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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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บทที 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
จากสถานการณ์ปัญหาด้านการจราจรในปัจจุบันผนวกกับการเพิมขึนของจํานวน

ยานพาหนะทีขาดการควบคุม กําลังเป็นสาเหตุหลักของการทาํลายคุณภาพอากาศภายในเมือง      
ไปอยา่งสินเชิง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทีอาศยัอยูใ่นพืนทีเมืองรวมถึงความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจจากการทีตอ้งเยยีวยาผูท้ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหนึงใน
ประเทศไทยทีมีอตัราการขยายตวัของจาํนวนรถจกัรยานยนตใ์นอตัราทีสูง เมือศึกษาขอ้มูลจาํนวน
การจดทะเบียนกบัสาํนักงานขนส่งจงัหวดันครปฐมพบว่า มีการเพิมขึนของรถจกัรยานยนตสู์งถึง
ร้อยละ 13.24 ระหว่างปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2553 (สาํนักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม, 2554) 

รถจักรยานยนต์เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีสําคัญในการปลดปล่อยสารมลพิษต่างๆ  อาทิเช่น 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) จากการ
คาดการณ์จากกรมควบคุมมลพิษพบว่าปริมาณการเพิมขึนของรถจักรยานยนต์นันทําให้
รถจกัรยานยนตเ์ป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษหลกั ของแหล่งกาํเนิดชนิดทีเคลือนทีได ้(Mobile Source) 

ในพนืทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึงมีระดบัมลพษิทางอากาศสูงอยูแ่ลว้ (กรมควบคุมมลพิษ, 

2548) ในส่วนของรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพือลดการปลดปล่อยมลพิษจากรถจกัรยานยนต ์
ไดแ้ก่ การกาํหนดมาตรฐานการระบายมลพิษ (Emission Standard) การสนับสนุนให้ใชเ้ครืองยนต ์
4 จงัหวะแทน 2 จงัหวะในรถจกัรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2535 (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) และการ
สนบัสนุนการใชแ้ก๊สโซฮอลเ์ป็นเชือเพลิงทางเลือกในปี พ.ศ. 2551 (กระทรวงพลงังาน, 2554) ซึงมี
แนวโนม้ทาํใหมี้ผูใ้ชแ้ก๊สโซฮอลเ์พมิขึนอยา่งต่อเนือง  ซึงคาดการณ์วา่ประมาณร้อยละ 17 ของผูใ้ช้
เบนซินออกเทน 91 จะเปลียนมาใชเ้บนซิน 95 ใชแ้ก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 25 และใชแ้ก๊สโซฮอล์ 91 

ร้อยละ  (ศิวาลยัและชนิดา, ) 
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ในส่วนของการสนับสนุนการใชแ้ก๊สโซฮอล์เป็นเชือเพลิงทางเลือกของทางภาครัฐยงัคง
ไม่ไดมี้การประเมินการเปลียนแปลงคุณภาพอากาศและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีทีมี
การใชง้านยานพาหนะจริงบนทอ้งถนน ดงันนัผูศึ้กษาจึงมีเป้าหมายทีจะทาํการศึกษาการปลดปล่อย
สารมลพิษ สารพิษและก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มของรถจกัรยานยนต์ทีขบัขีในเขตเทศบาลนคร-
นครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยการศึกษานีไดใ้ช้แบบจาํลอง International Vehicle Emissions 
(IVE)  เป็นเครืองมือในการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษ ซึงแบบจาํลองถูกพฒันาโดย 

International Sustainable Systems Research Center (ISSRC, 2008) แบบจาํลองนีสามารถคาํนวณ
อตัราการปลดปล่อยมลพษิจากยานพาหนะไดแ้ก่ กลุ่มสารมลพิษ คือ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOC) ไอระเหยโดยตรงของสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCevap) ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ออกไซด์ของซัลเฟอร์  (SOx) และฝุ่ นละออง (Particulate Matter, PM)              
กลุ่มสารพิษ คือ สารตะกัว 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) อะเซทตลัดีไฮด์ (Acetaldehydes)    
ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehydes) แอมโมเนีย (NH3) และเบนซีน (Benzene) และกลุ่มก๊าซเรือน-
กระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และมีเทน (CH4) ภายใตส้ภาวะ
การขบัขีทีเกิดขึนจริงบนทอ้งถนน โดยมีขอ้มูลนาํเขา้ ไดแ้ก่ ขนาดเครืองยนต ์ชนิดเชือเพลิง ระบบ
การจดัส่งนาํมนัเชือเพลิง ระบบการป้องกนัการระเหย ระบบควบคุมไอเสีย รูปแบบการสตาร์ท และ
พฤติกรรมการขับขี  และตัวแปรสิงแวดล้อม  เช่น  ความสูงของถนนและอุณหภูมิ  เป็นต้น       
(ISSRC, 2008) ขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในพนืทีศึกษาและจากขอ้มูลทุติยภูมิ  

ในการศึกษานีไดก้าํหนดให้ปี พ.ศ.  เป็นปีฐานและปี พ.ศ.  เป็นปีเป้าหมายและ
ไดก้าํหนดกรณีสมมติ (Scenario)  กรณี ไดแ้ก่ ) รถจกัรยานยนตใ์นปีฐานทงัหมดมีการเปลียนการ
ใช้เชือเพลิงจากเบนซิน ออกเทน  เป็น เบนซิน ออกเทน  รูปแบบเทคโนโลยียานยนต์เป็น
เครืองยนต ์  จงัหวะ และระบบควบคุมการระบายมลพิษมีการติดตงัแคทตาลิส (Catalyst) ทงัหมด 
และ ) รถจกัรยานยนตใ์นปีฐานทงัหมดมีการเปลียนการใชเ้ชือเพลิงจากเบนซิน ออกเทน  เป็น 
แก๊สโซฮอล์ รูปแบบเทคโนโลยียานยนต์เป็นเครืองยนต์  จงัหวะ และระบบควบคุมการระบาย
มลพษิมีการติดตงัแคทตาลิสทงัหมด และนาํกรณีสมมติทงัสองมาเปรียบเทียบกบัการดาํเนินการใน
สถานการณ์ปกติ (Business as Usual) โดยปีฐานไดก้าํหนดให้รถจกัรยานยนตใ์ชเ้ชือเพลิงเบนซิน
ออกเทน  ทงัหมด รูปแบบเทคโนโลยยีานยนตร์วมถึงระบบควบคุมการระบายมลพิษเป็นไปตาม
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แบบสํารวจจากพืนทีศึกษาในปัจจุบัน และในส่วนของสถานการณ์ปกติได้คาดการณ์ไปถึงปี      
พ.ศ. 2560 ผลจากการศึกษาครังนีจะทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของอตัราการปลดปล่อยมลพิษ 
(ตนัต่อปี) ระหวา่งการดาํเนินการในสถานการณ์ปกติกบักรณีสมมติขา้งตน้ 

ผลทีได้จากการศึกษานีสามารถนําไปใช้ในการประเมินผลของนโยบายด้านพลังงาน
ทางเลือกของรัฐบาลและเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงผลดีผลเสียของการใชแ้ก๊สโซฮอล์ทีมี
ต่อคุณภาพอากาศและการเปลียนแปลงสภาวะอากาศ 

 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพอืศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมการขบัขีรถจกัรยานยนตใ์นพนืทีศึกษา 
2) เพือศึกษาปริมาณสารมลพิษทีเปลียนแปลงจาก ปีฐาน (พ.ศ. ) ไปสู่ปีเป้าหมาย      

(พ.ศ. ) จากเดิมทีใช้เชือเพลิงเบนซินออกเทน  เป็นเชือเพลิงเบนซินออกเทน  และ
เชือเพลิงแก๊สโซฮอล ์ 

3) เพอืศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการสบัเปลียนการใชเ้ชือเพลิง 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
) หากมีการเปลียนแปลงจากการใช้นาํมันเบนซินทีเป็นเชือเพลิงจากสถานการณ์ปัจจุบนั      

(ปี พ.ศ. ) มาเป็นการใชเ้บนซิน ออกเทน  และแก๊สโซฮอล์ในปีเป้าหมาย (ปี พ.ศ. )    
จะทาํใหก้ารปลดปล่อยมลพษิทางอากาศ สารพษิและก๊าซเรือนกระจกลดลง 

) หากมีการเปลียนแปลงจากการใช้นาํมันเบนซินทีเป็นเชือเพลิงจากสถานการณ์ปัจจุบนั      
(ปี พ.ศ. ) มาเป็นการใชเ้บนซิน ออกเทน  และแก๊สโซฮอล์ในปีเป้าหมาย (ปี พ.ศ. )    
จะทาํใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกในดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
1) เปรียบเทียบปริมาณสารมลพษิทีปลดปล่อย ในปีเป้าหมาย (พ.ศ. ) ภายใตก้รณีสมมติ  

กรณีขา้งตน้ กับสถานการณ์ปกติ (Business as Usual) โดยกาํหนดให้ปี พ.ศ.  เป็นปีฐาน     
(Base Year)  

2) คาํนวณปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษดว้ยแบบจาํลอง International Vehicle Emissions 

Model (IVE) โดยมีสารมลพิษทีศึกษา  กลุ่ม คือ สารมลพิษ (ได้แก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
สารอินทรียร์ะเหยง่าย ไอระเหยโดยตรงของสารอินทรียร์ะเหยง่าย ออกไซด์ของไนโตรเจน 
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ออกไซดข์องซลัเฟอร์ และ ฝุ่ นละออง) สารพษิ (ไดแ้ก่ สารตะกวั 1,3-บิวทาไดอีน อะเซทตลัดีไฮด์ 
ฟอร์มัลดีไฮด์ แอมโมเนีย และเบนซีน) และก๊าซเรือนกระจก (ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์             
ไนตรัสออกไซด ์และ ก๊าซมีเทน)  

3) กาํหนดพนืทีเฉพาะภายในเขตพนืทีเทศบาลนครนครปฐมเขต  ครอบคลุม  ตาํบล (ไดแ้ก่ 
พระปฐมเจดีย ์บางแขม พระประโทน สนามจนัทร์ บ่อพลบั นครปฐม หนองปากโลง ลาํพยา และ 
หว้ยจรเข)้ ทงันีเนืองจากมีปริมาณรถจกัรยานยนตส์ะสมสูงกว่าในเขตพืนทีอืนๆ โดยใชข้อ้มูลการ
จดทะเบียนจาํนวนรถจกัรยานยนตจ์ากสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม 

4) การคัดเลือกถนนในเขตพืนทีศึกษาจะทาํการคัดเลือกเพียง  ได้แก่   ถนนในพืนที
ประชากรอาศัยหนาแน่น  ถนนในพืนทีประชากรอาศัยปานกลาง และอีก   ถนนในพืนที
ประชากรอาศยัเบาบาง ซึงจะมีผลใหค้่าปริมาณมลพษิทีรายงานตาํกวา่ความเป็นจริง 

5) เนืองจากจาํนวนรถจกัรยานยนต์มีสัดส่วนการจดทะเบียนสูงกว่ารถชนิดอืนๆ จึงเลือก
รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายหลักของการศึกษาครังนี อนึงรถจักรยานยนต์ใน
การศึกษาครังนีจะไม่นบัรวมรถจกัรยานยนตป์ระเภทเครืองยนตเ์ก่าจากญีปุ่ นเนืองจากขอ้จาํกดัของ
แบบจาํลองทีไม่สามารถระบุรูปแบบเทคโนโลยยีานยนตเ์หล่านีได ้

6) สาํรวจอายรุถจกัรยานยนต์ดว้ยแบบสอบถามจาํนวน  ตวัอยา่ง และสํารวจพฤติกรรม
การขบัขีดว้ยเครืองรับส่งสญัญาณจีพเีอส ในช่วงวนัธรรมดาและวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์  

7) ค่าความเร็วเฉลียในช่วงเวลา :00-6:00 น. ให้เป็นค่าสูงสุดจากการเก็บขอ้มูลจากจีพีเอส 
ของอาสาสมคัรเพอืป้องกนัการรายงานผลทีมากกวา่ความเป็นจริงจากรูปแบบการสตาร์ท 

8) คุณสมบติัเชือเพลิงในงานวจิยันีไม่มีส่วนผสมของสารตะกวั 

9) แสดงผลลัพธ์ทีได้จากแบบจาํลอง  IVE ในหน่วยปริมาณสารมลพิษต่อหน่วยเวลา          
(ตนัต่อปี) โดยจาํแนกเป็นสารมลพษิ  กลุ่ม คือ สารมลพษิ สารพษิ และก๊าซเรือนกระจก และนาํมา
เปรียบเทียบระหว่างกรณีสมมติ  กรณีขา้งตน้และกับสถานการณ์ปกติ ในปีเป้าหมาย (ปี พ.ศ. 

)  
10) วเิคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ในรูปของค่าใชจ่้ายความเสียหายโดยรวมต่อสุขภาพ 

โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบจาํลอง IVE เป็นปัจจยัในการวเิคราะห์ 

 

1.5 ขนัตอนการศึกษา 
1) รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทวัไปของรถจกัรยานยนต ์พฤติกรรมการขบัขี 

การนับจาํนวนของรถจกัรยานยนต์ทีวิงบนทอ้งถนนในพืนทีศึกษา รูปแบบการเริมและหยดุของ
เครืองยนต ์และเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งเกียวกบั International Vehicle Emissions Model (IVE) 
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2) สาํรวจขอ้มูลคุณลกัษณะรถจกัรยานยนตด์ว้ยแบบสอบถาม โดยมีประเด็นทีสอบถาม ไดแ้ก่ 
ยหี้อรถ รุ่น ปีทีผลิต ขนาดของเครืองยนต์ เลขกิโลเมตรสะสม อายุการใช้งานของรถ และชนิด
เชือเพลิงทีใช ้  

3) เก็บขอ้มูลการจราจร เป็นการนับจาํนวนรถจกัรยานยนตท์ีวิงจริงบนทอ้งถนนในเขตพืนที
ศึกษาช่วงวนัหยุดและวนัธรรมดา และทาํการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขีด้วยเครืองรับส่ง
สญัญาณจีพเีอส 

4) กาํหนดกรณีสมมติ (Scenario) การกาํหนดกรณีสมมติอาศยัแนวโน้มด้านพลังงานที
เปลียนแปลงไปในอนาคตจากนโนบายดา้นพลงังานของภาครัฐ 

5) เตรียมการวเิคราะห์ เป็นการนาํขอ้มูลทีไดม้าจากการสาํรวจจากแบบสอบถามและเครืองรับ
สญัญาณจีพเีอสมาสร้างไฟลเ์พอืนาํเขา้สู่แบบจาํลอง IVE 

6) วเิคราะห์พารามิเตอร์ทีศึกษาผ่านแบบจาํลอง IVE ดว้ยการประมวลผลของขอ้มูลทีไดเ้ก็บ
รวบรวมไดแ้ก่ ไฟลน์าํเขา้จากแบบสอบถามและเครืองรับส่งสญัญาณจีพเีอส คุณลกัษณะเฉพาะของ
เชือเพลิงแต่ละชนิดตามกรณีสมมติ และคุณลกัษณะทางอุตุนิยมวทิยาของพนืทีศึกษา 

7) วเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง จะรายงานผลการคาํนวณในหน่วยปริมาณสารมลพิษต่อ
เวลา (ตนัต่อปี) แยกออกเป็น  กลุ่ม คือ กลุ่มสารมลพษิ กลุ่มสารพษิ และกลุ่มก๊าซเรือนกระจก 

8) เขียนรายงาน 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงคุณลกัษณะของรถจกัรยานยนตแ์ละพฤติกรรมการขบัขีในพนืทีศึกษา 
2) ทราบถึงปริมาณสารมลพษิทีเปลียนแปลงจากปีฐาน (พ.ศ. ) สู่ปีเป้าหมาย (พ.ศ. ) 

จากเดิมทีใชเ้ชือเพลิงเบนซินออกเทน  เป็นเชือเพลิงเบนซินออกเทน  และเชือเพลิงแก๊สโซฮอล ์
วา่อยูใ่นทิศทางใดเมือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 

3) ทราบถึงผลกระทบเชิงบวกและลบในดา้นเศรษฐศาสตร์ จากกรณีสมมติฐานในลักษณะ  
เชิงเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 

4) ผลการวิเคราะห์สามารถนาํมาเป็นแนวทางเพือพิจารณาวางแผนการใชพ้ลงังานทางเลือก
ในอนาคตเพอืทดแทนเชือเพลิงเบนซินทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัได ้

5) เพือเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทีมาจากการคาดการณ์ของ
แบบจาํลองการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะหากปริมาณมลพิษในปีเป้าหมายเพิมขึนจาก
สถานการณ์ปกติ 
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1 เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ 

ประเภทของรถจกัรยานยนตน์นัมีทงัเครืองยนต ์  จงัหวะและเครืองยนต ์  จงัหวะ โดยเลข 
 และ  นนัแสดงถึงจาํนวนจงัหวะต่อรอบของการทาํงานของกระบอกสูบในการจุดระเบิดแต่ละ
ครัง  ในเครืองยนตแ์บบ  จงัหวะนันจะมีกระบวนการ บีบ อัด ระเบิด และคายไอเสีย ต่างจาก
เครืองยนตแ์บบ  จงัหวะทีมีเพยีงการอดัและระเบิดเท่านนั อีกทงัในเครืองยนตแ์บบ  จงัหวะจะมี
ช่องป้อนนาํมนัเล็กๆ เพือหล่อลืนกระบอกสูบเป็นการช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยนาํมนัทีอาจ
ออกมาพร้อมกับไอเสียของเครืองยนต์ (USEPA, ) ในขณะทีเครืองยนต์  จังหวะ มีการ     
หล่อลืนแบบทีเรียกว่า “ออโต้ลูบ” ซึงทาํหน้าทีผสมนํามันหล่อลืนเขา้กับนํามันเชือเพลิง ซึง
จาํเป็นต้องมีการหล่อลืนชินส่วนต่างๆ  ทีมีการเคลือนไหวอาทิเช่น  เพลาข้อเหวียง ลูกสูบ            
ผนงักระบอกสูบ ตลบัลูกปืน ฯลฯ ส่วนผสมของอากาศ นาํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลืนจะถูกดูด
เขา้ไปในหอ้งเพลาขอ้เหวยีง จึงทาํใหน้าํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลืนทีอยูใ่นส่วนผสมมีโอกาสที
จะสัมผสักับชินส่วนต่างๆ เพือทาํหน้าทีในการหล่อลืนและระบายความร้อน ต่อมาเมือส่วนผสม
ไหลออกจากห้องเพลาขอ้เหวียงเขา้ไปในห้องเผาไหม้ นาํมนัหล่อลืนทีมีส่วนประกอบหลกัเป็น 
Mineral Oil เช่น Bright Stock ซึงเป็นสารทีเผาไหม้ยากจะไม่ถูกเผาไหม้ไปพร้อมกับนํามัน
เชือเพลิงทาํให้บางส่วนของนํามันหล่อลืนเกาะอยู่ตามผนังห้องเผาไหม้และช่องระบายไอเสีย 
ขณะทีส่วนทีระเหยจะไหลผสมออกมาพร้อมกบัไอเสียออกสู่บรรยากาศ เมือไอนาํมนัหล่อลืนทียงั
ไม่เผาไหมก้ระทบกบับรรยากาศภายนอกทีมีอุณหภูมิตาํกว่าจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองนาํมนั  
สีขาว (PCD, ) เป็นผลให้เครืองยนตแ์บบ  จงัหวะนันสูญเสียนาํมนัเชือเพลิงเป็นปริมาณมาก
รวมทงัยงัมีอตัราการปลดปล่อยสารมลพษิสูงดว้ย 

2.1.1     มลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ 

   1) ลกัษณะทวัไปตามชนิดเครืองยนตข์องรถจกัรยานยนต ์

   รถจกัรยานยนตป์ระเภทเครืองยนต ์2 จงัหวะนันมีราคาถูกและนาํหนักเบา แต่มี
การปลดปล่อยสารมลพิษจาํพวกสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) และเขม่าควนัมากเมือเทียบกับ
เครืองยนต ์4 จงัหวะเพราะขาดการจดัการในกระบวนการป้อนนํามันทีมีประสิทธิภาพ อีกหนึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

 

ประการทีเป็นขอ้เสียของเครืองยนตแ์บบ 2 จงัหวะคือตวัควบคุมปริมาณสารมลพิษจากไอเสียแบบ
ทีใชใ้นรถยนตส่์วนบุคคลนันไม่สามารถติดตงัไดใ้นเครืองยนตข์องรถจกัรยานยนต ์2 จงัหวะแต่
หากเป็นเครืองยนตแ์บบ  จงัหวะนันสามารถติดตงัได ้ถึงแมว้่าเครืองยนตแ์บบ 4 จงัหวะจะมีขอ้ดี
มากมายแต่ก็มีขอ้เสียอยูต่รงทีอุณหภูมิทีสูงในการทาํงานของระบบจึงทาํให้เกิดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) มาก ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เครืองยนต์ 4 จงัหวะสามารถติดตงั TWC 

(Three-way Catalyst) เพอืใชใ้นการลดปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน (UNEP, 2007) 
 

   2) มลพษิทีสาํคญัจากรถจกัรยานยนต ์

   สารมลพิษทีสําคัญทีมาจากไอเสียของรถจักรยานยนต์นันประกอบไปด้วย
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ   
ฝุ่ นละออง ซึงคาร์บอนมอนอกไซดม์าจากกระบวนการเผาไหมท้ีไม่สมบูรณ์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย
มาจากไอเสียและการระเหยในระหว่างกระบวนการสันดาป โดยประมาณร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 90 
ของสารอินทรียร์ะเหยง่ายมาจากไอเสียและร้อยละทีเหลือจะมาจากการระเหยโดยตรงของนาํมัน
เบนซิน สารอินทรียท์ีสาํคญัทีอยู่ในกลุ่มสารอินทรียร์ะเหยง่ายไดแ้ก่ โทลูอีนและไซลีนจะอยูใ่น
นาํมนัเบนซินขณะทีแอลดิไฮด์และ 1,3 บิวทาไดอีนจะเกิดจากกระบวนการเผาไหมเ้ชือเพลิง ส่วน
ไนตริกออกไซดแ์ละไนโตรเจนไดออกไซดเ์ป็นส่วนหนึงของออกไซดข์องไนโตรเจนทีมาจากการ
เผาไหม้เชือเพลิงทีอุณหภูมิสูง สารมลพิษตวัต่อมาคือฝุ่ นละอองซึงเกือบทงัหมดของอนุภาคฝุ่ น
ละอองทีออกมาจากไอเสียนันประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเล็กทีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเล็กกว่า      
1 ไมโครเมตร (Kisku, 2004) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก็เป็นสารมลพิษอีกหนึงชนิดทีเกิดจาก
รถจกัรยานยนต ์โดยปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ณ ปัจจุบนันีมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านนัที
ปลดปล่อยออกมาเนืองจากนํามันเชือเพลิงทีใช้ในปัจจุบันส่วนผสมของกํามะถันทีน้อยลง 
นอกจากนียงัมีสารตะกวัทีเป็นมลพษิทีสาํคญัแต่จะพบเพียงเฉพาะในบางประเทศเท่านนัทียงัคงใช้
เบนซินแบบผสมสารตะกวั ส่วนสุดทา้ยคือ คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกทีมาจาก
กระบวนการเผาไหมเ้ชือเพลิงทีเพมิขึน  
 

   3) แหล่งทีมาของสารมลพษิ 

   แหล่งทีมาของสารมลพษิส่วนใหญ่ของจกัรยานยนต ์คือ ไอเสีย บริเวณท่อไอเสีย 
การระเหยจากถังนํามนัและคาร์บูเรเตอร์ กระบวนการปลดปล่อยสารมลพิษและวิธีการควบคุม
แสดงดงัตารางที  การปลดปล่อยสารมลพิษจากจกัรยานยนต์นนัจะขึนอยูก่ ับระยะทางการขบัขี 
รูปแบบการขับขีและ รูปแบบการทํางานของเค รืองยนต์  กล่าวคือ  ปริมาณการปล่อย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาร์บอนไดออกไซดแ์ละซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ะแตกต่างกนัตามการใชเ้ชือเพลิง ส่วนคาร์บอนมอน
นอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ฝุ่ นละออง และสารอินทรียร์ะเหยง่าย จะแตกต่างกนัขึนอยูก่บั
รูปแบบเทคโนโลย ีปริมาณอากาศ เชือเพลิง และรูปแบบการขบัขี ในหลกัการเพิมอุณหภูมิในการ
เผาไหม้เชือเพลิงหรือเร่งความเร็วของรถจะช่วยลดสารมลพิษจาํพวกคาร์บอนมอนนอกไซด์        
ฝุ่ นละออง และสารอินทรียร์ะเหยง่าย แต่ในทางกลบักนัจะส่งผลให้ปริมาณของออกไซด์ของ
ไนโตรเจนเพมิขึน แต่อยา่งไรก็ตามสิงทีสาํคญัต่อระดบัการปล่อยสารมลพษินนัจะขึนอยูก่บัปริมาณ
การใชน้าํมนัเชือเพลิงในช่วงการเร่งและชลอ นอกจากนีการเริมการทาํงานในขณะทีเครืองยนตเ์ยน็
หรืออุ่นเครืองยนตจ์ะทาํใหป้ล่อยสารมลพษิมากขึน (Phuong, 2009 อา้งจาก World Bank, 2002) 
 

ตารางที  แหล่งกาํเนิดสารมลพษิจากจกัรยานยนตแ์ละการควบคุม 

ช่วงกําเนิดสารมลพิษ รายละเอียด วิธีการควบคุม 

ช่วงเริมของการปล่อย
สารมลพษิ 

 

-การสตาร์ทแบบร้อน (Hot Start) นัน 

คือหลังจากทีเครืองยนต์ได้ทาํงานไป
แลว้  นาที หลงัจากนันจะเริมทาํการ
ตรวจวดัไปจนถึงหลงัดบัเครือง  นาที
ตามขนัตอนการตรวจสอบของรัฐบาล
กลางสหรัฐ (OTAQ, 2009) 
- การสตาร์ทแบบเย็นจะเริมทําการ
ต ร ว จ ส า ร ม ล พิ ษ ห ลั ง จ า ก ก า ร ที
เครืองยนตด์บัเครืองทีอุณหภูมิปกติ  
ชวัโมง 

- ระบบหวัจ่ายนาํมนั 
(Electronic Fuel Injection, EFI) 
สาํหรับเครืองยนต ์  จงัหวะ
และหวัฉีดนาํมนัโดยตรง
สาํหรับเครืองยนต ์  จงัหวะ 

- ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 

ไอเสียขณะวงิ 

 
- การปล่อยสารมลพิษในสภาพที
เครืองยนตท์าํงานเต็มทีนันจะขึนอยูก่บั
ความเร็ว ความเร่ง เกียร์ ชนิดถนน ฯลฯ 
นอกจากนียงัมีปัจจยัเรืองของความชืน 
อุณหภู มิ  และ สูตรโครงส ร้า งของ
เชือเพลิง 

 

- เปลียนจากเครืองยนตป์ระเภท 
 จงัหวะเป็น  จงัหวะ 

- ติดตงั Three Way Catalysts 

- เพมิการป้อนอากาศขนัที  

- ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 
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ตารางที  (ต่อ)   

ช่วงกําเนิดสารมลพิษ รายละเอียด วิธีการควบคุม 

รอบของการทาํงาน คาร์บอนมอนนอกไซดแ์ละสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจะถูกปล่อยออกมาในปริมาณ
สูงในช่วงทีรถมีความเร่งสูง หรือช่วงที
มีความเร่งตาํทาํให้เกิดการป้อนนํามัน
เชือเพลิงเพิมขึน การเปลียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วลกัษณะนีก็ยงัเป็นสาแหตุให้เกิด 
ออกไซด์ของไนโตรเจน  เพิมขึนด้วย 

การตรวจวดัจะวดัวินาทีต่อวินาทีขณะ
วงิบนถนน 

- การปลดปล่อยมลพิษโดยตรงจาก
ยานพาหนะขณะเครืองกาํลงัทาํงาน ใน
การผลิตภายใตข้อ้ตกลงแคลิฟอร์เนียปี 
ค.ศ.  จาํเป็นตอ้งติดตังเครืองมือ 
Sealed Housing for Evaporative 

Determination (SHED) ทีตัวถัง
เครืองยนตเ์พอืปิดกนัการระเหยโดยตรง 
(CEPA, 1997) 

- หวัจ่ายเชือเพลิงอตัโนมติั 
เทคโนโลยใีนเครืองยนต ์

  จงัหวะ 

- ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 

การระเหยโดยตรง 

 
- จากกระบวนการ จุดระ เ บิ ดขอ ง
เครืองยนต์ที เชือเพลิงนันอยู่ภายใต้
สภาพความดนัสูงอาจถูกบีบอดัออกมา
และการทีเชือเพลิงถูกความร้อนจาก
การทาํงานของรอบการทาํงานทาํใหเ้กิด
การระเหย ในสหรัฐจะทาํการตรวจวดั
หลังจากเครืองทาํงานไปแล้ว  นาที
กรณีทีเครืองยนตติ์ดตงั SHED ดว้ย 

 

 

 

- ใชร้ะบบหวัฉีดนาํมนั 

- ใชท้่อทีมีการห่อหุม้หลายชนั 

- ใช้วาล์วและข้อเหวียงต่างๆ  
ทีมีคุณภาพดีและการนาํอากาศ
ทีเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์กลับไปสู่
หอ้งเผาอีกครัง 



10 

 

 

(กรัมต่อกิโลเมตร) 2.3 
2.0 

0.15 
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

ตารางที  (ต่อ)   

ช่วงกําเนิดสารมลพิษ รายละเอียด วิธีการควบคุม 

 -ปลดปล่อยสารมลพิษจากช่วงเวลา
ระหวา่งวนัทีนาํมนัเชือเพลิงเบนซินนนั
ได้รับอุณหภูมิทีเพิมขึนในระหว่างวนั 
จากเครืองทําความร้อน  จากถัง อุ่น
เชือเพลิง   
-การระเหยจากการซึมของนาํมนัจากถงั
และสายท่อต่างๆ 
-การระเหยจากช่วงของการเติมนํามัน
เชือเพลิง 

 

ทีมา : USEPA ( ) 
 

 2.1.2 ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์แบ่งตามชนิดเชือเพลิง 

รถจกัรยานยนตท์ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันนัมีค่าการปลดปล่อยปริมาณสารมลพษิแตกต่างกนั
ตามชนิดของเชือเพลิงทีใชด้ว้ยภาพที  ปริมาณสารมลพษิจากรถจกัรยานยนตท์ีใชเ้ชือเพลิงเบนซีน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ปริมาณสารมลพษิจากรถจกัรยานยนตท์ีใชเ้ชือเพลิงเบนซีน 

ทีทดสอบบน Roller Test Bed 

ทีมา : Wijarn ( ) 

ชนิดสารมลพษิ 

NOx CO HC 

(กรัมต่อกิโลเมตร) 
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.  แบบจําลองการปลดปล่อยมลพิษ 

แม่แบบของแบบจาํลองการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ คือ แบบจาํลอง MOBILE 

(Mobile Source Emission Factor Model) ขององค์กรพิทกัษ์สิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา         
(US.EPA) และแบบจาํลอง EMFAC (The Emission Factors Model) ทีออกแบบโดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย (California Air Resources Board, CARB) โมเดลเหล่านีได้ถูก
พฒันาขึนบนพนืฐานปัจจยัของการปลดปล่อยก๊าซจากผลการทดลองภายในห้องปฏิบตัิการในช่วง
กลางปี ค.ศ. 1990 (Younglove, 2005) 

องค์กรพิทักษ์สิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาได้พฒันาแบบจาํลองทีมีชือว่า MOVES 

(Motor Vehicle Emission Simulator) มาแทนแบบจาํลอง MOBILE ทีใชปั้จจยัพืนฐานต่างๆ อยูใ่น
ตวัโมเดล (On-board) ซึงแบบจาํลองนีสามารถทาํงานให้พืนทีทีมีขนาดใหญ่ได้ โดยสามารถ
คาดการณ์ปริมาณสารมลพษิทีมาจากรถบรรทุก รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์(US.EPA, 2011) 

ในปี ค.ศ.  แบบจาํลอง COPERT ก็ไดถู้กพฒันาขึนโดยสาํนักงานสิงแวดลอ้มสหภาพ
ยโุรป (European Environment Agency, EEA) เพือใช้ในการคาดการณ์ปริมาณมลพิษจากการ
คมนาคมขนส่งภายในสหภาพยโุรป ซึงในเวอร์ชนัปัจจุบนัคือ COPERT 4 ไดแ้สดงให้เห็นว่าการ
คาดการณ์ของแบบจาํลองนีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับขอ้มูลปริมาณสารมลพิษจากอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเรืองคุณภาพอากาศและการเปลียนแปลงอุณหภูมิ (EEA, 2011) 

จากเหตุผลเรืองความซับซ้อนดา้นการคาํนวณเพือคาดการณ์ปริมาณมลพิษล้วงหน้าอาทิ
เช่นปัจจยัทางอุตุนิยมวิทยา ความสูงตาํของถนน ชนิดรถ ความเร็ว ความเร่ง เป็นตน้ จึงทาํให้ใน
หลายประเทศเช่น ประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ไดมี้การพฒันาแบบจาํลองการปลดปล่อย
มลพิษโดยนาํปัจจยัขา้งตน้มาพิจารณา แบบจาํลองไดถู้กปรับปรุงเพือทีจะคาดการณ์ปริมาณการ
ปลดปล่อยมลพิษให้มีความแม่นยาํมากขึน การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองสาํหรับใชใ้นสถานทีต่างๆ 
นนัจะทาํใหผ้ลของการนาํเขา้ปัจจยัขา้งตน้แตกต่างกนั จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียนขอ้มูลปัจจยั
ภายในแบบจาํลองอยูเ่สมอ  

การอาศยัการคาดการณ์ปริมาณมลพษิทีออกจากยานพาหนะดว้ยแบบจาํลองถือว่าเป็นวิธีที
ประหยดัค่าใชจ่้ายทีอาจมาจากค่าใชจ่้ายในส่วนการเก็บขอ้มูลทีมากมายหากเป็นการติดตามตาม
สภาพความเป็นจริง และอีกประการหนึง คือ ประสิทธิภาพการทาํงานโดยแบบจาํลองจะรวมปัจจยั
ต่างๆ เพอืใหผ้ลการคาํนวณทีออกมาใกลเ้คียงความเป็นจริงมากทีสุด หรือพูดอีกนัยหนึงว่ามีระดบั
ความคลาดเคลือนตาํ โดยแบบจาํลองได้อาศัยปัจจัยร่วมต่างๆ เข้ามาเพือช่วยในการคาํนวณ        
อาทิเช่น ชนิดของยานพาหนะ อายกุารใชง้านของยานพาหนะ รุ่น (มาตรฐานยโูร) การดูแลรักษา 
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ระบบปฏิบติัการต่างๆ  และรวมถึงพฤติกรรมของบุคคล เพือประเมินการปลดปล่อยมลพิษจาก
ยานพาหนะบนทอ้งถนน  แบบจาํลองการปลดปล่อยมลพิษไดถู้กพฒันาปรับปรุงและเปลียนแปลง
อยูต่ลอดเวลาใหมี้ความสามารถคาดการณ์มลพษิไดดี้ขึน (ดดัแปลงจาก ISSRC, )   

 

.  แบบจําลอง International Vehicle Emission (IVE) Model  
แบบจาํลอง IVE เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์โปรแกรมหนึงทีผลิตขึนมาเพือใชป้ระเมินผล

การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ โดยแบบจาํลอง IVE นีสามารถแสดงการ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศตงัแต่เครืองยนต์ของยานพาหนะเริมทาํงานไปตลอดจนถึงช่วงที
เครืองยนตท์าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทงัยงัสามารถแยกประเภทของการปลดปล่อยแบ่งเป็น 
 ประเภท สารมลพษิทงัหมด  ชนิดไดแ้ก่ 

• สารมลพษิทวัไป ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย ไอระเหยโดยตรง
ของสารอินทรียร์ะเหยง่าย ออกไซดข์องไนโตรเจน ออกไซดข์องซลัเฟอร์ และฝุ่ นละออง 

• สารมลพิษทีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย ไดแ้ก่ สารตะกวั 1,3-บิวทาไดอีน อะเซทตลัดีไฮด์ 
ฟอร์มลัดีไฮด ์แอมโมเนีย และเบนซิน 

•  ก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์ไนตรัสออกไซด ์และมีเทน 

โดยทีปัจจยัทางด้านพฤติกรรมการขบัขียานพาหนะของผูข้บัขีมีผลอย่างมากกบัปริมาณ
มลพษิทีคาํนวณจากแบบจาํลอง IVE ซึงปัจจยัทีสาํคญัๆ มีอยู ่  ปัจจยั คือ รูปแบบพลงังานทีใชใ้น
เครืองยนตต์ามชนิดของยานพาหนะและพฤติกรรมตามลกัษณะการขบัขี (ISSRC, ) นอกจากนี
รูปแบบของการสตาร์ทเองก็มีผลโดยตรงต่อไอเสียทีถูกปล่อยผ่านท่อไอเสีย สตาร์ทแบบเย็น   
(Cold Start) หมายถึง การสตาร์ทหลงัจากดบัเครืองยนตท์ิงไวใ้หเ้ยน็มากกวา่  ชวัโมง การสตาร์ท
แบบเยน็นีมีการปลดปล่อยไอเสียออกมามากเพราะว่าเครืองยนตต์อ้งการการอุ่นเครืองและตวัเร่ง
ปฏิกิริยา (Catalyst) ตอ้งการเวลาเพอืใหไ้ดค้วามร้อนทีเหมาะสมแก่การทาํงาน การสตาร์ทแบบอุ่น 
(Warm Start) หมายถึง ช่วงทีมีการอุ่นเครืองผ่านไปประมาณ  นาทีก่อนทีจะถูกสตาร์ทอีกครัง 
(ISSRC, ) สาํหรับช่วงการเดินเครือง (Engine Soak) หมายถึง ระยะเวลาหลงัจากช่วงอุ่นเครือง
ผา่นไป  แบบจาํลอง IVE สามารถจาํแนกช่วงการเดินเครืองหรือจาํแนกรูปแบบการสตาร์ทออกเป็น 

 กลุ่ม การไดม้าซึงขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการป้อนขอ้มูลเขา้สู่แบบจาํลอง IVE จะจาํแนกไดต้ามตาราง
ที 2 
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ตารางที  ขอ้มูลทีจาํเป็นและวธีิการเก็บขอ้มูล 

ข้อมูล วิธีการได้มาซึงข้อมูล วัตถุประสงค์ 

ข้อมูลจากเอกสาร   

อุณหภูมิและความชืน ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศ
ของภาควชิาฟิสิกส์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร หรือ ของสถานี
อุตุนิยมวทิยากาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 

ข้อมูลนําเข้า Location Input 

File 

ความยาวถนน  
(Length of Road)  

ระดบัถนนเฉลีย  
(Road Grade) 

จาก Google Earth และผงัเมือง
รวมนครปฐม ของกรม    
โยธาธิการและผงัเมือง
กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูลนําเข้า Location Input 

File 

grade = (ht=0 – ht=-1)/ d (t= -1 to 0 seconds) 

 กาํหนดให ้  d (t= -1 to 0 seconds) = ระยะทางทีรถวงิ (เมตร) 

          h t=0     = ความสูงเหนือระดบันาํทะเล ณ จุดตน้ทาง (เมตร) 

         h t=-1  = ความสูงเหนือระดบันาํทะเล ณ จุดปลายทาง (เมตร) 

เทคโนโลยยีานยนต ์

 (Technology Specification) 

จากฐานขอ้มูลของแบบจาํลอง 
IVE 

เพอืใชใ้นการจาํแนกขอ้มูลทีได้
จากแบบสอบถาม 

คุณลกัษณะของเชือเพลิง 

(Fuel Specification) 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย และ กระทรวงพลงังาน 

ข้อมูลนําเข้า Location Input 
File 

จาํนวนรถจดทะเบียนสะสมใน
เขตเทศบาลนครนครปฐม 

ขอ้มูลสถิติจากกรมการขนส่ง
ทางบก และสํานักงานขนส่ง
จงัหวดันครปฐม 

- ใช้คาดการณ์ปริมาณรถใน
อนาคต  
- ใชค้าํนวณหาจาํนวนตวัอยา่ง
เพอืทาํการเก็บตวัอยา่งในพืนที
ศึกษา 
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ตารางที  (ต่อ)   

ข้อมูล วิธีการได้มาซึงข้อมูล วัตถุประสงค์ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ยหีอ้รถ รุ่น ปีทีผลิต สาํรวจแบบสอบถาม ขอ้มูลนาํเขา้ Fleet Input File 

ขนาดของเครืองยนต ์ สาํรวจแบบสอบถาม ขอ้มูลนาํเขา้ Fleet Input File 

เลขกิโลเมตร สาํรวจแบบสอบถาม ขอ้มูลนาํเขา้ Fleet Input File 

อายกุารใชง้านรถ สาํรวจแบบสอบถาม ขอ้มูลนาํเขา้ Fleet Input File 

เชือเพลิงทีใช ้ สาํรวจแบบสอบถาม ขอ้มูลนาํเขา้ Fleet Input File 

เลขทะเบียน สาํรวจแบบสอบถาม เพอืเก็บไวใ้ชอ้า้งอิง 

ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี 

จาํนวนรถบนถนนที
ทาํการศึกษา 

ทาํการนบัจาํนวนรถจากเครือง
นบัจาํนวน ในแต่ละชวัโมง 

ขอ้มูลนาํเขา้ Fleet Input และ 
Location Input 

ความเร็วในการขบัขี เก็บขอ้มูลจากเครืองรับ
สญัญาณจีพเีอสบนรถทีเลือก
ศึกษา 

ขอ้มูลนาํเขา้ Location Input 

File 

รูปแบบการเริมและหยุดของ
เครืองยนต ์

เก็บขอ้มูลจากเครืองรับ
สญัญาณจีพเีอสบนรถทีเลือก 

ขอ้มูลนาํเขา้ Location Input 

File 

ค่ าของกําลัง ต่อ เค รืองยนต์
(Vehicle Specific Power) 

คาํนวณจากขอ้มูลจากเครืองรับ
สญัญาณจีพเีอสบนรถทีเลือก 

ขอ้มูลนาํเขา้ Location Input 

File 

ความเครียดของเครืองยนต ์

(Engine Stress) 
คาํนวณจากขอ้มูลจากเครืองรับ
สญัญาณจีพเีอสบนรถทีเลือก 

ขอ้มูลนาํเขา้ Location Input 

File 

VKT(km/day) คาํนวณจากขอ้มูลจากเครืองรับ
สญัญาณจีพเีอสบนรถทีเลือก 

ขอ้มูลนาํเขา้ Location Input 

File 

ทีมา : ดดัแปลงจาก ISSCR (2010) 
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2.4 มาตรฐานยูโร 

เพอืเป็นการลดปัญหาทีกาํลงัลุกลามไปในทุกๆ เมืองหลวงจากการจราจรแออดัเป็นเหตุให้
เกิดปัญหามลพษิทางอากาศจากยานพาหนะซึงในการศึกษาครังนี คือ รถจกัรยานยนต ์สหภาพยโุรป
จึงไดต้งัขอ้กาํหนดมาตรฐานยโูร (European Union Emission Standard) ขึน เพือใชก้าํหนดปริมาณ
การปลดปล่อยสารมลพษิทีมาจากรถจกัรยานยนตใ์นกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป ในทาํนองเดียวกนั
เอเชียเองก็ตอ้งปฏิบติัตามเพือไม่ให้ขาดดุลการคา้จากการส่งออกอะไหล่รถจกัรยานยนตแ์ละเพือ
การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมจากสารมลพิษ ตารางที  แสดงรายละเอียดมาตรฐานยูโรของ
รถจักรยานยนต์ในแต่ละประเทศ สําหรับประเทศไทยจะมีการประกาศกําหนดวันบังคับใช้
มาตรฐานล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เช่นเดียวกบัสหภาพยโุรปและไดเ้ปลียนไปใช้
มาตรฐานยโูร 4 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2555 (กรมควบคุมมลพิษ, ) พร้อมกาํหนดค่ามาตรฐาน
ไอเสียระดบั  (Honda, 2011) และยงัมีการประกาศควบคุมมาตรฐานนาํมนัเชือเพลิงในประเทศดว้ย
การใชม้าตรฐานยโูร  เพราะปริมาณกาํมะถนัในนาํมนัมาตรฐานยโูร 4 จะปรับลดลงถึง 7 เท่า จาก
เดิม 350 ส่วนในลา้นส่วน เหลือเพยีง 50 ส่วนในลา้นส่วน และปริมาณเบนซินลดลงจากร้อยละ .  
เหลือร้อยละ  ซึงจะช่วยลดปริมาณสารอินทรียร์ะเหยง่ายลงร้อยละ  ถึง  ในภาคการขนส่ง 

(กรุงเทพธุรกิจ, )  

ตารางที  รายละเอียดมาตรฐานยโูรของรถจกัรยานยนตใ์นแต่ละประเทศ 

กลุ่มประเทศ มาตรฐานยูโรทใีช้ 

สหภาพยโุรป 

สวเีดน ยโูร 2 – ยโูร 5 

โดยไดก้าํหนดตามปีทีจดทะเบียน ตวัอยา่งเช่น 

รถทีจดทะเบียนปี ค.ศ  ตอ้งใช ้ยโูร 2  
แต่อนุญาตใหใ้ชถึ้งเพียง ค.ศ.  

รถทีจดทะเบียนปี ค.ศ  ตอ้งใช ้ยโูร 3  
แต่อนุญาตใหใ้ชถึ้งเพียง ค.ศ.  

รถทีใช ้ยโูร 4 อยูอ่นุญาตใหใ้ชถึ้งเพยีง ค.ศ. 
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ตารางที  (ต่อ)  
กลุ่มประเทศ มาตรฐานยูโรทใีช้ 

อิตาลี ยโูร 1 ยโูร 2 และ ยโูร 4 กาํหนดระดบัตามเขต
พนืทีของเมือง ตวัอยา่งเช่น 

เมือง Rome จะกาํหนดเป็น ยโูร 2 

เมือง Viareggio จะกาํหนดเป็น ยโูร 1 หรือ  
สหราชอาณาจกัร ยโูร 3 ถึง ยโูร 5 กาํหนดระดบัตามเขตพืนทีของ

เมือง ตวัอยา่งเช่น 

ลอนดอน (London) จะกาํหนดเป็น ยโูร 3 

ออกฟอร์ด (Oxford) จะกาํหนดเป็น ยโูร 5 

เนเธอร์แลนด ์ ยโูร  ถึง ยโูร   
สาธารณรัฐเช็ก ยโูร  
ประเทศออสเตรีย ยโูร  ถึง ยโูร  
ทีมา : LEZ (2011) 

 

.  มาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย 

ตามพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกประกาศกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม รถจกัรยานยนต ์เฉพาะดา้น
ความปลอดภยัสารมลพิษจากเครืองยนตร์ะดบัที  มาตรฐานเลขที มอก.   -  ซึงเทียบได้
กบัมาตรฐานยโูร  ระบุว่า รถจกัรยานยนตท์ีผลิตหรือนําเขา้เพือใชใ้นประเทศไทยตอ้งมีค่าการ
ปลดปล่อยสารมลพิษตามกาํหนดดงัตารางที  โดยค่าเฉลียของปริมาณ คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอนและปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจนจากการทดสอบ 3 ครัง คูณดว้ยตวัประกอบการ
เสือมสภาพตอ้งไม่เกินเกณฑท์กีาํหนดในตารางที  โดยผลการวเิคราะห์ 3 ครังนัน ยอมให้แต่ละค่า
เกินเกณฑท์ีกาํหนดในตารางที  ไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 เพียงครังเดียว และเมือเครืองยนตมี์ลกัษณะ
การเดินเบานนัตอ้งมีความเขม้ขน้ของคาร์บอนมอนนอกไซดไ์ม่เกินร้อยละ .  โดยปริมาตร ความ
เขม้ขน้ของไฮโดรคาร์บอนไม่เกิน ,  ส่วนในลา้นส่วน  (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, ) 
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ตารางที   ค่าการปลดปล่อยสารมลพิษตามพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมใน
หน่วย กรัมต่อกิโลเมตร 

ความจุกระบอกสูบ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน 

นอ้ยกวา่  ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

.  .  .  

ตังแต่   ลูกบาศก์
เซนติเมตรขึนไป 

.  .  .  

ทีมา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ( ) 
 

.  การผลิตและการใช้นํามันแก๊สโซฮอล์ 

นาํมนัแก๊สโซฮอล์คือนาํมนัเชือเพลิงทีได้ จากการผสมระหว่าง เอทานอล หรือทีเรียกว่า 
เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ซึงเป็น แอลกอฮอล์บริสุทธิร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ผสมกบั
นาํมนัเบนซินไร้สารตะกวัออกเทน 91 ชนิดทีมีคุณสมบติับางตวัต่างจากเบนซิน 91 ทีจาํหน่ายอยูใ่น
ปัจจุบนั ในอตัราส่วนเบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน จึงไดเ้ป็นนาํมนัแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 
(TEENET,  อา้งจาก ปตท., ) แต่เนืองจากแก๊สโซฮอล์ทาํปฏิกิริยากบันาํไดง่้ายเมือมีการ
ปนเปือนดว้ยนาํ แก๊สโซฮอลจ์ะดูดและอมนาํไวจ้นถึงปริมาณหนึงจะแยกตวัออกจากนาํมนัเบนซิน
ดงันนัเพอืป้องกนัปัญหาการปนนาํจึงพยายามผสมแก๊สโซฮอลใ์นคลงันาํมนัทีอยูใ่กลแ้หล่งจ่ายและ
สถานีบริการให้มากทีสุด กระบวนการผสมแก๊สโซฮอล์ทาํได้โดยการผสมเบนซินพืนฐานด้วย      
เอทานอลตามสัดส่วนทีตอ้งการ โดยสามารถผสมในถงันาํมนัก่อน หรือผสมในท่อจ่ายลงรถได้
เลย ซึงการผสมทีคลงันาํมนันนันาํมนัเบนซินพนืฐานและเอทานอลตอ้งไดม้าตรฐานก่อน การผสม
จะควบคุมปริมาณเอทานอลให้ไดต้ามสัดส่วนทีตอ้งการก็จะไดแ้ก๊สโซฮอล์เกรดต่างๆ ทีตอ้งการ 
(บรรจง, ) ปัจจุบนัประเทศไทย โดยกระทรวงพลงังาน อนุญาตให้มีการผลิตแก๊สโซฮอล์ 3 

ชนิด คือ 

1) นาํมนัแก๊สโซฮอล ์อี 10 แบ่งเป็น 

   1.1 นาํมนัแก๊สโซฮอล ์ออกเทน 91 

     1.2 นาํมนัแก๊สโซฮอล ์ออกเทน 95 

โดยมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และไม่ตาํกว่าร้อยละ 9 กบันาํมนัเบนซิน
พนืฐานร้อยละ 90 โดยปริมาตร สามารถใชแ้ทนหรือสลบักบันาํมนัเบนซินออกเทน 91 และ 95 ได้
ตามปกติโดยไม่ตอ้งดดัแปลงเครืองยนต ์
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2) นํามันแก๊สโซฮอล์ อี 20 มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และไม่ตาํกว่า     
ร้อยละ 19 กบันาํมนัเบนซินพนืฐานร้อยละ 80 โดยปริมาตร 

3) นาํมนัแก๊สโซฮอล์ อี 85 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 85 กบันาํมนัเบนซินพืนฐาน
ร้อยละ 15 โดยปริมาตรหรือมีเอทานอลไม่ตาํกวา่ร้อยละ75 (กระทรวงพลงังาน, ) 
 

. .  คุณสมบัติของแก๊สโซฮอล์ 

แก๊สโซฮอลมี์สมบติัเหมือนนาํมนัเบนซินไร้สารตะกวัออกเทน 95 สามารถใชไ้ดก้บัรถยนต์
และรถจกัรยานยนตท์ุกรุ่นทีมีระบบเชือเพลิงแบบหัวฉีด แก๊สโซฮอล์ยงัคงมีคุณสมบติัอยูใ่นเกณฑ์
ขอ้กาํหนด ไดแ้ก่ 

1) ค่าออกเทนไม่ตาํกว่า 95.0 ค่าออกเทนของนาํมนัเบนซินจะบ่งถึงคุณภาพในการตา้นทาน
การน็อค หรือความสามารถของนาํมนัเบนซินทีจะเผาไหมโ้ดยปราศจากการน็อคในเครืองยนต ์

2) ค่าความดนัไอไม่สูงกวา่ 65 กิโลปาสคาล ค่าความดนัไอเป็นคุณสมบติัอยา่งหนึงทีแสดงถึง 

ความสามารถในการระเหยซึงจะมีผลต่อการสตาร์ทเครืองยนต ์

3) สาํหรับคุณสมบติัอืน ๆ ทีไม่ได้กล่าวถึงนี แก๊สโซฮอล์จะมีคุณสมบติัเหมือนกับนํามัน
เบนซินออกเทน 95 ทุกประการ ยกเวน้สารประกอบทีมีออกซิเจนอยูภ่ายในโมเลกุล (Oxygenate 

Compound) ทีกาํหนดใหมี้การเติมในนาํมนัเบนซินไร้สารตะกวัออกเทน 95 ในปริมาณร้อยละ 5.5 

ถึงร้อยละ 11 โดยปริมาตร ซึงโดยทวัไปในนาํมนัเบนซินออกเทน 95 ทีใชใ้นตลาดปัจจุบนั จะเติม 
MTBE (Methyl Tertiaryl Butyl Ether) แต่ในแก๊สโซฮอล์จะใชเ้อทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) 
ร้อยละ 99.5 ทดแทนในปริมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 11 ซึงจะยงัคงทาํให้คุณสมบตัิในการใชง้าน
กบัเครืองยนตเ์หมือนกนักบันาํมนัเบนซินออกเทน 95 ทุกประการ (TEENET,  อา้งจากปตท., 

) การเปรียบเทียบคุณสมบตัิของแก๊สโซฮอลก์บันาํมนัเบนซินดงัตารางที  

 

ตารางที  เปรียบเทียบคุณสมบตัิบางประการของแก๊สโซฮอลก์บันาํมนัเบนซิน 
พารามิเตอร์ นํามันแก๊สโซฮอล์ นํามันเบนซิน 

จุดวาบไฟ -  องศาเซลเซียส1 -  องศาเซลเซียส2 

จุดหลอมเหลว - .  องศาเซลเซียส  

จุดเดือด  องศาเซลเซียส1 .  องศาเซลเซียส2 

ความสามารถในการละลายนาํ ละลายไดน้อ้ยมาก1 .  กรัมต่อลิตร2 

ทีมา : 1 PTT (2008) 

         2  Wikipedia (2011) 
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ยานพาหนะชนิด
อืนๆ 

41.82% 
เขตเทศบาล 

22.41% 

เขตอืนๆ 
77.59% 

รถจักรยานยนต์ 
58.18 % 

. .  แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทย 

สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยนันกาํลังอยู่ในช่วงของการเปลียนแปลงโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ระบุว่าให้มีการยกเลิกการใช้นาํมันเบนซิน       
ออกเทน 91 ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป เพือสร้างความมนัคงดา้นพลงังานของประเทศ
และลดการนาํเขา้นาํมนั ซึงจะทาํใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งเอทานอลมากขึนประมาณ 19 ถึง 
21 ล้านลิตรต่อเดือน สร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมเอทานอลได้ 404 ถึง 407 ลา้นบาทต่อเดือน 

(ผูจ้ดัการออนไลน์, ) 

 

2.7 สถานการณ์รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและในจังหวัดนครปฐม 

จากขอ้มูลการจดทะเบียนสะสมของจาํนวนรถจกัรยานยนตซึ์งตงัเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษาในครังนีพบว่า รถจักรยานยนต์ทงัหมดทีได้จดทะเบียนกับสํานักงานขนส่งจงัหวดั
นครปฐมปี พ.ศ.  มีจาํนวนของจกัรยานยนต์ทงัสิน ,  คนั หากคิดเป็นสัดส่วนแล้วจะ
พบวา่มีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ .  จากจาํนวนชนิดรถทงัหมดทีจดทะเบียนภายในจงัหวดันครปฐม 
และเฉพาะเพยีงในเขตเทศบาลนครนครปฐมมีรถจกัรยานยนตท์ีจะทะเบียนสูงถึงร้อยละ .  จาก
จาํนวนรถจกัรยานยนตท์งัหมดภายในจงัหวดันครปฐม (สาํนักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม, ) 
ภาพที  ระบุสดัส่วนจาํนวนรถในเขตจงัหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   สดัส่วนจาํนวนรถในเขตจงัหวดันครปฐม 

ทีมา : ดดัแปลงจากสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม ( ) 
 

 

รถจกัรยานยนต ์
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.  งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 Vilaiporn ( ) ไดศึ้กษาการปลดปล่อยมลพิษจากรถสาธารณะ ไดแ้ก่ รถตู ้รถเมล์ และ
รถแท๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานครจากการเปลียนแปลงการใชเ้ชือเพลิงหลัก ไดแ้ก่ นาํมันเบนซิน
และดีเซล มาเป็นแก๊สธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas หรือ CNG) และไฟฟ้า โดยใช้
แบบจาํลอง IVE ซึงไดก้าํหนดกรณีสมมติดงันี 

 -  กรณีสมมติที  กาํหนดภายในปี พ.ศ.  ใหร้ถเมลท์ุกคนัทีใชง้านในกรุงเทพมหานคร
ใชแ้ก๊สธรรมชาติอดัและติดตงั TWC และรถตูทุ้กคนัใช้แก๊สธรรมชาติอดั โดยทีร้อยละ 50 เป็นรถ 
Ultra-Low Emission Vehicle (ULEV) และอีกร้อยละ50 อยู่ภายใตม้าตรฐาน Super-Ultra Low 

Emission Vehicles (SULEV) และรถแทก๊ซีกาํหนดเช่นเดียวกบัรถตู ้

 -  กรณีสมมติที  กาํหนดภายในปี พ.ศ.  ให้รถเมล์ทีใชง้านในกรุงเทพมหานครใช ้

แก๊สธรรมชาติอดัร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เปลียนเป็นรถทีใชพ้ลงังานไฟฟ้า และรถตูทุ้กคนัใช ้

แก๊สธรรมชาติอดัโดยทีร้อยละ 50 เป็นรถยนตช์นิด Super-Ultra Low Emission Vehicle (SULEV) 

และอีกร้อยละ 50 ใชเ้ครืองยนตไ์ฮบริดจ ์ส่วนรถแทก๊ซีกาํหนดเช่นเดียวกบัรถตู ้

 ULEV และ SULEV หมายถึง รถยนต์มลพิษตาํ (Ultra-Low Emission Vehicle) และ 
รถยนตม์ลพษิตาํพเิศษ (Super-Ultra Low Emission Vehicles) ตามลาํดบั โดยจะปล่อยมลพษิออกมา
นอ้ยกวา่เครืองยนตรุ่์นเก่าทีไม่มีมาตรฐาน ULEV และ SULEV ถึงร้อยละ 50 และลดลงมากกวา่ร้อย
ละ 90 ตามลาํดบั ส่วนไฮบริดจใ์นทีนีหมายถึง เครืองยนตท์ีใชท้งันาํมนัเชือเพลิงปกติและมอเตอร์
ไฟฟ้า ผลทีได้จากการวิเคราะห์โดยแบบจาํลอง IVE พบว่า ในปี พ.ศ.  เมือเทียบกบัปี พ.ศ. 

 (Base year) พบวา่ กรณีสมมติที  มีการเพมิขึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ร้อยละ17 ปีฐาน 
การปลดปล่อยมีเทนลดลงร้อยละ 90  และไนตรัสออกไซด ์เพมิขึนร้อยละ 33 นอกจากนนัพบว่าฝุ่ น
จากเขม่าลดลงหลังจากเปลียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติอัดและกรณีสมมติที  มีการลดลงเช่นกัน
กล่าวคือการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ลดลงร้อยละ 12 และร้อยละ 

16 ตามลาํดบัโดยเฉพาะอยา่งยงิก๊าซมีเทนมีการลดลงทีร้อยละ 95  

 Phoung (2009) ไดศ้ึกษาปริมาณมลพิษจากการปลดปล่อยสารมลพิษจากรถจกัรยานยนต์
ภายในกรุงฮานอยโดยใชก้ารวเิคราะห์ผา่นแบบจาํลอง IVE ซึงไดก้าํหนดแบบกรณีสมมติดงันี 

 -  กรณีสมมติที  รถจักรยานยนต์ทงัหมดได้ปฏิบติัตามมาตรฐานยูโร 2 โดยจาํนวน        
ร้อยละ .  ทีเป็นรถจกัรยานยนตเ์ก่ามีระยะทางสะสมมากกวา่ ,  กิโลเมตรและไม่มีการติดตงั
ระบบควบคุมการระบายมลพิษให้เปลียนมาเป็นรถจกัรยานยนต์ทีมีการติดตงัเครืองควบคุมการ
ระบายมลพษิ 
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 - กรณีสมมติที  รถจกัรยานยนตท์งัหมดไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานยโูร 3 โดยจาํนวนร้อยละ 
.  ทีเป็นรถจกัรยานยนตเ์ก่ามีระยะทางสะสมมากกวา่ ,  กิโลเมตรและไม่มีการติดตงัเครือง

ควบคุมการระบายมลพิษให้เปลียนมาเป็นรถจกัรยานยนตมี์การติดตงั TWC (Three Way Catalyst) 
รวมทงัเซนเซอร์ตรวจปริมาณออกซิเจน อีกทงักาํหนดให้มาตรฐานของนาํมนัเบนซินดีขึน คือจาก
ค่ากาํมะถนัสูงสุด  ส่วนในลา้นส่วน ไปอยูท่ีระดบั  ส่วนในลา้นส่วน และสารประกอบ     
อะโรมาติกเบนซินลดลงจากร้อยละ .  เป็นนอ้ยกวา่ร้อยละ  ในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตร 

ขอ้เสนอแนะของผูว้ิจยัคือรถจกัรยานยนตภ์ายในกรุงฮานอยควรทีจะมีการใชเ้ทคโนโลยี
ตามมาตรฐานยโูร 3 อยา่งเร็วทีสุดดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี 

- มีแนวโนม้ทีประเทศเพอืนบา้นทีเป็นฐานการส่งออกสินคา้จาํพวกรถจกัรยานยนตร์อบๆ 
เวยีดนาม จะมีการประกาศใชใ้หร้ถจกัรยานยนตท์ุกคนันันตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานยโูร 3 จะทาํให้
ประเทศเวยีดนามอาจขาดดุลการคา้อนัเป็นผลมาจากการส่งออกรถจกัรยานยนต ์

 - การศึกษาครังนีชีให้เห็นว่ามาตรฐานยูโร 3 นันสามารถลดปัญหามลพิษทีมาจาก
รถจกัรยานยนตไ์ดดี้กวา่การใชย้โูร 2 ในระยะยาวทาํใหล้ดปริมาณสารจาํพวกสารอินทรียร์ะเหยง่าย 
คาร์บอนมอนอกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนได้ในปริมาณมาก จึงทาํให้รัฐไม่ตอ้งสูญเสีย
งบประมาณในการบาํบดัและเยยีวยาทางดา้นสุขภาพมนุษย ์

 Sharad (2011) ไดศึ้กษาปริมาณมลพษิวา่มีความสมัพนัธก์บัรูปแบบทางแยกและสภาพทาง
อุตุนิยมวทิยาทีเมือง New Delhi ประเทศอินเดียและเมือง Jaluk Bari ทีมีความแตกต่างของปริมาณ
รถทีใชง้านบนทอ้งถนนในบริเวณ  แยกหรือไม่ โดยที New Delhi มีค่าเฉลียของรถทีผ่านแยกใน
บริเวณทีทาํการศึกษา ,  คนั ถึง ,  คนัต่อวนั ส่วนเมือง Jaluk Bari จะมีจาํนวนเพียง 

,  คนัต่อวนัทีผา่นแยกบริเวณทีทาํการศึกษา ซึงผลการวเิคราะห์ทาํใหพ้บวา่ เมือทาํการคาํนวณ
ปริมาณมลพิษ ณ บริเวณแยกทีทาํการศึกษา ดว้ยฟังก์ชนัของแบบจาํลอง COPERT4 และรวมผล
ทางอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชืน และความเขม้ขน้ของปริมาณ
แสงอาทิตย ์จากนนันาํเขา้ขอ้มูลสู่แบบจาํลอง CALINE4 CAL3QHC และ HV-GFLSM เพือทาํการ
แปลผล  ซึงผลทีได้สรุปได้ดังนี  แบบจาํลองทีเหมาะสมในการคํานวณคือ  CALINE4 และ 
CAL3QHC ส่วนแบบจําลอง HV-GFLSM ไม่เหมาะสมต่อการคํานวณปริมาณมลพิษทีมีการ
เปลียนแปลงตลอดเวลาได้ ส่วนในดา้นความแตกต่างของทางแยกในลักษณะวงเวียนและสีแยก
แบบปกตินนัพบวา่ สีแยกแบบปกติสามารถรองรับปริมาณสารมลพษิทีเพมิขึนไดดี้กวา่ทาํให้ไม่เกิด
การกระจายตวัของปริมาณสารมลพษิไปสู่บริเวณรอบขา้งมากเท่ากบักบัทางแยกประเภทวงเวยีน 
 Herman (2010) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการปลดปล่อยมลพิษทีส่งผลต่อสุขภาพ
มนุษยจ์ากยานพาหนะ โดยผลการศึกษาของ Herman พบว่าจากการศึกษาขอ้มูลจากบทความต่างๆ 
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ทีเกียวขอ้งทาํให้ทราบว่าปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กทีเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมืองมีนัยสาํคญั
กับปริมาณรถจักรยานยนต์ทีใช้อยู่บนท้องถนนเป็นหลักมากกว่ายานพาหนะชนิดอืนๆ และ
นอกจากนีมลพิษชนิดอืนๆ ยงัเป็นตวัการสําคญัทีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย ์เช่น การ
ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง การเจบ็ป่วยอาจถึงขนัเสียชีวติ เป็นตน้ อีกทงัทาํให้ทราบว่าปัจจยัทีมีผลต่อการ
ปลดปล่อยปริมาณสารมลพษิและชนิดสารมลพิษ จะเปลียนแปลงไปตามคุณลกัษณะของเชือเพลิง 
ความหนาแน่นของการจราจร และพฤติกรรมการขบัขีของผูใ้ชร้ถเป็นหลกั 

Chen and Liao (2006) ไดท้าํการศึกษาการประเมินความเสียงของสุขภาพมนุษยจ์ากการ
ไดรั้บสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) จากแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เขต
พนืทีชนบท เขตพนืทีอุตสาหกรรม และเขตพนืทีการจราจรของไต๋หวนั ผา่นการคาํนวณตามสมการ
การไดรั้บสัมผสัสารมลพิษโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้น อาย ุนาํหนัก ระยะเวลาการไดรั้บสัมผสั พบว่า 
เขตพืนทีทีมีการจราจรสูงนันมีความสาํคญัต่อการไดรั้บสารมลพิษจาํพวก PAHs สูงกว่าเขตพืนที
อืนๆ โดยมีค่าของปริมาณ PAHs คิดเป็น , .  นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะทีเขตพืนที
ชนบทและเขตอุตสาหกรรมมีค่าปริมาณ PAHs อยูท่ี .  และ .  นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามลาํดบั 

Hui, etch. (2007) ไดศ้ึกษาการทาํงานของแบบจาํลอง IVE ดว้ยการเปรียบเทียบกบัผลจาก
ประเมินผลระยะไกล (Remote Sensing) ในเขตเมืองหางโจว ประเทศจีนในปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. 

 ซึงเป็นพืนทีเมืองด้วยรถยนต์นังส่วนบุคคลทีใช้เชือเพลิงเบนซิน ผลการวิจัยพบว่าเมือ
เปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษจากการคาํนวณของแบบจาํลอง IVE กบัวิธีติดตาม
แบบ Remote Sensing พบว่าผลการของคาดการณ์ปริมาณของไฮโดรคาร์บอนอยู่ในเกณฑ์ที
ใกลเ้คียงกัน ส่วนคาร์บอนมอนนอกไซด์มีการรายงานจากแบบจาํลอง IVE ทีผิดไปจากค่าจาก 
Remote Sensing อยูท่ีร้อยละ  ถึงร้อยละ  แต่การรายงานผลปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน
ของแบบจาํลอง IVE กบั Remote Sensing มีค่าสหสมัพนัธแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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Praditphet (2009) ไดศึ้กษาวิธีการเพือให้ทราบถึงผลกระทบจากการเพิมขึนของปริมาณ
สารมลพิษทีปลดปล่อยจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพฯ ทีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
โดยรอบดว้ยการสร้าง Application โดยการอ้างอิงดว้ยแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ แบบจาํลองการ
ปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ (International Vehicle Emissions Model, IVE) และการติดตาม
เสน้ทางการคมนาคมดว้ยระบบ GIS ของรถโดยสารประจาํทางทีใชเ้ชือเพลิง NGV ผลการศึกษาทาํ
ใหท้ราบถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการสับเปลียนการใชเ้ชือเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) 
และการปรับเสน้ทางการเดินรถโดยสายในพนืทีกรุงเทพมหานคร 
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บทที  

วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

.  ขนัตอนการดําเนินงานวิจัย  
 ขนัตอนการดาํเนินงานวจิยัแสดงดงัภาพที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ขนัตอนการดาํเนินงานวจิยั 
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.  การคดัเลือกพนืทีศึกษา 

พนืทีในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐมซึงมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นแต่มีขอ้จาํกดั
ในเรืองของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนซึงเป็นเหตุให้มีผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นจาํนวนมาก 
การศึกษาครังนีได้ทาํการคดัเลือกเขตพืนทีเขตเทศบาลนครนครปฐม เขต  (ต.พระปฐมเจดีย ์        
ต.บางแขม ต.พระประโทน ต.สนามจนัทร์ ต.บ่อพลบั ต.นครปฐม ต.หนองปากโลง ต.ลาํพยา และ 
ต. หว้ยจรเข)้ จากขอ้มูลการจดทะเบียนจาํนวนรถจกัรยานยนตจ์ากสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม
พบว่าพืนทีดังกล่าวเป็นพืนทีเสียงทีจะเกิดผลกระทบทางอากาศการจากแนวโน้มการเพิมขึนของ
ปริมาณรถจกัรยานยนต ์และหรือรวมทงัปริมาณรถจกัรยานยนตส์ะสมในปีฐาน 

  

.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ในการคาดการณ์มลพษิทีเกิดขึนจากยานพาหนะประเภทรถจกัรยานยนตใ์นพืนทีศึกษานัน
จาํเป็นตอ้งทราบถึงปัจจยัทีสาํคญัอนัส่งผลต่อปริมาณสารมลพิษทีปลดปล่อย เช่น พฤติกรรมการ  
ขบัขี สภาพแวดล้อมโดยทวัไปและคุณลักษณะ ของรถจกัรยานยนตท์ีวิงอยู่บนทอ้งถนนในเขต
พนืทีศึกษา เป็นตน้  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกประเภทภายในงานวจิยัครังนีไดด้าํเนินการระหว่างเดือนเมษายน
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.  ซึงเป็นช่วงระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนของประเทศไทย อนึงเนืองจาก
เครืองรับสญัญาณจีพเีอสเกิดบกพร่อง จึงจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลเพมิเติมในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.   อีกประมาณร้อยละ  ของขอ้มูลทงัหมด ตารางที  แสดงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
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ตารางที  รายละเอียดขอ้มูลทีทาํการเก็บรวบรวม 
ชนิดข้อมูล วิธีการ รายละเอียดข้อมูล รายละเอียด 

คุณลักษณะทัวไป
ของรถจกัรยานยนต ์

แบบสอบถาม - ยหีอ้รุ่น 
- ขนาดเครืองยนต ์

- อายกุารใชง้าน 

- ระยะทางขบัขีสะสม 

- ชนิดเชือเพลิงทีใช ้

- ปีทีผลิต 

 แบบสอบถามโดยอาศัย
การเก็บข้อมูลตามสถานที
สาธารณะและราชการ อีกทงั
ย ังคละอายุ อาชีพและเพศ 
เพือให้เกิดความหลากหลาย
ของขอ้มูล 

การนับจาํนวนของ
รถจกัรยานยนตท์ีวิง
บนนท้องถนนใน
พนืทีศึกษา 

เครืองนับจาํนวน 
(Counter) 

จาํนวน
รถจกัรยานยนต ์

รายชวัโมง 

นับจํานวนรถจักรยานยนต์
ช่วง เวลา  :  - :  น . 
จาํนวน  วนัในวนัจันทร์ถึง
วนัเสาร์ และ :  - :  น. 
จาํนวน  วนั ในวนัอาทิตย ์ 

พฤติกรรมการขบัขี เครืองรับ
สญัญาณจีพเีอส 

- ความเร็วในการขบัขี 
- ละติจูด 

- ลองจิจูด  
- ระดบัความสูงพนืที 

ติ ด ตั ง เ ค รื อ ง จี พี เ อ ส ใ น
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ข อ ง
อาสาสมัคร  คน ในพืนที
ศึกษา วนัธรรมดาและวนัหยดุ 

รูปแบบการเริมและ
หยดุของเครืองยนต ์

เครืองรับ
สญัญาณจีพเีอส 

ระยะเวลาเป็นวินาทีที
เครืองยนตท์าํงานและ
หยดุทาํงาน  

ขอ้มูลจากอาสาสมัคร  คน 
( ก ลุ่ ม เ ดี ย ว กั บ ที ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการขบัขี) 

ขอ้มูลปัจจยัภายนอก ขอ้มูลทุติยภูมิ - สภาพ อุตุนิยมวทิยา 
- คุณสมบติัเชือเพลิง 

- ความชืนสมัพทัธ ์

- ตวัคูณการปลดปล่อย
มลพษิ  
(Emission Factor) 

- สภาพอุตุ นิ ยมวิทยาและ
ความชืนสัมพทัธ์จากสถานี
อุตุนิยมวทิยานครปฐม 

- คุณสมบัติ เ ชือ เพ ลิ งจ าก
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
( ) 
- ตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิ 
(Emission Factor) จากกรม
ควบคุมมลพษิ 
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. .  การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

สาํรวจขอ้มูลผูข้บัขีรถจกัรยานยนตด์้วยแบบสอบถาม โดยได้ดาํเนินการในยา่นชุมชนที
ตังอยู่ในพืนทีศึกษา  ได้แก่  ลานจอดรถศูนย์อาหารบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครปฐม  และในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง        
สนามจนัทร์ (รูปแสดงการเก็บตวัอยา่งดงัภาคผนวก ก) จาํนวนตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามมี
ทงัสิน 400 คน (วธีิการคาํนวณจาํนวนตวัอยา่งแสดงในภาคผนวก ข) จากผูข้บัขีรถจกัรยานยนตใ์น
พืนทีศึกษาทงัสิน 47,444 คน (ขอ้มูลจากตารางที ) (สาํนักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม, 2554) 

ประเด็นทีสอบถาม ไดแ้ก่ ยหีอ้รถ รุ่น ปีทีผลิต ขนาดของเครืองยนต ์เลขกิโลเมตรสะสม อายกุารใช้
งานของรถ เชือเพลิงทีใช ้เป็นตน้ รายละเอียดของแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ค 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามนันจะนาํไปใชใ้นการคดัเลือกเทคโนโลยขีองรถจกัรยานยนตใ์น
ฐานขอ้มูลของแบบจาํลอง IVE ดงัตารางที   
 

ตารางที  เทคโนโลยรีถจกัรยานยนตใ์นฐานขอ้มูลของแบบจาํลอง IVE 

รถจักรยานยนต์เชือเพลิง
เบนซินและแก๊สโซฮอล์ 

รายละเอียด 

None  
-Cycle 

 

 

เครืองยนตข์นาดเล็ก มีนาํมันเบนซินเป็นเชือเพลิงหลกั (รถมอเตอร์-
ไซด์หรือสามล้อ ) ทีทํางานกับรอบการเผาไหม้สองจังหวะและ
จาํเป็นตอ้งใชส้ารหล่อลืนผสมกบันาํมนัเชือเพลิง 

-Cycle 

 
เครืองยนตข์นาดเล็ก มีนาํมันเบนซินเป็นเชือเพลิงหลกั (รถมอเตอร์-
ไซดห์รือสามลอ้) ทีทาํงานกบัรอบการเผาไหมสี้จงัหวะ 

Carburetor ยานพาหนะทีมีระบบการจดัส่งนาํมนัเชือเพลิงดว้ยคาร์บูเรเตอร์ 
FI (Fuel Injection) ระบบการจ่ายนาํมนัเชือเพลิงดว้ยหวัฉีด 
High Tech ยานพาหนะทีใชเ้ชือเพลิงบางส่วนจากพลงังานไฟฟ้า 
ทีมา : ดดัแปลงจาก ISSRC (2008) 
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 3.3.2 การเก็บข้อมูลจํานวนรถจักรยานยนต์ 

เป็นการรวบรวมปริมาณรถจกัรยานยนต์ทีขับขีอยู่จริงบนทอ้งถนนในแต่ละช่วงเวลา
สาํหรับใชอ้า้งอิงในการคาํนวณหาปริมาณมลพษิทีปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลานันๆ ในการศึกษา
ครังนีได้ทาํการแบ่งพืนทีเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 เขต คือ 1) เขตพืนทีพานิชยกรรมและทีอยูอ่าศยั
หนาแน่นมาก 2) เขตพนืทีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง และ 3) เขตพนืทีอยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย โดย
เกณฑก์ารแบ่งนนัจะยดึตามเกณฑแ์ละมาตรฐานการวางและจดัทาํผงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วน
มาตรฐานผงัเมือง สํานักพฒันามาตรฐานผงัเมือง กรมการผงัเมือง พ.ศ. 2544 (รายละเอียดเกณฑ ์ 
การคัดเลือกแสดงในภาคผนวก ช) (สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครปฐม , ) 
จากนนัไดค้ดัเลือกถนนในพนืที 3 เขตขา้งตน้ ไดแ้ก่ ถนน  สายในเขตพืนทีพานิชยกรรมและทีอยู่
อาศยัหนาแน่นมาก (สีแดง ในภาพที ) ถนน  สายในพนืทีเขตทีมีประชากรอาศยัปานกลาง (สีส้ม 
ในภาพที ) และเขตพนืทีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย (สีเขียว ในภาพที ) อีก  สาย รวมถนนทงัสิน  
สาย ตามตารางที  
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ภาพที  การแบ่งเขตพนืทีการใชป้ระโยชน์ทีดินจงัหวดันครปฐม (มาตรส่วน  ต่อ , ) (กรอบสีแดง คือ พนืทีศึกษา) 
ทีมา : สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครปฐม ( )



30 

 

 

 

ตารางที  ตาํแหน่งพกิดัจุดอา้งอิงเพอืเก็บขอ้มูลปริมาณรถจกัรยานยนต ์

ชือถนน ความหนาแน่นของ
พนืท*ี 

ละติจูด ลองจิจูด 

ถนนราชวถีิ1 มาก 13๐49´3´´ N 100๐3´32´´ E 

ถนนราชดาํเนิน  มาก 13๐49´10´´ N 100๐3´24´´ E 

ถนนซา้ยพระ  มาก 13๐49´16´´ N 100๐3´29´´ E 

ถนนเทศา  มาก 13๐49´12´´ N 100๐3´43´´ E 

ถนนรถไฟตะวนัตก  ปานกลาง 13๐49´26´´ N 100๐2´33´´ E 

ถนนสนามจนัทร์  ปานกลาง 13๐48´41´´ N 100๐2´45´´ E 

ถนนเทศา  ปานกลาง 13๐49´12´´ N 100๐3´58´´ E 

ถนนมาลยัแมน  นอ้ย 13๐49´7´´ N 100๐2´14´´ E 

ถนนยงิเป้าใต้  นอ้ย 13๐48´16´´ N 100๐2´50´´ E 

ถนนเพชรเกษม  นอ้ย 13๐48´38´´ N 100๐3´60´´ E 

หมายเหตุ : *ตามเกณฑก์รมการผงัเมืองสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครปฐม พ.ศ.  

  (ภาคผนวก ช) 

 ถนนประเภท Arterials 2ถนนประเภท Residential             ถนนประเภท Highways 

 

 ภายหลงัจากคดัเลือกถนน  สายแลว้ ได้ทาํการนับจาํนวนรถจกัรยานยนตท์ีวิงบนทอ้ง
ถนนนันๆ ระหว่างวนัที  เมษายน ถึงวนัที  เมษายน พ.ศ.  ครอบคลุมวนัทาํงานและ
วนัหยดุเสาร์อาทิตย ์เพอืหาค่าเฉลียของรถจกัรยานยนตท์ีวิงในรายชวัโมงทีสนใจซึงแสดงดงัตาราง
ที  ในการตรวจนบัจาํนวนรถจกัรยานยนตน์นัผูว้จิยัไดท้าํการตรวจนับจาํนวนรถจกัรยานยนตเ์ป็น
ระยะเวลา  นาทีในช่วงระหวา่งชวัโมงทีสนใจแลว้นาํจาํนวนทีนับไดม้าคูณดว้ย  เพือปรับค่าให้
เป็นจาํนวนคนัต่อชวัโมง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการจราจรในส่วนนีจะใชอุ้ปกรณ์นับจาํนวน (ภาพที ) ช่วยในการบนัทึก
จาํนวนรถจกัรยานยนตท์ีผ่านจุดสังเกตในแต่ละเส้นถนนภายในเขตพืนทีศึกษา โดยวิธีการบนัทึก
รถจักรยานยนต์นันผู ้สัง เกตจํา เป็นต้องมี จุดสังเกต  เ ช่น  เสาไฟฟ้า  เพือ เป็นจุดอ้างอิงเมือ
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รถจกัรยานยนตข์บัผา่นจะทาํการบนัทึก  ค่า และทาํการบนัทึกรถจกัรยานยนตท์ีผ่านจุดสังเกตทงั  
 ฝังถนน 

ตารางที  ค่าเฉลียจาํนวนรถจกัรยานยนตบ์นถนนทงั  สายทีคดัเลือกในการศึกษาครังนี 
                 ตงัแต่วนัที  เมษายน  ถึงวนัที  เมษายน พ.ศ.   

เวลา จํานวนรถ (คนั) เวลา จํานวนรถ (คนั) 
:00-1:00 56 :00-13:00  

1:00-2:00  13:00-14:00  

2:00-3:00  14:00-15:00  

3:00-4:00  15:00-16:00  

4:00-5:00  16:00-17:00  

5:00-6:00  17:00-18:00  

6:00-7:00  18:00-19:00  

7:00-8:00  19:00-20:00  

8:00-9:00  20:00-21:00  

9:00-10:00  21:00-22:00  

10:00-11:00  22:00-23:00  

11:00-12:00  23:00-0:00  

 

 
ภาพที  อุปกรณ์นบัจาํนวน (Counter) 
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 3.3.3 พฤติกรรมการขับขีและรูปแบบการเริมและหยุดของเครืองยนต์ 
 พฤติกรรมการขบัขีและรูปแบบการเริมและหยุดของเครืองยนต์จะถูกบนัทึกในรูปของ
ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของรถจกัรยานยนต ์(ไดแ้ก่ ละติจูด ลองติจูด และแอลติจูด) ด้วยเครืองรับ
สัญญาณจีพีเอส (Global Positioning System หรือ GPS) GPS Trip Recorder Model : 747A+              

(ดงัภาพที ) ทีสามารถบนัทึกจุดพกิดัไดสู้งสุด ,  จุด ต่อเนือง  ชวัโมง  
 

 
ภาพที  เครืองรับสญัญาณจีพเีอส (GPS Trip Recorder Model : 747A+) ทีใชใ้นการศึกษาครังนี 

 

  . . .  พฤติกรรมการขบัขี 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการขบัขีรถจกัรยานยนตมี์ความสําคญัต่อการ
คาดการณ์ปริมาณสารมลพษิ อนึงการศึกษาครังนีไดป้รับเปลียนวธีิการเก็บขอ้มูลรูปแบบพฤติกรรม
การขบัขีจากเดิมใชก้ารนาํรถจกัรยานยนตว์งิทดสอบบนทอ้งถนน (IVE User Manual, 2008) มาเป็น
การใชอ้าสาสมคัรตามกลุ่มอาชีพ ซึงคาดว่าจะไดข้อ้มูลทีใกลเ้คียงความเป็นจริงมากขึน การศึกษา
ครังนีไดติ้ดตงัเครืองรับสญัญาณจีพเีอสทีรถจกัรยานยนตข์องผูข้บัขีทีเป็นอาสาสมคัรจาํนวน  คน 
ทีอาศยัอยูใ่นพืนทีศึกษา (เทศบาลนครนครปฐมเขต ) โดยแบ่งออกเป็น  กลุ่ม (กลุ่มละ  คนั) 
ตามลักษณะอาชีพ ได้แก่ ( ) ข้าราชการประจาํและพนักงานประจาํ ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) 
ประชาชนทวัไป (ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย) และ ( ) กลุ่มอาชีพขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
โดยบนัทึกค่าพกิดัทางภูมิศาสตร์ทุกๆ วนิาทีเป็นเวลา  ชวัโมงต่อคนั เพอืใหไ้ดพ้ฤติกรรมการขบัขี
ตลอดทุกช่วงเวลาในหนึงวนั ทงันียกเวน้ในกลุ่มอาชีพขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้งทีสามารถทาํการ



33 

 

 

 

ติดตงัเครืองรับสัญญาณจีพีเอส ได้เพียงช่วงเวลา :  น. ถึง :  น. เนืองจากเป็นช่วงเวลา        
การทาํงานของรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง วนัทีเก็บตวัอยา่งแบ่งเป็นวนัธรรมดาและวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์  
ภาพที  แสดงตวัอยา่งบางส่วนของขอ้มูลทีเก็บไดจ้ากเครืองรับสญัญาณจีพเีอส  
 

 
ภาพที  ตวัอยา่งขอ้มูลแสดงพฤติกรรมการขบัขขีองกลุ่มอาชีพขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  คนั       

ทีบนัทึกดว้ยเครืองรับสญัญาณจีพเีอส (เสน้สีม่วงแสดงเสน้ทางทีอาสาสมคัรขบัขี) 
   

  3.3.3.2 รูปแบบการเริมและหยดุของเครืองยนต ์
  เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้มูลจีพเีอสทีมาจากกลุ่มอาสาสมคัรเพอืวเิคราะห์ขอ้มูลการเริม
และหยุดการทาํงานของเครืองยนต์ตามเกณฑ์ของแบบจาํลอง IVE จะตอ้งมีค่าความเร็วตงัแต่           
 กิโลเมตรต่อชวัโมง จาํนวน ,  วินาทีจากทงัหมด ,  วินาทีต่อชวัโมง (หรือคิดเป็นร้อยละ 
 ของชวัโมงทีสนใจ) ส่วนในชวัโมงทีมีค่าความเร็วดงักล่าวไม่ถึงร้อยละ  นนั จะคดัเลือกคนัทีมี

ร้อยละมากทีสุดแทน ตารางที  และตารางที  แสดงจาํนวนขอ้มูลความเร็วตามเกณฑข์า้งตน้ที
คดัเลือกในแต่ละรายชวัโมงในวนัธรรมดาและวนัหยดุเสาร์อาทิตยต์ามลาํดบั 
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ตารางที  ค่าความหลากหลายของความเร็วทีคดัเลือกในแต่ละรายชวัโมงในวนัธรรมดา 
เวลา คนัที จํานวนข้อมูล 

ของความเร็วตังแต่  
 กิโลเมตรต่อชัวโมง 

เวลา คนัที จํานวนข้อมูล 

ของความเร็วตังแต่  
 กิโลเมตรต่อชัวโมง 

:00-1:00 - - :00-13:00  ,  
1:00-2:00 - - 13:00-14:00  , * 

2:00-3:00 - - 14:00-15:00  ,  
3:00-4:00 - - 15:00-16:00  * 

4:00-5:00 - - 16:00-17:00  ,  
5:00-6:00 - - 17:00-18:00  ,  
6:00-7:00  * 18:00-19:00  , * 

7:00-8:00  ,  19:00-20:00  , * 

8:00-9:00  ,  20:00-21:00 - - 
9:00-10:00  , * 21:00-22:00 - - 
10:00-11:00  , * 22:00-23:00 - - 
11:00-12:00  ,  23:00-0:00 - - 

   

ตารางที  ค่าความหลากหลายของความเร็วทีคดัเลือกในแต่ละรายชวัโมงในวนัเสาร์อาทิตย ์
 

เวลา 
 

คนัที 
จํานวนข้อมูล 

ของความเร็วตังแต่  
 กิโลเมตรต่อชัวโมง 

 

เวลา 
 

คนัที 
จํานวนข้อมูล 

ของความเร็วตังแต่  
 กิโลเมตรต่อชัวโมง 

:00-1:00 - - :00-13:00  , * 

1:00-2:00 - - 13:00-14:00  , * 

2:00-3:00 - - 14:00-15:00  * 

3:00-4:00 - - 15:00-16:00  ,  
4:00-5:00 - - 16:00-17:00  , * 

5:00-6:00 - - 17:00-18:00  * 

6:00-7:00  * 18:00-19:00  * 

7:00-8:00  ,  19:00-20:00 - - 
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ตารางที  (ต่อ) 
 

เวลา 
 

คนัที 
จํานวนข้อมูล 

ของความเร็วตังแต่  
 กิโลเมตรต่อชัวโมง 

 

เวลา 
 

คนัที 
จํานวนข้อมูล 

ของความเร็วตังแต่  
 กิโลเมตรต่อชัวโมง 

8:00-9:00  ,  20:00-21:00 - - 
9:00-10:00  ,  21:00-22:00 - - 
10:00-11:00  , * 22:00-23:00 - - 
11:00-12:00  ,  23:00-0:00 - - 
หมายเหตุ : ตวัอยา่งการอ่านค่าตามตาราง เช่น  

1) จาํนวนขอ้มูลของความเร็วระหว่างช่วงเวลา :00-8:00 น. ในวนัเสาร์อาทิตย ์อ่านค่า
จาํนวนของความเร็วจากรถจกัรยานยนตต์วัอยา่งคนัที  ได ้ ,  วินาทีจากจาํนวน
เตม็ของความเร็วที ,  วนิาที 

2) * จาํนวนข้อมูลของความเร็วทีมีข้อมูลไม่ถึง ,  วินาที ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลา     
14:00-15:00 น. ในวนัเสาร์อาทิตย ์อ่านค่าจาํนวนของความเร็วรถจกัรยานยนตต์วัอยา่ง
คนัที  ได ้  วนิาทีจากจาํนวนเตม็ของความเร็วที ,  วนิาที ซึงไม่ถึงร้อยละ  แต่
คนัที  นีมีค่าร้อยละจาํนวนของความเร็วมากทีสุดจากตวัอยา่งทงัหมด ทงันีเนืองอาจมี
การหยดุหรือจอดรถจกัรยานยนตข์องอาสาสมคัรทงั  คนัพร้อมๆ กนั 

  

.  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
 . .  อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ 

 ขอ้มูลอุณหภูมิเฉลียรายปีและค่าความชืนสัมพทัธ์เฉลียรายปี พ.ศ.  ได้จากสถานี
อุตุนิยมวทิยานครปฐม อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ขอ้มูลเหล่านีใชเ้ป็นขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง IVE 

ในส่วนของ Location File 

 . .  การวิเคราะห์การเปลียนแปลงจํานวนรถในปีเป้าหมาย 

 การศึกษาครังนีไดด้าํเนินการคาดการณ์ปริมาณรถจกัรยานยนตใ์นปีเป้าหมาย คือ พ.ศ.  
โดยใช้สถิติปริมาณรถจกัรยานยนต์ทีจดทะเบียนในจงัหวดันครปฐมระหว่างปี พ.ศ. -   
(สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม, ) เป็นฐานในการคาดการณ์ดงัภาพที  
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ภาพที  ปริมาณรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครปฐมระหวา่งปี พ.ศ.  -   

และสมการ Polynomial 

 

 จากภาพที  เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลด้วยโปรแกรม Excel พบว่าเป็นแบบ
สมการ Polynomial คือ y = . x  - E+ x + E+  เมือ y คือ จาํนวนรถจกัรยานยนตท์ีเพิมขึน 
และ x คือ จาํนวนปีทีเพิมขึน โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (R ) เท่ากบั .  โดยจะแทนค่า x 

เท่ากบั  (เนืองจากปีฐานคือ พ.ศ.  คาดการณ์ไปปี พ.ศ.  มีระยะห่าง  ปี)  ผลลพัธ์คือ
จาํนวนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดันครปฐม จากนันผลลัพธ์ดังกล่าวจะนํามาลบกับจาํนวนรถที
เสือมสภาพและออกนอกระบบด้วยสาเหตุอืนๆ ซึงคิดเป็นร้อยละ  ของจาํนวนรถทังหมดที
คาดการณ์ (Phuong, 2009 อา้งอิงจาก Hue, 2005)  ผลการคาดการณ์แสดงดงัตารางที  

 จากผลการคาดการณ์ไดน้าํมาคาํนวณปริมาณรถจกัรยานยนตใ์นเขตพืนทีศึกษา โดยคิดจาก
สัดส่วนของปริมาณรถจกัรยานยนตใ์นพืนทีศึกษา (ต.พระปฐมเจดีย ์ต.บางแขม ต.พระประโทน     
ต.สนามจนัทร์ ต.บ่อพลบั ต.นครปฐม ต.หนองปากโลง ต.ลาํพยา และ ต.ห้วยจรเข)้ ทีจดทะเบียน   
ในปี พ.ศ. 2553 (จํานวนทังสิน ,  คัน) ต่อ จาํนวนรถจักรยานยนต์ในจังหวดันครปฐม             
(มีจาํนวนทงัสิน ,  คัน) คิดเป็นร้อยละ .  ผลลัพธ์คือ  ภายในปีเป้าหมาย พ.ศ.            
มีจาํนวนรถในพนืทีศึกษาทงัสิน 93,142 คนั  (422,411× 22.05/100) (ดงัตารางที ) 
 

y = 634.41x2 - 3E+06x + 4E+09 
R² = 0.99 

195,000

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จาํนวนรถ  (คนั) 

ปี พ.ศ. 
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ตารางที  ผลการคาดการณ์จาํนวนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครปฐม 
 

ปี พ.ศ. 
จํานวนรถ (คนั)  

ระยะห่างของช่วงปี จํานวนรถที
เพิมขึน 

จํานวนสะสม คงเหลือ 

(หักร้อยละ ) 
รถในเขตพนืที

ศึกษา  
 - ,  - ,  ปีฐาน 

2554 ,  ,  ,  ,  1 

2555 ,  ,  ,  ,  2 

2556 ,  ,  ,  ,  3 

2557 ,  ,  ,  ,  4 

2558 ,  ,  ,  ,  5 

2559 ,  ,  ,  ,  6 

2560 ,  ,  ,  ,  7 

 

 . .  คุณลักษณะของนํามันเชือเพลิง 

 แบบจาํลอง IVE เป็นแบบจาํลองในการคาดการณ์การปลดปล่อยสารมลพิษทีมีคุณลกัษณะ
เชือเพลิงเขา้มาเกียวขอ้ง ขอ้มูลคุณลักษณะเฉพาะของเชือเพลิงได้สืบคน้จากประกาศกรมธุรกิจ
พลงังาน เรือง กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนาํมันเชือเพลิงปี พ.ศ.  และ พ.ศ.  ตาม
ตารางที  

 

ตารางที  คุณลกัษณะบางประการของเชือเพลิง 
คุณลักษณะ ชนิดเชือเพลิง 

แก๊สโซฮอล์1 เบนซิน 9112 เบนซิน 9512 

 

ส่วนผสมตะกวั (กรัมต่อลิตร) 

 

0.013 
(ก่อน 1 มกราคม 2555) 

0.005 
(หลงั 1 มกราคม 2555) 

 

0.013 
(ก่อน 1 มกราคม 2555) 

0.005 
(หลงั 1 มกราคม 2555) 

 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

0.005 
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ตารางที  (ต่อ)    
คุณลักษณะ ชนิดเชือเพลิง 

 แก๊สโซฮอล์1 เบนซิน 91  เบนซิน 95  

ส่วนผสมซลัเฟอร์  
(ส่วนในลา้นส่วน) 

50 
(ก่อน 1 มกราคม 2555) 

5 
(หลงั 1 มกราคม 2555) 

0.013 
(ก่อน 1 มกราคม 2555) 

0.005 
(หลงั 1 มกราคม 2555) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

5 

ส่วนผสม Benzene  

(สดัส่วนโดยปริมาตร) 

3.5 
(ก่อน 1 มกราคม 2555) 

1.0 
(หลงั 1 มกราคม 2555) 

3.5 
(ก่อน 1 มกราคม 2555) 

1.0 
(หลงั 1 มกราคม 2555) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

1 

ส่วนผสม Oxygenate  

(สดัส่วนโดยปริมาตร) 
5.5-11.0 5.5-11.0 5.5-11.0 

การกดักร่อนแผน่เงิน นอ้ยกวา่หมายเลข  นอ้ยกวา่หมายเลข  นอ้ยกวา่หมายเลข  

ทีมา : 1ราชกิจจานุเบกษา ( ) 
          ราชกิจจานุเบกษา ( ) 
 
.  การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในแบบจําลอง IVE 

 . .  การวิเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยี 
 ข้อมูลยีห้อ  รุ่น  กําลัง เครืองยนต์ รูปแบบเทคโนโลยีและระยะทางสะสมทีได้จาก
แบบสอบถามจาํนวน  ตวัอยา่ง (รายละเอียดในหัวขอ้ . . ) จะถูกนาํมาจดัรูปแบบขอ้มูลตาม
ตารางที  ทงันีขอ้มูลบางส่วนตอ้งมีการสอบถามกบัผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์โดยตรง ผลของการ
จดัทาํขอ้มูลบญัชีรูปแบบเทคโนโลยทีาํให้สามารถจดัทาํ Fleet File ในแบบจาํลอง IVE ตามดชันี 
ประเภท และเทคโนโลยยีานยนต ์(ผลการศึกษาแสดงในหัวขอ้ . ) และรูปแบบเฉพาะคนัจากการ
สืบขน้ขอ้มูลขนัทุติยภูมิคือ จากเวปไซตผ์ูผ้ลิตรถจกัรยานยนต ์บ่งชีถึงคุณลกัษณะทีสามารถคดัแยก
ไดโ้ดยแบบจาํลอง IVE เช่น ระบบจ่ายเชือเพลิง FI ระบบควบคุมการระบายสารมลพษิจากท่อไอเสีย 
เป็นตน้ 
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ตารางที  ขอ้มูลการจดักลุ่มเทคโนโลยทีีไดจ้ากแบบสอบถาม 
คุณลักษณะ

รถจักรยานยนต์ จํานวน ร้อยละ 

คุณลักษณะ
รถจักรยานยนต์ จํานวน ร้อยละ 

รูปแบบกําลังเครืองยนต์ รูปแบบมาตรฐาน 

เบา (นอ้ยกวา่ 100 ซีซี)   ยโูร 2 19 4.75 

ปานกลาง (100-300 ซีซี) 400 100 ยโูร 3 381 95.25 

หนกั (มากกวา่ 300 ซีซี) 0 0    

รูปแบบการใช้งาน รูปแบบการใช้เชือเพลิง 

นอ้ย  

(<25,000 กิโลเมตร) 195 48.75 เบนซินออกเทน  396 99.00 

ปานกลาง 

(26,000-50,000 กิโลเมตร) 116 29.00 แก๊สโซฮอล ์ 4 1.00 

สูง  

(>50,000 กิโลเมตร) 89 22.25    

รูปแบบเครืองยนต์ ตัวระบายมลพิษ  
2 จงัหวะ 19 4.75 ไม่ติดตงั 163 40.75 

4 จงัหวะติดตงั Carburetor 144 36.00 Improved 0 0 

4 จงัหวะติดตงั FI 237 59.25 High Tech 0 0 

   Catalyst 237 59.25 

 
 3.5.2 การวิเคราะห์ Vehicle Specific Power (VSP) 
 ค่า VSP (Vehicle Specific Power) คือ ค่าของกาํลงัต่อเครืองยนตท์ีวิงบนทอ้งถนนโดยมี
ค่าแรงเสียดทานและความเร่งเป็นปัจจัยร่วม แบบจาํลอง IVE แบ่งค่า VSP ออกเป็น  ช่วง            
ช่วงละ  ค่าตาม Engine Stress ไดแ้ก่ ค่า VSP ระหว่าง - .  ถึง .  ค่า VSP ระหว่าง .  ถึง .  
และค่า VSP ระหวา่ง .  ถึง .  ดงัตารางที  
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ตารางที  รูปแบบ VSP และ Engine Stress  
 

ที2 

VSP 

(กิโลวัตต์ต่อ
ตัน) 

Engine 

Stress1 

 

ที2 

VSP 

(กิโลวัตต์ต่อ
ตัน) 

Engine 

Stress 

 

ที2 

VSP 

(กิโลวัตต์ต่อ
ตัน) 

Engine 

Stress1 

ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง 

 -80 -44 -1.6 3.1 20 -80 -44 .  .  40 -80 -44 .  .  

 -44 -39.9 -1.6 3.1 21 -44 -39.9 .  .  41 -44 -39.9 .  .  

 -39.9 -35.8 -1.6 3.1 22 -39.9 -35.8 .  .  42 -39.9 -35.8 .  .  

 -35.8 -31.7 -1.6 3.1 23 -35.8 -31.7 .  .  43 -35.8 -31.7 .  .  

 -31.7 -27.6 -1.6 3.1 24 -31.7 -27.6 .  .  44 -31.7 -27.6 .  .  

 -27.6 -23.4 -1.6 3.1 25 -27.6 -23.4 .  .  45 -27.6 -23.4 .  .  

 -23.4 -19.3 -1.6 3.1 26 -23.4 -19.3 .  .  46 -23.4 -19.3 .  .  

 -19.3 -15.2 -1.6 3.1 27 -19.3 -15.2 .  .  47 -19.3 -15.2 .  .  

 -15.2 -11.1 -1.6 3.1 28 -15.2 -11.1 .  .  48 -15.2 -11.1 .  .  

 -11.1 -7 -1.6 3.1 29 -11.1 -7 .  .  49 -11.1 -7 .  .  

 -7 -2.9 -1.6 3.1 30 -7 -2.9 .  .  50 -7 -2.9 .  .  

 -2.9 1.2 -1.6 3.1 31 -2.9 1.2 .  .  51 -2.9 1.2 .  .  

 1.2 5.3 -1.6 3.1 32 1.2 5.3 .  .  52 1.2 5.3 .  .  

 5.3 9.4 -1.6 3.1 33 5.3 9.4 .  .  53 5.3 9.4 .  .  

 9.4 13.6 -1.6 3.1 34 9.4 13.6 .  .  54 9.4 13.6 .  .  

 13.6 17.7 -1.6 3.1 35 13.6 17.7 .  .  55 13.6 17.7 .  .  

 17.7 21.8 -1.6 3.1 36 17.7 21.8 .  .  56 17.7 21.8 .  .  

 21.8 25.9 -1.6 3.1 37 21.8 25.9 .  .  57 21.8 25.9 .  .  

 25.9 30 -1.6 3.1 38 25.9 30 .  .  58 25.9 30 .  .  

 30 1000 -1.6 3.1 39 30 1000 .  .  59 30 1000 .  .  

หมายเหตุ : ค่า Engine Stress คือ ค่า ความเครียดของเครืองยนต ์สามารถหาไดจ้ากสมการที  
          ลาํดบัทีคือ “Bin” ทีสมัพนัธก์บัภาคผนวก จ 
ทีมา : ISSRC (2008) 
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 VSP คือ กาํลงัเครืองยนตจ์ากขอ้มูลของรถแต่ละชนิดและอตัราเร็วทีวดัไดว้ินาทีต่อวินาที
จากการติดตงัเครืองส่งสัญญาณจีพีเอส การคาํนวณค่า VSP ในการศึกษาครังนีจะคาํนวณเป็น       
รายชัวโมงโดยใช้ค่าความเร็วและความเร่ง (คาํนวณจากความเร็ววินาทีที t=0 ลบด้วย t=-1)           
รายชวัโมงทีสนใจมากทีสุดทีไดจ้ากการสาํรวจพฤติกรรมการขบัขีของอาสาสมคัรจาํนวน 40 คน 
ขา้งตน้ (หัวขอ้ที 3.3.3.1) มาคาํนวณตามสมการที  (ISSRC, 2008) โดยอาศยัโปรแกรม MS Excel 

ช่วยในการคาํนวณ ตามภาคผนวก ง 

 

        VSP = v [1.1a + 9.81 (arctan(sin(grade)))+0.132] + 0.000302v3      ( ) 
 

กาํหนดให ้ v คือ ความเร็ว (เมตรต่อวนิาที) 
    a คือ ความเร่ง (เมตรต่อวนิาทีกาํลงัสอง) 

    h คือ ความสูงของถนนตามแนวดิง (เมตร) 
    grade คือ (ht=0 – ht=1) / d (t = -1 – 0 ) 

 

 ค่า Engine Stress คือ ค่าแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องระบบการทาํงานเครืองยนตเ์มือเวลา
ผา่นไป  วนิาที ของการทดสอบและรอบของการทาํงาน (RPM) โดยจะแบ่งเป็น  ช่วงคือ ( ) ช่วง
ความเครียดของเครืองยนตต์าํจะมีความเร็วและความเร่งในช่วง  วินาทีตาํ ค่า Engine Stress อยู่
ระหวา่ง - .  ถึง .  ( ) ช่วงความเครียดของเครืองยนตป์านกลางจะมีความเร็วและความเร่งในช่วง 

 วนิาทีปานกลาง ค่า Engine Stress อยูร่ะหวา่ง .  ถึง .  และ ( ) ช่วงความเครียดของเครืองยนต์
สูงจะมีความเร็วและความเร่งในช่วง  วนิาทีสูง ค่า Engine Stress อยูร่ะหวา่ง .  ถึง .  

 
Engine Stress (unitless) = RPMIndex + (0.08 ton/kW)*(Pre average Power)                  ( ) 

 
กาํหนดให ้ Pre Average Power คือ ค่าเฉลียของ (VSPt= -5sec to –25 sec) 

          (กิโลวตัตต่์อตนั) 

                       RPM Index       คือ อตัราเร็ว t=0/Speed Divider (unitless) 

                                  (ค่านอ้ยทีสุดของ RPMIndex = 0.9) 
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 ค่า Engine Stress ตาํ (ตารางที ) หมายถึง สภาวะทีรถวิงดว้ยความเร็วตาํและอตัราเร่งชา้ 
(มากกวา่  วนิาทีหลงัจากการเริมขบัขี) ในทางตรงกนัขา้มหากค่า Engine Stress สูง สภาวะขบัขีที
ความเร็วสูงและมีอตัราเร่งทีเร็ว (ดงันนัจาํนวนรอบต่อนาทีของเครืองยนตจ์ะสูง) 
 . .  การวิเคราะห์รูปแบบการเริมและหยุดเครืองยนต์ 

 เนืองจากสารมลพิษทีปลดปล่อยออกมาจากการสตาร์ทแบบเย็น (Cold Start) และ           
การสตาร์ทแบบอุ่น (Warm Start) ของเครืองยนต์นันไม่เท่ากัน โดยการสตาร์ทแบบเย็นจะมี        
การปลดปล่อยไอเสียมากกว่าเพราะเครืองยนตต์อ้งการระยะเวลาเพืออุ่นเครืองและตวัเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst) ให้ได้อุณหภูมิทีเหมาะสมแก่การทาํงาน (ISSRC, ) สําหรับช่วงการเดินเครือง 
(Engine Soak) ซึงหมายถึง ระยะเวลาหลังจากช่วงอุ่นเครืองผ่านไป แบบจาํลอง IVE จาํแนก    
Engine Soak ออกเป็น  กลุ่ม ดงัตารางที  

 

ตารางที  รูปแบบระยะเวลาการจดักลุ่มช่วงการเดินเครืองยนต ์(Engine Soak) 
ลําดับ 

ที 
รูปแบบ
Soak  

เริม 

 (นาท)ี 

หยุด 

(นาท)ี 

ลําดับ 

ที 
รูปแบบ 

Soak 

เริม 

 (นาท)ี 

หยุด 

(นาท)ี 

1 15 min 0 15 6 4 hours 181 240 

2 30 min 16 30 7 6 hours 241 360 

3 1 hour 31 60 8 8 hours 361 480 

4 2 hours 61 120 9 12 hours 481 720 

5 3 hours 121 180 10 18 hours 721 n/a 

ทีมา : ISSRC (2008) 

 

 อนึงขอ้มูลในช่วงเวลา :00 น. ถึง :00 น. ไม่สามารถหารูปแบบของการเริมและหยดุการ
ทาํงานของเครืองยนตไ์ด ้เนืองจากไม่พบจาํนวนของความเร็วในช่วงเวลาดงักล่าว (ตามตารางที 
และ ) ในการศึกษาครังนีจึงได้กาํหนดให้อยู่ทีรูปแบบ Engine Soak ที   และ  อย่างละ         
ร้อยละ .  เมือทาํการจดัเรียงขอ้มูลความเร็วแต่ละรายชวัโมง ของอาสาสมคัร  คนัแลว้นัน จึง
ทาํใหส้ามารถจดัรูปแบบช่วงการเดินเครืองยนตด์งัภาคผนวก จ ในแต่ละชวัโมง  
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 3.5.4 การปรับแก้ตัวคูณการปลดปล่อยมลพิษ (Base Emission Factor Adjustment) 
 การคาํนวณการปลดปล่อยมลพษิจะมีตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษ Ef (Emission Factor) มา
เกียวขอ้งดังสมการที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษในแบบจาํลอง IVE ได้จากการทดสอบ
โดยตรงของไดนาโมรถจกัรยานยนตใ์นประเทศสหรัฐฯ ซึงหากนาํค่าการปลดปล่อยดงักล่าวมาใช้
ในงานวิจยันีจะทาํให้ค่าทีได้เป็นค่าเสมือนการปลดปล่อยมลพิษจากรถจักรยานยนต์ทีขบัขีใน
ประเทศสหรัฐฯ การปรับแก้ตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษ จึงเป็นขันตอนเพือปรับค่าตวัคูณการ
ปลดปล่อยมลพษิในแบบจาํลอง IVE ใหเ้หมาะสมกบัพนืทีศึกษา  
 

   E = A × Efi × (1-ER/100) ×106                     ( ) 
 

กาํหนดให ้ E คือ   ปริมาณการปลดปล่อยมลพษิ (ตนัต่อปี) 
    A คือ   กิจกรรมทีส่งผล (กิโลเมตรต่อจาํนวนรถต่อปี) 
    Efi คือ   ตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิ (กรัมต่อกิโลเมตร) 
    ER คือ   ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบควบคุมมลพษิ  
               (ร้อยละ) 
  

การปรับแกต้วัคูณการปลดปล่อยมลพษิไดด้าํเนินการภายใตส้มการดงันี  
 

          Efi = Ef (TH)i / Ef (IVE)i                        ( ) 
 

กาํหนดให ้ Efi    คือ   ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิทีปรับแก ้
  แต่ละชนิดมลพษิ (กรัมต่อกิโลเมตรต่อคนั)  
Ef (TH)i    คือ    ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิของประเทศไทย 
Ef (IVE)i   คือ     ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิ 

ในแบบจาํลอง IVE 

i     คือ    ชนิดมลพษิ 
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การปรับแกต้วัคูณการปลดปล่อยมลพิษในการศึกษาครังนี ไดท้าํการคาํนวณตามสมการ      
ที  เพือให้ได้อัตราส่วนระหว่างค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษของประเทศไทย ทีได้จากการ
ทดสอบดว้ยการวิงบนลู่วิงในห้องปฏิบตัิการของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ฉ) กบัตวัคูณการ
ปลดปล่อยมลพษิของแบบจาํลอง 

ดว้ยขอ้จาํกดัของขอ้มูลค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิทีมีในประเทศไทยส่งผลให้การปรับ
ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิ ขณะเครืองยนตเ์ดินเบาไม่สามารถทาํได ้ตารางที  แสดงค่าตวัคูณ
การปลดปล่อยมลพษิแต่ละมลพษิทีใชใ้นการศึกษานี 

 
ตารางที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษสารมลพิษแต่ละชนิด ภายหลงัจากการปรับแกเ้พือใชใ้น
การศึกษาครังนี 

ดัชนี / ปีทีผลิต 
 

ค่าตัวคูณการปลดปล่อยมลพิษ 

HC CO NOx CO2 Lead 
1173 (2004-2008) .  .  .  .  0.000 

1174(2004-2008) .  . 0 .  .  0.000 

1202(2004-2008) .  .  .  .  0.000 

1209(2004-2008) .  .  .  .  0.000 

1210(2004-2008) .  .  .  .  0.000 

1211(2004-2008) .  .  .  .  0.000 

1245(2009-2011) .  .  .  .  0.000 

1246(2009-2011) .  .  .  .  0.000 

1247(2009-2011) .  .  .  .  0.000 

 

 นอกจากนีปรับแกต้วัคูณการปลดปล่อยมลพิษในการศึกษาครังนียงัมีขอ้ควรพิจารณา คือ 
ไดมี้การปรับแกค้่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษ ในแบบจาํลอง IVE เพียงบางส่วนเท่านนั คือ ) มี
การปรับแกเ้ฉพาะสารมลพษิบางชนิด ไดแ้ก่ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ ออกไซด์ของ-
ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และสารตะกวั ) มีการปรับแกเ้ฉพาะค่าทีใชใ้นปีฐานและกรณี
สถานการณ์ปกติเท่านัน ส่วนสมมติฐานที  และสมมติฐานที   ไม่สามารถปรับแกไ้ดเ้นืองจาก
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ขอ้มูลทีกรมควบคุมมลพิษมีอยูน่นัไม่สอดคล้องในดา้นเชือเพลิงค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพิษที
กาํหนดถึงเพยีงปี พ.ศ.   
 

 . .  การรายงานผลของแบบจําลอง 

 การศึกษาครังนีจะรายงานผลการคาํนวณในหน่วยปริมาณสารมลพิษต่อเวลา (ตนัต่อปี)   
แยกออกเป็น  กลุ่ม คือ 

 ( )  กลุ่มสารมลพษิ ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนนอกไซด ์สารอินทรียร์ะเหยง่าย ไอระเหยโดยตรง
ของสารอินทรียร์ะเหยง่าย ออกไซดข์องไนโตรเจน ออกไซดข์องซลัเฟอร์ และฝุ่ นละออง 

 ( )  กลุ่มสารพิษ ได้แก่ สารตะกัว 1,3-บิวทาไดอีน อะเซทตัลดีไฮด์ ฟอร์มัลดีไฮด ์
แอมโมเนีย และเบนซีน 

 ( )  กลุ่มก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์ไนตรัสออกไซด ์และมีเทน 

 

 3.5.6 การกําหนดกรณสีมมติ (Scenario)  
 การกาํหนดกรณีสมมติในการศึกษาครังนีตงัอยูส่ถานการณ์ดา้นพลงังานทีใชใ้นปัจจุบนั
ตลอดจนทิศทางการพฒันาพลังงานสําหรับรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยในอนาคตรวมถึง
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ร่วมกับทีได้จากการคาดการณ์การเพิมขึนของปริมาณ
รถจกัรยานยนตส์ะสมในช่วง  ปี ก่อนหนา้ปีทีทาํการศึกษา (พ.ศ. )  
 เพือให้ทราบถึงแนวโน้มของปริมาณสารมลพิษทีเปลียนแปลงไปในปีเป้าหมายนนั กรณี
สมมติเรืองปัจจยัด้านรูปแบบการใช้พลังงานเชือเพลิง ผูว้ิจัยได้ตงัสมมติฐานออกเป็น  กลุ่ม 
รายละเอียดดงัแสดงในตารางที  
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ตารางที  รายละเอียดในปีฐาน สถานการณ์ปกติ และกรณีสมมติทีกาํหนดขึนเพอืใชใ้นการคาํนวณ
ดว้ยแบบจาํลอง IVE 

 
 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. กรณสีมมติ รายละเอียด 

 

 

 

 

ปีฐาน 

(Base Year) 

รถจกัรยานยนตท์ุกคนัในพนืทีศึกษาใชเ้ชือเพลิงเบนซินออกเทน  
โดยทีรูปแบบเทคโนโลยียานยนต์ และระบบควบคุมการระบาย
มลพิษ  เป็นไปตามการสํารวจด้วยแบบสอบถาม  และจํานวน
รถจกัรยานยนต์เป็นไปตามขอ้มูลการจดทะเบียนในปี  พ.ศ. 2553 

(หวัขอ้ที 3.4.2) 
 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ปกติ  
(Business as Usual) 

รถจกัรยานยนตท์ุกคนัในพนืทีศึกษาใชเ้ชือเพลิงเบนซินออกเทน  
โดยทีรูปแบบเทคโนโลยียานยนต์ และระบบควบคุมการระบาย
มลพิษ  เป็นไปตามการสํารวจด้วยแบบสอบถาม  และจํานวน
รถจกัรยานยนตเ์พมิขึนตามการคาดการณ์ (หวัขอ้ที 3.4.2)  

 

 

กรณีสมมติที  

รถจักรยานยนต์ในปีฐานทงัหมดมีการเปลียนชนิดเชือเพลิงจาก
เบนซิน  ออกเทน   เป็น  เบนซิน  ออกเทน   โดยทีรูปแบบ
เทคโนโลยียานยนต์เป็นเครืองยนต์  จงัหวะ และระบบควบคุม  
การระบายมลพษิมีการติดตงั Catalyst ทงัหมด 

 

 

กรณีสมมติที  

รถจักรยานยนต์ในปีฐานทงัหมดมีการเปลียนชนิดเชือเพลิงจาก
เบนซิน ออกเทน  เป็น แก๊สโซฮอล์ โดยทีรูปแบบเทคโนโลยี- 
ยานยนต์เป็นเครืองยนต์  จงัหวะ และระบบควบคุมการระบาย
มลพษิมีการติดตงั Catalyst ทงัหมด  
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.  การวิเคราะห์หาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากปริมาณมลพิษทีเพิมขึน 

 สมการการคาํนวณหาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากสารมลพิษทีก่อให้เกิดโทษแก่
สุขภาพจากสมการที  
 

   Di = ∑( di × Ei
 )       ( ) 

 
 กาํหนดให ้ Di   คือ ค่าใชจ่้ายความเสียหายโดยรวมต่อสุขภาพ (ดอลล่าสหรัฐ) 
   di    คือ ค่าสมัประสิทธิความเสียหายจากสารมลพษิ  
         (ตารางที ) (ดอลล่าสหรัฐต่อตนั) 
   Ei    คือ ปริมาณมลพษิรวม (ตนั)   
 

ตารางที  ค่าสมัประสิทธิความเสียหายจากสารมลพษิ 
                   (หน่วย : ดอลล่าสหรัฐ) 
 CO1 VOC2 NOx

2 PM10
2 

ตาํ 7.7 188 2,300 19,900 

สูง 57.7 2,100 33,800 271,700 

ค่าเฉลีย 32.7 1,144 18,050 145,800 

ทีมา : Phoung ( ) อา้งจาก 1NSW EPA (1997) cited in Thuy (2005). 

                                 2 McCubbin and Delucchi (1999). 
 
 จากตารางที  แสดงค่าความผนัแปรของการคาดการณ์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทีมกัมีความ
ไม่แน่นอน McCubbin and Delucchi (1999) อา้งตามการศึกษาของ Krupnick and Kopp ( ) โดย
ระบุวา่ค่า “ตาํ” ชีถึงความเป็นไปไดต้าํสุดทีสารมลพษิชนิดนนัๆ ส่งผลกระทบดา้นเศรษฐศาสตร์ทีมี
ผลต่อสุขภาพอนามยั และค่า “สูง” ชีถึงความเป็นไปไดสู้งสุดทีสารมลพิษชนิดนันๆ ส่งผลกระทบ
ดา้นเศรษฐศาสตร์ทีมีผลต่อสุขภาพอนามยั 
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บทที 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ในการศึกษาครังนีได้ทาํการประมวลผลปริมาณมลพิษใน  กลุ่มมลพิษ ผ่านแบบจาํลอง 
IVE เพือทาํการเปรียบเทียบปริมาณสารมลพิษในปีเป้าหมาย พ.ศ.  ตามกรณีสมมติทีตงัขึน 
ไดแ้ก่ ) รถจกัรยานยนตใ์นปีฐานทงัหมดมีการเปลียนชนิดเชือเพลิงจากเบนซินออกเทน  เป็น 
เบนซินออกเทน  โดยทีรูปแบบเทคโนโลยยีานยนตเ์ป็นเครืองยนต ์  จงัหวะ และระบบควบคุม
การระบายมลพษิมีการติดตงั Catalyst ทงัหมด และ ) รถจกัรยานยนตใ์นปีฐานทงัหมดมีการเปลียน
ชนิดเชือเพลิงจากเบนซินออกเทน  เป็นแก๊สโซฮอล์ โดยทีรูปแบบเทคโนโลยียานยนต์เป็น
เครืองยนต ์  จงัหวะ และระบบควบคุมการระบายมลพิษมีการติดตงั Catalyst ทงัหมด โดยทาํการ
เก็บขอ้มูลการนาํเขา้  ประเภท คือ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ขอ้มูลจากเครืองรับสัญญาณจีพีเอส 
และขอ้มูลปริมาณรถจกัรยานยนตใ์นพนืทีศึกษา ซึงผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

4.1 ลักษณะทัวไปของรถจักรยานยนต์ในพนืทีศึกษา 

ในการศึกษานีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลลกัษณะทวัไปของรถจกัรยานยนตใ์นเขตพืนทีศึกษา
โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน  ชุดโดยมีประเด็น ไดแ้ก่ ยหี้อรุ่น ขนาดเครืองยนต์ ระยะทางขบัขี
สะสม และชนิดเชือเพลิงทีใช ้ดังภาพที  และภาพที  ตามลาํดบั โดยขอ้มูลทีไดม้าได้นาํมาใช้
เป็นตวักาํหนดดชันีทีระบุรูปแบบเทคโนโลยใีนปีฐาน พ.ศ.  และปีเป้าหมายตามสถานการณ์ปี 
พ.ศ.  ตามแบบจาํลอง IVE ดงัภาพที   และ  

ซึงจากผลการสํารวจพบว่ารถจักรยานยนต์ในพืนทีเป้าหมายมีการใช้เครืองยนต์แบบ            
 จงัหวะ มากถึงร้อยละ 95.25 แบ่งเป็นเครืองยนต์แบบ  จงัหวะทีชนิด Carburetor ร้อยละ .  
และชนิดระบบจ่ายเชือเพลิงแบบหัวฉีดร้อยละ .  ทีเหลืออีกร้อยละ .  เป็นเครืองยนตป์ระเภท 
 จงัหวะ (ดังภาพที  และตารางที ) อีกทงัรถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต์ทีอยู่
ในช่วงอายุการใช้งานน้อยโดยพบว่าเลขระยะทางสะสมทีน้อยกว่า ,  กิโลเมตร มีสัดส่วน     
ร้อยละ .  และเลขระยะทางสะสมร้อยละ .  และร้อยละ .  เป็นรถจกัรยานยนต์ยนตท์ีมี
ระยะทางสะสม ,  ถึง ,  กิโลเมตร และ มากกว่า ,  กิโลเมตร ตามลาํดบั (ภาพที ) 
ส่วนผลการเก็บข้อมูลเชือเพลิงทีใช้พบว่าร้อยละ .  ใช้เชือเพลงเบนซินออกเทน  อีก             
ร้อยละ .  ใชเ้ชือเพลิงแก๊สโซฮอล ์(ภาพที ) 
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36.00% 
59.25% 

สัดส่วนร้อยละ 

เครืองยนต ์2 จงัหวะ 
เครืองยนต ์4 จงัหวะ ชนิด Carburetor 
เครืองยนต ์4 จงัหวะ ชนิด FI 

49.75% 

28.00% 

22.25% 

สัดส่วนร้อยละ 

รถใหม่ (ระยะทางสะสมนอ้ยกวา่ 25,000 กิโลเมตร) 

รถกึงใหม่ (ระยะทางสะสม 26,000-50,000 กิโลเมตร) 

รถเก่า (ระยะทางสะสมมากกวา่ 50,000 กิโลเมตร) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  สดัส่วนกาํลงัเครืองยนตข์องรถ  คนั จากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  สดัส่วนระยะทางสะสมรวมของรถ  คนั จากแบบสอบถาม 
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สัดส่วนร้อยละ 

เบนซินออกเทน 91 

แก๊สโซฮอล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  สดัส่วนปริมาณเชือเพลิงทีใชใ้นรถจกัรยานยนตใ์นเขตพนืทีศึกษา 

 

ภาพที  ดชันีเทคโนโลยทีีใชใ้นปีฐาน พ.ศ.  และปีเป้าหมาย พ.ศ.  

 ในสถานการณ์ปกติ 
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ภาพที  ดชันีเทคโนโลยทีีใชใ้นปีเป้าหมาย พ.ศ.  ในกรณีสมมติที  

 

ภาพที  ดชันีเทคโนโลยทีีใชใ้นปีเป้าหมาย พ.ศ.  ในกรณีสมมติที  
 

 การกาํหนดรูปแบบอายุการใช้งานของรถจกัรยานยนต์จะอาศยัระยะทางสะสมรวมของ
รถจกัรยานยนต์ตามแบบจาํลอง IVE แบ่งออก  กลุ่ม คือ ) อายุการใช้งานน้อยถูกกาํหนดโดย
รถจกัรยานยนต์ตอ้งมีเลขระยะทางสะสมน้อยกว่า ,  กิโลเมตร 2) อายกุารใชง้านปานกลางถูก
กาํหนดโดยรถจกัรยานยนตต์อ้งมีเลขระยะทางสะสมระหว่าง ,  ถึง ,  กิโลเมตร 3) อายกุาร
ใชง้านมากถูกกาํหนดโดยรถจกัรยานยนตต์อ้งมีเลขระยะทางสะสมมากกว่า ,  กิโลเมตร ซึงผล
การสํารวจจากแบบสอบถาม  ชุด แสดงให้เห็นว่ารถจกัรยานยนต์ในกลุ่มที  มีจาํนวนทงัสิน   

 คนั จาก  คนั หรือคิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มที  มีจาํนวนทงัสิน  คนัจาก  คนั หรือคิด
เป็นร้อยละ .  และกลุ่มที  มีจาํนวนทังสิน  คันจาก  คัน หรือคิดเป็นร้อยละ .           
(ดงัภาพที ) 
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4.2 พฤติกรรมการขับขีรถจักรยานยนต์ 

 . .  รูปแบบความเร็วของรถจักรยานยนต์ 

 รูปแบบของรถจักรยานยนต์ผู ้ศึกษาได้ท ําการติดตังเครืองรับสัญญาณจีพีเอสไว้กับ
รถจกัรยานยนตข์องอาสาสมคัร  คนั แบ่งเป็น  กลุ่มคือ ) ขา้ราชการประจาํและพนักงานประจาํ 
) นกัเรียนนกัศึกษา ) ประชาชนทวัไป (ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย) และ ) กลุ่มอาชีพขบั
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง เพอืศึกษาพฤติกรรมการขบัขี ผลการศึกษาพบว่าความเร็วของรถจกัรยานยนต์
ส่วนใหญ่จะใชค้วามเร็วสูงในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตยม์ากกว่าวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ดังภาพที  
และเมือเปรียบเทียบกบัความเร็วเฉลียของงานวิจยัก่อนหน้านีโดย Phoung (2009) ภายในกรุงฮานอย
พบวา่ ความเร็วเฉลียของรถจกัรยานยนตย์นตใ์นกรุงฮานอยในช่วงเวลา :  - :  น. บริเวณยา่นที
พกัอาศยัมีเพยีง .  กิโลเมตรต่อชวัโมง จึงเป็นสาเหตุส่วนหนึงทีเพิมปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ
ในกรุงฮานอยจากลกัษณะเครืองยนตเ์ดินเบา ส่วนการศึกษาครังนีมีค่าเฉลียความเร็วอยูท่ี .  และ 
21.13  กิโลเมตรต่อชวัโมง ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และวนัเสาร์อาทิตย ์ตามลาํดบั 
 

ภาพที  ความเร็วเฉลียแบ่งตามช่วงเวลาของวนัเสาร์อาทิตย ์

และวนัทาํงาน (จนัทร์ถึงศุกร์) 
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การกระจายตัวของรถจักรยานยนต์เชิงพืนทีในการศึกษาครังนี  พบการกระจายตัวของ
รถจกัรยานยนตอ์าสาสมคัร  คนั ในเขตพนืทีศึกษาดว้ยความถีในการกาํหนดพกิดั  วินาทีต่อจุด 
ชีใหเ้ห็นวา่ ทงัในเวลาช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ทีรถจกัรยานยนตมี์ความเร็วเฉลีย .  กิโลเมตรต่อ
ชวัโมง และช่วงวนัเสาร์อาทิตยท์ีรถจกัรยานยนตมี์ความเร็วเฉลีย .  กิโลเมตรต่อชวัโมง เกือบ
ทังหมดมีการเคลือนทีอยู่ในพืนทีคาบเกียวเขตทีมีประชากรอาศัยปานกลางและหนาแน่น       
(เกณฑต์ามภาพที )  
 

 . .  รูปแบบ Vehicle Specific Power (VSP) 
 การคาํนวณค่า VSP ในการศึกษาครังนีจะคาํนวณเป็นรายชัวโมงโดยใชค้่าความเร็วและ
ความเร่ง (คาํนวณจากความเร็ววินาทีที t=0 ลบดว้ย t=-1) รายชวัโมงทีสนใจมากทีสุดทีไดจ้ากการ
สาํรวจพฤติกรรมการขบัขีของอาสาสมคัรจาํนวน 40 คน มาคาํนวณตามสมการที  และจดักลุ่มตาม
ตารางที  ไดผ้ลดงัภาพที  

 

 
ภาพที  รูปแบบพฤติกรรมการขบัขีของรถจกัรยานยนตภ์ายในเขตพนืทีศึกษา 
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 รูปแบบพฤติกรรมการขบัขีของรถจกัรยานยนต์ภายในเขตพืนทีศึกษาในวนัทาํงานจะมีค่า
ของกาํลงัต่อเครืองยนตใ์นระดบัตาํส่วนในวนัเสาร์อาทิตยมี์ค่าของกาํลงัต่อเครืองยนตท์ีสูงกว่าแสดง
ดงัภาพที  ทาํให้เห็นชัดว่ามีทิศทางเดียวกับความเร็วของรถจกัรยานยนต์ กล่าวคือ ความเร็วของ
รถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่จะใชค้วามเร็วสูงในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตยม์ากกว่าวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
จะส่งผลให้ลาํดับกลุ่ม VSP ของวนัเสาร์และวนัอาทิตยม์ากกว่าวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ด้วยเช่นกัน
เนืองจากค่า VSP ตามสมการที  จะถูกกาํหนดดว้ยตวัแปร  ตวัทีมีผลอยา่งชดัเจน คือ ความเร็วและ
ความเร่งของรถจกัรยานยนต ์
 

 . .  รูปแบบการเริมและหยุดเครืองยนต์ 

 ภาพที  และตารางที  แสดงสัดส่วนการเริมและหยดุการทาํงานของเครืองยนต์แบ่ง
ตามช่วงเวลา (Soak Bin) ของรถจกัรยานยนตอ์าสาสมคัรตามเกณฑใ์นหวัขอ้ที . . .   
 

 
ภาพที  สดัส่วนการเริมและหยดุการทาํงานของเครืองยนตแ์บ่งตามช่วงเวลา (Soak Bin) 
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 ผลจากภาพที  พบว่าสัดส่วนการเริมและหยดุการทาํงานของเครืองยนตใ์นช่วง :00 น. 
ถึง :  น. อยูใ่นกลุ่ม Engine Soak กลุ่มที   และ  มากทีสุด (ตารางที ) โดยมีจาํนวนเป็น 

  และ  ครังของ Engine Soak (ตารางที ) ทีซาํไปซาํมาทีอยูบ่นช่วงดงักล่าว หรือคิดเป็น
ร้อยละ .  .  และ .  ตามลาํดบั อีกทงัช่วงเวลา :00 น. ถึง :00 น. มีความเคลือนไหว
สดัส่วนเริมและหยดุการทาํงานของเครืองยนต์มากทีสุดคือ  ครังหรือคิดเป็นร้อยละ .  ส่วน
ในช่วงเวลา :00 น. ถึง :  น. ผูศึ้กษาไดป้ระมาณค่ากลุ่ม Engine Soak ของการศึกษาไวท้ีกลุ่ม    
  และ  อยา่งละร้อยละ .  (ดงัตารางที ) เนืองจากหากใหช่้วงเวลาดงักล่าวเป็นการหยดุการ
ทาํงานของเครืองยนตผ์ลของปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษของแบบจาํลอง IVE จะมีค่าสูงกว่า
ความเป็นจริงจากผลของการสตาร์ทเครืองยนตแ์บบเยน็  
 นอกจากนีจากขอ้มูลของ Soak Bin พบว่ารถจกัรยานยนตมี์รูปแบบของ Engine Soak ทีซาํ
ไปซาํมาใน  รูปแบบของ Soak อยูจ่าํนวน  ครัง ซึงทาํให้ทราบว่าจาํนวนครังของการสตาร์ท
เครืองยนตข์องรถจกัรยานยนตอ์าสาสมคัรมีจาํนวนครังในการสตาร์ทเฉลียรายชวัโมงในช่วงเวลา 
:00 น. ถึง :  น. ทีมีการเก็บขอ้มูลจากเครืองรับสญัญาณจีพเีอสเฉลียอยูท่ี .  ครัง (  ครัง
หารดว้ยจาํนวนอาสาสมัคร  คนั) ส่วนช่วงเวลากลางคืน :00 ถึง :00 น. มีค่าเฉลียอยูท่ี .  
ครัง (คาํนวณจากการหาสดัส่วนของจาํนวนรถต่อช่วงเวลาดงักล่าว พบว่ามีค่าสัดส่วนที  ชวัโมง
มีจาํนวนรูปแบบทีไปซาํมาใน  รูปแบบของ Soak อยูจ่าํนวน .  ครัง ) 
 

 .  ผลการปรับแก้ตัวคูณการปลดปล่อยมลพิษ (Base Emission Factor Adjustment) 
 แบบจําลอง IVE ทีใช้ในการศึกษานีมีการปรับค่าฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษ         
(Base Adjustment) บางส่วน (ตามสมการที ) คือ มีการปรับค่าในปีฐานและปีสถานการณ์ปกติ
เพอืใหมี้ค่าทีเหมาะสมกบัเทคโนโลยแีละคุณลกัษณะของรถจกัรยานยนตใ์นพืนทีศึกษา ดงัตาราง   
ที  ส่วนกรณีสมมติที  และกรณีสมมติที  ไม่สามารถปรับค่าฐานขอ้มูลการปลดปล่อยมลพิษได้
เนืองจากขอ้มูลทีใช้ในการศึกษาครังนีได้จากกรมควบคุมมลพิษไม่สอดคล้องกบัฐานขอ้มูลใน
แบบจาํลองในดา้นความเร็วทีทดสอบที  -  กิโลเมตรต่อชัวโมง โดยการปรับค่าตวัคูณการ
ปลดปล่อยมลพษิดงักล่าวมีเพยีงการปรับค่าเฉพาะช่วงทีเครืองยนตข์องรถจกัรยานยนตท์าํงาน ส่วน
เมือเครืองยนต์เดินเบาไม่สามารถปรับแก้ได้เนืองจากขอ้มูลทีมีอยูน่ันไม่ได้ทาํการทดสอบการ
ปลดปล่อยมลพษิในช่วงดงักล่าว นอกจากนีมีการรายงานชนิดมลพษิเพยีงบางชนิด (ตารางที ) 



 

 

 

ตารางที  จาํนวนขอ้มูลของสดัส่วนการเริมและหยดุการทาํงานของเครืองยนตแ์บ่งตามช่วงเวลา (Soak Bin) และกลุ่มตามแบบจาํลอง IVE 
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1 15              . %  

2 4              33.33%  

3 11              33.33%  
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8 0              -  

9 0              -  

10 0              -  
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ตารางที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิทีปรับแกต้ามสารมลพษิ 
 

ดัชนี 
 

รูปแบบเทคโนโลยี 
ค่าตัวคูณการปลดปล่อยมลพิษทปีรับแก้ในช่วง

เครืองยนต์ของรถจักรยานยนต์ทํางาน (Running) 
CO NOx Lead Benzene CO2 

1173 Pt: SmlEng : Med : Cyc : None : 

None: < K km 

0.987 3.095 0 0.606 0.627 

1174 Pt: SmlEng : Med : 2Cyc : None : 

None: 26-50K km 

0.790 2.500 0 0.484 0.630 

1202 Pt: SmlEng : Med : 2Cyc FI : None 

: None: >50K km 

2.629 5.417 0 1.311 0.407 

1209 Pt: SmlEng : Med : 4Cyc Carb : 

None : None: <25K km 

1.812 0.494 0 2.437 0.520 

1210 Pt: SmlEng : Med : 4Cyc Carb : 

None : None: 26-50K km 

1.450 0.396 0 1.951 0.484 

1211 Pt: SmlEng : Med : 4Cyc Carb : 

None : None: >50K km 

1.133 0.310 0 1.523 0.458 

1245 Pt: SmlEng : Med : 4Cyc FI : 

Catalyst : PCV: <25K km 

1.875 1.532 0 1.862 0.708 

1246 Pt: SmlEng : Med : 4Cyc FI : 

Catalyst : PCV: 26-50K km 

1.442 1.180 0 1.434 0.645 

1247 Pt: SmlEng : Med : 4Cyc FI : 

Catalyst : PCV: >50K km 

1.103 1.180 0 1.101 0.589 

หมายเหตุ : Pt: SmlEng  คือ    รถจกัรยานยนตข์นาดเล็กทีใชเ้ชือเพลิงเบนซิน 
      Med: 4Cyc  คือ   รถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ กาํลงัเครืองยนต ์  ถึง  ซีซี 
      Med: 2Cyc  คือ   รถจกัรยานยนต ์2 จงัหวะ กาํลงัเครืองยนต ์  ถึง  ซีซี 
      Carb : None คือ   ระบบจ่ายเชือเพลิงแบบ Carburetor ไม่มีตวัควบคุมมลพษิ  

      FI : Catalyst คือ        ระบบจ่ายเชือเพลิงแบบ Fuel Injection ตวัควบคุมมลพษิ Catalyst 

ทีมา : ISSRC (2008) 
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 การศึกษานีไดด้าํเนินการประเมินความถูกตอ้งของแบบจาํลองโดยนาํมาเทียบกบัผลการ
ตรวจวดัคาร์บอนมอนอกไซดท์ีดาํเนินการในพนืทีศึกษา (ณัฐพลและชยัพฤกษ,์ ) ผลพบว่าผล
การเทียบปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์จากแบบจาํลอง IVE กับการตรวจวดัความเขม้ขน้ของ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในพืนทีศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ มีความผนัแปรของค่า
ปริมาณการปลดปล่อยสารมลพษิชนิดดงักล่าวในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั (ภาคผนวก ซ) 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ 

 ผลการวิเคราะห์การปลดปล่อยมลพิษของกลุ่มสารมลพิษ สารพิษ และก๊าซเรือนกระจก 
แสดงดงัตารางที  ตารางที  และตารางที  ตามลาํดบั ซึงไดจ้ากการวเิคราะห์โดยมีปัจจยันาํเขา้
แบบจาํลอง IVE ไดแ้ก่ ขนาดเครืองยนต ์ชนิดเชือเพลิง ระบบการจดัส่งนาํมนัเชือเพลิง ระบบการ
ป้องกนัการระเหย ระบบควบคุมไอเสีย รูปแบบการสตาร์ท พฤติกรรมการขบัขี ตวัแปรสิงแวดลอ้ม 
เช่น ความสูงของถนน อุณหภูมิ ความชืนสมัพทัธ ์ 
 
ตารางที  ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารมลพษิ (ตนัต่อปี)  

 

กลุ่มสาร
มลพิษ 

2553 2560 

ปีฐาน สถานการณ์ปกติ กรณสีมมติ
ที  

เปลียนแปลง
ร้อยละ 

กรณสีมมติ
ที  

เปลียนแปลง
ร้อยละ 

CO , . 0 14,452.23 3,302.88 -77.15 10,233.07 -29.19 

VOC 1,548.21 3,039.64 814.69 -73.20 1,983.63 -34.74 

VOCevap 193.90 380.69 199.33 -47.64 383.78 +0.80 

NOx 295.88 580.91 197.96 -65.92 634.14 +9.16 

SOx 0.55 1.08 0.31 -71.30 ND - 

PM 54.28 106.57 28.93 -72.85 112.32 +5.40 

หมายเหตุ :  - ร้อยละลดลงเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 

       + ร้อยละเพมิขึนเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 
ND คือ ไม่สามารถระบุค่าได ้(None Detected) 
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ตารางที  ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารพษิ (ตนัต่อปี)  
 

กลุ่มสารพิษ 
2553 2560 

ปีฐาน สถานการณ์
ปกติ 

กรณสีมมติ
ที  

เปลียนแปลง
ร้อยละ 

กรณสีมมติ
ที  

เปลียนแปลง
ร้อยละ 

Lead 0.34 0.67 ND - ND - 

1,3-Butadiene 5.70 11.19 1.99 - .  3.50 -68.72 

Acetaldehydes 29.75 58.41 10.51 - .  1,709.71 +2,827.00 

Formaldehydes 119.01 233.66 42.07 - .  352.29 +50.77 

NH3 49.26 96.71 11.16 - .  67.94 -29.75 

Benzene* 67.27 132.07 1.79 - .  18.41 -86.06 

หมายเหตุ :  - ร้อยละลดลงเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 

       + ร้อยละเพมิขึนเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 
       ND คือ ไม่สามารถระบุคา่ได ้(None Detected) 
       * ดูรายละเอียดหวัขอ้ที . .  
 
ตารางที  ผลการวเิคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตนัต่อปี)  

 

กลุ่มก๊าซ
เรือน
กระจก 

2553 2560 

ปีฐาน สถานการณ์
ปกติ 

กรณสีมมติ
ที  

เปลียนแปลง
ร้อยละ 

กรณสีมมติ
ที  

เปลียนแปลง
ร้อยละ 

CO2 21,350.06 41,917.11 69,994.40 +66.98 54,052.16 +28.95 

N2O 0.10 0.20 0.16 -20.00 0.20 ไม่เปลียนแปลง 
CH4 372.01 730.38 218.40 -70.10 793.45 +8.64 

หมายเหตุ :  - ร้อยละลดลงเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 

       + ร้อยละเพมิขึนเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ 
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ซึงสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

 4.4.1 การปลดปล่อยมลพิษในปีฐาน พ.ศ. 2553 

 รถจักรยานยนต์ในปีฐาน พ.ศ. 2553 มีจาํนวนทังสิน 47,444 คัน (ดังตารางที 12) ใช้
เชือเพลิงเบนซินออกเทน  91 ทงัหมด มีปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษในหน่วยตันต่อปี      
(ตารางที ) ดังนี ในกลุ่มสารมลพิษ คือ คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย                
ไอระเหยโดยตรงของสารอินทรียร์ะเหยง่าย ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ  
ฝุ่ นละออง มีปริมาณมลพิษ 7361.1 1,548.21 193.9 295.88 0.55 และ 54.28 ตนัต่อปีตามลาํดบัและ
ในกลุ่มสารพิษ ไดแ้ก่ สารตะกวั 1,3-บิวทาไดอีน อะเซทตลัดีไฮด์ ฟอร์มลัดีไฮด์ แอมโมเนีย และ
เบนซีน มีปริมาณมลพิษ 0.34 5.70 29.75 119.01 49.26 และ 67.27 ตนัต่อปีตามลาํดบั (ตารางที )  
และกลุ่มกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์ไนตรัสออกไซด ์และมีเทน มีค่าปริมาณ
การปลดปล่อยมลพษิเท่ากบั 21,350.06 0.1 และ 372.01 ตามลาํดบั (ตารางที ) 

 

 4.4.2 การปลดปล่อยมลพิษกรณีสถานการณ์ปกติ พ.ศ. 2560  

 รถจกัรยานยนตใ์นพืนทีศึกษาในสถานการณ์ปกติ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 22.05 จาก
จาํนวนรถจกัรยานยนตท์งัจงัหวดั โดยจากการคาดการณ์ตามสมการเส้นตรงพบว่ารถในปีเป้าหมาย
จะมีจาํนวนทงัสิน 93,148  คนัในพืนทีศึกษา (ดังตารางที ) ใช้เชือเพลิงเบนซินออกเทน 91 
ทังหมด  ทําให้มีการปลดปล่อยปริมาณสารมลพิษในหน่วยตันต่อปีในกลุ่มสารมลพิษ คือ      
คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย ไอระเหยโดยตรงของสารอินทรียร์ะเหยง่าย  

ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่ นละออง ดงันี 14,452.23 3,039.64 380.69 

580.91 1.08 และ 106.57 ตามลาํดบั และกลุ่มสารพิษไดแ้ก่ สารตะกวั 1,3-บิวทาไดอีน อะเซทตลัดี
ไฮด ์ฟอร์มลัดีไฮด ์แอมโมเนีย และเบนซีน มีค่าปริมาณมลพิษ 0.67 11.19 58.41 233.66 96.71 และ 
132.07 ตนัต่อปี ตามลาํดบั และกลุ่มมลพษิสุดทา้ยคือกลุ่มกา๊ซเรือนกระจก คือ คาร์บอนไดออกไซด์ 
ไนตรัสออกไซด์ และมีเทน ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ 41,917.11 0.20 และ 730.38 ตามลาํดบั 
(ตารางที ) 

 

  4.4.3 การปลดปล่อยมลพิษกรณสีมมติที 1 พ.ศ. 2560 

 รถจกัรยานยนตใ์นกรณีสมมติที 1 พ.ศ. 2560 มีจาํนวนทงัสิน 93,148 คนั (ดงัตารางที 12)  

คิดเป็นร้อยละ 22.05 จากจาํนวนรถทงัจงัหวดั จากกรณีสมมติที 1 ทีกาํหนดให้รถจกัรยานยนตใ์น   
ปีฐานทงัหมดมีการเปลียนการใชเ้ชือเพลิงเบนซินออกเทน 91 เป็น เชือเพลิงเบนซินออกเทน 95 ผล
พบวา่ร้อยละการปลดปล่อยมลพษิลดลงในหน่วยตนัต่อปีเมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติในกลุ่มสาร



61 

 

 

มลพษิ คือ คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย ไอระเหยโดยตรงของสารอินทรียร์ะเหย-
ง่าย ออกไซดข์องไนโตรเจน ออกไซดข์องซลัเฟอร์ และฝุ่ นละอองเท่ากบั 77.15 73.20 47.64  65.92 

71.30 และร้อยละ 72.85 ตามลําดับ (ตารางที )  และในกลุ่มสารพิษได้แก่ 1,3-บิวทาไดอีน 
อะเซทตลัดีไฮด ์ฟอร์มลัดีไฮด์ แอมโมเนีย และเบนซีน ลดลงร้อยละ 82.22 82.01 82.00 88.46 และ
ร้อยละ 98.65  ตามลาํดบั (ตารางที ) ส่วนสารตะกวัไม่พบการปลดปล่อยในสถานการณ์นี และ
กลุ่มมลพิษสุดทา้ยคือกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ไนตรัสออกไซด์ และมีเทน ปริมาณการปลดปล่อย
มลพิษลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 70.10 ตามลาํดับ ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์พบว่ามีการ
ปลดปล่อยเพมิขึนร้อยละ 66.98 เมือเทียบกบัสถานการณ์ปกติ (ตารางที ) 

 

 4.4.4 การปลดปล่อยมลพิษกรณสีมมติที 2 พ.ศ. 2560 

 รถจกัรยานยนต์ในกรณีสมมติที 2 พ.ศ. 2560 คือ รถจกัรยานยนต์ในปีฐานทงัหมดมีการ
เปลียนจากการใชเ้ชือเพลิงเบนซินออกเทน 91 เป็นแก๊สโซฮอล ์(ซึงไม่ไดแ้ยกการพิจารณาออกเป็น
ออกเทน 91 และออกเทน 95 เนืองจากคุณสมบติัของเชือเพลิงแก๊สโซฮอล์เหมือนกนัตามประกาศ
กรมธุรกิจพลงังาน ปี พ.ศ. 2553) ทาํใหป้ลดปล่อย คาร์บอนมอนนอกไซด์ และสารอินทรียร์ะเหย-
ง่ายลดลงจากสถานการณ์ปกติร้อยละ 29.19 และ 34.74 ตามลาํดบั และปลดปล่อย ไอระเหยโดย-
ตรงของสารอินทรียร์ะเหยง่าย ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่ นละออง เพิมขึนร้อยละ 0.80 9.16 
และร้อยละ 5.40 ตามลาํดบั (ตารางที ) และในกลุ่มสารพิษ 1,3-บิวทาไดอีน แอมโมเนีย และ   
เบนซีน ลดลงร้อยละ 68.72 29.75 86.06 ตามลาํดบั ส่วนอะเซทตลัดีไฮด์และฟอร์มลัดีไฮด์เพิมขึน
ร้อยละ 2,827.  และ  50.77 ตามลําดับ ส่วนสารตะกัวและออกไซด์ของซัลเฟอร์ไม่พบการ
ปลดปล่อยในสมมติฐานนี (ตารางที ) และกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์และ
มีเทนมีการปลดปล่อยเพมิขึนคิดเป็นร้อยละ 28.95  และร้อยละ 8.64 ตามลาํดบั ส่วนปริมาณไนตรัส
ออกไซดไ์ม่พบการเปลียนแปลงเมือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ (ตารางที ) 

  

 . .  กรณสีมมติที  เทียบกับกรณสีมมติที  

 การปลดปล่อยปริมาณมลพษิในกลุ่มมลพษิ คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย 

ไอระเหยโดยตรงของสารอินทรียร์ะเหยง่าย ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่ นละออง ของกรณี
สมมติที  มีปริมาณมลพิษคิดเป็นร้อยละ .  .  .  .  และ .  เมือเทียบกับกรณี
สมมติที  ส่วน SOx ไม่พบปริมาณการปลดปล่อยในกรณีสมมติที  แต่พบในกรณีสมมติที       

.  ตนัต่อปี และในกลุ่มสารพษิ ไดแ้ก่ 1,3-บิวทาไดอีน อะเซทตลัดีไฮด ์ฟอร์มลัดีไฮด์ แอมโมเนีย 
และเบนซีน เมือนาํกรณีสมมติที  เทียบกบักรณีสมมติที  มีปริมาณมลพิษคิดเป็นร้อยละ .  
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.  .  .  และ .  ตามลับ ส่วนสารตะกัวไม่พบการปลดปล่อยทงั  กรณีสมมติ กลุ่ม        
ก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ และมีเทนพบร้อยละเมือเทียบกบั
กรณีสมมติที  เป็น 129.49 80.00 และ 27.53 ตามลาํดบั (ตารางที ) 
 
ตารางที  การเปรียบเทียบปริมาณสารมลพษิกรณีสมมติที  เทียบกบักรณีสมมติที  (ตนัต่อปี) 

สารมลพิษ ปริมาณการปลดปล่อย (ตันต่อปี) ร้อยละ 

กรณทีี  เทียบ กรณทีี  กรณสีมมติที  กรณสีมมติที  

CO 3,302.88 10,233.07 .  

VOC 814.69 1,983.63 41.07 

VOCevap 199.33 383.78 51.94 

NOx 197.96 634.14 31.22 

SOx 0.31 ND - 

PM 28.93 112.32 25.76 

Lead ND ND - 

1,3-Butadiene 1.99 3.50 .  

Acetaldehydes 10.51 1,709.71 .  

Formaldehydes 42.07 352.29 .  

NH3 11.16 67.94 .  

Benzene 1.79 18.41 .  

CO2 69,994.40 54,052.16 .  

N2O 0.16 0.20 .  

CH4 218.40 793.45 .  

หมายเหตุ :  ND คือ ไม่สามารถระบุค่าได ้(None Detected) 
 

 . .  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ทีเกิดขนึ 

 จากผลการศึกษาทีแสดงปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษในแต่ละกลุ่มในหน่วยตนัต่อปี 
สามารถนํามาคาํนวณความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ตามสมการที  ผลทีไดแ้สดงดงัตารางที  
และ  ในปีฐานและปีเป้าหมายตามลาํดบั จากตารางพบวา่ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ลบใน
กรณีสมมติที  มากกวา่กรณีสมมติที  นนัชีใหเ้ห็นวา่ปริมาณเงินทีตอ้งใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพ
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คนในชุมชนทีไดรั้บผลกระทบจากปริมาณสารพษิทีไดรั้บจากการปลดปล่อยจากรถจกัรยานยนตใ์น
เขตพนืทีศึกษามีสูงหากมีการใชเ้ชือเพลิงประเภทแก๊สโซฮอลต์ามเงือนไขกรณีสมมติที  

 
 . .  ผลการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยก่อนหน้านี 

 การศึกษาการปลดปล่อยสารมลพษิโดยอาศยัแบบจาํลอง IVE ในการศึกษาครังนีเมือนาํผล
คาํนวณทีไดม้าเปรียบเทียบกบังานวิจยัก่อนหน้านีโดย Phoung (2009) ทีไดน้าํแบบจาํลอง IVE มา
ประยุกตใ์ชใ้นการประเมินการปลดปล่อยมลพิษในกลุ่มรถจกัรยานยนต์ในกรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม พบว่าลักษณะทวัไปของรถจกัรยายนต์ซึงในกรุงฮานอยจะพบปริมาณรถจกัรยานยนต์
ประเภทเครืองยนตแ์บบ  จงัหวะระบบจ่ายนาํมนัแบบ FI น้อยกว่าการศึกษาครังนีรูปแบบการเริม
และหยุดเฉลียของรถจักรยายนต์ในกรุงฮานอยอยู่ที .  ครังต่อวัน ส่วนในงานวิจัยนีอยู่ที               

.  ครังในช่วงเวลา :00 น. ถึง :  น. และช่วงเวลากลางคืน :00 ถึง :00 น. มีค่าเฉลียอยูท่ี 
.  ครัง แต่ทีน่าสนใจในดา้นการใชง้านคือ กรุงฮานอยรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ทีทาํการสาํรวจ
พบวา่เป็นรถจกัรยานยนตท์ีมีอายกุารใชง้านนอ้ยกวา่ ,000 กิโลเมตรสูงถึงร้อยละ .  ซึงต่างกบั
จงัหวดันครปฐมทีพบเพยีงร้อยละ .  ในส่วนของมาตรฐานในการระบายจากขอ้มูลส่วนนี ถึงแม้
กระนันรถจกัรยานยนต์ยนต์ส่วนใหญ่ภายในกรุงฮานอยก็ไม่ผ่านมาตรฐานยูโร  และยูโร  
Phoung (2009) ผนวกกบัการเพิมขึนของจาํนวนรถจกัรยานยนตใ์นปีเป้าหมายสูงถึงร้อยละ .  
เมือเทียบกับปีฐาน (พ.ศ.  ) จึงทาํให้ผลการคาํนวณปริมาณการปลดปล่อยมลพิษสูงกว่า
การศึกษาครังนีอยา่งมากดงัตารางที    
 

 4.4.8 การประเมินความถูกต้องของแบบจําลอง 
 ค่าปริมาณเบนซีนอาจมีความคลาดเคลือนหากนาํไปใหด้าํเนินแผนการต่างๆ เนืองจากการ
คาํนวณค่าปริมาณสารมลพิษมีการสมมติรูปแบบเทคโนโลยใีนปีเป้าหมายและไม่มีการปรับค่าตวั
คูณการปลดปล่อยมลพษิ 



 
 

 
 

ตารางที  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์บางชนิดสารมลพษิในปีฐาน พ.ศ.  
 

กรณสีมมุติ 

ความเสียหายตามชนิดมลพิษ (ดอลล่าสหรัฐ) 
CO VOC NOx PM10 

ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง 

สถานการณ์ปกติ ,680.47 424,735.47 , .  3,251,241 68,0524 10,000,744 1,080,172 14,747,876 

 

ตารางที  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์บางชนิดสารมลพษิในปีเป้าหมาย พ.ศ.  
 

กรณสีมมุติ 

ความเสียหายตามชนิดมลพิษ (ดอลล่าสหรัฐ) 
CO VOC NOx PM10 

ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง ตํา สูง 

สถานการณ์ปกติ , .  833,893.671 571,452.32 6,383,244 1,336,093 19,634,758 2,120,743 28,955,069 

กรณสีมมติที  25,432.176 190,576.176 153,161.72 1,710,849 455,308 6,691,048 575,707 7,860,281 

กรณสีมมติที  78,794.639 590,448.139 372,922.44 4,165,623 1,458,522 21,433,932 2,235,168 30,517,344 
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ตารางที  ผลเปรียบเทียบปริมาณมลพษิระหวา่งกรุงฮานอยและจงัหวดันครปฐม 
ชนิดสารมลพิษ ปริมาณการปลดปล่อยในสถานการณ์ปกติ (ตันต่อปี) 

กรุงฮานอย ( ) จังหวัดนครปฐม ( ) 
CO 250,860.00 14,452.23 

VOC 80,651.00 3,039.64 

NOx 15,126.00 580.91 

PM 3,792.00 106.57 

1,3 Butadiene 432.00 11.19 

Acetaldehydes 1,884.00 58.41 

Formaldehydes 7,537.00 233.66 

Benzene 3,406.00 132.07 

CH4 14,813.00 730.38 

CO2 1,470,801.00 41917.11 
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บทที 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการวิเคราะห์ของแบบจาํลอง International Vehicle Emissions (IVE) พบว่า
กรณีสมมติที  (เปลียนจากเบนซินออกเทน  เป็นเบนซินออกเทน ) ส่วนใหญ่มีร้อยละการ
ปลดปล่อยปริมาณสารมลพิษลดลงมากกว่ากรณีสมมติที  (เปลียนจากเบนซินออกเทน  เป็น  
แก๊สโซฮอล)์ เมือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ กล่าวคือ 

1)  กลุ่มสารมลพษิ หากเปรียบเทียบกรณีสมมติที  กบัสถานการณ์ปกติ พบว่าทงัหมด
มีการปลดปล่อยลดลง ส่วนกรณีสถานการณ์ที  เทียบกบัสภาวการณ์ปกติมีแนวโน้มลดลงในสาร
มลพษิบางชนิด ไดแ้ก่ สารอินทรียร์ะเหยง่าย ส่วนสารมลพษิชนิดอืนในกลุ่มนีมีแนวโนม้เพมิขึน  

)  กลุ่มสารพิษ พบการเปลียนแปลงเช่นเดียวกับกลุ่มสารมลพิษหลัก โดยพบว่า
ปริมาณการปลดปล่อยภายใตส้ถานการณ์ที  ทังหมดมีแนวโน้มลดลง แต่ในสถานการณ์ที          
มีแนวโนม้เพมิขึนในบางชนิด ไดแ้ก่ อะเซทตลัดีไฮดแ์ละฟอร์มลัดีไฮด ์

)  กลุ่มก๊าซเรือนกระจก พบวา่ คาร์บอนไดออกไซด์ ทงั  กรณีสมมติมีแนวโน้มการ
ปลดปล่อยสารมลพษิเพมิขึน ในส่วนไนตรัสออกไซดแ์ละมีเทน ภายใตก้รณีสมมติที  ทีมีแนวโนม้
ลดลง แต่ในกรณีสมมติที  มีแนวโนม้เพมิขึนของมีเทนและไม่พบการเปลียนแปลงของไนตรัสเมือ
เทียบกบัสถานการณ์ปกติ 

การศึกษาครังนีชีให้เห็นว่าการสับเปลียนเชือเพลิงจากนาํมนัเบนซินออกเทน  มา
เป็นแก๊สโซฮอล์ มีแนวโน้มทีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพืนทีศึกษามากกว่าการใช้
เชือเพลิงเบนซินออกเทน  แต่ในส่วนของผลกระทบต่อการเปลียนแปลงภูมิอากาศพบใน
แนวโนม้ทีตรงกนัขา้ม  

การศึกษาครังนีมีขอ้ควรพิจารณา คือ แบบจาํลอง IVE ทีใชใ้นงานวิจยันีมีการปรับค่า
ฐานขอ้มูลการปลดปล่อยมลพิษ (Base Adjustment) บางส่วนคือ มีการปรับค่าในปีฐานและปี
สถานการณ์ปกติเพอืใหมี้ค่าทีเหมาะสมกบัเทคโนโลยแีละคุณลกัษณะของรถจกัรยานยนตใ์นพืนที
ศึกษา ส่วนกรณีสมมติที  และกรณีสมมติที  ไม่สามารถปรับค่าฐานขอ้มูลการปลดปล่อยมลพษิได้
เนืองจากขอ้มูลทีมีอยู่นันทีได้จากกรมควบคุมมลพิษไม่สอดคลอ้งกับฐานขอ้มูลในแบบจาํลอง      
อีกทงัการปรับค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิดงักล่าวมีเพยีงการปรับค่าเฉพาะช่วงทีเครืองยนตข์อง
รถจกัรยานยนตท์าํงาน ส่วนเมือเริมการทาํงานของเครืองยนตไ์ม่สามารถปรับแกไ้ดเ้นืองจากขอ้มูล
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ทีมีอยูน่นัไม่ไดท้าํการทดสอบการปลดปล่อยมลพษิในช่วงดงักล่าว และมีการคาดการณ์คุณลกัษณะ
ของรถจกัรยานยนต์ปีเป้าหมายทีไม่สอดคล้องกับผลจากแบบสาํรวจ อีกทงัแบบจาํลอง IVE มี
ขอ้จาํกดัของสมการการคาํนวณ VSP Group และ Engine Stress ทีรายงานผลคลาดเคลือนในกลุ่ม
ก๊าซเรือนกระจก แต่ยงัคงสามารถรายงานผลไดดี้ในคาร์บอนไดออกไซด์ (IVE User Manual, 2008) 
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์อาจเป็นแนวทางเพือพิจารณาวางแผนการใชพ้ลงังานทางเลือกใน
อนาคตเพอืทดแทนเชือเพลิงเบนซินทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัได ้
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รูปที   การสาํรวจคุณลกัษณะทวัไปของรถจกัรยานยนตบ์ริเวณลานจอดรถหา้งสรรพสินคา้โลตสั
จงัหวดันครปฐม 
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เพอืใหท้ราบถึงปริมาณแบบสอบถามทีจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลจาํเป็นตอ้งใชต้วัแบบสถิติเพือ
ประเมินกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรนนัคือตวัแบบสถิติของ Taro Yamane ซึงเป็นตวัแบบสถิติที
ใชใ้นการหาปริมาณกลุ่มตวัอยา่ง (Glenn, 1992) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  ดงัสมการที 6 

 

    n = N/(1+N(e2 ) )       ( ) 
 

  กาํหนดให ้ n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N คือ ขนาดของกลุ่มประชากร 

    e คือ ระดบัความเชือมนั 

 

  ผลจากการคาํนวณตามสมการที  เมือแทนขนาดของกลุ่มประชากรเท่ากบั 47,444 
คนั (ดงัตารางที ) และระดบัความเชือมนัทีร้อยละ 95 (α ≤ 0.05) จะให้ผลการคาํนวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งอยูท่ี 396.65 ตวัอยา่ง ซึงผูศึ้กษาวจิยัไดท้าํการประมาณค่ากลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ตวัอยา่ง 
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แบบสํารวจคุณลักษณะของรถจักรยานยนต์ 
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ทีมา : ดดัแปลงจาก ISSCR (2011)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
บางส่วนของโปรแกรม Excel ทีช่วยในการคาํนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที  ฟังกช์นับางส่วนของโปรแกรม Excel ทีช่วยในการคาํนวณ  

( VSP, Engine Stress, Distance Travel)  
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ภาคผนวก จ 
รูปแบบการเริมและหยุดการทํางานของเครืองยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  รูปแบบ VSP bin และ Soak Time บางส่วนของแบบจาํลอง IVE  
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ตัวคูณการปลดปล่อยมลพิษทใีช้ในการศึกษา (Base Adjustment) 
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ตารางที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิของ HC 

 

Index / model year 

Ef (HC) 
 

Emission Type (IVE) 
Average 

(Thai) 

Emission Type (Thai) 

Min Med Max 

1173 (2004-2008) 1.308 0.792 0.556 0.710 1.322 

1174(2004-2008) 1.635 0.792 0.556 0.710 1.322 

1202(2004-2008) 0.604 0.792 0.556 0.710 1.322 

1209(2004-2008) 0.325 0.792 0.556 0.710 1.322 

1210(2004-2008) 0.406 0.792 0.556 0.710 1.322 

1211(2004-2008) 0.520 0.792 0.556 0.710 1.322 

1245(2009-2011) 0.094 0.175 0.123 0.156 0.300 

1246(2009-2011) 0.122 0.175 0.123 0.156 0.300 

1247(2009-2011) 0.159 0.175 0.123 0.156 0.300 

 

ตารางที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิของ CO 

 

Index / model year 

Ef (CO) 
 

Emission Type (IVE) 
Average 

(Thai) 

 

Emission Type (Thai) 

Min Med Max 

1173 (2004-2008) 11.933 11.778 11.017 11.574 13.250 

1174(2004-2008) 14.917 11.778 11.017 11.574 13.250 

1202(2004-2008) 4.480 11.778 11.017 11.574 13.250 

1209(2004-2008) 6.500 11.778 11.017 11.574 13.250 

1210(2004-2008) 8.125 11.778 11.017 11.574 13.250 

1211(2004-2008) 10.400 11.778 11.017 11.574 13.250 

1245(2009-2011) 1.525 2.860 2.377 2.919 3.146 

1246(2009-2011) 1.983 2.860 2.377 2.919 3.146 

1247(2009-2011) 2.593 2.860 2.377 2.919 3.146 
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ตารางที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิของ NOx 

 

Index / model year 

Ef (NOx) 
 

Emission Type (IVE) 
Average 

(Thai) 

 

Emission Type (Thai) 

Min Med Max 

1173 (2004-2008) 0.042 0.130 0.127 0.129 0.134 

1174(2004-2008) 0.052 0.130 0.127 0.129 0.134 

1202(2004-2008) 0.024 0.130 0.127 0.129 0.134 

1209(2004-2008) 0.263 0.130 0.127 0.129 0.134 

1210(2004-2008) 0.328 0.130 0.127 0.129 0.134 

1211(2004-2008) 0.420 0.130 0.127 0.129 0.134 

1245(2009-2011) 0.094 0.144 0.091 0.149 0.179 

1246(2009-2011) 0.122 0.144 0.091 0.149 0.179 

1247(2009-2011) 0.159 0.144 0.091 0.149 0.179 

 

ตารางที  ค่าตวัคูณการปลดปล่อยมลพษิของ COc 

 

Index / model year 

Ef (CO2) 
 

Emission Type (IVE) 
Average 

(Thai) 

 

Emission Type (Thai) 

Min Med Max 

1173 (2004-2008) 47.668 29.880 23.300 22.700 44.450 

1174(2004-2008) 47.402 29.880 23.300 22.700 44.450 

1202(2004-2008) 73.391 29.880 23.300 22.700 44.450 

1209(2004-2008) 57.492 29.880 23.300 22.700 44.450 

1210(2004-2008) 61.712 29.880 23.300 22.700 44.450 

1211(2004-2008) 65.273 29.880 23.300 22.700 44.450 

1245(2009-2011) 57.008 40.373 32.650 37.910 57.050 

1246(2009-2011) 62.603 40.373 32.650 37.910 57.050 

1247(2009-2011) 68.559 40.373 32.650 37.910 57.050 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

เกณฑ์และมาตรฐานการวางและจัดทําผังองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมาตรฐานผังเมือง 

สํานักพัฒนามาตรฐานผังเมอืง กรมการผังเมือง พ.ศ. 2544 
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1)  เขตทีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 

ความหนาแน่นของประชากร 1-10 คนต่อไร่ ค่าอตัราส่วนพืนทีอาคารต่อพืนทีดิน (MAX.F.A.R., 

Floor Area Ratio) อยูร่ะหว่าง 0.4-1.0 และอตัราส่วนร้อยละของพืนทีปกคลุมอาคารต่อพืนทีดิน 
(MAX.B.C.R., Building Coverage Ratio) อยูร่ะหวา่งร้อยละ 40  

2)  เขตทีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 

ความหนาแน่นของประชากร 1-16 คนต่อไร่ ค่าอตัราส่วนพืนทีอาคารต่อพืนทีดิน (MAX.F.A.R., 

Floor Area Ratio) อยูร่ะหว่าง 0.8-1.0 และอตัราส่วนร้อยละของพืนทีปกคลุมอาคารต่อพืนทีดิน 
(MAX.B.C.R., Building Coverage Ratio) อยูท่ีร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 

3)  เขตเพอืการพานิชยกรรมและทีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 

ความหนาแน่นของประชากร 36-52 คนต่อไร่ ค่าอตัราส่วนพืนทีอาคารต่อพืนทีดิน (MAX.F.A.R., 

Floor Area Ratio) อยูร่ะหว่าง 1.0-1.5 และอตัราส่วนร้อยละของพืนทีปกคลุมอาคารต่อพืนทีดิน 
(MAX.B.C.R., Building Coverage Ratio) อยูท่ีร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ผลเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์จากแบบจําลอง IVE กับการตรวจวัดความเข้มข้น
ของคาร์บอนมอนอกไซด์ในพนืทีศึกษา 

(วิเคราะห์ผลภายใต้รูปแบบวันเสาร์-อาทิตย์ ด้วยการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติ) 
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รูปที   ผลเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซดจ์ากแบบจาํลอง IVE กบัการตรวจวดัในบรรยากาศ 
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ภาคผนวก ฌ 

รูปแบบการกระจายตัวของรถจักรยานยนต์เชิงพืนที 
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รูปที  รูปแบบการกระจายตวัของรถจกัรยานยนตเ์ชิงพนืทีในช่วงวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

กาํหนดพกิดัทุก  นาที 
สีแดง คือ รถจกัรยานยนตท์ีมีความเร็วเฉลียสูงกวา่ 27.77 กิโลเมตรต่อชวัโมง 
สีเขียว  คือ รถจกัรยานยนตท์ีมีความเร็วเฉลียตาํกวา่ 27.77 กิโลเมตรต่อชวัโมง 
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 รูปที  รูปแบบการกระจายตวัของรถจกัรยานยนตเ์ชิงพนืทีในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ 
กาํหนดพกิดัทุก  นาที 

สีแดง คือ รถจกัรยานยนตท์ีมีความเร็วเฉลียสูงกวา่ 36.52 กิโลเมตรต่อชวัโมง 

สีเขียว  คือ รถจกัรยานยนตท์ีมีความเร็วเฉลียตาํกวา่ 36.52 กิโลเมตรต่อชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชือ-นามสกุล  นายกิตติพงศ ์ นอ้ยโสภา 
ทีอยู ่   /  หมู่   ตาํบลหนองออ้  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  

เบอร์โทรศพัท ์  ( ) , ( )  

E-mail address  K.Noisopa@gmail.com 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.   สาํเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

    สิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ.   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

    คณะวทิยาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิทุนวจิยัและอบรม 

 พ.ศ.   ผา่นการอบรม การตรวจประเมินภายในระบบการจดัการดา้น 

    สิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 โดยบริษทั MOODY 

    INTERNATIONNAL (THAILAND) LTD. 

พ.ศ.  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการ “โครงการวิจัย/สร้างสรรค ์
(ประเภทส่งเสริมงานวิจยั/สร้างสรรคข์องนักศึกษา) จากเงินรายไดน้อก
งบประมาณปี 2555” จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ผลงานวจิยัทีตีพมิพแ์ละเผยแพร่ 

กิตติพงศ์  น้อยโสภา, รัฐพล อ้นแฉ่ง, ดิเรกฤทธิ บวัเวช, ประพทัธ์ พงษ์เกียรติกุล. . การ
เปลียนแปลงการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกจากการเปลียนมาใช้
เชือเพลิงแก๊สโซฮอล์ในกลุ่มรถจกัรยานยนต ์กรณีศึกษา: เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดั
นครปฐม . การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครังที  .            
หนา้ - .   

 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

