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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต
โดยที่ ได มีก ารปฏิ รูป ระบบราชการโดยใหมี การจั ดตั้ งกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต
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 แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ และโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแหงชาติ จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“รถจักรยานยนต” หมายความวา รถจักรยานยนต ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
“ทาง” หมายความวา ทาง ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
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“เครื่องมือวัดควันขาว” หมายความวา เครื่องมือวัดควันระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
(Full Flow Opacity) ที่ใหควันขาวทั้งหมดไหลผานชองวัดแสงและวัดคาของแสงที่ทะลุผานควันขาว
โดยวัดคาเปนหนวยรอยละของความทึบแสง
“ความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุด” หมายความวา ความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุดของเครื่องยนต
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับแกรถจักรยานยนตที่ใชในทาง
ขอ ๔ มาตรฐานคา ควัน ขาวจากทอไอเสี ยของรถจักรยานยนต ต องไมเกิ น รอ ยละ ๓๐
เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือวัดควันขาว
ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต ใหเปนไปตามภาคผนวก
ทายประกาศนี้
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก
ทาย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต
ขอ ๑ การเตรียมรถจักรยานยนตกอนตรวจวัดควันขาว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) จอดรถจักรยานยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวา งและเดินเครื่องยนตใหอยู
ในอุณหภูมิใชงานปกติ
(๒) ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณเครือ่ งยนต ดวยการเรงเครื่องยนตอยางชาๆ
จนถึงความเร็วรอบสามในสี่ของความเร็วรอบที่ใหกาํ ลังสูงสุดโดยในขณะเรงเครือ่ งยนตใหสงั เกต
หรือฟงเสียงสิง่ ผิดปกติของเครือ่ งยนต
ถาพบอาการผิดปกติที่อาจทําใหเครื่องยนตเสียหาย
หรือไมปลอดภัย ใหระงับการทดสอบไวจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพทีส่ มบูรณ
ขอ ๒ การเตรียมเครื่องมือวัดควันขาว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ทําความสะอาดเครื่องมือ เชน หัววัด เลนสกระจกรับแสง และปรับแตง
เครื่องมือวัดควันขาว ตามคูมือการใชงานของผูผลิตเครื่องมือวัดควันขาว
(๒) จัดเตรียมอุปกรณเพือ่ ปองกันเครือ่ งมือวัดควันขาวถูกรบกวนจากภายนอก
เชน ลม ฝุน ละออง หรือแสง ซึง่ จะทําใหผลการตรวจวัดผิดพลาด ตามคูมือการใชงานของผูผ ลิต
เครือ่ งมือวัดควันขาว
(๓) ติดตัง้ อุปกรณเสริมตอปลายทอไอเสียที่มีลกั ษณะเปนทอกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายใน ๒ นิ้ว เขากับปลายทอไอเสียรถจักรยานยนต โดยใหระยะหางระหวางปลายทอ
ไอเสียและปลายอุปกรณเสริมหางกันไมเกิน ๔ นิ้ว
(๔) ติดตั้งหัววัดของเครือ่ งมือวัดควันขาวเขากับปลายทออุปกรณเสริมทีต่ อ กับ
ปลายทอไอเสีย โดยใหทางผานของแสงอยูกงึ่ กลางทออุปกรณเสริมและหางจากปลายทอ
อุปกรณเสริมไมเกิน ๕ เซนติเมตร ดังภาพ

-๒ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกับปลายทอไอเสีย
อุปกรณเสริมตอจาก
ปลายทอไอเสีย

ทอไอเสีย

เสนผานศูนยกลางภายใน ๒ นิ้ว
ก

ก

ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียกับ
ปลายทออุปกรณเสริมไมเกิน ๔ นิ้ว

หมายเหตุ

หางจากปลายทออุปกรณเสริม
ไมเกิน ๕ เซนติเมตร

ก-ก

๑.
หมายความถึง หัววัดของเครือ่ งมือวัดควันขาว
๒. ก-ก หมายความถึง ภาพตัดขวางของทออุปกรณเสริม
ขอ ๓ วิธีการตรวจวัดควันขาวจากไอเสียของรถจักรยานยนต ใหทําตาม

ขั้นตอนดังนี้
(๑) การเตรียมรถจักรยานยนตและเครื่องมือวัดควันขาวใหเปนไปตามขอ ๑ และ ๒
(๒) จอดรถจักรยานยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง
(๓) เรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนถึงความเร็วรอบสามในสี่ของความเร็วรอบที่ให
กําลังสูงสุด จากนั้นปลอยคันเรงเพือ่ ใหเครือ่ งยนตกลับมาสูรอบเดินเบา
(๔) เรงเครือ่ งยนตตามวิธีใน (๓) ซ้ํากัน ๕ ครั้ง โดยใหบันทึกคาสูงสุดของควันขาว
ที่ตรวจวัดไดในแตละครั้ง ถาผลการตรวจวัดทัง้ ๕ ครั้งไมเกินคามาตรฐาน ใหถอื วารถจักรยานยนต
คันดังกลาวมีคาควันขาวเปนไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด และไมตอ งตรวจวัดตอจนครบทั้ง ๑๕ ครั้ง
แตถา ผลการตรวจวัดครัง้ ใดครัง้ หนึง่ มีคา ควันขาวเกินมาตรฐานที่กาํ หนด ใหทาํ การตรวจวัดตอ
จนครบ ๑๕ ครัง้ และใหบันทึกคาสูงสุดของควันขาวทีต่ รวจวัดไดในครัง้ ที่ ๑๑ ถึง ๑๕ ไว เพื่อ
นํามาคํานวณหาคาเฉลีย่ และใชเปนเกณฑตัดสิน
(๕) กรณีที่มีทอ ไอเสียมากกวา ๑ ทอ ใหตรวจวัดควันขาวจากทอไอเสียของ
รถจักรยานยนตตาม (๑) ถึง (๔) ทุกทอ และใหใชคาสูงสุดที่ตรวจวัดไดเพื่อใชเปนเกณฑในการ
ตัดสิน

