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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัด 
และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัด  
และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ 



ภาคผนวก 
ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ 

เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด  
และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสขีาว 
____________________________________________ 

 
 ๑.  นิยาม 
  “โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาว 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ที่มีกําลงัการผลติมากกวา ๒๐ ตนัตอวันข้ึนไป 

“ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว” หมายความวา ฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก
จากการประกอบกิจการโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ 

“ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก” หมายความวา ฝุนละออง หรืออนุภาคที่มีขนาด  
ไมเกิน ๑๐ ไมครอน 

 
๒.   คุณลักษณะของเครื่องมือที่ใชตรวจวัดฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก (PM ๑๐)   

๒.๑ เปนเครื่องมือทีส่ามารถตรวจวัดหาคาเฉลี่ยของฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก 
(PM ๑๐) จากโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศไดอยางตอเนื่อง โดยใชระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) 
ระบบเบตาเร (Beta Ray) ระบบเทปเปอ อิลิเมน ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ (Tapered Element 
Oscillating Microbalance) หรือระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ  

๒.๒ เครื่องมือทีใ่ชในการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวบริเวณจุดตรวจวัด
เหนือลม และจุดตรวจวัดใตลมตองเปนเครื่องมือชนิดเดียวกัน 

 
๓.  หลักเกณฑการตรวจวัด การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง และการตรวจวัดทิศทางลม 

๓.๑ หลักเกณฑการตรวจวัด  
      (๑) ใหใชเครื่องมือตรวจวัดระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ชนิดไฮโวลุมและชนิด 

ไดโคโตมสั (Dichotomous) ระบบเบตาเร (Beta Ray) ระบบเทปเปอ อิลเิมน ออสซิเลติง้ ไมโครบาลานซ 
(Tapered Element Oscillating Microbalance) หรือระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ดูดอากาศ 
ในบรรยากาศดวยอัตราการไหลคงที่เขาทางชองที่ไดรับการออกแบบไวเปนพิเศษ เพ่ือใหสามารถคัดขนาด
ของฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ที่แขวนลอยในบรรยากาศ และรวบรวมไวบนกระดาษกรอง
ตลอดชวงการเก็บตัวอยาง ๕ ชั่วโมงตอเนื่อง + ๑๐ นาท ี(ไมต่ํากวา ๒๙๐ นาที แตไมเกิน ๓๑๐ นาที)   

(๒) แผนกระดาษกรองที่จะใชกับเครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายใหนํามาชั่ง 
น้ําหนักและจดบันทึกไวกอนและหลงัการติดตั้งกับเครื่องมือตรวจวัดตาม (๑)  

๓.๒ การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 
(๑) ใหผูตรวจวัดกําหนดจุดติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย 

จากโรงสีขาวบริเวณเหนือลม และใตลม โดยเครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายทั้ง ๒ จุด ตองอยูใน 
แนวระนาบเดียวกัน และเปนจุดที่มีลมพัดผานบริเวณที่เปนแหลงกําเนิดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวนั้น 
มากที่สุด  
 



 ๒ 

 
(๒) ใหเครื่องมือตัง้อยูหางจากขอบรั้วดานใน หรือขอบรั้วดานนอกของโรงสีขาวไมเกิน  

๑ เมตร และใหทําแผนผงัจําลองการติดตัง้เครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายดงักลาวไวดวย ดังตัวอยาง
ในรูปที่ ๑ และ ๒ 

 
 

 
   
 



 ๓ 

 
๓.๓ การตรวจวัดทิศทางลม 

    (๑) การตรวจวัดทิศทางลมใหตรวจวัดบริเวณเหนือ หรอืใตโรงสีขาว โดยใชเครื่องมือ
ตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาทีไ่ดมาตรฐานสากล  

 (๒) กําหนดใหทิศทางลมที่พัดผานจุดติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย
จากโรงสีขาวบริเวณเหนือลม และใตลมตองมีคาการตรวจวัดสะสมในแนวเดียวกันไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตลอดชวงเวลาเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย ๕ ชั่วโมงตอเนื่อง  + ๑๐ นาที (ไมต่ํากวา ๒๙๐ นาที 
แตไมเกิน ๓๑๐ นาที)   

 

๔. การวิเคราะหตัวอยาง การคํานวณผลการตรวจวดั และการบันทึกผลการตรวจวัด 
ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  

๔.๑ การวิเคราะหตัวอยาง และการคํานวณผลการตรวจวัด ใหคํานวณหาปรมิาตรอากาศ 
จากเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) ตามวิธีมาตรฐานสากลโดยนําปริมาตร
ของฝุนละอองขนาดเล็กทั้งหมดที่ไดจากการเก็บตัวอยางมาปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ ๒๕ 
องศาเซลเซียส และความกดอากาศ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท 

  ๔.๒ การบันทึกผลการตรวจวัดใหดําเนินการตามแบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละออง     
ฟุงกระจายจากโรงสีขาว 

 



 ๑/๓ 

แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 

ชื่อโรงสี...............…………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………..………………… 
คาพิกัด X………………………………………………………, Y………………………………………………………… 
โทรศัพท …………………………….. โทรสาร………………….…………E-mail…………………………………….... 

ชื่อผูไดรับใบอนุญาต ………………………………………………………………….................................................... 
เลขที่ทะเบียนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………. 
กําลังการสีขาวสูงสุด …………………………… ตัน/วัน   
ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช 

   ไฟฟา          แกลบ           น้ํามันดีเซล              อ่ืนๆ ระบุ …………………..…………………... 
 
ชวงเวลาในการสีขาว 

   กลางวัน      กลางคืน          ตลอด ๒๔ ชั่วโมง      อ่ืนๆ  ระบุ….…………………………….. 
ระยะเวลาในการสีขาว 

   ๘ ชั่วโมง     ๑๒ ชั่วโมง       ตลอด ๒๔ ชั่วโมง       อ่ืนๆ  ระบุ….……………………………… 
ระบบควบคุมฝุนละออง 

         ไมมีระบบกําจัดฝุนละออง          มีระบบกําจัดฝุนละออง  ไดแก   

 ระบบไซโคลน  (Cyclones) 

 ระบบถุงกรอง (Fabric filters) 

 ระบบสเปรยน้ํา (Wet scrubbers)             

 เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitators) 

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ …….……..……………………………….. 

ผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว (ถามี)    

     ๓ เดือนทีผ่านมา …………………มก./ลบ.ม.           ๖ เดือนที่ผานมา ………………….มก./ลบ.ม. 

     ๑๒ เดือนที่ผานมา ………………..มก./ลบ.ม.           ไมเคยตรวจวัด 

เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว และอุปกรณประกอบ 
 ๑) เครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองแบบ PM ๑๐    

        High Volume Air Sampler     Dichotomous Air Sampler       อ่ืนๆ โปรดระบุ …………........…… 
 ๒) อุปกรณที่ใชตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา (ทิศทางลม  ความเร็วลม เปนตน) 

        Portable                            อ่ืนๆ โปรดระบุ ………….............................................................…… 

      ลงช่ือ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป................................................. 



 ๒/๓ 

แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 

จุดตรวจวัด ๑ บริเวณเหนือลมโรงสีขาว (Up wind Sampling Site) 
…………………………………………………………… 
วันที่ตรวจวัด ………………… เวลา ……………….. น.  
ระยะเวลาในการตรวจวัด...………………………… นาท ี

จุดตรวจวัด ๒ บริเวณใตลมโรงสีขาว (Down wind Sampling Site) 
…………………………………………………………… 
วันที่ตรวจวัด ………………… เวลา ……………….. น.  
ระยะเวลาในการตรวจวัด...………………………… นาท ี

ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ
เหนือลมโรงสีขาว              มก./ลบ.ม.มคก 

ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ
ใตลมโรงสีขาว       มก./ลบ.ม.. 

ผลการตรวจวัดทิศทางลมที่พัดผานจุดตรวจวัดเหนือลม 
และจุดตรวจวัดใตลม  ซ่ึงมีคาการตรวจวัดสะสมในแนวเดียวกัน
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตลอดชวงเวลาเก็บตัวอยางฝุนละออง
ฟุงกระจาย (โดยใหแนบหรือติดผลการตรวจวัดทิศทางลม
ตามตัวอยางน้ีลงในชองวางที่เวนไว หรือจัดทําเปนเอกสารแนบ) 
 

รูปแสดงผลการตรวจวัดทิศทางลม 
 

      ลงช่ือ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป............................................ 



แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 

สรุปผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจาย  
๑. ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  =   ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณใตลม    
                                                                    โรงสีขาว - ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ    

เหนือลมโรงสีขาว 
=                                      มก./ลบ.ม.ม   
 

     ๒.  ผลการตรวจวัดเม่ือเทียบกบัคามาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว (ไมเกิน ๐.๑ มก./ลบ.ม.) 

                                       อยูในเกณฑมาตรฐาน  

                             สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

  
  ลงชื่อ…………………………….………  ผูตรวจวัด  

(………………..……………………………)
ตําแหนง……………..…………………………
สังกัด……………..……………………………… 

วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………… 

    
ลงชื่อ…………………………….………  ผูตรวจวัด  

(………………..……………………………)
ตําแหนง……………..…………………………
สังกัด……………..……………………………… 

วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………… 

 
                                  ลงชื่อ……………………………………………………เจาของ/ตัวแทนสถานประกอบการ 

(………………………..……………………………) 
ตําแหนง……………..…………………….…………………… 
สังกัด……………..…………………………………………… 
วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………………… 

 

/๓  ๓
      ลงชื่อ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป............................................ 


	แบบบันทึก
	แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว
	ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ………………………………………………………………….................................................... 
	ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ 
	  ( ไฟฟ้า         ( แกลบ          ( น้ำมันดีเซล             ( อื่นๆ ระบุ …………………..…………………... 

	ช่วงเวลาในการสีข้าว 
	  ( กลางวัน     ( กลางคืน       (   ตลอด ๒๔ ชั่วโมง     ( อื่นๆ  ระบุ….…………………………….. 
	ระยะเวลาในการสีข้าว 
	ระบบควบคุมฝุ่นละออง 
	ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว (ถ้ามี)    
	    ( ๓ เดือนที่ผ่านมา …………………มก./ลบ.ม.          ( ๖ เดือนที่ผ่านมา ………………….มก./ลบ.ม. 
	      (  Portable                          (  อื่นๆ โปรดระบุ ………….............................................................……







แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 


สรุปผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจาย  
๑. ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  =   ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณใตลม    
                                                                    โรงสีขาว - ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ    


เหนือลมโรงสีขาว 
=                                      มก./ลบ.ม.ม   
 


     ๒.  ผลการตรวจวัดเม่ือเทียบกบัคามาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว (ไมเกิน ๐.๑ มก./ลบ.ม.) 


                                       อยูในเกณฑมาตรฐาน  


                             สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 


  
  ลงชื่อ…………………………….………  ผูตรวจวัด  


(………………..……………………………)
ตําแหนง……………..…………………………
สังกัด……………..……………………………… 


วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………… 


    
ลงชื่อ…………………………….………  ผูตรวจวัด  


(………………..……………………………)
ตําแหนง……………..…………………………
สังกัด……………..……………………………… 


วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………… 


 
                                  ลงชื่อ……………………………………………………เจาของ/ตัวแทนสถานประกอบการ 


(………………………..……………………………) 
ตําแหนง……………..…………………….…………………… 
สังกัด……………..…………………………………………… 
วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………………… 


 


/๓  ๓
      ลงชื่อ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป............................................ 
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัด 
และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 


 
 


อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัด  
และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
 


ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ 







ภาคผนวก 
ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ 


เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด  
และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสขีาว 
____________________________________________ 


 
 ๑.  นิยาม 
  “โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาว 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ที่มีกําลงัการผลติมากกวา ๒๐ ตนัตอวันข้ึนไป 


“ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว” หมายความวา ฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก
จากการประกอบกิจการโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ 


“ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก” หมายความวา ฝุนละออง หรืออนุภาคที่มีขนาด  
ไมเกิน ๑๐ ไมครอน 


 
๒.   คุณลักษณะของเครื่องมือที่ใชตรวจวัดฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก (PM ๑๐)   


๒.๑ เปนเครื่องมือทีส่ามารถตรวจวัดหาคาเฉลี่ยของฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก 
(PM ๑๐) จากโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศไดอยางตอเนื่อง โดยใชระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) 
ระบบเบตาเร (Beta Ray) ระบบเทปเปอ อิลิเมน ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ (Tapered Element 
Oscillating Microbalance) หรือระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ  


๒.๒ เครื่องมือทีใ่ชในการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวบริเวณจุดตรวจวัด
เหนือลม และจุดตรวจวัดใตลมตองเปนเครื่องมือชนิดเดียวกัน 


 
๓.  หลักเกณฑการตรวจวัด การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง และการตรวจวัดทิศทางลม 


๓.๑ หลักเกณฑการตรวจวัด  
      (๑) ใหใชเครื่องมือตรวจวัดระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ชนิดไฮโวลุมและชนิด 


ไดโคโตมสั (Dichotomous) ระบบเบตาเร (Beta Ray) ระบบเทปเปอ อิลเิมน ออสซิเลติง้ ไมโครบาลานซ 
(Tapered Element Oscillating Microbalance) หรือระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ดูดอากาศ 
ในบรรยากาศดวยอัตราการไหลคงที่เขาทางชองที่ไดรับการออกแบบไวเปนพิเศษ เพ่ือใหสามารถคัดขนาด
ของฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ที่แขวนลอยในบรรยากาศ และรวบรวมไวบนกระดาษกรอง
ตลอดชวงการเก็บตัวอยาง ๕ ชั่วโมงตอเนื่อง + ๑๐ นาท ี(ไมต่ํากวา ๒๙๐ นาที แตไมเกิน ๓๑๐ นาที)   


(๒) แผนกระดาษกรองที่จะใชกับเครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายใหนํามาชั่ง 
น้ําหนักและจดบันทึกไวกอนและหลงัการติดตั้งกับเครื่องมือตรวจวัดตาม (๑)  


๓.๒ การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 
(๑) ใหผูตรวจวัดกําหนดจุดติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย 


จากโรงสีขาวบริเวณเหนือลม และใตลม โดยเครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายทั้ง ๒ จุด ตองอยูใน 
แนวระนาบเดียวกัน และเปนจุดที่มีลมพัดผานบริเวณที่เปนแหลงกําเนิดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวนั้น 
มากที่สุด  
 







 ๒ 


 
(๒) ใหเครื่องมือตัง้อยูหางจากขอบรั้วดานใน หรือขอบรั้วดานนอกของโรงสีขาวไมเกิน  


๑ เมตร และใหทําแผนผงัจําลองการติดตัง้เครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายดงักลาวไวดวย ดังตัวอยาง
ในรูปที่ ๑ และ ๒ 


 
 


 
   
 







 ๓ 


 
๓.๓ การตรวจวัดทิศทางลม 


    (๑) การตรวจวัดทิศทางลมใหตรวจวัดบริเวณเหนือ หรอืใตโรงสีขาว โดยใชเครื่องมือ
ตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาทีไ่ดมาตรฐานสากล  


 (๒) กําหนดใหทิศทางลมที่พัดผานจุดติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย
จากโรงสีขาวบริเวณเหนือลม และใตลมตองมีคาการตรวจวัดสะสมในแนวเดียวกันไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตลอดชวงเวลาเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย ๕ ชั่วโมงตอเนื่อง  + ๑๐ นาที (ไมต่ํากวา ๒๙๐ นาที 
แตไมเกิน ๓๑๐ นาที)   


 


๔. การวิเคราะหตัวอยาง การคํานวณผลการตรวจวดั และการบันทึกผลการตรวจวัด 
ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  


๔.๑ การวิเคราะหตัวอยาง และการคํานวณผลการตรวจวัด ใหคํานวณหาปรมิาตรอากาศ 
จากเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) ตามวิธีมาตรฐานสากลโดยนําปริมาตร
ของฝุนละอองขนาดเล็กทั้งหมดที่ไดจากการเก็บตัวอยางมาปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ ๒๕ 
องศาเซลเซียส และความกดอากาศ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท 


  ๔.๒ การบันทึกผลการตรวจวัดใหดําเนินการตามแบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละออง     
ฟุงกระจายจากโรงสีขาว 


 







 ๑/๓ 


แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 


ชื่อโรงสี...............…………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………..………………… 
คาพิกัด X………………………………………………………, Y………………………………………………………… 
โทรศัพท …………………………….. โทรสาร………………….…………E-mail…………………………………….... 


ชื่อผูไดรับใบอนุญาต ………………………………………………………………….................................................... 
เลขที่ทะเบียนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………. 
กําลังการสีขาวสูงสุด …………………………… ตัน/วัน   
ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช 


   ไฟฟา          แกลบ           น้ํามันดีเซล              อ่ืนๆ ระบุ …………………..…………………... 
 
ชวงเวลาในการสีขาว 


   กลางวัน      กลางคืน          ตลอด ๒๔ ชั่วโมง      อ่ืนๆ  ระบุ….…………………………….. 
ระยะเวลาในการสีขาว 


   ๘ ชั่วโมง     ๑๒ ชั่วโมง       ตลอด ๒๔ ชั่วโมง       อ่ืนๆ  ระบุ….……………………………… 
ระบบควบคุมฝุนละออง 


         ไมมีระบบกําจัดฝุนละออง          มีระบบกําจัดฝุนละออง  ไดแก   


 ระบบไซโคลน  (Cyclones) 


 ระบบถุงกรอง (Fabric filters) 


 ระบบสเปรยน้ํา (Wet scrubbers)             


 เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitators) 


 อ่ืนๆ  โปรดระบุ …….……..……………………………….. 


ผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว (ถามี)    


     ๓ เดือนทีผ่านมา …………………มก./ลบ.ม.           ๖ เดือนที่ผานมา ………………….มก./ลบ.ม. 


     ๑๒ เดือนที่ผานมา ………………..มก./ลบ.ม.           ไมเคยตรวจวัด 


เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว และอุปกรณประกอบ 
 ๑) เครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองแบบ PM ๑๐    


        High Volume Air Sampler     Dichotomous Air Sampler       อ่ืนๆ โปรดระบุ …………........…… 
 ๒) อุปกรณที่ใชตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา (ทิศทางลม  ความเร็วลม เปนตน) 


        Portable                            อ่ืนๆ โปรดระบุ ………….............................................................…… 


      ลงช่ือ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป................................................. 







 ๒/๓ 


แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 


จุดตรวจวัด ๑ บริเวณเหนือลมโรงสีขาว (Up wind Sampling Site) 
…………………………………………………………… 
วันที่ตรวจวัด ………………… เวลา ……………….. น.  
ระยะเวลาในการตรวจวัด...………………………… นาท ี


จุดตรวจวัด ๒ บริเวณใตลมโรงสีขาว (Down wind Sampling Site) 
…………………………………………………………… 
วันที่ตรวจวัด ………………… เวลา ……………….. น.  
ระยะเวลาในการตรวจวัด...………………………… นาท ี


ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ
เหนือลมโรงสีขาว              มก./ลบ.ม.มคก 


ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ
ใตลมโรงสีขาว       มก./ลบ.ม.. 


ผลการตรวจวัดทิศทางลมที่พัดผานจุดตรวจวัดเหนือลม 
และจุดตรวจวัดใตลม  ซ่ึงมีคาการตรวจวัดสะสมในแนวเดียวกัน
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตลอดชวงเวลาเก็บตัวอยางฝุนละออง
ฟุงกระจาย (โดยใหแนบหรือติดผลการตรวจวัดทิศทางลม
ตามตัวอยางน้ีลงในชองวางที่เวนไว หรือจัดทําเปนเอกสารแนบ) 
 


รูปแสดงผลการตรวจวัดทิศทางลม 
 


      ลงช่ือ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป............................................ 
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