
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและวธิีการตรวจวัดค่าควนัด าจากท่อไอเสียของรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์  
พ.ศ.  2562 

 
 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ  เรื่อง  ก าหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าควันด า
จากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ลงวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2541  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่สมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถยนต์ให้ครอบคลุมถึงเครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัดไม่ว่าจะใช้พลังงานชนิดใด  รวมทั้งวิธีการตรวจวัดให้มีความชัดเจนเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันด าและวิธีการตรวจวัดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก าหนด  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  13  ของกฎกระทรวงก าหนดส่วนควบและ  
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ  พ.ศ.  2551  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522   
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ  
ค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ลงวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2541 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“รถยนต์”  หมายความว่า  รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด  

แต่ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์  รถแทรกเตอร์  รถบดถนน  และรถใช้งานเกษตรกรรม 
“ควันด า”  (Smoke)  หมายความว่า  ส่วนประกอบของไอเสียจากเครื่องยนต์แบบจุดระเบิด

ด้วยการอัดที่สามารถดูดกลืนแสงและสะท้อนแสง  หรือหักเหแสงได้ 
“เครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรอง”  (Filter)  หมายความว่า  เครื่องมือตรวจวัดควันด า 

โดยการเก็บตัวอย่างควันด าลงบนกระดาษกรอง  และวัดค่าของแสงที่สะท้อนจากกระดาษกรอง   
ซึ่งตรวจวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละ 

“เครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง”  (Opacimeter)  หมายความว่า  เครื่องมือ
ตรวจวัดควันด าที่ให้ควันด าไหลผ่านช่องวัดแสงของเครื่องมือ  และวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านควันด า   
ซึ่งตรวจวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละ 

“ความเร็วรอบสูงสุด”  หมายความว่า  ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด
ขณะเร่งเครื่องยนต์สูงสุดโดยไม่มีภาระ  และระบบถ่ายก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อรถยนต์อยู่ในสภาพ  
ไม่ท างาน 

“มีภาระ”  หมายความว่า  ภาวะที่เครื่องยนต์ใช้ก าลังงานในการขับเคลื่อนให้ล้อรถยนต์หมุน 
“ระยะความยาวของทางเดินแสง”  (Effective  Optical  Path  Length)  หมายความว่า  

ระยะความยาวของทางเดินแสงที่ถูกปิดกั้นด้วยควันด าในขณะตรวจวัด 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน”  (Standard  Effective  Optical  Path  Length)  
หมายความว่า  ระยะความยาวของทางเดินแสงเท่ากับ  76  มิลลิเมตร  หรือระยะอื่นที่เทียบได้กับระยะ  
76  มิลลิเมตร   

“ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน”  หมายความว่า  ระยะความยาวคลื่นแสงของแหล่งก าเนิดแสง
ของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงที่ให้ค่าสเปกตรัมสูงสุดเท่ากับ  570  นาโนเมตร 

ข้อ 3 ค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้   

(1) รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ  45  ที่ระยะ
ความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน  เมื่อตรวจวัดด้วย 
เครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง 

(2) รถยนต์ที่ ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่ เกินเกณฑ์ร้อยละ  50   
เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรอง 

ข้อ 4 ค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถยนต์ขณะเครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) รถยนต์ที่ ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่ เกินเกณฑ์ร้อยละ  35   
ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน  เมื่อตรวจวัด  
ด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง 

(2) รถยนต์ที่ ใช้ เครื่ องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่ เกินเกณฑ์ร้อยละ  40   
เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรอง 

ข้อ 5 วิธีการตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
การอัดขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ  หรือขณะเครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ  ให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พีระพล  ถาวรสุภเจริญ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 
 

ภาคผนวก 
ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก 

เรื่อง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
พ.ศ. 2562 

     

ข้อ 1 การเตรียมรถยนต์ก่อนการตรวจวัดค่าควันด าให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จอดรถยนต์อยู่กับที่ในต าแหน่งเกียร์ว่าง 
(2)  ปิดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ และระบบเบรกไอเสีย (ถ้ามี) 
(3) เดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ 
(4) ตรวจสอบท่อไอเสียของรถยนต์ว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หากมีรอยรั่วให้ระงับการตรวจวัดไว้ก่อน

จนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
(5) ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องยนต์ เช่น ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ควบคุม

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Governor) โดยการทดลองเหยียบคันเร่งอย่างช้าๆ ให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
ค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งถึงความเร็วรอบสูงสุด ขณะเร่งเครื่องยนต์ให้สังเกตหรือฟังเสียงสิ่งผิดปกติ
ของเครื่องยนต์ ถ้าพบอาการผิดปกติที่อาจท าให้เครื่องยนต์เสียหายหรือไม่ปลอดภัย ให้ระงับการตรวจวัดค่า
ควันด าจนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

(6) เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งไม่น้อยกว่าสองครั้งก่อนท าการตรวจวัดค่าควันด า 
เพ่ือไล่ฝุ่นผงเขม่าที่ตกค้างออกจากท่อไอเสีย 

(7) กรณีที่มีท่อไอเสียมากกว่าหนึ่งท่อ ให้ตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอเสียที่มีปริมาณควันด า
มากที่สุด 

ข้อ 2 การเตรียมเครื่องตรวจวัดควันด าให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท่ีใช้เครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด 
 (1.1) การท าความสะอาดเครื่องตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) เลนส์กระจกรับแสง และการ

ปรับเทียบเครื่องตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัด 
 (1.2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเครื่องตรวจวัดจากการรบกวนภายนอก เช่น ลม ฝุ่นละออง 

หรือแสงรบกวน ที่จะมีผลให้การตรวจวัดผิดพลาด 
 (1.3) การติดตั้งหัววัดกับท่อไอเสียของรถยนต์ และระยะความยาวของทางเดินแสงขณะ

ตรวจวัดจริง ให้เป็นไปตามภาพท่ี 1 – 4 
(2) กรณีท่ีใช้เครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน 
 (2.1) การท าความสะอาดเครื่องตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) เลนส์กระจกรับแสง และการ

ปรับเทียบเครื่องตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัด 
 (2.2) สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียของรถยนต์ โดยให้ปลายของหัววัดอยู่ห่างจากผนังท่อไอเสีย 

ไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร 
 (2.3) ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ

ของระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดแสง (Light Source) และตัวรับแสง (Light Detector) ของเครื่องที่ถูกปิดกั้น
ด้วยควันด า 

 
 
 



2 
 

(3) กรณทีี่ใช้เครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรอง 
 (3.1) การท าความสะอาดเครื่องตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) และการปรับเทียบ

เครื่องตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัด 
 (3.2) สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียของรถยนต์ โดยให้ปลายของหัววัดอยู่ห่างจากผนังท่อไอเสีย

ไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร 

ข้อ 3 วิธีการตรวจวัดค่าควันด าของรถยนต์สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้  
(1) ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ 
 (1.1) การเตรียมรถยนต์และเครื่องตรวจวัดควันด าให้เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 
 (1.2) จอดรถยนต์อยู่กับที่ในสภาพไม่มีภาระ 
 (1.3) เร่งเครื่องยนต์และเก็บตัวอย่างค่าควันด า ดังนี้ 
   (1.3.1) กรณีตรวจวัดค่าควันด าด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง ให้เร่ง

เครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง และคงไว้ที่ความเร็วรอบสูงสุดไว้ไม่น้อยกว่าสองวินาที และบันทึกค่าสูงสุด
ของควันด าที่ตรวจวัดได้ 

   (1.3.2) กรณีตรวจวัดค่าควันด าด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรอง ให้เร่ง
เครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง พร้อมเก็บตัวอย่างควันด าลงบนกระดาษกรองขณะเริ่มกดคันเร่ง  

 (1.4) ให้ตรวจค่าวัดควันด าสองครั้ง โดยใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 (1.5) ถ้าค่าควันด าที่ตรวจวัดได้ทั้งสองครั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละห้า ให้ยกเลิกการ

ตรวจวัดทั้งสองครั้งและด าเนินการตรวจวัดค่าควันด าใหม่อีกสองครั้ง จนกว่าค่าควันด าที่วัดได้ทั้งสองครั้งจะ
แตกต่างกันไม่เกินกว่าร้อยละห้า 

(2) ขณะเครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ 
 (2.1) การเตรียมรถยนต์และเครื่องตรวจวัดควันด าให้เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 
 (2.2) จัดให้ล้อส่งก าลังของรถยนต์ที่จะตรวจวัดค่าควันด าอยู่บนลูกกลิ้ง (Roller Unit) ของเครื่อง

ทดสอบ 
 (2.3) เร่งเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนล้อไปตามปกติ พร้อมใส่ภาระให้กับเครื่องยนต์จนกระทั่ง

เครื่องยนต์อยู่ในสภาพภาระสูงสุด 
 (2.4) หลังจากนั้นให้ลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ลงมาเหลือร้อยละหกสิบ พร้อมด าเนินการ

ตรวจวัดค่าควันด าหลังจากที่คงความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในระดับนั้นไว้แล้วไม่น้อยกว่าห้าวินาที ดังนี้ 
   (2.4.1) กรณีตรวจวัดค่าควันด าด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง 

ให้บันทึกค่าสูงสุดของควันด าที่ตรวจวัดได้ 
   (2.4.2) กรณีตรวจวัดค่าควันด าด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรอง 

ให้เก็บตัวอย่างควันด าลงบนกระดาษกรอง 
 (2.5) ให้ตรวจวัดค่าควันด าสองครั้ง โดยใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 (2.6) ถ้าค่าควันด าที่ตรวจวัดได้ทั้งสองครั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละห้า ให้ยกเลิกการ

ตรวจวัดทั้งสองครั้งและด าเนินการตรวจวัดค่าควันด าใหม่อีกสองครั้ง จนกว่าค่าควันด าที่วัดได้ทั้งสองครั้งจะ
แตกต่างกันไม่เกินกว่าร้อยละห้า 

 
 
 
 



3 
 

ข้อ 4 การค านวณค่าควันด าเมื่อใช้เครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงแตกต่างจากระยะความยาวของ

ทางเดินแสงมาตรฐาน ให้ค านวณค่าควันด าที่ตรวจวัดได้ เป็นค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐาน ตามสมการที่ ๑  

 

 

โดยที่ 
NLs  = ร้อยละของค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%) 

NLm = ร้อยละของค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (%) 
LS      = ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (มิลลิเมตร) 
Lm     = ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (มิลลิเมตร) 

(๒) กรณีแหล่งก าเนิดแสงของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงให้ค่าสเปกตรัมสูงสุด
เท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (NLs) จะเท่ากับค่าควันด าที่ระยะ
ความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (Ns) 

(๓) กรณีแหล่งก าเนิดแสงของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงให้ค่าสเปกตรัมสูงสุด
ไม่เท่ากับ 570 นาโนเมตร ให้น าค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานตามข้อ 4 (๑) มาค านวณ
เป็นค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน ตามสมการที่ ๒ 

 

 
โดยที่ 

Ns     = ร้อยละของค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาว   
คลื่นแสงมาตรฐาน (%) 

NLs    = ร้อยละของค่าควันด าที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%) 
WS      = ระยะความยาวของคลื่นแสงมาตรฐาน (นาโนเมตร) 
Wm     = ระยะความยาวคลื่นแสงของแหล่งก าเนิดแสงขณะตรวจวัดจริง (นาโนเมตร) 
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ภาพแสดงการติดตั้งหัววัดเครื่องตรวจวัดควันด าระบบทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมดกับท่อไอเสีย
ของรถยนต์และระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ตามภาคผนวกท้ายประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. 2562 ตามข้อ 2 (1) (1.3) 

 

ภาพที่ 1 ส าหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดตรง 
 

 

หมายเหตุ 

1) หมายความถึง หัววัดของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด 
2) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง 

 
ภาพที่ 2 ส าหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อบากท ามุม 

 
 

หมายเหตุ 

1) หมายความถึง หัววัดของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด 
2) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง 
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ภาพที่ 3 ส าหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดโค้ง 

 

หมายเหตุ 

1) หมายความถึง หัววัดของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด 
2) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง 

ภาพที่ 4 ส าหรับท่อไอเสียที่ไม่เป็นวงกลมชนิดท่อตรง 

 

หมายเหตุ 

1) หมายความถึง หัววัดของเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด 
2) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง 

 


