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53311303 : สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 
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                 แบบจาํลอง International Vehicle Emissions (IVE) 

 กิตติพงศ ์นอ้ยโสภา : การเปลียนแปลงการปลดปล่อยสารมลพษิ สารพิษ และก๊าซเรือน
กระจก จากการเปลียนเชือเพลิงในกลุ่มรถจกัรยานยนต ์กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดั
นครปฐม. อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ ์: ผศ.ดร.รัฐพล อน้แฉ่ง.  หนา้. 
 
 งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือคาดการณ์การเปลียนแปลงการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ สารพิษ 
และก๊าซเรือนกระจกจากการสับเปลียนจากการใชเ้ชือเพลิงเบนซินออกเทน  เป็น ออกเทน  และแก๊สโซฮอล์
ในกลุ่มรถจกัรยานยนตใ์นเขตเทศบาลนครนครปฐม ดว้ยแบบจาํลอง International Vehicle Emissions (IVE) โดย
กาํหนด พ.ศ.  เป็นปีฐาน (Base Year) และ พ.ศ.  เป็นปีเป้าหมาย ขอ้มูลทีนาํเขา้แบบจาํลอง (พฤติกรรม
การขบัขี รูปแบบเทคโนโลย ีรูปแบบการใชเ้ชือเพลิง และรูปแบบการจราจร) ไดจ้ากการสํารวจภาคสนาม ไดแ้ก่ 
การนบัปริมาณรถ การติดตามดว้ยเครืองรับสัญญาณจีพีเอสและแบบสอบถาม และกาํหนดกรณีสมมติ (Scenario) 

 กรณี คือ ( ) รถจกัรยานยนตใ์นปีฐานทงัหมดมีการเปลียนเชือเพลิงจากเบนซินออกเทน  ในปีฐานเป็นเบนซิน       
ออกเทน  ในปีเป้าหมาย ( ) รถจกัรยานยนตใ์นปีฐานทงัหมดมีการเปลียนเชือเพลิงจากเบนซินออกเทน  เป็น
แก๊สโซฮอลใ์นปีเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า กรณีสมมติที  ส่วนใหญ่มีร้อยละการปลดปล่อยปริมาณสารมลพิษ
ลดลงมากกว่ากรณีสมมติที  เมือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ กล่าวคือ กลุ่มสารมลพิษ (Criteria Pollutants) ในกรณี
สมมติที  พบสารมลพิษทงัหมดมีการปลดปล่อยลดลงร้อยละ . - .  ส่วนกรณีสมมติที  มีแนวโน้มลดลง
ในสารมลพิษบางชนิด ได้แก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์และสารอินทรียร์ะเหยง่าย  ร้อยละ .  และ .  
ตามลาํดบั ส่วนทีเหลือมีแนวโน้มเพิมขึนร้อยละ . - .  ส่วนในกลุ่มสารพิษ (Toxics) พบการเปลียนแปลง
เช่นเดียวกับกลุ่มสารมลพิษโดยพบว่าปริมาณการปลดปล่อยภายใต้กรณีสมมติที  ทงัหมดมีแนวโน้มลดลง      
ร้อยละ . - .  เมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ แต่ในกรณีสมมติที  มีแนวโน้มเพิมขึนในบางชนิด ไดแ้ก่ 
อะเซทตัลดีไฮด์และฟอร์มัลดีไฮด์ (ร้อยละ  , .  และ  .  ตามลําดับ)  กลุ่มก๊าซเรือนกระจก         
(Greenhouse Gases) พบว่า ทงั  กรณี มีคาร์บอนไดออกไซด ์เพิมขึน ร้อยละ . - .  ส่วนไนตรัสออกไซด์
และมีเทน กรณีสมมติที  ทีมีแนวโน้มลดลงร้อยละ .  และ .  ตามลาํดับ ในกรณีสมมติที  มีเทนมี
แนวโนม้เพิมขึนร้อยละ .  แต่ไม่พบการเปลียนแปลงของไนตรัสออกไซด ์เมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 
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This research aims to predict the change in emissions of criteria air pollutants, toxics and 

greenhouse gases caused by switching fuel from Gasoline (Octane 91) to Gasoline Octane 95 and to Gasohol 

among motorcycle fleet in the municipality of Nakhon Pathom by using International Vehicle Emissions (IVE) 

model, and specifying 2010 as a base year and 2017 as a target year. The essential information for the model, 

(i.e., driving behavior, vehicle engine technology types, types of available fuel and traffic patterns) were 

collected from field surveys including vehicles counting, GPS tracking and questionnaires. Two scenarios were 

set based on two scenarios: (1) all motorcycles in the base year are changed their fuel consumption from 

Gasoline (Octane 91) in the base year to Gasoline Octane 95 in the target year; and (2) all motorcycles in the 

base year were changed their fuel consumption from Gasoline Octane 91 to Gasohol in the base year. The results 

found that scenario 1 has lower percentage of majority of emissions than the scenario 2, as compared to Business as 

Usual (BAU).  Emission of criteria air pollutants in scenario 1, decreased in the range of 47.64 -71.15 percent, Those in 

scenario 2 decreased only a certain types of pollutants, i.e., carbon monoxide and volatile organic compounds (29.19 and 

34.75 percent, respectively), while the rest were increase in the range of 0.80-9.16 percent. In the case of toxics, the 

emission changes were similar to criteria pollutants. It found that all emissions under scenario 1 decreased 82.00-82.22 

percent as compared to BAU. However in scenario 2, emissions of acetaldehyde and formaldehyde were increase 

(2,827.00 and 50.77 percent, respectively). For greenhouse gases emissions, carbon monoxide in both scenarios were 

increase 28.95-66.98 percent, while nitrous oxide and methane, in scenario 1 decreased (20.00 and 70.10 percent, 

respectively). In scenario 2, methane increased by 8.64 percent, while the change were not seen in nitrous oxide as 

compared to BAU. 
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