การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจําปี ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการกําหนดค่ามาตรฐานสําหรับควบคุมค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากแหล่งกําเนิดบางประเภท ได้แก่ เตาเผามูลฝอย เตาเผาศพ โรงสีข้าวที่ใช้
หม้อไอน้ํา และสถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ํา เนื่องจากกลุ่มควันที่ระบายออกจากปล่องสามารถสังเกตและ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน วิธีการนี้จึงสามารถใช้ในการประเมินการระบายมลพิษและใช้บ่งชี้ประสิทธิภาพการเผาไหม้
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้กําหนดวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วย
สายตาและเทียบกับแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์เป็นวิธีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้ตรวจวัดสามารถตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันโดยการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา สามารถตรวจสอบปัญหาเขม่าควันได้และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานสําหรับควบคุมค่า
ความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เตาเผาศพ โรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ํา
และสถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ํา ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิ
เขม่าควันของริงเกิลมานน์ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาแก่บุคคลภายนอกทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน และผู้ ที่สนใจให้ สามารถตรวจวั ดค่ าความทึ บแสงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเอกชนที่ให้บริการตรวจวัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้กฎหมาย และสถาบันการศึกษา จํานวน ๔๐ คน
๔. สถานทีฝ่ กึ อบรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๕. วิธกี ารฝึกอบรม
 ภาคทฤษฎี บรรยาย ทําแบบฝึกหัด และตอบข้อซักถาม
 ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มๆ ละ ๒๐ คน ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยแผนภูมิ
เขม่าควันของริงเกิลมานน์ และทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
๖. ระยะเวลา
จํานวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการตรวจวัด
ค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่อง ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบิติงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

กําหนดการฝึกอบรมและทดสอบผูต้ รวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจําปี ๒๕๖๑
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที:่ AIT Conference Center
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูแ้ ทน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบังคับใช้มาตรฐานค่าความทึบแสงและการควบคุมค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
โดย นางสาวกาญจนา สวยสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
โดย นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. *** พักรับประทานอาหารกลางวัน ***
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ ๒๐ คน
- ฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
- ทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
โดย นางสาวกาญจนา สวยสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน
นายนิพนธ์พัฒน์ เบ้าเงิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ ๒๐ คน (ต่อ)
- ฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
- ทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. *** พักรับประทานอาหารกลางวัน ***
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ ๒๐ คน (ต่อ)
- ฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
- ทดสอบการอ่านค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการฝึกอบรม

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
๑. กรอกรายละเอียดของผู้สมัคร ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์ ตามแบบตอบรับการเข้าร่วม
การฝึกอบรมฯ แล้วส่งมายังอีเมล aqmiap@gmail.com
๒. รอรับอีเมลตอบกลับจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ของท่าน โดย
กรมควบคุมมลพิษจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสมัคร (ชื่อ-หมายเลขบัญชี จํานวนเงิน และ
ระยะเวลาในการโอนเงิน) ทางอีเมลตอบกลับนี้
๓. ทําการโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ภายในกําหนดตามรายละเอียดในอีเมลตอบกลับจาก
กรมควบคุมมลพิษ
๔. ส่ง หลักฐานการโอนเงิน พร้อมรายละเอีย ด ชื่ อ-ที่อยู่ สํ าหรั บการออกใบเสร็ จรับเงิน มายังอี เมล
aqmiap@gmail.com
๕. เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ครบถ้วนแล้ว กรมควบคุมมลพิษ จะแจ้งยืนยันรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ อีกครั้ง ทางอีเมล
หมายเหตุ: ๑) ขอสงวนสิทธิ์จํากัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละไม่เกิน ๕ ท่าน เท่านั้น
๒) หากหน่ ว ยงานใดแจ้ ง รายชื่ อ เกิ น จํ า นวน หรื อ หน่ ว ยงานใดแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ส มั ค รมา
หลังจากที่มีผู้สมัครเต็มจํานวนแล้ว กรมควบคุมมลพิษขออนุญาตให้เป็นรายชื่อสํารอง
และจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ทราบสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมอีกครั้ง

แบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา
และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจําปี ๒๕๖๑
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน/บริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

๑. ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๒. ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๓. ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๔. ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

๕. ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ: ๑) กรอกรายละเอียดในแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ และส่งมายังอีเมล aqmiap@gmail.com
๒) ขอสงวนสิทธิ์จํากัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละ ไม่เกิน ๕ ท่าน เท่านั้น
๓) หากหน่วยงานใดแจ้งรายชื่อเกินจํานวน หรือหน่วยงานใดแจ้งรายชื่อผู้สมัครมาหลังจากที่มีผู้สมัคร
เต็มจํานวนแล้ว กรมควบคุมมลพิษขออนุญาตให้เป็นรายชื่อสํารอง และจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้
ทราบสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมอีกครั้ง

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

ทางเข้า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อยูต่ ิดกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์, มธ.ศูนย์รังสิต
การเดินทางโดนรถยนต์ส่วนตัว หรือ TAXI
1) ใช้เส้นทางถนนวิภาวดี-รังสิต (ขาออก) เข้าสู่ถนนพหลโยธิน (ขาออก) จนถึงช่วงกิโลเมตรที่ 39.5
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-สถาบัน AIT-อุทยานวิทยาศาสตร์) ให้ใช้เส้นทางคู่ขนาน ตรงไปผ่านหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ์ เลี้ยวซ้ายเข้า มธ.ศูนย์รังสิต ประตูพหลโยธิน 1 เข้ามาประมาณ 300 เมตร ทางเข้าสถาบัน AIT จะอยู่ฝั่ง
ขวามือ
2) ใช้เส้นทางด่วนระยะที่สอง (ทางด่วนพิเศษอุดรรัถยาขาออก) มุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ลงทางด่วนพิเศษที่ด่านเชียงรากสูถ่ นนคลองหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า มธ.ศูนย์รังสิต
การเดินทางโดยรถสาธารณะ
รถเมล์ธรรมดา สาย 39 รถเมล์ปรับอากาศ สาย 29, 39, 510

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิ บตั ิ

สถานที่ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
(AIT Conference Center)

ถนนภายใน มธ.ศูนย์รงั สิ ต

ประมาณ 300 เมตร

ประตู
พหลโยธิ น 1

