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บทคัดย่อ
งำนวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของภำระกำรบรรทุกผู้โดยสำรต่อปริมำณกำรปล่อยสำร
มลพิษของรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ ที่ใช้เครื่องยนต์สนั ดำปภำยในแบบจุดระเบิดด้วย
ประกำยไฟ โดยรถยนต์ นั ง่ ส่ ว นบุ ค คลขนำดไม่ เ กิ น 1,200 ซี ซี ได้ ถู ก น ำไปทดสอบกั บ
แชสซี ส ไดนำโมมิเ ตอร์ (Chassis Dynamometer) และเครื่อ งตรวจวัด มลพิษ ตำมมำตรฐำน
มอก 2540-2554 โดยทำกำรทดสอบ 2 กรณีได้แก่ ขณะมีผขู้ บั ขีเ่ พียงคนเดียว (รวมภำระบรรทุก
60 กิโลกรัม) และ ขณะมีผขู้ บั ขีพ่ ร้อมผูโ้ ดยสำร (รวมภำระบรรทุก 240 กิโลกรัม) ผลกำรวิจยั พบว่ำ
รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลทีม่ ภี ำระกำรบรรทุกผูโ้ ดยสำรมีปริมำณสำรมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ (NOX)
ลดลง ในขณะที่มีปริมำณกำรปล่อยก๊ ำซมลพิษคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคำร์บอน
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(THC) เพิม่ ขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ปริมำณของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สูงเกินกว่ำมำตรฐำน
ทีก่ ำหนดตำม มอก 2540-2544
คาสาคัญ: มลพิษทำงอำกำศ กำรทดสอบตำมมำตรฐำนมอก 2540-2544 ภำระของกำรบรรทุก
รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีน่ งั ่
ABSTRACT
The objective of this research is to study the influence of passenger load on the emissions
of passenger car (not more than 7 passengers). The 1,200 cc vehicle was installed on the
chassis dynamometer and exhaust gas analyzer to test the emissions according to Thai
Industrial Standard, TIS 2540-2554 in the two conditions of 1) a driver with no passenger
(total load 60 kg) and 2) a driver with three passengers (total load 240 kg). The research
results showed that the amount of NOX was decreased while the amount of CO and THC
was increased. Moreover the amount of CO was exceed the TIS emission standard when
the passenger load added.
KEYWORDS: Air Pollutants, TIS 2540-2554 Test, Passenger Load Effect. Passenger Car
1. บทนา
เครื่องยนต์สนั ดำปภำยที่ถูกนำมำใช้กบั รถยนต์เพื่อเป็ นต้นกำลังในกำรขับเคลื่อนรถยนต์
สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ (Spark Ignition Engine,
SI Engine) และเครื่อ งยนต์ จุ ด ระเบิด ด้ ว ยกำรอัด (Compression Ignition Engine, CI Engine)
อย่ำงไรก็ดใี นรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลมักใช้เครือ่ งยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ เนื่องจำกเครือ่ งยนต์มี
น้ ำ หนั ก เบำกว่ ำ และมีค่ ำ ก ำลัง ต่ อ น้ ำ หนั ก มำกกว่ ำ เครื่อ งยนต์ จุ ด ระเบิด ด้ว ยกำรอัด [1] โดย
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟมีหลักกำรทำงำน คือหัวฉีดจะฉีดน้ ำมันเชือ้ เพลิงเข้ำสู่หอ้ งเผำ
ไหม้ จำกนัน้ หัวเทียนจะทำกำรจุดระเบิด เกิดกำรเผำไหม้และเกิดงำนทีน่ ำไปใช้ในกำรหมุนเพลำข้อ
เหวีย่ ง เพือ่ นำไปใช้ขบั เคลื่อนรถยนต์ต่อไป โดยเครือ่ งยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟมีประสิทธิภำพ
เชิง ควำมร้อน (Thermal Efficiency) รำวร้อ ยละ 30-40 [1] ซึ่ง จำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงจะ
ก่อให้เกิดมลพิษต่ำงๆ ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Carbonmonoxide, CO) ก๊ำซไนโตรเจน
ออกไซด์ (Nitrogen Oxide, NOX) ไฮโดรคำร์บอนทีเ่ ผำไหม้ไม่หมด (Total Unburnt Hydrocarbons,
THC) [2] รวมถึงฝุ่นละอองขนำดเล็ก (Particulate Matter, PM) โดยมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จะถูกปล่อยสู่
บรรยำกำศทำงท่อไอเสียของรถยนต์ก่อให้เกิดอันตรำยต่อมนุ ษย์ สัตว์ และสิง่ แวดล้อมต่ำงๆ ได้ [2]
โดยรถยนต์แบบ Light duty ทีใ่ ช้เครื่องยนต์สนั ดำปภำยในแบบจุดระเบิดด้วยประกำยไฟสำมำรถ
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

29

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกถึง 17,813 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตรหำกไม่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์
Catalytic Convertor และปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกถึง 7,625 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร
หำกติดตัง้ อุปกรณ์ Catalytic Convertor [3] สำหรับรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ ประเทศ
ไทยได้มกี ำรกำหนดมำตรฐำนสำรมลพิษทีเ่ กิดจำกเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกำยไฟตำม
มำตรฐำน มอก 2540-2554 [4] ดังแสดงในตำรำงที่ 1 ซึ่งกำรทดสอบตำมมำตรฐำน มอก 25402554 [4] จะต้องนำรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีน่ ัง่ ทีใ่ ช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟไป
ทดสอบด้วยแชสซิสไดนำโมมิเตอร์ (Chassis Dynamometer) และทำกำรตรวจวัดปริมำณค่ำมลพิษ
ทีเ่ กิดขึน้
ตารางที่ 1 มาตรฐานปริ มาณมลพิ ษจากเครื่องยนต์แบบจุดระเบิ ดด้ วยประกายไฟตาม
มาตรฐานการทดสอบมอก.2540-2554 [4]
ประเภท
รถยนต์นงมวลเต็
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อย่ำงไรก็ตำมกำรเกิดมลพิษของเครื่องยนต์สนั ดำปภำยในมีปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อปริมำณ
มลพิษทีเ่ กิดขึน้ หลำยปั จจัย เช่น กำรใช้เชือ้ เพลิงต่ำงชนิด [1] ขนำดและคุณลักษณะของเครือ่ งยนต์
รวมถึงเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ (Engine Specification and Engine Technology) หรือกำรขับขี่
ในสภำวะที่แตกต่ำงกันเช่นกำรขับขีใ่ นเมืองและนอกเมือง รวมถึงภำระของเครื่องยนต์ (Engine
Load) [1] ทีแ่ ตกต่ำงกัน โดยกำรบรรทุกน้ำหนักเพิม่ ขึน้ ของรถยนต์เป็ นกำรเพิม่ ภำระ (Load) ให้กบั
เครื่องยนต์รปู แบบหนึ่ง ซึง่ รถยนต์ประเภทต่ำงๆจะมีกำรใช้งำนบรรทุกรวมถึงมีขนำดเครื่องยนต์ท่ี
แตกต่ำงกัน เช่นรถยนต์บรรทุกขนำดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์จุ ดระเบิดด้วยประกำยไฟมักมีข นำด
เครื่องยนต์ทใ่ี หญ่มำกกว่ำ 2,000 ซีซี ขึน้ ไปและมีควำมสำมำรถในกำรบรรทุกสัมภำระหรือสิง่ ของ
ได้ม ำกกว่ ำรถยนต์นัง่ ส่วนบุ คคลที่เ น้ นใช้งำนเพื่อกำรบรรทุก ผู้โ ดยสำรเป็ น หลักซึ่ ง มักมีขนำด
เครื่อ งยนต์ไ ม่ ใ หญ่ ม ำกนัก โดยในประเทศไทยมีร ถยนต์นัง่ ส่ว นบุ ค คลไม่เ กิน 7 ที่นั ง่ ที่มีข นำด
เครื่องยนต์ตงั ้ แต่ 800 ซีซี ขึน้ ไป [5] โดยในงำนวิจยั นี้เลือกนำรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีน่ งที
ั่ ่
มีเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟขนำดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี มำทำกำรศึกษำผลของ
น้ำหนักบรรทุกของผูโ้ ดยสำรต่อมลพิษทีเ่ กิดขึน้ ของรถยนต์เครือ่ งยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ
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2. วิ ธีการทดลอง
ในกำรวิจ ยั นี้ ไ ด้น ำรถยนต์นัง่ ส่วนบุ คคลไม่เ กิน 7 ที่นัง่ ที่ใช้เ ครื่องยนต์แบบจุ ดระเบิดด้วย
ประกำยไฟ (SI Engine) ขนำดไม่เกิน 1,200 ซีซี ซึ่งรถยนต์เป็ นรถยนต์ Toyota รุ่น Yaris รุ่นปี
2017 โดยรถยนต์ทน่ี ำมำทดสอบมีอำยุไม่เกิน 3 ปี และระยะทำงใช้งำนไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร
และใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง gasohol 95 ในกำรน ำมำทดสอบกั บ แชสซี ส ไดนำโมมิ เ ตอร์ (Chassis
Dynamometer) ยี่ห้อ SCHECK รุ่น EMDY48 และเครื่องตรวจวัดมลพิษ ยี่ห้อ AVL รุ่น CLD i60
FID i60 และIRDi60 ที่ห้อ งปฏิบ ตั ิก ำรตรวจวัดมลพิษจำกยำนพำหนะ กรมควบคุ มมลพิษ โดย
ทดสอบตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ซึ่งกำรทดสอบรถยนต์ด้วยแชสซีสไดนำโมมิเตอร์
และเครื่องตรวจวัดมลพิษจะมีกำรติดตัง้ อุปกรณ์ต่ำงๆแสดงในรูปที่ 1 รถยนต์ทใ่ี ช้เครื่องยนต์แบบ
จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย : สำรมลพิษจำกเครื่องยนต์ระดับที่ 8 (มอก
2540-2554) ทดสอบลักษณะที่ 1 (Euro 4) [4] โดยกำรทดสอบตำมมำตรฐำนนี้แบ่งกำรทดสอบเป็ น
สองกรณีได้แก่ กรณีมผี ู้ขบั ขีค่ นเดียว (ภำระรวม 60 กิโลกรัม) และกรณีมผี ู้ขบั ขีพ่ ร้อมผู้โดยสำร
จำนวน 3 คน (ภำระรวม 240 กิโลกรัม) โดยมีวฏั จักรกำรขับเคลื่อน (Driving Cycle) ที่ใช้ในกำร
ทดสอบรถยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งกำรทดสอบจะแบ่งเป็ นสองส่วน ในส่วนที่ 1 แทนกำรขับขี่
รถยนต์ในเมือง มีควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรทดสอบต่ ำโดยมีควำมเร็วเฉลีย่ เพียง 19 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
และมีควำมเร็วสูงสุดในกำรทดสอบในส่วนนี้เท่ำกับ 50 กิโลเมตรต่อชัวโมงซึ
่
ง่ ในส่วนนี้จะใช้เวลำใน
กำรทดสอบรวม 195 วินำที คิดเป็ นระยะทำงเทียบเท่ำรวมเท่ำกับ 4.052 กิโลเมตร

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐาน มอก 2540-2554
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รูปที่ 2 วัฏจักรการขับเคลื่อนที่ใช้ในการทดสอบรถยนต์ [4]
ในส่ ว นที่ 2 แทนกำรขับ ขี่ร ถยนต์ น อกเมือ ง มีค วำมเร็ว เฉลี่ย ตลอดกำรทดสอบเท่ ำ กับ
62.6 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
และมีควำมเร็วสูงสุดในกำรทดสอบในส่วนนี้เท่ำกับ 120 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่
ซึ่งในส่วนนี้ ใช้เวลำในกำรทดสอบรวม 400 วินำที คิดเป็ นระยะทำงเทียบเท่ำรวมเท่ำกับ
6.955 กิโลเมตร ในขณะทีท่ ำกำรทดสอบรถยนต์ดว้ ย Chassis Dynamometer และ เครื่องตรวจวัด
มลพิษจะทำกำรตรวจวัดปริมำณมลพิษที่เกิดขึ้นตลอดกำรทดสอบด้วยแชสซีสไดนำโมมิเ ตอร์
(Chassis Dynamometer) และนำไปประมวลผลเพื่อคำนวณเป็ นปริมำณมลพิษที่เกิดขึน้ ตลอดวัฏ
จักรต่อไป
3. ผลการวิ จยั
3.1 ปริ ม าณสารมลพิ ษ จากเครื่ อ งยนต์ จุด ระเบิ ด ด้ ว ยประกายไฟจากการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554
จำกกำรนำรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟไป
ทดสอบปริมำณกำรปลดปล่อยมลพิษตำมมำตรฐำน มอก 2540-2554 พบว่ำรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล
บทความวิจัย
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ไม่เกิน 7 ทีน่ ัง่ ทีท่ ดสอบครบทัง้ วัฎจักรมีกำรปลดปล่อยมลพิษออกสู่บรรยำกำศเปลีย่ นแปลงเมื่อมี
กำรบรรทุกผูโ้ ดยสำร (Passenger Payload) เพิม่ ขึน้ โดยปริมำณ NOX ลดลง ขณะทีม่ ปี ริมำณ CO
และ THC ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ปริมำณสำรมลพิษ CO มีปริมำณกำรปล่อยสูงเกินมำตรฐำน โดยมีปริมำณ
เท่ ำ กับ 1,561.38 มิล ลิก รัม ต่ อ กิโ ลเมตร (mg/km) ซึ่ง สูง กว่ ำ ค่ ำ มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ท่ี 1,000
มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร (mg/km) โดยรำยละเอียดได้ถูกแสดงไว้ในตำรำงที่ 2 และรูปที่ 3
ตารางที่ 2 ปริ มาณสารมลพิ ษของรถยนต์ขณะขับขี่ตามวัฏจักรรวมทัง้ สองส่วนของการ
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 2540-2554
สำรมลพิษ
(mg/km)
CO
THC
NOX

ปริมำณสำรมลพิษตำม
มำตรฐำน มอก 2540-2554
1,000
100
80

ขณะไม่มผี โู้ ดยสำร

ขณะมีผโู้ ดยสำร

417.87
46.80
18.25

1,561.38
49.53
12.37

1800
1,561.38

1600
1400

ขณะไม่มผี โู้ ดยสำร

ขณะมีผโู้ ดยสำร

mg/k

1200
1000
800
600
400

417.87

200
0

46.8 49.53

18.25 12.37

THC

NOX

CO

รูปที่ 3 ปริ ม าณสารมลพิ ษ ของรถยนต์ ข ณะขับ ขี่ ต ามวัฏ จัก รรวมทัง้ สองส่ ว นของการ
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 2540-2554
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3.2 ปริ ม าณสารมลพิ ษ จากเครื่ อ งยนต์ จุด ระเบิ ด ด้ ว ยประกายไฟจากการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554 ตามรูปแบบการขับขี่
รูป แบบกำรขับ ขี่แ ละภำระของรถยนต์มีผ ลกระทบต่ อ ปริม ำณสำรมลพิษ ของรถยนต์ ซึ่ง
ผลกำรวิจยั ได้แสดงผลของปริมำณสำรมลพิษทีเ่ กิดขึน้ ขณะขับขีร่ ถยนต์ในเมืองและขับขีน่ อกเมือง
ในภำวะทีไ่ ม่มแี ละมีผโู้ ดยสำร โดยค่ำปริมำณสำรมลพิษของรถยนต์ขณะขับขีใ่ นเมืองได้ถูกแสดงไว้
ในตำรำงที่ 3 และรูปที่ 4 และค่ำปริมำณสำรมลพิษของรถยนต์ขณะขับขีน่ อกเมืองได้ถูกแสดงไว้ใน
ตำรำงที่ 4 และรูปที่ 5
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรขับขีใ่ นรูปแบบที่แตกต่ำงกันรวมถึงกำรบรรทุกน้ ำหนักที่แตกต่ำงกัน
สำมำรถทำให้เครื่องยนต์ปลดปล่อยมลพิษทีม่ คี ่ำมลพิษสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนตำม มอก 2540-2554
ได้ โดยในงำนวิจยั นี้พบว่ำรถยนต์ทดสอบปลดปล่อยค่ำมลพิษสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนดังนี้ 1) ปริมำณ
THC ขณะขับขีใ่ นเมืองโดยไม่มผี โู้ ดยสำร โดยจำกตำรำงที่ 2 พบว่ำปริมำณสำรมลพิษ THC มีค่ำ
เท่ำกับ 117.64 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร (mg/km) สูงกว่ำค่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ท่ี 1,000 มิลลิกรัม
ต่ อ กิโ ลเมตร (mg/km) 2) ปริม ำณ CO ขณะขับ ขี่น อกเมืองโดยมีผู้โ ดยสำร โดยจำกตำรำงที่ 4
พบว่ำปริมำณสำรมลพิษ CO มีค่ำเท่ำกับ 2,168.32 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร (mg/km) สูงกว่ำ ค่ำ
มำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ท่ี 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร (mg/km)
ตารางที่ 3 ปริ มาณสารมลพิ ษของรถยนต์ขณะขับขี่ในเมืองตามวัฏจักรการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554
สำรมลพิษ (mg/km)
CO
THC
NOX

ขณะไม่มผี โู้ ดยสำร
898.65
117.64
26.17

ขณะมีผโู้ ดยสำร
499.58
94.01
28.12

ตารางที่ 4 ปริ มาณสารมลพิ ษของรถยนต์ขณะขับขี่นอกเมืองตามวัฏจักรการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554
สำรมลพิษ (mg/km)
CO
THC
NOX

บทความวิจัย

ขณะไม่มผี โู้ ดยสำร
142.10
6.17
13.70

ขณะมีผโู้ ดยสำร
2,168.32
24.10
3.37

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

34

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.2 May-August 2020
1000
900

898.65

800
ขณะไม่มผี โู้ ดยสำร

700

mg/k

600

ขณะมีผโู้ ดยสำร

499.58

500
400
300
200

117.64 94.01

100

26.17 28.12

0

NOX

THC

CO

รูปที่ 4 ปริ ม าณสารมลพิ ษ ของรถยนต์ข ณะขับ ขี่ ใ นเมื อ งตามวัฏ จัก รการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554
2500
2,168.32
2000

ขณะไม่มผี โู้ ดยสำร

ขณะมีผโู้ ดยสำร

mg/k

1500
1000
500
142.1
0

6.17

CO

24.1
THC

13.7

3.37
NOX

รูปที่ 5 ปริ มาณสารมลพิ ษของรถยนต์ขณะขับขี่นอกเมืองตามวัฏจักรการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554
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นอกจำกนี้ยงั พบว่ำกำรขับขีใ่ นเมืองและกำรขับขีน่ อกเมืองขณะมีและไม่มผี โู้ ดยสำรก่อให้เกิด
ปริม ำณมลพิษ ที่แ ตกต่ ำ งกัน จำกตำรำงที่ 3 พบว่ ำ ส ำหรับ กำรขับ ขี่ใ นเมือ งเมื่อ มีก ำรบรรทุ ก
ผูโ้ ดยสำรทำให้ปริมำณสำรมลพิษ CO และ THC มีค่ำลดลง ขณะที่ปริมำณสำรมลพิษ NOX มีค่ำ
เพิม่ ขึ้น ซึ่งตรงกันข้ำมกับปริมำณสำรมลพิษที่เกิดขึ้นขณะขับขีน่ อกเมือง จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ
ขณะขับขีน่ อกเมืองเมื่อมีกำรบรรทุกผูโ้ ดยสำรทำให้ ปริมำณสำรมลพิษ CO และ THC มีค่ำเพิม่ ขึน้
ขณะทีป่ ริมำณสำรมลพิษ NOX มีคำ่ ลดลง
สำเหตุของกำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของปริมำณสำรมลพิษในกรณีต่ำงๆ มีปัจจัยที่แตกต่ำงกัน
ได้แก่ กำรลดลงของปริมำณสำร CO และ THC ขณะขับขีใ่ นเมือง สอดคล้องกับ Hasan and Abu [6]
ที่พบว่ำกำรเพิม่ ภำระของเครื่องยนต์ (Net Mean Effective Pressure: NMEP) จำก 3 บำร์ เป็ น
4 บำร์ทำให้ปริมำณ CO และ THC ลดลง โดยอำจมีผลจำกกำรทีผ่ ลกระทบจำก Crevice Volume
ขณะภำระต่ ำมีผลกระทบต่อกำรเกิดมลพิษมำกกว่ำขณะภำระสูง เพรำะอุณหภูมิของก๊ ำซร้อน
(Burned Gas) ขณะภำระต่ ำมีอุณหภูมทิ ่ตี ่ ำเกินไปที่ทำให้ไฮโดรเจนในบริเวณ Crevice Volume
ต่ำงๆ จะเกิดกำรออกซิไดส์ (Oxidize) ได้น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับขณะทีภ่ ำระสูงขึน้ [6] ซึ่งอุณหภูมิ
ของก๊ำซร้อนทีน่ ้อยกว่ำทำให้เกิดกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ซง่ึ นำไปสูก่ ำรเกิด THC และ CO ทีส่ งู กว่ำ
ขณะภำระต่ำด้วยเช่นกัน [6] ขณะทีก่ ำรเพิม่ ขึน้ ของปริมำณสำรมลพิษ CO และ THC สำหรับกำร
ขับขีน่ อกเมืองนัน้ อำจมีสำเหตุจำกกำรบรรทุกผูโ้ ดยสำรเป็ นกำรเพิม่ ภำระรถยนต์ให้กบั เครื่องยนต์
ซึ่งต้องมีกำรใช้ควำมเร็วของรถยนต์เพิม่ ขึ้นจึงทำให้เครื่องยนต์ต้องจ่ำยเชื้อ เพลิงมำกเพื่อให้ได้
กำลังเครือ่ งยนต์ทม่ี ำกขึน้ ในระยะเวลำเท่ำเดิมส่งผลส่วนผสมของอำกำศต่อเชือ้ เพลิงหนำขึน้ รวมถึง
กำรผสมของส่วนผสม (Mixture Formation) ที่ไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) ส่งผลให้เกิด
กำรเผำไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์ได้ [7] ในส่วนของ NOX ทีม่ คี ่ำลดลงและเพิม่ ขึน้ นัน้ เนื่องจำกสำเหตุกำร
เกิด NOX คือ อุณหภูมกิ ำรเผำไหม้ ปริมำณออกซิเจน และเวลำในกำรเกิดปฏิกริยำ (Residence
Time) [8, 9] ซึ่ง จะพบว่ ำ กำรขับ ขี่น อกเมือ งที่มีก ำรบรรทุ ก ผู้โ ดยสำรท ำให้ภ ำระเพิ่ม ขึ้น นั น้ มี
แนวโน้มกำรผสมกันของของผสมไปในทำงส่วนผสมหนำ (Rich Mixture) ซึง่ จะมีปริมำณออกซิเจน
ทีน่ ้อย [10] รวมถึงอุณหภูมใิ นกำรเผำไหม้ทน่ี ้อยลงทำให้กำรเกิด NOX ลดลง [10] ขณะทีป่ ริมำณ
สำรมลพิษ NOX มีค่ำเพิม่ ขึน้ ขณะขับขีใ่ นเมือง เกิดจำกกำรขณะที่ภำระสูงมีก๊ำซร้อนจำกกำรเผำ
ไหม้ทม่ี อี ุณหภูมสิ งู ซึง่ เหมำะกับกำรเกิด NOX มำกกว่ำ [9]
4. สรุปผลการวิ จยั
รถยนต์ทใ่ี ช้เครื่องยนต์สนั ดำปภำยในแบบจุดระเบิดด้วยประกำยไฟขนำดเครื่องยนต์ไม่เกิน
1200 ซีซี มีกำรปลดปล่อยมลพิษในปริมำณทีแ่ ตกต่ำงกันเมื่อมีกำรขับขีใ่ นรูปแบบและมีภำระของ
รถยนต์ ท่ีแ ตกต่ ำ งกัน โดยพบว่ ำ ในภำวะกำรขับ ขี่น อกเมือ งที่ใ ช้ ค วำมเร็ว ขับ เคลื่อ นเฉลี่ ย
62.6 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
กำรเพิม่ ภำระให้กบั รถยนต์ทำให้ปริมำณสำรมลพิษได้แก่ CO และ THC
บทความวิจัย
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เพิม่ ขึ้น แต่ทำให้ปริมำณสำรมลพิษ NOX ลดลง ขณะที่ในภำวะกำรขับขี่ในเมืองที่ใช้ค วำมเร็ว
ขับเคลื่อนเฉลีย่ 19 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
กำรเพิม่ ภำระให้กบั รถยนต์ทำให้ ปริมำณสำรมลพิษ NOX
เพิม่ ขึน้ แต่ทำให้ปริมำณสำรมลพิษ CO และ THC ลดลง
กิ ตติ กรรมประกาศ
งำนวิจ ัย นี้ ไ ด้ร บั กำรสนั บ สนุ น จำกส ำนัก งำนพัฒ นำวิท ยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชำติ
(สวทช.) ภำยใต้โครงกำรวิจยั เรื่อง “กำรพัฒนำวิธกี ำรประเมินผลกระทบทำงสิง่ แวดล้อมขัน้ ปลำย
ตำมแนวทำงวิธี LIME:กรณีศึก ษำรถไฟฟ้ ำกับรถยนต์ส่วนบุค คล” และ คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
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