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คํานํา
การจัดทําตัวคูณการปลดปลอยมลพิษ หรือ Emission Factor สารไดออกซิน/ฟวแรน จากการเผาไหม
เชื้อเพลิงในหมอน้ําอุตสาหกรรม (industrial boiler) ของโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชหมอไอน้ําในการผลิต
เปนสวนหนึ่งของการจัดทํา Emission Factor สาร ไดออกซิน/ฟวแรน เพื่อการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษ
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเนนเฉพาะสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
และมีการปลดปลอยสูอากาศเทานั้น โดยแบงขอมูลเปน 2 สวนคือ คา Emission Factor สารไดออกซินฯ จากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ของตางประเทศ และคา Emission Factor สารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําของไทย ซึ่งจัดทําขึ้นใหมโดยใชขอมูลผลการตรวจวัดสารไดออกซินฯ ของกรมควบคุมมลพิษในการจาง
บริษัทที่ปรึกษาตรวจวัดมลพิษจากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรมในประเทศ ระหวางป 2553 – 2555
โดย Emission Factor ที่จัดทําขึ้นในหนวยน้ําหนักกิโลกรัมตอหนวยของเชื้อเพลิง และยกตัวอยางการคํานวณ หรือ
การนําขอมูล Emission Factor ไปใชในการคํานวณการปลดปลอย การรวบรวมและนําขอมูลคา Emission Factor
เปนการลดเวลาสําหรับผูประกอบการในการสืบคนขอมูล
ปจจุบัน การตรวจวัดสารไดออกซิน/ฟวแรน ที่ระบายออกจากปลอง ยังมีคาใชจายที่สูงเมื่อเทียบ
กับมลพิษอื่น กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายหวังวา การรวบรวมขอมูลและจัดทําตัวคูณการปลดปลอย
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ประโยชนในการคาดประมาณและรายงานขอมูลการปลดปลอยสารไดออกซินฯ ภายใตการจัดทําทําเนียบการ
ปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ จนกวาจะมีการศึกษาและพัฒนา Emission Factor ที่มีความเที่ยงตรงและ
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การเผาไหมของเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําอุตสาหกรรม (Industrial Boiler) เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดมลพิษทางอากาศหลายชนิด รวมทั้ง ไดออกซิน/ฟวแรน (PCDDs/PCDFs) ซึ่งเปนผลผลิตทางเคมีที่เกิดขึ้นโดย
ไมจงใจจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และจัดเปนสารมลพิษที่ตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม สามารถสะสมไดดี
ในสิ่งมีชีวิต ถายทอดไดทางหวงโซอาหาร และยังเปนสารกอมะเร็งในมนุษย
ไดออกซินฯ เปนสารมลพิษภายใตโครงการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ
(Pollutant Release and Transfer Register : PRTR) นับตั้งแตการดําเนินโครงการนํารองจัดทํา PRTR ในพื้นที่
จังหวัดระยอง (ตั้งแตป 2556) จังหวัดสมุทรปราการ (ตั้งแตป 2559) และ จังหวัดชลบุรี (ตั้งแตป 2560) ไมพบ
การรายงานขอมูลสารไดออกซินฯ จากโรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย ที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
อุตสาหกรรม เนื่องจากคาใชจายในการตรวจวิเคราะหสารไดออกซินฯ มีราคาที่สูงมาก
เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีหมอไอน้ําในสถานประกอบการ มีการ
รายงานขอมูลการปลดปลอยสารไดออกซินฯ และหนวยงานราชการสามารถคาดประมาณการปลดปลอยสาร
ไดออกซินฯ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมเขาขายตองรายงานขอมูล กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายจึงไดมี
การรวบรวมขอมูล Emission Factor สารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําอุตสาหกรรมของ
ตางประเทศ และนําขอมูลการตรวจวัด สารไดออกซินฯ จากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอไอน้ําอุตสาหกรรม ใน
ระหวางป 2553 – 2555 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ไดวาจางที่ปรึกษาดําเนินการตรวจวัดมาใช โดยตอยอดดวยการ
พัฒนา Emission Factor สารไดออกซินฯ ที่ปลดปลอยสูอากาศจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําอุตสาหกรรมขึน้
1.2 หมอไอน้ํา
หมอน้ํา หรือ หมอไอน้ํา (boiler หรือ steam boiler) เปนเครื่องมือสําหรับผลิตไอน้ําในภาชนะปด
เมื่อไดรับความรอนจากการสันดาปหรือเผาไหมเชื้อเพลิงในหองเผาหรือแหลงพลังงานความรอน จะทําใหน้ําในหมอ
เปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ําภายใตความดัน และถูกนําไปใชประโยชนในกระบวนการตางๆ อาทิ การอบแหง อบ
ความรอน ฆาเชื้อโรค ผลิตกระแสไฟฟา ผลิตพลังงานกลสําหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ เนื่องจากมีราคา
ถูกกวาการใชพลังงานไฟฟา โดยพบวามีการนําหมอไอน้ําไปใชในอาคาร โรงแรม โรงพยาบาล รวมถึงกระบวนการ
ผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไดแก อุตสาหกรรมเคมี ปโตรเคมี สิ่งทอ บรรจุภัณฑ อิเล็กทรอนิกส
อาหาร นม ไม พลาสติก ยาง ยา ยานยนต เปนตน หรืออาจกลาวโดยสรุปวา หนาที่หลักของหมอไอน้ําคือการผลิต
ไอน้ําที่มีความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลที่กําหนดไว
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1.3 ประเภทของหมอไอน้ําอุตสาหกรรม (Type of Industrial Boilers)
หมอไอน้ําอุตสาหกรรม สามารถจําแนกไดหลายประเภท* ตามลักษณะโครงสรางการทํางานหรือ
วัตถุประสงคการใชงาน ในที่นี้จะกลาวถึงหมอไอน้ําซึ่งแบงตามลักษณะการการถายเทความรอนได 2 ประเภท คือ
1) หมอไอน้ําแบบทอไฟ (Fire Tube Boiler) หมอไอน้ําประเภทนี้ มีทอไฟที่กาซรอนไหลผานในทอ
สวนน้ําที่รับความรอนอยูนอกทอระหวางเปลือกของหมอน้ํา (Boiler Shell) (รูปที่ 1)
2) หมอไอน้ําแบบทอน้ํา (Water Tube Boiler) หมอไอน้ําประเภทนี้ น้ําจะบรรจุหรือไหลอยูในทอ
โดยเตาเผาจะอยูดานนอก จากนั้นจะสงถายความรอน มาใหทอ และทอจะสงตอความรอนไปให
น้ําดานในทอ (รูปที่ 2)

ที่มา: http://www.industrialboiler.com/Boilers/Firetube-Boilers

ที่มา : http://www.industrialboiler.com/Boilers/Watertube-Boilers

รูปที่ 1 หมอไอน้ําแบบทอไฟ (Fire Tube Boiler)

รูปที่ 2 หมอไอน้ําแบบทอน้ํา (Water Tube Boiler)

หมายเหตุ* หมอไอน้ําประเภทอื่น ไดแก
ก. หมอไอน้ําเหล็กหลอ (Cast Iron Boiler) หรือ หมอไอน้ําแบบไหลผานครั้งเดียวตลอด
(Once-Through Boiler): หมอน้ําประเภทนี้ สวนหลอของหมอไอน้ํามีทางเดินสําหรับทั้งน้ํา
และกาซเผาไหม ไมมีถังไอน้ํา (Steam Drum) สําหรับบรรจุน้ําและไอน้ําขณะกลายเปนไอ
เหมือนกับหมอไอน้ําแบบทอไฟหรือทอน้ํา แตจะประกอบดวยหลายๆ ทอ เดินขนานกันไปอยู
ในเตาหมอไอน้ํา โดยไดรับความรอนจากเตาโดยวิธีการแผรังสีเปนสําคัญ ขนาดที่ใชกันทั่วไปมี
ขนาดตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดที่ใชกันในโรงไฟฟาขนาดใหญ (รูปที่ 3)
ข. หมอไอน้ํ าความรอนทิ้ง (Waste-Heat
Boiler) ความร อนที่ ใ ชผ ลิ ตไอน้ํ า ได ม าจาก
กระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรบางอยาง เชน ไอเสียจากเตาเผาปูนซีเมนต เตาอบเหล็ก
และเครื่องกังหันกาซ เปนตน (รูปที่ 4)

3

ที่มา: https://www.indoorcomfortmarketing.com/high-efficiencyequipment-is-here-to-stay

ที่มา : https://www.energir.com/en/business/equipment/all/cast-ironboiler/

รูปที่ 3 ลักษณะโครงสรางของหมอน้ําแบบเหล็กหลอ (Cast Iron Boiler)

ที่มา: https://www.grenzebach.com/en/industries/glass/floatglass/waste-heat-recovery/

ที่มา : https:// www.tlv.com/global/ME/steam-theory/waste-heatrecovery.html

รูปที่ 4 ตัวอยางหมอไอน้ําความรอนทิ้ง (Waste-Heat Boiler) ซึ่งนําพลังงานความรอนจากกระบวนการอื่นมาใช.
ในการใหความรอนในหมอไอน้ํา
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1.4 ประเภทเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา และประสิทธิภาพการเผาไหม
เชื้อเพลิงในหมอไอน้ําจําแนกได 3 ประเภทคือ
1) เชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuels) ไดแก ฟน ถานหิน กากออย แกลบ ฟางขาว มีคาประสิทธิภาพ
การเผาไหม 75-85%
2) เชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuels) ไดแก น้ํามันเตา ดีเซล มีคาประสิทธิภาพการเผาไหม 80-85%
3) เชื้อเพลิงกาซ (Gaseous Fuels) ไดแก กาซธรรมชาติ LPG กาซชีวภาพ (biogas) มีคาประสิทธิภาพ
การเผาไหม 80-90%
ผิวสัมผัสระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศจะสงผลตอประสิทธิภาพในการเผาไหมเชื้อเพลิง หากผิวสัมผัส
ของเชื้อเพลิงสามารถสัมผัสกับอากาศไดมากประสิทธิภาพการเผาไหมก็จะมาก ดังจะเห็นไดจากประสิทธิภาพการ
เผาไหมของเชื้อเพลิงทั้งสามประเภทเมื่อเรียงจากนอยไปมาก คือ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงกาซ
นอกจากนี้ เชื้อเพลิงที่มีความหนืดสูงจะกระจายเปนฝอยหรือละอองยากกวาของเหลวที่มีความหนืดต่ํา ทําใหพื้นที่
สัมผัสนอยจึงสงผลใหประสิทธิภาพการเผาไหมต่ําดวย
1.5 มลพิษจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
เนื่องจากหมอไอน้ําเปนระบบที่ใชเชื้อเพลิงในปริมาณสูง เมื่อเกิดการเผาไหม เชื้อเพลิงจะถูกเปลี่ยน
เปนสารตาง ๆ เชน CO2, SO2, NOx, โลหะและสารประกอบ และสารประกอบอินทรีย เชน PAH ไดออกซิน/ฟวแรน
เปนตน ซึ่งขึ้นกับชนิดและองคประกอบของเชื้อเพลิง สําหรับเชื้อเพลิงสวนที่ไมติดไฟ หรือสวนที่เหลือจากการเผาไหม
จะกลายเปน ‘เถาหนัก’ หรือ ‘bottom ash’ ซึ่งตกอยูดานลางของหมอไอน้ํา และ ‘เถาลอย’ หรือ ‘fly ash’ ซึ่งมี
น้ําหนักเบาจะถูกระบายทางปลองของหมอไอน้ํา
นอกจากชนิดของมลพิษที่เกิดขึ้นแลว ปริมาณและลักษณะของการปลอยมลพิษจากการเผาไหม
ในหมอไอน้ํามีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับองคประกอบของเชื้อเพลิง ปริมาณการใชเชื้อเพลิง การออกแบบหมอ
ไอน้ํา อุปกรณควบคุมมลพิษที่ใช การทํางานและการบํารุงรักษาหมอไอน้ํา อุปกรณควบคุมมลพิษ และ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเผาไหมเชื้อเพลิงเปนตน
สําหรับกระบวนการทั่วไปของการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําแสดงในรูปที่ 5
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อากาศเสีย
เชื้อเพลิง
อากาศ
น้ํา

การเผาไหม
หมอไอน้ํา

ความรอนและ
พลังงานไอน้ํา
ของเสีย
(เถาหนัก, เถาลอย)

รูปที่ 5 การเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
1.6 สารไดออกซิน/ฟวแรน
สารไดออกซิ น (Dioxins) หรื อ โพลี คลอริ เนตเตทไดเบนโซ พารา-ไดออกซิ น (polychlorinated
dibenzo-para-dioxins : PCDDs) และ ฟวแรน (Furans) หรือ โพลีคลอริเนตเตท ไดเบนโซ ฟวแรน (polychlorinated
dibenzo furans : PCDFs) เปนผลผลิตทางเคมีที่เกิดขึ้นโดยไมจงใจ (unintentional products) จากการเผาไหม
ไมสมบูรณ หรือมีอุณหภูมิต่ํากวา 900 องศาเซลเซียส โดยสารตั้งตนหรือวัตถุดิบมีสารประกอบในกลุมคลอริเนต
เตทอะโรเมติก (chlorinated aromatic compounds) มีโครงสรางพื้นฐานประกอบดวยวงแหวนเบนซีนสองวง
เชื่อมตอกันดวยอะตอมของออกซินเจนและคลอรีน โดยสารไดออกซินมีออกซิเจนสองอะตอม สวนสารฟวแรนมีออกซิเจน
หนึ่งอะตอม (รูปที่ 6)

ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-Dioxin-and-Furan_fig2_262565309

รูปที่ 6 โครงสรางสารไดออกซิน (Dioxins) และ ฟวแรน (Furans)

6

1.7 คา Emission Factor (E.F.)
Emission Factor (E.F.) อาจเรียกวา ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ หรือ สัมประสิทธิ์การ
ปลดปลอยมลพิษ คือ อัตราสวนหรือตัวเลขที่นํามาใชเพื่อการคาดประมาณการปลดปลอย (emission) โดยตัวเลข
ดังกลาวมีความสัมพันธกับกิจกรรม (activity) อยางใดอยางหนึ่งที่กอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษนั้น โดยแสดงเปน
น้ําหนักของสารมลพิษหารดวยน้ําหนัก ปริมาตร ระยะทาง หรือ ระยะเวลาของกิจกรรม ที่ปลอยมลพิษออกมา เชน
ปริมาณการปลดปลอยมลพิษตอปริมาณการผลิต ปริมาณการปลดปลอยมลพิษตอปริมาณการใชเชื้อเพลิง ปริมาณการ
เกิดมลพิษตอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ เปนตน โดยคาดังกลาวจะถูกนํามาใชคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตาง ๆ
1.8 การคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission Factor
การคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission Factor เปนหนึ่งในสี่วิธีสําหรับคาด
ประมาณการปลดปลอยมลพิษภายใตระบบ PRTR คือ การใชขอมูลผลการตรวจวัด (Monitoring) การจัดทําสมดุลมวล
(Mass Balance) การใชหลักทางวิศวกรรม (Engineering Calculation) โดยการนําคา Emission Factor มาใช
ตองมีลักษณะของกระบวนการที่กอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษประเภทเดียวกัน หรือ คลายคลึงกันจึงจะใหผลการ
คํานวณมีคาถูกตองหรือใกลเคียงกับการปลดปลอยมากที่สุด โดยนําคา Emission Factor ไปคูณกับกิจกรรม
ที่กอใหเกิดการปลปลอยมลพิษนัน้ ตัวอยางเชน คา Emission Factor สําหรับการปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการ
เผาไหมเชื้อเพลิง คือ ปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ ตอปริมาณการใชถานหินตอวัน ดังนั้น เมื่อนําปริมาณ
การใชถานหินตอวัน ไปคูณกับคา Emission Factor ก็จะทราบถึงปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ ได
การคํานวณหรือคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission Factor สามารถคํานวณได
จากสมการ ดังนี้
Emission

=

Activity Data

x

Emission Factor

โดยที่
Emission
คือ ปริมาณการปลดปลอยมลพิษตอหนวยเวลา
Activity Data
คือ กิจกรรมที่กอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษตอหนวยเวลา
Emission Factor คือ ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ (Activity Data)
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สวนที่ 2
การรวบรวมคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซิน/ฟวแรนจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําอุตสาหกรรมซึ่งใชในการผลิตไฟฟาและการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นของตางประเทศ
การรวบรวมคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากหมอไอน้ํา ของตางประเทศ
มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับประกอบการคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ สูอากาศ
จากกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําอุตสาหกรรม ซึ่งใชไอน้ําในการผลิตไฟฟาและกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ สําหรับการรายงานขอมูลการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของประเทศ
รวมถึงเพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําของประเทศ
การศึกษาและจัดทํา Emission Factor สารไดออกซินฯ จากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ อาจมี
คอนขางหลากหลาย ทั้งนี้ จากการสืบคนขอมูลการจัดทําคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ
จากหมอไอน้ํา ของหนวยงาน (U.S.EPA) องคการระหวางประเทศ (UN Environment) กลุมประเทศ OECD หรือ
EU เปนตน พบวา ขอมูลมีคอนขางจํากัด สําหรับขอมูลคา Emission Factor ที่รวบรวมได จําแนกเปน 2 กลุม
คือ ขอมูลที่ไดจากคูมือคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษจากหมอไอน้ําสําหรับการรายงานขอมูลการปลดปลอย
มลพิษภายใตระบบ National Pollutant Inventory หรือ NPI ของประเทศออสเตรเลีย และขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้
1. คูมือสําหรับคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษ พบคา Emission Factor สารไดออกซินฯ
จากคูมือคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมในหมอไอน้ํา ภายใตระบบการรายงานขอมูลการ
ปลดปลอยมลพิษของประเทศออสเตรเลีย (National Pollutant Inventory : Emission Estimation Technique
Manual For Combustion in Boilers, Version 3.6, December 2011) ซึ่งมีการนําเสนอคา Emission Factor
มลพิษตาง ๆ รวมกับสารไดออกซิน โดยคลอบคลุมเชื้อเพลิงทั้งสามประเภท คือ1) เชื้อเพลิงแข็ง เชน ถานหิน ไม 2)
เชื้อเพลิงเหลว เชน น้ํามันดีเซล waste oil และ 3) เชื้อเพลิงกาซ เชน กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว และมี
การนําเสนอขอมูล Emission Factor จากหมอไอน้ําที่มีและไมมีระบบบําบัดอากาศเสีย รวมทั้งมีการระบุถึงอัตรา
ความนาเชื่อถือในการนําคา Emission Factor ไปใช (Emission Factor Rating : EFR) ดวย โดยนําเสนอคา
Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ น้ําหนักเปนกิโลกรัมตอหนวยของเชื้อเพลิงแตละประเภท ไดแก
1) หนวยกิโลกรัมตอตัน (kg/t) กรณีเชื้อเพลิงเปนของแข็ง 2) กิโลกรัมตอตัน และ กิโลกรัมตอกิโลลิตร (kg/kL)
กรณีเชื้อเพลิงเปนของเหลว 3) กิโลกรัมตอตัน และ กิโลกรัมตอหนวยพลังงานความรอนของเชื้อเพลิง (kg/Gj : Gj
หรือ กิกะจูล) กิโลกรัมตอกิโลลิตร (kg/kL) และ กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรของเชื้อเพลิง (kg/m3) กรณีเชื้อเพลิง
เปนกาซ และพบวาคา Emission Factor สารไดออกซินฯ ระหวางหมอไอน้ําที่มีอุปกรณบําบัดมลพิษ และ ไมมี
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อุปกรณบําบัดมลพิษไมมีความแตกตางกัน และพบวาไมมีการระบุถึงประเภทของประเภทของหมอไอน้ํา โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1
2. ขอมูลจากการศึกษาวิจัย เปนการนําเสนอผลการรวบรวมงานศึกษาวิจัย และจัดทําคา
Emission Factor สารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ในหมอไอน้ําที่ใชประโยชนเพื่อผลิต
ไฟฟาและใชในอุตสาหกรรมอื่น ทั้งที่มีอุปกรณและไมมีการใชอุปกรณบําบัดมลพิษ โดยเปนการศึกษาในเชื้อเพลิง
แข็ง (solid fuels) เชน ถานหินประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัส เชื้อเพลิงชีวมวล เชน ฟางขาว ไม และเชื้อเพลิง
ที่เปนของเหลว (liquid fuels) คือ น้ํามันเตา (heavy oil) โดยนําเสนอคา Emission Factor การปลดปลอยสาร
ไดออกซินในหนวยกิโลกรัมตอหนวยของเชื้อเพลิง คือ กิโลกรัมตอตันเชื้อเพลิง (Kg I-TEQ /t) และ กิโลกรัมตอ
กิโลลิตรเชื้อเพลิง (Kg/KLfuel, หรือ กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรของชนิดเชื้อเพลิงที่ใช (Kg/m3fuel)) เพื่อใหสอดคลอง
และปนรูปแบบเดียวกับคูมือคาดประมาณการปลดมลพิษจากหมอไอน้ําของประเทศออสเตรเลีย ดังตารางที่ 2-2
3. การปลดปลอยสารไดออกซิน จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา จากคูมือแนวทางดาน
เทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติที่ดีที่สุด (BEP) จากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟาและในหมอ
ไอน้ําอุตสาหกรรม (Fossil fuel-fired utility and industrial boilers) ของ UNEP หรือ UN Environment
โดยนําเสนอคา Emission Factor ในหนวยของไมโครกรัมตอคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงที่เผาไหม
(µg TEQ/TJ of Fossil Fuel Burned ) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2-3
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ตารางที่ 2-1 คา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําโรงไฟฟา
และอุตสาหกรรมอื่น ของประเทศออสเตรเลีย*
Process Configuration
Emission Factor (Kg/t)
EFR$
Notes
bagasse boilers (uncontrolled)
4.75E-10 (TEQ)
U
c
bagasse boilers (dry scrubber)
4.75E-10 (TEQ)
U
c
bagasse boilers (wet scrubber)
4.75E-10 (TEQ)
U
c
c) Source: Table 4.45, Pacific Air & Environment, National Dioxins Program, Technical Report 3, a consultancy prepared for the
Department of the Environment and Heritage.
- Bagasse has an energy to weight value of 18-21 GJ/t
- Bagasse has a bulk density of 120-200 kg/m3, Sugar Cane Trash has a bulk density of 70-150 kg/m3
Source: Table 5-7 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (Kg/t)
EFR
Notes
brown coal briquettes (uncontrolled)
2.32E-10 (TEF)
U
b
brown coal briquettes (baghouse)
2.32E-10 (TEF)
U
b
b) Source: Pacific Power International 2002, as provided by the Victorian electricity generators
Source: Table 8-9 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011

Process Configuration
Emission Factor (Kg/t)
EFR
Notes
black coal (cyclone furnace)
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
D
a, c
black coal (fluidized bed)
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
D
a, c
black coal (overfeed stoker)
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
D
a, c
black coal (Pulverized coal, dry bottom)
D
a, c
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
black coal (Pulverized coal, wet bottom)
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
D
a, c
black coal (spreader stoker)
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
D
a, c
black coal (underfeed stoker)
D
a, c
Uncontrolled, or with ESP, or with baghouse
2.97E-10 (TEQ)
a) Source: Table 35-41, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report
prepared for the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.
c) The emission factors that have been developed for black coal are based on a Gross Specific Energy content (or higher
heating value, HHV) of 23.4 GJ/t. If a facility knows that the energy content of the coal they are using is different from 23.4
GJ/t, the emission factors should be scaled according to the ratio of energy content, i.e. by the ration of (H/23.4), where H is
HHV of the fuel used, eg the emission factor for CO from the combustion of black coal with a HHV of 25.0 GJ/t is equal to
2.50 × (25/23.4) = 2.67 kg/t. The HHV of the coal is sometimes also referred to as the Gross Calorific Value. The energy
content should be on an as-fired basis.
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ตารางที่ 2-1 คา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําโรงไฟฟา
และอุตสาหกรรมอื่น ของประเทศออสเตรเลีย* (ตอ)
Source: Table 10-16 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011 (ตอ)
Process Configuration
Emission Factor (Kg/t)
EFR
Notes
blast furnace gas
1.00E-11 (TEQ)
U
a
a) Source: Table 55, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report
prepared for the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.
Source: Table 17 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (Kg/t)
EFR
Notes
coke oven gas
2.00E-11 (TEQ)
U
a
a) Source: Table 56, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report
prepared for the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.
Source: Table 18 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (Kg/t)
EFR
Notes
landfill gas boilers (uncontrolled)
1.33E-13 (TEQ)
U
c
c) Source: Background information document for updating AP42 Section 2.4 for estimating emissions from municipal solid waste
landfills
Source: Table 19 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (kg/t)
Emission Factor (kg/Gj) EFR
Notes
natural gas (tangential fired)
1.07E-10 (TEQ)
2.41E-12
E
a, b
natural gas (≤30MW wall fired)
1.07E-10 (TEQ)
2.41E-12
E
a, b
natural gas (>30MW wall fired)
1.07E-10 (TEQ)
2.41E-12
E
a, b
a) Source: Table 51-53, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report prepared for the
Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.
b) Converted from kg/106 m3 using a natural gas specific volume of 1.30E+06 L/t

Source: Table 20-22 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (kg/m3)
EFR
Notes
petroleum refinery gas
1.07E-10 (TEQ)
E
a, d
a) Source: Table 57, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report prepared for the
Department of Environment, Water, Heritage and the Arts.
d) Source: Table 51-53, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report prepared for
the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts

Source : Table 23 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (kg/t)
Emission Factor (kg/kL)
EFR
Notes
LPG (industrial butane)
9.92E-11 (TEQ)
5.64E-11
E
a, b
LPG (industrial propane)
9.92E-11(TEQ)
5.06E-11
E
a, b
a) Source: Table 54, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report
prepared for the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.
b) Converted to kg/1,000L using a Butane density of 1760 L/t.
Source : Table 24-25 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
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ตารางที่ 2-1 คา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําโรงไฟฟา
และอุตสาหกรรมอื่น ของประเทศออสเตรเลีย* (ตอ)
Process Configuration
Emission Factor (kg/t)
Emission Factor (kg/kL)
EFR
Notes
residual oil (≤30MW)
2.34E-10 (TEQ)
2.11E-10
E
a, b
residual oil (>30MW)
2.34E-10(TEQ)
2.11E-10
E
a, b
a) Source: Table 42-45, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report
prepared for the Department of Environment, Water, Heritage and the Arts.
b) Converted from kg/1,000L using a density of 1,110 L/t
Source : Table 26-27 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration

Emission Factor (kg/t)

Emission Factor (kg/kL)

EFR

Notes

distillate (diesel) oil (≤30MW)
4.49E-10(TEQ)
3.75E-10
E
a, b
distillate (diesel) oil (>30MW)
4.49E-10(TEQ)
3.75E-10
E
a, b
a) Source: Table 46-49, HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report
prepared for the Department of Environment, Water, Heritage and the Arts.
b) Converted from kg/1,000L using a density of 1,110 L/t
Source: Table 28-29 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011
Process Configuration
Emission Factor (kg/t)
EFR
Notes
bark fired boilers
5.29E-10 (TEQ)
U
a
wood/bark fired boilers
5.29E-10 (TEQ)
U
a
a) Source: HRL Technology Pty Ltd, NPI – Development of Emission Factors for Combustion in Boilers, a report prepared for the
Department of Environment, Water, Heritage and the Arts.
Source :Table 32-33 NPI*, Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers, version 3.6 December 2011

ที่มา * :Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities; Australia “ National Pollutant
Inventory :Emission estimation technique manual For Combustion in boilers Version 3.6 December 2011”

หมายเหตุ
$: EFR : Emission Factor Rating (EFR system) ระดับความนาเชื่อถือ คือ การจัดระดับของความนาเชื่อถือ หรือ
คุณภาพของขอมูลที่ไดจากการนําคา Emission Factor ดังกลาวไปใชในการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษวา
คาที่ประเมินไดมีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองหรือคุณภาพดีเพียงใด โดย NPI ไดแบงระดับของความนาเชื่อถือ
ของ Emission Factor ออกเปน 6 ระดับ คือ
A (Excellent)
ดีเยี่ยม
B (Above Average)
สูงกวาปานกลาง
C (Average)
ปานกลาง
D (Below Average)
ต่ํากวาปานกลาง
E (Poor)
ต่ํา
U (Unrated)
ไมไดจัดลําดับ
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ตารางที่ 2-2 คา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําโรงไฟฟา
และในอุตสาหกรรมอื่น จากการศึกษาวิจัยในตางประเทศ
การใช
หมอไอน้ํา

เชื้อเพลิง

APCDs

อุปกรณบําบัดมลพิษ

เอกสารอางอิง

Kubica et al., 2004
Kubica et al., 2004

*9.50E-11
*2.99E-09
*1.47E-10

Chen et al.,2011
Wang et al., 2010
Wang et al.,2010

Industrial straw
Boiler
Wood biomass
(Boiler not adopted for biomass
combustion)
Wood Chips
Wood Chips
Power
Coal

CY + BF
CY + BF
SCR + ESP + FGD

plants

SDS + BF

*3.40E-11 - 1.60E-10

Zhang et al.,2013

SCR + ESP +FGD
-

*6.20E-10
*1.00 E-12 - 5.00E-12

ESP
ESP + FGD
ESD
SCR + ESP + FGD
ESP
FGD +FF

*1.10E-10
*8.00E-11
*1.75E-09
*1.81E-10

Lin et al.,2007
Fernández-Martınez
et al., 2004
Mokhtar et al., 2014
Mokhtar et al., 2014
Lin et al.,2010
Wang et al.,2010
Wang et al.,2009
EPA 1993

Mixed Fuel (MF)
Coal co-combustion with sewage
sludge
Bituminous coal
Bituminous, subbituminous and
lignite coal
coal
coal
coal
Heavy oil
Heavy oil
860 MW Subbituminous

-

Emission Factor *
kg (I-TEQ) /tfuel
ยกเวนระบุเปนหนวยอื่น
*1.20E-08 - 1.30E-08
*2.0 - 3.30E-08

*1.88E-10 kg/m3
**1.11E-07
( 2.44e-07 b/ton)

หมายเหตุ BF: Bag Filter, CY: Cyclone, ESD: Electrostatic Dust Collectors, FGD: Flue Gas Desulphurization,
ESP: Electrostatic Precipitator, SDS: Semidry Scrubber, SCR: Selective Catalytic Reduction. FF: Fabric
Filter
APCDs : Air Pollution Control Devices, อุปกรณบําบัดมลพิษ
* ขอมูลที่นําเสนอเปนการเปลี่ยนหนวยจากเดิม µg I-TEQ/tonne-fuel เปน kg (I-TEQ) /tfuel) และจาก µg I-TEQ/m3 (fuel)
เปน kg I-TEQ/m3 (fuel)
**ขอมูลที่นําเสนอเปนการเปลี่ยนหนวยจากเดิม lb/ton เปน kg (I-TEQ)/tfuel โดย มีคและมีคา Emission Factor Quality
Rating คือ ระดับ E ทั้งนี้ EPA กําหนดคา Emission Factor Quality Rating เปน 5 ระดับคือ A (Excellent), B (Above

Average) , C (Average) , D (Below Average) และ E (Poor)
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ตารางที่ 2-3 คา emission factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากเชื้อเพลิงฟอสซิลในหมอไอน้าํ โรงไฟฟา
Classification
Fossil fuel power plants
Fossil fuel/waste co-fired power boilers
Coal fired power boilers
Heavy fuel fired power boilers
Shale oil fired power plants
Light fuel oil/natural gas fired power boilers
Biomass power plants
Mixed biomass fired power boilers
Clean wood fired power boilers

Emission Factors - µg TEQ/TJ of Fossil Fuel Burned
Air
35
10
2.5
1.5
0.5
500
50

ที่มา: UNEP, (2019/2021 updates), Guidelines on best available techniques and guidance on best
environmental practices Part III Source category (d): Fossil fuel-fired utility and industrial boilers
UNEP Chemicals, United Nations Environment Programme, (2005), Standardized Toolkit for
Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases, Edition 2.1,
กรณีของ คา emission factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟา
และหมอไอน้ําในตารางที่ 2-3 สามารถสรุปปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
จากนอยไปมากคือ เชื้อเพลิงกาซ < ของเหลว (light oil< heavy oil) < เชื้อเพลิงแข็ง (ถานหิน < ชีวมวล) ทั้งนี้
ขอมูลที่นําเสนอไมไดมีการจัดทํา emission factor โดยคํานวณกลับเปนปริมาณการปลดปลอยในหนวย กิโลกรัม/
หนวยเชื้อเพลิง เชนเดียวกับตารางที่ 2.2 เนื่องจากไมมีรายละเอียดของขอมูลของประเภทเชื้อเพลิงที่ใชวาเปนชนิดใด
และมีคาความรอนตอหนวยของเชื้อเพลิงเปนเทาใด ตัวอยาง เชน coal fuel หรือเชื้อเพลิงถานหิน แตไมทราบวา
coal ประเภทใด bituminous sub bituminous lignite เปนตน หรือ กรณีเปน fossil/waste ซึ่งไมทราบ
รายละเอียดหรือขอมูลของ fossil และwaste เชนกัน อาจทําใหมีคา emission factor ที่คาดเคลื่อนไดมากและไม
เหมาะสําหรับนํามาใชในการคํานวณการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ
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ขอคิดเห็นจากการรวบรวมขอมูล Emission Factor สารไดออกซิน/ฟวแรนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอ
ไอน้ําอุตสาหกรรม
1. จากคูมือ คาดประมาณการปลดปลอยมลพิษจากหมอไอน้ํา (Emission Estimation Technique Manual for
Combustion in Boilers Version 3.6 December 2011) ของประเทศออสเตรเลีย จะเห็นวา
- การจัดทําคา Emission Factor ไมไดคํานึงถึงประเภทของหมอไอน้ําวาเปนหมอไอน้ําประเภทใด แต
สนใจประเภทของเชื้อเพลิง และชนิดของระบบบําบัดอากาศเสียที่นํามาใชวาเปนประเภทใด
- คา Emission Factor สารไดออกซินฯ ที่ระบายออกจากปลองซึ่งมีหรือไมมีอุปกรณบําบัดมลพิษก็ตาม
ไมมีความแตกตางกัน ดังตัวอยางของ Emission Factor สารไดออกซินฯ จากหมอไอน้ําที่ใชที่ชานออย
(bagasse) และถานหิน (black coal) เปนเชื้อเพลิง ดังนั้น การที่มีหรือไมมีอุปกรณปองกันมลพิษอาจไมมี
ความแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก อุปกรณที่ใชบําบัดมลพิษ ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําจัดฝุน
และกาซที่เกิดจากการเผาไหมเปนหลัก การลดการเกิดหรือลดปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินจึงมีสวน
ที่นอยกวา การจัดการเชื้อเพลิงกอนนํามาเผาไหม การควบคุมอุณภูมิในการเผาไหมอาจจะมีสวนชวยในการ
ลดการปลดปลอยสารไดออกซิน
- คา EFR ของ Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ โรงไฟฟา อยูระหวาง D (Below Average)
E (Poor) และ U (Unrated) ซึ่งแสดงใหเห็นวา คาที่นํามาใชในการคาดประมาณการปลดปลอยไดออกซินได
ไมเที่ยงตรงมากนัก กลาวคือ ระดับ D E และ U โดย Emission Factor ของหมอไอน้ําพบ EFR rating ระดับ
U สําหรับเชื้อเพลิงจํานวน 5 รายการ ระดับ D จํานวน 7 รายการ และ ระดับ E จํานวน 4 รายการ สวน
โรงไฟฟา พบ EFR rating ระดับ U สําหรับเชื้อเพลิงระดับ E จํานวน 6 รายการ
- โดยทั่วไป ปริมาณความรอนของเชื้อเพลิงกาซ จะมากกวา เชื้อเพลิงเหลว และ เชื้อเพลิงแข็ง และมีความ
สะอาดมากกวา ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบประเภทของเชื้อเพลิง กับปริมาณสารไดออกซินที่ปลดปลอย พบวา
เชื้อเพลิงกาซ มีการปลดปลอยนอยกวา เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็งตามลําดับ ดังตารางที่ 2-1 และ ตาราง
ที่ 2-3 และในกรณีของตารางที่ 2-3 จะเห็นวาปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากเชื้อเพลิงแตละชนิด
มีความแตกตางกันอยางชัดเจน
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สวนที่ 3
การจัดทํา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซิน/ฟวแรน จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําอุตสาหกรรมซึ่งใชในการผลิตไฟฟาและการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นของประเทศไทย
3.1 ขอมูลประกอบการจัดทํา Emission Factor
กรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินโครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยาง
อากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรม ระหวางป 2553 – 2555 โดยมีการจัดเก็บและ
วิเคราะหสารไดออกซินฯ ในตัวอยางอากาศจากโรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรมจํานวน 11 แหง ประกอบดวย
โรงไฟฟา 7 แหง และหมอน้ําอุตสาหกรรมจํานวน 4 แหง โดยสรุปไดดังตารางที่ 3.1 - 3.3
ตารางที่ 3.1 ผลการตรวจวัดไดออกซิน/ฟวแรนจากโรงไฟฟาและหมอไอน้ําอุตสาหกรรมภายใตโครงการจัดจาง
เก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอน้ํา
อุตสาหกรรม เมื่อป 2553 ของกรมควบคุมมลพิษ
ขอมูล boiler

โรงงาน A

โรงงาน B

โรงงาน C

โรงงาน D

โรงงาน E

การใชงาน boiler

Power Plant
(1.8 MW)
Water Tube+ Fire Tube
22 t/hr
5 ป
600-700 0C
เผาไหมแบบตอเนื่อง
ถานหินซับบิทูมินัส
(Sub Bituminous)
5 t/hr
22 t/hr
17.68 m/s
54,718
m3/hr
MCY+ WS
80%

Power Plant
(52.5 MW)
Water Tube
120 t/hr
> 21 ป
800 – 900 0C
เผาไหมแบบตอเนื่อง
กากออย: แกลบ
หรือชิ้นไมสับ 85 :15
90 - 110 t/hr
110 - 120 t/hr
13.92 m/s
132,648
m3/hr
WS
99.20%

Power Plant
(55 MW)
Water Tube
140 t/hr
15 ป
2,000 0C
เผาไหมแบบตอเนื่อง
ถานหินบิทูมินัส
(Bituminous)
31.25 t/hr
140 t/hr
13.68 m/s
380,742
m3/hr
FGD+ESP
99%

Industrial Boiler
(12 t/hr)
Fire Tube
12 t/hr
7 ป
1400 0C
เผาไหมแบบตอเนื่อง
น้ํามันเตาเกรด C

Industrial Boiler
(13 MW)
Water Tube
170 t/hr
20 ป
950-1,000 0C
เผาไหมแบบตอเนื่อง
ชานออย

750 l/hr
12 t/hr
5.25 m/s
8,911
m3/hr
WS
ไมมีการตรวจสอบ

75.5 t/hr
170 t/hr
6.97 m/s
241,966
m3/hr
DC +CY+ WS
ไมมีการตรวจสอบ

1.ประเภทของหมอน้ํา
2.ขนาดของหมอน้ํา
3.อายุการใชงานหมอน้ํา
4.อุณหภูมิที่ใชในการเผาไหม
- เวลาที่ใชในการเผาไหม
5.ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช
6.อัตราการใชเชื้อเพลิง
7.อัตราการผลิตไอน้ํา
8. ความเร็วของอากาศในปลอง
9. อัตราการระบายของอากาศ
ในปลอง
10.ระบบบําบัดอากาศ
11.ประสิทธิภาพของระบบ
บําบัดอากาศ
12. Dioxin/furan
12.1 Total I-TEQ

0.0343
1.984
0.0083
0.0034
0.021
3
3
3
3
ng I-TEQ/Nm
ng I-TEQ/Nm
ng I-TEQ/Nm
ng I-TEQ/Nm
ng I-TEQ/Nm3
12.2Total PCDD/PCDF
4.835
225.2
3.389
1.240
3.96
3
3
3
3
ng/Nm
ng/Nm
ng/Nm
ng/Nm
ng/Nm3
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2553), รายงานฉบับสมบูรณ, โครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟา
และหมอน้ําอุตสาหกรรม, โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป(ประเทศไทย จํากัด)
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หมายเหตุ :Total PCDD/PCDF มีคาเทากับผลรวมของ Total PCDD และ Total PCDF, I-TEQ (International Toxicity Equivalence) หรือ สมมูลย
ความเปนพิษ
BF: bag filter, CY: cyclone, MCY : Multi Cyclone, DC: dust collectors, FGD: Flue Gas Desulphurization, ESP: Electrostatic
Precipitator WS: Wet Scrubber

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวัดไดออกซิน/ฟวแรนจากโรงไฟฟาและหมอไอน้ําอุตสาหกรรมภายใตโครงการจัดจาง
เก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอน้ํา
อุตสาหกรรม เมื่อป 2554 ของกรมควบคุมมลพิษ
ขอมูล boiler
โรงงาน F
โรงงาน G
การใชงาน boiler
Power Plant (7.5 MW)
Power Plant (7.5 MW)
1. ประเภทของหมอน้ํา
Water Tube
Water Tube
2. ขนาดของหมอน้ํา
35 t/hr
35 t/hr
3. อายุการใชงานของหมอน้ํา
4 ป
5 ป
0
4.อุณหภูมิที่ใชในการเผาไหม
800-900 C
800 – 900 0C
- เวลาที่ใชในการเผาไหม
เผาไหมแบบตอเนื่อง
เผาไหมแบบตอเนื่อง
5.ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช
แกลบและเศษไม
แกลบ
6.อัตราการใชเชื้อเพลิง
150-180 t/hr
220 t/hr
7.อัตราการผลิตไอน้ํา
30 t/hr
35 t/hr
8. ความเร็วของอากาศในปลอง
7.15 m/s
13.23 m/s
3
9. อัตราการระบายของอากาศในปลอง
48,407 Nm /hr
57,000 Nm3/hr
10.ระบบบําบัดอากาศ
ESP
MCY + BF
11.ประสิทธิภาพของระบบบําบัดอากาศ
ประมาณ 99%
MCY 60-80 % + BF 99.9%
12. Dioxin/furan
12.1 Total I-TEQ
0.0926 ng I-TEQ/Nm3
0.0151 ng I-TEQ/Nm3
12.2Total PCDD/PCDF
34.729 ng/Nm3
1.999 ng/Nm3
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2554),รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของ
โรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรม”,โดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย)จํากัด
หมายเหตุ
- Total PCDD/PCDF มีคาเทากับผลรวมของ Total PCDD และ Total PCDF
- I-TEQ (International Toxicity Equivalence) หรือ สมมูลยความเปนพิษ
- TEQ = The Value have calculated using the Toxicity Equivalence Factors (TEF).
- BF: Bag Filter, MCY : Multi Cyclone, ESP: Electrostatic Precipitator WS: Wet Scrubber
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ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดไดออกซิน/ฟวแรนจากโรงไฟฟาและหมอไอน้ําอุตสาหกรรมภายใตโครงการจัดจาง
เก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอน้ํา
อุตสาหกรรม เมื่อป 2555 ของกรมควบคุมมลพิษ
ขอมูล boiler
โรงงาน H
โรงงาน I
โรงงาน J
โรงงาน K
การใชงาน boiler
Power Plant (7.5 MW)
Industrial Boiler
Industrial Boiler
Power Plant (9.9 MW)
1. ประเภทของหมอน้ํา
Water Tube
Fire tube
Water Tube & Fire tube
Water Tube
2. ขนาดของหมอน้ํา
22 t/hr
30 t/hr
16 t/hr
55 t/hr
3. อายุการใชงานของหมอน้ํา
4 ป
16 ป
4 ป
6 ป
0
0
0
4. อุณหภูมิที่ใชในการเผาไหม
800-900 C
800 – 900 C
800 C
700 - 800 0C
- เวลาที่ใชในการเผาไหม
3-6 นาที
1.5 ชั่วโมง
5.ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช
แกลบ
น้ํามันเตาเกรด C
ถานหินซับบิทูมินัส
แกลบ
3
6. อัตราการใชเชื้อเพลิง
200 t /day
26.67 m /day
35 t /day
270 t /day
7. อัตราการผลิตไอน้ํา
47 t/hr
16.67 t/hr
9.6 t/hr
55 t/hr
8. ความเร็วของอากาศในปลอง
10.46 m/s
12.67 m/s
7.34 m/s
11.09 m/s
3
9. อัตราการระบายของอากาศ
81,542 m3/hr
12,350 m3/hr
20,361 m /hr
71,868 m3/hr
ในปลอง
10. ระบบบําบัดอากาศ
MCY + ESP
ไมมีระบบบําบัดมลพิษ
MCY + WS
MCY + ESP
11. ประสิทธิภาพของระบบ
60% และ >99.6%
88%
70%
>60% และ 99.6%
บําบัดอากาศ
12. Dioxin/furan
12.1 Total I-TEQ
1.3674 ng I-TEQ/Nm3
0.0161 ng I-TEQ/Nm3
0.0066 ng I-TEQ/Nm3 0.0203 ng I-TEQ/Nm3
12.2Total PCDD/PCDF
1,262.476 ng/Nm3
0.781 ng/Nm3
0.231 ng/Nm3
2.739 ng/Nm3
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2555), รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของ
โรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรม”,โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด,
หมายเหตุ
- Total PCDD/PCDF มีคาเทากับผลรวมของ Total PCDD และ Total PCDF
- I-TEQ (International Toxicity Equivalence) หรือ สมมูลยความเปนพิษ
- TEQ = The Value have calculated using the Toxicity Equivalence Factors (TEF).
- BF: Bag Filter, MCY : Multi Cyclone, ESP: Electrostatic Precipitator, WS: Wet Scrubber

จากขอมูลฯ การดําเนินงานในป 2553 – 2555 จะพบวา หมอไอน้ําที่ใชเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
และพลังงานความรอนเปนหมอน้ําแบบ water tube, fire tube และ boiler tube+fire tube โดยสวนใหญเปน
แบบ water tube และมีขนาดหมอน้ําตั้งแต 12 – 170 ตัน/ชั่วโมง เชื้อเพลิงสวนใหญเปนเชื้อเพลิงแข็งประเภท
ชีวมวลและสวนใหญมีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ทั้งการบําบัดฝุนและบําบัดกาซ

ในการจัดทํา Emission

Factor ไดมีการตัดขอมูลประเภทของหมอน้ําออกเพื่อใหเปนรูปแบบของตางประเทศโดยคงขอมูลในสวนของ
อุปกรณบําบัดมลพิษ และขนาดของการผลิตกระแสไฟฟาไว
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3.2 วิธีการจัดทํา Emission Factor สารไดออกซินฯ
การคํานวณหรือคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission Factor สามารถคํานวณได
จากสมการ ดังนี้
Emission
(ปริมาณการปลดปลอยมลพิษ)

=

Activity Data

x

Emission Factor
(ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ)

(กิจกรรมที่กอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษ)

โดยที่
Emission
คือ ปริมาณการปลดปลอยมลพิษตอหนวยเวลา
Activity Data
คือ กิจกรรมที่กอใหเกิดการปลดปลอยมลพิษตอหนวยเวลา
Emission Factor คือ ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ (Activity Data)
ในที่นี้ การปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมเชื้อเพลิง สามารถคํานวณไดจาก
Emission
(Concentration
ความเขมขนของสาร
มลพิษที่ระบายออก
จากปลอง

X

Flow Rate)

=

Activity Data

x

Emission Factor

=

(Fuel use rate)

x

(Emission/Fuel use rate )

อัตราการระบาย
อากาศออกจาก
ปลอง

อัตราการใชเชื้อเพลิง

การปลดปลอย/อัตราการใช
เชื้อเพลิง

ในการจัดทํา Emission Factor สามารถเขียนสมการใหมไดเปน
Emission Factor (EF)

=

Emission
Activity data

ดังนั้น การจัดทําคา emission factor การปลดปลอยสาร ไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในหมอน้ําอุตสาหกรรม (industrial boiler) ซึ่งใช boiler ในการผลิตไอน้ําและพลังงานไฟฟา ไดดําเนินการ
เชนเดียวกับตางประเทศ คือ จัดทําคา emission factor เปนปริมาณปลดปลอยสารไดออกซินฯ ตอปริมาณการใช
เชื้อเพลิง ใน boiler ไดจากสมการ
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EF =

C x Qv
IF

นั่นคือ
Emission factor
(ng I-TEQ/kg fuel burned)

=

Stack gas conc.
x Stack gas flow rate
(ng I-TEQ/Nm3)
(Nm3/hr)
Fuel Incineration rate
(kg/hr)

หรือ

EF

โดยที่
EF :
C :
Qv :

IF :

=

ความเขมขนของสารมลพิษทีร่ ะบายออกจากปลอง x อัตราการระบายของอากาศในปลอง
อัตราการเผาไหมเชื้อเพลิง หรือ ใชเชื้อเพลิง

ตัวคูณอัตราการปลดปลอยมลพิษ
[Emission Factor]
ความเขมขนของสารไดออกซินที่ระบายออกจากปลอง
[Concentration in stack flue gases]
อัตราการระบายของอากาศออกจากปลอง
[Volumetric flue gas flow rate]
อัตราการเผาไหมเชื้อเพลิง
[Fuel incineration rate]

ng I-TEQ/unit-fuel burned
ng I-TEQ/Nm3
Nm3/hr
kg/hr
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3.3 คา Emission Factor สาร ไดออกซิน/ฟวแรนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอน้ําอุตสาหกรรมของไทย
จากขอมูลผลการตรวจวัดสารไดออกซินฯ ของกรมควบคุมมลพิษ ภายใตโครงการจัดจางเก็บและ
วิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรม ระหวางป
2553 – 2555 ไดถูกนํามาจัดทําคา Emission Factor สารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
อุตสาหกรรมของไทยตามแนวทางของตางประเทศ โดยจัดทําปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ ตอหนวยของ
การใชเชื้อเพลิง ตามสมการในขอ 3.2 และไดนําเสนอคา Emission Factor สารไดออกซินฯ ในหนวยกิโลกรัมตอ
หน ว ยน้ํ า หนั ก ของเชื้ อ เพลิ ง (ตั น ) กรณี ที่ เ ป น เชื้ อ เพลิ ง แข็ ง และในหน ว ยกิ โ ลกรั ม ต อ ปริ ม าตรของเชื้ อ เพลิ ง
[(กิโลลิตร (KL) หรือ ลูกบาศกเมตร (m3)] กรณีที่เปนเชื้อเพลิงเหลว กรณีใชหมอไอน้ําเพื่อพลังงานความรอน คา
Emission Factor จะไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและขนาดของหมอไอน้ํา ยกเวนกรณีใชหมอไอน้ําที่ใชใน
การผลิตไฟฟา จะมีรายละเอียดของกําลังไฟฟาที่ผลิต เชนเดียวกับคา Emission Factor ตามคูมือคาดประมาณ
การปลดปลอยมลพิษจากหมอไอน้ําของประเทศออสเตรเลีย ดังตารางที่ 3.4
อยางไรก็ตามคา Emission Factor สารไดออกซินฯ ที่จัดทําขึ้น ไดจากผลการตรวจวัดสารได
ออกซินฯ เพียงครั้งเดียว อาจไมสามารถระบุถึงความเชื่อมั่นหรือความถูกตองวาคาดังกลาวถูกตองมากนอยเพียงใด
ทั้งนี้ หากพิจารณากําหนดคา EFR : Emission Factor Rating (EFR system) หรือ ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับ
ความถูกตองของการนําคา Emission Factor ไปใช ตามที่ปรากฏในคูมือคาดประมาณการปลดปลอยฯ NPI ของ
ประเทศออสเตรเลียได ซึ่งแบงเปน 6 ระดับ อาจจัดคา Emission Factor Rating โดยกรมควบคุมมลพิษ อยูใน
กลุมประเภท U หรือ Unrated
การนําไปใช จึงควรพิจารณานําคา Emission Factor ของประเทศออสเตรเลีย เปนลําดับแรก
กรณีที่ขอมูลไมสอดคลองกัน จึงควรนําขอมูล Emission Factor การศึกษาวิจัยในตางประเทศ และ ของไทยมาใช
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ตารางที่ 3.4 คา Emission Factor สาร ไดออกซิน/ฟวแรนจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงในหมอน้ําอุตสาหกรรมของไทย

ผลิตไฟฟา

พลังงานไอน้ํา/
ความรอน

การใชงานหมอไอน้ํา
กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต
1.8 MW
≤ 9.9 MW
9.9 MW
7.5 MW
7.5 MW
52.5 MW
55 MW

เชื้อเพลิง

ระบบบําบัดอากาศ

น้ํามันเตากรด ซี#
น้ํามันเตาเกรด ซี#
ถานหินซับบิทูมินัส
ชานออย
ถานหินซับบิทูมินัส
แกลบ
แกลบ
แกลบ
แกลบและเศษไม
กากออย 85% :
แกลบหรือชิ้นไมสบั 15%
ถานหินบิทูมินัส

WS
ไมมี
MCY + WS
DC+ CY+WS
MCY + WS
MCY+ ESP
MCY + ESP
MCY+ BF
ESP

Emission Factor
Kg I-TEQ /tfuel
Kg I-TEQ /m3fuel
4.0397E-11
4.0805E-11
1.8074E-10
1.7893E-10
9.21481E-11
6.73018E-11
3.75365E-10
1.33801E-08
1.29682E-10
3.91227E-12
7.17198E-10

WS

2.92415E-09

FGD+ ESP

1.01125E-10

อาง
อิง
D1
I3
J3

-

E1
A1
H3
K3
G2
F2

-

C1

B1

หมายเหตุ BF: Bag Filter, CY: Cyclone, DC: Dust Collectors, ESP: Electrostatic Precipitator , MCY :Multi Cyclone, FGD: Flue Gas
Desulphurization, WS: Wet Scrubber
# : น้ํามันเตาเกรด ซี ใชขอมูลคาความถวงจําเพาะของน้ํามันเตาชนิดที่ 2 เปนชนิดที่มีกํามะถันไมเกิน 2% มีความหนืดต่ําไมมากกวา 180 เซนติสโตกส
(50 oC) ซึ่งมีคาความถวงจําเพาะ 0.990 kg/L ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 oC ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ํามันเตา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
อางอิง
1: กรมควบคุมมลพิษ (2553), รายงานฉบับสมบูรณ, โครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของ
โรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรม,โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด
2: กรมควบคุมมลพิษ (2554), รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของ
โรงไฟฟาและหมอน้ําอุตสาหกรรม”, โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
3: กรมควบคุมมลพิษ (2555),รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดจางเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางอากาศจากปลองระบายของโรงไฟฟา
และหมอน้ําอุตสาหกรรม”, โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
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สวนที่ 4
การผนวกคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซิน/ฟวแรน จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําอุตสาหกรรมซึ่งใชในการผลิตไฟฟาและการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น
ทั้งของตางประเทศและประเทศไทย
เพื่อใหการนําคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอ
ไอน้ําอุตสาหกรรมซึ่งใชในการผลิตไฟฟาและการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ไปใชไดสะดวก จึงไดมีการผนวกคา
Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ ที่รวบรวมจากตางประเทศในตารางที่ 2-1 และ 2-2 และของ
ประเทศไทย ในตารางที่ 3-4 เขาไวดวยกัน ดังนี้
1. โดยแยกเปนคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากโรงฟา สรุปไดดังตารางที่
4.1 และ จากการใชหมอไอน้ําในโรงงานอุตสากรรมอื่น สรุปไดดังตารางที่ 4.2
2. สําหรับผลการศึกษาที่มีการรายงานขอมูลเปนชวงของขอมูล หรือการศึกษาที่มีผลการศึกษา
มากกวาหนึ่งการศึกษา เชน เชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน อุปกรณปองกันกําจัดมลพิษชนิดเดียวกัน ไดเลือกใชปริมาณ
การปลดปลอยมลพิษที่สูงที่สุดเปนคา Emission Factor เพื่อปองกันความสับสนในการนําคา Emission Factor
ไปใช ตัวอยางเชน จากตารางที่ 2-2 Chen et al.,2011 และ Wang et al., 2010 ไดศึกษาคา Emission Factor
โดยใช wood chips เปนเชื้อเพลิง และมีอุปกรณบําบัดมลพิษคือ cyclone และ bag filter (CY + BF) เชนเดียวกัน จึงมี
คา Emission Factor จํานวน 2 คา คือ 9.50E-11 (I-TEQ) kg/t จากการศึกษาของ Chen et al.,2011 และ
2.99E-09 (I-TEQ) kg/t จากการศึกษาของ Wang et al., 2010 จึงไดมีการตัดคา Chen et al.,2011 ออก และจาก
การศึกษาของ Kubica et al., 2004 โดยใช Wood biomass เปนเชื้อเพลิง จะพบคา emission factor เปนชวง
คือ 2.0E-08 (I-TEQ)kg/t – 3.30E-08 (I-TEQ)kg/t จึงตัด คา 2.0 E-08 (I-TEQ) kg/t ออก เปนตน
3. ไดมีการกําหนดคา Emission Factor Rating ตามระบบของ NPI ประเทศออสเตรเลีย คือ
A (Excellent), B (Above Average), C (Average), D (Below Average), E (Poor) และ U (Unrated) โดย
กําหนด คา Emission Factor ของไทยและจากการรวบรวมงานศึกษาวิจัยของตางประเทศเปนประเภท U
(Unrated) ยกเวนในการศึกษาของ EPA ซึ่งระบุคา Emission Factor Rating ไวแลว คือ E (Poor) ทั้งนี้จะเห็น
วาคา Emission Factor Rating ของโรงไฟฟา อยูในระดับ E และ U สวน Emission Factor Rating ของหมอน้ํา
อุตสาหกรรม อยูในระดับ D. E และ U
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ตารางที่ 4.1 คา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําซึ่งใชผลิตไฟฟา
ขนาด
≤30MW
wall fired
>30MW
wall fired
≤30MW
>30MW
≤30MW
>30MW
-

ประเภทเชือ้ เพลิง

Emission Factor(kgตอหนวยเชื้อเพลิง)

EFR

อางอิง

natural gas

1.07E-10 (I-TEQ) kg/t

2.41E-12 kg/Gj

E

NPI

natural gas

1.07E-10 (I-TEQ) kg/t

2.41E-12 kg/Gj

E

NPI

residual oil
residual oil
distillate (diesel) oil
distillate (diesel) oil

2.34E-10 (I-TEQ) kg/t
2.34E-10 (I-TEQ) kg/t
4.49E-10 (I-TEQ) kg/t
4.49E-10 (I-TEQ) kg/t

2.11E-10 kg/kL
2.11E-10 kg/kL
3.75E-10 kg/kL
3.75E-10 kg/kL

E
E
E
E

NPI
NPI
NPI
NPI

860 MW

Coal
Mixed Fuel (MF) Coal
co-combustion with
sewage sludge
Bituminous coal
Bituminous, subbituminous
and lignite coal
coal
coal
coal
Heavy oil
Heavy oil
Subbituminous

1.8 MW
≤ 9.9 MW

ถานหินซับบิทูมินัส
แกลบ

-

อุปกรณบําบัดมลพิษ

SCR + ESP + FGD
SDS + BF

*1.47E-10 (I-TEQ) kg/t
***
1.60E-10 (I-TEQ) kg/t &

U
U

Wang et al.,2010
Zhang et al.,2013

SCR + ESP +FGD
-

*6.20E-10 (I-TEQ) kg/t
***
5.00E-12 (I-TEQ) kg/t &
*1.10E-10 (I-TEQ) kg/t
*8.00E-11 (I-TEQ) kg/t
*1.75E-09 (I-TEQ) kg/t
*1.81E-10 (I-TEQ) kg/t
*1.88E-10 (I-TEQ) kg/m3
**1.11E-07 (I-TEQ) kg/t

U
U

Lin et al.,2007
Fernández-Martınez
et al., 2004
Mokhtar et al., 2014
Mokhtar et al., 2014
Lin et al.,2010
Wang et al.,2010
Wang et al.,2009
EPA 1993

3.75E-10 (I-TEQ) kg/t
***
1.34E-08 (I-TEQ) kg/t
3.91E-12 (I-TEQ) kg/t
7.17E-10 (I-TEQ) kg/t

U
U

ESP
ESP + FGD
SD
SCR + ESP + FGD
ESP
FGD +FF
MCY + WS
MCY+ ESP

U
U
U
U
U
E

A1PCD
HK3PCD

แกลบ
MCY+ BF
U
G2PCD
แกลบและเศษไม
ESP
U
F2PCD
กากออย 85% :แกลบหรือ
U
WS
2.92E-09 (I-TEQ) kg/t
B1PCD
ชิ้นไมสับ15%
55 MW
ถานหินบิทูมินัส
FGD+ ESP
1.01E-10 (I-TEQ) kg/t
U
C1PCD
หมายเหตุ EFR: Emission Factor Rating A (Excellent), B (Above Average), C (Average), D (Below Average), E (Poor) และ U (Unrated)
* ขอมูลที่นําเสนอเปนการเปลี่ยนหนวยจากเดิม µg I-TEQ/tonne-fuel เปน kg (I-TEQ) /tfuel) และ µg I-TEQ/m3 (fuel) เปน kg I-TEQ/m3 (fuel)
** ขอมูลที่นําเสนอเปนการเปลี่ยนหนวยจากเดิม lb/ton เปน kg (I-TEQ) /tfuel
*** กรณีขอมูลการศึกษา ระบุคา EF เปนชวง หรือ การศึกษาตั้งแตสองการศึกษา ที่ใชเชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน อุปกรณปองกันมลพิษ ชนิดเดียวกัน จะ
เลือกคา EF ที่มีคาการปลดปลอยสารไดออกซินฯ สูงสุด ไวเพื่อปองกันการสับสนในการนําไปใช
BF: Bag Filter, CY: Cyclone, DC: Dust Collectors, ESP: Electrostatic Precipitator , MCY: Multi Cyclone, FGD: Flue Gas
Desulphurization, WS: Wet Scrubber
7.5 MW
7.5 MW
52.5 MW
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ตารางที่ 4.2 คา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ
ประเภทเชื้อเพลิง
bagasse boilers
bagasse boilers
bagasse boilers
brown coal briquettes
brown coal briquettes
black coal
(cyclone furnace)
black coal
(fluidized bed)
black coal
(overfeed stoker)
black coal (Pulverized
coal, dry bottom)
black coal (Pulverized
coal, wet bottom)
black coal
(spreader stoker)
black coal
(underfeed stoker)
blast furnace gas
coke oven gas
landfill gas boilers
bark fired boilers
wood/bark fired boilers
petroleum refinery gas
LPG (industrial butane)
LPG (industrial propane)
natural gas
(tangential fired)
Straw
Wood biomass
(Boiler not adopted for
biomass combustion)
Wood Chips

EFR$
U
U
U
U
U

Notes
NPI c
NPI c
NPI c
NPI b
NPI b

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

2.97E-10 (I-TEQ) kg/t

D

NPI a, c

1.00E-11 (I-TEQ) kg/t
2.00E-11 (I-TEQ) kg/t
1.33E-13 (I-TEQ) kg/t
5.29E-10 (I-TEQ) kg/t
5.29E-10 (I-TEQ) kg/t
1.07E-10 (I-TEQ) kg/m3
9.92E-11 (I-TEQ) kg/t
9.92E-11 (I-TEQ) kg/t

5.64E-11 kg/kL
5.06E-11 kg/kL

U
U
U
U
U
E
E
E

NPI a
NPI a
NPI c
NPI a
NPI a
NPI a, d
NPI a, b
NPI a, b

1.07E-10 (I-TEQ) kg/t

2.41E-12 kg/Gj

E

NPI a, b

uncontrolled

*/***1.30E-08 (I-TEQ) kg/t

1.20E-08 - 1.30E-08 kg/t

U

Kubica et al.,
2004

uncontrolled

*/***3.30E-08(I-TEQ) kg/t

3.30E-08 kg/t
U

Kubica et
al., 2004

U

Wang et al.,
2010

อุปกรณบําบัดมลพิษ
uncontrolled
dry scrubber
wet scrubber
uncontrolled
Bag house
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
Uncontrolled, or with ESP,
or with baghouse
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)
(uncontrolled)

CY + BF

Emission Factor (kg ตอหนวยเชื้อเพลิง)
4.75E-10 (I-TEQ) kg/t
4.75E-10 (I-TEQ) kg/t
4.75E-10 (I-TEQ) kg/t
2.32E-10 (I-TEQ) kg/t
2.32E-10 (I-TEQ) kg/t

*/***2.99E-09 (I-TEQ) kg/t
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ประเภทเชื้อเพลิง
อุปกรณบําบัดมลพิษ
Emission Factor (kg ตอหนวยเชื้อเพลิง)
EFR$
Notes
3
D1
น้ํามันเตากรด C#
WS
4.08E-11 (I-TEQ) kg/t
4.04E-11 kg/m
U
PCD
3
I3
น้ํามันเตาเกรด C#
uncontrolled
1.81E-10 (I-TEQ) kg/t
1.79E-10 kg/m
U
PCD
J3
ถานหินซับบิทูมินัส
MCY + WS
9.21E-11 (I-TEQ) kg/t
U
PCD
E1
ชานออย
DC+ CY+WS
6.73E-11 (I-TEQ) kg/t
U
PCD
EFR: Emission Factor Rating A (Excellent), B (Above Average), C (Average), D (Below Average), E (Poor) และ U (Unrated)
* ขอมูลที่นําเสนอเปนการเปลี่ยนหนวยจากเดิม µg I-TEQ/tonne-fuel เปน kg (I-TEQ) /tfuel) และ µg I-TEQ/m3 (fuel) เปน kg I-TEQ/m3 (fuel)
** ขอมูลที่นําเสนอเปนการเปลี่ยนหนวยจากเดิม lb/ton เปน kg (I-TEQ) /tfuel
*** กรณีขอมูลการศึกษา ระบุคา EF เปนชวง หรือ การศึกษาตั้งแตสองการศึกษา ที่ใชเชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน อุปกรณปองกันมลพิษ ชนิดเดียวกัน จะ
เลือกคา EF ที่มีคาการปลดปลอยสารไดออกซินฯ สูงสุด ไวเพื่อปองกันการสับสนในการนําไปใช
BF: bag filter, CY: cyclone, DC: dust collectors, ESP: Electrostatic Precipitator , Multi Cyclone: MCY , FGD: Flue Gas
Desulphurization, WS: Wet Scrubber
# : น้ํามันเตาเกรด ซี ใชขอมูลคาความถวงจําเพาะของน้ํามันเตาชนิดที่ 2 เปนชนิดที่มีกํามะถันไมเกิน 2% มีความหนืดต่ําไมมากกวา 180 เซนติสโตกส
(50 oC) ซึ่งมีคาความถวงจําเพาะ 0.990 kg/L ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 oC ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ํามันเตา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
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สวนที่ 5
การคํานวณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission Factor
5.1 สมการในการคํานวณการปลดปลอยมลพิษ โดยใช Emission Factor
สมการทั่วไปการคํานวณหรือคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission
สามารถคํานวณไดจากสมการ

Factor

Emission

=

Activity Data

x

Emission Factor

ปริมาณการปลดปลอยมลพิษ

=

กิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ

x

ตัวคูณการปลดปลอยมลพิษ

ในกรณีของหมอไอน้ํา ซึ่งมีการจัดทํา emission factor เปนปริมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ
ตอหนวยของเชื้อเพลิง สามารถเขียนสมการไดดังนี้
ปริมาณการปลดปลอยมลพิษ
หรือ

= อัตราการใชเชื้อเพลิง x

ตัวคูณการปลดปลอยมลพิษ

= อัตราการใชเชื้อเพลิง x

ปริมาณปริมาณการปลดปลอยไดออกซิน/ฟวแรน
ตอหนวยเชื้อเพลิง

ปริมาณการปลดปลอยมลพิษ : น้ําหนัก/เวลาการปลดปลอย
:
กิโลกรัม/ป
อัตราการใชเชื้อเพลิง
: น้ําหนัก/เวลาที่ปอน
:
กิโลกรัม/ป
EF
: ปริมาณการปลดปลอยตอหนวยเชื้อเพลิง
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5.2 ขอพิจารณาในการนําคา Emission Factor มาใชคํานวณการปลดปลอยมลพิษ
ผูนําคา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ ทั้งในสวนของการรวบรวมขอมูลจาก
ตางประเทศ และการจัดทําคา Emission Factor ของไทย ไปใชงานควรพิจารณาถึงขอจํากัดของการนําไปใชใน
การคํานวณหรือคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษดวยวา ตองมีขอมูลของหมอไอน้ําตรงกับที่ระบุไวเทานั้น โดย
ไมสามารถนําไปใชกับประเภท ขนาดหมอไอน้ํา รวมถึง เชื้อเพลิงและระบบบําบัดอากาศเสียที่แตกตางจากขอมูลที่
กําหนดไวได
เนื่องจากการคาดประมาณการปลดปลอยมลพิษโดยใช Emission Factor มักใหผลการคาด
ประมาณการปลดปลอยที่คาดเคลื่อนคอนขางสูง และขึ้นกับคุณภาพความเชื่อมั่น (Emission Factor Rating หรือ
Emission Factor Quality Rating) ของคา Emission Factor แตเปนวิธีที่ประหยัดและเสียคาใชจายและ
ระยะเวลานอยเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ดังนั้น การนํา Emission Factor การปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากการเผา
ไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ไปใชควรมีการตรวจสอบดังนี้
- ตรวจสอบลักษณะการใชประโยชนจากหมอไอน้ํา วาใชประโยชนไอน้ําในการผลิตของ หรือใชผลิตไฟฟา
กรณีที่ใชประโยชนเพื่อการผลิตไฟฟา ใหตรวจสอบกําลังการผลิตไฟฟา และเลือกกําลังการผลิตไฟฟาที่
ตรงกัน
- ตรวจสอบประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช โดยตองเปนเชื้อเพลิงประเภทเดียวกัน
- ตรวจสอบประเภทของระบบบํ า บั ด มลพิ ษ ที่ ใ ช โดยต อ งมี ร ะบบบํ า บั ด มลพิ ษ เช น เดี ย วกั บ ที่ ส ถาน
ประกอบการใช
- หากการตรวจสอบพบวามีขอมูลตรงกับหมอไอน้ําที่สถานประกอบการใชอยู ก็สามารถนําคา Emission
Factor ดังกลาวมาใชคํานวณ หากขอมูลไมตรงกัน ควรเลือกวิธีคาดประมาณ หรือ วิธีการคํานวณ อื่นมา
ใชแทน Emission Factor เชน mass balance, direct measurement เพื่อใหการคาดประมาณการ
ปลดปลอยใกลเคียงหรือถูกตอง และ นาเชื่อถือมากที่สุด
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5.3 ตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางที่ 1
โรงงานผลิตไฟฟา ขนาด 55 MW ใชถานหินบิทูมินัสเปนเชื้อเพลิง 250 ตัน/วัน มีระบบบําบัดมลพิษ
แบบ FGD+ ESP ตองการคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากโรงไฟฟาแหงนี้ในระยะเวลา 1 ป โดย
ใชคา emission factor
จากขอมูลพบวาโรงไฟฟา ใชถานหินบิทูมินัสเปนเชื้อเพลิง มีระบบบําบัดมลพิษแบบ FGD รวมกับ
ESP การคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ โดยใช Emission Factor จึงพิจารณานําตารางที่ 4-1 มาใช
จะเห็นวามีการใชถานหิน bitumunus 2 รายการ โดยขอมูลที่ตรงกันมากที่สุดคือลําดับที่ 2 (ตามอักษรตัวเอียง)
ดังนี้
ขนาด
55 MW

ประเภทเชือ้ เพลิง
Bituminous coal
ถานหินบิทูมินัส

จากสมการ
Emission
ในที่นี้
Activity Data
=
Emission Factor =
แทนคาในสมการ
Emission

=

อุปกรณบําบัดมลพิษ
SCR + ESP +FGD
FGD+ ESP

Activity Data

Emission Factor (kgตอหนวยเชื้อเพลิง)
*6.20E-10 (I-TEQ) kg/t
1.01E-10 (I-TEQ) kg/t

x

Emission Factor

Fuel use rate หรืออัตราการใชเชื้อเพลิง 250 tbituminus /d (ตัน-บิทูมินัส/วัน)
1.01E-10 (I-TEQ) kg/tbituminus (กก/ตัน-บิทูมินัส)
=

Activity Data

x

Emission Factor

=

Fuel use rate

x

Emission/Fuel use rate

250 tbituminus /d
ปริมาณการปลดปลอยไดออกซินฯ = 250 tbituminus x
d
ปริมาณการปลดปลอยไดออกซินฯ =

1.01E-10 kg/tbituminus
365 d x 1.01E-10 kg
y
tbituminus

9.22E-06

กิโลกรัม/ป

9.22

มิลลิกรัม/ป
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ตัวอยางที่ 2
โรงงานผลิตไฟฟา โดยใชพลังงานความร อนจากไอน้ํา ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 250 ตัน/วัน
มีระบบบําบัดมลพิษแบบ SD ตองการคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากโรงไฟฟาแหงนี้ใน
ระยะเวลา 1 ป โดยใชคา Emission Factor
จากตัวอยางนี้ เนื่องจากไมทราบถึงกําลังไฟฟาที่ผลิต เชื้อเพลิงที่ใชเปนถานหิน (coal) แตไม
ทราบชนิดของถานหินที่นํามาใช และมีระบบบําบัดมลพิษแบบ SD จึงพิจารณานําตารางที่ 4-1 มาใช จะเห็นวามี
การใชถานหิน 4 รายการ โดยใชขอมูลแถวที่ 4 (ตัดจากตารางที่ 4-1) ดังนี้
ขนาด
-

ประเภทเชือ้ เพลิง

อุปกรณบําบัดมลพิษ
SCR + ESP + FGD
ESP
ESP + FGD
SD

=

Activity Data

Coal
coal
coal
coal

จากสมการ
Emission
ในที่นี้
Activity Data
=
Emission Factor =
แทนคาในสมการ
Emission

Emission Factor (kgตอหนวยเชื้อเพลิง)
*1.47E-10 (I-TEQ) kg/t
*1.10E-10 (I-TEQ) kg/t
*8.00E-11 (I-TEQ) kg/t
*1.75E-09 (I-TEQ) kg/t

x

Emission Factor

Fuel use rate หรืออัตราการใชเชื้อเพลิง 250 tcoal /d (ตัน-ถานหิน/วัน)
1.75E-09 (I-TEQ) kg/tcoal (กก/ตัน-ถานหิน)
=

Fuel use rate

x

250 tcoal /d

Emission/Fuel use rate
1.75E-09 (I-TEQ) kg/tcoal

ปริมาณการปลดปลอย

=

250 tcoal x
d

365 d x 1.75E-09 kg
y
tcoal

ปริมาณการปลดปลอย

=

1.60E-04

กิโลกรัม/ป

160

มิลลิกรัม/ป
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ตัวอยางที่ 3
โรงงานผลิตไฟฟาขนาด 45 MW โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 500 ตัน/วัน ตองการคาด
ประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากโรงไฟฟาแหงนี้ในระยะเวลา 1 ป โดยใชคา Emission Factor
จากตัวอยางนี้ ทราบถึงกําลังไฟฟาที่ผลิตคือ 45 MW และเชื้อเพลิงคือกาซธรรมชาติ ไมมีระบบ
บําบัดอากาศเสีย จึงนําตารางที่ 4-1 มาใช โดยคา EF จากโรงไฟฟาที่มีขนาด >30MW wall fired มาใช คือ
1.07E-10 (I-TEQ) kg/t โดยใชขอมูลแถวที่ 2 (ตัดจากตารางที่ 4-1)
ขนาด
ประเภทเชือ้ เพลิง
≤30MW wall fired natural gas
>30MW wall fired natural gas

จากสมการ
Emission
ในที่นี้
Activity Data

=

Emission Factor =

=

อุปกรณบําบัดมลพิษ
-

Emission Factor (kgตอหนวยเชื้อเพลิง)
1.07E-10 (I-TEQ) kg/t
2.41E-12 kg/Gj
1.07E-10 (I-TEQ) kg/t
2.41E-12 kg/Gj

Activity Data

x

Emission Factor

Fuel use rate หรือ อัตราการใชเชื้อเพลิง 500 t natural gas /d (ตัน-กาซธรรมชาติ/วัน
1.75E-09 (I-TEQ) kg/t natural gas (กิโลกรัม/ตัน-กาซธรรมชาติ)

แทนคาในสมการ
Emission

=

Fuel use rate

x

500 tnatural gas /d
ปริมาณการปลดปลอย = 500 tnatural gas x
d
ปริมาณการปลดปลอย =

Emission/Fuel use rate
1.07E-10 kg/tnatural gas

365 d x 1.07E-10 kg
y
tnatural gas

1.95E-05

กิโลกรัม/ป

19.5

มิลลิกรัม/ป
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ตัวอยางที่ 4
โรงงานใชน้ํามันเตากรด C เปนเชื้อเพลิง 500 ลูกบาศกเมตร/วัน ในหมอไอน้ํา มีระบบบําบัด
อากาศเสียแบบ Wet Scrubber ตองการคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ ในระยะเวลา 1 ป
จากตัวอยางนี้ ทราบถึงเชื้อเพลิงคือ ใชน้ํามันเตากรด C เปนเชื้อเพลิงจํานวน 500 m3/วัน
ขอพิจารณาในการเลือกคา EF มาใช คือ 4.0397E-11 kg/m3 ในแถวที่ 1 (ตัดจากตารางที่ 5-2)
ประเภทเชือ้ เพลิง
น้ํามันเตากรด C#
น้ํามันเตาเกรด C#

อุปกรณบําบัดมลพิษ
WS
uncontrolled

จากสมการ
Emission
ในที่นี้
Activity Data
=
Emission Factor =

=

Emission Factor(kgตอหนวยเชื้อเพลิง)
4.08E-11 (I-TEQ) kg/t
4.04E-11 kg/m3
1.81E-10 (I-TEQ) kg/t
1.79E-10 kg/m3

Activity Data

x

Emission Factor

Fuel use rate หรืออัตราการใชเชื้อเพลิง 500 m3/d (ลูกบาศกเมตร/วัน)
4.04E-11 kg/m3 (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)

แทนคาในสมการ
Emission

=

Fuel use rate

x

Emission/Fuel use rate

500 m3/d
ปริมาณการปลดปลอย =

500 m3 x
d

365 d x 4.04E-11 kg
y
m3

ปริมาณการปลดปลอย = 7.37E-06

กิโลกรัม/ป

7.37

มิลลิกรัม/ป

4.04E-11 kg/m3
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ตัวอยางที่ 5
โรงงานมีหมอไอน้ําและใช LPG (industrial butane) เปนเชื้อเพลิงประมาณ 200 ลิตร/ชั่วโมง
ตองการคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ ในระยะเวลา 1 ป
จากตารางที่ 4-2 เชื้อเพลิงคือ LPG (industrial butane) คา EF ที่นํามาใช คือ 5.64E-11 kg/kL (ตัดจาก
ตารางที่ 5-2)
เชื้อเพลิง
LPG (industrial butane)
LPG (industrial propane)

ในที่นี้
Activity Data
=
Emission Factor =

ระบบบําบัดมลพิษ
(uncontrolled)
(uncontrolled)

Emission Factor
9.92E-11 (I-TEQ) kg/t
5.64E-11 kg/kL
9.92E-11 (I-TEQ) kg/t
5.06E-11 kg/kL

Fuel use rate หรืออัตราการใชเชื้อเพลิง 200 l/hr (ลิตร/ชั่วโมง)
4.04E-11 kg//kL (กิโลกรัม/กิโลลิตร)

Emission

=

Fuel use rate
200 l/hr

ปริมาณการปลดปลอย =

200 l x
hr

x

Emission/Fuel use rate
5.64E-11 kg/kL

24 hr x 365 วัน x 1kL x 5.64E-11 kg
d
ป
1,000l
kL

ปริมาณการปลดปลอย = 2.47E-07

กิโลกรัม/ป

0.247

มิลลิกรัม/ป

โรงงานผลิตไฟฟา โดยใชหมอไอน้ํา
แบบ Water Tube ขนาด 55 ตัน/ชั่วโมง ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง 250 ตัน/วัน ไมมีมีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
ตองการคาดประมาณการปลดปลอยสารไดออกซินฯ จากโรงไฟฟาแหงนี้ในระยะเวลา 1 ป โดยใชคา emission
factor
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