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วัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสียโดยวิธี Ringelmann’s 
Method เพื่อใชประเมินประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ําของโรงงาน 
 

ผลการสํารวจและวิเคราะหตัวอยางจากโครงการนักรบสิ่งแวดลอมนี้จะใช
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เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพและการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน โดยเนนการแกไขปญหามลพิษทาง
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  ขอบเขตการดําเนินงานในโครงการนักรบสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหมี
กิจกรรมหลัก ๆ ที่นิสิต นักศึกษาผูเขารวมโครงการจะตองปฏิบตัิ 3 ประการ ดังนี้ คือ  

1. การสํารวจขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม เชน ช่ือ ที่ตั้ง พิกัด เปนตน ในทุก
ประเภทโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 (โรงงาน
จําพวกที่ 1 จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3)  

2. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานที่มีการระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมหรือ
แหลงน้ําสาธารณะ 

3. การตรวจวดัคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสีย โดย
วิธี Ringelmann’s Method ในโรงงานที่มีหมอไอน้ําที่มีขนาดกําลังการผลิต
ตั้งแต 1 ตนั/ช่ัวโมงขึ้นไป และโรงสีขาวทุกขนาด 

 
 
 
 

การสํารวจขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจาํเปนตองมกีารเตรียมความพรอม
กอนการออกภาคสนาม เพื่อลดการสูญเสียเวลาและทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย ทันตามเวลาที่กําหนด เชน การกําหนดเสนทางสํารวจ 
ศึกษาขอมูลและที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  การเตรียมอุปกรณในการออกภาคสนาม 
เปนตน โดยแนวทางการดําเนินงานดังแสดงในแผนผังที่ 1 และแผนผังที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจขอมูลโรงงานอตุสาหกรรม 



แผนผังที่ 1 การเตรียมความพรอมกอนออกภาคสนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. วางแผนและกําหนดเสนทาง 
(การนัดหมายผูประกอบการ แผนที่ เสนทาง บัญชีรายชื่อโรงงาน ฯลฯ) 

2. ศึกษาและทําความเขาใจในคูมือปฏิบัติการนักรบสิ่งแวดลอม 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณในการสํารวจและเก็บตัวอยาง 
(แบบสํารวจ ปากกา ขวดเก็บตวัอยางน้ํา ถังนํ้า ปเปต ถุงมือ GPS กลอง ฯลฯ) 

4. ตรวจสอบความพรอมกอนการเดินทาง 
(ทีมปฏิบตัิการ ยานพาหนะ ฯลฯ) 



 
 

 

แผนผังที่ 2 ขั้นตอนการเขาสํารวจโรงงานอุตสาหกรรม 

ประสานงานกับผูประกอบการ 
เพ่ือแจงวัตถุประสงค/นัดหมาย/ขออนุญาตเขาสํารวจโรงงาน 

เขาสํารวจโรงงาน 

โรงงานที่มีการ
ระบายน้ําทิ้ง 

โรงงานที่มีการ
ระบายอากาศเสีย 

โรงงานที่ไมมีการระบาย
นํ้าทิ้งและอากาศเสีย 

-ถายรูปหนาโรงงาน 
-บันทึกพิกัดดวย GPS 
-กรอกขอมูลในแบบสํารวจ   
 ในสวนที่ 1 

สําเนาแบบสํารวจใหกรมควบคุมมลพิษ/
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

-ถายรูปหนาโรงงาน 
-บันทึกพิกัดดวย GPS 
-สํารวจจุดระบายน้ําทิ้ง 
-เก็บตวัอยางน้ําทิ้งและ 
 ตรวจวัดพารามิเตอร  
 เบื้องตน* 
-กรอกขอมูลในแบบสํารวจ 
 ในสวนที่ 1 และ 2 

-ถายรูปหนาโรงงาน 
-บันทึกพิกัดดวย GPS 
-สํารวจจุดระบายอากาศเสีย 
 /ปลองควัน  
-ตรวจวัดคาความทึบแสง** 
-กรอกขอมูลในแบบสํารวจ 
 ในสวนที่ 1 3 และ 4 

หมายเหตุ  
 *ใหปฏิบตัิตามวิธีการเกบ็ตวัอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
** ใหปฏิบตัติามวิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสียโดยวธิี 
Ringelmann’s Method 



 
 
 

1. คําจํากัดความ 
- นํ้าเสีย หมายถึง น้ําที่เกิดจากการประกอบ     

กิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ํา
ของคนงาน  รวมทั้ งจากกิจกรรมอื่นๆ  ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งยังไมผานการบําบัด 

  
        - นํ้าทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว ซึ่ง
ตองมีลักษณะคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดที่กําหนดไวตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนสามารถ
ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
ภายนอกสถานประกอบการได  
 
2.  นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม    

2.1 น้ําเสียจากกระบวนการผลิต เปนน้ําเสียที่เกิดจากการลางทําความสะอาด 
เชน ลางถังผสมหรือถังปฏิกิริยา ลางทอสารเคมี ลางวัตถุดิบ ลางผลผลิต ลางชิ้นงาน
กอนชุบโลหะ เปนตน มักมีความสกปรกมากและมีความเปนพิษสูง  

2.2 น้ําเสียจากการหลอเยน็และหมอน้ํา เปนน้ําที่ใชระบายความรอนใหกับ
เครื่องจักรหรือถังปฏกิิริยาเคมีหรืออุปกรณตางๆ ที่ตองการควบคุมอุณหภูมิ มีความ
สกปรกนอยแตมีอุณหภูมิสูง  

2.3 น้ําเสียจากกระบวนการผลิตน้ําใชในโรงงานอุตสาหกรรม เชน น้ําลางถัง  
เรซิน (backwash) น้ําเสียจากการทํารีเจนเนอเรชัน เปนตน  

2.4 น้ําเสียจากสํานักงาน  บานพักหรือหอพักและโรงอาหารที่ตั้งอยูภายใน
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม 

การเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 



3. โรงงานอุตสาหกรรมที่ตองเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง 
โรงงานอุตสาหกรรมที่จะทําการสํารวจภายใตโครงการนักรบสิ่งแวดลอม

ครอบคลุมโรงงานทุกประเภท ซึ่งโรงงานบางแหงอาจไมมีน้ําทิ้งเกิดขึ้นเลยก็ไม
จําเปนตองเก็บตัวอยาง แตสําหรับโรงงานที่มีน้ําทิ้งตองเก็บตัวอยางและตรวจวัด
พารามิเตอร เบื้องตนดังตอไปนี้ คือ คาความเปนกรดเปนดาง (pH) อุณหภูมิ 
(Temperature) และคาการนําไฟฟา (Conductivity) รวมทั้งใหวิเคราะหพารามิเตอร
อื่นๆ เพิ่มเติมตามที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ก สําหรับโรงงานประเภทอื่นที่
นอกเหนือจากในภาคผนวก ก  หากสามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้งไดใหวิเคราะหคาความ
เปนกรดเปนดาง อุณหภูมิ คาการนําไฟฟา คาบีโอดี (BOD) และ สารแขวนลอย (SS) 
เทานั้น 

 
4. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม   

 ตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี ้
 ตองแนใจวาเปนตัวแทนที่แทจริงของ 

น้ําทิ้ง 
 ตองใชเทคนิคการเก็บตัวอยางที่เหมาะสม

และมีปริมาตรเพียงพอสําหรับการวิเคราะหในแตละ
พารามิเตอร 
               - กอนเกบ็ตัวอยางน้ําตองใชตวัอยางน้ําทิ้ง
ที่จะเก็บกลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตวัอยางกอน 2- 3 ครั้ง  
               - HM,TKN,COD,FOG ไมควรเก็บ
ตัวอยางน้ําเต็มขวด เพราะตองเหลือทีว่างไวสําหรับ
เติมสารเคมีรักษาสภาพและเขยาใหผสมกัน 
               - BOD ตองเกบ็ตัวอยางเตม็ขวดและปด
ฝาใหสนิท เพื่อเปนการปองกนัไมใหอากาศที่เหลืออยู
บนผิวน้ําละลายเขาไปในตัวอยางและจะทําใหผลการ
วิเคราะหคาดเคลื่อนจากความเปนจริงได  



 ตองรักษาสภาพตัวอยาง (preserve) เพื่อมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
สมบัติของ น้ําทิ้งในระหวางที่ยังไมไดทําการวิเคราะห 
              - การแชเย็นดวยน้ําแข็ง เพื่อลดการทํางานของจุลินทรียและลดอัตราของ 
                การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี 

- การเติมสารเคมี เชน กรดไนตริก (HNO3) กรดซัลฟูริก (H2SO4) เปนการ 
    รักษาสภาพน้ําตัวอยางโดยการควบคุมให pH<2 เพื่อปองกันการดูดซับ 
    อิออนทีผิ่วภาชนะบรรจุและการตกตะกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังที่ 3 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาโรงงานและสํารวจจุดระบายน้ําทิ้งออก 
สูสิ่งแวดลอม 

กรณีมีจุดระบายน้ําทิ้ง 1 จุด  
ใหเก็บตวัอยางแบบจวง 

กรณีมีจุดระบายน้ําทิ้งมากกวา 1 จุด  

ใหเก็บตัวอยางแบบจวงเพียงหน่ึงจุด 

เก็บตวัอยางน้ําทิ้งใสขวดใหไดปริมาตร 
เพียงพอสําหรับการวิเคราะหในแตละ 

พารามิเตอร 

- TKN,COD 
 
- FOG 

- BOD,TDS,SS  
- Cr+6 

แชเย็น 4 องศาเซลเซียส เติมกรดไนตรกิใหได 
pH นอยกวา 2 และแชเย็น 

รวบรวมใสกลองรักษาความเย็นโดยใสนํ้าแข็ง
แลวปดฝาใหสนิท 

สงหองปฏิบัตกิารเพื่อทําการวิเคราะห 

- บันทึกพิกัดดวย GPS (UTM, WGS 1984)  
ณ จุดหนาโรงงาน 

- ถายรูปหนาโรงงานและจุดเก็บตัวอยาง 
- กรอกรายละเอียดลงในแบบสํารวจ 
- จดรหัสและรายละเอียดของตัวอยางบนฉลากขางขวด 

 

เติมกรดซัลฟูริกใหได 
pH นอยกวา 2 และแชเย็น  

- โลหะหนัก 
(Zn Cu Cd Pb) 

รายงานผลการวิเคราะหใหกรมควบคุมมลพิษ/
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 



4.   วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง 
      4.1 กรณีมีจุดระบายน้ําทิ้งจุดเดียวใหใชวิธี
เก็บแบบจวง (Grab sampling) โดยใหไดปริมาตร
เพียงพอสําหรบัการวิเคราะหในแตละพารามเิตอร  
 
      4.2   กรณีมีจุดระบายน้ําทิ้งหลายจุดใหเก็บ
ตัวอยางแบบจวงเพียงหน่ึงจุด โดยพิจารณาจุด
เ ก็ บที่ เ ป นตั ว แทนของน้ํ า ทิ้ ง จ าก โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมแตละประเภทใหไดปริมาตรที่
เพียงพอสําหรับการวิเคราะห ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของผูเก็บตัวอยางและควรระบุเหตุผลที่ใชใน
การเลือกจุดเก็บดังกลาวลงในแบบสํารวจ 



    

         

5.   ตําแหนงหรือจุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง 

 เก็บ ณ จุดที่ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม 
  หากจุดที่ระบายน้ําออกเปนรางระบายน้ําหรือบอพักน้ําแบบเปด ใหเก็บที่

ระดับกึ่งกลางของน้ําในรางระบายหรือบอพัก  
 หากจุดที่ระบายน้ําออกเปนทอระบายน้ําแบบปด ใหเก็บ ณ จุดสิ้นสุดของ

ปลายทอหรือบอพักน้ําทิ้งสุดทายกอนไหลลงสูแหลงน้ําหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
หรือออกสูสิ่งแวดลอม 
 

ถาหากจุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้งไมอยูในตําแหนง
ที่สามารถจวงตักไดงายใหใชเชือกผูกถังพลาสติก
หรือกระปองตักตัวอยาง 

 

 
 
6.  ปริมาตรของตัวอยางน้ําทิ้งและวิธีการรักษาสภาพตัวอยาง  
 ตองเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหไดปริมาตรเพียงพอสําหรับการวิเคราะหในแตละ   
พารามิเตอรบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทและรกัษาสภาพตัวอยาง เชน เติมกรดไนตริก 
หรอืซัลฟูรกิ แชเยน็ กอนนําสงหองปฏิบัตกิารเพื่อทําการวเิคราะห รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



             

ตารางที่ 1 ปริมาตร วิธีการรักษาสภาพตัวอยางน้ําทิ้งและวธิีวเิคราะห 
พารามิเตอร ภาชนะ

บรรจุ 
ปริมาตร 

(มล.) 
การรักษาสภาพ ระยะเวลาที่

เก็บไวได 
วิธีวิเคราะห 

1. คาความเปนกรด –ดาง (pH) 
2. อุณหภูมิ (Temperature) 
3. คาการนําไฟฟา (Conductivity) 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ตรวจวัดในภาคสนาม 
ตรวจวัดในภาคสนาม 
ตรวจวัดในภาคสนาม 

- 
- 

- 

- pH Meter 
- เครื่องวัดอุณภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 
- เครื่องวัดคาการนําไฟฟา 

4. บีโอดี (BOD) 
 
5. ของแข็งละลาย (TDS) 
 
6. ของแข็งแขวนลอย (SS) 
 

ขวด
พลาสติก 

(PE) 
 

1,000 
 

 

แชเย็น 4 องศาเซลเซียส 
 
 

48 ชม. 
 

7 วัน 
 

- Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 5 วัน 
- ระเหยแหงที่อุณหภมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
1 ชั่วโมง 
- กรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass Fiber Filter Disc) 

7. ซีโอดี (COD) 
8. ไนโตรเจน (TKN) 

ขวด
พลาสติก 
(HDPE) 

1,000 
 

เติมกรด H2SO4 ให pH < 2 และ 
แชเย็น 4 องศาเซลเซียส 

28 วัน 
 

- Potassium Dichromate Digestion 

- Kjeldahl 

9. น้ํามันและไขมัน (FOG) 
 

ขวดแกวสีชา 1,000 
 

เติมกรด H2SO4 ใหได pH < 2 และแช
เย็น 4 องศาเซลเซียส 

28 วัน - สกัดดวยตัวละลาย แลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและ
ไขมัน 

10. โลหะหนัก  
(Zn, Cd, Pb, Cu) 

ขวด
พลาสติก 
(HDPE) 

1,000 เติม HNO3 ใหได pH < 2 และ 
แชเย็น 4 องศาเซลเซียส 

6 เดือน - Atomic Absorbtion Spectrophotometry ชนิด Direct 
Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy 
ชนิด Inductively Coupled Plasma:ICP 

Cr+6 ขวด
พลาสติก 
(HDPE) 

500 แชเย็น 4 องศาเซลเซียส 
 

24 ชม. - UV – VIS Spectrophotometer 

หมายเหตุ 
** ขวดเก็บตัวอยางสําหรับการวิเคราะห TKN หามใช กรดไนตริก (HNO3) ลางเด็ดขาดเพราะอาจเกิดการปนเปอนของไนโตรเจนได 
** ขวดเก็บตัวอยางสําหรับการวิเคราะหโลหะหนัก ( Zn, Cd, Pb, Cu, Cr,)  ตองลางดวยกรดไนตริก ( HNO3)





   

   
       

  

โครงการนักรบสิ่งแวดลอม 
 
ทะเบียนโรงงาน  − ( )− /  
รหัสตัวอยาง    − − / −  
                                                                              
 พารามิเตอร       BOD   SS      TDS     FOG 
        Zn      Cd       Pb      Cu    

                    TKN    COD     Cr+6     
  

วันที่ ………เดือน…...............พ.ศ....................เวลา…….............…น. 
 

 การรักษาสภาพตัวอยาง 
 �  แชเย็น  4 ๐C    � H2SO4             � HNO3          

7. การเขียนฉลากขวดเก็บตัวอยางน้ํา 
เขียนฉลากดวยปากกาชนิดกันน้ําและติดฉลากขางขวดตัวอยาง โดยมี

ขอความดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                  

8.  อุปกรณออกภาคสนามและเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง  

 เครื่องมือวดัพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 
 กลองถายรูประบบดิจิตอล  
 ขวดพลาสติก (Polyethylene : PE) ขนาด 1,000  

        มิลลิลิตรสําหรับเก็บ BOD, SS, TDS 
 ขวดแกวสีชา ขนาด 1,000 มิลลิลิตร สําหรับเก็บ FOG 
 ขวดพลาสติก (High density polyethylene : HDPE) 

ขนาด 500 มิลลิลิตร สําหรับเก็บโลหะหนัก  

และขนาด 1,000 มิลลิลิตร สําหรับเก็บ COD,TKN 
 เครื่องวัดคาความเปนกรด – ดาง 
 เครื่องวัดอณุหภูมิและคาการนําไฟฟา 
 ปเปต/กรวย/ลูกยาง/ถุงมือ 
 ถัง/กระปองตักตัวอยางน้ํา 
 กลองรักษาความเย็นสําหรับบรรจุขวดเก็บตัวอยาง 
 เชือกยาวประมาณ 5 – 10 เมตร 
 น้ําแข็งสําหรับแชตัวอยาง 
 ปากกาเขียนฉลาก (แบบกันน้ํา) 
 สารเคมีสําหรับรักษาสภาพตัวอยาง (H2SO4  HNO3  ) 
 ขวดน้ํากลั่นสําหรับทําความสะอาดอุปกรณ

  
 

   
 

 

 
 
 

 
   
 



  

                  

9. การสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ 
  นําขวดตัวอยางน้ําที่ไดเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพเรียบรอยแลวบรรจุลงใน
กลองเก็บความเย็นโดยใหตั้งขวดขึ้นเพื่อปองกันการหกลนแลวนําสงหองปฏิบัติการ
โดยเร็วที่สุดภายใน 24 ช่ัวโมง         
 
10. การบันทึกขอมูล 
 ในกรณีที่สามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมได ใหบันทึก
ขอมูลผลการสํารวจโรงงานแตละแหงในแบบสํารวจสิ่งแวดลอมโรงงานในสวนที่ 1 
และสวนที่ 2 โดยตัวอยางการกรอกขอมูลแสดงใน ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                  

 
 
 
1. คําจํากัดความ 

“ความทึบแสง” (Opacity) หมายถึง ระดับในการขวางกั้นการ
มองเห็นพื้นหลัง (Background) เมื่อมองผานกลุมควัน มีหนวยเปนรอยละ 

 “แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ" หมายความวา ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเปน
แหลงที่มาของมลพิษ 

 
2. แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่ตองทําการสํารวจและตรวจวัดคาความทึบ
แสงของเขมาควัน 
 1. เตาเผามูลฝอยชุมชน  

• เตาเผาขนาดเล็ก อัตราการเผาไหม 1 - 50 ตัน/วัน จะตองควบคุม
คาความทึบแสงไมเกินรอยละ 20 

• เตาเผาขนาดใหญ อัตราการเผาไหมมากกวา 50 ตัน/วัน  จะตอง
ควบคุมคาความทึบแสงไมเกินรอยละ 10 

 
2. สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ที่มีขนาดกําลังการผลิตไอน้ํา

ตั้งแต 1 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป เวนแตสถานประกอบกิจการที่มีประกาศของรัฐมนตรี
กําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะไวแลว  สถานประกอบกิจการที่
ใชหมอไอน้ํา ไดแก โรงงานฟอกหนังสัตว โรงงานผลิตอาหาร โรงงานฟอกยอม 
โรงงานน้ําตาล โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานผลิตกระดาษ เปนตน จะตองควบคุมคา
ความทึบแสงไมเกินรอยละ 10  

3. โรงสีขาวทุกขนาด ตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ใชหมอไอน้ํา โดยใช
แกลบเปนเช้ือเพลิงจะตองควบคมุคาความทึบแสง ดังนี้  

 

การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสีย 
โดยวิธี Ringelmann’s Method 



  

                  

• ไมเกินรอยละ 20  นับตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 

• ไมเกินรอยละ  10  เมื่อพนกาํหนดเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2550 

 
3. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสีย 
โดยวิธี Ringelmann’s Method 
 

การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสียโดย
วิธีใชแผนภูมิเขมาควันริงเกิลมานน (Ringelmann Chart) ถูกคิดคนและใชครั้งแรก
โดย Professor Maximillian Ringelmann ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที ่ 18 เพื่อใช
ในการประเมินประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้าํ โดยการสังเกตเฉดสีของ
เขมาควนัที่ระบายออกจากปลองหมอไอน้ํา ถามีการเผาไหมที่ไมสมบูรณจะมีคา
เขมาควันมคีวามเขมมากขึ้นซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการเผาไหมลดลง 

 
แผนภูมิเขมาควันริงเกิลมานนที่ใชในการตรวจวัดคาความทึบแสงเปน

แบบแผนภูมิวงกลมมีขนาดเทากบักระดาษ A4 โดยสรางเปนลักษณะวงกลมแบงเปน 
10 ชองเทาๆ กันตามลําดับระดับเฉดสีเทา และใชวิธีมองกลุมควันผานรูที่เจาะตรง
กลาง แลวเทียบกับระดับความเขมของควนัในแผนภูมิ  

 
ปจจัยที่มีผลตอคาความทึบแสงของกลุมควัน ไดแก 
1) ขนาด สี และการสะทอนแสงของอนุภาคในกลุมควัน ความยาวคลื่น

แสงในสเปคตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มนุษยสามารถมองเหน็ไดคือชวงความ
ยาวคลื่นแสง 400 – 700 นาโนเมตร ดังนั้นฝุนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางในชวง
ความยาวคลื่นที่มนุษยมองเหน็คือขนาด 0.4 – 0.7 ไมครอน จะมีคุณสมบัติการ
กระเจิงและดูดซับแสงไดดีที่สุด และมีคาความทึบแสงมากที่สุด  



  

                  

2) สีพื้นหลังของกลุมควัน ที่ตัดกับกลุมควัน จะมีผลทําใหการตรวจวัดคา
ความทึบแสงของเขมาควันถูกตองที่สุด ซึ่งปจจัยที่มีผลกับสภาพทองฟา ไดแก 
กลุมเมฆ หรือ ปรากฏการณตามธรรมชาติ เชน หมอก ฝน   

3) ระยะหางและความสูงของปลอง จะมผีลตอมุมเอยีง (Slant-angle) 
ระหวางสายตาผูตรวจวัดและกลุมควัน โดยเมื่อตําแหนงที่ตรวจวัดคาความทึบแสง
อยูใกลปลองมากเกินไปหรือสังเกตกลุมควันในแนวเดยีวกับที่กลุมควันเคลือ่นตัวไป 
จะทําใหระยะความยาวของทางเดินแสงมากขึ้นทําใหเกิดความผิดพลาด ดังนั้น 
ตําแหนงที่เหมาะสมในการตรวจวัดคาความทึบแสงคือผูตรวจวัดตองยนืหางจาก
ปลองระบายอากาศเสยีไมนอยกวา 3 เทาของความสูงของปลอง ซึ่งมีมุมเอียง
ระหวางสายตาผูตรวจวัดและกลุมควันอยางนอย 18 องศา  

4) สภาพแสงสวางและมุมของดวงอาทติย สภาพแสงสวางในขณะ
ตรวจวัดจะทําใหสังเกตกลุมควันไดชัดเจนขึ้น โดยขณะที่ทําการตรวจวัดตองให
ดวงอาทิตยอยูดานหลังผูตรวจวัด และทํามุมกับผูตรวจวัดไมเกิน 140 องศา    

5) ระยะความยาวของทางเดินแสง (Pathlength) หมายถึงระยะความยาว
ของทางเดินแสงที่ถูกปดกั้นดวยควัน ขนาดเสนผานศูนยกลางของปลองจะแปรผัน
ตรงกับคาความทึบแสงของเขมาควัน เชน ในกรณทีี่ตรวจวัดคาความทึบแสงของ
เขมาควันไดเทากับรอยละ 20 จะมีคาความทึบแสงเทากับรอยละ 36 หากมีปลองมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางเพิ่มขึ้น 2 เทา    



  

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                  

4. อุปกรณภาคสนามที่ใชในการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน 
 
1) แผนภูมิเขมาควันรงิเกิลมานน (Ringelmann Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) นาฬิกาจับเวลา 
 
3) เครื่องคิดเลข 

 
4) เครื่องมือวดัพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 

 
5) กลองถายรูประบบดิจิตอล 

 
6) แบบบันทกึพรอมแผนรองเขียน  
 
 
 
 
 



  

                  

5. เทคนิควิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
ระบายอากาศเสียโดยวิธี Ringelmann’s Method 

1)  การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมผูีทําการตรวจวัด 2 คน 
2) หาตําแหนงที่จะทําการตรวจวัด โดยสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ 

• ผูตรวจวัดตองยืนหางจากปลองระบายอากาศเสียไมนอยกวา 3 
เทาของความสูงของปลอง แตตองไมเกิน 400 เมตร เพื่อไมใหการอานคาความทึบแสง
ของเขมาควันผิดพลาดจากคาความทึบแสงจริง 

• บริเวณที่จะทําการตรวจวัดตองมีแสงสวางเพียงพอ และตองยืน
ใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัด และทํามุมกับผูตรวจวัด 140 องศา โดย
ใชแผนภาพตําแหนงการสังเกตกลุมควันในการวัดมุม
ของดวงอาทิตย 

• เพื่อใหการอานคาความทึบแสงมี
ความถูกตองมากยิ่งขึน้  ควรอานคาจากกลุมควันโดยสี
ของกลุมควันตัดกับฉากหลังของกลุมควัน 

 
 
 
 
 

 

• ผูตรวจวัด ตองอยูในทิศที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควัน 
•  

 
 
 
 
 



  

                  

 
 
 
 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวบอกตาํแหนงพระอาทิตย 

ภาพแสดงตําแหนงการสังเกตกลุมควัน 

ตําแหนงผูตรวจวัด 

X   ปลอง 



  

                  

 

3) ถายรูปกลุมควันกอนและหลังการตรวจวัด เพื่อใชประกอบการรายงานผล 
 
 
 
 
 

 
 
 

4) ตําแหนงอานคาความทึบแสงของกลุมควัน 

• ไมควรอานกลุมควนัในตําแหนงที่มองเหน็กลุมควนัจากปลอง 
มากกวา 1 ปลองซอนกัน 

 
 
 
 
 
 

•  กรณีปลองหนาตัดสี่เหล่ียม ควรอานกลุมควันตั้งฉากกับดานยาว
ของหนาตดัปลอง 

 
 



  

                  

• กรณีกลุมควันไมมีการควบแนนของไอน้าํ ใหอานกลุมควันตรง
จุดที่มีคาความทึบแสงมากที่สุด (นั่นคือจดุที่กลุมควันมีขนาดไมเกินขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของปลอง หรือที่ปากปลองนั่นเอง) 

 
 
 

• หากกลุมควันมีลักษณะตลบซอนกัน ใหอานตรงจุดที่ไมมีการ
ซอนทับกัน 

 
 
 
 
 
 
 

• ใหอานคาความทึบแสงจากกลุมควัน ณ จุดที่ไมมีการควบแนนของ
ไอน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 

โดยสังเกตจาก 
• กลุมไอน้ําจะหายไปอยางรวดเรว็ 
• กลุมเขมาควันจะลอยตัวอยูในบรรยากาศนานกวา 



  

                  

5) ถือแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่ระดับสายตาของผูตรวจวัด    
โดยใหอยูในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมเขมาควัน ใหถือแผนภูมิเขมาควัน
แบบรูปวงกลมในระดับสายตาและมองเขมาควันจากปลองระบายอากาศเสียผานรู
ตรงกลาง 

6) ผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลอง
ระบายอากาศเสียเปนเวลา 15 นาทีตอเนื่อง โดยการสังเกตความทึบแสงของกลุม
เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปากปลอง ถากลุมเขมาควันเกิดขึ้นไมตอเนื่อง ใหสังเกต
ความทึบแสงจากจุดเขมาควันทีม่ีความหนาแนนมากที่สุด เปรยีบเทียบความทึบแสง
กับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
เพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับ
ความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่
ปลอยทิ้งจากปลองระบายอากาศเสีย  

7) ใหบันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ 15 วินาที ลงในแบบบันทึกผลการ
ตรวจวัดคาความทึบแสง โดยใหมองกลุมควันและอานคาทุกๆ 15 วินาที ไมควรมอง
กลุมควันอยางตอเนื่องตลอดเวลาเพราะจะทําใหตาเมื่อยลา 

8) คํานวณคาความทึบแสงโดยนําผลรวมคาความทึบแสงที่ผูตรวจวัด
แตละคนจดบันทึก หารดวยจํานวนครั้งทั้งหมดที่จดบันทึก ผลลัพธที่ไดเปนคาความ
ทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน มีหนวยเปนรอยละ 

9)  นําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมาเปรียบเทียบกัน  

• หากผลการเปรียบเทยีบ แตกตางกันมากกวา 3 ใหทําการ
ตรวจวัดใหม  

• การเปรียบเทียบแตกตางกันไมเกิน 3 ใหนําคาความทึบแสง
ของผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดวย 2 ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของ
เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองระบายอากาศเสียในครั้งนั้น แลวนําคาความทึบแสง
ของเขมาควันเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
  สําหรับขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควนัจาก
ปลองระบายอากาศเสียโดยวิธี Ringelmann’s Method ไดแสดงไวในแผนผังที่ 4 



    

         

  

- ใชผูตรวจวัด (ที่ตาไมบอดสี) จาํนวน 2 คน 

- บันทึกคาความทึบแสงทุก 15 วินาที เปน
เวลา 15 นาทีตอเนื่อง 

ไมยอมรับผล
การตรวจวัด 

แผนผังที่ 4 ขั้นตอนการตรวจวัดคาความทึบแสง 

ผลการเปรียบเทียบ > 3 

เลือกตําแหนงที่จะตรวจวัดคาความทบึแสง 

สํารวจที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและ 
ตําแหนง/หนวยการผลิตที่มีปลองระบายอากาศเสีย 

ถายรูปกลุมควันกอนและหลังการตรวจวดัพรอมกับ
บันทึกเวลาทีถ่ายรูปไวเพ่ือประกอบการรายงานผล 

เริ่มตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควนั 

คํานวณคาความทึบแสง (รอยละ) ของผูตรวจวัดแตละคน 
ผลรวมคาความทึบแสง  
จํานวนครั้งทีบ่ันทึกขอมูล 

เปรียบเทียบคาความทึบแสงของผูตรวจวดัทั้งสองคน 

ผลการเปรียบเทียบ <  3 

หาคาเฉลี่ยคาความทึบแสงของผูตรวจวัดทั้งสองคน 

เปรียบเทียบกบัคามาตรฐาน 

รายงานผลการตรวจวัดใหกรมควบคุมมลพิษ 

ตรวจวัดใหม 

- บันทึกพิกัด 

- กรอกขอมูลแหลงกําเนิดลงในแบบ
สํารวจ 

- ระยะหางจากปลอง > 3 เทาของความ
สูงของปลอง แตไมเกิน  400 เมตร 

- ใชแผนภาพแสดงตําแหนงการสังเกต
กลุมควัน วัดมุมดวงอาทิตย โดยให
ดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัด
และทํามุมกับผูตรวจวัดไมเกิน 140 ° 

ยอมรับผล
การตรวจวัด 



  

                  

7. การบันทึกขอมูล 
ใหบันทึกขอมูลผลการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปลองระบายอากาศเสีย  

แตละแหงในแบบสํารวจสิ่งแวดลอมโรงงานสวนที่ 1 สวนที่ 3 และ สวนที่ 4 ซึ่งตัวอยาง
การกรอกขอมูลในแบบสํารวจสิ่งแวดลอมโรงงานไดแสดงไวใน ภาคผนวก ข 
 
ขอควรปฏิบัติเมื่อพบกับปญหาอุปสรรค 
 ในการดําเนินงานโครงการนักรบสิ่งแวดลอมหากพบกับปญหาอุปสรรค ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้ 
 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. ไมพบโรงงานในบัญชรีายชื่อโรงงาน 1. ใหระบุสาเหตุที่ไมพบโรงงานลงในแบบ

สํารวจ 
2. พบโรงงานที่ไมมีชือ่อยูในบัญชีรายชื่อโรงงาน 
 

2. ใหสอบถามชื่อ ที่ตั้ง เบอรโทรศัพท และผู
ที่ติดตอเพือ่ขออนุญาตเขาสํารวจโรงงานใน
ภายหลัง 

3.ทอระบายน้ําฝงอยูใตดินหรือตอทอย่ืนออกไป
ในคลองหรือแมน้ําหรือทอระบายน้าํ จนไม
สามารถเก็บตัวอยางที่ปลายทอได 

3.ใหเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ณ บอพักน้ําทิ้ง
สุดทายกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม และให
ระบุไวในแบบสํารวจสิ่งแวดลอมโรงงานดวย 

4. ขณะที่สํารวจโรงงานพบทอระบายน้ําทิ้งแต
เมื่อจะเกบ็ตวัอยางกลับไมมีการระบายน้ําทิ้ง 
เนื่องจากโรงงานระบายน้ําทิ้งเปนชวง ๆ  

4. ใหสอบถามผูประกอบการเกี่ยวกับ
ชวงเวลาที่จะระบายน้ําทิง้ในแตละวัน เพื่อให
สามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้งได หรือใหเก็บ ณ 
บอพักน้ําทิ้งสุดทายกอนระบายออกสู
สิ่งแวดลอม 

5. การกรอกขอมูลในแบบสํารวจโรงงานฯไม
ครบถวน หมายเลขสํารวจซ้ํากัน  

5. ใหเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ/สาํนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่รวมสาํรวจตรวจทานการ
กรอกขอมูลใหครบถวนทุกครั้งกอนออกจาก
โรงงาน  

6. การจดคาพิกัดทางภูมศิาสตร (GPS) ไมเปน
ระบบเดียวกนั 

6. ใหผูออกสํารวจตรวจสอบและปรบัใหเปน
ระบบเดียวกนั คือ UTM WGS 1984  
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางแยกประเภทโรงงานและพารามิเตอรที่ตองตรวจวิเคราะห 
(โรงงานที่มีมลพิษทางน้ํา 40 ประเภท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                  

 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

 
วิธีการกรอกขอมูลในแบบสํารวจสิ่งแวดลอมโรงงาน  

“โครงการนักรบสิ่งแวดลอม” 
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