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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

เร่ือง   กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  
และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน 

คาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“รถจักรยานยนต”  หมายความวา  รถจักรยานยนต  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
“ทาง”  หมายความวา  ทาง  ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
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“เคร่ืองมือวัดควันขาว”  หมายความวา  เคร่ืองมือวัดควันระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด  
(Full  Flow  Opacity)  ที่ใหควันขาวทั้งหมดไหลผานชองวัดแสงและวัดคาของแสงที่ทะลุผานควันขาว  
โดยวัดคาเปนหนวยรอยละของความทึบแสง 

“ความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุด”  หมายความวา  ความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุดของเครื่องยนต 
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับแกรถจักรยานยนตที่ใชในทาง 
ขอ ๔ มาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ตองไมเกินรอยละ  ๓๐   

เมื่อตรวจวัดดวยเคร่ืองมือวัดควันขาว 
ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดคาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ใหเปนไปตามภาคผนวก

ทายประกาศนี้ 
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
ภาคผนวก 

ทาย 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันขาวจากทอไอเสยีของรถจกัรยานยนต 
 

 
ขอ ๑ การเตรียมรถจักรยานยนตกอนตรวจวัดควันขาว ใหดําเนินการดังนี้       
(๑) จอดรถจักรยานยนตอยูกับที่ในตาํแหนงเกียรวางและเดินเครื่องยนตใหอยู 

ในอุณหภูมิใชงานปกต ิ
(๒) ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณเครือ่งยนต ดวยการเรงเครื่องยนตอยางชา  ๆ

จนถงึความเร็วรอบสามในสี่ของความเรว็รอบที่ใหกําลังสงูสุดโดยในขณะเรงเครือ่งยนตใหสงัเกต
หรือฟงเสยีงสิง่ผิดปกติของเครือ่งยนต ถาพบอาการผิดปกตทิี่อาจทําใหเครื่องยนตเสยีหาย 
หรือไมปลอดภยั ใหระงับการทดสอบไวจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพทีส่มบูรณ 

ขอ ๒ การเตรยีมเครื่องมอืวัดควันขาว ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ทําความสะอาดเครื่องมือ เชน หัววัด เลนสกระจกรับแสง และปรับแตง 

เครื่องมอืวัดควนัขาว ตามคูมือการใชงานของผูผลติเครื่องมือวัดควันขาว 
(๒) จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือปองกันเครือ่งมือวัดควันขาวถกูรบกวนจากภายนอก  

เชน ลม ฝุน ละออง หรือแสง ซึง่จะทาํใหผลการตรวจวัดผิดพลาด ตามคูมือการใชงานของผูผลติ
เครือ่งมอืวดัควนัขาว 

(๓) ตดิตัง้อุปกรณเสรมิตอปลายทอไอเสยีที่มีลกัษณะเปนทอกลมขนาดเสนผาน 
ศูนยกลางภายใน ๒ นิ้ว เขากับปลายทอไอเสยีรถจักรยานยนต โดยใหระยะหางระหวางปลายทอ 
ไอเสยีและปลายอุปกรณเสริมหางกันไมเกิน ๔ นิ้ว 

(๔)  ติดตั้งหัววัดของเครือ่งมือวัดควันขาวเขากับปลายทออุปกรณเสริมทีต่อกับ 
ปลายทอไอเสยี โดยใหทางผานของแสงอยูก่ึงกลางทออปุกรณเสรมิและหางจากปลายทอ
อุปกรณเสริมไมเกิน ๕ เซนติเมตร ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 - ๒ - 
 

ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกับปลายทอไอเสยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ๑.                                    หมายความถึง หัววัดของเครือ่งมือวัดควันขาว 
  ๒. ก-ก หมายความถึง ภาพตัดขวางของทออุปกรณเสรมิ 

ขอ ๓ วิธีการตรวจวัดควันขาวจากไอเสียของรถจักรยานยนต ใหทําตาม 
ข้ันตอนดังนี ้

(๑) การเตรียมรถจักรยานยนตและเครื่องมอืวัดควันขาวใหเปนไปตามขอ ๑ และ ๒     
   (๒) จอดรถจักรยานยนตอยูกับที่ในตาํแหนงเกียรวาง  

(๓) เรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนถงึความเรว็รอบสามในสี่ของความเรว็รอบที่ให 
กําลงัสงูสดุ จากนั้นปลอยคนัเรงเพ่ือใหเครือ่งยนตกลับมาสูรอบเดินเบา 

(๔) เรงเครือ่งยนตตามวิธีใน (๓) ซ้ํากัน ๕ ครั้ง โดยใหบันทึกคาสงูสดุของควนัขาว
ที่ตรวจวัดไดในแตละครั้ง ถาผลการตรวจวดัทัง้ ๕ ครั้งไมเกินคามาตรฐาน ใหถอืวารถจักรยานยนต 
คันดังกลาวมีคาควันขาวเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และไมตองตรวจวัดตอจนครบทั้ง ๑๕ ครั้ง 
แตถาผลการตรวจวัดครัง้ใดครัง้หนึง่มีคาควนัขาวเกนิมาตรฐานที่กําหนด ใหทาํการตรวจวัดตอ
จนครบ ๑๕ ครัง้ และใหบันทกึคาสูงสุดของควันขาวทีต่รวจวัดไดในครัง้ที่ ๑๑ ถงึ ๑๕ ไว เพ่ือ
นํามาคาํนวณหาคาเฉลีย่และใชเปนเกณฑตัดสิน 
  (๕) กรณีที่มีทอไอเสยีมากกวา ๑ ทอ ใหตรวจวัดควนัขาวจากทอไอเสยีของ
รถจักรยานยนตตาม (๑) ถึง (๔) ทุกทอ และใหใชคาสูงสุดที่ตรวจวัดไดเพ่ือใชเปนเกณฑในการ
ตัดสิน  

        ก - ก 

เสนผานศูนยกลางภายใน ๒ นิ้ว 

ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียกับ 
ปลายทออุปกรณเสริมไมเกิน ๔ นิ้ว 

ทอไอเสีย 

อุปกรณเสริมตอจาก 
ปลายทอไอเสีย 

 
ก 

ก 

หางจากปลายทออุปกรณเสริม 
ไมเกิน ๕ เซนติเมตร 


