เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าควันดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็น การสมควรปรับ ปรุงการกาหนดมาตรฐานค่า ควันดาของรถยนต์ที่ ใช้เครื่องยนต์
แบบจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยการอั ด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม มลพิ ษ แก้ ไ ขปั ญ หา PM2.5
จากแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานค่าควัน ดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด ระเบิด ด้วยการอัด ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด และใช้ในทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
“ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
“ควันดา (Smoke)” หมายความว่า ส่วนประกอบของไอเสียจากเครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด ที่สามารถดูดกลืนแสงและสะท้อนแสง หรือหักเหแสงได้
“ไม่มีภาระ” หมายความว่า ภาวะที่เครื่องยนต์ไม่ได้มีการใช้กาลังขับเคลื่อนให้ล้อรถยนต์หมุน
ข้อ ๓ มาตรฐานค่าควัน ดาจากรถยนต์เมื่อตรวจวัด ด้วยเครื่องมือตรวจวัด ควันดาระบบ
วัด ความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดาสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๓๐ ที่ระยะความยาว
ของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน
ข้อ ๔ มาตรฐานค่าควัน ดาจากรถยนต์เมื่อตรวจวัด ด้วยเครื่องมือตรวจวัด ควันดาระบบ
กระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดาสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๔๐ และให้มาตรฐานดังกล่าว
มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕ วิ ธี ก ารตรวจวั ด ค่ า ควั น ด าของรถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ แ บบจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยการอั ด
ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ภาคผนวก
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าควันดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑ บทนิยาม
“เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ด าระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter)” หมายความว่ า
เครื่องมือตรวจวัดควันดา โดยการเก็บตัวอย่างควันดาลงบนกระดาษกรอง และวัดค่าของแสงที่สะท้อนจาก
กระดาษกรอง ซึ่งตรวจวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละ
“เครื่ อ งมื อ ตรวจวัด ควัน ด าระบบความทึ บ แสง (Opacimeter)” หมายความว่ า เครื่อ งมื อ
ตรวจวัดควันดาโดยให้ควันดาไหลผ่านช่องวัดแสงของเครื่องมือ และวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านควันดา ซึ่งตรวจวัด
ค่าเป็นหน่วยร้อยละ
“ความเร็ วรอบสู งสุ ด ” หมายความว่ า ความเร็วรอบของเครื่ องยนต์ ที่ จุ ดระเบิ ดด้ วยการอั ด
ขณะเร่งเครื่องยนต์สูงสุดโดยไม่มีภาระ และระบบถ่ายกาลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อรถยนต์อยู่ในสภาพไม่ทางาน
“ระยะความยาวของทางเดินแสง (Effective Optical Path Length)” หมายความว่า ระยะความยาว
ของทางเดินแสงที่ถูกปิดกั้นด้วยควันดาในขณะตรวจวัด
“ระยะความยาวของทางเดิ น แสงมาตรฐาน (Standard Effective Optical Path Length)”
หมายความว่ า ระยะความยาวของทางเดิ น แสงเท่ ากั บ ๗๖ มิ ล ลิ เมตร หรื อ ระยะอื่ น ที่ เที ย บได้ กั บ ระยะ
๗๖ มิลลิเมตร
“ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน” หมายความว่า ระยะความยาวคลื่นแสงของแหล่งกาเนิดแสง
ของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงที่ให้ค่าสเปกตรัมสูงสุดเท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร
ข้อ ๒ คุณลักษณะของเครื่องมือ
๒.๑ เครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
ยานยนต์ (Society of Automotive Engineers) ที่ SAE J1667 หรือ ข้อกาหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
แห่งยุโรป (Economic Commission for Europe Regulation) ที่ ECE R24 หรือ มาตรฐานขององค์การระหว่าง
ประเทศว่ า ด้ วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 11614 หรื อ
ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ
๒.๒ เครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบกระดาษกรอง ต้องสามารถเก็บปริมาตรตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า
๓๑๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓๔๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลาสองวินาที
ข้อ ๓ การเตรียมรถยนต์ก่อนการทดสอบให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ จอดรถยนต์อยู่กับที่ในตาแหน่งเกียร์ว่าง
๓.๒ ปิดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ และระบบเบรคไอเสีย (ถ้ามี)
๓.๓ เดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ

๒
๓.๔ ตรวจสอบท่อไอเสียของรถยนต์ว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หากมีรอยรั่ว ให้ระงับการตรวจวัดไว้ก่อน
จนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
๓.๕ ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ เครื่องยนต์ เช่น ปั๊ มน้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ ควบคุม
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Governor) โดยทดลองเหยียบคันเร่งอย่างช้าๆ ให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ค่อยๆ
เพิ่ มสู งขึ้ นที ละน้ อย จนกระทั่ งถึ งความเร็ วรอบสู งสุ ด ขณะเร่ งเครื่ องยนต์ ให้ สั งเกต หรือฟั งเสี ยงสิ่ งผิ ดปกติ
ของเครื่องยนต์ ถ้าพบอาการผิดปกติที่อาจทาให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือไม่ปลอดภัย ให้ระงับการตรวจวัดรถยนต์
จนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
๓.๖ เร่ งเครื่ องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุ ดคันเร่งไม่น้อยกว่าสองครั้ง ก่อนท าการตรวจวัดควันด า
เพื่อไล่ฝุ่นผงเขม่าที่ตกค้างออกจากท่อไอเสีย
๓.๗ กรณี ที่มีท่อไอเสี ยมากกว่าหนึ่งท่อ ให้ตรวจวัดค่าควันดาจากท่อไอเสี ยที่มีปริมาณควันดา
มากที่สุด
ข้อ ๔ การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดควันดาให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๔.๑ กรณีที่ใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
(ก) การทาความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) เลนส์กระจกรับแสง และการ
ปรับแต่งเครื่องมือ (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเครื่องมือตรวจวัดจากการรบกวนภายนอก เช่น ลม ฝุ่นละออง
หรือแสงรบกวน ที่จะมีผลให้การตรวจวัดผิดพลาด
(ค) การติ ด ตั้ ง หั ว วั ด กั บ ท่ อ ไอเสี ย ของรถยนต์ และระยะความยาวของทางเดิ น แสง
ขณะตรวจวัดจริง ให้เป็นไปตามภาพที่ ๑ – ๔
๔.๒ กรณีที่ใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน
(ก) การทาความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) เลนส์กระจกรับแสง และการสอบ
เทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียของรถยนต์ โดยให้ปลายของหัววัดอยู่ห่างจากผนังท่อไอเสีย
ไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) ระยะความยาวของทางเดิ นแสงขณะตรวจวัดจริง ให้ เป็ นไปตามคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ
ของระยะห่ างระหว่ างแหล่ งก าเนิ ดแสง (Light Source) และตั วรั บแสง (Light Detector) ของเครื่องมื อที่ ถู กปิ ดกั้ น
ด้วยควันดา
๔.๓ กรณีที่ใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบกระดาษกรอง
(ก) การทาความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) และการสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหั ววัดเข้าไปในท่อไอเสียรถยนต์ โดยให้ ปลายของหัววัดอยู่ห่ างจากผนังท่อไอเสี ย
ไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร

๓
ข้อ ๕ วิธีการตรวจวัดค่าควันดาของรถยนต์ ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ สามารถดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้
๕.๑ การเตรียมรถยนต์และเครื่องมือตรวจวัดควันดาให้เป็นไปตามข้อ ๓ และ ๔
๕.๒ จอดรถยนต์อยู่กับที่ในสภาพไม่มีภาระ
๕.๓ เร่งเครื่องยนต์และเก็บตัวอย่างค่าควันดา ดังนี้
(ก) กรณี ต รวจวั ด ค่ าควั น ด าด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ด าระบบความทึ บ แสง ให้ เร่ ง
เครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง และคงไว้ที่ความเร็วรอบสูงสุดไว้ไม่น้อยกว่าสองวินาที และบันทึกค่าสูงสุด
ของควันดาที่ตรวจวัดได้
(ข) กรณี ตรวจวั ดค่ าควั นด าด้ ว ยเครื่ องมื อตรวจวั ดควั น ด าระบบกระดาษกรอง ให้ เร่ ง
เครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง พร้อมเก็บตัวอย่างควันดาลงบนกระดาษกรองขณะเริ่มกดคันเร่ง
๕.๔ ให้ตรวจวัดค่าควันดาสองครั้ง โดยใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน
๕.๕ ถ้าค่าควันดาที่ตรวจวัดได้ทั้งสองครั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละห้า ให้ยกเลิกการตรวจวัด
ทั้งสองครั้งและดาเนินการตรวจวัดค่าควันดาใหม่อีกสองครั้ง จนกว่าค่าควันดาที่วัดได้ทั้งสองครั้งจะแตกต่างกัน
ไม่เกินกว่าร้อยละห้า
๕.๖ ในกรณี ที่ มี การตรวจวัดซ้ าหลายครั้งแล้ วค่ าควันด ายั งคงเกิ นเกณฑ์ มาตรฐาน แต่ ความ
แตกต่างระหว่างค่าครั้งที่ ๑ และ ๒ แตกต่างกันเกินร้อยละ ๕ ให้ถือว่ารถคันนั้นเกินค่ามาตรฐาน
ข้อ ๖ การคานวณค่าควันดาเมื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสง ให้ดาเนินการดังนี้
๖.๑ กรณีระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงแตกต่างจากระยะความยาวของ
ทางเดินแสงมาตรฐาน ให้ คานวณค่าควันดาที่ตรวจวัดได้ เป็นค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐาน ตามสมการที่ ๑
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สมการที่ ๑

โดยที่
NLs = ร้อยละของค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
NLm = ร้อยละของค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (%)
Ls = ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (มิลลิเมตร)
Lm = ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (มิลลิเมตร)
๖.๒ กรณีแหล่งกาเนิ ดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงให้ค่าสเปกตรัม
สูงสุดเท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (NLs) จะเท่ากับค่าควันดา
ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (Ns)

๔

๖.๓ กรณี แหล่ งกาเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงให้ ค่าสเปกตรัม
สูงสุด ไม่เท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ให้นาค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานตามข้อ ๖.๑
มาคานวณเป็ น ค่าควัน ดาที่ ระยะความยาวทางเดินแสงมาตรฐานและที่ ระยะความยาวคลื่ นแสงมาตรฐาน
ตามสมการที่ ๒
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สมการที่ ๒

โดยที่
Ns = ร้อยละของค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความ
ยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (%)
NLs = ร้อยละของค่าควันดาที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
Ws

= ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (นาโนเมตร)

Wm = ระยะความยาวคลื่นแสงของแหล่งกาเนิดแสงขณะตรวจวัดจริง (นาโนเมตร)
ภาพแสดงการติด ตั้ งหั ว วัด เครื่ องมื อตรวจวัดควัน ด าระบบความทึ บ แสงแบบไหลผ่ านทั้ งหมดกั บ
ท่อ ไอเสี ย ของรถยนต์ และระยะความยาวของทางเดิน แสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกท้ ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าควันดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ
จุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๔.๑ (ค)
ภาพที่ ๑ สาหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดตรง

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

๕
ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมดกับท่อไอเสีย
ของรถยนต์ และระยะความยาวของทางเดิ น แสงขณะตรวจวั ด จริ ง ตามภาคผนวกท้ ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าควันดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุ ดระเบิด
ด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๔.๑ (ค)
ภาพที่ ๒ สาหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อบากทามุม

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง
ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมดกับท่อไอเสีย
ของรถยนต์และระยะความยาวของทางเดิ นแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อ กาหนดมาตรฐานค่าควันดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๔.๑ (ค)

๖

ภาพที่ ๓ สาหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดโค้ง

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง
ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมดกับท่อไอเสีย
ของรถยนต์และระยะความยาวของทางเดิ นแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าควันดาของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๔.๑ (ค)

๗

ภาพที่ ๔ สาหรับท่อไอเสียที่ไม่เป็นวงกลมชนิดท่อตรง

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดาระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

