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การพัฒนาประเทศในชว่งของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนถงึ
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เศรษฐกจิมกีารขยายตัวอยา่งรวดเร็วแทบ ทกุดา้น โดยมกีารกระจายการผลติ
ไปอยา่งกวา้งขวางทัง้ในสาขาเกษตร การบรกิารและพาณชิยกรรม และการพัฒนาขยายฐานอตุสาหกรรมที่
ทันสมัยขึน้ในบรเิวณกรงุเทพมหานคร รัฐบาลจงึไดล้งทนุขยายบรกิารขัน้พืน้ฐานเพือ่สนองความตอ้งการของ
ระบบ เศรษฐกจิพรอ้มกันหลายดา้น การขยายตัวดังกลา่วสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว
โดย เฉลีย่รอ้ยละ 20 ตอ่ปี และความตอ้งการใชพ้ลังงานของประเทศทกุชนดิเพิม่ขึน้ถงึ 6 เทา่ตัวในชว่ง 20 ปี
ของแผนดังกลา่ว 

ความตอ้งการพลังงานทีเ่พิม่ข ึน้ท าใหต้อ้งน าเขา้น ้ามันจากตา่งประเทศเพิม่ ขึน้จากรอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2504 
เป็นรอ้ยละ 75 ในปี พ.ศ. 2524 และตอ้งขยายก าลังผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้จาก 286 เมกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2504 
เป็น 3,736 เมกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2524 การใชพ้ลังงานสว่นมากอยูใ่นเขตเมอืงใหญ่ๆ  โดยเฉพาะ
กรงุเทพมหานครใชไ้ฟฟ้ามากกวา่ภมูภิาคถงึ 10 เทา่ตัว และใชน้ ้ามันมากกวา่ถงึ 6 เทา่ตัว 

การเกดิวกิฤตพลังงานในระหวา่งปี พ.ศ. 2517 - 2524 สง่ผลใหร้าคาน ้ามันปรับตัวสงูขึน้มากรัฐบาลจงึ
ตัง้เป้าหมายลดการใชพ้ลงังาน และลดการน าเขา้พลังงานจากตา่งประเทศลงในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่5 
(พ.ศ. 2525 - 2529) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ขณะเดยีวกันก็ใหผ้ลติพลังงานใน
ประเทศทดแทนใหม้ากขึน้ โดยใหเ้รง่รัดการส ารวจและพัฒนากา๊ซธรรมชาต ิลกิไนต ์และพลังน ้ามาใชใ้หม้าก
ขึน้ โดยเฉพาะใหพั้ฒนาแหลง่ลกิไนตม์าใชใ้นการผลติไฟฟ้ามากขึน้ และใหม้กีารศกึษาวจัิยน าลกิไนตม์าใช ้

ทดแทนน ้ามันในอตุสาหกรรมใหม้ากขึน้ เมือ่ส ิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่6 ประเทศสามารถลดสดัสว่นการพึง่พา
พลังงานจากตา่งประเทศลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 49 

อยา่งไรก็ตาม การผลติและการใชพ้ลังงานบางประเภทมผีลใหส้ภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรมลงมาก โดยเฉพาะ
การใชน้ ้ามันของยานพาหนะในเมอืง และการใชล้กิไนตใ์นการผลติไฟฟ้า ซึง่มแีนวโนม้จะเพิม่ขึน้และอาจสง่ผล
กระทบตอ่คณุภาพชวีติของประชาชน ในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่7 (พ.ศ. 2535 - 2539) จงึก าหนด
เป้าหมายใหม้กีารจ ากัดระดับการปลอ่ยสารอันตรายจากการใชพ้ลังงาน ไดแ้ก ่สารตะกั่วและกา๊ซ
คารบ์อนมอนอกไซดจ์ากยานพาหนะ และกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากการผลติไฟฟ้าและอตุสาหกรรมอืน่ๆ 
โดยใชม้าตรการประหยัดพลังงานและสง่เสรมิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ใหม้กีารปรับปรงุ
คณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ 

ปัญหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการผลติและใชพ้ลังงานยังคงทวคีวาม รนุแรงขึน้ โดยเฉพาะการใช ้

พลังงานในสาขาคมนาคมขนสง่ เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณยานพาหนะและปัญหาการจราจรตดิขดัในเขต
เมอืง เป็นปัจจัยเรง่ใหเ้กดิปัญหามลพษิทางอากาศเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้การผลติไฟฟ้าดว้ยลกิไนตแ์ละน ้ามันเตา
ก็กอ่ใหเ้กดิปัญหามลพษิทางอากาศสง่ผล กระทบตอ่คณุภาพชวีติของประชาชน โดยเฉพาะการผลติไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จังหวดัล าปาง ดังนัน้ ในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540 - 2544) จงึไดก้ าหนด
นโยบายและมาตรการในการปรับปรงุคณุภาพอากาศใหม้คีวามชดัเจนยิง่ ขึน้ ไดแ้ก ่การลดปรมิาณก ามะถันใน
น ้ามันเตา การปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเบนซนิและดเีซลเพิม่เตมิ การเรง่รัดการตดิตัง้ระบบก าจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซดท์ีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะ การสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิทีส่ะอาดในโรงไฟฟ้าและในยานพาหนะ เป็นตน้ 
มาตรการดังกลา่วสง่ผลใหม้ลพษิทางอากาศลดลงตามล าดับ 

ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการผลติ และการใชพ้ลังงานของภาครัฐ
ในชว่งทีผ่า่นมา คอื 1) การปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ 2) การควบคมุไอระเหยของน ้ามันเบนซนิ 3) การ
ก าหนดมาตรฐานไอเสยีของยานพาหนะ 4) การแกไ้ขปัญหาน ้ามัน หลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ 5) การตดิตัง้ระบบก าจัด
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะ 6) การแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากโรงไฟฟ้าบางปะกง 
7) การก าหนดมาตรการใชเ้ชือ้เพลงิในโรง ไฟฟ้า 8) การก าหนดมาตรฐานการระบายมลสารจากโรงไฟฟ้า และ 
9) การสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานพาหนะ 

 

1. การปรบัปรงุคณุภาพน า้มนัเชือ้เพลงิ 

การเผาไหมข้องน ้ามันเชือ้เพลงิท าใหม้กีารปลอ่ยสารพษิออกสูบ่รรยากาศ ไดแ้ก ่ฝุ่ นละอองกา๊ซ
คารบ์อนมอนอกไซด ์กา๊ซโอโซน กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และสารตะกั่ว โดยเฉพาะการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิที่



ใชใ้นยานพาหนะทัง้จากเครือ่งยนตเ์บนซนิและ ดเีซล การเพิม่ขึน้ของจ านวนยานพาหนะและปัญหาการจราจร
ตดิขดัจงึเป็นตัวเรง่ใหเ้กดิ ปัญหามลพษิทางอากาศจากไอเสยีของรถยนตเ์พิม่มากขึน้ 

นอกจากนี ้การใชน้ ้ามันเตาเป็นเชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าและโรงงานอตุสาหกรรมก็เป็นเหตใุห ้เกดิปัญหามลพษิ
ทางอากาศเชน่เดยีวกัน โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่แีหลง่อตุสาหกรรมตัง้อยูอ่ยา่งหนาแน่น การเผาไหมน้ ้ามันเตา
ซึง่มสีว่นประกอบของก ามะถันท าใหม้กีารปลอ่ยกา๊ซซลัเฟอร ์ไดออกไซดอ์อกสูบ่รรยากาศ เมือ่ท าปฏกิรยิากับ
ไอน ้าในอากาศจะกลายเป็นกรดก ามะถันอันเป็นทีม่าของฝนกรด และสามารถเปลีย่นเป็นอนุภาคซลัเฟตซึง่เป็น
ฝุ่ นละอองทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ ของประชาชน รัฐบาลจงึมนีโยบายใหป้รับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิเพือ่
ลดปัญหามลพษิ ดังนี ้

1.1 การปรบัปรงุคณุภาพน า้มนัเบนซนิ 

รัฐบาลไดพ้จิารณาใหม้กีารปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเบนซนิ มาตัง้แตป่ลายปี พ.ศ. 2532 เริม่จากการลดปรมิาณ
สารตะกั่วในน ้ามันเบนซนิ การลดสารพษิอืน่ๆ เชน่ ไฮโดรคารบ์อน และคารบ์อนมอนอกไซด ์โดยมกีารปรับปรงุ
มาเป็นล าดับดังนี ้

ลดปรมิาณสารตะก ัว่ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิไดม้มีตเิมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2532 ใหล้ดปรมิาณสารตะกั่วในน ้ามัน
เบนซนิพเิศษ และเบนซนิธรรมดาใหอ้ยูใ่นระดับต า่ จากเดมิ 0.40 กรัม/ลติร ใหเ้หลอืเพยีง 0.15 กรัม/ลติร โดย
กระทรวงพาณชิยไ์ดอ้อกประกาศก าหนดคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิและมผีลบังคับใช ้ตัง้แตว่นัที ่1 กันยายน 
2536 เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตาม เพือ่ใหก้ารลดปรมิาณสารตะกั่วด าเนนิการไดเ้ร็วขึน้ คณะรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบ
ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิใหก้ระทรวงพาณชิยอ์อกประกาศก าหนดคณุภาพน ้ามัน
เชือ้เพลงิใหใ้ชบ้ังคับเร็ว ขึน้ จากวนัที ่1 กันยายน 2536 เป็นวนัที ่1 มกราคม 2536 

ในชว่งของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ไดก้ าหนดเป้าหมายใหม้ี
การยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามันเบนซนิพเิศษทีม่สีารตะกั่ว ภายในปลายแผน เพือ่ลดปรมิาณสารตะกั่วใหห้มดไป
ในทีส่ดุ โดยเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2535 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหล้ดปรมิาณสารตะกั่วในน ้ามันเบนซนิธรรมดา
จาก 0.15 กรัม/ลติร เหลอืไมเ่กนิ 0.013 กรัม/ลติร โดยกระทรวงพาณชิยไ์ดอ้อกประกาศใหม้ผีลบังคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2538 และตอ่มา เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2537 ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงก าหนดเวลาบังคับใหน้ ้ามัน
เบนซนิธรรมดาเป็น น ้ามันไรส้ารตะกั่วเร็วขึน้ โดยใหม้ผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2537 

หลังจากนัน้เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2538 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหย้กเลกิน ้ามนัเบนซนิทีม่สีารตะกั่วใหม้ผีลบังคับ
ใช ้เร็วขึน้อกี จากวนัที ่1 สงิหาคม 2537 เป็นวนัที ่1 มกราคม 2539 และใหก้ าหนดคณุภาพน ้ามันเบนซนิไร ้
สารตะกั่วทีม่สีารเคลอืบบา่วาลว์ เพือ่ใหร้ถยนตเ์กา่ทีม่บีา่วาลว์ออ่นสามารถใชน้ ้ามันไรส้ารตะกั่วได ้ทัง้นี ้การ
ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) หรอืปัจจบุันคอื บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นผูค้า้น ้ามันรายแรกที่
ยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามันเบนซนิทีม่สีารตะกั่ว ตัง้แตว่นัที ่15 กรกฎาคม 2538 ซึง่เป็นการยกเลกิกอ่นมาตรการ
จะบังคับใชป้ระมาณ 6 เดอืน และโรงกลั่นน ้ามันภายในประเทศไดห้ยดุผลติน ้ามันเบนซนิทีม่สีารตะกั่ว ตัง้แต่
เดอืนตลุาคม 2538 จนเมือ่ส ิน้ปี พ.ศ. 2538 น ้ามันเบนซนิทีม่สีารตะกั่วก็ไดห้มดไปจากตลาดน ้ามัน ในทีส่ดุ 
และตอ่มาเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2541 ไดม้กีารยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามันเบนซนิไรส้ารตะกั่วทีม่สีารเคลอืบบา่
วาลว์ เนือ่งจากรถยนตร์ุน่เกา่เหลอืใชง้านอยูน่อ้ย และจากผลการศกึษาวจัิยของ ปตท. พบวา่รถยนตร์ุน่เกา่
สามารถเตมิน ้ามันทีไ่มม่สีารเคลอืบบา่วาลว์ได ้โดยไมม่ปัีญหาสกึหรอของเครือ่งยนต ์

ลดสารพษิอืน่ๆ  

นอกจากการลดปรมิาณสารตะกั่วในน ้ามันเบนซนิแลว้ ไดม้กีารปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเบนซนิโดยวธิกีารตา่งๆ 
เพือ่ลดสารพษิอืน่ๆ โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2535 และเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2537 
ใหม้กีารปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเบนซนิ ดังนี้ 

 ลดอณุหภมูกิารกลั่นเพือ่ชว่ยลดสารไฮโดรคารบ์อนและคารบ์อนมอนอกไซด ์โดยใหม้ผีลบังคับ
ใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2536 ดังนี ้

อัตราการระเหย จากเดมิ (องศาเซลเซยีส) เหลอื (องศาเซลเซยีส) 



10 % 75 70 

50 % 125 110 

90 % 190 170 

จดุเดอืดสดุทา้ย 215 200 

 ก าหนดปรมิาณออกซเิจนในน ้ามันเบนซนิพเิศษรอ้ยละ 1-2 โดยน ้าหนัก เพือ่ลดกา๊ซ
คารบ์อนมอนอกไซด ์และใหด้ าเนนิการโดยความสมัครใจ โดยรัฐจะลดการเก็บเงนิเขา้กองทนุ
น ้ามันเชือ้เพลงิ 20 สตางค/์ลติร 

 ก าหนด Front end octane number ส าหรับน ้ามันเบนซนิธรรมดาอยา่งต า่ 87 RON เพือ่ลด
สารพษิและใหก้ารเรง่เครือ่งดขี ึน้ 

 ก าหนดปรมิาณสารอะโรมาตคิ (Aromatic) ในน ้ามันเบนซนิพเิศษไรส้ารตะกั่ว และทีม่สีารตะกั่ว
ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 โดยปรมิาตร มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2537 และในน ้ามันเบนซนิ
ธรรมดาใหไ้มเ่กนิรอ้ยละ 35 โดยปรมิาตร มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2543  

 ก าหนดปรมิาณสารเบนซนี (Benzene) ซึง่เป็นสารกอ่มะเร็งใหม้ปีรมิาณสงูสดุ รอ้ยละ 3.5 โดย
ปรมิาตร มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2536 

 ก าหนดใหเ้ตมิสาร Detergent additive ในน ้ามันเบนซนิพเิศษ และเบนซนิธรรมดา โดยมผีล
บังคับใชก้อ่นวนัที ่1 มกราคม 2538 และตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2538 ตามล าดับ เพือ่เป็นสาร
ท าความสะอาดเครือ่งยนตแ์ละลดกา๊ซพษิ 

 ก าหนดใหเ้ตมิสาร MTBE (Methyl t-butyl ether) ในน ้ามันเบนซนิทีม่สีารตะกั่ว และไรส้าร
ตะกั่ว รอ้ยละ 5.5-11.0 โดยปรมิาตร เพือ่ลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์มผีลบังคับใช ้

ตัง้แตว่นัที ่20 เมษายน 2538 

ตอ่มาเมือ่ประเทศประสบภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตร ีจงึไดม้มีตเิมือ่วนัที ่9 ธันวาคม 
2540 ใหพ้จิารณาปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเบนซนิเพือ่ลดตน้ทนุการผลติและการใชเ้งนิตรา ตา่งประเทศในการ
น าเขา้สารเตมิแตง่ โดยใหย้กเลกิการเตมิสารเตมิแตง่ ทีไ่มจ่ าเป็น และการผลติน ้ามันทีม่คีา่ออกเทนสงูกวา่
มาตรฐาน คอื เบนซนิออกเทน 97 โดยใหก้ าหนดคณุภาพน ้ามันเบนซนิเป็น 3 ประเภทตามคา่ออกเทนใหม ่
ดังนีค้อื เบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออกเทน 91 และเบนซนิออกเทน 87 

1.2 การปรบัปรงุคณุภาพน า้มนัเตา 

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ ์2537 ใหด้ าเนนิการแกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากการ
ใชน้ ้ามันเตาในบรเิวณ พืน้ทีท่ีม่โีรงงานอตุสาหกรรม และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยใหก้ าหนดคณุภาพน ้ามันเตา
ทีจ่ าหน่ายในเขตกรงุเทพมหานครและสมทุรปราการ ส าหรับ น ้ามันเตาชนดิที ่1-4 มกี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 
และชนดิที ่5 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2537 แตส่ าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนอืใหใ้ชน้ ้ามัน
เตามกี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2537 สว่นโรงไฟฟ้าพระนครใตใ้หใ้ชน้ ้ามันเตาทีม่สีดัสว่น
ระหวา่งก ามะถัน ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 และรอ้ยละ 0.5 โดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.7 ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2537 
โดยใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนดมาตรฐานการระบายกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากโรง งานอตุสาหกรรม
ในเขตกรงุเทพมหานครและสมทุรปราการใหส้อดคลอ้งกับการก าหนด คณุภาพน ้ามันเตาดังกลา่ว 

นอกจากนี ้ไดม้กีารก าหนดคณุภาพน ้ามันเตาทีจ่ะจ าหน่ายในพืน้ทีท่ั่วราชอาณาจักร ยกเวน้ในเขต
กรงุเทพมหานครและสมทุรปราการ ส าหรับน ้ามันเตาชนดิที ่1-2 มกี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ชนดิที ่3-4 มี
ก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 3 และชนดิที ่5 มกี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2.5 ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2541 รวมทัง้ ให ้
โรงไฟฟ้าบางปะกงใชน้ ้ามันเตาทีม่กี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2538 เพือ่ชว่ยลดปรมิาณกา๊ซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีป่ลอ่ยออกมาจากโรงไฟฟ้าบางปะกง ส าหรับในอนาคตหากพืน้ทีใ่ดมสีภาพความรนุแรง
ของปัญหามลพษิทางอากาศทีเ่กดิจาก การใชน้ ้ามันเตา รัฐบาลก็อาจจะพจิารณาขยายพืน้ทีบ่ังคับใชน้ ้ามันเตา
ก ามะถันต า่เพิม่ข ึน้ 

1.3 การปรบัปรงุคณุภาพน า้มนัดเีซล 

รัฐบาลไดม้นีโยบายใหป้รับปรงุคณุภาพน ้ามันดเีซลหมนุเร็ว ตัง้แตป่ลายปี พ.ศ. 2533 โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2533 ใหก้ าหนดคณุภาพน ้ามันดเีซลหมนุเร็วทีม่กี ามะถันต า่เป็น 2 ชนดิ คอื ชนดิที ่1 มี
ก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 1 โดยน ้าหนัก และชนดิที ่2 มกี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 โดยน ้าหนัก โดยใหร้ะยะเวลา
แกโ่รงกลั่นน ้ามันในประเทศในการสรา้งหน่วยก าจัดก ามะถันเป็น เวลา 3 ปี 



ส าหรับน ้ามันดเีซลหมนุเร็วชนดิที ่1 ใหใ้ชบ้ังคับท่ัวราชอาณาจักร ยกเวน้กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธานี 
และสมทุรปราการ สว่นน ้ามันดเีซลหมนุเร็วชนดิที ่2 ใหใ้ชบ้ังคับเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ี
ปทมุธาน ีและสมทุรปราการ ตัง้แตว่นัที ่16 เมษายน 2535 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2536 และตัง้แตว่นัที ่1 
กันยายน 2536 เป็นตน้มา ก าหนดใหน้ ้ามันดเีซลหมนุเร็วชนดิที ่2 ทีม่กี ามะถันรอ้ยละ 0.5 มผีลบังคับใชท่ั้ว
ราชอาณาจักร 

หลังจากนัน้ คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2535 เห็นชอบใหล้ดปรมิาณก ามะถันในน ้ามันดเีซล
หมนุเร็วลงอกีจากรอ้ยละ 0.5 เหลอืรอ้ยละ 0.25 โดยน ้าหนัก เพือ่ลดปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์โดยใหม้ี
ผลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2539 และใหล้ดก ามะถันจากรอ้ยละ 0.25เหลอืรอ้ยละ 0.05 โดยน ้าหนัก มี
ผลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2543 ตอ่มาเมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2539 คณะรัฐมนตรไีดม้กีารพจิารณาให ้
เลือ่นก าหนดเวลาบังคับใชน้ ้ามันดเีซลหมนุเร็ว ก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ใหเ้ร็วขึน้จากวันที ่1 มกราคม 
2543 เป็นวนัที ่1 มกราคม 2542 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการก าหนดมาตรฐานไอเสยีรถยนตด์เีซลขนาดเล็ก  

นอกจากการลดปรมิาณก ามะถันในน ้ามันดเีซลเพือ่ลดปัญหากา๊ซซลัเฟอร ์ไดออกไซดแ์ลว้ รัฐบาลได ้
ก าหนดใหม้กีารปรับปรงุในเรือ่งอืน่ๆ ดว้ย เพือ่ลดปัญหาควนัด า และฝุ่ นละออง เชน่ การลดคา่ความถว่งจ าเพาะ 
การลดคา่ความหนดื การลดอณุหภมูกิารกลั่น เป็นตน้ 

 

2. การควบคมุไอระเหยของน า้มนัเบนซนิ 

กา๊ซไฮโดรคารบ์อนทีเ่กดิจากการระเหยของน ้ามันเบนซนิในขณะทีม่กีารขนถา่ย ล าเลยีง และเตมิน ้ามันใน
สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ เมือ่รวมตัวกับฝุ่ นละอองและแสงอาทติยใ์นบรรยากาศแลว้จะท าใหเ้กดิกา๊ซโอโซน 
(Ozone) และท าใหเ้กดิหมอก มผีลใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่เนือ้เยือ่นัยนต์าได ้ดังนัน้ นอกจากรัฐบาลจะมี
นโยบายใหป้รับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิดังกลา่วขา้งตน้ แลว้ เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2539 คณะรัฐมนตรไีดม้ี
มตใิหม้กีารควบคมุไอระเหยของน ้ามันเบนซนิ โดยใหต้ดิอปุกรณ์เก็บไอระเหยของน ้ามันเบนซนิทีค่ลังน ้ามัน 
รถบรรทกุน ้ามัน และสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ และใหก้รมโยธาธกิารด าเนนิการแกไ้ขประกาศใหส้อดคลอ้ง
กัน ดังนี ้

การตดิต ัง้อปุกรณ์เก็บไอน า้มนัระดบัที ่1 ใหม้กีารตดิตัง้ในคลังน ้ามัน รถบรรทกุน ้ามัน และสถานบีรกิาร
น ้ามันเชือ้เพลงิ ดังนี ้

 ในเขตกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมทุรปราการ ใหส้ถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิที่
จัดตัง้ขึน้ใหม ่ตดิตัง้อปุกรณ์ดังกลา่วทันททีีก่รมโยธาธกิารด าเนนิการแกไ้ขประกาศกรมโยธาธ ิ
การแลว้เสร็จและมผีลใชบ้ังคับ สว่นสถานบีรกิารฯ ทีจั่ดตัง้ขึน้กอ่นการแกไ้ขประกาศ ใหต้ดิตัง้
อปุกรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่1 มกราคม 2543 

 ในเขตจังหวดัอืน่ ๆ ใหก้ าหนดเวลาบังคับใชต้ามสภาพความรนุแรงของปัญหา 

การตดิต ัง้อปุกรณ์เก็บไอน า้มนัระดบัที ่2 ใหด้ าเนนิการดังนี ้

 ในเขตกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมทุรปราการ ใหส้ถานบีรกิารฯ รมิถนนทีม่คีวาม
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 8 เมตร แตไ่มถ่งึ 12 เมตร และสถานบีรกิารฯ ใตอ้าคารทีอ่าจ มกีารอนุญาตให ้
จัดสรา้งไดใ้นระยะตอ่ไป ตอ้งตดิตัง้อปุกรณ์ดังกลา่วทันท ีสว่นสถานบีรกิารฯ รมิถนนทีม่คีวาม
กวา้งตัง้แต ่12 เมตร ขึน้ไป จะก าหนดเวลาบังคับใชใ้นระยะตอ่ไป 

 ในเขตจังหวดัอืน่ ๆ จะก าหนดเวลาบังคับใชต้ามสภาพความรนุแรงของปัญหา 

อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากการเกดิวกิฤตเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 ผูป้ระกอบการจงึขอผอ่นผันการตดิตัง้อปุกรณ์
เก็บไอน ้ามันระดับที ่1 จากวนัที ่1 มกราคม 2543 เป็นภายในวนัที ่1 กรกฎาคม 2544 เนือ่งจากอปุกรณ์
ดังกลา่วตอ้งสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ และการตดิตัง้ตอ้งทยอยด าเนนิการไปทลีะสว่นเพือ่มไิมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่
การ ประกอบธรุกจิ คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่ วนัที ่28 มนีาคม 2543 ใหผ้อ่นผันได ้ซึง่การด าเนนิการของ
ผูป้ระกอบการไดแ้ลว้เสร็จตามทีข่อผอ่นผันแลว้ 

 



3. การก าหนดมาตรฐานอากาศเสยีจากยานพาหนะ 

การลดมลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจากการเผาไหมข้องน ้ามันเชือ้เพลงิในยานพาหนะ นอกจากการปรับปรงุ
คณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ ตอ้งมกีารควบคมุมลพษิทีอ่อกจากทอ่ไอเสยีของยานพาหนะควบคูก่ันไปดว้ย จงึ
จะเกดิผลในการแกไ้ขปัญหามลภาวะไดอ้ยา่งสมบรูณ์ โดยจะตอ้งมกีารออกประกาศมาตรฐานอากาศเสยีจาก
ยานพาหนะและใหม้ผีลบังคับใช ้สอดคลอ้งกับการปรับปรงุ คณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ ในชว่งทีผ่า่นมา ส านักงาน
มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) ไดม้กีารออกประกาศก าหนดมาตรฐานอากาศเสยีจากยานพาหนะ 
โดยองิมาตรฐานของ Economic Commission for Europe Regulation ทีเ่ป็นมาตรฐานสากลท่ัวโลก ดังนี ้

3.1 รถยนตใ์หมท่ีใ่ชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิ 

ขอบเขตของมาตรฐานครอบคลมุเฉพาะรถยนตน่ั์ง รถบรรทกุ และรถยนตน่ั์งทีด่ัดแปลงมาจากรถบรรทกุทีม่มีวล
เต็มอัตราบรรทกุ (น ้าหนักรถรวมน ้าหนักบรรทกุ) ไมเ่กนิ 3,500 กโิลกรัม การก าหนดมาตรฐานมคีวามเขม้งวด
ขึน้เป็นล าดับ โดยเริม่ประกาศมาตรฐานระดับที ่1 เป็นมาตรฐานท่ัวไป เมือ่วันที ่17 มถินุายน 2535 หลังจากนัน้
ไดม้กีารประกาศบังคับใชม้าตรฐานระดับที ่2 เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2536 และมาตรฐานระดับที ่3 ตัง้แตว่นัที ่
29 สงิหาคม 2538 ซึง่มาตรฐานนีม้คีวามเขม้งวดขึน้เฉพาะรถยนตน่ั์งไมเ่กนิ 6 ทีน่ั่งเทา่นัน้ 

ตอ่มาไดป้ระกาศบังคับใชม้าตรฐานระดับที ่4 ตัง้แตว่นัที ่12 สงิหาคม 2540 เพือ่ใหค้รอบคลมุส าหรับรถตู ้
รถปิคอัพ และรถดัดแปลงตา่งๆ ปัจจบุันไดม้กีารประกาศใชม้าตรฐานระดับที ่6 แลว้ตัง้แตว่นัที ่30 มนีาคม 
2543 โดยมาตรฐานการระบายกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ลดลงจากมาตรฐานระดับที ่1 ซึง่ก าหนดไวท้ี ่
14.50 - 27.50 กรัม/กโิลเมตร เหลอืเพยีง 2.20 - 5.00 กรัม/กโิลกรัม สว่นกา๊ซไฮโดรคารบ์อนและไนโตรเจน
ออกไซด ์(HC + NO) ลดลงจากมาตรฐานระดับที ่1 ซึง่ก าหนดไวท้ี ่4.75 - 7.00 กรัม/กโิลเมตร เหลอืเพยีง 
0.50 - 0.70 กรัม/กโิลเมตร 

ตารางที ่1 การก าหนดมาตรฐานการระบายไอเสยีจากรถยนตใ์หมเ่ครือ่งยนตเ์บนซนิ 

มาตรฐาน 
(เลขที ่
มอก.) 

เทยีบเทา่ 
มาตรฐาน 

ครอบคลมุประเภท
รถ 

CO 
g/km 

HC + NO 
g/km 

NOx 
g/km 

วนับงัคบั
ใช ้

ระดับที ่1 
(1085-
2535) 

ECE R 15-04 - 14.50-
27.50 

4.75-7.00 - 17 ม.ิย. 35 

ระดับที ่2 ECE R 83  รถยนตน่ั์งไมเ่กนิ6 ที่
น่ัง 

6.25-11.25 1.63-3.75 0.875-
1.500 

13 ม.ค. 36 

(1120-
2535) 

  รถยนตน่ั์งเกนิ6 ทีน่ั่ง 14.50-
27.50 

4.75-7.00 -   

ระดับที ่3 ECE R 83-01 
(B) 

รถยนตน่ั์งไมเ่กนิ6 ที่
น่ัง 

2.72  0.97 - 29 ส.ค. 38 

(1280-
2538) 

  รถยนตน่ั์งเกนิ6 ทีน่ั่ง 14.50-
27.50 

4.75-7.00 -   

ระดับที ่4 DRT 93/59/EEC รถยนตน่ั์งไมเ่กนิ6 ที่
น่ัง 

2.72 0.97 - 12 ส.ค. 39 

(1365-
2539) 

  รถยนตน่ั์งเกนิ6 ทีน่ั่ง 2.72-6.90 0.97-1.70 -   

ระดับที ่5 DRT 94/12/EEC - 2.20 0.50 - 9 ก.พ. 41 

(1440-
2540) 

  - 2.72-6.90 0.97-1.70 -   

ระดับที ่6 DRT/96/69/EEC - 2.20 0.5 - 30 ม.ีค. 43 

    - 2.2-5.0 0.5-0.7 -   

ทีม่า : ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 



3.2 รถยนตใ์หมข่นาดเล็กทีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซล 

ขอบเขตของมาตรฐานครอบคลมุเฉพาะรถยนตน่ั์งไมเ่กนิ 9 ทีน่ั่ง รถบรรทกุทีม่มีวลเต็มอัตราบรรทกุ (น ้าหนักรถ
รวมน ้าหนักบรรทกุ) ไมเ่กนิ 3,500 กโิลกรัม และรถยนตน่ั์งดัดแปลงจากรถบรรทกุทีม่มีวลเต็มอตัราบรรทกุไม่
เกนิ 3,500 กโิลกรัม (ไมจ่ ากัดจ านวนทีน่ั่ง) การก าหนด มาตรฐานมคีวามเขม้งวดขึน้เป็นล าดับ โดยเริม่ประกาศ
บังคับใชม้าตรฐานระดับที ่1 ตัง้แตว่นัที ่29 มถินุายน 2536 และมาตรฐานระดับที ่2 ตัง้แตว่นัที ่31 สงิหาคม 
2538 ซึง่มาตรฐานนีม้คีวามเขม้งวดขึน้เฉพาะรถยนตน่ั์งไมเ่กนิ 6 ทีน่ั่ง 

ตอ่มาไดป้ระกาศบังคับใชม้าตรฐานระดับที ่3 ตัง้แตว่นัที ่12 สงิหาคม 2539 เพือ่ใหค้รอบคลมุส าหรับรถตู ้
รถปิคอัพ และรถดัดแปลงตา่งๆ ปัจจบุันไดม้กีารประกาศใชม้าตรฐานระดับ 5 ตัง้แตว่นัที ่31 มนีาคม 2543 โดย
มาตรฐานการระบายกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์กา๊ซไฮโดรคารบ์อนและไนโตรเจนออกไซด ์และฝุ่ นละออง 
(Particulate Matter : PM) ลดลงจาก มาตรฐานระดับที ่1 ส าหรับรถยนตน่ั์งไมเ่กนิ 6 ทีน่ั่ง ซึง่ก าหนดไวท้ี ่
7.50-11.25 2.00-3.75 และ 0.14 กรัม/กโิลเมตร ตามล าดับ เหลอืเพยีง 1.00 0.70 และ 0.08 กรัม/กโิลเมตร 
ตามล าดับ  

ตารางที ่2 การก าหนดมาตรฐานการระบายไอเสยีจากรถยนตใ์หมข่นาดเล็ก ทีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซล 

มาตรฐาน 
(เลขที ่
มอก.) 

เทยีบเทา่ 
มาตรฐาน 

ครอบคลมุ
ประเภทรถ 

CO 
g/km 

HC + NO 
g/km 

NOx 
g/km 

PM 
g/km 

วนับงัคบั
ใช ้

ระดับที ่1 
(1140-
2536) 

ECE R 83 ( C ) 
และ ECE R 24 

รถยนตน่ั์งไม่
เกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

7.5-11.25 2.0-3.75 1.5 - 23 ม.ิย. 36 

    รถยนตน่ั์งเกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

14.5-27.5 4.75-7.0 - -   

ระดับที ่2 
(1285-
2538) 

ECE R 83-01 ( 
C ) และ ECE R 

24 

รถยนตน่ั์งไม่
เกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

2.72  0.97  - 0.14 31 ส.ค. 
38 

    รถยนตน่ั์งเกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

14.5-27.5 4.75-7.0 - -   

ระดับที ่3 
(1370-
2539) 

DRT 
93/59/EEC 

รถยนตน่ั์งไม่
เกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

2.72  0.97  - 0.14  12 ส.ค. 
39 

    รถยนตน่ั์งเกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

2.72-6.90  0.97-1.70  - 0.14-0.25    

ระดับที ่4 
(1435-
2540) 

DRT 
94/12/EEC 

รถยนตน่ั์งไม่
เกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

1.0  0.7-0.9  - 0.08-0.1  9 ก.พ. 40 

    รถยนตน่ั์งเกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

2.72-6.90  0.97-1.70  - 0.14-0.25    

ระดับที ่5 
(1875-
2542) 

DRT 
96/69/EEC 

รถยนตน่ั์งไม่
เกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

1.0  0.7  - 0.08  31 ม.ีค. 
43 

    รถยนตน่ั์งเกนิ 
6 ทีน่ั่ง 

0.7-1.2  0.7-1.2  - 0.08-0.17    

ทีม่า : ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

3.3 รถยนตใ์หมข่นาดใหญท่ีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซล 

ขอบเขตของมาตรฐานครอบคลมุเฉพาะรถยนตน่ั์งเกนิ 9 ทีน่ั่งและรถบรรทกุทีม่มีวลเต็มอตัราบรรทกุ (น ้าหนัก
รถรวมน ้าหนักบรรทกุ) เกนิ 3,500 กโิลกรัม มกีารออกประกาศมาตรฐานระดบัที ่1 เป็นมาตรฐานท่ัวไป และ



บังคับใชเ้มือ่วนัที ่13 กันยายน 2536 ตอ่มาคณะกรรมการ สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิไดม้มีตใิหบ้ังคับใชม้าตรฐาน
ระดับที ่2 (EURO I) ตัง้แตว่นัที ่25 ธันวาคม 2538 และมาตรฐานระดับที ่3 (EURO II) ตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 
2541 โดยมาตรฐานการระบายไอเสยีระดับที ่3 ลดลงจากระดับที ่1 กวา่รอ้ยละ 50 

ตารางที ่3 การก าหนดมาตรฐานการระบายไอเสยีจากรถยนตใ์หมข่นาดใหญท่ีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซล 

มาตรฐาน 
(เลขที ่
มอก.) 

เทยีบเทา่ 
มาตรฐาน 

ครอบคลมุ 
ประเภทรถ 

CO 
g/KWH 

HC + NO 
g/KWH 

NOx 

g/KWH 
PM 

g/KWH 
วนับงัคบั

ใช ้

ระดับที ่1 
(1180-
2536) 

ECE R 49-01 รถยนตแ์ละ
รถบรรทกุ 

ทีม่มีวลมากกวา่ 
3500 kg 

11.2  2.4  14.4 - 13 ก.ย. 36 

ระดับที ่2 
(1290-
2538) 

EURO I หรอื 
91/542(A)/EEC 

รถยนตน่ั์งเกนิ 9 ที่
น่ัง 

และรถบรรทกุทีม่ี
มวล 

มากกวา่ 3500 kg 

4.5  1.1  8.0  0.36  25 ธ.ค. 38 

ระดับที ่3 
(1295-
2538) 

EURO II หรอื 
DRT 96/1/EC 

รถยนตน่ั์งเกนิ 9 ที่
น่ัง 

และรถบรรทกุทีม่ี
มวล 

มากกวา่ 3500 kg 

4.0  1.1  7.0  0.15  1 ส.ค. 41 

ทีม่า : ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

3.4 รถจกัรยานยนตใ์หม ่

ขอบเขตของมาตรฐานครอบคลมุเฉพาะรถจักรยานยนตท์ีม่มีวลรถเปลา่ (น ้าหนักรถไมร่วมน ้าหนักบรรทกุ) นอ้ย
กวา่ 400 กโิลกรัม มคีวามเร็วออกแบบสงูสดุมากกวา่ 50 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง และมปีรมิาตรกระบอกสบูมากกวา่ 
50 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร การก าหนดมาตรฐานเริม่บังคับใชม้าตรฐานระดับที ่1 ตัง้แตว่นัที ่23 พฤศจกิายน 2535 
หลังจากนัน้ไดป้ระกาศบังคับใชม้าตรฐานระดับที ่2 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2536 ตอ่มาคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตไิดม้มีตใิหป้ระกาศบังคับใชม้าตรฐานระดับ ที ่3 โดยก าหนดคา่กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(CO) ตอ้งไมเ่กนิ 13 กรัมตอ่กโิลเมตร และคา่กา๊ซไฮโดรคารบ์อน (HC) ตอ้งไมเ่กนิ 5 กรัมตอ่กโิลเมตร 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 สมอ. ไดอ้อกประกาศบังคับใชม้าตรฐานระดับที ่3 และระดับที ่4 
ส าหรับรถจักรยานยนตท์กุขนาด ตัง้แตว่นัที ่24 มถินุายน 2539 และ ตัง้แตว่นัที ่18 ตลุาคม 2542 ตามล าดับ 

ตารางที ่4 การก าหนดมาตรฐานการระบายไอเสยีจากรถจกัรยานยนตใ์หม ่

มาตรฐาน 
(เลขที ่มอก.) 

เทยีบเทา่ 
มาตรฐาน 

ครอบคลมุ 
ประเภทรถ 

CO 
g/km 

PM 
g/km 

วนับงัคบั
ใช ้

ระดับที ่1 (1105-
2535) 

ECE R 40-00 รถจักรยานยนต ์2 
จังหวะ 

16-40  10-15  23 พ.ย. 35 

    รถจักรยานยนต ์4 
จังหวะ 

25-50  7-10    

ระดับที ่2 (1185-
2536) 

ECE R 40-01 รถจักรยานยนต ์2 
จังหวะ 

12.8-32  8.0-12  10 ส.ค. 36 

    รถจักรยานยนต ์4 
จังหวะ 

17.5-35  4.2-6    

ระดับที ่3 (1360-
2536) 

N.A. ทกุขนาด 13.0  5.0  24 ม.ิย. 39 



ระดับที ่4 (1650-
2541) 

EEC 97/24 EC ทกุขนาด 4.5 3.0 18 ต.ค. 42 

  JASO T 902-
95 

        

ทีม่า : ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

 

4. การแกไ้ขปญัหาน า้มนัหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ 

เนือ่งจากสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ มกีารปลอ่ยน ้ามันทีใ่ชแ้ลว้ ปะปนมากับน ้าเสยีเป็นจ านวนมาก สง่ผล
กระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม และยังมกีารน าน ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้มาผา่นกระบวนการทางเคมแีลว้น ากลับมาขาย
เป็นน ้ามันเครือ่งใหม ่ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค ดังนัน้ เพือ่เป็นการ แกไ้ขปัญหาดังกลา่ว คณะรัฐมนตรจีงึได ้
มมีตเิมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2537 ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนรว่มกันด าเนนิการแกไ้ขปัญหา
ดังกลา่ว 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่22 กมุภาพันธ ์2538 กระทรวงพาณชิย ์ไดด้ าเนนิการออกประกาศปรับปรงุ ขอ้ก าหนดคณุภาพ
ของน ้ามันหลอ่ลืน่เหลว ทีใ่ชก้ับเครือ่งยนตเ์บนซนิสีจั่งหวะ และเครือ่งยนตด์เีซลหมนุเร็ว ใหเ้หมาะสมกับความ
ตอ้งการของเครือ่งยนต ์และครอบคลมุถงึชนดิของน ้ามันหลอ่ลืน่เหลวทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาดดว้ย โดย
ก าหนดใหผู้ผ้ลติและผูน้ าเขา้ตอ้งผา่นการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑน์ ้ามันหลอ่ ลืน่เหลวกอ่นทีจ่ะจ าหน่าย เพือ่เป็น
การป้องกันสนิคา้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน โดยผูบ้รโิภคสามารถสงัเกตทะเบยีนผลติภัณฑบ์นฉลากทีก่รมทะเบยีน
การคา้ กระทรวงพาณชิย ์เป็นผูอ้อกให ้ซึง่ประกาศดังกลา่วมผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม 2538 เป็นตน้
มา 

หลังจากนัน้ กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดใหโ้รงงานทีผ่ลติ
น ้ามันหลอ่ลืน่ หรอืโรงงานทีม่กีารใชน้ ้ามันหลอ่ลืน่ตอ้งจัดท ารายงานวธิกีารเก็บรักษา และวธิกีารก าจัดท าลาย
ใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมทราบทกุๆ 3 เดอืน นอกจากนี ้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักนายกรัฐมนตร ี
ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2539ก าหนดใหน้ ้ามันเกยีร ์และน ้ามันเครือ่งเป็นสนิคา้
ควบคมุฉลาก ซึง่จะตอ้งมกีารปิดฉลากกอ่นน าออกขายเป็นภาษาไทยทีภ่าชนะบรรจ ุโดยใหร้ะบชุือ่ผูผ้ลติ และ
สถานทีป่ระกอบการของผูผ้ลติ ชัน้คณุภาพ ปรมิาตรสทุธ ิและค าแนะน าในการใช ้หรอืขอ้หา้มใช ้เพือ่ประโยชน์
แกผู่บ้รโิภคในการเลอืกใชอ้ยา่งถกูตอ้ง และปลอดภัย 

ในปี พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาตไิดด้ าเนนิการประชาสมัพันธเ์กีย่ว กับ
น ้ามันหลอ่ลืน่ผา่นสือ่ทางโทรทัศน ์วทิย ุและสิง่พมิพ ์เพือ่เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกับน ้ามันหลอ่ลืน่ใหผู้บ้รโิภค
สามารถเลอืกซือ้ น ้ามันหลอ่ลืน่ทีม่คีณุภาพเหมาะสมกับเครือ่งยนต ์นอกจากนีไ้ดม้กีารวา่จา้งสถาบันวจัิยและ
เทคโนโลยขีอง ปตท. ด าเนนิการศกึษาแนวทางการจัดระบบการจัดเก็บ รวบรวม ขนสง่น ้ามันหลอ่ลืน่ทีใ่ชแ้ลว้ 
และสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารจัดเก็บน ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ เพือ่น าไปก าจัดหรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งถกูตอ้ง ซึง่ผล
การศกึษาสรปุไดด้ังนี ้

1. กลุม่ผูใ้ชน้ ้ามันหลอ่ลืน่ ไดแ้ก ่กลุม่ยานยนต ์กลุม่อตุสาหกรรม กลุม่ประมง และกลุม่ราชการและ
รัฐวสิาหกจิมปีรมิาณการใชใ้นปี 2540 ประมาณ 223 73 17 11 และ 5 ลา้นลติร/ปี ตามล าดับ 

2. น ้ามันหลอ่ลืน่ทีผ่า่นกระบวนการบ าบัดในประเทศขณะนีไ้มเ่หมาะแกก่ารน าไป ใชเ้ป็น
น ้ามันหลอ่ลืน่พืน้ฐานใชใ้หม ่(Re-Used) แตน่่าจะเหมาะแกก่ารน าไปทดแทนเชือ้เพลงิใน 
อตุสาหกรรมบางประเภท เชน่ ปนูซเีมนต ์หรอือาจจะน าไปผสมกับน ้ามันดบิในขบวนการกลั่น
ของโรงกลั่น จะใหค้ณุคา่ทางเศรษฐกจิในการจัดการดกีวา่วธิอีืน่ๆ 

3. กจิกรรมในการจัดการน ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ม ี4 สว่นหลัก คอื สว่นผลติ/แหลง่ก าเนดิ สว่นผูรั้บ
ขนสง่/จัดเก็บ สว่นกจิกรรมคลังและผูร้วบรวม และสว่นก าจัด/บ าบัดหรอืผูใ้ชป้ระโยชน ์
น ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้  

4. ในกจิกรรมหรอืธรุกจิหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการน ้ามันหลอ่ลืน่ใช ้แลว้ มอียู ่2 ธรุกจิหลกัคอื 
ธรุกจิการจัดเก็บ/ขนสง่น ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ (Collection Concession) ซึง่เป็นธรุกจิทีบ่คุคล 
หน่วยงาน หรอื นติบิคุคล ด าเนนิการในการซือ้ขายน ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ ณ จดุรวบรวมเบือ้งตน้ 



และธรุกจิคลังเก็บน ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ (Depot Concession) เป็นธรุกจิทีรั่บผดิชอบตอ่การเก็บ
รักษารวบรวมน ้ามันหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ ซึง่มกีจิกรรมในการซือ้และขาย ณ จดุคลงั 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่วเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรข์องกจิกรรมโดยรวมแลว้ หากจะใหโ้ครงการนีม้คีวามเป็นไปได ้
ในการลงทนุ รัฐจะตอ้งเขา้แทรกแซงราคา โครงการนีจ้งึจะเกดิขึน้ได ้

 

5. การตดิต ัง้ระบบก าจดักา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ทีโ่รงไฟฟ้าแม่
เมาะ 

โรงไฟฟ้าแมเ่มาะอยูท่ีอ่ าเภอแมเ่มาะ จังหวดัล าปาง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นทีใ่ชล้กิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิ
ไดรั้บอนุมัตจิากคณะ รัฐมนตรใีหส้รา้งเมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2515 จ านวน 2 เครือ่ง ขนาดก าลังผลติเครือ่งละ 
75 เมกะวตัต ์การกอ่สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2521 ตอ่มาไดม้กีารขยายก าลงัผลติเพิม่เตมิ รวมเป็นหน่วยผลติ
ไฟฟ้าทัง้ส ิน้ 13 เครือ่ง มกี าลังผลติรวม 2,625 เมกะวตัต ์โดยเครือ่งที ่12-13 เริม่ใชง้านในปี พ.ศ. 2538 
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะนับเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญท่ีส่ง่ไฟฟ้าเชือ่มโยงไปยังภาคเหนอื ตอนบนและลา่ง รวมทัง้
เชือ่มตอ่ไปยังภาคกลางจนถงึกรงุเทพมหานครและเชือ่มโยงกับภาคตะวนัออก เฉียงเหนอืดว้ย 

เมือ่เดอืนตลุาคม 2535 ไดเ้กดิปัญหามลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) อัน
เนือ่งมาจากสภาพอากาศปิดทีอ่ าเภอแมเ่มาะท าใหก้า๊ซ SO2 ไม ่สามารถกระจายผา่นเขา้สูบ่รรยากาศชัน้สงูได ้
จนมปีรมิาณสะสมเพิม่ขึน้ สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของประชาชนและสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงเป็น
อยา่ง มาก รัฐบาลจงึไดพ้จิารณาใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนนิการตดิตัง้ระบบก าจัด
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Flue Gas Desulphurization : FGD) แบบ Wet Lime stone Process ทีโ่รงไฟฟ้า
แมเ่มาะ เนือ่งจากเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการก าจัดก ามะถันสงูกวา่ระบบ Dry Type และสามารถชว่ยลด
ปรมิาณความเขม้ขน้ของ SO2 ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน โดยในชว่งแรกให ้กฟผ. ด าเนนิการตดิตัง้ FGD ส าหรับ
โรงไฟฟ้าเครือ่งที ่8 - 11 และใหห้ยดุการผลติเครือ่งที ่1 - 3 เมือ่เกดิสภาพอากาศปิด สว่นเครือ่งที ่12 - 13 
ซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งในขณะนัน้ก็ใหด้ าเนนิการตดิตัง้ FGD ดว้ย และให ้มกีารตดิตัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพ
อากาศแบบตอ่เนือ่ง และเชือ่มโยงสญัญาณไปทีห่อ้งควบคมุโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

ตอ่มาเมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์2537 กฟผ. ไดจ้า้งบรษัิท Sargent & Lundy Engineers จากสหรัฐอเมรกิาด าเนนิ
การศกึษาโครงการก าหนดมาตรการการจัดการสิง่แวดลอ้มใน โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ ผลการศกึษาสรปุไดว้า่ คา่
มาตรฐานของปรมิาณความเขม้ขน้ของกา๊ซ SO2 ในคาบเฉลีย่ 1 ชัว่โมง ทีเ่หมาะสมส าหรับพืน้ทีใ่นบรเิวณ
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะคอื 1,300 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร ดังนัน้ จงึควรตดิตัง้ระบบ FGD ส าหรับโรงไฟฟ้า
เครือ่งที ่4 - 7 ดว้ย เพือ่ใหค้ณุภาพอากาศในบรเิวณ ดังกลา่วมปีรมิาณความเขม้ขน้ของกา๊ซ SO2 เป็นไปตาม
มาตรฐาน คณะรัฐมนตรจีงึเห็นชอบให ้กฟผ. ด าเนนิการตดิตัง้ระบบ FGD เครือ่งที ่4 - 7 

กฟผ. ไดด้ าเนนิการตดิตัง้ FGD ทีโ่รงไฟฟ้าแลว้เสร็จทัง้หมดเมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์2543 โดยเครือ่งที ่8 - 9 
ตดิตัง้แลว้เสร็จเมือ่ปลายปี พ.ศ. 2540 เครือ่งที ่10 - 11 แลว้เสร็จเมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2541 เครือ่งที ่6 - 7 แลว้
เสร็จเมือ่วนัที ่18 ธันวาคม 2542 และเครือ่งที ่4 - 5 แลว้เสร็จเมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2543 

 

6. การแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากโรงไฟฟ้าบางปะกง 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา หา่งจากปากแมน่ ้า บางปะกง ขึน้มาตามล าน ้า
ประมาณ 11 กโิลเมตร การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าบางปะกงแบง่ออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี 
พ.ศ. 2520 ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นจ านวน 2 เครือ่ง ก าลังผลติเครือ่งละ 550 เมกะวตัต ์และ
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม (ใชไ้ดทั้ง้น ้ามันดเีซลและกา๊ซธรรมชาต)ิ จ านวน 5 เครือ่ง รวมก าลังผลติ 1,840 
เมกะวตัต ์การกอ่สรา้งระยะที ่1 เสร็จสมบรูณ์เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2527 และมพีธิเีปิดโรงไฟฟ้าเมือ่วนัที ่8 
มกราคม 2528 



ส าหรับการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะที ่2 เริม่ด าเนนิการตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2531 เนือ่งจากในชว่งปี 
พ.ศ. 2530 - 2531 เศรษฐกจิไทยขยายตัวสงูขึน้ สง่ผลใหก้ารใชไ้ฟฟ้าเพิม่สงูขึน้กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จงึเรง่พัฒนาแหลง่ผลติไฟฟ้า เพิม่ข ึน้ การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะ
ที ่2 ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น จ านวน 2 เครือ่ง ก าลังผลติเครือ่งละ 600 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นรว่ม จ านวน 3 เครือ่ง รวมก าลังผลติ 640 เมกะวตัต ์การกอ่สรา้งระยะที ่2 เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี 
พ.ศ. 2535 

โรงไฟฟ้าบางปะกงนับเป็นโรงไฟฟ้าแหง่แรกของประเทศทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตจิาก อา่วไทยเป็นเชือ้เพลงิในการ
ผลติไฟฟ้า เพือ่สนองนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการพัฒนาแหลง่ทรัพยากร ภายในประเทศมาใชป้ระโยชน ์
อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าบางปะกง ไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทัง้ทีเ่กดิ
จากการระบายน ้ารอ้นลงสูแ่ม ่น ้าบางปะกง และปัญหาเขมา่ควันจากปลอ่งโรงไฟฟ้าทีใ่ชน้ ้ามันเตาเป็นเชือ้เพลงิ 
กฟผ. จงึไดจั้ดท าแผนการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโรงไฟฟ้าบางปะ กง ซึง่ในชว่งที่
ผา่นมาไดม้กีารด าเนนิการ ไปแลว้ ดังนี้ 

1) การแกไ้ขปัญหาน ้าระบายความรอ้นโดยกอ่สรา้งหอหลอ่เย็น (Helper Cooling Tower) จ านวน 6 ชดุ โดย
เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2539 เพือ่ลดอณุหภมูขิองน ้าทีป่ลอ่ยลงสูแ่มน่ ้าบางปะกง
ใหอ้ยูใ่นระดับไมเ่กนิ 40 องศาเซลเซยีส ตามกฎหมายก าหนด และการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัอณุหภมูทิีก่ระชงัปลา
ของเกษตรกรเพือ่ตรวจสอบผล กระทบของอณุหภมูนิ ้าตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ควบคมุอณุหภมูทิีก่ระชงัปลาของ
เกษตรกร ไมใ่หเ้กนิ 35 องศาเซลเซยีส และหากอณุหภมูทิีก่ระชงัปลาสงูถงึ 35 องศาเซลเซยีล ก็จะเดนิหอ
หลอ่เย็นเพือ่ลดอณุหภมู ิ

2) การแกปั้ญหาเขมา่ควันจากปลอ่งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น โดยการกอ่สรา้งเครือ่งดักจับฝุ่ นไฟฟ้าสถติ 
(Electrostatic Precipitator) ทีโ่รงไฟฟ้าพลังความรอ้นทัง้ 4 โรง โดยเริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 แลว้
เสร็จเมือ่เดอืนสงิหาคม 2542 

3) การป้องกันปัญหาดา้นการจัดการ โดยน าระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช ้

งาน โดยเริม่วางระบบตัง้แตต่น้ปี พ.ศ. 2541 และไดรั้บใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันสิง่แวดลอ้มไทยเมือ่วนัที ่
9 มนีาคม 2543 มอีายกุารรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ภายหลังจากทีไ่ดรั้บใบรับรองจะมกีารตรวจสอบตดิตามผล
การด าเนนิงานโดยสถาบัน สิง่แวดลอ้มไทยทกุ 6 เดอืน 

4) การปลอ่ยพันธุป์ลากระพง จ านวน 29,999 ตัว ในแมน่ ้าบางปะกงเมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2543 ตามโครงการ
รักษ์แมน่ ้าบางปะกง 

5) การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพน ้าในแมน่ ้าบางปะกงปีละ 4 ครัง้ 

6) การป้องกันน ้ามันหกร่ัวไหลและมบีอ่แยกน ้ามัน (Oil Seperator) ออกจากน ้าทิง้ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานน ้าทิง้
กอ่นปลอ่ยลงสูแ่มน่ ้าบางปะกง 

7) การควบคมุและบ าบัดน ้าเสยีทางชวีภาพจากอาคารส านักงานใหม้ปีระสทิธภิาพและม ีคณุสมบัตติามที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้การน าน ้าทีบ่ าบัดแลว้มาใชร้ดตน้ไม ้

8) โครงการปลกูป่าชายเลนบรเิวณทา่เรอืรับน ้ามัน 

9) การศกึษาผลกระทบของสตัวน์ ้าในแมน่ ้าบางปะกง โดยวา่จา้งคณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
ท าการศกึษาผลกระทบของการระบายน ้าระบบหลอ่เย็นจากโรงไฟฟ้าบางปะกง 

นอกจากการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มดังกลา่วขา้งตน้แลว้ รัฐบาลยังมนีโยบายให ้กฟผ. ลดการใช ้

น ้ามันเตาในโรงไฟฟ้าบางปะกงลง และใหเ้พิม่การใชก้า๊ซธรรมชาตมิากขึน้ ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2543 เป็นตน้
มา 

 



7. การก าหนดมาตรการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้า เพือ่ลดปญัหา
มลพษิ 

กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ไดข้อความรว่มมอืใหส้ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ(สพช.) หรอื ปัจจบุันคอื ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
พจิารณาก าหนดแนวทางในการลดมลภาวะของโรงไฟฟ้าเกา่ทกุขนาด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้เสนอคา่
มาตรฐานการระบายมลพษิของกา๊ซซลัเฟอร ์ไดออกไซด ์(SO2) กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูของ
ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx as NO2) และฝุ่ นละออง (PM) ที ่กรมควบคมุมลพษิจะจัดท าขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหา
มลพษิใหล้ดนอ้ยลง ประกอบกับมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2540 ที่
ประชมุไดม้มีตมิอบหมายให ้ปตท. ด าเนนิการจัดหากา๊ซธรรมชาตเิพิม่เตมิใหแ้ก ่กฟผ. เพือ่ใชท้ดแทนน ้ามัน
เตาในโรงไฟฟ้าซึง่กอ่ ใหเ้กดิปัญหามลพษิ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารพจิารณาก าหนดมาตรการและแนวทางการใชเ้ชือ้ เพลงิในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
พรอ้มทัง้พจิารณาอัตราการปลอ่ยสารพษิใหอ้ยูภ่ายใตม้าตรฐานทีก่รมควบคมุ มลพษิเสนอและขดีความสามารถ
ของ ปตท. ในการจัดหากา๊ซธรรมชาตเิพิม่เตมิ การกอ่สรา้งทอ่กา๊ซธรรมชาต ิและการลดการใชน้ ้ามันเตาใน
โรงไฟฟ้า ซึง่จะมผีลใหโ้รงกลั่นตอ้งสง่ออกน ้ามันเตามากขึน้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึความตอ้งการพลังงาน
ไฟฟ้าทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอัตราทีต่ า่ และค านงึถงึโรงไฟฟ้าราชบรุทีีจ่ะตอ้งใชก้า๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ยาดานาให ้
หมด ตามสญัญากอ่นดว้ย 

มาตรการและแนวทางการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไดก้ าหนดเป็น 2 ระยะ คอื 

1) ในชว่งปี พ.ศ. 2540 - 2542 กฟผ. ยังคงตอ้งใชน้ ้ามันเตาในโรงไฟฟ้าตา่งๆ ในระดับหนึง่ เพราะไมส่ามารถ
ใชก้า๊ซธรรมชาตไิดม้ากขึน้ เนือ่งจากปรมิาณการจ าหน่ายกา๊ซฯ ของ ปตท. ไมเ่พยีงพอและยังไมม่กีารวางแนว
ทอ่สง่กา๊ซฯ เสน้ใหมไ่ปยงัโรงไฟฟ้า 

2) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป เมือ่ ปตท. วางแนวทอ่สง่กา๊ซฯ แลว้เสร็จจะสามารถสง่กา๊ซฯ ให ้กฟผ. ได ้
เพิม่ข ึน้ จงึใหด้ าเนนิการดังนี้ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื จะใชน้ ้ามันเตาอยูใ่นระดับ 190 - 317 ลา้นลติรตอ่ปี ในชว่งปี พ.ศ. 
2543 - 2551 และจะเลกิผลติไฟฟ้า (Retire) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป ในระหวา่งทีย่ัง
ด าเนนิการอยูต่อ้งใชน้ ้ามันเตาทีม่คีา่ Asphaltene ต า่ และปรมิาณก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 1 โดย
ให ้ปตท. จัดหาใหแ้กโ่รงไฟฟ้าพระนครเหนอื ตัง้แตม่กราคม 2541 

 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ลดการใชน้ ้ามันเตาลงจากปีละ 2,000 ลา้นลติร ในปี พ.ศ. 2542 เหลอื 
767 ลา้นลติร ในปี พ.ศ. 2543 และลดลงเหลอื 260 ลา้นลติร ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 เนือ่งจาก
สามารถใชก้า๊ซธรรมชาตไิดเ้พิม่ขึน้ แตใ่นชว่งทีย่ังไมส่ามารถใชก้า๊ซฯ เพิม่ไดใ้ห ้ปตท. จัดสง่
น ้ามันเตาเบอร ์2 ทีม่ ีAsphaltene ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ทีผ่ลติไดจ้ากโรง
กลั่นบางจาก และจัดสง่น ้ามันเตา High Pour Point ซึง่มคีา่ก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ประมาณ
เดอืนละ 40 ลา้นลติร ใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใต ้

 โรงไฟฟ้าบางปะกง ลดการใชน้ ้ามันเตาลงจากปีละ 3,800 ลา้นลติร เหลอื 724 ลา้นลติรตอ่ปี 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 และใชก้า๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2543 เมือ่ ปตท. วางทอ่
กา๊ซธรรมชาตแิลว้เสร็จ 

 โรงไฟฟ้าสรุาษฎรธ์าน ีก าหนดเลกิผลติไฟฟ้า (Retire) ในปี พ.ศ. 2543 
 โรงไฟฟ้ากระบีใ่หม ่ใชน้ ้ามันเตาก ามะถันรอ้ยละ 2 อยา่งเดยีว เพราะไดอ้อกแบบใหม้กีารตดิตัง้ 

FGD ดว้ยแลว้ โดยคาดวา่จะใชน้ ้ามันเตาอยูใ่นระดับ 650 - 823 ลา้นลติร ในชว่งปี พ.ศ. 2545 
- 2554 

 โรงไฟฟ้าราชบรุ ีหน่วยทีเ่ป็นกังหันกา๊ซ (Gas Turbine) ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็น เชือ้เพลงิและ
หน่วยทีเ่ป็นพลังความรอ้น (Thermal Unit) ใชน้ ้ามันเตาก ามะถันรอ้ยละ 2 เพราะมกีารตดิตัง้ 
FGD อยูแ่ลว้ โดยจะตอ้งใชก้า๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ยาดานาตามสญัญาใหห้มดกอ่น 

 โรงไฟฟ้าหนองจอกและไทรนอ้ย ปัจจบุันจ าเป็นตอ้งเดนิเครือ่งโดยใชน้ ้ามันดเีซลหมนุเร็ววนัละ 
10-14 ชัว่โมง ท าใหค้า่ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนเกนิมาตรฐาน จงึใหใ้ชก้า๊ซ ธรรมชาตติัง้แต่
เดอืนมกราคม 2542 เพือ่แกปั้ญหากา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนใหห้มดไปได ้



ในการด าเนนิการตามมาตรการและแนวทางดังกลา่วขา้งตน้ ปตท. ตอ้งเรง่ด าเนนิการ ในเรือ่งตอ่ไปนี ้

1) จัดหาน ้ามันเตาใหโ้รงไฟฟ้าของ กฟผ. ดังนี้ 

 จัดหาน ้ามันเตาทีม่ ีAsphaltene ต า่ และปรมิาณก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ใหแ้กโ่รงไฟฟ้าพระ
นครหนอื ตัง้แตม่กราคม 2541 

 จัดหาน ้ามันเตาทีม่ปีรมิาณก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ใหแ้กโ่รงไฟฟ้าสรุาษฎรธ์าน ีตัง้แตม่กราคม 
2541 

 จัดหาน ้ามันเตาทีม่คีา่ก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 2 และม ีAsphaltene ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ซึง่กลั่นได ้
จากโรงกลั่นบางจากทัง้หมดสง่ใหโ้รงไฟฟ้าพระนครใต ้โดยไมม่กีารประกันคณุภาพเฉพาะคา่ 
Asphaltene 

 จัดสง่น ้ามันเตา High Pour Point ชนดิเบอร ์5 ซึง่มกี ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ใหโ้รงไฟฟ้าพระ
นครใต ้ประมาณเดอืนละ 40 ลา้นลติร หรอืมากกวา่เทา่ที ่ปตท. หรอืโรงกลั่นในประเทศผลติได ้

2) เรง่ด าเนนิการจัดหากา๊ซธรรมชาตใิหแ้ก ่กฟผ. รวมทัง้ ใหม้กีารแกไ้ขสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาตกิับ กฟผ. 
เพือ่ใหก้ารจัดหากา๊ซธรรมชาตสิอดคลอ้งกับแนวทางการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้า ดังกลา่ว  

3) เรง่ด าเนนิการวางทอ่กา๊ซธรรมชาตเิพือ่สง่กา๊ซฯ เพิม่เตมิใหแ้กโ่รงไฟฟ้าบางปะกง และพระนครใตใ้หแ้ลว้
เสร็จ และเริม่จา่ยกา๊ซธรรมชาตใินเดอืนเมษายน 2543 รวมทัง้ เรง่ด าเนนิการวางทอ่กา๊ซฯ ไปโรงไฟฟ้าหนอง
จอกใหแ้ลว้เสร็จและเริม่จา่ยกา๊ซธรรมชาตใินเดอืนมกราคม 2542  

แนวทางและมาตรการการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าดังกลา่วขา้งตน้ไดน้ ามาสู ่การก าหนดมาตรฐานการระบาย
มลสารจากโรงไฟฟ้าของกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มในระยะตอ่มาใหส้อดคลอ้งกัน 

 

8. การก าหนดมาตรฐานการระบายมลสารจากโรงไฟฟ้า 

เมือ่ไดม้กีารก าหนดมาตรการและแนวทางการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าดังกลา่ว ขา้งตน้แลว้ 
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม ไดอ้อกประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สิง่แวดลอ้ม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2542) ลงวนัที ่2 ธันวาคม 2542 เรือ่ง ก าหนด มาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้
อากาศเสยีจากโรงไฟฟ้าเกา่และประกาศฯ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2544) ลงวนัที ่29 มกราคม 2544 เรือ่ง ก าหนด
มาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสยีจากโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ ซึง่เดมินัน้โรงไฟฟ้าแมเ่มาะจัดอยูใ่นกลุม่
โรงไฟฟ้าเกา่ แตไ่ดถ้กูแยกออกมาเนือ่งจากปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีป่ลอ่ยออกมากอ่น ทีจ่ะมกีาร
ตดิตัง้ระบบก าจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(FGD) มคีา่สงูเกนิกวา่มาตรฐานเดมิถงึ 20 เทา่ มาตรฐานใหมจ่งึ
ก าหนดใหป้รมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละออกไซดข์องไนโตรเจน ทีป่ลอ่ยจากโรงไฟฟ้าแมเ่มาะมคีา่สงู
กวา่โรงไฟฟ้าอืน่ แตก็่มคีวามเขม้งวดขึน้ (ดภูาคผนวกที ่7) ซึง่มรีายละเอยีดดังนี ้

ตารางที ่5 มาตรฐานควบคมุการระบายหรอืปลอ่ยทิง้มลสารจากโรงไฟฟ้าเกา่ 

ชือ่โรงไฟฟ้า 
SO2 

(ppm) 
NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

1) พลังความรอ้นบางปะกง 
-หน่วยการผลติที ่1 - 4 

320 200 120 

2) พลังความรอ้นรว่มบางปะกง 
-หน่วยการผลติที ่1 - 2 
-หน่วยการผลติที ่3 - 4 

60 
60 

450 
230 

60 
60 

3) พลังความรอ้นพระนครใต ้ 320 180 120 

4) พลังความรอ้นรว่มพระนครใต ้
-หน่วยการผลติที ่1 
-หน่วยการผลติที ่2 

60 
60 

250 
175 

60 
60 

5) พระนครเหนอื 500 180 150 



6) สรุาษฎรธ์านี 1,000 200 320 

7) กังหันแกส๊ลานกระบอื 60 250 60 

8) กังหันแกส๊หนองจอก 60 230 60 

9) กังหันแกส๊ไทรนอ้ย 60 230 60 

10) วงันอ้ย 60 175 60 

11) น ้าพอง  60 250 60 

12) แมเ่มาะ       

-กลุม่ที ่1 : หน่วยการผลติที ่1 - 3 1,300 500 180 

-กลุม่ที ่2 : หน่วยการผลติที ่4 - 7 320 500 180 

-กลุม่ที ่3 : หน่วยการผลติที ่8 - 13 320 500 180 

13) โรงไฟฟ้าอืน่ๆ ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ       

-ถา่นหนิ 700 400 320 

-น ้ามัน 1, 000 200 240 

-กา๊ซธรรมชาต ิ 60 200 60 

ทีม่าขอ้มลู : กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี ้กระทรวงอตุสาหกรรมไดอ้อกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2540) ลงวนัที ่11 
มกราคม 2540 เรือ่ง ก าหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ สง่ หรอื 
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกาศฯ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2543) ลงวนัที ่11 เมษายน 2543 เรือ่ง ก าหนดคา่
ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน (เพิม่เตมิ) เพือ่ก าหนดมาตรฐานการระบายของ
โรงไฟฟ้าเกา่และโรงไฟฟ้าใหม ่(ดภูาคผนวกที ่8)โดยเฉพาะมาตรฐานส าหรับโรงไฟฟ้าใหมจ่ะมคีวามเขม้งวด
ขึน้และครอบคลมุพืน้ที ่กวา้งขวาง มากขึน้กวา่เดมิโดยเฉพาะการควบคมุการปลอ่ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ดังนี ้

ตารางที ่6 มาตรฐานควบคมุการระบายหรอืปลอ่ยทิง้มลสาร 

ขนาดโรงงาน / ประเภทเชือ้เพลงิ 
SO2 

(ppm) 
NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

1) โรงงานเกา่1 ทกุขนาด ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิประเภท    

-ถา่นหนิ 
-น ้ามัน 
-กา๊ซธรรมชาต ิ

1,000 
1,000 

20 

400 
200 
200 

320 
240 
60 

2) โรงงานใหม ่2 ทกุขนาด ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิประเภท       

-ถา่นหนิ 
-น ้ามัน 
-กา๊ซธรรมชาต ิ

1,250 3 
20 

350 
180 
120 

120 
120 
60 

3) โรงงานใหม ่2 ทีใ่ชถ้า่นหนิ หรอื น ้ามันเป็นเชือ้เพลงิ      

-ทีม่กี าลังผลติกระแสไฟฟ้าไมเ่กนิ 300 MW 
-ทีม่กี าลังผลติกระแสไฟฟ้าเกนิ 300 แตไ่มเ่กนิ 500 MW 
-ทีม่กี าลังผลติกระแสไฟฟ้ามากกวา่ 500 MW 

640 
450 
320 

    

ทีม่าขอ้มลู : กระทรวงอตุสาหกรรม 

หมายเหต ุ: 

1 หมายความวา่ โรงงานผลติ สง่ หรอื จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอื
ใบอนุญาตขยายโรงงานกอ่นวนัที ่31 มกราคม 2539 

2 หมายความวา่ โรงงานผลติ สง่ หรอื จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอื
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตัง้แตว่นัที ่31 มกราคม 2539 



3 หมายความวา่ โรงงานทีใ่ชน้ ้ามันเตาเป็นเชือ้เพลงิและใชบ้ังคับเฉพาะโรงงานทีต่ัง้อยูใ่นเขตจังหวดัดังตอ่ไปนี ้
กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรสาคร นครปฐม ชลบรุ ีระยอง เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์
สงขลา กระบี ่และภเูก็ต 

 

9. การสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานพาหนะ 

เนือ่งจากปัญหามลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากการใชย้านพาหนะในเขตกรงุเทพมหานคร มคีวามรนุแรงขึน้ 
ในชว่งปี พ.ศ. 2534 - 2535 รัฐบาลจงึไดก้ าหนดมาตรการเพือ่แกไ้ขปัญหา ดังกลา่วในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก ่การ
ปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิเพือ่ลดกา๊ซพษิตา่งๆ และการก าหนดมาตรฐานไอเสยีส าหรับยานพาหนะให ้
สอดคลอ้งกับการปรับปรงุคณุภาพ น ้ามันเชือ้เพลงิ นอกจากนี ้ไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารใชเ้ชือ้เพลงิที่
สะอาดในยานพาหนะ เชน่ กา๊ซธรรมชาต ิซึง่เป็นอกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะชว่ยลดปัญหามลพษิทางอากาศในเขต
กรงุเทพมหานคร 

องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) ไดน้ ารถโดยสารปรับอากาศทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตอิัด (Compressed 
Natural Gas : CNG) ยีห่อ้ BENZ และ MAN จากเยอรมัน จ านวน 82 คัน มาใหบ้รกิารแกป่ระชาชนตัง้แตเ่ดอืน
ตลุาคม 2536 โดยถอืเป็นโครงการทดลองการใชเ้ชือ้เพลงิทีส่ะอาดและสามารถผลติเองไดภ้ายใน ประเทศ 
และหลังจากไดด้ าเนนิการมาระยะหนึง่แลว้ไดม้กีารประเมนิผลการใชร้ถดังกลา่ว โดยมกีารเปรยีบเทยีบอัตรา
การสิน้เปลอืงน ้ามันเชือ้เพลงิ ระดับความดังของเสยีงภายในหอ้งโดยสาร และปรมิาณสารพษิ ผลการทดสอบ
พอสรปุไดด้ังนี ้

1) รถโดยสาร CNG มอีตัราการสิน้เปลอืงน ้ามันเชือ้เพลงิมากกวา่รถโดยสารทีใ่ชน้ ้ามันดเีซลเล็กนอ้ย 

2) ในดา้นความดังของเสยีงปรากฏวา่ เมือ่เทยีบกันระหวา่งต าแหน่งทีม่คีวามดังของเสยีงสงูทีส่ดุ รถโดยสารที่
ใชน้ ้ามันดเีซลมรีะดับความดังของเสยีงสงูกวา่รถโดยสาร CNG (ระดับ ความดัง 86.4 เดซเีบล และ 80.9 เดซิ

เบล ตามล าดับ)  

3) ปรมิาณสารมลพษิจากรถโดยสาร CNG และดเีซลในทกุความเร็วของการทดสอบ ระดับคารบ์อนมอนอกไซด์
ของรถ CNG - BENZ และรถ Diesel - BENZ มปีรมิาณใกลเ้คยีงกัน สว่นรถ CNG - MAN มรีะดับ
คารบ์อนมอนอกไซดส์งูกวา่รถ CNG - BENZ ในชว่งความเร็ว 10 - 60 กโิลเมตร/ชัว่โมง นอกจากนีย้ังพบวา่รถ 
CNG ทัง้สองยีห่อ้มรีะดับควนัด าต า่กวา่ รถโดยสารทีใ่ชน้ ้ามันดเีซลเป็นเชือ้เพลงิอยา่งเห็นไดช้ดั 

ปัญหาและอปุสรรคของโครงการนีก็้คอื การขาดทนุอันเนือ่งมาจากตน้ทนุของรถสงูมากเมือ่เทยีบกับรถดเีซล 
และสถานเีตมิกา๊ซทีส่รา้งขึน้มขีนาดใหญเ่กนิจ านวนรถทีม่ารับบรกิาร ท าใหม้ตีน้ทนุสงู นอกจากนีย้ังมปัีญหาใน
การเตมิกา๊ซของรถ ขสมก. เนือ่งจากมสีถานเีตมิกา๊ซแหง่เดยีวทีรั่งสติ ท าใหร้ถโดยสารตอ้งเสยีเวลาเดนิทาง
ไปเตมิกา๊ซทีส่ถานรัีงสติ 

ในปี พ.ศ. 2537 ธนาคารโลกไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแกก่ระทรวงคมนาคม และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) ในการวา่จา้งบรษัิททีป่รกึษาศกึษาการใชก้า๊ซธรรมชาตใิน
ยานยนตใ์นเชงิพาณชิย ์โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดปรมิาณฝุ่ นละอองควนัด า (Particulate Matter : PM) ที่
ออกมาจากไอเสยีของยานยนต ์โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร ใหอ้ยูใ่นระดับทีไ่มเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ
ของประชาชน โดยจะตอ้งลดลงรอ้ยละ 85 ของจ านวนฝุ่ นละอองทีอ่อกมาในปี พ.ศ. 2536 และเพือ่ศกึษา
เปรยีบเทยีบตน้ทนุทางดา้นเศรษฐศาสตรข์องรถยนตท์ีใ่ชก้า๊ซกับรถ ยนตด์เีซลในระดับการปลอ่ยมลพษิที่
ใกลเ้คยีงกัน การศกึษานีไ้ดใ้ชม้าตรฐานรถยนตเ์ครือ่งดเีซลของรถโดยสาร/รถบรรทกุในระดับ 3 (Euro III) ซึง่
คาดวา่จะมกีารบังคับใชใ้นปี พ.ศ. 2543 มาเปรยีบเทยีบตน้ทนุกับรถทีจ่ะใชก้า๊ซธรรมชาต ิ

ผลการศกึษาไดแ้ลว้เสร็จเมือ่กลางปี พ.ศ. 2539 และไดเ้สนอแนะวา่ตลาดเป้าหมายหลักทีจ่ะน ากา๊ซธรรมชาติ
มาใชไ้ดคุ้ม้คา่เชงิ พาณชิย ์ไดแ้ก ่รถโดยสารและรถบรรทกุหนัก ซึง่ประกอบ กจิการเดนิรถภายในและรอบๆ จดุ
ศนูยก์ลางกรงุเทพมหานครเทา่นัน้ เนือ่งจากมขีอ้จ ากัดในดา้นทอ่กา๊ซธรรมชาต ิและเป็นแหลง่ก าเนดิไอเสยีทีม่ี
ปัญหากวา่พืน้ทีอ่ ืน่ๆ กลุม่เป้าหมายรองลงมา ไดแ้ก ่รถบรรทกุของ รถแท็กซี ่และรถสีล่อ้ สว่นรถปิคอัพทีใ่ช ้



เครือ่งดเีซลนัน้ การศกึษานีแ้นะน าวา่การเปลีย่นมาใชก้า๊ซจะไมคุ่ม้คา่แตใ่หเ้ปลีย่นมาใช ้เครือ่งเบนซนิหรอืใช ้

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) จะเหมาะสมกวา่ 

นอกจากนี ้บรษัิททีป่รกึษาไดเ้สนอแนวทางในการพัฒนาเพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการดา้นธรุกจิ กา๊ซธรรมชาตใิน
ยานยนตไ์ด ้โดยเสนอใหม้กีารจัดตัง้องคก์รทีส่นับสนุนใหเ้กดิการพัฒนาเทคโนโลย ีและการวเิคราะหต์ลาด
กา๊ซธรรมชาต ิรวมทัง้ควรมกีารพัฒนาขอ้บังคับและปรับปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให ้เกดิความปลอดภัยใน
การใชก้า๊ซธรรมชาตทัิง้ในสถานบีรกิารและในรถยนตท์ีใ่ช ้กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ โดยโครงสรา้งองคก์ร
ควรเป็นรปูแบบบรษัิท ซึง่การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) จะเป็นบรษัิทแมท่ีเ่หมาะสมทีส่ดุ และควรให ้
การสนับสนุนทางดา้นการเงนิจนกวา่ธรุกจิจะมรีายไดโ้ดยไมต่อ้งรับ ความชว่ยเหลอืจากรัฐอกีตอ่ไป 

ตอ่มา ปตท. ไดจั้ดท าแผนการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานยนตต์า่งๆ โดยในระยะแรกเป็นการด าเนนิการ
ดัดแปลงเครือ่งยนตด์เีซลเป็นระบบเชือ้เพลงิ รว่ม (Dual-fuel System) ซึง่ใชไ้ดทั้ง้น ้ามันดเีซลและกา๊ซ
ธรรมชาต ิรวม 16 คัน และดัดแปลงเครือ่งยนตเ์บนซนิเป็นระบบเชือ้เพลงิสองชนดิ (Bi-fuel System) ซึง่ใชไ้ด ้
ทัง้น ้ามันเบนซนิและกา๊ซธรรมชาต ิรวม 12 คัน ซึง่การดัดแปลงและตดิตัง้อปุกรณ์ไดแ้ลว้เสร็จเมือ่เดอืนมนีาคม 
2543 และไดม้กีารทดสอบเครือ่งยนตบ์นถนนแลว้ ปัจจบุัน ปตท. ไดจั้ดท าแผนขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใิห ้
กวา้งขวางยิง่ข ึน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่5 กันยายน 2543 ซึง่เห็นชอบแนวทางการขยาย
การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่และภาคอตุสาหกรรม (ดภูาคผนวกที ่9) ในสว่นของภาคขนสง่ ประกอบดว้ย 
แผนงานระยะสัน้และระยะยาว ดังนี ้

1) แผนงานระยะส ัน้ ปตท. ไดด้ าเนนิการ "โครงการแท็กซีอ่าสาสมัครใชก้า๊ซธรรมชาต ิ(Natural Gas for 
Vehicle : NGV)" โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ กับเจา้ของรถแท็กซี ่จ านวน 100 คัน โดยไดด้ าเนนิการตดิตัง้
อปุกรณ์ใชก้า๊ซฯ ในรถแท็กซีต่ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2543 และแลว้เสร็จ เมือ่เดอืนมนีาคม 2544 โดย
ใหบ้รกิารจา่ยกา๊ซฯ กับแท็กซีอ่าสาสมัครตัง้แตว่นัที ่2 มกราคม 2544 ณ สถานรัีงสติ ราคาจ าหน่ายก๊าซฯ 
ใหก้ับรถแท็กซี ่NGV คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของราคาน ้ามันดเีซล นอกจากนี ้ไดม้แีผนการปรับปรงุและกอ่สรา้ง
สถานเีตมิกา๊ซฯ จ านวน 5 สถาน ีประกอบดว้ย สถาน ีรังสติ รา้นกมิจนีปิโตรเลยีม (หลักสี)่ สถานบีรกิารน ้ามัน
ศรเีจรญิภัณฑ ์(ถนนวภิาวดรัีงสติ) สถานกีา๊ซฯ 11 ของ ปตท. และสถานกี าแพงเพชร 2 และในปี พ.ศ. 2544 - 
2545 มแีผนขยายการด าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ใชก้า๊ซฯ ในรถแท็กซี ่จ านวน 1,000 คัน และในระยะที ่2 จะ
ขยายการ ตดิตัง้อปุกรณ์ใชก้า๊ซฯ ใหร้ถแท็กซีจ่ านวน 10,000 คัน ภายใน 5 ปี 

2) แผนงานระยะยาว เป็นแผนขยายสถานบีรกิารกา๊ซฯ ในอนาคต เพือ่ใหผู้ใ้ช ้ยานยนตท์ีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตมิี
ความมั่นใจในการจัดหากา๊ซฯ โดย ปตท. มเีป้าหมายการกอ่สรา้งสถานบีรกิารตามแนวทอ่สง่กา๊ซฯ รอบ
กรงุเทพฯ และปรมิณฑลจ านวน 30 สถานภีายในปี 2548 

หลังจากนัน้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงรัฐบาลจากนายชวน หลกีภัย เป็นนายกรัฐมนตรมีาเป็น พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิ
วตัร เป็นนายกรัฐมนตร ีและไดม้กีารแถลงนโยบายตอ่รัฐสภาเมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2544 โดยในสว่นของ
นโยบายพลังงานรัฐบาลมนีโยบายทีจ่ะสนับสนุนการใชป้ระโยชนจ์าก กา๊ซธรรมชาตซิ ึง่เป็นทรัพยากร
ภายในประเทศ ปตท. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึไดม้กีารประชมุเพือ่พจิารณากรอบในการสง่เสรมิ และ
สนับสนุนการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในภาคขนสง่ และตอ่มา ปตท. ไดจั้ดท าแผนการสง่เสรมิการน ากา๊ซ
ธรรมชาตมิาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในภาคขนสง่ใน ชว่งปี พ.ศ. 2546 - 2549 น าเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2545 และเมือ่วนัที ่24 ธันวาคม 
2545 ตามล าดับ โดยมสีาระส าคัญของแนวทางการด าเนนิงานดังนี้ 

1) ด าเนนิการขยายจ านวนสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิโดย 

1.1) เรง่ขยายจ านวนสถานฯี ในเขตกรงุเทพฯ และตามแนวทอ่กา๊ซธรรมชาตทิีม่อียูใ่นปัจจบุัน 

1.2) เรง่ด าเนนิโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตไิทรนอ้ย - โรงไฟฟ้าพระนครใตใ้หเ้สร็จภายในสิน้ปี พ.ศ. 2547 
และเรง่ขยายสถานฯี ตามแนวทอ่ควบคูก่ันไป 

1.3) เรง่รัดการกอ่สรา้งสถานฯี ตามแผนทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2551 ดังนี ้

ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

จ านวนกอ่สรา้งสถาน ี(สถาน)ี 8 22 20 20 20 20 10 



จ านวนสถานสีะสม (สถาน)ี 8 30 50 70 90 110 120 

จ านวนเงนิลงทนุ (ลา้นบาท) 294 891 821 797 810 787 400 

เงนิลงทนุสะสม (ลา้นบาท) 294 1,185 2,006 2,803 3,613 4,400 4,800 

ประมาณการเงนิชว่ยเหลอื 30% (ลา้นบาท) 88 268 246 - - - - 

ประมาณการเงนิชว่ยเหลอืสะสม (ลา้นบาท) 88 356 602 - - - - 

2) ด าเนนิโครงการระบบทอ่จ าหน่ายกา๊ซธรรมชาตริอบกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เพือ่ใหส้ามารถตอ่ทอ่จาก
ระบบทอ่สง่กา๊ซฯ หลักไปยังสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิซึง่จะท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการขนสง่ถกูลงกวา่การขนสง่
โดยใชร้ถสง่กา๊ซฯ คาดวา่จะด าเนนิการแลว้เสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2548 

3) ขยายจ านวนรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ โดยคาดวา่จะเพิม่จ านวนรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตอิกีประมาณ 
44,500 คัน ภายในปี พ.ศ. 2551 แบง่เป็น รถยนตโ์ดยสารสว่นบคุคลและรถแท็กซี ่จ านวน 40,000 คัน รถ
ขนสง่มวลชน รถเก็บขยะ และรถบรรทกุจ านวน 4,500 คัน 

4) ก าหนดราคาจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตใิหแ้กผู่ใ้ชก้า๊ซฯ ในภาคขนสง่ทัง้หมดท่ัวประเทศในราคารอ้ยละ 50 ของ
ราคาน ้ามันดเีซลตัง้แตปั่จจบุันจนถงึปี พ.ศ. 2549 และปรับราคาเป็น รอ้ยละ 55 60 และ 65 ของราคาน ้ามัน
เบนซนิ 91 ในปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ตามล าดับ โดย ปตท. ก าหนดเพดานราคาขายปลกี
กา๊ซฯ ส าหรับภาคขนสง่ไวท้ีร่ะดับไมเ่กนิ 10 บาท/ลติรเทยีบเทา่เบนซนิ 91 (หรอืเทา่กับ 10.34 บาท/กโิลกรัม
ส าหรับรถใชก้า๊ซฯ) แมว้า่ราคาน ้ามันจะมกีารปรับราคาเพิม่สงูขึน้ในระดับใดก็ตาม 

5) ก าหนดนโยบายสง่เสรมิการใชร้ถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในภาคการขนสง่ โดย 

5.1) ใหเ้งนิสนับสนุนการตดิตัง้อปุกรณ์ในรถแท็กซีแ่ละรถสว่นบคุคล รวมทัง้ การซือ้รถโดยสารสว่นบคุคลทีใ่ช ้

กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในระยะ 5 ปีแรก เป็นเงนิ 10,000 - 15,000 บาท/คัน คดิเป็นเงนิรวมประมาณ 400 
- 600 ลา้นบาท ในชว่งปี พ.ศ. 2546 - 2551 

5.2) จัดหารถบรกิารสาธารณะใหมใ่นเขตกรงุเทพฯ ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ เพือ่ทดแทนรถเกา่ที่
หมดอายกุารใชง้าน เชน่ รถโดยสาร ขสมก. และรถจัดเก็บขยะของกรงุเทพ มหานคร เป็นตน้ 

5.3) ใหห้น่วยงานของรัฐสนับสนุนการใชร้ถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิเป็นอันดับแรก 

6) ก าหนดมาตรการใหห้น่วยงานของรัฐใหก้ารสนับสนุนการใชร้ถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ดังนี ้

6.1) ใหก้ระทรวงคมนาคมด าเนนิการ ดังนี้ 

 ลดหยอ่นภาษีทะเบยีนรถประจ าปี ส าหรับรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ แบง่เป็นชนดิ 
Dedicated ไดรั้บสว่นลดรอ้ยละ75 และชนดิ Bi - Fuel ไดรั้บสว่นลดรอ้ยละ 50 

 ก าหนดสดัสว่นรถแท็กซีท่ีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิตอ่รถใชเ้ชือ้ เพลงิ ชนดิอืน่ โดย
ก าหนดใหร้ถแท็กซีใ่หมต่อ้งเป็นรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตอิยา่งนอ้ย รอ้ยละ 25 ของจ านวนรถใหม ่

 ก าหนด Car Zone ทีต่อ้งใชร้ถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิเทา่นัน้ เชน่ สนามบนินานาชาต ิ
เขตทีม่มีลพษิสงู เป็นตน้ 

 ใหก้รมการขนสง่ทางบก เรง่รัดปรับปรงุแกไ้ขกฎกระทรวง ทีเ่กีย่วกับรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตใิห ้
ทันสมัย และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในตา่งประเทศ 

 ใหก้รมการขนสง่ทางบกอนุญาตใหร้ถขนสง่กา๊ซฯ ทีใ่ชก้ับภาคขนสง่ ว ิง่ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงใน
เขตกรงุเทพฯ 

6.2) ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จัดท ามาตรฐานไอเสยีทีเ่ขม้งวดส าหรับรถยนต ์รถ
โดยสาร และรถบรรทกุ ในเขตกรงุเทพฯ 

6.3) ใหก้ระทรวงการคลังด าเนนิการดังนี้ 



 ใหธ้นาคารของรัฐและสถาบันการเงนิ ใหเ้งนิกูร้ะยะยาวดอกเบีย้ต า่แกผู่ต้ดิตัง้อปุกรณ์กา๊ซฯ ทีใ่ช ้

กับรถยนต ์ผูซ้ ือ้รถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิและผูป้ระกอบการสถานบีรกิารกา๊ซ 
ธรรมชาต ิ

 ใหก้รมศลุกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามติ ด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งดังนี ้
o ลดหยอ่นอากรน าเขา้ของถังกา๊ซฯ ทีใ่ชก้ับรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (จากเดมิ

รอ้ยละ 10) และเครือ่งอัดกา๊ซฯ (จากเดมิรอ้ยละ 3) ใหเ้หลอืรอ้ยละ 1 
o ลดหยอ่นหรอืยกเวน้อากรน าเขา้และภาษีสรรพสามติ CKD (Chassis with Engine and 

Accessories) ของรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิทัง้รถยนต ์รถโดยสาร และ
รถบรรทกุ 

o น าคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้อปุกรณ์ใชก้า๊ซฯ ถังกา๊ซฯ และราคาสว่นเพิม่ของรถทีใ่ชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ มาใชล้ดหยอ่นภาษีรายไดบ้คุคล และภาษีนติบิคุคลได ้

6.4) ใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ กระทรวงอตุสาหกรรมใหส้ทิธปิระโยชนก์ารลงทนุสงูสดุกับกจิการ
ดังตอ่ไปนี ้คอื ผูผ้ลติถังกา๊ซฯ ทีใ่ชก้ับรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาต ิผูป้ระกอบการ/ตดิตัง้อปุกรณ์ ผูผ้ลติ/ประกอบรถที่
ใชก้า๊ซธรรมชาต ิและผูป้ระกอบการสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ

6.5) ใหก้รมธรุกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรง่รัดจัดท าประกาศเรือ่งหลกัเกณฑค์วามปลอดภัยของสถานี
บรกิารกา๊ซธรรมชาต ิใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานในตา่งประเทศ เพือ่สง่เสรมิการขยายจ านวนสถานบีรกิารฯ ได ้
อยา่งรวดเร็ว โดยอนุญาตใหต้ดิตัง้อปุกรณ์ทีใ่ชก้ับรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิได ้ในสถานบีรกิารน ้ามัน 
และไมน่ ามาตรฐานความปลอดภัยของกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวมาใชก้ับสถานบีรกิารกา๊ซ ธรรมชาต ิรวมทัง้ใหส้รา้ง
อาคารสองชัน้ไดเ้ชน่เดยีวกับสถานบีรกิารน ้ามัน 

6.6) ใหก้รมโยธาธกิารและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย ก าหนดใหส้รา้งสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตไิดใ้นพืน้ทีท่ี่
อนุญาตใหก้อ่สรา้ง สถานบีรกิารน ้ามันได ้

6.7) ใหส้ านักงานต ารวจแหง่ชาต ิอนุญาตใหร้ถขนสง่กา๊ซฯ ทีใ่ชก้ับภาคขนสง่ วิง่ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงในเขต
กรงุเทพฯ 

7) ใหม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ ประกอบดว้ย ปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานกรรมการ และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ ตัวแทนจาก ผูป้ระกอบการรถแท็กซีเ่ป็นกรรมการ 
โดยมสี านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ เพือ่ท าหนา้ทีศ่กึษาและเสนอแนะ
แนวทางทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิและผลักดันการ ใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่กอ่นน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาตติอ่ไป 

การใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในภาคขนสง่ นอกจากจะเป็นการใชพ้ลังงานทีม่อียูภ่ายในประเทศใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแลว้ ยังเป็นการชว่ยลดการพึง่พาพลังงานจากตา่งประเทศ ซึง่สามารถประหยัดเงนิตราทีอ่อก
นอกประเทศ และชว่ยลดผลกระทบจากราคาน ้ามันดบิทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ในอนาคต 

 

10. บทสรปุ 

การผลติและใชพ้ลังงานสว่นใหญม่ักกอ่ใหเ้กดิปัญหาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของประชาชน 
โดยเฉพาะในการผลติพลงังานไฟฟ้าดว้ยลกิไนตแ์ละน ้ามันเตา รวมทัง้ การใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิในยานพาหนะก็
สง่ผลใหเ้กดิปัญหามลพษิทางอากาศเชน่ เดยีวกนั โดยเฉพาะการเพิม่ขึน้ของยานพาหนะและปัญหาการจราจร
ตดิขดัในเขตเมอืงยิง่เป็น ปัจจัยเรง่ใหเ้กดิปัญหามลพษิทางอากาศเพิม่ขึน้ 

รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการแกไ้ขและป้องกันปัญหาสิง่แวดลอ้มมา เป็นล าดับ ไดแ้ก ่การ
ปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ การตดิตัง้ระบบก าจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะ การก าหนด
มาตรการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้า การก าหนดมาตรฐานการระบายมลสารจากโรงไฟฟ้า/โรงงานอตุสาหกรรม 
การก าหนดมาตรฐานอากาศเสยีจากยานพาหนะ และการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานพาหนะ เป็นตน้ 
การด าเนนิการตามนโยบายและมาตรการดังกลา่วชว่ยลดปัญหามลพษิทางอากาศใหล้ดลง ตามล าดับ 



จากขอ้มลูการตรวจวดัคณุภาพอากาศของกรมควบคมุมลพษิในบรเิวณพืน้ทีท่ั่วไป ในกรงุเทพมหานคร 
ปรมิณฑล และตา่งจังหวดั พบวา่คณุภาพอากาศในภาพรวมมแีนวโนม้ดขี ึน้ แตปั่ญหาฝุ่ นละอองยังคงเป็น
ปัญหาหลักท่ัวไปในเขตกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และตา่งจังหวดั นอกจากนี้ ปัญหากา๊ซ
คารบ์อนมอนอกไซดม์ปีรมิาณเกนิมาตรฐานเป็นบางครัง้ในระยะสัน้ๆ แหลง่ก าเนดิทีส่ าคัญของมลสารหลักมา
จากปัญหาการจราจร โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่กีารจราจรหนาแน่นจะมปีรมิาณมลสารมากทีส่ดุ จงึยังมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนนิมาตรการตา่งๆ เพือ่แกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศใหล้ดนอ้ยลง รวมทัง้ การพจิารณา
ขยายพืน้ทีบ่ังคับใชม้าตรการทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ใหค้รอบคลมุ พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ในระยะตอ่ไป 

 

บรรณานกุรม 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ 
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที ่20 เดอืนพฤษภาคม - กันยายน 2535 

______ การตดิตัง้ระบบก าจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดส์ าหรับโรงไฟฟ้าแมเ่มาะเครือ่งที ่8-11 วารสารนโยบาย
พลังงาน ฉบับที ่22 เดอืนตลุาคม - ธันวาคม 2536 

______ ขอ้เสนอการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเตา วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที ่23 เดอืนมกราคม - มนีาคม 
2537 

______ การเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาบังคับใหน้ ้ามันเบนซนิธรรมดาเป็นน ้ามันเบนซนิไรส้ารตะกั่ว วารสาร
นโยบายพลังงาน ฉบับที ่24 เดอืนเมษายน - มถินุายน 2537 

______ ขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาน ้ามันหลอ่ลืน่คณุภาพต า่ วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที ่25เดอืนกรกฎาคม 
- กันยายน 2537 

______ แนวทางการควบคมุไอระเหยของน ้ามันเบนซนิและการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ วารสาร
นโยบายพลังงาน ฉบับที ่31 เดอืนมกราคม - มนีาคม 2539 

______ มาตรการและแนวทางการใชเ้ชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าเพือ่แกไ้ขปัญหามลพษิ วารสารนโยบายพลังงาน 
ฉบับที ่38 เดอืนตลุาคม - ธันวาคม 2540 

______ กา๊ซธรรมชาตสิ าหรับรถยนต ์วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที ่49 เดอืนกรกฎาคม - กันยายน 2543 

______ โครงการศกึษาวจัิยและจัดท าประวตักิารพัฒนาพลังงานของประเทศไทย - มตคิณะรัฐมนตร ีค าสัง่
นายกรัฐมนตร ี(ทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นพลังงาน) ค าสัง่คณะกรรมการตา่งๆ ดา้นพลังงาน รายงานความกา้วหนา้ครัง้
ที ่2 โดย บรษัิทเบอรร์า จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่5 พ.ศ. 2525 - 2529 ปี 2524 

______ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่6 พ.ศ. 2530 - 2534 ปี 2529 

______ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่7 พ.ศ. 2535 - 2539 ปี 2534 

 

ภาคผนวก 
(ไมร่วมอยูใ่นฉบับอนิเทอรเ์นทนี)้ 

ภาคผนวกที ่1 ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์กีย่วกับการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเบนซนิ 



ภาคผนวกที ่2 ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์กีย่วกับการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเตา 

ภาคผนวกที ่3 ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์กีย่วกับการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันดเีซล 

ภาคผนวกที ่4 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2539 เรือ่ง แนวทางการควบคมุไอระเหยของน ้ามันเบนซนิ
และการปรับปรงุคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ และมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2543 เรือ่ง ขอผอ่นผัน
ระยะเวลาในการตดิตัง้ระบบควบคมุไอระเหยน ้ามันเบนซนิ 

ภาคผนวกที ่5 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2537 เรือ่ง ขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาน ้ามันหลอ่ลืน่
คณุภาพต า่ 

ภาคผนวกที ่6 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่7 ธันวาคม 2536 เรือ่ง การตดิตัง้ระบบก าจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นแมเ่มาะเครือ่งที ่8 - 11 

ภาคผนวกที ่7 ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2542) ลงวนัที ่2 
ธันวาคม 2542 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสยีจากโรงไฟฟ้าเกา่ และประกาศฯ ฉบับที ่
3 (พ.ศ. 2544) ลงวนัที ่29 มกราคม 2544 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสยีจาก
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

ภาคผนวกที ่8 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2540) ลงวนัที ่11 มกราคม 2540 เรือ่ง 
ก าหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ สง่ หรอืจ าหน่ายพลังไฟฟ้า และ
ประกาศฯ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2543) ลงวนัที ่11 เมษายน 2543 เรือ่ง ก าหนดคา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศ
ทีร่ะบายออกจากโรงงาน (เพิม่เตมิ) 

ภาคผนวกที ่9 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่5 กันยายน 2543 เรือ่ง แนวทางการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาค
ขนสง่และอตุสาหกรรม 

ภาคผนวกที ่10 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่24 ธันวาคม 2545 เรือ่งการสง่เสรมิและสนับสนุนการน ากา๊ซ
ธรรมชาตมิาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในภาคขนสง่ 

 

  

  

 


