มาตรฐานโรงสีขาว

มาตรฐานควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากโรงสีขาว

สวนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
19 มีนาคม 2552

มาตรฐานสิ่งแวดลอม
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2535
มาตรา 32 มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมจะตองอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ
และ หลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน และตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
ตัวอยาง - มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มาตรา 55 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
การควบคุมการปลอยทิ้งมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม เพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานฯ ตาม มาตรา 32
ตัวอยาง - มาตรฐานการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
ออกสูบรรยากาศ

มาตรา 68 การกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการ
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
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โรงสีขาว
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน มี 107
ประเภท (ขอมูล พ.ศ. 2551)
โรงสีขาว จัดอยูในประเภทที่ 009
โรงงานประกอบกิจการเกีย
่ วกับเมล็ด พืช หรือหัวพืชอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้
00901 (1) การสี ฝด หรือขัดขาว ประกอบดวย
 เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา ซึ่งไมมีหมอไอน้ํา
 เครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา ซึ่งไมมีหมอไอน้ําและไมจัดอยูในจําพวกที่ 1
 เครื่องจักรเกิน 50 แรงมาหรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีหมอไอน้ํา

แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงสีขาว
 หมอไอน้ํา (Boiler) ที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการ
ประกอบกิจการโรงสีขาว โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
 การเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อนําพลังงานมาใชในการสีขาว
 เขมาควันดํา และฝุนละออง

 กระบวนการผลิตตามขั้นตอนตาง ๆ ในโรงสีขาว
 ฝุนละอองฟุงกระจาย
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เขมาควันดําและฝุนละออง
มีสาเหตุจากกระบวนการเผาไหมในหมอไอน้ํา
(boiler) ซึ่งมีการใชแกลบหรือฟน รวมทั้งน้ํามัน
ดีเซล เปนเชื้อเพลิง

โรงสีไฟฟา ไมมีปญหาเขมาควันดําและฝุนละออง
ที่ระบายออกจากปลองโรงสีขาว แตจะมีปญหาฝุน
ละอองฟุงกระจาย

การกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากโรงสีขาว
• กําหนดคามาตรฐานตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535
• กําหนดใหโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ําเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมตามมาตรา
68 ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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ขอจํากัดในการกําหนดมาตรฐาน
การระบายมลพิษทางอากาศจากโรงสีขา ว
 เขมาควันดําที่ระบายออกจากปลองโรงสีขาว
มีปญหาในการเจาะปลองเพื่อตรวจวัดความเขมขนของฝุน
ละอองที่ระบายออกมากับเขมาควันดํา
ปลองโรงสีขาวรุนเกา เปนปลองอิฐ สวนปลองโรงสีขาวรุนใหม
เปนปลองเหล็ก แตมีพื้นที่จํากัด จึงไมสะดวกในการเจาะปลอง
เพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
 ฝุนละอองที่ฟุงกระจายจากกระบวนการผลิตในโรงสีขาว
(Fugitive Dust)
มีการฟุงกระจายแบบไมมีทิศทางแนนอน มักพบในกระบวนการ
ผลิตที่เปนระบบเปดและไมมีการใชระบบรวบรวมฝุน

ลักษณะปลองโรงสีขาว
ปลองอิฐ

ปลองเหล็ก

ฝุนละอองฟุงกระจาย
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ลักษณะของหมอไอน้ําในโรงสีไฟ

ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการระบาย
มลพิษทางอากาศจากโรงสีขาว
2546

แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการระบาย
มลพิษทางอากาศจากโรงสีขาว

2546 - 2547

ศึกษารวบรวมขอมูล
การระบายมลพิษจาก
โรงสีขาว
สํารวจและตรวจวัด
การระบายมลพิษจากโรงสีขาว

ยกรางมาตรฐานฯ
และประชุมหารือ
คณะทํางาน
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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การกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากโรงสีขาว
 2547
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคา
ความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้า
ํ ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2547
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงสีขาวที่
ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 10 ง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548)

 2548
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด
การคํานวณเปรียบเทียบแบบบันทึกและการรายงานผลคาความทึบแสงของเขมา
ควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา ลงวันที่ 20
กันยายน 2548
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 102 ง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548)

การกําหนดมาตรฐานการระบาย
มลพิษทางอากาศจากโรงสีขาว
 2550
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละออง
ฟุงกระจายจากโรงสีขาว ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงสีขาวทุก
ประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550)

 2551
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เครื่องมือที่ใชในการ
ตรวจวัด และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2551)
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มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ
จากโรงสีขาว
มาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศ
เสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้าํ
เพื่อควบคุมการระบายเขมาควันจากปลองระบาย
อากาศเสียของโรงสีขา วที่ใชหมอไอน้ํา
มาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว
เพื่อควบคุมการระบายฝุนละอองจากกระบวนการ
ผลิตของโรงสีขาวทุกประเภท

ปญหาเขมาควันดํา
และฝุนละอองจากการสีขาว
เขมาควันดํา

ฝุนละอองฟุงกระจาย
จากฝุนแกลบ
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กําหนดการควบคุมใหโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
เปนแหลงกําเนิดมลพิษทีจ
่ ะตองถูกควบคุมการ
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัด
อากาศเสีย ใหเปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมา
ควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
ตามที่กําหนดไว แตทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงสีขา วทีใ่ ชหมอไอน้าํ
เปนแหลงกําเนิดมลพิษทีจ
่ ะตองถูกควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียออกสูบรรยากาศ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 10 ง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548)

คํานิยาม
โรงสีขาว
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาวทุก
ขนาดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หมอไอน้ํา
หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบ
กิจการโรงสีขาว โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง

คาความทึบแสง
จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจาก
ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสง
จากปลองปลอยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขา วทีใ่ ชหมอไอน้าํ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 10 ง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548)
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คาความทึบแสงของฝุนละออง
คาความเขมของแสงที่ลดลงในขณะที่ลําแสงสอง
ผานฝุนละอองไปยังอุปกรณรับแสง เทียบกับคาความ
เขมของแสงในขณะที่ไมมีฝุนละออง โดยมีหนวยวัด
เปนรอยละ
ความเขมแสง
= รอยละ 100

ความทึบแสง
รอยละ x

ความเขมแสง
= รอยละ (100 – x)

ระยะทางเดินแสง
(Optical Path Length)

คาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้ง
อากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
คาความทึบแสง

ระยะเวลาบังคับใช

วันที่มีผลบังคับใช

ไมเกินรอยละ 20

นับแตวันถัดจากวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (3 กุมภาพันธ 2548)

4 กุมภาพันธ 2548

พนกําหนดเวลาสองป นับแตวน
ั ถัดจาก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

4 กุมภาพันธ 2550

ไมเกินรอยละ 10

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสง
จากปลองปลอยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขา วทีใ่ ชหมอไอน้าํ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 10 ง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548)
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มาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
 การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหใชเวลา 15 นาที
 วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบ และสรุปผลการตรวจวัดคา
ความทึบแสงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการ
ตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสี
ขาว รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิริง
เกิลมานน ใหเปนไปตามคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสง
จากปลองปลอยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขา วทีใ่ ชหมอไอน้าํ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 10 ง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548)
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มาตรฐานฝุน
 ละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว
โรงสีขาว
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาวตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานที่มีกําลังการผลิตมากกวา 20 ตันตอ
วันขึ้นไป

ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขา ว
ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กจากการประกอบกิจการ
โรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ

ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก
ฝุนละอองหรืออนุภาคที่มข
ี นาดไมเกิน 10 ไมครอน
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุง กระจายจาก
โรงสีขาว ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550)
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มาตรฐานฝุน
 ละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว
 กําหนดใหฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวขณะประกอบ
กิจการ ตองมีคาความแตกตางของความเขมขนฝุนละอองหรือ
อนุภาคขนาดเล็ก (PM10) ระหวางจุดตรวจวัดเหนือลมกับจุด
ตรวจวัดใตลม ไมเกิน 0.100 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (100
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)
 หลักเกณฑ วิธีการ เครือ
่ งมือที่ใชตรวจวัด และจุดตรวจวัดฝุน
ละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุง กระจายจาก
โรงสีขาว ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550)

นิยาม
 โรงสีขาว - โรงงานที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับ การสี ฝด หรือ ขัดขาวตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน

 หมอไอน้ํา - หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการ
โรงสีขาว โดยใชแกลบเปนเชือ
้ เพลิง

 คาความทึบแสง - จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน
จากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา

 ฝุนละอองฟุง กระจายจากโรงสีขาว - ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก
จากการประกอบกิจการโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ

 ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก - ฝุนละอองหรืออนุภาคที่มีขนาดไมเกิน
10 ไมครอน
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ
่ ง กําหนดใหโรงสีขา วทุกประเภทเปน
แหลงกําเนิดมลพิษทีจ
่ ะตองถูกควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียออกสูบรรยากาศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550)
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โรงสีขาวที่ไดรับการกําหนดเปน
แหลงกําเนิดมลพิษ
โรงสีขาวทีใ่ ชหมอไอน้ําทุกขนาด
 ควบคุมคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย
หมอไอน้ําที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
ออกสูบรรยากาศ

โรงสีขาวทุกประเภทที่มีกําลังการผลิตมากกวา 20
ตันตอวันขึ้นไป
ควบคุมคาความเขมขนของฝุนละอองฟุงกระจายจาก
กระบวนการผลิตออกสูบรรยากาศ

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ
่ ง กําหนดใหโรงสีขา วทุกประเภทเปน
แหลงกําเนิดมลพิษทีจ
่ ะตองถูกควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียออกสูบรรยากาศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550)

การควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงสีขาว ดังตอไปนี้
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ําทุกขนาด เวนแตจะไดทําการบําบัด
อากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ําที่กําหนด
โรงสีขาวทุกประเภทที่มีกาํ ลังการผลิตมากกวา 20 ตันตอวัน
ขึ้นไป เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามคา
ความเขมขนของฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวตามที่
กําหนด
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สรุปการควบคุมและผลบังคับใชกับโรงสีขาว
ประเภท
โรงสีขาว

การควบคุม

การบังคับใช /
วันทีม
่ ีผลบังคับใช

โรงสีขาวที่ใช
หมอไอน้ําทุก
ขนาด

คาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ

นับถัดจากวันทีป
่ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(25 ตุลาคม 2550)

ความเขมขนของฝุนละอองฟุงกระจาย
จากกระบวนการผลิตออกสูบรรยากาศ

พนกําหนดระยะเวลา
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
(25 เมษายน 2551)

โรงสีขาวทุก
ประเภทที่มี
กําลังการผลิต
> 20 ตันตอวัน
ขึ้นไป

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ
่ ง กําหนดใหโรงสีขา วทุกประเภทเปน
แหลงกําเนิดมลพิษทีจ
่ ะตองถูกควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียออกสูบรรยากาศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550)

เปรียบเทียบความหมายของความทึบแสง
เมื่อใชวิธีทดสอบเหมือนกัน
 โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
 จํานวนรอยละของแสงที่ไม
สามารถสองผานเขมาควันจาก
ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของ
โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
 วิธีทดสอบโดย Ringelmann
chart

 เตาเผาศพ
 จํานวนรอยละของแสงที่ไม
สามารถสองผานเขมาควันจาก
ปลองเตาเผาศพ
 วิธีทดสอบโดย Ringelmann
chart
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เปรียบเทียบความหมายของฝุนละอองฟุงกระจาย
ตามที่กําหนดในมาตรฐานแหลงกําเนิดมลพิษ
 ฝุนละอองฟุงกระจายจาก
โรงสีขาว
 ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาด
เล็กจากการประกอบกิจการ
โรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสู
บรรยากาศ

 ฝุนละอองฟุงกระจาย
(Fugitive Dust)
 ฝุนละอองหรืออนุภาคใด ๆ ที่
ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ
เนื่องจากการประกอบกิจการ
ทาเรือของเจาของ หรือ ผู
ครอบครองทาเรือบางประเภท
ที่แหลงกําเนิดมลพิษ

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