ” ตอ้งไม่เกินมาตรฐาน
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3. กฎกระทรวงฉบับที ่26 (พ.ศ.2563)

ได้มีการเพิม่เติม “ สาระส าคญั ” ในข้อ 16 ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535)
ดงันี้

ขอ้ 16 จตัวา ในการประกอบกิจการโรงงาน ตอ้งท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือ หลายอยา่งเพื่อใหอ้ากาศเสียท่ีเกิดจากสารมลพิษหรือการใชส้ารเคมีมีปริมาณ
ของสารเจือปนไม่เกินกวา่ค่าท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหรั้ฐมนตรีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการควบคุมระบบหรือ
กระบวนการในการประกอบกิจการโรงงานและการใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนใดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิด อากาศเสียโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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4. กฎกระทรวงฉบับที ่3 (พ.ศ.2535)

“ สาระส าคญั ”
การรายงานขอ้มูลต่างๆ ของโรงงานท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้ม
ตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูล ต่อไปน้ี

• การตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  
• การวิเคราะห์ปริมาณ สารมลพิษในระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
• การตรวจสอบ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
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5. กฎกระทรวงฉบับที ่27 (พ.ศ.2563)

ได้มีการเพิม่เติม รายละเอยีดจากกฎกระทรวงฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) โดยม ี
“ สาระส าคญั ” ดงันี้

ขอ้ 7 โรงงานท่ีมีสารมลพิษหรือสารเคมีตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา ไม่วา่จะเกิดจากการผลิต การครอบครอง หรือการใช ้หรือเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี

(1) ปริมาณการผลิต การครอบครอง และการใชส้ารมลพิษหรือสารเคมี 
(2) การเคล่ือนยา้ยสารมลพิษหรือสารเคมีออกนอกโรงงาน 
(3) ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษหรือสารเคมี 
(4) คุณลกัษณะเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
(6) การปลดปล่อยสารมลพิษหรือสารเคมี และการตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(7) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ”
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ค่ามาตรฐานการระบายมลพษิอากาศ

22

ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน      
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน      
ในอากาศ ที่ระบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า
พ.ศ.2547



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออก     
จากโรงงาน พ.ศ.2549

“ สาระส าคัญ ”

“ อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ” คืออากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
หรือช่อง หรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่วา่จะผา่นระบบบ าบดัหรือไม่กต็าม

“ ระบบปิด ” คือ ระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงหรือวตัถุดิบท่ีมีการ
ออกแบบใหมี้การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอ้มในการเผาไหม้

“ ระบบเปิด ” คือ ระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงหรือวตัถุดิบท่ีไม่มีการ
ออกแบบใหมี้การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอ้มในการเผาไหม้

23



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ.2549 (ต่อ)

24

สารเจือปน แหล่งที่มา
ไม่มีการเผาไหม้

เช้ือเพลงิ
มีการเผาไหม้
เช้ือเพลงิ

1. ฝุ่ นละออง
(mg/m3)

ก. แหล่งก าเนิดความร้อนท่ีใช้
เช้ือเพลิง 
- น ้ามนัหรือน ้ามนัเตา - 240

- ถ่านหิน
- ชีวมวล เช้ือเพลิงอ่ืนๆ

-
-

320
320

ข. การถลุง หลอมอลูมิเนียม 300 240

ค. การผลิตทัว่ไป 400 320



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ.2549 (ต่อ)

25

สารเจือปน แหล่งทีม่า ไม่มเีผาไหม้ มเีผาไหม้

2. SO2
(ppm) 

ความร้อนท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
- น ้ามนัเตา
- ถ่านหิน
- ชีวมวล
- เช้ือเพลิงอ่ืนๆ
การผลิตทัว่ไป

-
-
-
-

500

950
700
60
60
-

3. NOX
(ppm) 

ความร้อนท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
- น ้ามนัเตา
- ถ่านหิน
- ชีวมวล
- เช้ือเพลิงอ่ืนๆ

-
-
-
-

200
400
200
200



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ.2549 (ต่อ)

• กรณีโรงงานใชเ้ช้ือเพลิงร่วมกนัตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ตอ้งมี
ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศไม่เกินค่าท่ีก าหนด ส าหรับเช้ือเพลงิประเภทที่มสัีดส่วนการใช้
มากทีสุ่ด

• การรายงานผลการตรวจวดัค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ใหร้ายงานผล ดงัต่อไปน้ี
▪ ในกรณทีี่ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลงิ ใหค้  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย 
ณ สภาวะจริงขณะตรวจวดั

▪ ในกรณทีี่มีการเผาไหม้เช้ือเพลงิ
(ก) ระบบปิดใหค้  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess Air) ร้อยละ 50
หรือ มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

(ข) ระบบเปิดใหค้  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวดั

26



มาตรฐานการระบายส าหรับโรงงานทัว่ไป

27

• TSP 240-320 mg/m3

• NOx 200-400 ppm

• SO2 60-950 ppm

• CO 690 ppm

• Hg  2.4 mg/m3

• Pb 24 mg/m3

• Antimony 16 mg/m3

• Arsenic 16 mg/m3

• Cu 24 mg/m3

• Cl 24 mg/m3

• HCl 160 mg/m3

• H2S 80 ppm

• TSP 320-400 mg/m3

• SO2 500 ppm

• CO 870 ppm

• Hg  3 mg/m3

• Pb 30 mg/m3

• Cu 30 mg/m3

• Antimony 20 mg/m3

• Arsenic 20 mg/m3

• Cl 30 mg/m3

• HCl 200 mg/m3

• H2S 100 ppm

• H2SO4 25 ppm

Production ProcessIndustrial Boiler

มาตรฐานทัว่ไป ส าหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม



7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลติ   
ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547

“ สาระส าคญั ”
- บงัคบัใชก้บั “ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ” เท่านั้น
- ก าหนดค่ามาตรฐานการระบายมลพิษอากาศ 3 มลสารหลกั คือ

• ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
• ไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
• ฝุ่ นละออง

28

ค่าการระบายขึน้อยู่กบัประเภท
โรงไฟฟ้า เก่า – ใหม่ – เดมิ



ค่ามาตรฐานการระบายมลพษิอากาศ

29

ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใช้น ้ามันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ
และเช้ือเพลงิสังเคราะห์เป็นเช้ือเพลงิในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548



8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ค่าการระบาย
อากาศจากโรงงานทีใ่ช้น า้มันใช้แล้วและเช้ือเพลงิ
สังเคราะห์เป็นเช้ือเพลงิในเตาอุตสาหกรรมพ.ศ. 2548

“ สาระส าคญั ” บังคบัใช้กบัโรงงานทีใ่ช้เช้ือเพลงิจาก :

น า้มนัใช้แล้วทีผ่่านกระบวนการปรับคุณภาพ หมายถึง น า้มนัใช้แล้วท่ีผา่นกระบวนการ
ทางกายภาพหรือทางเคมีเพื่อปรับคุณภาพใหส้ามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้ โดยไม่มีการน าเอา
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ชนิดอ่ืนๆ มาผสมกบัน ้ามนัใชแ้ลว้

เช้ือเพลงิสังเคราะห์ หมายถึง น า้มนัใช้แล้วท่ีผา่นกระบวนการผสมกบัวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว
ชนิดต่างๆ  จนมีคุณภาพในการน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได้

คุณลกัษณะของน า้มนัใช้แล้วทีผ่่านกระบวนการปรับคุณภาพ และเช้ือเพลงิสังเคราะห์ 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดลกัษณะของน า้มนัใช้แล้วทีผ่่าน
กระบวนการปรับคุณภาพ และเช้ือเพลงิสังเคราะห์ทีจ่ะน ามาใช้เป็นเช้ือเพลงิในเตาอุตสาหกรรมเพ่ือ
ทดแทนน า้มนัเตา พ.ศ. 2547
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บังคบัใช้กบัโรงงานล าดบัที่

• โรงงานล าดบัท่ี 59 โรงงานประกอบกิจการ เก่ียวกบัการถลุง หลอม รีด ดึง หรือ
ผลิตเหลก็ หรือเหลก็กลา้ในขั้นตน้ (Iron and Steel Basic Industries) 

• โรงงานล าดบัท่ี 60 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการถลุง ผสม ท าใหบ้ริสุทธ์ิ 
หลอม รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน้ ซ่ึงไม่ใช่เหลก็หรือเหลก็กลา้ (Non-ferrous 
Metal Basic Industries) 

• โรงงานล าดบัท่ี 88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

• อุปกรณ์ใหค้วามร้อน (Heating Device) ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงานล าดบั
ท่ี 58 (1) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑค์อนกรีต ผลิตภณัฑ์
คอนกรีตผสม ผลิตภณัฑย์ปิซมั หรือผลิตภณัฑป์ูนปลาสเตอร์

• หม้อไอน ้า (Boiler) ในกระบวนการผลติทั่วไป
31



8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ค่าการระบาย
อากาศจากโรงงานทีใ่ช้น า้มันใช้แล้วและเช้ือเพลิงสังเคราะห์
เป็นเช้ือเพลงิในเตาอุตสาหกรรมพ.ศ. 2548 (ต่อ)

ชนิดสารเจือปน ปริมาณก าหนด หน่วย

ฝุ่ นละออง 240 mg/cu.m.

SO2 800 ppm

NOX 200 ppm

HCl+HF 85 ppm

Dioxins/Furans 0.5 ngTEQ/cu.m.

ปรอท 0.15 mg/cu.m.

พลวง+สารหนู+แคดเม่ียม+ซีลีเน่ียม+เทลลูเรียม 0.65 mg/cu.m.

วาเนเดียม+โครเม่ียม+โคบอลต+์นิเกิล+ทองแดง+
ตะกัว่+แมงกานีส+ดีบุก

13.0 mg/cu.m.
32



ค่ามาตรฐานการระบายมลพษิอากาศ

33

ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศ 
ที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน ้าของโรงงาน พ.ศ. 2549

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศ 
ที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน ้าโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2549

11. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวธีิการตรวจสอบกลิน่
ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548

12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ    
ทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต และโรงงานผลติเหลก็แท่งเลก็
ส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ. 2564



9.ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
เร่ือง ค่าการระบายเขม่าควนัจากปล่องของหม้อน า้
ของโรงงาน พ.ศ.2549

34

“ สาระส าคัญ ”

•บงัคบัใชก้บัโรงงานท่ีมีการใชห้มอ้ไอน ้าขนาดตั้งแต่ 1 ตนัข้ึนไป ของโรงงานจ าพวก 3 ทุก
ประเภท ท่ีไม่ไดก้ าหนดปริมาณเขม่าเป็นการเฉพาะ ยกเวน้หมอ้ไอน ้าท่ีใช ้LPG และ NG เป็น
เช้ือเพลิง
•ก าหนดค่าความทึบแสง ไม่เกนิร้อยละ 10  เม่ือตรวจวดัดว้ยแผนภูมิเขม่าควนัของริงเกิลมานน์

o ใชผู้ต้รวจวดัคร้ังละ 2 คน
o ยนืห่าง 3 เท่าของความสูงปล่อง แต่ไม่เกิน 400 เมตร
o ตอ้งมีแสงพอท่ีจะสงัเกตความเขม้ของเขม่าควนั 
o ใหด้วงอาทิตยอ์ยูด่า้นหลงัของผูต้รวจวดัมากท่ีสุด (ไม่ยอ้นแสง) 
o ผูต้รวจวดัอยูใ่นทิศตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ีของกลุ่มควนั สงัเกตจุดท่ีควนัหนาแน่นท่ีสุด



แผนภูมเิขม่าควนัของริงเกลิมานน์

35
แบบวงกลม



ปริมาณเขม่าควนัไม่เกนิร้อยละ 10

10. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
เร่ือง ค่าการระบายเขม่าควนัจากปล่องของหม้อน า้
โรงสีข้าวทีใ่ช้แกลบเป็นเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2549 
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“ สาระส าคญั ”

•บงัคบัใชก้บัโรงสีขา้วท่ีใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหมข้อง Boiler
•ก าหนดค่ามาตรฐานปริมาณเขม่าควนัเม่ือตรวจวดัดว้ยแผนภูมิเขม่าควนั
ของริงเกิลมานน์



11. กฎกระทรวง
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวธีิการตรวจสอบกลิน่
ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548
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“สาระส าคัญ ”
•บงัคบัใชก้บัโรงงาน ส่วนใหญ่ท่ีเป็นโรงงานผลิตอาหาร ไม่ใช่สารเคมี
•ห้ามโรงงานระบายอากาศ ท่ีมีค่าความเขม้กล่ินเกินมาตรฐาน ออกจากโรงงาน
•ตรวจวดักล่ิน เฉพาะโรงงานท่ีถูกร้องเรียน โดยใช้ คนเป็นผูด้มกล่ิน

ทีต่ั้งโรงงาน
ค่าความเข้มกลิน่

ทีบ่ริเวณร้ัว

ค่าความเข้มกลิน่

ทีป่ล่องระบาย

เขตอุตสาหกรรม 30 1,000

นอกเขตอุตสาหกรรม 15 300



การตรวจวดักลิน่
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ตรวจวดักลิน่เฉพาะโรงงานทีถู่กร้องเรียน หรือราชการสงสัย

ใช้คนดมกลิน่จึงไม่จ าเป็นต้องรู้ชนิดมลสาร 

บังคับใช้กบัโรงงาน รวม 23 ประเภท 
(ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลติอาหาร)
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กฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวธีิการ
ตรวจวดักลิน่ในอากาศจากโรงงาน ครอบคลุม 23 ประเภท

➢ ล าดบัที ่1
➢ ล าดบัที่ 2
➢ ล าดบัที่ 4
➢ ล าดบัที่ 5
➢ ล าดบัที่ 6
➢ ล าดบัที่ 7
➢ ล าดบัที่ 8
➢ ล าดบัที่ 9

➢ ล าดบัที ่10
➢ ล าดบัที่ 11
➢ ล าดบัที่ 12
➢ ล าดบัที่ 13
➢ ล าดบัที่ 15
➢ ล าดบัที่ 16
➢ ล าดบัที่ 17
➢ ล าดบัที่ 18

➢ ล าดบัที ่19
➢ ล าดบัที่ 20
➢ ล าดบัที่ 21
➢ ล าดบัที่ 29
➢ ล าดบัที่ 30
➢ ล าดบัที่ 43
➢ ล าดบัที่ 92

กลิน่อนิทรีย์สาร



12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสาร   
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลติเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
และโรงงานผลติเหลก็แท่งเลก็ส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ. 2564
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“ สาระส าคัญ ”
- บงัคบัใชก้บั
“โรงงานผลิตเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง โรงงานผลิตเหลก็เส้นท่ีมี

ลกัษณะหนา้ตดักลมหรือเหลก็เส้นกลมท่ีมีบั้ง หรือครีบ ซ่ึงอาจน าไปใชเ้สริมคอนกรีต
ส าหรับงานก่อสร้างทัว่ไปได้

“โรงงานผลิตเหลก็แท่งเลก็ส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง 
โรงงานผลิตเหลก็แท่งเลก็ส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีภาคตดัขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือ
เหลก็แท่งเลก็ส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีมีภาคตดัขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ท่ีมีดา้นยาวไม่เกิน 
1.25 เท่าของดา้นกวา้ง โดยมีความยาวดา้น 50 มิลลิเมตร ถึง 150 มิลลิเมตร



12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสาร   
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลติเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
และโรงงานผลติเหลก็แท่งเลก็ส าหรับเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ. 2564
(ต่อ)
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“ สาระส าคญั ”
- ก าหนดค่าการระบาย
(1) ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร
(2) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide) 500 ส่วนในลา้นส่วน
(3) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 180 ส่วนในลา้นส่วน

“ประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นตน้ไป”



กฎหมายว่าด้วยการรายงานข้อมูลส่ิงแวดล้อมโรงงาน
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ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 (ก าหนดประเภทโรงงานทีต้่องจัดท ารายงาน)

14. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิทีร่ะบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 (ก าหนดแบบรายงาน รว. 1-3)

15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองอุปกรณ์พเิศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมตัิ พ.ศ. 2544

16. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบ คุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบอตัโนมตัิอย่างต่อเน่ือง (CEMS) พ.ศ.2550



13. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การจดัท า
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิทีร่ะบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2558
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- ก าหนดวธีิการไดข้อ้มูลการจดัท ารายงาน
- การตรวจวดัโดยตรง
- การค านวณโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิ ค  านวณทางวศิวกรรม สมดุลมวล
- ก าหนดความถ่ีการตรวจวดั
- น ้า – BOD, COD, pH, SS น ้าเสียเขา้-ออกระบบวดัทุก 3 เดือน/น ้าท้ิงวดัทุกเดือน
- อากาศ – NOx  as NO2, SO2, TSP, CO วดัทุก 6 เดือน ตามประเภทเช้ือเพลิง
- พารามิเตอร์อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย และ EIA ก าหนด
- ก าหนดใหโ้รงงานท่ีมีผูค้วบคุมส่ิงแวดลอ้มและโรงงานท่ี EIA ก าหนดตอ้งจดัท ารายงาน
- ก าหนดเพิ่มอีก 4 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีตอ้งจดัท ารายงาน (ไม่มีผูค้วบคุมส่ิงแวดลอ้ม) 
+ 1 ประเภทอุตสาหกรรม (update ตามประกาศ EIA)
- ความถ่ีในการรายงาน และช่องทางการรายงาน
- จดัส่งรายงานในรอบ 6 เดือน ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 2 เดือน
- ส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมเกบ็รักษาไวท่ี้โรงงาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ



14. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง        
แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559
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• รว.1 – ทุกโรงงานจดัท าขอ้มูลทัว่ไป จ านวนจุดระบายน ้าท้ิงและปล่องระบายอากาศ
• รว.2 – BOD, COD, pH, โลหะหนกั (แลว้แต่คุณลกัษณะน ้าท้ิง)

การรายงาน รว.2 ใหใ้ชผ้ลการตรวจวดัจริง
• รว.3 – NOx  as NO2, NO2, SO2, TSP, TVOC (ตามประเภทโรงงาน)

ใชก้ารตรวจวดัจริงท่ีปลายปล่องหรือการค านวณ ส าหรับลกัษณะฟุ้งกระจายใหใ้ช้
การค านวณประกอบการตรวจวดั

• ก าหนดรอบการรายงานเป็น 2 รอบ รอบท่ี 1 (ม.ค.  - มิ.ย.) รายงานภายใน 1 ก.ย. 
รอบท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) รายงานภายใน 1 มี.ค.

• ใชผ้ลการตรวจวดัจากหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โปรดตรวจสอบก่อนย่ืนส่งรายงาน
รายงานผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เท่าน้ัน

www.diw.go.th -> บริการอเิลก็ทรอนิกส์ ->
ระบบรายงานปริมาณสารมลพษิ 

(รว.1 รว.2 รว.3 รว.3/1)



สรุปสาระส าคญั – การรายงาน รว.
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โรงงานทีต้่องท า EIA
โรงงานต้องมี

บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม
โรงงานต้องท า
รายงาน รว.

โรงงานที่ไม่ต้องมีบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม ดงันี้
• การท ากระดาษท่ีท าจากเส้นใยหรือไฟเบอร์ 
ตั้งแต่ 50 ตนัต่อวนัข้ึนไป

• การผลิตแกว้ เส้นใยแกว้ หรือผลิตภณัฑแ์กว้ท่ีมีเตาหลอม
• มีหมอ้น ้าใชเ้ช้ือเพลิงแขง็หรือเหลวตั้งแต่10 ตนัไอน ้า หรือ 
หมอ้น ้าใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซตั้งแต่ 20 ตนัไอน ้า

• ใช ้VOCs ตั้งแต่ 36 ตนั/ปี
• โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเหลก็หรือเหลก็กลา้ ท่ีมีก าลงั
การผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกนัตั้งแต่ 100 ตนัต่อวนัข้ึนไป

oการรายงานสามารถท าได ้2 วิธี คือ 
ตรวจวดัโดยตรง และการค านวณ ไดแ้ก่ 
Emission Factor, Engineering Calculation, 
Mass Balance

o คุณภาพน ้ าท้ิงใหต้รวจวดัโดยตรงทุกเดือน
o การรายงานการระบายอากาศใหท้ าทุก 
6 เดือน โดยการตรวจวดั หรือการค านวณ 



15.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดให้โรงงาน
ประเภทต่างๆ ต้องตดิตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พเิศษเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมัต ิพ.ศ. 2544
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“สาระส าคญั”
- ใชบ้งัคบัในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 

นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จงัหวดัระยอง
- ใชบ้งัคบักบัโรงงานประเภทต่างๆ ท่ีระบุในประกาศ เช่น หน่วยผลิต

กระแสไฟฟ้า หมอ้น ้า หน่วยผลิตปูนซีเมนต ์หน่วยผลิตเยือ่กระดาษ หน่วยกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลียม หน่วยถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง เหลก็หรือเหลก็กลา้ หน่วยเตาเผา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเสีย เป็นตน้

- รายงานผลการตรวจวดัมายงั กนอ. หรือ คพ. หรือ กรอ. 



16. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การส่ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบ คุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบอตัโนมัติอย่างต่อเน่ือง (CEMS) พ.ศ.2550

“ สาระส าคญั ”
บงัคบัใชเ้พ่ิมเติมกบัโรงงานท่ีตั้งอยูน่อกเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีก าหนดตาม
ประกาศ อก. พ.ศ.2544 (CEMS) ไดแ้ก่

1) โรงงานนอกนิคมมาบตาพุด ในต าบลมาบตาพุด และต าบลหว้ยโป่ง  
จงัหวดัระยอง ส่งขอ้มูลไปท่ี กนอ.

2) โรงงานท่ีตอ้งติดตั้งตามเง่ือนไข EIA ทัว่ประเทศ ส่งขอ้มูลมาท่ี กรอ.
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นอกน้ันไม่ต้องติด CEMS ยกเว้นเจ้าหน้าทีใ่ช้อ านาจทางปกครองก าหนด
เป็นเง่ือนไขการประกอบกจิการ



พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ฯ
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2



มาตรฐานมลพษิทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดอยู่กบัที ่

▪ โรงไฟฟ้าใหม่

▪ โรงไฟฟ้า 

▪ โรงไฟฟ้าใหม่หรือเก่าท่ีใช้
เช้ือเพลิงร่วมกนั 

▪ โรงไฟฟ้าเก่า

▪ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

▪ เตาเผามูลฝอย 

▪ เตาเผามูลฝอยติดเช้ือ

▪ โรงโม่ บด หรือ ยอ่ยหิน

▪ โรงงานปูนซีเมนต์

▪ โรงงานอุตสาหกรรม

▪ โรงงานเหลก็

▪ โรงสีขา้ว

▪ กิจการหลอมและตม้ทองค า

▪ ท่าเรือ

▪ คลงัน ้ามนัเช้ือเพลิง

▪ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

▪ โรงงานกลัน่น ้ามนั
ปิโตรเลียม 

▪ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

49
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3
กฎหมายทีอ่ยู่ระหว่าง
การด าเนินการ
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ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการควบคุมการระบาย          
ไอสารอนิทรีย์ระเหยจากถังกกัเกบ็ พ.ศ. …. 

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงานการใช้หอเผาทิง้ พ.ศ. ....

3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง มาตรการควบคุมการระบาย
ไอสารอนิทรีย์ระเหยจากการประกอบกจิการ พ.ศ. .... 

กฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ
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ทีม่าของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ฉบับ

คณะกรรมการพฒันาพื้นท่ีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (กพอ.) มีมติ
ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือ
วนัท่ี 21 ก.ค. 2557 ใหก้ระทรวง
อุตสาหกรรมด าเนินการ ดงัน้ี

• ก าหนดมาตรการท่ีเขม้งวดในการ
ควบคุมกิจการท่ีไม่ใช่ผลิตปกติ

• ก าหนดมาตรการท่ีเขม้งวดในการ
ควบคุมการระบายอากาศเสียจากการ
เกบ็รักษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งจาก
คลงัน ้ามนั 

• ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาท้ิง
สารอินทรียร์ะเหยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีและโรงกลัน่น ้ามนั 

ทีม่าของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้ง 3 ฉบบั



ทีม่าของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้ง 3 ฉบบั
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ทีม่าของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ฉบับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ได้ด าเนินการ ดงันี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินโครงการพฒันา
กฎหมายและกลไกในการก ากบัดูแลโรงงานด้าน
ส่ิงแวดล้อม : การจัดการมลพษิอากาศ ร่วมกบัสถาบนั
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
• ก าหนดมาตรการท่ีโรงงานตอ้งด าเนินการช่วง      

ซ่อมบ ารุงใหญ่ 
• การใชห้อเผาท้ิง
• มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรียร์ะเหยจาก

การเกบ็รักษาคลงัน ้ามนั/ถงัเกบ็สารอินทรียร์ะเหย



ทีม่าของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้ง 3 ฉบบั
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➢ประชุมระดมความคดิเห็น เก่ียวกบักรอบมาตรการเชิงกฎหมายและแลกเปล่ียนความรู้แนวปฏิบติัท่ีดี
ภายใตโ้ครงการพฒันากฎหมายและกลไกในการก ากบัดูแลโรงงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีผูแ้ทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขา้ร่วม จ านวน 32 ราย 

➢ ประชุมเพ่ือรับฟังความคดิเห็นต่อร่างมาตรการเชิงกฎหมายในการด าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่ การใช้
หอเผาท้ิง และการควบคุมการระบายไอสารอินทรียร์ะเหยจากคลงัน ้ามนั/ถงัเกบ็สารอินทรียร์ะเหย  
จ านวน 2 คร้ัง โดยมีผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขา้ร่วม จ านวน 37 ราย 

➢ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อพิจารณาร่างมาตรการเชิงกฎหมายในการด าเนินการซ่อมบ ารุง
ใหญ่ การใชห้อเผาท้ิง และการควบคุมการระบายไอสารอินทรียร์ะเหยจากคลงัน ้ามนั/ถงัเกบ็
สารอินทรียร์ะเหยโดยมีผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขา้ร่วม จ านวน 20 
ราย 



ทีม่าของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้ง 3 ฉบบั
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ต่อมา การประชุมคณะท างานประสานการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจดัการเขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพดุ คร้ังท่ี
1/2564 เม่ือวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564 มีมติเห็นชอบให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการ ดงัน้ี

เร่งออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อควบคุม
การระบายสารอินทรียร์ะเหย
จากหอเผาท้ิง ถงัเกบ็ และการ
ประกอบกิจการระหวา่งการ
ซ่อมบ ารุง



1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการ
ควบคุมการระบายไอสารอนิทรีย์ระเหยจากถังกกัเกบ็ พ.ศ. …. 
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“ สาระส าคัญ ”
- บงัคบัใชก้บัโรงงาน 

(1) โรงงานล าดบัท่ี 42 ประกอบกิจการเก่ียวกบัปิโตรเคมี ท่ีมีก าลงัการผลิตตั้งแต่   
100 ตนัต่อวนัข้ึนไป หรือมีการกกัเกบ็สารอินทรียร์ะเหยตั้งแต่ 100 ตนั ข้ึนไป 

(2) โรงงานล าดบัท่ี 44 ประกอบกิจการท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหรือสารอินทรีย์
ระเหย เป็นวตัถุดิบตั้งแต่ 100 ตนัต่อวนั ข้ึนไป 

(3) โรงงานล าดบัท่ี 49 โรงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม 
(4) โรงงานล าดบัท่ี 89 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

- ใหแ้จง้ขอ้มูลจ าเพาะของถงักกัเกบ็ใหร้ายงานขอ้มูลการใชถ้งักกัเกบ็ ปริมาณการระบาย
ไอสารอินทรียร์ะเหย และ ประสิทธิภาพของระบบควบคุมสารอินทรียร์ะเหย

โดยใหร้ายงานผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงาน
การใช้หอเผาทิง้ พ.ศ. ....
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“สาระส าคัญ ”
- บงัคบัใชก้บัโรงงาน 

(1) โรงงานล าดบัท่ี 42 ประกอบกิจการเก่ียวกบัปิโตรเคมี ท่ีมีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 
100 ตนัต่อวนัข้ึนไป หรือมีการกกัเกบ็สารอินทรียร์ะเหยตั้งแต่ 100 ตนั ข้ึนไป 

(2) โรงงานล าดบัท่ี 44 ประกอบกิจการท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหรือสารอินทรีย์
ระเหย เป็นวตัถุดิบตั้งแต่ 100 ตนัต่อวนั ข้ึนไป 

(3) โรงงานล าดบัท่ี 49 โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม 
(4) โรงงานล าดบัท่ี 89 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

- ใหแ้จง้ขอ้มูลจ าเพาะของหอเผาท้ิง 
- ตอ้งควบคุมการท างานของหอเผาท้ิงไม่ใหเ้กิดควนัด า
- รายงานสรุปปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรียร์ะเหยจากการใชห้อเผาท้ิงเป็นรายเดือน 

โดยใหร้ายงานผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการควบคุม
การระบายไอสารอนิทรีย์ระเหยจากการประกอบกจิการ พ.ศ. ....
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“สาระส าคัญ ”
- บงัคบัใชก้บัโรงงาน 

(1) โรงงานล าดบัท่ี 42 ประกอบกิจการเก่ียวกบัปิโตรเคมี ท่ีมีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 
100 ตนัต่อวนัข้ึนไป หรือมีการกกัเกบ็สารอินทรียร์ะเหยตั้งแต่ 100 ตนั ข้ึนไป 

(2) โรงงานล าดบัท่ี 44 ประกอบกิจการท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหรือสารอินทรีย์
ระเหย เป็นวตัถุดิบตั้งแต่ 100 ตนัต่อวนั ข้ึนไป 

(3) โรงงานล าดบัท่ี 49 โรงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม 
(4) โรงงานล าดบัท่ี 89 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

- ใหจ้ดัท าแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ VOC
- ใหติ้ดตามผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในช่วงการซ่อมบ ารุงใหญ่ (ก่อน, ระหวา่ง และหลงั)

โดยใหร้ายงานผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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กฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง การรายงานการปลดปล่อยและ
เคล่ือนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. ....

5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองอุปกรณ์พเิศษ เพ่ือรายงานมลพษิอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ....

6. แก้ไขกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานและวธีิการตรวจสอบกลิน่ในอากาศจากโรงงาน 
พ.ศ. 2548

7. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่ของ
อากาศเสียที่ปล่อยทิง้จากโรงงานผลติยาง พ.ศ. .... 
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ที่มาของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงานการปลดปล่อยมลพษิ พ.ศ. .... 

ปี 2550

- คณะอนุกรรมการจดัท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ เห็นชอบแผนการ
ด าเนินงาน โดยใหพ้ฒันากฎหมายวา่ดว้ย PRTR ภายในปี 2564

ปี 2557

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ โดยมี อคพ. 
และ อรอ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วม และมีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอแนะแนวทาง
รูปแบบ หรือกลไกส าหรับเตรียมการพฒันาระบบด าเนินการจดัท าและเผยแพร่ท าเนียบการ
ปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollution Release and Transfer Register : PRTR) ก าหนด
เกณฑก์ารรายงานขอ้มูลการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ

4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง การรายงาน    
การปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. ....



4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง การรายงาน    
การปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. .... (ต่อ)
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ปี 2554 - 2559

กรอ. ร่วมกบั คพ. และ กนอ. ด าเนินงานโครงการพฒันาระบบการจดัท า
ท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ โดยไดรั้บความร่วมมือจากองคก์าร   
ความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลท าเนียบ
การปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers; 
PRTR)   ท่ีมีความเหมาะสมกบัประเทศไทย

ที่มาของการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงานการปลดปล่อยมลพษิ พ.ศ. .... 
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“สาระส าคัญ ” โดยก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันี้
ล าดบัที่ ล าดบัประเภทโรงงาน ประเภทโรงงาน 

1 1, 2, 9, 21 ผลติภัณฑ์จากพืช 
2 4-8, 10-15, 92/16-20, 90 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และกจิการทีเ่กีย่วข้อง
3 22-28, 98/29-33, 93 ส่ิงทอ และเคร่ืองหนัง 
4 34-36/37 ไม้ ผลติภัณฑ์จากไม้และเคร่ืองเรือน
5 38-40/41 กระดาษและผลติภัณฑ์ และส่ิงพมิพ์ 

6* 42-48 เคมภีัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี
7* 49-50, 89 กลัน่น า้มนั ผลติภัณฑ์จากปิโตรเลยีม
8* 51, 52 ยางและผลติภัณฑ์ยาง
9* 53 ผลติภัณฑ์พลาสตกิ
10 3 ดนิ หิน กรวด ทราย
11 54-58 แก้ว อฐิ กระเบ้ือง ซีเมนต์หรือผลติภัณฑ์การก่อสร้าง
12* 59-60/61-64, 104 ผลติโลหะขั้นมูลฐาน
13 65-70 ผลติเคร่ืองจกัร และเคร่ืองกล
14* 71-74, 81, 94, 107 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า
15* 75-80, 100 ผลติช้ินส่วนและประกอบยานยนต์
16 95 อู่ซ่อมรถ 

17* 101, 105, 106
กจิการเกีย่วกบัการจดัการของเสีย ปรับคุณภาพของเสียรวม ฝัง
กลบส่ิงปฏิกูล รีไซเคลิ

18* 88, 102 โรงงานผลติ ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และไอน า้
19 82, 83, 84-87, 91, 96-97, 99, 103 การผลติอ่ืน ๆ

ประเภทอตุสาหกรรมทีต้่องจดัท ารายงาน

1. เคมแีละปิโตรเคมี

2. โรงกลัน่ โรงแยกก๊าซ และผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม

3. ยานยนต์ ช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์

4. โลหะขั้นมูลฐาน และผลติภัณฑ์โลหะ 

5. ไฟฟ้า และอปุกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า  

6. ผลติภัณฑ์พลาสตกิ  

7. ยางและผลติภัณฑ์ยาง  

8. ผลติไฟฟ้าและไอน า้

9. จดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว  

4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง การรายงาน    
การปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. .... (ต่อ)
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“สาระส าคัญ ” โดยการได้มาของข้อมูลการปลดปล่อยสารเคมหีรือสารมลพษิให้ใช้วิธีใด
วธีิหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกนั ดงันี้

วธีิการตรวจวดั วธีิการค านวณ

1. การตรวจวดัโดยตรง 
(Direct Measurement)

2. การจัดท าสมดุลมวล 
(Mass Balance)

4. การค านวณทางวิศวกรรม 
(Engineering Calculation)

3. การใช้สัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยมลพษิ 
(Emission Factor)

4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง การรายงาน    
การปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. .... (ต่อ)
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“สาระส าคัญ ” การรายงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง
โรงงานทีเ่ข้าข่ายรายงาน : 

รายงานด้วยตัวเองผ่านระบบ Electronic

ประเมนิโดยแบบสอบถาม
โรงงานทีไ่ม่เข้าข่ายรายงาน : แบบสอบถาม

โรงงานรายงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การรายงานให้รายงานเป็นรายปี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา
โดยให้รายงานภายในวนัที ่1 กรกฎาคม

4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง การรายงาน    
การปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. .... (ต่อ)



5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดให้
โรงงานต้องตดิตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พเิศษ เพ่ือ
รายงานมลพษิอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ....
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เดมิ
บงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ีต าบลมาบตาพดุ และต าบลหว้ยโป่ง จงัหวดัระยอง
ใหม่
- เพ่ือทบทวนและพิจารณาขยายโรงงานประเภทต่างๆ ท่ีก าหนดในประกาศให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ และทบทวนขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงานท่ีเขา้ข่าย
- หน่วยการผลิตท่ีเขา้ข่ายตอ้งติดตั้ง CEMS ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยผลิตจาก

กระบวนการเผาไหม ้เน่ืองจากอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบไดโ้ดยง่าย



6. (ร่าง) แก้ไขกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานและวธีิการ
ตรวจสอบกลิน่ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548
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“สาระส าคญั”
- ยกเลิกบญัชีทา้ยกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานและวธีิการตรวจสอบกล่ิน

ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 (ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ทั้ง 23 ประเภท)
- เพ่ิมขอ้ความ “ขอ้ 9  กฎกระทรวงฉบบัน้ีใชบ้งัคบัส าหรับประเภทโรงงานใด ๆ 

ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดกล่ินท่ีไม่ไดก้  าหนดค่าความเขม้กล่ินในอากาศจากโรงงานไวเ้ป็นการ
เฉพาะ ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”



7. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่า
ความเข้มกลิน่ของอากาศเสียทีป่ล่อยทิง้จากโรงงานผลติยาง พ.ศ. .... 
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“สาระส าคญั”
- บงัคบัใชก้บั 
“โรงงานผลิตยาง” หมายความวา่ โรงงานทุกขนาดท่ีมีการประกอบกิจการ

เก่ียวกบัยางธรรมชาติ ในประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดบัท่ี 52
- ก าหนดค่าความเขม้กล่ิน ไวท่ี้ 

ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณร้ัวหรือ
ขอบเขตภายในโรงงาน

ค่าความเข้มกลิ่นที่ปล่องระบายอากาศเสีย
ของโรงงาน

ไม่เกิน 30 หน่วย ไม่เกิน 2,500 หน่วย
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กฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

ล าดบั รายละเอยีดข้อกฎหมาย

8. ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

9. ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า
พ.ศ. 2547



8.  ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549
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“สาระส าคญั”
- ปรับค่ามาตรฐานในพารามิเตอร์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยี

กระบวนการผลิต และระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 
- ปรับการวธีิการค านวณค่ามาตรฐานในกรณีท่ีมีการใชเ้ช้ือเพลิงตั้งแต่ 2 ชนิด

ข้ึนไป 



9. ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรือ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
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“สาระส าคญั”
- ปรับค่ามาตรฐานในพารามิเตอร์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยี

กระบวนการผลิต และระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 
- ก าหนดชนิดเช้ือเพลิงใหค้รอบคลุม เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน ้ามนั 

เป็นตน้
- ก าหนดมาตรฐานเพ่ิมเติมในบางพารามิเตอร์ เช่น โรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็น

เช้ือเพลิง มีการก าหนดค่ามาตรฐานปรอทเพ่ิมเติม 
- แบ่งขนาดของการก าหนดค่ามาตรฐานของโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหิน และก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ท่ีก าลงัการผลิต 100 MW



ถาม - ตอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มโรงงาน
กลุ่มมลพิษอากาศ
โทร. 0 2202 4164 71


