เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๒ ง

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณเปรียบเทียบ
แบบบันทึกและการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใ ช
หมอไอน้ํา คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศกําหนดวิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด
การคํานวณเปรียบเทียบ แบบบันทึกและการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้ง
อากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก
ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก
และการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิง้ อากาศเสีย
ของโรงสีขา วที่ใชหมอไอน้าํ

๑. ความหมายของคํา
“โรงสี ขา ว” หมายความวา โรงงานที่ ประกอบกิ จ การสี ฝ ด หรือ ขั ด ขาว ทุ กขนาด
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“หมอไอน้าํ ” หมายความวา หมอไอน้าํ ที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการ
โรงสีขาว โดยใชแกลบเปนเชือ้ เพลิง
“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงทีไ่ มสามารถสองผานเขมาควัน
จากปลองปลอยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ
“แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน” หมายความวา แผนภูมิแสดงคาความทึบแสงใน
ระดับตางๆ ที่ใชเปรียบเทียบเพื่อหาคา ความทึบแสงของเขมา ควันที่เกิดขึ้นจริง โดยมีลักษณะและ
หนวยวัดตามที่กาํ หนดไวในขอ ๓
“วิธีการตรวจวัดคา ความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมา ควันของริงเกิลมานน”
หมายความวา การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตาสังเกตกลุมของเขมาควัน
และเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพื่อหาคาที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของ
เขมาควัน
๒. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดาํ เนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(๑) ใหมีผูตรวจวัด ๒ คน ในการตรวจวัดแตละครั้ง โดยทําการตรวจวัดพรอมๆ กัน
(๒) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนที่จะตรวจวัดวาในบริเวณดังกลาวมีแสงสวาง
เพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันทีเ่ กิดขึ้นและสีของฉากหลังทีต่ ัดกัน (Contrasting backgroud)
ถาแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวัด
(๓) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ
ไมนอ ยกวาสามเทาของระยะความสูงจากระดับตําแหนงทีผ่ ตู รวจวัดยืนจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน
๔๐๐ เมตร และอยูในทิศที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของ
ผูตรวจวัดใหมากที่สุด

-๒(๔) ใหผูตรวจวัดใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จดั ทําโดยกรมควบคุมมลพิษ หรือ
ที่ไ ดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ โดยถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควัน
ผานชองตรงกลางของแผนภูมิ
(๕) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนน
มากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมเิ ขมาควันของ
ริงเกิลมานนเพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง และ
บันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ ๑๕ วินาที จนกระทั่งครบ ๑๕ นาที ลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขา วที่ใชหมอไอน้าํ
๓. ลักษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
(๑) แผนภูมิเขมาควันแบบวงกลม ใหสรางเปนรูปวงกลมขนาดเสนผา นศูนยกลาง
๑๑๒ มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผิวเรียบ ขนาดกวาง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตร และยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร
ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO)
หรือผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนรูปวงกลมตรง
จุดศูนยกลางของแผนภูมิเขมาควันขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๒ มิลลิเมตร และใหแบงรูปวงกลม
ของแผนภูมเิ ขมาควันออกเปน ๑๐ ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวยผงถานสีดาํ (Black Carbon) ที่ใช
ในการพิมพจนเต็มชองโดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงที่แตกตางกัน ตัง้ แตคา ความทึบแสง
เทากับรอยละ ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐ และ ๑๐๐ ตามลําดับ ดังภาพ

-๓(๒) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตาม (๑) โดยการวัดคาความ
หนาแนนของเม็ดสีดวยเครื่องวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซึ่งความคลาดเคลื่อนของ
คาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตองมีคา ไมเกินรอยละ ๕ ของคาความทึบแสงนั้น ๆ
(๓) การจัดทําแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน จะตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
กรมควบคุมมลพิษกอนการจัดพิมพ และเมือ่ ไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุมตรวจสอบ
ตาม (๒) อีกครั้งหนึง่ ทั้งนี้ ใหผูผลิตกําหนดวัน เดือน ปที่ผลิตและหมดอายุของแผนภูมิไวดวย
๔. การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหดาํ เนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
(๑) ให นาํ คาความทึ บ แสงตาม ข อ ๒(๕) ที่ ผตู รวจวั ดแต ละคนจดบั นทึ กไวมา
รวมกันแลวหารดวยจํานวนครัง้ ทัง้ หมดที่จดบันทึก มีหนวยเปนรอยละ
(๒) ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนตาม (๑) มาเปรียบเทียบกัน หากผล
การเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน ๓ ใหทําการตรวจวัดใหม ถาผลการเปรียบเทียบตาม (๑) แตกตางกัน
ไมเกิน ๓ ใหนําคา ความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดว ย ๒ ผลลัพธ เปน
คาความทึบแสงของเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองปลอยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขา วที่ใชหมอไอน้าํ
ในครั้งนั้น
๕. การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง
ใหผูตรวจวัดบันทึก
(๑) ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและสังกัดของผูต รวจวัด
(๒) คาความทึบแสงที่ผตู รวจวัดแตละคนวัดได
(๓) คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูต รวจวัดแตละคน และ
(๔) ผลสรุปการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ ลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
ชื่อสถานประกอบกิจการ
ชื่อผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เลขที่ทะเบียนใบอนุญาต
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท

โทรสาร
ขอมูลทั่วไปของโรงสีขาว
กําลังการผลิต
๑- ๑๒ ตัน/วัน
๑๓ – ๒๐ ตัน/วัน
๒๑ ตันขึ้นไป/วัน
ประเภทเชื้อเพลิง
ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
ใชแกลบรวมกับไฟฟา
ใชแกลบรวมกับน้ํามันดีเซล
ระบบควบคุมเขมาควัน
ไมมี
มี (ระบุ)
.
ระยะเวลาดําเนินกระบวนการผลิต
กลางวัน เริ่มเวลา ……………..…น. ถึง ………………….น.
กลางคืน เริ่มเวลา .……………… น. ถึง ………………… น.
ความถี่ในการดําเนินกระบวนการผลิต
ตลอดสัปดาห
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หยุดวันเสาร / วันอาทิตย
ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสง
ตรวจวัดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.ตั้งแตเวลา
น. ถึงเวลา
น.
วินาที
๑๕
๓๐
๔๕
๖๐
นาที
ความสูงปลอง (Y)
= …………….. เมตร

๐
๑
๒

ระยะหางระหวางปลองและผูตรวจวัด (X) = …………….. เมตร
(ไมเกิน ๔๐๐ เมตร)

๓
๔
๖

X = ……………………….. (ตองไมนอยกวา ๓)
Y
แสงพื้นฐานขณะตรวจวัด (Background Lighting)

๗

(สภาพของทองฟา และฉากดานหลังของปลองที่ทําการตรวจวัด)

๕

๘
๙

.

ทองฟาโปรง

ทองฟาครึ้ม มีเมฆดํา

อื่น ๆ ………………..

คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองโรงสีขาว (รอยละ)

๑๐
๑๑

= ผลรวมคาความทึบแสงที่อานได
จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล

๑๒

=

๑๓

ลงชื่อ

๑๔

.
(

) ผูตรวจวัด

ผลรวมคาความทึบแสงที่อานได

ตําแหนง

.

จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล

สังกัด

.

แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
ชื่อสถานประกอบกิจการ
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

=

สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
คาความทึบแสงของเขมาควัน
= ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๑ + ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๒
๒
=
เกินมาตรฐานคาความทึบแสง
ไมเกินมาตรฐานคาความทึบแสง.

ลงชื่อ

ผูตรวจวัดคนที่ ๑
(

วันที่

เดือน

)
พ.ศ.

ลงชื่อ

ผูตรวจวัดคนที่ ๒
(

.

วันที่

เดือน

)
พ.ศ.

ตนฉบับ สําหรับเจาของสถานประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี
สําเนา สําหรับผูตรวจวัด

.

