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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง   วิธีการตรวจวัด  ลักษณะและหนวยวัด  การคํานวณ  เปรียบเทียบ  แบบบันทึก 

และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  และขอ  ๕  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศกําหนดวิธีการตรวจวัด  ลักษณะและหนวยวัด  การคํานวณ   
เปรียบเทียบ  แบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบ 
กิจการที่ใชหมอไอน้ํา  ดังรายละเอียดกาํหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ 



 
ภาคผนวก 

ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก 

และการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 
 
 
๑. ความหมายของคํา 

“สถานประกอบกิจการทีใ่ชหมอไอน้ํา” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการมี
และใชหมอไอน้ําเพ่ือประกอบกิจการของตน โดยมีขนาดกําลังการผลติไอน้ําตั้งแต ๑ ตันตอชั่วโมงข้ึนไป 
เวนแตสถานประกอบกิจการทีม่ีประกาศของรฐัมนตรใีหเปนแหลงกําเนิดมลพิษไวเปนการเฉพาะแลว 

“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลงังาน
ความรอนแตไมรวมถงึหมอไอน้ําทีใ่ชเพลงิจากกาซหงุตม (LPG) กาซธรรมชาต ิ(NG) หรือพลงังานไฟฟา  

“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงทีไ่มสามารถสองผานเขมาควัน
จากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 

“แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน” หมายความวา แผนภูมิที่แสดงคาความทึบแสง
ในระดับตางๆ ที่ใชเปรียบเทียบเพ่ือหาคาความทึบแสงของเขมาควันที่เกิดข้ึนจริง โดยมีลักษณะและหนวยวัด
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓  

“วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน” 
หมายความวา การตรวจวัดคาความทบึแสงของเขมาควันโดยการใชสายตาสงัเกตกลุมของเขมาควัน และ
เปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพ่ือหาคาที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของเขมาควัน 

 
๒. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

(๑)  ใหมีผูทําการตรวจวัด ๒ คน ในการตรวจวัดแตละครัง้ โดยตรวจวัดไปพรอมๆ กัน 
(๒)  ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนที่จะตรวจวัดวาในบริเวณดังกลาวมีแสงสวาง

เพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันและสีของฉากหลังที่ตัดกัน (Contrasting background) ถาแสงสวาง
ไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวัด 

(๓)  ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการทีใ่ช
หมอไอน้ําไมนอยกวาสามเทาของระยะความสงูจากระดบัตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนจนถึงระดับปากปลอง 
แตไมเกิน ๔๐๐ เมตร และอยูในทิศทีต่ั้งฉากกับการเคลือ่นที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลงั
ของผูตรวจวัดใหมากทีสุ่ด 
 
 
 

 
 



- ๒ - 
 

(๔) ใหผูตรวจวัดใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่กรมควบคุมมลพิษจัดทําหรือ
แผนภูมิเขมาควันทีไ่ดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษแลว โดยใหถือแผนภูมิใวในระดับสายตา
และมองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูม ิ

(๕) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนน
มากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา  เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
เพ่ือหาคาความทึบแสงทีใ่กลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันทีเ่กิดข้ึนจรงิ และบันทกึผลการตรวจวัด
ทุกๆ ๑๕ วินาที จนกระทัง่ครบ ๑๕ นาที ลงในแบบบันทกึผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 

 
๓. ลักษณะและหนวยวดัแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 

(๑) แผนภูมิเขมาควันแบบวงกลม ใหสรางเปนรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 
๑๑๒ มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผิวเรียบ ขนาดกวาง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตร และยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร 
ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนเีซียมออกไซด (MgO) หรือผง
แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade)  เจาะชองเปนรูปวงกลมตรงจุดศูนยกลาง
ของแผนภูมเิขมาควันขนาดเสนผานศนูยกลาง ๑๒ มิลลเิมตร และใหแบงรูปวงกลมของแผนภูมิเขมาควัน
ออกเปน ๑๐ ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวยผงถานสีดํา (Black Carbon) ที่ใชในการพิมพจนเต็มชองโดย
แตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงที่แตกตางกัน ตั้งแตคาความทึบแสงเทากับรอยละ ๕,  ๑๐,  ๑๕,  
๒๐,  ๒๕,  ๓๐,  ๔๐,  ๖๐,  ๘๐  และ ๑๐๐ ตามลําดับดังภาพ 
 
 

 
                                       



                                                           - ๓ - 
 
(๒) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพืน้กระดาษแตละชองตาม (๑) โดยการวัด 

คาความหนาแนนของเม็ดสีดวยเครื่องวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซึ่งความคลาดเคลื่อนของ
คาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตองมีคาไมเกินรอยละ ๕ ของคาความทึบแสงนั้นๆ   

(๓) การจัดทําแผนภูมิเขมาควันของรงิเกิลมานน จะตองไดรบัความเห็นชอบจาก
กรมควบคุมมลพิษกอนการจัดพิมพ และเมื่อไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุมตรวจสอบตาม (๒) 
อีกครั้งหนึง่  ทัง้นี้ ใหระบุวัน เดือน ปทีผ่ลติและวันหมดอายุของแผนภูมิไวดวย  
 

๔. การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 (๑) ใหผูตรวจวัดแตละคน รวมคาความทึบแสงที่จดบันทึกไวตาม ขอ ๒(๕) แลวหาร

ดวยจํานวนครั้งทั้งหมดที่จดบันทึก ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน มีหนวยเปนรอยละ 
(๒) ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนตาม(๑) มาเปรียบเทียบกัน หาก

ผลการเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน ๓ ใหทําการตรวจวัดใหม  ถาผลการเปรียบเทียบแตกตางกันไมเกิน ๓ 
ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมารวมกนัแลวหารดวย ๒  ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของ
เขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 

 
๕. การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง   
     ใหผูตรวจวัดบันทึก 

(๑)  ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและสังกัดของผูตรวจวัด  
(๒)  คาความทึบแสงทีผู่ตรวจวัดแตละคนวัดได 
(๓)  คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัดแตละคน และ 
(๔) ผลสรุปการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของสถาน

ประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้ง
อากาศเสียของสถานประกอบกิจการทีใ่ชหมอไอน้ํา 

 
  

 
 



แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา 

ชื่อสถานประกอบการ 
 
ชื่อผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เลขท่ีทะเบียนใบอนุญาต 
สถานท่ีตั้ง         
 
 
โทรศัพท                                                                        โทรสาร 

ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบกิจการ 
กําลังการผลิตไอน้ํา              ระบุ                  .               
ประเภทเชื้อเพลิง                              
    ใชน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง         ใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิง         ใชถานหิน        ใชเศษไมฟนเปนเช้ือเพลิง    
    ใชกะลาปาลมเปนเช้ือเพลิง         ใชกะลามะพราวเปนเช้ือเพลิง    ใชแกลบ          อื่นๆ ระบุ                        
ระบบควบคุมเขมาควัน 
   ไมมีระบบควบคุมเขมาควัน         มีระบบควบคุมเขมาควัน(ระบุ)                 .  

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

วินาที 
นาที 

๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๐  

๐      

๑      

๒      
๓      
๔      
๕      
๖       แสงพื้นฐาน (Background Lighting) 
๗       (สภาพของทองฟา และฉากดานหลังของปลองที่ทําการตรวจวัด) 
๘     .  ทองฟาโปรง     ทองฟาครึ้ม มีเมฆดํา    อื่นๆ                   .     

๙     

๑๐     
   คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย 
   จากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา (รอยละ) 

๑๑       =  ผลรวมคาความทึบแสงที่อานได       =      
๑๒            จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล 

๑๓         ลงช่ือ                           .   
๑๔                       (         ) ผูตรวจวัด 

 ผลรวมคาความทึบแสงท่ีอานได      ตําแหนง                . 
 จํานวนครั้งท่ีจดบันทึกขอมูล      สังกัด                . 

ความสูงปลอง (Y)  
= …………….. เมตร 

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

X   =  ………………………..  (ไมนอยกวา ๓) 
Y 



แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา 

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 
 

สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา 
คาความทึบแสงของเขมาควัน 
         =  ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๑ + ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ ๒ 
                                                           ๒ 
         =      
 
          เกินมาตรฐานคาความทึบแสงรอยละ     
          ไมเกินมาตรฐานคาความทึบแสงรอยละ       .   
 
  
  ลงชื่อ          ผูตรวจวัดคนที่ ๑   ลงชื่อ                    ผูตรวจวัดคนที่ ๒ 
         (       )          (           ) 
  วันที ่          เดือน        พ.ศ.       .   วันที ่         เดือน       พ.ศ.       . 
  

     
หมายเหตุ    ตนฉบับ  สําหรับเจาของสถานประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรอืผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว               
                 แลวแตกรณี   
                 สําเนา  สําหรับผูตรวจวัด 
 
 
 
 


