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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๖  แหงกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“หมอน้ํา  (Boiler)”  หมายความวา  หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอน  

แตไมรวมถึงหมอน้ําที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว  (Liquefied Petroleum Gas)  หรือกาซธรรมชาติ  (Natural Gas)  
เปนเชื้อเพลิง  

“คาความทึบแสงของเขมาควัน”  หมายความวา  จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 

ขอ ๒ อากาศที่ระบายออกจากปลองหมอน้ําโรงงานจําพวกที่  ๓  ที่มีขนาดกําลังการผลิต 
ไอน้ําต้ังแต  ๑  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  ตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณที่ทําใหเกิดคาความทึบแสง   
เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนไมเกินรอยละสิบ 

ขอ ๓ การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงาน  และหมอน้ํา 
มีการทํางานปกติ  

ขอ ๔ วิธีการตรวจวัด  การคํานวณ  การเปรียบเทียบ  และการสรุปผลการตรวจวัดคาความ
ทึบแสง  ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 

(๑) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน  ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 (ก) การตรวจวัดแตละคร้ัง  ตองมีผูตรวจวัด  ๒  คน  และทําการตรวจวัดพรอมกัน 
 (ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัด  

และพิจารณาวามีแสงสวางเพียงพอหรือไม  โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดข้ึนและสีของฉากหลังที่มี
ความเขมแตกตางกันโดยชัดเจน  (Contrasting  background) 

 (ค) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา  ไมนอยกวาสามเทาของ
ระยะความสูงจากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง  แตไมเกิน  ๔๐๐  เมตร  และ
อยูในทิศที่ต้ังฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด 
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 (ง) ใหใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทํา  โดยกรมควบคุมมลพิษหรือที่มี
มาตรฐานเทียบเทา  

 (จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของ
แผนภูมิ  โดยสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการ
ควบแนนของไอน้ํา  เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน  เพื่อหาคาความทึบแสงที่
ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดข้ึนจริง  และบันทึกผลการตรวจวัดทุก  ๆ  ๑๕  วินาที  
จนกระทั่งครบ  ๑๕  นาที  ลงในแบบ  ขค.  ๐๑-๔๙  ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  
กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบ
เปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๒) การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง  ใหดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ใหหาคาเฉลี่ยความทึบแสงของเขมาควันตาม  (๑)  (จ) 
 (ข) ใหนําคาเฉลี่ยของผูตรวจวัดแตละคนตาม  (ก)  มาเปรียบเทียบกัน  หากแตกตางกัน

เกิน  ๓  ใหทําการตรวจวัดใหม  ถาแตกตางกันไมเกิน  ๓  ใหนําคาเฉลี่ยความทึบแสงของผูตรวจวัด 
๒  คน  มาหาคาเฉลี่ยอีกคร้ัง  ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในคร้ังนั้น 

(๓) การสรุปผลการตรวจวัด  ใหบันทึกขอมูลลงในแบบ  ขค.  ๐๒-๔๙  ทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของ
หมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด  ๆ  ที่ไมไดกําหนดคาปริมาณเขมา
ควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําไวเปนการเฉพาะ 

ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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