
 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ 

ดวยเคร่ืองวัดความทึบแสง 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ  ลงวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจาย
จากทาเรือดวยเคร่ืองวัดความทึบแสง  ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ 



 
ภาคผนวก 

ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ 

ดวยเครื่องวัดความทึบแสง 
                                             ______________________ 
 

๑. นิยาม 
“ทาเรือ” หมายความวา สถานทีส่ําหรับใหบรกิารแกเรือในการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถายสินคา 

โดยมีสวนใดสวนหนึ่งของอาคารทาเรือ หรือสิ่งอ่ืนใดของทาเรือลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา 
ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ หรือทะเลในเขตนานน้ําไทย อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และใหหมายรวมถึงพ้ืนที่ชายหาด ชายทะเล ในเขตนานน้ําไทยหรือ
พ้ืนที่ที่มีการใชประโยชนเก่ียวเน่ืองกับการขนถาย ขนสง หรือเก็บรักษาสินคาดังกลาวดวย 

“เครื่องวัดความทึบแสง” (Smoke Opacity Meter) หมายความวา เครื่องมือวัดคาความทึบแสง 
ที่ใชหลักการสงผานของลําแสง (Transmissometry) จากแหลงกําเนิดแสง (Light Source) ที่มีชวงความ
ยาวคลื่นแสงเฉพาะ ผานฝุนละอองเขาสูอุปกรณรับแสง (Light Detector) แลววัดคาความเขมของแสง 
ที่ลดลงเทียบกับความเขมของแสงทั้งหมดจากแหลงกําเนิดแสง 

“คาความทึบแสงของฝุนละออง” หมายความวา คาความเขมของแสงที่ลดลงในขณะที่ลําแสงสองผาน
ฝุนละอองไปยังอุปกรณรับแสงเทียบกับคาความเขมของแสงในขณะที่ไมมีฝุนละออง โดยมีหนวยวัด 
เปนรอยละ 

“ระยะทางเดินแสง” (Optical Path Length) หมายความวา ความยาวของระยะทางระหวาง
แหลงกําเนิดแสงและอุปกรณรับแสง ทีถู่กฝุนละอองฟุงกระจายตัดผานลําแสงดงักลาว 

 
๒. คุณลักษณะของเครื่องวัดความทึบแสง   
๒.๑ หัววัด (Sensor Head) เปนแบบทีใ่ชวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองที่แหลงกําเนดิฝุนละออง

โดยตรง โดยไมผานการชักตัวอยาง (Full Flow)  
๒.๒ แหลงกําเนิดแสง (Light Source) ตองเปนหลอดไฟฟาชนิดขดลวด (Incandescent Lamp) 

ที่มีอุณหภูมิสีในชวง ๒,๘๐๐ ถึง ๓,๒๕๐ องศาเคลวิน หรือไดโอดที่เปลงแสงสีเขียว (Green Light 
Emitting Diode; LED) ซึ่งใหคาสเปกตรมัสงูสุด ในชวงความยาวคลื่น ๕๕๐ ถงึ ๕๗๐ นาโนเมตร   

๒.๓ อุปกรณรับแสง (Light Detector) ตองเปนโฟโตเซล (Photocell) หรือ โฟโตไดโอด (Photodiode) 
ที่สามารถตอบสนองตอแสงทีใ่หคาสเปกตรมัสงูสดุในชวงความยาวคลื่น ๕๕๐ ถึง ๕๗๐ นาโนเมตร 

 
๓. การปรับเทียบและการดูแลรักษาเครื่องวัดความทึบแสง ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๓.๑ การปรับเทียบคาศูนย (Zero Adjust) ใหปรับเทียบในบริเวณที่อากาศไมมีฝุนละออง  

ซึ่งผลการตรวจวัดของเครื่องวัดความทึบแสงจะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดเทากับ ๐ ± ๑.๐  
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จากนั้นใหปรับเทียบคาความทึบแสงเทากับ ๑๐๐ ดวยการใชวัสดุทึบแสงปดก้ันทางผานแสงจนสนิท     

ซึ่งผลการตรวจวัดของเครื่องวัดความทึบแสงจะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดเทากับ ๑๐๐ ± ๑.๐  
ทั้งนี้ ใหปรับเทียบทุกครั้งกอนที่จะทําการตรวจวัด หากผลการตรวจวัดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหปรับเทียบ
หรือเปลี่ยนเครื่องตรวจวัดใหม  

๓.๒ การสอบเทียบความทึบแสงมาตรฐาน ใหใชแผนกรองแสงสอบเทียบ (Calibration Filter)       
ที่ผานการสอบเทียบและทราบคารอยละของความทึบแสงและคาความคลาดเคลื่อนแลว ปดก้ันทีช่องทางเดิน
ของแสง ซึ่งผลการตรวจวัดของเครื่องวัดความทบึแสงจะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดในชวงไมเกิน 

± ๐.๕ จากคาที่ระบุไวในแผนกรองแสงสอบเทียบ ทั้งนี้ ใหทําการสอบเทียบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
๓.๓ กอนและหลังการใชงานทุกครั้ง ใหทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของเครื่องวัดความทึบแสง 

เชน หัววัด (Sensor Head) เลนสรับแสง และตั้งคาตางๆ ของเครื่องวัดความทึบแสงใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในคูมือการใชงาน และตามคําแนะนําของผูผลติ   

 
๔. การติดต้ัง ตรวจวัด และการบันทึกผลการตรวจวดั  ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
๔.๑ การตดิตั้งเครื่องวัดความทบึแสงใหเลือกบริเวณที่มีฝุนละอองฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ

มากที่สุด โดยจะตองอยูในตําแหนงใตลม กรณ ี
                 (ก) ทาเรือมีระบบรวบรวมฝุนละออง จุดตรวจวัดตองอยูหางจากขอบนอกสุดของระบบรวบรวม
ฝุนละออง ๑ เมตร  และ 
               (ข) ทาเรือไมมีระบบรวบรวมฝุนละออง จดุตรวจวัดตองอยูหางจากจุดที่มีกระบวนการขนถาย
สินคา เชน สายพานลําเลียง หรือขอบของโกรก ๑ เมตร   

๔.๒ ใหทําการตรวจวัดคาความทึบแสงสูงสุด จํานวน ๑๐ ครั้ง โดยการตรวจวัดแตละครัง้จะตอง
เปนจุดเดิมและจะตองมฝีุนละอองฟุงกระจายเกิดข้ึนในขณะทีต่รวจวัดดวย 
         ๔.๓ บันทึกผลการตรวจวัด และระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ตาม ๔.๒  
ลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง  
           ๔.๔ หลงัจากดําเนินการตาม ๔.๒ และ ๔.๓ แลว ใหทําการตรวจสอบเครื่องวัดความทึบแสงอีกครัง้หนึง่ 
โดยนําเครื่องวัดความทึบแสงไปตรวจวัดในบริเวณที่อากาศไมมีฝุนละออง ซึ่งเครื่องวัดความทึบแสง

จะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดเทากับ ๐ ± ๑.๐ หากมีคาเกินกวาที่กําหนดไวใหตรวจวัด หรือ
เปลี่ยนเครื่องวัดความทึบแสงใหม 

 
๕. การคํานวณคาความทึบแสงของฝุนละอองในแตละจุดตรวจวัด  ใหดําเนินการ ดังนี ้
๕.๑ กรณีระยะทางเดนิแสงของเครื่องวัดความทึบแสง (L) เทากับ ๗ นิ้ว (๑๗.๗๘ เซนติเมตร) 

ใหนําคาความทึบแสงที่บันทึกไวตาม ๔.๓ ทั้ง ๑๐ ครั้ง มาหาคาเฉลี่ย และใหถือเปนคาความทึบแสง 
ที่ตรวจวัดไดของจุดนั้น 
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๕.๒ กรณีระยะทางเดนิแสงของเครื่องวัดความทบึแสง (L) ไมเทากับ ๗ นิ้ว (๑๗.๗๘ เซนตเิมตร) 

                (ก) ใหนําคาความทึบแสงที่บันทึกตาม ๔.๓ แตละครั้งมาปรับเทียบเปนคาความทึบแสง 
ที่ระยะทางเดินแสง ๗ นิ้ว (๑๗.๗๘ เซนติเมตร) โดยใชสมการดังนี ้
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N7นิ้ว  =   คาความทึบแสงที่ปรับเทียบเปนที่ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (รอยละ) 
N   =   คาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสง (รอยละ) 
L7นิ้ว  =   ระยะทางเดนิแสงมาตรฐาน (มีคาเทากับ ๗ นิ้ว หรือ ๑๗.๗๘ เซนตเิมตร) 
L =   ระยะทางเดนิแสงของเครื่องวัดความทึบแสง (นิ้ว) 
 

(ข) นําคาความทึบแสงที่ปรับเทียบเปนทีร่ะยะทางเดินแสงมาตรฐาน ตามสมการใน (ก) 
ทั้ง ๑๐ คา มาหาคาเฉลี่ย และใหถือเปนคาความทึบแสงที่ตรวจวัดไดของจุดนั้น 

 
รูปแสดงหัววัดของเครื่องวัดความทึบแสง 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

L 

แหลงกําเนิดแสง 
(Light Source) อุปกรณรับแสง 

(Light Detector) 

ฝุนละออง 



 
แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ (ทาเรือ)…………………………………………………………………………………………………..…………… 

ชื่อผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………………………………………...…………… 
เลขที่ทะเบียนใบอนุญาต……………………………………………………………...………………………….….. 
สถานที่ตั้ง…………………………………………………………………………………………………………….…… 

โทรศัพท………………………………………………………โทรสาร………………………………………………...… 

ประเภทของทาเรือ (ชนิดสินคา)………………………………………………………………………………………….. 

  ขนาดไมเกิน ๕๐๐ ตันกรอส                              ขนาดตั้งแต ๕๐๐ ตันกรอส                                  

  ทาเรือขนถาย…………………..……………….     อ่ืนๆ ………………………………………………………… 

ระยะเวลาการขนถายสินคา 

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

 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ความถี่ในการขนถายสินคา 

 ตลอดทั้งสัปดาห           หยุดวันเสาร / วันอาทิตย         อ่ืน ๆ ........................................................................... 
พ้ืนที่ของสถานประกอบกิจการทาเรือทั้งหมด ……………………………………………………………ไร/ตารางเมตร 
สภาพแวดลอมของสถานประกอบกิจการทาเรือ 

 อยูหางจากชุมชนประมาณ..........…………........เมตร    อยูหางจากศาสนสถานประมาณ...………................เมตร 

 อยูหางจากโรงเรียนประมาณ............... ………..เมตร    อยูหางจากสถานพยาบาลประมาณ.............….…....เมตร 

 อยูหางจากสถานที่ราชการประมาณ....… …......เมตร    อยูหางจาก............................ประมาณ.........….…....เมตร 

ขอมูลการขนถายสินคา 
จํานวนจุดขนถายสินคาทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดปญหาฝุนละออง......................................จุด 
ปริมาณการขนถายสินคาสูงสุดของจุดที่ ๑ …........ ตัน/วัน  ปริมาณการขนถายสินคาสูงสุดของจุดที่ ๓ .......... ตัน/วัน  
ปริมาณการขนถายสินคาสูงสุดของจุดที่ ๒ ........... ตัน/วัน  ปริมาณการขนถายสินคาสูงสุดของจุดที่ ๔ .......... ตัน/วัน   

ระบบควบคุมฝุนละออง (ถามี) 
  จุดขนถายสนิคาที ่ ประเภทของระบบควบคุมฝุนละออง ประสิทธิภาพ (ถามี) หมายเหตุ 

๑    

๒    

๓    

๔    

รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

๑/๒



* สายการผลิตที่............…… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………… 

ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองสําหรับกิจการทาเรือ 
ขอมูลของเครื่องวัดความทึบแสง 
ย่ีหอ...................................………………………………...
รุน...............................................………………………….. 
หมายเลขเครื่อง ..............................………………...……..
ปรับเทียบเครื่องครั้งสุดทายเมื่อ ....................…................  
ระยะทางเดินแสงขณะตรวจวัด (L) ……………..……..นิ้ว 

 

L  

แหลงกําเนิดแสง 

(Light Source) อุปกรณรับแสง 
(Light Detector) 

ฝุนละออง 

 

ลักษณะและทิศทางของกระแสลม   ลักษณะลม    แรง              ปานกลาง             ไมมี       

ตําแหนงจุดตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง (โปรดใสหมายเลขจุดตรวจวัดในชองสี่เหลี่ยม) 

    ปากโกรก                                                    

    จุดตัก 

    ..........................................................…............      

   ปลายสายพาน 

   จุดเท 

    ..................................................….......................    

ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง วัน/เดือน/ป.......................... 
คาความทึบแสงสูงสุดท่ีอานได (รอยละ) จุด 

ตรวจวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

คาเฉลี่ย 

(รอยละ) 

๑            

๒            

๓            

ผูตรวจวัด 
..................................…….......   
(......................…....................)
ตําแหนง.......................…....... 
หนวยงาน............................... 

๔            

๕            

กรณีที่ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสงขณะตรวจวัด ไมเทากับ ๗ นิ้ว ** 

คาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ นิ้ว 

๑            

ผูรวมตรวจวัด 
..................................…….......   
(......................…....................)
ตําแหนง.......................…....... 
หนวยงาน............................... 

๒            

๓            

๔            

๕            

คามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละออง *** ....... 

ตัวแทนผูประกอบการ 
..................................…….......   
(......................…....................)
ตําแหนง.......................…....... 
หนวยงาน............................... 

หมายเหตุ :   

* ผูบันทึกอาจสําเนาแบบบันทึกเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการบันทึกมากกวาหนึ่งสายการผลิต 

**  กรณีท่ีระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสงขณะตรวจวัด ไมเทากับ ๗ นิ้ว ใหนําคาความทึบแสงท่ีอานไดจากเครื่องวัดความทึบแสงแตละครั้งมาปรับเทียบ     

ใหเปนคาความทึบแสงท่ีระยะทางเดินแสง ๗ นิ้ว 

*** คาความทบึแสงของฝุนละอองท่ีใชเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความทบึแสงของฝุนละอองนี ้จะตองเปนคาความทึบแสงท่ีระยะทางเดินแสง ๗ นิว้ 

๒/๒ 


