การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจาปี ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการกาหนดค่ามาตรฐานสาหรับควบคุมค่าความทึบ
แสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากแหล่งกาเนิดบางประเภท ได้แก่ เตาเผามูลฝอย เตาเผาศพ
โรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ า และสถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้า เนื่องจากกลุ่ มควันที่ระบายออกจากปล่ อ ง
สามารถสังเกตและมองเห็นได้อย่างชัดเจน วิธีการนี้จึงสามารถใช้ในการประเมินการระบายมลพิษและใช้บ่งชี้
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้กาหนดวิธีการตรวจวั ดค่า
ความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและเทียบกับแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์เป็นวิธีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้ตรวจวัดสามารถตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันโดยการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิล
มานน์ ได้อ ย่า งถูก ต้อ งแม่น ยา สามารถตรวจสอบปัญ หาเขม่า ควัน ได้แ ละเพื่อ ให้ก ารบัง คับ ใช้ม าตรฐาน
สาหรับควบคุมค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เตาเผาศพ โรงสี
ข้าวที่ใช้หม้อไอน้า และสถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้า ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ตรวจวัดความทึบแสงของ
ควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาแก่บุคคลภายนอก
ได้แก่ ผู้ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ และผู้ที่สนใจ ให้สามารถตรวจวัดค่าความทึบ
แสงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
เจ้ าหน้ าที่จ ากหน่ ว ยงานเอกชนที่ให้ บ ริการตรวจวัด สถานประกอบการ หน่ว ยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และสถาบันการศึกษาที่สนใจ จานวน ๕๐ คน
๔. สถานที่ฝึกอบรม
AIT Conference Center และ EEM Research Station สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย (AIT)
ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

-๒๕. วิธีการฝึกอบรม
- ภาคทฤษฎี บรรยาย ทาแบบฝึกหัด และตอบข้อซักถาม
- ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด ค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยแผนภูมิเขม่าควั น ของ
ริงเกิลมานน์ และทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
๖. ระยะเวลา
จานวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๗. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
จัดเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมในอัตรา คนละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การจั ด การฝึ ก อบรมฯ ประกอบด้ ว ยค่ า เอกสารประกอบการฝึ ก อบรมฯ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมฯ (ไม่รวมถึงค่าที่พัก ผู้ฝึกอบรมฯ จะต้องจัดหาที่พักเอง)
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่อง ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบิติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

-๓-

กาหนดการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจาปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
สถานที:่ AIT Conference Center
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ
โดย ผู้อานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
๐๙.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. ภาคทฤษฎี : การบังคับใช้มาตรฐานค่าความทึบแสงและการควบคุมค่าความทึบแสงของเขม่า
ควัน
โดย นางสาวกาญจนา สวยสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ภาคทฤษฎี : หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
โดย นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
๑๒.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. *** พักรับประทานอาหารกลางวัน ***
สถานที:่ EEM Research Station
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภาคปฏิบัติ : การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิ
เขม่าควันของริงเกิลมานน์
โดย นางสาวกาญจนา สวยสม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นายถิระพล คงชนม์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นายสิริศักดิ์ คาคง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์ นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายนิพนธ์พัฒน์ เบ้าเงิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
สถานที:่ EEM Research Station
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ : ทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. *** พักรับประทานอาหารกลางวัน ***
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภาคปฏิบัติ : ทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา (ต่อ)
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการฝึกอบรม
สิ่งที่ควรนามาในวันฝึกอบรมฯ: ๑) หมวก/ร่มกันแดด ๒) เก้าอี้สนาม (ถ้ามี)

-๔-

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
๑. กรอกรายละเอียดของผู้สมัคร ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ตามแบบตอบรับการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมฯ แล้วส่งมายังอีเมล aqmiap@gmail.com
๒. รอรับอีเมลตอบกลับจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อยืนยัน สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ของ
ท่าน โดยกรมควบคุมมลพิษจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสมัคร (ชื่อ-หมายเลขบัญชี จานวน
เงิน และระยะเวลาในการโอนเงิน) ทางอีเมลตอบกลับนี้
๓. ทาการโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ภายในกาหนดตามรายละเอียดในอีเมลตอบกลับจาก
กรมควบคุมมลพิษ (ค่าสมัครฝึกอบรมฯ อัตรา คนละ ๒,๕๐๐ บาท)
๔. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมรายละเอียด ชื่อ -ที่อยู่ สาหรับการออกใบเสร็จรับเงิน มายังอีเมล
aqmiap@gmail.com
๕. เมื่อกรมควบคุมมลพิษได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จากท่าน ครบถ้วน
แล้ว กรมควบคุมมลพิษจะแจ้งยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ อีกครั้ง ทางอีเมล
หมายเหตุ: ๑) ขอสงวนสิทธิ์จากัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละไม่เกิน ๔ ท่าน เท่านั้น
๒) หากหน่วยงานใดแจ้งรายชื่อเกินจานวน หรือหน่วยงานใดแจ้งรายชื่อผู้สมัค รมา
หลังจากที่มีผู้สมัครเต็มจานวนแล้ว กรมควบคุมมลพิษขออนุญาตให้เป็นรายชื่อ
สารอง และจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ทราบสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมอีกครั้ง

-๕-

แบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจาปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน/บริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

๑. ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๒. ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๓. ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๔. ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ: ๑) กรอกรายละเอียดในแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ และส่งมายังอีเมล aqmiap@gmail.com
๒) ขอสงวนสิทธิ์จากัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละ ไม่เกิน ๔ ท่าน เท่านั้น
๓) ค่าลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมฯ อัตรา คนละ ๒,๕๐๐ บาท
๔) หากหน่วยงานใดแจ้งรายชื่อเกินจานวน หรือหน่วยงานใดแจ้งรายชื่อผู้สมัครมาหลังจากที่ มี
ผู้สมัครเต็มจานวนแล้ว กรมควบคุมมลพิษขออนุญาตให้เป็นรายชื่อสารอง และจะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งให้ทราบสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมอีกครั้ง

-๖การเดินทางไปยัง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทางเข้า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อยู่ติดกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์, มธ.ศูนย์รังสิต
การเดินทางโดนรถยนต์ส่วนตัว หรือ TAXI
1) ใช้เส้นทางถนนวิภาวดี-รังสิต (ขาออก) เข้าสู่ถนนพหลโยธิน (ขาออก) จนถึงช่วงกิโลเมตรที่ 39.5
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-สถาบัน AIT-อุทยานวิทยาศาสตร์) ให้ใช้เส้นทางคู่ขนาน ตรงไปผ่านหน้าโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ เลี้ยวซ้ายเข้า มธ.ศูนย์รังสิต ประตูพหลโยธิน 1 เข้ามาประมาณ 300 เมตร ทางเข้า
สถาบัน AIT จะอยู่ฝั่งขวามือ
2) ใช้เส้นทางด่วนระยะทีส่ อง (ทางด่วนพิเศษอุดรรัถยาขาออก) มุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ลงทางด่วนพิเศษทีด่ า่ นเชียงรากสู่ถนนคลองหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า มธ.ศูนย์รังสิต
การเดินทางโดยรถสาธารณะ
รถเมล์ธรรมดา สาย 39 รถเมล์ปรับอากาศ สาย 29, 39, 510

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิ บตั ิ
(EEM Research Station)

สถานที่ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
(AIT Conference Center)

ถนนภายใน มธ.ศูนย์รงั สิ ต

ประมาณ 300 เมตร

ประตู
พหลโยธิ น 1

