บทท 3
วธีกก รตรวจวดคุณภาพสิ่งแวดล้$ณภ พสงแวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
วิธีกาการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง วิธีกาการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง และมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิธีกาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งคณภาพ งแวิดล"อม #$งด%าเนนการ
โดย่าง วิธีการวิเครบร(ท เอ .พ.เอ . คอน#ลตัวอย่าง วิธี+ง เ#อรวิ ,%ากด รปได"ดงตัวอย่าง วิธีารางท 3-1 และมราย่าง วิธีการวิเครละเอย่าง วิธีการวิเครดดงน+
ติตามมาตรการป้องการางท 3-1 ว การเก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR- และมาติตามมาตรการป้องกรฐานว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
รายการติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ว เก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง

ว วเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

High Volume Air Sampler

Gravimetric Method

High Volume PM-10
Air Sampler
PM 2.5 Air Sampler
(Dichotomous)

Gravimetric Method

- Sulfur Dioxide (SO2)

SO2 Analyzer

UV-Fluorescence

- Nitrogen Dioxide (NO2)

NO2 Analyzer

Chemiluminescence

1. !"ณภาพอากาศในบัติตามมาตรการปรรยากาศ
- Total Suspended Particulate
(TSP)
- Particulate Matter less than 10
Microns (PM-10)
- Particulate Matter less than
2.5 Microns (PM-2.5)

- Hydrogen Chloride (HCl)
- ควิามเรวิและทศทางลม

Midget Impinger
Wind Speed &
Wind Direction Sensor

Gravimetric Method

Manual Method
Wind Speed &
Wind Direction Sensor

มาติตามมาตรการป้องกรฐาน
ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRU.S. EPA 40 CFR
Part 50 Appendix B
U.S. EPA 40 CFR
Part 50 Appendix J
U.S EPA Federal
Reference Method
(FRM)
U.S. EPA
EQSA-0495-100
U.S. EPA
RFNA-1194-099
APHA 201
-

2. !"ณภาพอากาศจากปล+อง
- Total Suspended Particulate
- Sulfur Dioxide (SO2)
- Oxides of Nitrogen (NOx)
- Hydrogen Chloride (HCl)
- Sodium Hydroxide (NaOH)
- Oil Mist
3. ระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงทวไป
3.1 ระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงโดยรอบัติตามมาตรการปโรงงาน
- Leq 24 hr และ L90

Integrated Sound Level Meter Integrated Sound Level Meter

ISO 1996

3.2 ระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงในชุมชน@耀s"มชุมชน@耀sน
- Leq 24 hr และ Lmax

Integrated Sound Level Meter Integrated Sound Level Meter

ISO 1996

โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)

Isokinetic
Midget Impinger
Vacuum Flask
Midget Impinger
Isokinetic
Isokinetic

3-1

Gravimetric Method
Titrimetric Method
Colorimetric Method
Ion Chromatographic
AAS & Calculate
Infrared Spectrophotometric

U.S. EPA Method 5
U.S. EPA Method 6
U.S. EPA Method 7
U.S. EPA Method 26
-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ติตามมาตรการป้องการางท 3-1 ว การเก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR- และมาติตามมาตรการป้องกรฐานว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม (ติตามมาตรการป้องก+อ)
รายการติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ว เก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง

4. !"ณภาพนHEา
- pH

Grab Sampling

- Temperature

On Site Analysis

- Total Dissolved Solids

Grab Sampling

- Total Suspended Solids

Grab Sampling

- BOD5

Grab Sampling

- COD

Grab Sampling

- Dissolved Oxygen
- Grease & Oil

Grab Sampling
Grab Sampling

- Sulfate

Grab Sampling

- Chloride

Grab Sampling

- Conductivity
- Total Iron

Grab Sampling
Grab Sampling

- Total Coliform Bacteria

Grab Sampling

- Manganese

Grab Sampling

- Total Chromium

Grab Sampling

- Lead

Grab Sampling

โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)
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ว วเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

มาติตามมาตรการป้องกรฐาน
ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

Electrometric Method
APHA, AWWA, WEF
(4500-H k B.)
23rd Edition, 2017
Laboratory and Field Method
(2550 B.)
Total Dissolved Solids Dried
at 180°C (2540 C.)
Total Suspended Solids Dried at
103-105 oC (2540 D.)
5 Day BOD Test (5210 B.)
& Membrane Electrode Method
(4500-O G.)
Closed Reflux, Titrimetric Method
(5220 C.)
Azide Modification (4500-O C.)
Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Method (5520 B.)
Turbidimetric method
(4500-SO42- E.)
Argentometric Method
(4500-Cl- B.)
Laboratory Method (2510 B.)
Digestion, Inductively Coupled
Plasma Method
(3030 F. & 3120 B.)
Multiple-Tube Fermentation
Technique (9221 B.)
Digestion, Inductively Coupled
Plasma Method
(3030 F. & 3120 B.)
Digestion, Inductively Coupled
Plasma Method
(3030 F. & 3120 B.)
Digestion, Inductively Coupled
Plasma Method
(3030 F. & 3120 B.)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ติตามมาตรการป้องการางท 3-1 ว การเก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR- และมาติตามมาตรการป้องกรฐานว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม (ติตามมาตรการป้องก+อ)
รายการติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ว เก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง

4. !"ณภาพนHEา (ติตามมาตรการป้องก+อ)
- Zinc

Grab Sampling

- Aluminum

Grab Sampling

- Mercury

Grab Sampling

- Arsenic

Grab Sampling

- Cadmium

Grab Sampling

- Selenium

Grab Sampling

- Total Hardness

Grab Sampling

- Hexavalent Chromium

Grab Sampling

- Nickel

Grab Sampling

- Copper

Grab Sampling

5. !"ณภาพดน
- Iron
- Manganese
- Chromium
- Lead
6. อาชุมชน@耀sวอนามยและ!วามปลอดภย
6.1 !วามรอนในสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ถานประกอบัติตามมาตรการปการ
- WBGT

โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)

ว วเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

มาติตามมาตรการป้องกรฐาน
ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

Digestion, Inductively Coupled
APHA, AWWA, WEF
Plasma Method
23rd Edition, 2017
(3030 F. & 3120 B.)
Digestion, Inductively Coupled
Plasma Method
(3030 F. & 3120 B.)
Cold-Vapor Atomic Absorption
Spectrometric Method (3112 B.)
Digestion, Hydride Generation/
Atomic Absorption
Spectrometric Method (3114 C.)
Digestion, Electrothermal Atomic
Absorption Spectrometric Method
(3113 B.)
Atomic Absorption
Spectrometric Method
EDTA Titrimetric Method
(2340 C.)
Filtration, Colorimetric Method
(3500-Cr B.)
Digestion, Inductively Coupled Plasma
Method (3030 F. & 3120 B.)
Digestion, Inductively Coupled Plasma
Method (3030 F. & 3120 B.)

Grab Sampling
Grab Sampling
Grab Sampling
Grab Sampling

Inductively Coupled Plasma Method
Inductively Coupled Plasma Method
Inductively Coupled Plasma Method
Inductively Coupled Plasma Method

U.S. EPA 3050B &
U.S. EPA 6010C

Wet Bulb Globe
Temperature

Wet Bulb Globe Temperature

-

3-3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ติตามมาตรการป้องการางท 3-1 ว การเก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR- และมาติตามมาตรการป้องกรฐานว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม (ติตามมาตรการป้องก+อ)
มาติตามมาตรการป้องกรฐาน
ว การวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

รายการติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

ว เก*บัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกวอย+าง

ว วเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-

6.2 !"ณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ถานประกอบัติตามมาตรการปการ
- Total Dust

Filter

Gravimetric Method
(In-House Method SPS WK030)
Gravimetric Method
(In-House Method SPS WK030)
Ion Chromatography Method

NIOSH 0600

Integrated Sound Leve Meter

ISO 11202

Noise Dosimeter

-

- Respirable Dust
- Hydrogen Chloride
6.3 ระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงในสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ถานประกอบัติตามมาตรการปการ
- Lmax
- Noise Dose

3.1

Cyclone-Filter
Sorbent Tube
Integrated Sound Level
Meter
Dosimeter

NIOSH 0500

NIOSH 7903

การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพอากาศในบัติตามมาตรการปรรยากาศ

การตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดและวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งคณภาพอากาศในบรรย่าง วิธีการวิเครากาศของโครงการ ได"ด%าเนนการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดคา
ควิามเข" มข"นของ Total Suspended Particulate (TSP), Particulate Matter less than 10 Microns (PM-10),
Sulfur Dioxide (SO2), Nitrogen Dioxide (NO2) และ Hydrogen Chloride (HCl) ,% า นวิน 5 ถาน ได" แ ก
บ"านทาขาม บ"านทามะนาวิ บ"านบอทองห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลาง บ"านปากคลอง และบ"านดอน %าราญ มวิธีกาการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดดงน+
1) ฝุ่นล"MนละอองทHงห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRมด (Total Suspended Particulate; TSP)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางโดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"เครvองเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินดแรงดwด wง (High Volume Air Sampler)
ดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศด"วิ ย่าง วิธีการวิเครอ ตัวอย่าง วิธีร าการดwด อากาศ 40-60 ลwกบาศกxตัวอย่าง วิธีตัวอย่าง วิธีอนาท yานกระดา(กรองใย่าง วิธีการวิเครแ ก"วิ (Glass
Filter) เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางเปzนเวิลา 24 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง ตัวอย่าง วิธีอ 1 ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง การตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งเครvองเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางตัวอย่าง วิธี"องตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" wง,ากพv+นดน
1.5-6.0 เมตัวอย่าง วิธีร โดย่าง วิธีการวิเคร,ดทตัวอย่าง วิธี+งเครvองตัวอย่าง วิธี"องอย่าง วิธีการวิเครwในทโลงไมม งปลwก ร"างห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรvออาคาร wงบง น%ากระดา(กรองไปช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิง
ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาyลตัวอย่าง วิธีางของน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกกอนและห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลงเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง เพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นละอองบนกระดา(กรอง และห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาปรมาตัวอย่าง วิธีร
ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศทอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมและควิามดนมาตัวอย่าง วิธีรฐาน แล"วิ,$งน%าน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นละอองและปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศไปค%านวิณ
ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา คา TSP ในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น วิย่าง วิธีการวิเคร ม ลลกรมตัวอย่าง วิธี อลw ก บาศกเมตัวอย่าง วิธี ร (mg/m3) ตัวอย่าง วิธี ามมาตัวอย่าง วิธี ร ฐานวิธีกา วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง U.S. EPA 40 CFR
Part 50 Appendix B
2) ฝุ่นล"Mนละอองขนาดเล*กกว+า 10 ไม!รอน (PM-10)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางโดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"เครvองเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินดแรงดwด wง (High Volume PM-10
Air Sampler) ดwดอากาศyาน PM-10 Inlet ด"วิย่าง วิธีการวิเครอตัวอย่าง วิธีราการดwดอากาศ 40 ลwกบาศกxตัวอย่าง วิธีตัวอย่าง วิธีอนาทyานกระดา(กรอง
ทท%า,ากควิอท# (Quartz) เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางเปzนเวิลา 24 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง ตัวอย่าง วิธีอ 1 ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง การตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งเครvองเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง ตัวอย่าง วิธีอ" งตัวอย่าง วิธีด
ตัวอย่าง วิธีง+ ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" งw ,ากพvน+ ดน 1.5-6.0 เมตัวอย่าง วิธีร โดย่าง วิธีการวิเคร,ดทตัวอย่าง วิธีง+ เครvองตัวอย่าง วิธีอ" งอย่าง วิธีการวิเครในท
w โลงไมม งปลwก ร"างห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรอv อาคาร งw บง น%ากระดา(
กรองไปช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาyลตัวอย่าง วิธีางของน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกกอนและห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลงเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง เพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นละอองบนกระดา(กรอง และ
ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาปรมาตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศทอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมและควิามดนมาตัวอย่าง วิธีรฐาน แล"วิ,$งน%าน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นละอองและ ปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศ
ไปค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา{|นละอองขนาดเลกในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรมตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3) ตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิธีกาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง U.S.
EPA 40 CFR Part 50 Appendix J
โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

3) ก^าซซลเฟอร-ไดออกไซด- (SO2)
การตัวอย่าง วิธี ร วิ,วิด SO2 โดย่าง วิธีการวิเครวิธีกา UV-Fluorescence ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" คณ มบตัวอย่าง วิธี ของก}า # SO2 ทมควิาม ามารถ
ในการดwดกลvน (Absorb) แ ง UV ทช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิงคลvน 190-230 นาโนเมตัวอย่าง วิธีร (nm) และเมvอ SO2 คาย่าง วิธีการวิเครพลงงานทได"
ดw ด กลv น แ งออกมา w ภาวิะปกตัวอย่าง วิธี (Ground State) ปรมาณแ งท คาย่าง วิธีการวิเคร อ อกมา#$ งเปz น แ ง Fluorescence
น+น,ะ มพนธีกากบปรมาณของก}า# SO2 ทมอย่าง วิธีการวิเครwในตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศน+น การตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งเครvองเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง
Analyzer ตัวอย่าง วิธี"องตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งปลาย่าง วิธีการวิเครทอดwดอากาศ (Manifold) ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" wง,ากพv+นดน 3.0-6.0 เมตัวอย่าง วิธีร โดย่าง วิธีการวิเคร,ดทตัวอย่าง วิธี+งเครvองตัวอย่าง วิธี"องอย่าง วิธีการวิเครw
ในทโลงไมม งปลwก ร"างห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรอv อาคาร งw บง
4) ก^าซไนโติตามมาตรการป้องกรเจนไดออกไซด- (NO2)
ตัวอย่าง วิธีง+ เครvอง NO2 Analyzer ณ ,ดตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด และเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศโดย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีง+ ปลาย่าง วิธีการวิเครทอ บw ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางก}า#
มควิาม งw ,ากพvน+ อย่าง วิธีการวิเครางน"อย่าง วิธีการวิเคร 3.0 เมตัวอย่าง วิธีร แตัวอย่าง วิธีไมเกน 6.0 เมตัวอย่าง วิธีร ตัวอย่าง วิธีามข"อก%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนดมาตัวอย่าง วิธีรฐานคณภาพอากาศในบรรย่าง วิธีการวิเครากาศ
โดย่าง วิธีการวิเคร ทวิไป ดw ด อากาศเข" า เครvอง NO2 Analyzer ตัวอย่าง วิธี า มวิธีกา มาตัวอย่าง วิธี ร ฐาน Chemiluminescence #$งเปzน วิธีกา มาตัวอย่าง วิธี ร ฐาน
ทคณะกรรมการ งแวิดล"อมแห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งงช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิาตัวอย่าง วิธีก%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนด
5) ก^าซไฮโดรเจน!ลอไรด- (HCl)
ท%า การเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคร างโดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" เ ครvอง Air Sampling Pump ตัวอย่าง วิธีอกบช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ ด Rotamerter (Low Flow)
ทyานการ อบเทย่าง วิธีการวิเครบควิามถwกตัวอย่าง วิธี"อง โดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"อตัวอย่าง วิธีราการดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศเทากบ 0.2 ลตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีอนาท yาน ารละลาย่าง วิธีการวิเคร
ดw ด #$ ม ท อย่าง วิธีการวิเครw ใน Midget Impinger รก(า ภาพตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างท ได" โ ดย่าง วิธีการวิเครแช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ เย่าง วิธีการวิเคร นท อณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง ภw ม 4 องศาเ#ลเ#ย่าง วิธีการวิเคร
,ากน+ น น% า ารละลาย่าง วิธีการวิเครท ได" ไ ปวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง ด" วิ ย่าง วิธีการวิเครวิธีกา ไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธี ด" วิ ย่าง วิธีการวิเคร Mercuric Nitrate (Hg(NO3)2) โดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"
Mixed Diphenylcarbazone-Bromphenol Blue Indicator (เปลย่าง วิธีการวิเครน,าก "มเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลvองเปzน น+%าเงนมวิง) แล"วิ,$งน%า
คาท ได" ไ ปค% า นวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง า HCl ในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น วิย่าง วิธีการวิเคร ม ลลกรมตัวอย่าง วิธี อลw ก บาศกเมตัวอย่าง วิธี ร (mg/m3) ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง รv อ วินในล" า น วิน (ppm)
ตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิธีกาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง APHA 201
6) !วามเร*วและทศทางลม
ท%าการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvองตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดควิามเรวิและทศทางลม โดย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีวิเครvอง,ะท%าการบนท$กคา
ควิามเรวิและทศทางลมแล"วิท%าการเฉลย่าง วิธีการวิเครเปzนคาราย่าง วิธีการวิเครช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง ,ากน+นน%าคาทได"มา,ดท%าเปzนแyนภwมลม (Wind Rose)
ตัวอย่าง วิธีามระบบของโบxอรด (The Beaufort Scale of Winds) การตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งเครvองวิดควิามเรวิและทศทางลม ตัวอย่าง วิธี"อง wง
,ากพv+นดน 6.0-10.0 เมตัวอย่าง วิธีร โดย่าง วิธีการวิเคร,ดทตัวอย่าง วิธี+งเครvองตัวอย่าง วิธี"องอย่าง วิธีการวิเครwในทโลง ไมม งปลwก ร"างห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรvออาคาร wงบง และตัวอย่าง วิธี"องตัวอย่าง วิธี+ง
ในช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิงวินและเวิลาเดย่าง วิธีการวิเครวิกนกบการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดคณภาพอากาศในบรรย่าง วิธีการวิเครากาศ เพvอใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"เปzนข"อมwลอ"างองแ ดงควิาม
มพนธีกาของyลการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด
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การตัวอย่าง วิธี ร วิ,วิดและวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง คณภาพอากาศ,ากปลองระบาย่าง วิธีการวิเคร อ ากาศเ ย่าง วิธีการวิเคร โดย่าง วิธีการวิเคร ป ลอง Boiler B,
C และ D ก% า ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น ดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ท% า การตัวอย่าง วิธี ร วิ,วิด Particulate, Oxides of Nitrogen (NOx) และ Sulfur Dioxide (SO2)
ปลอง BAF 1, BAF 2, BAF 3 และปลอง H2 Plant ก%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง นดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ท%า การตัวอย่าง วิธี รวิ,วิด NOx ปลองห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งน วิย่าง วิธีการวิเคร yลตัวอย่าง วิธี ก รด
(ARP) ก% า ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น ดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ท% า การตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด Oxides of Nitrogen (NOx) และ Hydrogen Chloride (HCl), ปลอง
Pickling Fume Exhaust System (Inlet & Outlet) ก% า ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น ดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ท% า การตัวอย่าง วิธี ร วิ,วิด Hydrogen Chloride (HCl),
ปลอง 1 ECL และ 2 ECL ก%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ท%าการตัวอย่าง วิธีร วิ,วิด NaOH และปลอง TM และ TCM ก%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ท%าการ
ตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด Oil Mist โดย่าง วิธีการวิเครมวิธีกาการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดดงน+
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1) ฝุ่นล"Mนละออง (Particulate)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างแบบ Isokinetic โดย่าง วิธีการวิเครดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคร างอากาศ,ากปลองด"วิ ย่าง วิธีการวิเครควิามเรวิเทากบ
ควิามเรวิของอากาศเ ย่าง วิธีการวิเคร ใ นปลองyานกระดา(กรอง (Glass Fiber) แล"วิ น%ากระดา(กรองทเกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างได"
ไปช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาyลตัวอย่าง วิธีางของน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกกอนและห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลงเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง เพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นละอองบนกระดา(กรองแล"วิน%า
คาทได"พร"อมปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศทเกบมาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา{|นละอองในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรมตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3)
วิธีกาการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางและการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง อ"างองตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐาน U.S. EPA Method 5
2) ก^าซออกไซด-ของไนโติตามมาตรการป้องกรเจน (NOx)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศโดย่าง วิธีการวิเครการดwดอากาศเกบไวิ"ในภาช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินะแก"วิ #$งอย่าง วิธีการวิเครwในภาวิะ ญญากาศ
(Vacuum Flask) และบรร, ารละลาย่าง วิธีการวิเคร ดw ด #$ม กรด#ลxw ร คและไฮโดรเ,นเปอรออกไ#ด แล"วิ น% า ตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างมา
วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง โดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" เ ครv อง Spectrophotometer วิดการดw ด กลv น แ ง (Absorbance) ท 410 นาโนเมตัวอย่าง วิธี ร โดย่าง วิธีการวิเคร ท% า
ป•กรย่าง วิธีการวิเครากบกรดx‚นอลได#ลxอนก แล"วิน%าคาทได"พร"อมปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศไปค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา NOx ในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรม
ตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3) ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรvอ วินในล"าน วิน (ppm) ตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานของ U.S. EPA Method 7
3) ก^าซซลเฟอร-ไดออกไซด- (SO2)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางด"วิย่าง วิธีการวิเคร ารละลาย่าง วิธีการวิเครไฮโดรเ,นเปอรออกไ#ด (H2O2) ด"วิย่าง วิธีการวิเครอตัวอย่าง วิธีราการดwดอากาศ
1.0-2.0 ลตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีอนาท เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ได"ปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศ 60 ลตัวอย่าง วิธีร แล"วิน%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางทได"มาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งโดย่าง วิธีการวิเครวิธีกาไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธี
(Titration) โดย่าง วิธีการวิเครน%า ารละลาย่าง วิธีการวิเคร H2O2 ทได"มาไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีกบ ารละลาย่าง วิธีการวิเคร Barium Chloride (BaCl2) แล"วิน%าคาทได"
พร"อมปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศทเกบมาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา SO2 ในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรมตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3) ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรอv วินในล"าน วิน
(ppm) ตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานของ U.S. EPA Method 6
4) ก^าซไฮโดรเจน!ลอไรด- (HCl)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางด"วิย่าง วิธีการวิเคร ารละลาย่าง วิธีการวิเคร 0.1 N H2SO4 และ 0.1 N NaOH โดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" Air Sampling
Pump ทอตัวอย่าง วิธีราการดwดอากาศ 2.0 ลตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีอนาท เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ได"ปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศ 120 ลตัวอย่าง วิธีร น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางทเกบได"
มาท%าการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งโดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"วิธีกา Ion Chromatography (IC) แล"วิน%าคาทได"พร"อมปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศทเกบมาค%านวิณ
คาในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรมตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3) ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรvอ วินในล"าน วิน (ppm) ตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิธีกาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งของ
U.S. EPA Method 26
5) โซเดยมไฮดรอกไซด- (NaOH)
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างแบบ Isokinetic โดย่าง วิธีการวิเครดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคร างอากาศ,ากปลองด"วิ ย่าง วิธีการวิเครควิามเรวิเทากบ
ควิามเรวิของอากาศเ ย่าง วิธีการวิเครในปลองเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางด"วิย่าง วิธีการวิเครกระดา(กรอง แล"วิน%ากระดา(กรองทเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางได"มาย่าง วิธีการวิเครอย่าง วิธีการวิเคร
และ กดโดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"ก รดไนตัวอย่าง วิธี รก (HNO3) ,ากน+น น% า ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางทได"ไ ปวิดห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง า คาควิามเข"ม ข"น โดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"เ ครvอง Atomic
Absorption Spectrophotometer (AAS) แล"วิน%าคาทได"พร"อมปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศทเกบมาค%านวิณคาในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรม
ตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3)
6) Oil Mist
ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางแบบ Isokinetic โดย่าง วิธีการวิเครดดw ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศ,ากปลองด"วิย่าง วิธีการวิเครควิามเรวิเทากบควิามเรวิ
ของอากาศเ ย่าง วิธีการวิเครในปลอง เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางด"วิย่าง วิธีการวิเครกระดา(กรอง แล"วิน%ากระดา(กรองทได"มา กดด"วิย่าง วิธีการวิเคร Tetrachloroethylene
และวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง Infrared Spectrophotometer ,ากน+นน%าคาทได"พร"อมปรมาตัวอย่าง วิธีรอากาศไปค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา
ในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครมลลกรมตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3)

โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

3.3

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

การติตามมาตรการป้องกรวจวดระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยง

การตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครง ได"ด%าเนนการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงใน ถานประกอบการ (ระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเคร
8 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 8 hr)) ,%านวิน 5 ถาน ได"แก บรเวิณ TM, บรเวิณ 3RC, บรเวิณ TCM, บรเวิณ Pickling Line และ
บรเวิณทศตัวอย่าง วิธีะวินตัวอย่าง วิธีกเฉย่าง วิธีการวิเครงใตัวอย่าง วิธี" และการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเคร 24 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 24 hr) และระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเปอรเ#นไทล
ท 90 (L90) โดย่าง วิธีการวิเครรอบโรงงาน ,%านวิน 4 ถาน ได"แก บรเวิณรมร+วิโรงงานด"านทศเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนอv , ทศใตัวอย่าง วิธี", ทศตัวอย่าง วิธีะวินออก และ
ทศตัวอย่าง วิธีะวินตัวอย่าง วิธีก และตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบควิามดงเ ย่าง วิธีการวิเครงในช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิมช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิน โดย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเคร 24 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 24 hr) ,%านวิน
6 ถาน ได"แก บ"านทาขาม, บ"านทามะนาวิ, บ"านปากคลอง (กลางอาวิ), บ"านบอทองห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลาง, บ"านดอน %าราญ
(ทบมอญ), กลมบ"านด"านทศใตัวอย่าง วิธีข" องโครงการ และกลมบ"านด"านทศตัวอย่าง วิธีะวินออกเฉย่าง วิธีการวิเครงใตัวอย่าง วิธีข" องโครงการ โดย่าง วิธีการวิเครมวิธีกาการ
ตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดดงน+
1) ระดบัติตามมาตรการป เ สิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงในสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3 ถ านประกอบัติตามมาตรการป การ ท%า การตัวอย่าง วิธี ร วิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเคร ง เฉลย่าง วิธีการวิเคร ร าย่าง วิธีการวิเคร ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 1 hr)
แล"วิน%ามาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคาระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเคร 8 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 8 hr) ตัวอย่าง วิธีลอดระย่าง วิธีการวิเคระเวิลาท%างานปกตัวอย่าง วิธี นอก,ากน+ย่าง วิธีการวิเครงท%า
การตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดคาระดบเ ย่าง วิธีการวิเครง งw ด (Lmax) ในช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิงของการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดควิบคwกนไปด"วิย่าง วิธีการวิเคร โดย่าง วิธีการวิเครท%าการตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธีง+ ไมโครโxนของ
เครvองวิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงบนขาตัวอย่าง วิธี+ง 3 ขา (Tripod) เพvอช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิย่าง วิธีการวิเครลดปƒญห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาเ ย่าง วิธีการวิเครง ะท"อน,ากรางกาย่าง วิธีการวิเครyw"วิด และตัวอย่าง วิธี+งเครvอง
ในตัวอย่าง วิธี%าแห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนงทมพนกงานท%างาน wง,ากพv+นในระดบห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งwของพนกงาน (Hearing Zone) รศมไมเกน 30 เ#นตัวอย่าง วิธีเมตัวอย่าง วิธีร
โดย่าง วิธีการวิเครในรศม 1 เมตัวอย่าง วิธีร ตัวอย่าง วิธีามแนวิราบรอบไมโครโxน ตัวอย่าง วิธี"องไมมก%าแพงห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรอv งอvนใดทมคณ มบตัวอย่าง วิธีในการ ะท"อนเ ย่าง วิธีการวิเครง
กดขวิางอย่าง วิธีการวิเครw และตัวอย่าง วิธี"องห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาง,ากช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิองห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งน"าตัวอย่าง วิธีางห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรvอช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิองทางทเป„ดออกนอกอาคารอย่าง วิธีการวิเครางน"อย่าง วิธีการวิเคร 1.5 เมตัวอย่าง วิธีร และตัวอย่าง วิธี"องใ
อปกรณก%าบงลม (Wind Screen) เพvอลดควิามyดพลาดท,ะเกดข$+นตัวอย่าง วิธีอการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด #$งเกด,ากyลกระทบ,าก
ลมพดแรง
2) ระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงในชุมชน@耀s"มชุมชน@耀sนและระดบัติตามมาตรการปเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงโดยรอบัติตามมาตรการปโรงงาน ด%าเนนการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงโดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"
มาตัวอย่าง วิธีร ระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด Integrated Sound Level Meter ท%าการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเครราย่าง วิธีการวิเคร ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 1 hr)
แล"วิน%ามาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคาระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเคร 24 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง (Leq 24 hr) และระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเฉลย่าง วิธีการวิเครกลางวิน-กลางคvน (Ldn)
และท%าการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดคาระดบเ ย่าง วิธีการวิเครง wง ด (Lmax) และระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงเปอรเ#นไทลท 90 (L90) ในช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิงของการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด
ควิบคwกนไปด"วิย่าง วิธีการวิเคร โดย่าง วิธีการวิเครท%าการตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งไมโครโxนของเครvองวิดระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงบนขาตัวอย่าง วิธี+ ง 3 ขา (Tripod) เพvอช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิย่าง วิธีการวิเครล ด
ปƒญห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาเ ย่าง วิธีการวิเครง ะท"อน,ากรางกาย่าง วิธีการวิเครyw"วิด และ wง,ากพv+นประมาณ 1.2 เมตัวอย่าง วิธีร โดย่าง วิธีการวิเครในรศม 3.5 เมตัวอย่าง วิธีร ตัวอย่าง วิธีามแนวิราบรอบ
ไมโครโxนตัวอย่าง วิธี"องไมมก%าแพง งอvนใดทมคณ มบตัวอย่าง วิธีในการ ะท"อนเ ย่าง วิธีการวิเครงกดขวิางอย่าง วิธีการวิเครw และตัวอย่าง วิธี"องใ อปกรณก%าบงลม
(Wind Screen) เพvอลดควิามyดพลาดท,ะเกดข$+นตัวอย่าง วิธีอการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิด เนvอง,ากได"รบyลกระทบ,ากลมพดแรง
3) ปรมาณเสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ยงสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ะสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3มติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกวบัติตามมาตรการป"!!ล ท%าการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดปรมาณเ ย่าง วิธีการวิเครงทyw"ป•บตัวอย่าง วิธีงานได" มy ,รงใน
ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิงเวิลาป•บตัวอย่าง วิธีงาน ด"วิย่าง วิธีการวิเครการตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งเครvองวิดปรมาณเ ย่าง วิธีการวิเครงตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธีวิyw"ป•บตัวอย่าง วิธีงาน โดย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีดตัวอย่าง วิธี+งไมโครโxนทปกเ v+อของ
yw"ป•บตัวอย่าง วิธีงาน (ใกล"ระดบห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งw ) พร"อมท+ง,ดเกบ าย่าง วิธีการวิเครไมโครโxนและเครvองวิดปรมาณเ ย่าง วิธีการวิเครง (Noise Dosimeter)
ไมให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"รบกวินการป•บตัวอย่าง วิธีงาน ท%าการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดปรมาณเ ย่าง วิธีการวิเครง,นครบ 8 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง แล"วิน%าเครvองมvอมาท%าการถาย่าง วิธีการวิเครโอน
ข"อมwล อานคาระดบเ ย่าง วิธีการวิเครงทตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดได"

โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

3.4

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

การติตามมาตรการป้องกรวจวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-!ณ
" ภาพนHEาผวดน นHEาทHง และนHEาใติตามมาตรการป้องกดน

การตัวอย่าง วิธีรวิ, อบคณภาพน+%าyวิดน น+%าท+ง และน+%าใตัวอย่าง วิธี"ดน ท%าการเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางโดย่าง วิธีการวิเครวิธีกา Grab Sampling
ขณะเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%า,ะท%าการวิด และบนท$กคาควิามเปzนกรดเปzนดาง (pH) อณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมของน+%าของแตัวอย่าง วิธีละ,ด พร"อม
กบบนท$ก ภาพตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเครางน+%า ท งเกตัวอย่าง วิธี เห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น เช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ น กลน และปรมาณตัวอย่าง วิธี ะกอน กอนท%าการแย่าง วิธีการวิเครก ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางใ ขวิด
ตัวอย่าง วิธีามดช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินทวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งน%า งห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"องป•บตัวอย่าง วิธีการพร"อมกบใบงานภาค นาม และใบบนท$ก ภาพตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางรก(าคณภาพ
ตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างน+% า ตัวอย่าง วิธี า มวิธีกา มาตัวอย่าง วิธี ร ฐานท ระบใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
23rd Edition, 2017 by APHA, AWWA and WEF
1) pH
ตัวอย่าง วิธี ร วิ,วิดคาควิามเปz น กรด-ดาง (pH) ของน+% า ด" วิ ย่าง วิธีการวิเคร เ ครv อง pH Meter แบบ Electrometer
โดย่าง วิธีการวิเคร,มห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งวิวิด (Probe) ลงในตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%า อานคาทได"
2) Temperature
ตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภมw น+%าโดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" Thermometer คาทอานได"มห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครเปzนองศาเ#ลเ#ย่าง วิธีการวิเคร (oC)
3) Dissolved Oxygen (DO)
เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางลงขวิด DO เตัวอย่าง วิธีม ารละลาย่าง วิธีการวิเคร %าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรบวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา DO ทนท ,ากน+นน%าไปไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธี
ด"วิย่าง วิธีการวิเคร ารละลาย่าง วิธีการวิเครมาตัวอย่าง วิธีรฐาน น%าปรมาตัวอย่าง วิธีรทไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีได"มาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา DO
4) Conductivity
,มห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง วิวิด Electrode ลงไปในตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างน+% า เครv อง,ะแ ดงคาการน% า ไxx… า (Conductivity)
อานคาทได"
5) Total Suspended Solids (TSS)
น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+า% ไปกวิน เพv อให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" อ นภาคห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง รv อ ตัวอย่าง วิธี ะกอนขนาดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง ญ แตัวอย่าง วิธี ก ออกและมขนาดคอนข" า ง
ใกล"เคย่าง วิธีการวิเครงกน กรองตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%าททราบปรมาตัวอย่าง วิธีรทแนนอนyานกระดา(กรองช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด G/F ,ากน+นน%ากระดา(กรอง
ทได"ไปอบแห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"งอย่าง วิธีการวิเคร างน" อ ย่าง วิธีการวิเคร 1 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ วิโมง ท+ ง ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" เ ย่าง วิธีการวิเคร นในเด คเคเตัวอย่าง วิธี อ ร ประมาณ 30 นาท ,$ ง น% า ไปช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ งห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง าน+% า ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น ก
และค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา คา TSS ตัวอย่าง วิธีอไป
6) Total Dissolved Solids (TDS)
น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%าทyานการกรอง,ากการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง Total Suspended Solids ใ ลงในถ"วิย่าง วิธีการวิเครระเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งย่าง วิธีการวิเคร
น%าไประเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งย่าง วิธีการวิเคร,นแห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"งและอบเปzนเวิลา 1 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง ท+งให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"เย่าง วิธีการวิเครนในเด คเคเตัวอย่าง วิธีอร ประมาณ 30 นาท แล"วิน%าไปช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา
น+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกและน%าไปค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา TDS
7) BOD5
น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%ามาเ,vอ,าง (Dilution) โดย่าง วิธีการวิเครพ,ารณาตัวอย่าง วิธีามควิาม กปรกของน+%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+นๆ ,าก
น+น,$งน%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%าทเ,vอ,างแล"วิใ ลงในขวิด BOD ,%านวิน 4 ขวิด แบงเปzน 2 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิด ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิดท 1 น%ามาห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา DO0
ด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง BOD Analyzer และช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิดท 2 น%าไปบม (Incubate) ทอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwม 20 oC เปzนเวิลา 5 วิน เพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา DO5
,ากน+นน%าคา DO0 และ DO5 ไปห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา BOD5 ตัวอย่าง วิธีอไป
8) COD
น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+า% ไปอบ (Reflux) ทตัวอย่าง วิธีอw" บอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภมw งw ไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธี ารละลาย่าง วิธีการวิเครทได"กบ ารละลาย่าง วิธีการวิเครมาตัวอย่าง วิธีรฐาน
น%าปรมาตัวอย่าง วิธีรทไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีได"มาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา COD ตัวอย่าง วิธีอไป
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9) Sulfate (SO42-)
เตัวอย่าง วิธีม าร %าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรบท%าป•กรย่าง วิธีการวิเครากบ Sulfate ลงในตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%า กวินด"วิย่าง วิธีการวิเคร Magnetic Stirrer แล"วิน%าไป
วิดคาการดwดกลvนแ งด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง Spectrophotometer ทควิามย่าง วิธีการวิเคราวิคลvน 420 นาโนเมตัวอย่าง วิธีร น%าคาทได"มาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา
SO4210) Chloride (Cl-)
ไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+า% ด"วิย่าง วิธีการวิเคร ารละลาย่าง วิธีการวิเครมาตัวอย่าง วิธีรฐาน น%าปรมาตัวอย่าง วิธีรทไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีได"มาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา Cl- ตัวอย่าง วิธีอไป
11) Grease & Oil
น+%ามนและไขมนในตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%า,ะถwก กดด"วิย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีวิท%าละลาย่าง วิธีการวิเคร (n-Hexane) ,ากน+นน%า วินทเปzน
ตัวอย่าง วิธีวิท%าละลาย่าง วิธีการวิเครไประเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งย่าง วิธีการวิเครให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"แห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ง แล"วิช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนก วินทเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลvอ เพvอน%ามาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา Grease & Oil
12) Total Coliform Bacteria (TCB)
น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%าใ ลงในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลอดทบรร,อาห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งารเห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลวิน%าไปเพาะเช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+อในตัวอย่าง วิธีw"อบเพาะเช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+อเปzนเวิลา
48 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลอดทเกดแก} ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"yลบวิก (Positive) น%าไปตัวอย่าง วิธีรวิ,วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งข+นย่าง วิธีการวิเครvนย่าง วิธีการวิเครน โดย่าง วิธีการวิเครถาย่าง วิธีการวิเครเช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+อใ ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลอดอาห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาร
เห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลวิ EC เพาะเช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+อในตัวอย่าง วิธีw"อบเพาะเช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+อ 24 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง แล"วิอานyลอกคร+งห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลอดทเกดแก} ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"yลบวิก (Positive) น%าyล
ทได"เป„ดตัวอย่าง วิธีารางห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาดรรช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิน MPN ก,ะทราบคา Total Coliform Bacteria
13) Total Iron (Total Fe), Total Manganese (Mn), Total Chromium (Total Cr), Zinc
(Zn), Total Aluminium (Al), Nickel (Ni) และ Copper (Cu)
ย่าง วิธีการวิเครอย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%าด"วิย่าง วิธีการวิเครกรดไนตัวอย่าง วิธีรกเข"มข"น กรอง ารละลาย่าง วิธีการวิเครทย่าง วิธีการวิเครอย่าง วิธีการวิเคร มบwรณแล"วิyานกระดา(กรอง
,ากน+นน%า ารละลาย่าง วิธีการวิเครทได"มาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง Inductively Coupled Plasma (ICP) น%าคาทอานได"ไปค%านวิณ
ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา Total Fe, Total Mn, Total Cr, Zinc, Total Aluminium, Nickel และ Copper และ ตัวอย่าง วิธีอไป
14) Lead (Pb), Mercury (Hg), Arsenic (As), Cadmiun (Cd) และ Selenium (Se)
ย่าง วิธีการวิเครอย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางน+%าด"วิย่าง วิธีการวิเครกรดไนตัวอย่าง วิธีรกเข"มข"น กรอง ารละลาย่าง วิธีการวิเครทย่าง วิธีการวิเครอย่าง วิธีการวิเคร มบwรณแล"วิ yานกระดา(กรอง
,ากน+นน%า ารละลาย่าง วิธีการวิเครทได"มาวิดคาการดwดกลvนแ งด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
น%าคาทอานได"ไปค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา Lead, Mercury, Arsenic, Cadmiun และ Selenium ตัวอย่าง วิธีอไป
15) Total Hardness
ปรบ pH ของตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"เทากบ 10 ,ากน+นน%าไปไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีกบ ารละลาย่าง วิธีการวิเครมาตัวอย่าง วิธีรฐาน EDTA น%า
ปรมาตัวอย่าง วิธีรทใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"ในการไตัวอย่าง วิธีเตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีมาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคา Total Hardness
16) Hexavalent Chromium (Cr6+)
กรองตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างน+% า แล" วิ เตัวอย่าง วิธี ม ารละลาย่าง วิธีการวิเคร ท ท% า ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" เ กด ,ากน+ น น% า ไปวิดการดw ด กลv น แ งท
ควิามย่าง วิธีการวิเคราวิคลvน 540 นาโนเมตัวอย่าง วิธีร ด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง Spectrophotometer น%าคาทได"มาค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา Hexavalent Chromium

3.5

การติตามมาตรการป้องกรวจวเ!ราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมR-!ณ
" ภาพดน

ท%าการย่าง วิธีการวิเคร อย่าง วิธีการวิเคร ตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างดนแห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ง (Dry Weight) ด"วิ ย่าง วิธีการวิเคร ก รดไนตัวอย่าง วิธี ร ก (HNO3) ไฮโดรเ,นเปอรออกไ#ด
(H2O2) และกรดไฮโดรคลอรก (HCl) น%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางทyานการย่าง วิธีการวิเครอย่าง วิธีการวิเครมากรองด"วิย่าง วิธีการวิเครกระดา(กรอง แล"วิปรบปรมาตัวอย่าง วิธีรเปzน
100 mL ,ากน+ นน%าไปวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง ด" วิย่าง วิธีการวิเคร Inductively Coupled Plasma (ICP) แล" วิน%าคาท อานได" ไปค%านวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งา
คา Total Mn, Total Pb, Total Cr และ Total Fe

โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรบัติตามมาตรการปติตามมาตรการป้องกติตามมาตรการป้องกามมาติตามมาตรการป้องกรการปองกนและแกไขผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม
และมาติตามมาตรการป้องกรการติตามมาตรการป้องกดติตามมาตรการป้องกามติตามมาตรการป้องกรวจสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3อบัติตามมาตรการปผลกระทบัติตามมาตรการปสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

3.6

บัติตามมาตรการปทท 3
ว การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3งแวดลอม

การติตามมาตรการป้องกรวจวด!"ณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ถานประกอบัติตามมาตรการปการ

การตัวอย่าง วิธี รวิ,วิดคณภาพอากาศใน ถานประกอบการ ของโครงการโรงงานyลตัวอย่าง วิธี เห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง ลกแyนรดเย่าง วิธีการวิเครน
ด%าเนนการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดคาควิามเข"มข"นของ Hydrogen Chloride (HCl), Total Dust และ Respirable Dust ,%านวิน
1 ถาน คvอ บรเวิณ Pickling Line #$งมวิธีกาการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดดงน+
1) ก^าซไฮโดรเจน!ลอไรด- (HCl)
ท% า การเกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างโดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" เ ครv อง Personal Pump ตัวอย่าง วิธี อกบช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ ด Low Flow Adapter และ
Rotameter (Low Flow) ทyานการ อบเทย่าง วิธีการวิเครบควิามถwกตัวอย่าง วิธี"อง ปรบอตัวอย่าง วิธีราการดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศในช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิง 0.2-0.5
ลตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีอนาท ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ได"ปรมาณอากาศ 3-100 ลตัวอย่าง วิธีร ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลอดดwด#บตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศ (Sorbent Tube) และห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งอxอย่าง วิธีการวิเครล
ทห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลอดแล"วิแช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิเย่าง วิธีการวิเครนทอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwม 4 oC ,ากน+น,$งน%ามาท%าการ กดและน%าตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางท กดได"ไปวิดด"วิย่าง วิธีการวิเครเครvอง Iron
Chromatograph (IC) แล"วิ ,$ง น% า คาทได"ไ ปค% า นวิณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง า คาก}า #ไฮโดรเ,นคลอไรด (HCl) ในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น วิย่าง วิธีการวิเคร ม ลลกรม
ตัวอย่าง วิธีอลwกบาศกเมตัวอย่าง วิธีร (mg/m3) ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งรvอ วินในล"าน วิน (ppm) ตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิธีกาวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง NIOSH 7903
2) การติตามมาตรการป้องกรวจวดฝุ่นล"MนละอองทHงห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRมด (Total Dust)
ท% า การเกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างโดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" เ ครv อง Personal Pump ตัวอย่าง วิธี อเข" า กบช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ ด Rotameter (High Flow)
ดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศด"วิย่าง วิธีการวิเครอตัวอย่าง วิธีรา 1-2 ลตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีอนาท yานกระดา(กรองช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด 5 µm PVC ทอย่าง วิธีการวิเครwในตัวอย่าง วิธีลบกรองแบบ
3-Pieces Cassette Filter เกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเครางให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ไ ด" ป รมาตัวอย่าง วิธี ร อากาศ 7-133 ลตัวอย่าง วิธีร การตัวอย่าง วิธี ดตัวอย่าง วิธี+ งเครv องมv อ เกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร าง
ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ องอากาศเข" า อย่าง วิธีการวิเครw ในระดบการห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง า ย่าง วิธีการวิเคร ใ ,ของพนกงาน (Breathing Zone) การวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง ตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง" น% า
กระดา(กรองทเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางแล"วิมาควิบคมควิามช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+นและช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกเพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาyลตัวอย่าง วิธีางของน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกกอนและห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลงเกบ
ตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร าง (วิธีกา Pre and Post Weight Difference) โดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" เ ครvองช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงน+% า ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง น กท ามารถอานคาได" แ มนย่าง วิธีการวิเคร% า และ
yานการ อบเทย่าง วิธีการวิเครบ (Calibration) แล"วิ เพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง NIOSH 0500
3) การติตามมาตรการป้องกรวจวดฝุ่นล"Mนทสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3ามารถเขาสิ่งแวดล้อม                               	บทที่ 3w+ระบัติตามมาตรการปบัติตามมาตรการปทางเดนห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRายใจได (Respirable Dust)
ท% า การเกบตัวอย่าง วิธี วิอย่าง วิธีการวิเคร างโดย่าง วิธีการวิเคร ใ ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ" เ ครv อง Personal Pump ตัวอย่าง วิธี อเข" า กบช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ ด Cyclone Respirable Dust
เพvอคดแย่าง วิธีการวิเครก{|นทมขนาดให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งญกวิา 10 ไมครอน ออกไป ปรบอตัวอย่าง วิธีราการดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศแบบ High Flow โดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"
อตัวอย่าง วิธีราการดwดตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศ 1.7 ลตัวอย่าง วิธีรตัวอย่าง วิธีอนาท (±ไมเกน 5 % ) yานกระดา(กรองช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด 5 µm PVC ทอย่าง วิธีการวิเครwใน
ตัวอย่าง วิธีลบกรองแบบ 3-Pieces Cassette Filter ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ได"ปรมาตัวอย่าง วิธีร ตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางอากาศ 20-400 ลตัวอย่าง วิธีร การตัวอย่าง วิธี ดตัวอย่าง วิธี+ งเครvองมvอ
เกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิองอากาศเข"าอย่าง วิธีการวิเครwในระดบการห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาย่าง วิธีการวิเครใ,ของพนกงาน (Breathing Zone) การวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง
ให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"น%ากระดา(กรองทเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเครางแล"วิมาควิบคมควิามช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิv+นและช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกเพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาyลตัวอย่าง วิธีางของน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกกอนและ
ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งลงเกบตัวอย่าง วิธีวิอย่าง วิธีการวิเคราง (วิธีกา Pre and Post Weight Difference) โดย่าง วิธีการวิเครใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"เครvองช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิงน+%าห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกท ามารถอานคาได" แมนย่าง วิธีการวิเคร%า
และyานการ อบเทย่าง วิธีการวิเครบ (Calibration) แล"วิ เพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาน+า% ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนกของ{|นตัวอย่าง วิธีามมาตัวอย่าง วิธีรฐานวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง NIOSH 0600
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เครvองมvอและอปกรณทใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"ในการตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดระดบควิามร"อน ประกอบด"วิย่าง วิธีการวิเคร ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิดเทอรโมมเตัวอย่าง วิธีอร #$งใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิ"วิด
อณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมของกระเปาะเป‚ย่าง วิธีการวิเครก (NWB) อณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมของกระเปาะแห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"ง (DB) และอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมของแบลกโกลบ (GT)
โดย่าง วิธีการวิเครอานอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภwมในห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครองศาเ#ลเ#ย่าง วิธีการวิเคร oC เทอรโมมเตัวอย่าง วิธีอรท+ง 3 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด ,ะตัวอย่าง วิธี+งอย่าง วิธีการวิเครwกบขาตัวอย่าง วิธี+ง ท%าการวิดทควิาม wง
,ากพv+นระดบห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งน"าอกของพนกงาน และตัวอย่าง วิธี"องปรบให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"เทอรโมมเตัวอย่าง วิธีอรท+ง 3 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด ตัวอย่าง วิธี+งฉากกบพv+นราบ โดย่าง วิธีการวิเครตัวอย่าง วิธี"องให์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง"อย่าง วิธีการวิเครw
ในแนวิระนาบเดย่าง วิธีการวิเครวิกน ท%าการวิดระดบควิามร"อนประมาณ 2 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิวิโมง บนท$กคาอณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภมw ของเทอรโมมเตัวอย่าง วิธีอรท+ง 3 ช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนินด
(ห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งนวิย่าง วิธีการวิเครเปzน oC) ,ากน+นน%าคาทได"มาค%านวิณเพvอห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งาคาระดบควิามร"อนในบรเวิณทป•บตัวอย่าง วิธีงานทตัวอย่าง วิธีรวิ,วิดเปzน
อณห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งภมw เวิทบลบโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT)
โรงงานผลติตามมาตรการป้องกเห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*น
บัติตามมาตรการปรษัท ท เห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRล*กแผ+นรดเย*นไทย จEากด (มห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมRาชุมชน@耀sน)
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