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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  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 อากาศที่ระบายออกจากปลองตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณที่ทําใหเกิด   

คาความทึบแสง  เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  ไมเกินคาที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) รอยละย่ีสิบ  ในกรณีที่ตรวจวัดกอนวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) รอยละสิบ  ในกรณีที่ตรวจวัดต้ังแตวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
ขอ ๓ การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงานและหมอน้ํา 

มีการทํางานปกติ  
ขอ ๔ วิธีการตรวจวัด  การคํานวณ  การเปรียบเทียบ  และการสรุปผลการตรวจวัดคาความ

ทบึแสง  ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 (ก)  การตรวจวัดแตละคร้ัง  ตองมีผูตรวจวัด  ๒  คน  และทําการตรวจวัดพรอมกัน 
 (ข)  ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัด  

และพิจารณาวามีแสงสวางเพียงพอหรือไม  โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดข้ึนและสีของฉากหลังที่มี
ความเขมแตกตางกันโดยชัดเจน  (Contrasting  background) 
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 (ค)  ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา  ไมนอยกวาสามเทาของ
ระยะความสูงจากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง  แตไมเกิน  ๔๐๐  เมตร  และอยูใน
ทิศที่ต้ังฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด 

 (ง) ใหใชแผนภูมิ เขมาควันของริงเกิลมานนที่ จัดทํ า   โดยกรมควบคุมมลพิษ 
หรือที่มีมาตรฐานเทียบเทา  

 (จ)  ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของ
แผนภูมิ  โดยสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการ
ควบแนนของไอน้ํา  เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน  เพื่อหาคาความทึบแสงที่
ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดข้ึนจริงและบันทึกผลการตรวจวัดทุก  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  ใหทําการตรวจวัดใหม  ถาแตกตางกันไมเกิน  ๓  ใหนําคาเฉลี่ยความทึบแสงของผูตรวจวัด 
๒  คน  มาหาคาเฉลี่ยอีกคร้ัง  ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในคร้ังนั้น 

(๓) การสรุปผลการตรวจวัดใหบันทึกขอมูลลงในแบบ  ขค.  ๐๒-๔๙  ทายประกาศนี้ 
ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน 

ขอมูลทั่วไป 

ช่ือโรงงาน .....................................................................……….…..   ประเภทโรงงาน..................…..................................................... 
ช่ือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ...........................................…........…..........................................................................…. 
เลขทะเบียนโรงงาน ...........................................…..................................................….....................................………………………… 
สถานที่ต้ัง    เลขที่ …..……………… หมูท่ี …..…………………. ซอย …..………………….. ถนน …..……………….…….…. 

     แขวง …..………………  เขต …..…………………... จังหวัด …..……………….. รหัสไปรษณีย …..….….……….. 
โทรศัพท …..……………………………………………...………. โทรสาร ………..…..................................…..............…........…. 

ขอมูลกระบวนการผลิตและการบําบัดมลพิษ 

กําลังการผลิตไอน้ํา   ……………… ตันตอช่ัวโมง    ขนาด  ……………….  ยาว ..................... ฟุต 
ประเภทของเชื้อเพลิง   แกลบ                               น้ํามันเตา  เช้ือเพลิงชีวมวล  คือ ................. 

  น้ํามันดีเซล                  ถานหิน             อื่นๆ (ระบุ) ...................…… 
ระบบควบคุมเขมาควัน   ไมมี                  มี (ระบุ) ..................................... 
ระยะเวลาดําเนินกระบวนการผลิต  ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     แบงเปนกะ  วันละ .......... กะ โดย  กลางวัน เริ่มเวลา ................. น. ถึงเวลา ................... น. 
        กลางคืน เริ่มเวลา ................. น. ถงึเวลา ................... น. 
 
 
 

ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน 

  ดําเนินการตรวจวัดเม่ือวันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. ...............  ต้ังแตเวลา ................. น. ถึงเวลา ................... น. 
         วินาที  
นาที 15 30 45 60 

0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

 
                                                                      
                                                                                    ความสูง (Y) 
                                                                                    = …………. เมตร    
 
 
    ระยะหางระหวางปลองและผูตรวจวัด (X)   = ................. เมตร 
    (X ตองมีคาไมเกิน 400 เมตร) 
    X   =   ……………  (ตองไมนอยกวา 3 ) 
    Y 
    แสงพื้นฐานขณะตรวจวัด (Background Lighting) 
    (สภาพทองฟาและฉากหลังของปลองท่ีทําการตรวจวัด) 
     ทองฟาโปรง     ทองฟามืดคร้ึม มีเมฆดํา    อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

11     
12     
13     

    คาเฉล่ียความทึบแสงของเขมาควัน (รอยละ) 
         =  ผลรวมคาความทึบแสงของเขมาควันท่ีอานได   =  …………….. 
                จํานวนคร้ังท่ีจดบันทึกขอมูล 

14     
  ผลรวมคาความทึบแสงของเขมาควันที่อานได  
  จํานวนครั้งที่จดบันทึกขอมูล  

    ลงชื่อ     ................................................  ผูตรวจวัด 
                  (................................................)  
    ตําแหนง ................................................ สังกัด ........................................... 

แบบ ขค. 01-49 



แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน 

ขอมูลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันระหวางผูตรวจวัดทั้ง 2 คน 

ช่ือโรงงาน .....................................................................……….…..   ประเภทโรงงาน..................….....................................................     
เลขทะเบียนโรงงาน ...........................................….........................................................................................…………………………. 
สถานที่ต้ัง    เลขที่ …..……………… หมูท่ี …..…………………. ซอย …..………………….. ถนน …..………………………... 

     แขวง …..………………  เขต …..…………………... จังหวัด …..……………….. รหัสไปรษณีย …..….…………… 
โทรศัพท …..……………………………………………...………. โทรสาร ………..…..................................….................…......... 

การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 1 
ช่ือ .................................. นามสกุล .............................................. 
ตําแหนง …………………………..…………………………….. 
สังกัด …………………………………………………................ 
คาความทึบแสงของเขมาควันที่ตรวจวัดได รอยละ …………..… 

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

คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน 

      =   คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 1 – คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 2 

      =   …………………………..  

พิจารณาคาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน ดังนี้ 
กรณีท่ี 1  คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน มีคามากกวา 3   
                พิจารณาวา ผลการตรวจวัดใชเปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของเขมาควันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ไมได     
                และตองทําการตรวจวัดใหม 
กรณีท่ี 2  คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัด 2 คน มีคาไมเกิน 3   
                พิจารณาวา ผลการตรวจวัดใชเปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของเขมาควันตามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ได   

สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศหมอน้ําของโรงงงาน 

คาความทึบแสงของเขมาควัน 
      =   คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 1 + คาความทึบแสงของเขมาควันของผูตรวจวัดคนที่ 2 
                                                                                               2 
      =   รอยละ  .............................. 

 เกินคาความทึบแสงของเขมาควันตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 

 ไมเกินคาความทึบแสงของเขมาควันตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
 

ลงช่ือ      ................................................  ผูตรวจวัดคนที่ 1  

             (................................................)  

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

 

ลงช่ือ      ................................................  ผูตรวจวัดคนที่ 2  

             (................................................)  

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

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

แบบ ขค. 02-49 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


