
 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  วิธีการตรวจวัด  ลักษณะและหนวยวัด  การคํานวณเปรียบเทียบ 

แบบบันทึกและการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย 
ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  และขอ  ๕  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใช
หมอไอน้ํา  คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศกําหนดวิธีการตรวจวัด  ลักษณะและหนวยวัด  
การคํานวณเปรียบเทียบ  แบบบันทึกและการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้ง
อากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา  ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ปติพงศ  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ 



 
ภาคผนวก 

ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทยีบ แบบบันทึก 
และการรายงานผลคาความทบึแสงของเขมาควนัจากปลองปลอยทิง้อากาศเสยี 

ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ 
 
 

 
 ๑. ความหมายของคํา 

“โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการสี ฝด หรือขัดขาว ทุกขนาด 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“หมอไอนํ้า” หมายความวา หมอไอนํ้าที่เปนตนกาํเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการ
โรงสีขาว โดยใชแกลบเปนเช้ือเพลิง 

“คาความทึบแสง” หมายความวา  จํานวนรอยละของแสงทีไ่มสามารถสองผานเขมาควัน 
จากปลองปลอยทิง้อากาศเสยีของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ 

“แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน” หมายความวา แผนภูมิแสดงคาความทึบแสงใน
ระดับตางๆ ที่ใชเปรียบเทียบเพ่ือหาคาความทึบแสงของเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง โดยมีลักษณะและ 
หนวยวัดตามที่กําหนดไวในขอ ๓  

“วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน”       
หมายความวา การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควนัโดยการใชสายตาสงัเกตกลุมของเขมาควัน   
และเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพ่ือหาคาที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของ 
เขมาควนั 

 
              ๒. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดาํเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

(๑) ใหมีผูตรวจวัด ๒ คน ในการตรวจวัดแตละคร้ัง โดยทําการตรวจวัดพรอมๆ กัน  
  (๒) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนที่จะตรวจวัดวาในบริเวณดังกลาวมีแสงสวาง 

เพียงพอหรอืไม โดยสงัเกตจากสีกลุมควนัทีเ่กิดข้ึนและสีของฉากหลงัทีต่ัดกัน (Contrasting backgroud) 
ถาแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวดั 
                 (๓) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอนํ้า 
ไมนอยกวาสามเทาของระยะความสงูจากระดับตาํแหนงทีผู่ตรวจวัดยนืจนถงึระดับปากปลอง แตไมเกิน 
๔๐๐ เมตร และอยูในทิศที่ตั้งฉากกับการเคล่ือนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของ 
ผูตรวจวัดใหมากที่สุด 



- ๒ - 
 
(๔) ใหผูตรวจวัดใชแผนภมิูเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ หรือ    

ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ โดยถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควัน 
ผานชองตรงกลางของแผนภมิู 

(๕) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควนัตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนน 
มากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอนํ้า เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมเิขมาควันของ
ริงเกิลมานนเพ่ือหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดข้ึนจริง และ
บันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ ๑๕ วินาที จนกระทั่งครบ ๑๕ นาที ลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด 
คาความทึบแสงของเขมาควนัจากปลองปลอยทิง้อากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอนํ้า 

 
๓. ลกัษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 

(๑) แผนภูมิเขมาควันแบบวงกลม ใหสรางเปนรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง  
๑๑๒ มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผวิเรียบ ขนาดกวาง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตร และยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร 
ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO) 
หรือผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนรูปวงกลมตรง 
จุดศูนยกลางของแผนภูมิเขมาควันขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๒ มิลลิเมตร และใหแบงรูปวงกลม 
ของแผนภูมิเขมาควันออกเปน ๑๐ ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวยผงถานสีดาํ (Black Carbon) ที่ใช
ในการพิมพจนเต็มชองโดยแตละชองตองมีระดบัคาความทึบแสงที่แตกตางกัน ตัง้แตคาความทบึแสง
เทากับรอยละ ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐ และ ๑๐๐ ตามลาํดับ ดังภาพ 
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(๒) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพ้ืนกระดาษแตละชองตาม (๑) โดยการวัดคาความ 
หนาแนนของเม็ดสีดวยเครื่องวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซ่ึงความคลาดเคลื่อนของ 
คาความทึบแสงบนพ้ืนกระดาษแตละชองตองมีคาไมเกนิรอยละ ๕ ของคาความทึบแสงนั้น ๆ 

        (๓) การจัดทาํแผนภูมิเขมาควันของรงิเกิลมานน จะตองไดรบัความเห็นชอบจาก 
กรมควบคุมมลพิษกอนการจดัพิมพ และเม่ือไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุมตรวจสอบ 
ตาม (๒) อีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ใหผูผลิตกาํหนดวนั เดือน ปที่ผลิตและหมดอายุของแผนภูมิไวดวย 
 

 ๔. การคาํนวณและการเปรียบเทยีบคาความทึบแสงใหดาํเนินการตามขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี 
                 (๑) ใหนําคาความทึบแสงตาม ขอ ๒(๕) ที่ผูตรวจวัดแตละคนจดบันทึกไวมา
รวมกันแลวหารดวยจํานวนคร้ังทัง้หมดที่จดบันทึก มีหนวยเปนรอยละ 
                  (๒) ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนตาม (๑) มาเปรียบเทียบกัน หากผล
การเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน ๓ ใหทําการตรวจวัดใหม ถาผลการเปรียบเทียบตาม (๑) แตกตางกัน
ไมเกิน ๓ ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธเปน 
คาความทึบแสงของเขมาควนัที่ปลอยทิ้งจากปลองปลอยทิง้อากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอนํ้า 
ในคร้ังน้ัน 

 
              ๕. การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง  
                 ใหผูตรวจวัดบันทึก 
                 (๑) ช่ือ นามสกุล ตําแหนงและสังกัดของผูตรวจวัด  
                   (๒) คาความทึบแสงที่ผูตรวจวดัแตละคนวัดได  
                   (๓) คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัดแตละคน และ 
                   (๔) ผลสรุปการตรวจวัดคาความทบึแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอนํ้า ลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ 
                 
                      
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ํา 

ชื่อสถานประกอบกิจการ 
 
ชื่อผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เลขท่ีทะเบียนใบอนุญาต 
สถานท่ีตั้ง         
 
โทรศัพท                                                                        โทรสาร 

ขอมูลท่ัวไปของโรงสีขาว 
กําลังการผลิต   ๑- ๑๒ ตัน/วัน   ๑๓ – ๒๐ ตัน/วัน   ๒๑ ตันขึ้นไป/วัน 
ประเภทเชื้อเพลิง  ใชแกลบเปนเช้ือเพลิง   ใชแกลบรวมกับไฟฟา  ใชแกลบรวมกับน้ํามันดีเซล 
ระบบควบคุมเขมาควัน  ไมมี   มี (ระบุ)                        . 
ระยะเวลาดําเนินกระบวนการผลิต 

 กลางวัน เริ่มเวลา ……………..…น. ถึง ………………….น.   กลางคืน เริ่มเวลา .……………… น. ถึง ………………… น. 
ความถี่ในการดําเนินกระบวนการผลิต 

 ตลอดสัปดาห  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  หยุดวันเสาร / วันอาทิตย      
ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสง 

ตรวจวัดเมื่อวันที่       เดือน                          พ.ศ.              .ตั้งแตเวลา           น. ถึงเวลา      น. 
วินาที 

นาที 
๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๐  

๐      

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

๖       แสงพื้นฐานขณะตรวจวัด (Background Lighting) 

๗       (สภาพของทองฟา และฉากดานหลังของปลองที่ทําการตรวจวัด) 

๘     .  ทองฟาโปรง   ทองฟาครึ้ม มีเมฆดํา  อื่น ๆ ……………….. 

๙        คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองโรงสีขาว (รอยละ) 
๑๐                      =  ผลรวมคาความทึบแสงที่อานได 
๑๑                            จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล 

๑๒                      =      

๑๓         ลงช่ือ                            .   
๑๔                       (         ) ผูตรวจวัด 

 ผลรวมคาความทึบแสงท่ีอานได      ตําแหนง                 . 
 จํานวนครั้งท่ีจดบันทึกขอมูล      สังกัด                         . 

ความสูงปลอง (Y)  
= …………….. เมตร 

ระยะหางระหวางปลองและผูตรวจวัด (X)  =  …………….. เมตร  
(ไมเกิน  ๔๐๐ เมตร)   
X   =  ………………………..  (ตองไมนอยกวา ๓) 
Y



แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ํา 

ชื่อสถานประกอบกิจการ 
 
การตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนท่ี ๑ การตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนท่ี ๒ 
ช่ือ       นามสกุล           . ช่ือ       นามสกุล           . 
ตําแหนง                         . ตําแหนง                         . 
สังกัด                         . สังกัด                         . 
คาความทึบแสงที่ตรวจวัดได รอยละ              . คาความทึบแสงที่ตรวจวัดได รอยละ              . 
คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัดแตละคน 
         =   ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ ๑ - ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ ๒  
          
         =                              เกินกวา ๓   ผลการตรวจวัดใชเทียบกับมาตรฐานไมได ตองตรวจวัดใหม 
                                                            ไมเกิน ๓     ผลการตรวจวัดใชเทียบกับมาตรฐานได 
 

สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ํา 
คาความทึบแสงของเขมาควัน 
         =   ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๑ +  ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๒ 
                                                            ๒ 
 
         =      
 
          เกินมาตรฐานคาความทึบแสง 
          ไมเกินมาตรฐานคาความทึบแสง.   
 
  
  ลงช่ือ             ผูตรวจวัดคนที่ ๑   ลงช่ือ             ผูตรวจวัดคนที่ ๒ 
         (            )           (            )  
  วันที่      เดือน         พ.ศ.       .   วันที่      เดือน         พ.ศ.       . 
  

ตนฉบับ สําหรับเจาของสถานประกอบการ  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี   
สําเนา    สําหรับผูตรวจวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


