เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และ ขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ าหนดมาตรฐานค า ความทึบ แสงของเขม า ควั น จากปล อ งเตาเผาศพ อธิ บ ดี
กรมควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศกําหนดวิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ
แบบบั น ทึ ก และการรายงานผลการตรวจวั ด ค า ความทึ บ แสงของเขม า ควั น จากปล อ งเตาเผาศพ
ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อภิชัย ชวเจริญพันธ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ

๑. ความหมายของคํา
“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพ
“แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน” หมายความวา แผนภูมิแสดงคาความทึบแสงใน
ระดับตางๆ ที่ใชเปรียบเทียบเพื่อหาคาความทึบแสงของเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง โดยมีลักษณะและหนวยวัด
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓
“วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน”
หมายความวา การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตา สังเกตกลุมของเขมาควัน
และเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพื่อหาคาที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของเขมาควัน
๒. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(๑) การตรวจวัดในแตละครั้งจะตองมีผูตรวจวัด ๒ คน โดยตรวจวัดพรอมๆ กัน
(๒) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนที่จะตรวจวัดวา ในบริเวณดังกลาวมีแสงสวาง
เพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่ตัดกัน (Contrasting background)
ถาแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวัด
(๓) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองเตาเผาศพไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูงจาก
ระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน ๔๐๐ เมตร และอยูในทิศที่ตั้งฉากกับการ
เคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด
(๔) ใหผูตรวจวัดใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ หรือ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ โดยถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชอง
ตรงกลางของแผนภูมิ
(๕) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนนมาก
ที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
เพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัด
ทุก ๆ ๑๕ วินาที จนกระทั่งครบ ๓๐ นาที ลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
เตาเผาศพ

-๒๓. ลักษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
(๑) การสรางแผนภูมิเขมาควันแบบวงกลม ใหสรางรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง
๑๑๒ มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผิวเรียบ ขนาดกวาง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตร และยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร
ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO) หรือ
ผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนรูปวงกลมตรงจุดศูนยกลาง
ของแผนภูมิเขมาควันขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๒ มิลลิเมตร และใหแบงรูปวงกลมของแผนภูมิเขมาควัน
ออกเปน ๑๐ ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวยผงถานสีดํา (Black Carbon) ที่ใชในการพิมพจนเต็มชอง
โดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงที่แตกตางกัน ตั้งแตคาความทึบแสงเทากับรอยละ ๕, ๑๐, ๑๕,
๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐ และ ๑๐๐ ตามลําดับ ดังภาพ

-๓(๒) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตาม (๑) โดยการวัดคาความหนาแนน
ของเม็ดสีดวยเครื่องวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซึ่งความคลาดเคลื่อนของคาความทึบแสง
บนพื้นกระดาษแตละชองตองมีคาไมเกินรอยละ ๕ ของคาความทึบแสงนั้นๆ
(๓) การจัดทําแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุม
มลพิษกอนการจัดพิมพ และเมื่อไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุมตรวจสอบตามขอ (๒) อีก
ครั้งหนึ่ง
๔. การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑) การคํานวณคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน ใหนําคาความทึบแสงตามขอ ๒ (๕)
ที่ผูตรวจวัดแตละคนจดบันทึกไว มารวมกันแลวหารดวยจํานวนครั้งทั้งหมดที่จดบันทึก มีหนวยเปนรอยละ
(๒) การเปรียบเทียบคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน ใหนําคาความทึบแสงของ
ผูตรวจวัดแตละคนตามขอ ๔ (๑) มาเปรียบเทียบกัน หากผลการเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน ๓ ใหทําการ
ตรวจวัดใหม ถาผลการเปรียบเทียบตามขอ ๔ (๑) แตกตางกันไมเกิน ๓ ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัด
แตละคนมารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพ
ในครั้งนั้น
๕. การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหบันทึกชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัดของ
ผูตรวจวัด คาความทึบแสงที่ผูตรวจวัดแตละคนวัดได คาความแตกตางของผลการตรวจวัด และผลสรุป
ลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ
ชื่อ (วัด/ฌาปนสถาน)
ชื่อผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งหรือดําเนินการฌาปนสถาน
เลขที่ทะเบียนใบอนุญาต
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
ประเภทเตาเผาศพ
๑ หองเผา
๒ หองเผา
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………….
ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
ใชถานหรือไมฟนเปนเชื้อเพลิง
ใชไฟฟา
……………………………………………….
ไมมีระบบควบคุมเขมาควัน
มีระบบควบคุมเขมาควัน(ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลผลการตรวจวัด
ตรวจวัดเมื่อวันที่……………..เดือน……………………………………..………..พ.ศ. …………………….ตั้งแตเวลา…………………….………น. ถึงเวลา……………………………น.
วินาที
๑๕
๓๐
๔๕
๖๐
นาที
๐
๑
๒
๓
๔
(Y) = …………เมตร
๕
๖
ระยะหางระหวางปลองและผูตรวจวัด (X) = ……….เมตร
๗
(ไมเกิน ๔๐๐ เมตร)
๘
๙
X
๑๐
(ไมนอยกวา ๓)
Y
๑๑
๑๒
๑๓
แสงพื้นฐาน (Background Lighting)
๑๔
๑๕
(สภาพของทองฟา และฉากดานหลังของปลองที่ทําการตรวจวัด)
๑๖
๑๗
. ทองฟาโปรง
ทองฟาครึ้ม มีเมฆดํา
………………………...
๑๘
๑๙
๒๐
คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ (รอยละ)
= ผลรวมคาความทึบแสงที่อานได
๒๑
จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล
๒๒
๒๓
๒๔
= ………………………………………………………
๒๕
๒๖
ลงชื่อ
………………………………………………………………………….
๒๗
(…………………………………………………………………………) ผูตรวจวัด
๒๘
ตํ
า
แหน
ง
………………………………………………………………………….
๒๙
สังกัด
………………………………………………………………………….
ผลรวมคาความทึบแสงที่อานได
จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล

แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ
ชื่อ (วัด/ฌาปนสถาน)
การตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ ๑
การตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ ๒
ชื่อ……………………………………นามสกุล………………………………………………………….. ชื่อ……………………………………นามสกุล…………………………………………………………..
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………. ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………….
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………. สังกัด…………………………………………………………………………………………………………….
คาความทึบแสงที่ตรวจวัดได รอยละ ………………………………………………. คาความทึบแสงที่ตรวจวัดได รอยละ ……………………………………………….
คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัดแตละคน
= | ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ ๑ - ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ ๒ |
= …………………………………………

เกินกวา ๓ ผลการตรวจวัดใชเทียบกับมาตรฐานไมได ตองตรวจวัดใหม
ไมเกิน ๓ ผลการตรวจวัดใชเทียบกับมาตรฐานได

สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากเตาเผาศพ
คาความทึบแสงของเขมาควัน
= ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๑ + ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๒
๒
= ………………………………………
เกินมาตรฐานคาความทึบแสง
ไมเกินมาตรฐานคาความทึบแสง

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………ผูตรวจวัดคนที่ ๑
(………………………………………………………………..)
วันที่………………..เดือน…………………………………………พ.ศ. ……………………

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………ผูตรวจวัดคนที่ ๒
(………………………………………………………………..)
วันที่………………..เดือน…………………………………………พ.ศ. ……………………

ตนฉบับ สําหรับเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งหรือไดรับใบอนุญาตดําเนินการฌาปนสถาน
หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี
สําเนา สําหรับผูตรวจวัด

