มาตรฐานฝุน
 ฟุง กระจายจากทาเรือ

มาตรฐานคาความทึบแสงของ
ฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ

สวนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
X แหลงกําเนิดแบบอยูกับที่
(Stationary Sources or Point Sources)
X โรงงานอุตสาหกรรม
X อาคารบานเรือน
X เตาเผาขยะ/เตาเผาศพ

X แหลงกําเนิดแบบเคลื่อนที่
(Mobile Sources or Line Sources)
X รถยนต, รถบรรทุก, รถโดยสาร, รถจักรยานยนต
X รถไฟ
X เรือโดยสารและแพขนานยนต
X เครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร

X แหลงกําเนิดแบบฟุงกระจาย หรือแบบพื้นที่

(Fugitive Sources or Area Sources)
X การเผาในที่โลง
X การกอสราง
X การทําเหมือง
X สถานีบริการน้ํามัน
X การขนถายสินคาบริเวณทาเรือ
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มาตรฐานสิ่งแวดลอม
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2535
มาตรา 32 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมจะตองอาศัยหลักวิชาการ
กฎเกณฑ และ หลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน และตองคํานึงถึง
ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีที่เกีย
่ วของ
ตัวอยาง - มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มาตรา 55 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
การควบคุมการปลอยทิง
้ มลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม เพือ
่
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมใหไดมาตรฐานฯ ตาม มาตรา 32
ตัวอยาง - มาตรฐานการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษทาง
อากาศออกสูบรรยากาศ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
X ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 188ง ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2550)
X ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดให
ทาเรือบางประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการ
ปลอยทิ้งอากาศเสียสูบรรยากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม
124 ตอนพิเศษ 188ง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550)
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
X ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือดวยเครื่องวัดความทึบแสง
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 66ง ลงวันที่ 2
เมษายน 2551)
X ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของ
ฝุนละอองดวยเครื่องวัดความทึบแสง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 122 ตอนที่ 113ง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548)
X หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบฝุนละอองจากการประกอบกิจการ
บางประเภท ดวยเครื่องวัดความทึบแสง
X สวนใหญใชสําหรับกิจการโรงโมบดหรือยอยหิน โรงงานผลิตปูนขาว โรง
แตงแร

มาตรฐานคาความทึบแสงของ
ฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ
X สวนที่ 1 นิยามที่เกี่ยวของ
X ทาเรือ
X คาความทึบแสงของฝุนละออง
X ฝุนละอองฟุงกระจาย (Fugitive Dust)
X เครื่องวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

X สวนที่ 2 คามาตรฐาน และ ระยะเวลาการบังคับใช
X สวนที่ 3 หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัด
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กําหนดใหทาเรือบางประเภทเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการ
ปลอยทิง้ อากาศเสียสูบรรยากาศ
X สวนที่ 1 นิยามที่เกี่ยวของ
X ทาเรือ

X สวนที่ 2 กําหนดประเภทของทาเรือที่จะตองถูกควบคุม
X สวนที่ 3 หามการปลอยทิง้ ยกเวน จะไดทําการบําบัด
อากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
X สวนที่ 4 การบังคับใช

ความหมายทั่วไปของความทึบแสง
(Opacity)
X The amount of light obscured by particulate pollution in
the air; clear window glass has zero opacity, a brick wall
is 100 percent opaque
(www.epa.gov/OCEPAterms/oterms.html)
X The quality or state of a body that makes it impervious
to the rays of light; the relative capacity of matter to
obstruct by absorption or reflection the transmission of
radiant energy (as X-rays, infrared radiation, or sound)
(Source: Merrium-Webster Medical’ s dictionary)

4

มาตรฐานฝุน
 ฟุง กระจายจากทาเรือ

นิยามที่เกี่ยวของ
 “ทาเรือ” หมายความวา สถานที่สําหรับใหบริการแกเรือ ในการ
จอด เทียบ บรรทุก หรือขนถายสินคา โดยมีสวนใดสวนหนึ่ง
ของอาคารทาเรือหรือสิ่งอื่นใดของทาเรือลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา
ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ
หรือทะเลในเขตนานน้ําไทย อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันและใหหมายรวมถึงพื้นที่
ชายหาด ชายทะเล ในเขตนานน้ําไทย หรือพื้นทีท
่ ี่มีการใช
ประโยชนเกี่ยวเนื่องกับการขนถาย ขนสง หรือเก็บรักษาสินคา
ดังกลาวดวย

นิยามที่เกี่ยวของ
 “คาความทึบแสงของฝุนละออง”
 คาความเขมของแสงที่ลดลงในขณะที่ลําแสงสองผานฝุน
ละอองไปยังอุปกรณรับแสง เทียบกับคาความเขมของแสง
ในขณะที่ไมมีฝุนละออง โดยมีหนวยวัดเปนรอยละ

ความเขมแสง
= รอยละ 100

ความทึบแสง
รอยละ x

ความเขมแสง
= รอยละ (100 – x)

ระยะทางเดินแสง
(Optical Path Length)
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นิยามที่เกี่ยวของ
 “ฝุนละอองฟุงกระจาย” (Fugitive Dust)
 ฝุนละอองหรืออนุภาคใด ๆ ทีฟ
่ ุงกระจายออกสูบรรยากาศ
เนื่องจากการประกอบกิจการทาเรือของเจาของหรือ
ผูครอบครองทาเรือบางประเภทที่แหลงกําเนิดมลพิษ

นิยามที่เกี่ยวของ
 เครื่องวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)
เครื่องมือวัดคาความทึบแสงที่ใชหลักการสงผานของ
ลําแสง (Transmissometry) จากแหลงกําเนิดแสง (Light
Source) ที่มช
ี วงความยาวคลื่นแสงเฉพาะ ผานฝุนละออง
เขาสูอุปกรณรับแสง (Light Detector) แลววัดคาความเขม
ของแสงที่ลดลง เทียบกับความเขมของแสงทั้งหมดจาก
แหลงกําเนิดแสง

6

มาตรฐานฝุน
 ฟุง กระจายจากทาเรือ

ความหมายของ ความทึบแสง ทีก
่ ําหนดใน
มาตรฐานแหลงกําเนิดมลพิษอืน
่
 โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจาก
ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
วิธีทดสอบโดย Ringelmann chart

 เตาเผาศพ
จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจาก
ปลองเตาเผาศพ
วิธีทดสอบโดย Ringelmann chart

คาความทึบแสง
จากฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ
ฝุนละอองฟุง กระจายจากสถานประกอบกิจการทาเรือ
เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)
คาความทึบแสง

ระยะเวลาบังคับใช

วันที่มีผลบังคับใช

ไมเกินรอยละ 15

นับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา (วันที่ 3 ธันวาคม
2550)

4 ธันวาคม 2550
(วันถัดจากวันทีป
่ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)

พนกําหนด 1 ป นับแตวันถัดจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4 ธันวาคม 2551

ไมเกินรอยละ 5
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ประเภทของทาเรือที่จะตองถูกควบคุม
• ทาเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถายแรยป
ิ ซัม ถานหิน หรือทราย
• ทาเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถายผลิตภัณฑของปูนซีเมนต
ไดแกปูนขาว ปูนซีเมนตและ/หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
• ทาเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถายสินคาทางการเกษตร เชน
มันสําปะหลัง มันเสน ขาวโพด ขาวสาลี หรือสินคาทาง
การเกษตรอืน
่ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ขอกําหนด
 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองทาเรือ ปลอยทิ้ง
อากาศเสียสูบรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัด
อากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงของ
ฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ ที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละออง
ฟุงกระจายจากทาเรือ
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การปรับปรุงแกไขปญหาฝุนฟุงกระจาย
ตรวจสอบกิจกรรมหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุนฟุงกระจาย
ปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม เชน
ติดตั้งระบบควบคุมและบําบัดฝุน
ปรับปรุงเปนระบบปด
ขนถายสินคาดวยเทคนิคและเวลาที่เหมาะสม ไมเร็วเกินไป

บํารุงรักษาและทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
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