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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครือ่ งยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด
_____________________________________
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง การกํา หนดมาตรฐานค า ควั น ดํา ของรถยนต ที่ใ ช เครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัดที่กําหนดไวโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช
เครื่อ งยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 เพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจวัด ใหมีความชัดเจน และเปนไปตาม
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดํา
ของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนต” หมายความวา รถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบ
จุดระเบิด
ดวยการอัด
“ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
“ควันดํา (Smoke)” หมายความวา สวนประกอบของไอเสียจากเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการ
อัด ที่สามารถดูดกลืนแสงและสะทอนแสง หรือหักเหแสงได
“มีภาระ” หมายความวา ภาวะที่เครื่องยนตใชกําลังงานในการขับเคลื่อนใหลอรถยนตหมุน
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับรถยนตที่ใชในทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ข อ ๔ กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตขณะเครื่องยนตไมมีภาระ โดยคาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ
๔๕ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบ
ความทึบแสง
ข อ ๕ กํา หนดมาตรฐานค า ควั น ดํา จากรถยนต ขณะเครื่ อ งยนตมี ภ าระและอยูบน เครื่อ งทดสอบ
โดยคาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ ๓๕ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อ
ตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง
ขอ ๖ วิธีตรวจวัดคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ
และขณะเครื่องยนตมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่
( นาย สุวิทย คุณกิตติ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก
ทาย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด
ขอ ๑ บทนิยาม
“เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง (Opacimeter)” หมายความวา เครื่องมือตรวจวัด
ควันดําโดยใหควันดําไหลผานชองวัดแสงของเครื่องมือ และวัดคาของแสงที่ทะลุผานควันดํา โดยตรวจวัดคาเปน
หนวยรอยละ
“ความเร็วรอบสูงสุด” หมายความวา ความเร็วรอบของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด ขณะ
เรงเครื่องยนตสูงสุดโดยไมมีภาระ และระบบถายกําลังจากเครื่องยนตไปยังลอรถยนตอยูในสภาพไมทํางาน
“สภาพภาระสูงสุด” หมายความวา สภาพของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัดขณะที่ใหกําลังสูงสุด
โดยมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ
“ระยะความยาวของทางเดินแสง (Effective Optical Path Length)” หมายความวา ระยะ
ความยาวของทางเดินแสงที่ถูกปดกั้นดวยควันดําในขณะตรวจวัด
“ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (Standard Effective Optical Path Length)”
หมายความว า ระยะความยาวของทางเดินแสงเท ากับ ๗๖ มิล ลิเมตร หรือระยะอื่นที่เทียบได กับระยะ ๗๖
มิลลิเมตร
“ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน” หมายความวา ระยะความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิด
แสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงที่ใหคาสเปกตรัมสูงสุดเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร
ขอ ๒ เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหเปนตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต
(Society of Automotive Engineers ) ที่ SAE J 1667 หรือ ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหง
ยุโรป (Economic Commission for Europe Regulation) ที่ ECE R 24 หรือ มาตรฐานขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 11614 หรือ
ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ
ขอ ๓ การเตรียมรถยนตกอนการทดสอบใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จอดรถยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง
(๒) ปดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต และระบบเบรคไอเสีย (ถามี)
(๓) เดินเครื่องยนต ใหอยูในอุณหภูมิใชงานปกติ
(๔) ตรวจสอบทอไอเสียของรถยนตวามีรอยรั่วหรือไม หากมีรอยรั่ว ใหระงับการตรวจวัดไว
กอนจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณ
(๕) ตรวจสอบความผิดปกติ ของอุปกรณเครื่องยนต เชน ปมน้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณควบคุม
ความเร็วรอบเครื่องยนต (Governor) โดยการทดลองเหยียบคันเรงอยางชา ๆ ใหความเร็วรอบของเครื่องยนต
คอยๆ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ที ล ะน อ ย จนกระทั่ ง ถึ ง ความเร็ ว รอบสู ง สุ ด ขณะเร ง เครื่ อ งยนต ให สั ง เกต หรื อ ฟง เสี ย ง

สิ่ งผิ ดปกติ ข องเครื่ องยนต ถ า พบอาการผิ ด ปกติ ที่ อ าจทํา ใหเ ครื่ อ งยนต เ สีย หาย หรื อไม ปลอดภัย ใหระงับ
การตรวจวัดรถยนตจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณ
(๖) เรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรงไมนอยกวาสองครั้ง กอนทําการตรวจวัดควันดํา เพื่อไล
ฝุนผงเขมาที่ตกคางออกจากทอไอเสีย
(๗) กรณีที่มีทอไอเสียมากกวาหนึ่งทอ ใหตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสียที่มีปริมาณควันดํา
มากที่สุด
-๒–
ขอ ๔ การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
(ก) การทําความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) เลนสกระจกรับแสง และการ
ปรับแตงเครื่องมือ (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือ
(ข) จัด เตรีย มอุป กรณปองกัน เครื่อ งมือตรวจวัด จากการรบกวนภายนอก เชน ลม ฝุน
ละออง หรือแสงรบกวน ที่จะมีผลใหการตรวจวัดผิดพลาด
(ค) การติดตั้งหัววัดกับทอไอเสียของรถยนต และระยะความยาวของทางเดินแสงขณะ
ตรวจวัดจริง ใหเปนไปตามภาพที่ ๑-๔
(๒) กรณีใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานบางสวน
(ก) การทําความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) เลนสกระจกรับแสง และการ
สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหัววัดเขาไปในทอไอเสีย ของรถยนต โดยใหปลายของหัววัดอยูหางจากผนังทอ
ไอเสียไมนอยกวา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ใหเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของ
ระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสง (Light Source) และตัวรับแสง (Light Detector) ของเครื่องมือที่ถูกปดกั้น
ดวยควันดํา
ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดคาควันดําของรถยนต สามารถดําเนินการได ๒ วิธี ดังตอไปนี้
(๑) ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ
(ก) การจัดเตรียมรถยนตและเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหเปนไปตามขอ ๓ และ ๔
(ข) จอดรถยนตอยูกับที่ในสภาพไมมีภาระ
(ค) เรงเครื่องยนตและเก็บตัวอยา งคาควันดํา โดยการตรวจวัด คา ควัน ดํา ดว ยเครื่อ งมือ
ตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง ใหเรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรง และคงไวที่ความเร็วรอบสูงสุด
ไวไมนอยกวาสองวินาที และบันทึกคาสูงสุดของควันดําที่ตรวจวัดได
(ง) ใหตรวจวัดคาควันดําสองครั้ง โดยใชคาสูงสุดที่วัดไดเปนเกณฑตัดสิน
(จ) ถารอยละของคาควันดําที่ตรวจวัดไดทั้งสองครั้งแตกตางกันเกินกวาหา ใหยกเลิกการ
ตรวจวัดทั้งสองครั้งและดําเนินการตรวจวัดคาควันดําใหมอีกสองครั้ง จนกวารอยละของคาควันดําที่วัดไดทั้งสอง
ครั้งจะแตกตางกันไมเกินกวาหา

(๒) ขณะเครื่องยนตมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ ใหดําเนินการตอไปนี้
(ก) การจัดเตรียมรถยนตและเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหเปนไปตามขอ ๓ และ ๔
(ข) จัดใหลอสงกําลังของรถยนตที่จะตรวจวัดคาควันดําอยูบนลูกกลิ้ง (Roller Unit) ของ
เครื่องทดสอบ
(ค) ใหเรงเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนลอไปตามปกติ พรอมใสภาระใหกับเครื่องยนตจนกระทั่ง
เครื่องยนตอยูในสภาพภาระสูงสุด
(ง) หลังจากนั้นใหลดความเร็วรอบของเครื่องยนตลงมาเหลือรอยละหกสิบพรอมดําเนินการ
ตรวจวัดควันดํา หลังจากที่คงความเร็วรอบของเครื่องยนตในระดับนั้นไวแลวไมนอยกวาหาวินาที โดยการตรวจวัดคา
ควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง และบันทึกคา สูงสุดของควันดํา ที่ตรวจวัดได
(จ) ใหตรวจวัดคาควันดําสองครั้ง และใหใชคาสูงสุดทีต่ รวจวัดไดเปนเกณฑตัดสิน
-๓–
(ฉ) ถารอยละของคาควันดํา ที่ตรวจวัดไดทั้งสองครั้งแตกตา งกันเกิน กวาหา ให ยกเลิกการ
ตรวจวัดทั้งสองครั้งและดําเนินการตรวจวัดคาควันดําใหมอีกสองครั้ง จนกวารอยละของคาควันดําที่วัดไดทั้งสอง
ครั้งจะแตกตางกันไมเกินกวาหา
ขอ ๖ การคํานวณคาควันดําเมื่อใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงแตกตางจากระยะความยาวของ
ทางเดินแสงมาตรฐาน และความยาวคลื่นแสงใหคํานวณคาควันดําที่ตรวจวัดได เปนคาควันดําที่ระยะความยาว
ของทางเดินแสงมาตรฐาน ตามสมการที่ ๑
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โดยที่
NLs = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
NLm = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (%)
Ls = ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (มิลลิเมตร)
Lm = ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (มิลลิเมตร)
(๒) กรณีแหลงกําเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหคาสเปกตรัมสูงสุด
เทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร คาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (NLs) จะเทากับคาควันดําที่
ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (Ns)

(๓) กรณีแหลงกําเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหคาสเปกตรัมสูงสุด
ไมเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ให นํา คาควันดํา ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานตาม ขอ ๖ (๑) มา
คํานวณเปนคาควันดําที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน ตามสมการที่ ๒
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โดยที่
Ns = รอยละของคา ควันดํา ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ ระยะ
ความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (%)
NLs = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
Ws = ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (นาโนเมตร)
Wm = ระยะความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิดแสงขณะตรวจวัดจริง (นาโนเมตร)

-๔–
ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมดกับทอไอ
เสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๑ สําหรับทอไอเสียวงกลมชนิดตรง

หมายเหตุ
๑)
๒)

หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมดกับทอไอ
เสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๒ สําหรับทอไอเสียวงกลมชนิดทอบากทํามุม

หมายเหตุ
๑)
๒)

หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

-๕–
ภาพแสดงการติดตั้งหัว วัดเครื่องมื อตรวจวัดควันดํ าระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้ งหมดกับท อ
ไอเสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๓ สําหรับทอไอเสียวงกลมชนิดโคง

หมายเหตุ
๑)
ทั้งหมด
๒)

หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันระบบความทึบแสงแบบไหลผาน
Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

-๖–
ภาพแสดงการติดตั้งหัว วัดเครื่องมื อตรวจวัดควันดํ าระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้ งหมดกับท อ
ไอเสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๔ สําหรับทอไอเสียที่ไมเปนวงกลมชนิดทอตรง

หมายเหตุ
๑)
ทั้งหมด
๒)

หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันระบบความทึบแสงแบบไหลผาน
Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

