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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานคาควัน ดําของรถยนตที่ใ ชเครื่องยนต
แบบจุดระเบิดดวยการอัดที่กําหนดไวโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนต
ที่ใชเครื่องยนตดีเซล ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหครอบคลุมถึงเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอั ดไมว าจะใชพ ลัง งานชนิด ใด รวมทั้ งปรับ ปรุ งวิ ธีก ารตรวจวัด ที่กํ าหนดไว โดยประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทั้งสองฉบับดังกลาว ใหมีความชัดเจน และเปนไป
ตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหง กฎหมาย รัฐ มนตรี วาการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอม โดยคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล ลงวันที่ ๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๑
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ขอ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนต” หมายความวา รถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต ที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด
“ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
“ควันดํา (Smoke)” หมายความวา สวนประกอบของไอเสียจากเครื่องยนตแ บบจุดระเบิด
ดวยการอัดที่สามารถดูดกลืนแสงและสะทอนแสง หรือหักเหแสงได
“มีภาระ” หมายความวา ภาวะที่เครื่องยนตใชกําลังงานในการขับเคลื่อนใหลอรถยนตหมุน
ขอ ๓ กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตขณะเครื่องยนตไมมีภาระ ไวดังตอไปนี้
(๑) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ ๔๕ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะ
ความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง
(๒) คาควัน ดําสูงสุดไมเกิน รอยละ ๕๐ เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควัน ดําระบบ
กระดาษกรอง
ขอ ๔ กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตขณะเครื่องยนตมีภาระ และอยูบนเครื่องทดสอบ
ไวดังตอไปนี้
(๑) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ ๓๕ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะ
ความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง
(๒) คาควัน ดําสูงสุดไมเกิน รอยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควัน ดําระบบ
กระดาษกรอง
ขอ ๕ วิ ธี ต รวจวั ด ค า ควั น ดํ า ของรถยนต ที่ ใ ช เ ครื่ อ งยนต แ บบจุ ด ระเบิ ด ด ว ยการอั ด
ขณะเครื่อ งยนต ไมมี ภาระ และขณะเครื่องยนตมี ภาระ และอยูบ นเครื่อ งทดสอบ ใหเ ปน ไปตาม
ที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก
ทาย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด
ขอ ๑ บทนิยาม
“เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter)” หมายความวา
เครื่องมือตรวจวัดควันดํา โดยการเก็บตัวอยางควันดําลงบนกระดาษกรอง และวัดคาของแสงที่สะทอน
จากกระดาษกรอง ซึ่งตรวจวัดคาเปนหนวยรอยละ
“เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง (Opacimeter)” หมายความวา เครื่องมือตรวจวัด
ควันดําโดยใหควันดําไหลผานชองวัดแสงของเครื่องมือ และวัดคาของแสงที่ทะลุผานควันดํา ซึ่งตรวจวัด
คาเปนหนวยรอยละ
“ความเร็วรอบสูงสุด” หมายความวา ความเร็วรอบของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด
ขณะเรงเครื่องยนตสูงสุดโดยไมมีภาระ และระบบถายกําลังจากเครื่องยนตไปยังลอรถยนตอยูในสภาพ
ไมทํางาน
“สภาพภาระสูงสุด” หมายความวา สภาพของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัดขณะที่ใหกําลัง
สูงสุดโดยมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ
“ระยะความยาวของทางเดินแสง (Effective Optical Path Length)” หมายความวา ระยะความยาว
ของทางเดินแสงที่ถูกปดกั้นดวยควันดําในขณะตรวจวัด
“ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (Standard Effective Optical Path Length)”
หมายความวา ระยะความยาวของทางเดินแสงเทากับ ๗๖ มิลลิเมตร หรือระยะอื่นที่เทียบไดกับระยะ ๗๖ มิลลิเมตร
“ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน” หมายความวา ระยะความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิดแสง
ของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงที่ใหคาสเปกตรัมสูงสุดเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร
ขอ ๒ คุณลักษณะของเครื่องมือ
(๑) เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
ยานยนต (Society of Automotive Engineers ) ที่ SAE J 1667 หรือ ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
แหงยุโรป (Economic Commission for Europe Regulation) ที่ ECE R 24 หรือ มาตรฐานขององคการ
ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 11614 หรือ
ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ
(๒) เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง ตองสามารถเก็บปริมาตรตัวอยางได
ไมนอยกวา ๓๑๕ ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน ๓๔๕ ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลาสองวินาที
ขอ ๓ การเตรียมรถยนตกอนการทดสอบใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จอดรถยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง
(๒) ปดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต และระบบเบรคไอเสีย (ถามี)
(๓) เดินเครื่องยนตใหอยูในอุณหภูมิใชงานปกติ

-๒(๔) ตรวจสอบทอไอเสียของรถยนตวามีรอยรั่วหรือไม หากมีรอยรั่วใหระงับการตรวจวัด
ไวกอนจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณ
(๕) ตรวจสอบความผิดปกติ ของอุปกรณเครื่องยนต เชน ปมน้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณควบคุม
ความเร็วรอบเครื่องยนต (Governor) โดยการทดลองเหยียบคันเรงอยางชา ๆ ใหความเร็วรอบของเครื่องยนต
คอยๆ เพิ่มสูงขึ้นทีละนอย จนกระทั่งถึงความเร็วรอบสูงสุด ขณะเรงเครื่องยนตใหสังเกต หรือ ฟง เสีย งสิ่ง
ผิดปกติของเครื่องยนต ถาพบอาการผิดปกติที่อาจทําใหเครื่องยนตเสียหาย หรือไมปลอดภัย ใหระงับการ
ตรวจวัดรถยนตจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณ
(๖) เรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรงไมนอยกวาสองครั้ง กอนทําการตรวจวัดควันดํา
เพื่อไลฝุนผงเขมาที่ตกคางออกจากทอไอเสีย
(๗) กรณีที่มีทอไอเสียมากกวาหนึ่งทอ ใหตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสียที่มีปริมาณ
ควันดํามากที่สุด
ขอ ๔ การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
(ก) การทําความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) เลนสกระจกรับแสง และ
การปรับแตงเครื่องมือ (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือ
(ข) จัดเตรียมอุปกรณปองกันเครื่องมือตรวจวัดจากการรบกวนภายนอก เชน ลม
ฝุนละออง หรือแสงรบกวน ที่จะมีผลใหการตรวจวัดผิดพลาด
(ค) การติดตั้งหัววัดกับทอไอเสียของรถยนต และระยะความยาวของทางเดินแสงขณะ
ตรวจวัดจริง ใหเปนไปตามภาพที่ ๑ - ๔
(๒) กรณีใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานบางสวน
(ก) การทําความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) เลนสกระจกรับแสง และ
การสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหัววัดเขาไปในทอไอเสียของรถยนต โดยใหปลายของหัววัดอยูหางจากผนัง
ทอไอเสียไมนอยกวา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ใหเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสง (Light Source) และตัวรับแสง (Light Detector) ของเครื่องมือที่ถูก
ปดกั้นดวยควันดํา
(๓) กรณีที่ใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
(ก) การทําความสะอาดเครือ่ งมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) และการสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัด (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหัววัดเขาไปในทอไอเสียรถยนต โดยใหปลายของหัววัดอยูหางจากผนังทอไอเสีย
ไมนอยกวา ๐.๕ เซนติเมตร
ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดคาควันดําของรถยนต สามารถดําเนินการได ๒ วิธี ดังตอไปนี้
(๑) ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ
(ก) การเตรียมรถยนตและเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหเปนไปตามขอ ๓ และ ๔

-๓(ข) จอดรถยนตอยูกับที่ในสภาพไมมีภาระ
(ค) เรงเครื่องยนตและเก็บตัวอยางคาควันดํา ดังนี้
(๑.๑) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง
ใหเรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรง และคงไวที่ความเร็วรอบสูงสุดไวไมนอยกวาสองวินาที และ
บันทึกคาสูงสุดของควันดําที่ตรวจวัดได
(๑.๒) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
ใหเรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรง พรอมเก็บตัวอยางควันดําลงบนกระดาษกรองขณะเริ่มกดคันเรง
(ง) ใหตรวจวัดคาควันดําสองครั้ง โดยใชคาสูงสุดที่วัดไดเปนเกณฑตัดสิน
(จ) ถาคาควันดําที่ตรวจวัดไดทั้งสองครั้งแตกตางกันเกินกวารอยละหาใหยกเลิกการ
ตรวจวัดทั้งสองครั้งและดําเนินการตรวจวัดคาควันดําใหมอีกสองครั้ง จนกวาคาควันดําที่วัดไดทั้งสองครั้ง
จะแตกตางกันไมเกินกวารอยละหา
(๒) ขณะเครื่องยนตมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ
(ก) การเตรียมรถยนตและเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหเปนไปตามขอ ๓ และ ๔
(ข) จัดใหลอสงกําลังของรถยนตที่จะตรวจวัดคาควันดําอยูบนลูกกลิ้ง (Roller Unit)
ของเครื่องทดสอบ
(ค) ใหเรงเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนลอไปตามปกติ พรอมใสภาระใหกับเครื่องยนต
จนกระทั่งเครื่องยนตอยูในสภาพภาระสูงสุด
(ง) หลังจากนั้นใหลดความเร็วรอบของเครื่องยนตลงมาเหลือรอยละหกสิบพรอม
ดําเนินการตรวจวัดควันดํา หลังจากที่คงความเร็วรอบของเครื่องยนตในระดับนั้นไวแลวไมนอยกวาหาวินาที ดังนี้
(๒.๑) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง
ใหบันทึกคาสูงสุดของควันดําที่ตรวจวัดได
(๒.๒) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
ใหเก็บตัวอยางควันดําลงบนกระดาษกรอง
(จ) ใหตรวจวัดคาควันดําสองครั้ง โดยใชคาสูงสุดที่วัดไดเปนเกณฑตัดสิน
(ฉ) ถาคาควันดําที่ตรวจวัดไดทั้งสองครั้งแตกตางกันเกินกวารอยละหาใหยกเลิกการ
ตรวจวัดทั้งสองครั้งและดําเนินการตรวจวัดคาควันดําใหมอีกสองครั้ง จนกวาคาควันดําที่วัดไดทั้งสองครั้ง
จะแตกตางกันไมเกินกวารอยละหา
ขอ ๖ การคํานวณคาควันดําเมื่อใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงแตกตางจากระยะความยาวของ
ทางเดินแสงมาตรฐาน ใหคํานวณคาควันดําที่ตรวจวัดได เปนคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐาน ตามสมการที่ ๑
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สมการที่ ๑

โดยที่
NLs = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
NLm = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (%)
Ls = ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (มิลลิเมตร)
Lm = ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (มิลลิเมตร)
(๒) กรณีแหลงกําเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหคาสเปกตรัม
สูงสุดเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร คาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (NLs) จะเทากับ
คาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (Ns)
(๓) กรณีแหลงกําเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงให ค า สเปกตรั ม
สู ง สุ ด ไม เ ท า กั บ ๕๗๐ นาโนเมตร ให นํา คาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานตาม
ขอ ๖ (๑) มาคํานวณเปนคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่น
แสงมาตรฐาน ตามสมการที่ ๒
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สมการที่ ๒

โดยที่
Ns = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความ
ยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (%)
NLs = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
Ws = ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (นาโนเมตร)
Wm = ระยะความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิดแสงขณะตรวจวัดจริง (นาโนเมตร)

-๕ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมดกับ
ทอไอเสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนต
แบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๑ สําหรับทอไอเสียวงกลมชนิดตรง

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง
ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมดกับ
ทอไอเสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนต
แบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๒ สําหรับทอไอเสียวงกลมชนิดทอบากทํามุม

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

-๖ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมดกับ
ทอไอเสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนต
แบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๓ สําหรับทอไอเสียวงกลมชนิดโคง

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบ
ไหลผานทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

-๗ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมดกับ
ทอไอเสียของรถยนตและระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกทายประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานค า ควั น ดํ า ของรถยนต ที่ ใ ช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๔ สําหรับทอไอเสียที่ไมเปนวงกลมชนิดทอตรง

หมายเหตุ
๑)
หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบ
ไหลผานทั้งหมด
๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

