เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง
ของหมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“หมอน้ํา (Boiler)” หมายความวา หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอน
ที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
“โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาวทุกขนาด
“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง
ขอ ๒ อากาศที่ ร ะบายออกจากปล อ งต อ งมี เ ขม า ควั น เจื อ ปนอยู ใ นปริ ม าณที่ ทํ า ให เ กิ ด
คาความทึบแสง เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน ไมเกินคาที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) รอยละยี่สิบ ในกรณีที่ตรวจวัดกอนวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) รอยละสิบ ในกรณีที่ตรวจวัดตั้งแตวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงานและหมอน้ํา
มีการทํางานปกติ
ขอ ๔ วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดคาความ
ทึบแสง ใหใชวิธีดังตอไปนี้
(๑) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(ก) การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมีผูตรวจวัด ๒ คน และทําการตรวจวัดพรอมกัน
(ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัด
และพิจารณาวามีแสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่มี
ความเขมแตกตางกันโดยชัดเจน (Contrasting background)

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

(ค) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา ไมนอยกวาสามเทาของ
ระยะความสูงจากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน ๔๐๐ เมตร และอยูใน
ทิศที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด
(ง) ให ใ ช แ ผนภู มิ เ ขม า ควั น ของริ ง เกิ ล มานน ที่ จั ด ทํ า โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ
หรือที่มีมาตรฐานเทียบเทา
(จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของ
แผนภูมิ โดยสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการ
ควบแนนของไอน้ํา เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน เพื่อหาคาความทึบแสงที่
ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริงและบันทึกผลการตรวจวัดทุก ๆ ๑๕ วินาที
จนกระทั่งครบ ๑๕ นาที ลงในแบบ ขค. ๐๑-๔๙ ทายประกาศนี้
(๒) การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหดําเนินการ ดังนี้
(ก) ใหหาคาเฉลี่ยความทึบแสงของเขมาควันตาม (๑) (จ)
(ข) ใหนําคาเฉลี่ยของผูตรวจวัดแตละคนตาม (ก) มาเปรียบเทียบกัน หากแตกตางกัน
เกิน ๓ ใหทํ าการตรวจวัดใหม ถาแตกต างกันไมเกิน ๓ ใหนําคาเฉลี่ยความทึบแสงของผูตรวจวั ด
๒ คน มาหาคาเฉลี่ยอีกครั้ง ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในครั้งนั้น
(๓) การสรุปผลการตรวจวัดใหบันทึกขอมูลลงในแบบ ขค. ๐๒-๔๙ ทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน

แบบ ขค. 01-49

ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงงาน .....................................................................……….….. ประเภทโรงงาน..................….....................................................
ชื่อผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ...........................................…........…..........................................................................….
เลขทะเบียนโรงงาน ...........................................…..................................................….....................................…………………………
สถานที่ตั้ง เลขที่ …..……………… หมูที่ …..…………………. ซอย …..………………….. ถนน …..……………….…….….
แขวง …..……………… เขต …..…………………... จังหวัด …..……………….. รหัสไปรษณีย …..….….………..
โทรศัพท …..……………………………………………...………. โทรสาร ………..…..................................…..............…........….
ขอมูลกระบวนการผลิตและการบําบัดมลพิษ
กําลังการผลิตไอน้ํา
ประเภทของเชื้อเพลิง
ระบบควบคุมเขมาควัน
ระยะเวลาดําเนินกระบวนการผลิต

……………… ตันตอชั่วโมง ขนาด ………………. ยาว ..................... ฟุต
น้ํามันเตา
เชื้อเพลิงชีวมวล คือ .................
แกลบ
น้ํามันดีเซล
ถานหิน
อื่นๆ (ระบุ) ...................……
ไมมี
มี (ระบุ) .....................................
ตลอด 24 ชั่วโมง
แบงเปนกะ วันละ .......... กะ โดย กลางวัน เริ่มเวลา ................. น. ถึงเวลา ................... น.
กลางคืน เริ่มเวลา ................. น. ถึงเวลา ................... น.

ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน
ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. ............... ตั้งแตเวลา ................. น. ถึงเวลา ................... น.
วินาที
นาที
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ผลรวมคาความทึบแสงของเขมาควันที่อานได
จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล

60
ความสูง (Y)
= …………. เมตร

ระยะหางระหวางปลองและผูตรวจวัด (X) = ................. เมตร
(X ตองมีคาไมเกิน 400 เมตร)
X = …………… (ตองไมนอยกวา 3 )
Y
แสงพื้นฐานขณะตรวจวัด (Background Lighting)
(สภาพทองฟาและฉากหลังของปลองที่ทําการตรวจวัด)
ทองฟาโปรง
ทองฟามืดครึ้ม มีเมฆดํา
อื่นๆ (ระบุ)............
คาเฉลี่ยความทึบแสงของเขมาควัน (รอยละ)
= ผลรวมคาความทึบแสงของเขมาควันที่อานได = ……………..
จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล
ลงชื่อ ................................................ ผูตรวจวัด
(................................................)
ตําแหนง ................................................ สังกัด ...........................................

แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน

แบบ ขค. 02-49

ขอมูลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันระหวางผูตรวจวัดทั้ง 2 คน
ชื่อโรงงาน .....................................................................……….….. ประเภทโรงงาน..................….....................................................
เลขทะเบียนโรงงาน ...........................................….........................................................................................………………………….
สถานที่ตั้ง เลขที่ …..……………… หมูที่ …..…………………. ซอย …..………………….. ถนน …..………………………...
แขวง …..……………… เขต …..…………………... จังหวัด …..……………….. รหัสไปรษณีย …..….……………
โทรศัพท …..……………………………………………...………. โทรสาร ………..…..................................….................….........
การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 1
ชื่อ .................................. นามสกุล ..............................................
ตําแหนง …………………………..……………………………..
สังกัด …………………………………………………................
คาความทึบแสงของเขมาควันที่ตรวจวัดได รอยละ …………..…

การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 2
ชื่อ .................................. นามสกุล ..............................................
ตําแหนง …………………………..……………………………..
สังกัด …………………………………………………................
คาความทึบแสงของเขมาควันที่ตรวจวัดได รอยละ …………..…

คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน
= คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 1 – คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 2
= …………………………..
พิจารณาคาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน ดังนี้
กรณีที่ 1 คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน มีคามากกวา 3
พิจารณาวา ผลการตรวจวัดใชเปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของเขมาควันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ไมได
และตองทําการตรวจวัดใหม
กรณีที่ 2 คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน มีคาไมเกิน 3
พิจารณาวา ผลการตรวจวัดใชเปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของเขมาควันตามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ได
สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศหมอน้ําของโรงงงาน
คาความทึบแสงของเขมาควัน
= คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 1 + คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 2
2
= รอยละ ..............................
เกินคาความทึบแสงของเขมาควันตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
ไมเกินคาความทึบแสงของเขมาควันตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
ลงชื่อ

................................................ ผูตรวจวัดคนที่ 1
(................................................)

วันที่ ................ เดือน ................................. พ.ศ. .....................

ลงชื่อ

................................................ ผูตรวจวัดคนที่ 2
(................................................)

วันที่ ................ เดือน ................................. พ.ศ. .....................

หมายเหตุ
1. ตนฉบับ สําหรับผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2. สําเนา สําหรับผูตรวจวัดทั้ง 2 คน

