เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต
ที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต
เพื่อกํา หนดมาตรฐานควบคุมการปล อยทิ้ง อากาศเสีย จากโรงงานปูน ซี เ มนต ที่ใ ชข องเสี ย
เปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต” หมายความวา
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตทุกขนาดตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ใชของเสียเปน
เชื้อเพลิงหรือ เปน วัต ถุดิบในการผลิต โดยของเสียที่ใ ชตองมี สิ่งปฏิ กูลหรือ วัสดุที่ไ มใ ชแ ล วที่เป น
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และ/หรือของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายไมเกิน
รอยละสี่สิบ โดยใหคํานวณจาก
(๑) คาพลังงานความรอนที่ไดจากเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแ ลวที่เปนอันตราย และ/
หรือของเสียเคมีวัตถุที่นํามาใชทดแทนเชื้อเพลิง เทียบกับคาพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาเชื้อเพลิง
ทั้งหมด และ
(๒) น้ําหนักของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย และ/หรือของเสียเคมีวัตถุที่
นํามาใชทดแทนวัตถุดิบ เทียบกับน้ําหนักของวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด
“โรงงานปูนซีเมนตเกาที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต” หมายความวา
โรงงานปูนซีเมนตที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการหรือขยายกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตหรือการ
ใชของเสี ยเปน เชื้อ เพลิ งหรือ เปน วัตถุ ดิบในการผลิต ซีเมนตตามกฎหมายวาด วยโรงงานกอ นวัน ที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช และใหหมายความรวมถึงโรงงานปูนซีเมนตที่ไดรับอนุญาตใหใชของเสียเปน
เชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตในภายหลังที่ประกาศนี้มีผลบังคับใชดวย
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“โรงงานปูนซีเมนตใหมที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต” หมายความวา
โรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
หรือขยายกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตตามกฎหมายวาดวยโรงงานตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผล
บังคับใช
“ของเสีย” หมายความวา
(๑) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่เปน และ/หรือไมเปนอันตรายตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน แตไมรวมถึงเศษพืช สัตว หรือไม
(๒) ของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“สภาวะแหง” หมายความวา สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย
ขอ ๒ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากหมอเผาปูนของโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิง
หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากปลองระบาย
อากาศตามที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ประเภทของโรงงานปูนซีเมนตทใี่ ชของเสีย
ประเภทของอากาศเสียที่ปลอยทิ้ง / และหนวยวัด เปนเชือ้ เพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต
โรงงานปูนซีเมนตเกา โรงงานปูนซีเมนตใหม
๑. ฝุนละออง (TSP)
๑๒๐
๘๐
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
๒. กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)
๕๐
๓๐
(สวนในลานสวน)
๓. กาซออกไซดของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen
๕๐๐
๕๐๐
as NO2) (สวนในลานสวน)
๔. กาซไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)
๙
๙
(สวนในลานสวน)
๕. กาซไฮโดรเจนฟลูออไรด (Hydrogen Fluoride)
๓
๓
(สวนในลานสวน)
๖. สารประกอบอินทรียทั้งหมดในรูปของคารบอน
๓๐
๓๐
(Total Organic Carbon) (สวนในลานสวน)
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ประเภทของอากาศเสียที่ปลอยทิ้ง / และหนวยวัด
๗. สารประกอบไดออกซิน (Dioxin)
(นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร I-TEQ)
๘. ปรอท (Mercury)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
๙. แคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว (Lead) รวมกัน
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
๑๐. พลวง (Antimony) สารหนู (Arsenic) เบริลเลียม
(Beryllium) โครเมียม (Chromium) โคบอลต
(Cobalt) ทองแดง (Copper) แมงกานีส
(Manganese) นิเกิล (Nickel) และวาเนเดียม
(Vanadium) รวมกัน
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
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ประเภทของโรงงานปูนซีเมนตทใี่ ชของเสีย
เปนเชือ้ เพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต
โรงงานปูนซีเมนตเกา โรงงานปูนซีเมนตใหม
๐.๕
๐.๕
๐.๑

๐.๑

๐.๒

๐.๒

๑

๑

ขอ ๓ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากหมอเย็น หมอบดปูน และหมอบดถานหิน ของโรงงาน
ปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต ตองมีคาฝุนละออง (Total Suspended
Particulate, TSP) ไมเกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ขอ ๔ การตรวจวัดคา อากาศเสี ยแต ละชนิ ดที่ป ลอยทิ้งจากปล องโรงงานปูน ซี เมนตที่ใ ช
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 การตรวจวัด อากาศเสี ย ที่ ปล อ ยทิ้ง จากปล องโรงงานปู น ซี เมนต ที่ใ ช ของเสีย เป น
เชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตใหเปนไปตามวิธีดังตอไปนี้
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(๑) การตรวจวัดคาฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Emissions from
Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอ มแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (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 ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน ใหใชวิธี Determination of Nitrogen
Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๔) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนคลอไรด และกาซไฮโดรเจนฟลูออไรด ใหใชวิธี Determination
of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources - Isokinetic หรือ NonIsokinetic Method ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว 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
พิทักษสิ่งแวดลอ มแหงประเทศสหรัฐ อเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่น ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
(๖) การตรวจวัดคาสารประกอบไดออกซิน ใหใชวิธี Determination of Polychlorinated
Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from Stationary Sources ที่องคการพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๗) การตรวจวัดค าสารปรอท แคดเมีย ม ตะกั่ ว พลวง สารหนู เบริ ลเลีย ม โครเมีย ม
โคบอลต ทองแดง แมงกานิส นิเกิล และวาเนเดียม ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธี
อื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
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ขอ ๖ ประกาศนี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตน ไป
เวน แต โรงงานปู น ซี เ มนตเ กา ที่ใ ชข องเสีย เป น เชื้อเพลิ งหรือเปน วัต ถุดิ บ ในการผลิต เมื่อ พน วัน ที่
๑ มกราคม ๒๕๕๓ จะตองควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอย
ทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนตใหมที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

