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บทคดัย่อ 
งำนวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของภำระกำรบรรทุกผู้โดยสำรต่อปรมิำณกำรปล่อยสำร
มลพษิของรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่ที่ใช้เครื่องยนต์สนัดำปภำยในแบบจุดระเบดิด้วย
ประกำยไฟ โดยรถยนต์นั ง่ส่วนบุคคลขนำดไม่ เกิน  1 ,200  ซีซี ได้ถูกน ำไปทดสอบกับ 
แชสซีสไดนำโมมิเตอร์ (Chassis Dynamometer) และเครื่องตรวจวัดมลพิษ ตำมมำตรฐำน 
มอก 2540-2554 โดยท ำกำรทดสอบ 2 กรณีไดแ้ก่ ขณะมผีูข้บัขีเ่พยีงคนเดยีว (รวมภำระบรรทุก 
60 กโิลกรมั) และ ขณะมผีูข้บัขีพ่รอ้มผูโ้ดยสำร (รวมภำระบรรทุก 240 กโิลกรมั) ผลกำรวจิยัพบว่ำ
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลทีม่ภีำระกำรบรรทุกผูโ้ดยสำรมปีรมิำณสำรมลพษิไนโตรเจนออกไซด ์(NOX) 
ลดลง ในขณะที่มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซมลพษิคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคำร์บอน 
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(THC) เพิม่ขึน้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ปรมิำณของก๊ำซคำรบ์อนมอนอกไซด ์(CO) สงูเกนิกวำ่มำตรฐำน
ทีก่ ำหนดตำม มอก 2540-2544 
ค าส าคญั: มลพษิทำงอำกำศ กำรทดสอบตำมมำตรฐำนมอก 2540-2544 ภำระของกำรบรรทุก 
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่ 
 

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.  บทน า 

เครื่องยนต์สนัดำปภำยที่ถูกน ำมำใช้กบัรถยนต์เพื่อเป็นต้นก ำลงัในกำรขบัเคลื่อนรถยนต์ 
สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคอื เครื่องยนต์จุดระเบดิด้วยประกำยไฟ (Spark Ignition Engine, 
SI Engine) และเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกำรอัด (Compression Ignition Engine, CI Engine) 
อยำ่งไรกด็ใีนรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลมกัใชเ้ครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกำยไฟ เนื่องจำกเครือ่งยนตม์ี
น ้ ำหนักเบำกว่ำและมีค่ำก ำลังต่อน ้ ำหนักมำกกว่ำเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกำรอัด [1] โดย
เครื่องยนต์จุดระเบดิดว้ยประกำยไฟมหีลกักำรท ำงำน คอืหวัฉีดจะฉีดน ้ำมนัเชือ้เพลงิเขำ้สู่หอ้งเผำ
ไหม ้จำกนัน้หวัเทยีนจะท ำกำรจุดระเบดิ เกดิกำรเผำไหมแ้ละเกดิงำนทีน่ ำไปใชใ้นกำรหมนุเพลำขอ้
เหวีย่ง เพือ่น ำไปใชข้บัเคลื่อนรถยนตต์่อไป โดยเครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกำยไฟมปีระสทิธภิำพ
เชิงควำมร้อน (Thermal Efficiency) รำวร้อยละ 30-40 [1] ซึ่งจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงจะ
ก่อให้เกิดมลพษิต่ำงๆ ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Carbonmonoxide, CO) ก๊ำซไนโตรเจน
ออกไซด ์(Nitrogen Oxide, NOX) ไฮโดรคำรบ์อนทีเ่ผำไหมไ้มห่มด (Total Unburnt Hydrocarbons, 
THC) [2] รวมถงึฝุ่ นละอองขนำดเลก็ (Particulate Matter, PM) โดยมลพษิทีเ่กดิขึน้จะถูกปล่อยสู่
บรรยำกำศทำงท่อไอเสยีของรถยนตก์่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ ได ้[2] 
โดยรถยนต์แบบ Light duty ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์สนัดำปภำยในแบบจุดระเบดิดว้ยประกำยไฟสำมำรถ
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ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ไดม้ำกถงึ 17,813 มลิลกิรมัต่อกโิลเมตรหำกไม่ตดิตัง้อุปกรณ์ 
Catalytic Convertor และปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกถึง 7,625 มลิลิกรมัต่อกิโลเมตร
หำกติดตัง้อุปกรณ์ Catalytic Convertor [3] ส ำหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่ ประเทศ
ไทยไดม้กีำรก ำหนดมำตรฐำนสำรมลพษิทีเ่กดิจำกเครื่องยนต์แบบจุดระเบดิด้วยประกำยไฟตำม
มำตรฐำน มอก 2540-2554 [4] ดงัแสดงในตำรำงที่ 1 ซึ่งกำรทดสอบตำมมำตรฐำน มอก 2540-
2554 [4] จะตอ้งน ำรถยนต์นัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์จุดระเบดิดว้ยประกำยไฟไป
ทดสอบดว้ยแชสซสิไดนำโมมเิตอร ์(Chassis Dynamometer) และท ำกำรตรวจวดัปรมิำณคำ่มลพษิ
ทีเ่กดิขึน้ 
 
ตารางท่ี 1 มาตรฐานปริมาณมลพิษจากเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟตาม

มาตรฐานการทดสอบมอก.2540-2554 [4] 
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รถยนตน์ัง่มวลเตม็อตัรำบรรทุก 
ไมเ่กนิ 2,500 กโิลกรมั 

1000 100 80 

 
อย่ำงไรกต็ำมกำรเกดิมลพษิของเครื่องยนต์สนัดำปภำยในมปัีจจยัทีส่่งผลกระทบต่อปรมิำณ

มลพษิทีเ่กดิขึน้หลำยปัจจยั เช่น กำรใชเ้ชือ้เพลงิต่ำงชนิด [1] ขนำดและคุณลกัษณะของเครือ่งยนต์
รวมถงึเทคโนโลยขีองเครื่องยนต์ (Engine Specification and Engine Technology) หรอืกำรขบัขี่
ในสภำวะที่แตกต่ำงกนัเช่นกำรขบัขีใ่นเมอืงและนอกเมอืง รวมถึงภำระของเครื่องยนต์ (Engine 
Load) [1] ทีแ่ตกต่ำงกนั โดยกำรบรรทุกน ้ำหนกัเพิม่ขึน้ของรถยนตเ์ป็นกำรเพิม่ภำระ (Load) ใหก้บั
เครื่องยนต์รปูแบบหนึ่ง ซึง่รถยนต์ประเภทต่ำงๆจะมกีำรใชง้ำนบรรทุกรวมถงึมขีนำดเครื่องยนตท์ี่
แตกต่ำงกนั เช่นรถยนต์บรรทุกขนำดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกำยไฟมกัมีขนำด
เครื่องยนต์ทีใ่หญ่มำกกว่ำ 2,000 ซซี ีขึน้ไปและมคีวำมสำมำรถในกำรบรรทุกสมัภำระหรอืสิง่ของ
ได้มำกกว่ำรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลที่เน้นใช้งำนเพื่อกำรบรรทุกผู้โดยสำรเป็นหลกัซึ่ งมกัมีขนำด
เครื่องยนต์ไม่ใหญ่มำกนักโดยในประเทศไทยมีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ที่มีขนำด
เครื่องยนตต์ัง้แต่ 800 ซซี ีขึน้ไป [5] โดยในงำนวจิยันี้เลอืกน ำรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่ที่
มเีครื่องยนต์จุดระเบดิดว้ยประกำยไฟขนำดเครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,200 ซซี ีมำท ำกำรศกึษำผลของ
น ้ำหนกับรรทุกของผูโ้ดยสำรต่อมลพษิทีเ่กดิขึน้ของรถยนตเ์ครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกำยไฟ  
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2. วิธีการทดลอง  
ในกำรวิจยันี้ได้น ำรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย

ประกำยไฟ (SI Engine) ขนำดไม่เกนิ 1,200 ซีซี ซึ่งรถยนต์เป็นรถยนต์ Toyota รุ่น Yaris รุ่นปี 
2017 โดยรถยนต์ทีน่ ำมำทดสอบมอีำยุไม่เกนิ 3 ปีและระยะทำงใชง้ำนไม่เกนิ 100,000 กโิลเมตร 
และใช้เชื้อ เพลิง  gasohol 95 ในกำรน ำมำทดสอบกับ แชสซีสไดนำโมมิเตอร์  (Chassis 
Dynamometer) ยี่ห้อ SCHECK รุ่น EMDY48 และเครื่องตรวจวดัมลพษิ ยี่ห้อ AVL รุ่น CLD i60 
FID i60 และIRDi60 ที่ห้องปฏิบตัิกำรตรวจวดัมลพษิจำกยำนพำหนะ กรมควบคุมมลพษิ โดย
ทดสอบตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม ซึ่งกำรทดสอบรถยนต์ด้วยแชสซสีไดนำโมมเิตอร์
และเครื่องตรวจวดัมลพษิจะมกีำรตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆแสดงในรูปที ่1 รถยนต์ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์แบบ
จุดระเบดิดว้ยประกำยไฟ เฉพำะดำ้นควำมปลอดภยั : สำรมลพษิจำกเครื่องยนต์ระดบัที ่8 (มอก 
2540-2554) ทดสอบลกัษณะที ่1 (Euro 4) [4] โดยกำรทดสอบตำมมำตรฐำนนี้แบ่งกำรทดสอบเป็น
สองกรณีได้แก่ กรณีมผีู้ขบัขีค่นเดยีว (ภำระรวม 60 กโิลกรมั) และกรณีมผีู้ขบัขีพ่รอ้มผู้โดยสำร
จ ำนวน 3 คน (ภำระรวม 240 กโิลกรมั) โดยมวีฏัจกัรกำรขบัเคลื่อน (Driving Cycle) ที่ใช้ในกำร
ทดสอบรถยนต์ ดงัแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งกำรทดสอบจะแบ่งเป็นสองส่วน ในส่วนที่ 1 แทนกำรขบัขี่
รถยนต์ในเมอืง มคีวำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรทดสอบต ่ำโดยมคีวำมเรว็เฉลีย่เพยีง 19 กโิลเมตรต่อชัว่โมง
และมคีวำมเรว็สงูสุดในกำรทดสอบในสว่นนี้เท่ำกบั 50 กโิลเมตรต่อชัว่โมงซึง่ในสว่นนี้จะใชเ้วลำใน
กำรทดสอบรวม 195 วนิำท ีคดิเป็นระยะทำงเทยีบเท่ำรวมเท่ำกบั 4.052 กโิลเมตร 

 

 
รปูท่ี 1 แผนภาพแสดงการทดสอบรถยนตต์ามมาตรฐาน มอก 2540-2554 
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รปูท่ี 2 วฏัจกัรการขบัเคล่ือนท่ีใช้ในการทดสอบรถยนต์ [4] 

 
ในส่วนที่ 2 แทนกำรขับขี่รถยนต์นอกเมือง มีควำมเร็วเฉลี่ยตลอดกำรทดสอบเท่ำกับ 

62.6 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และมคีวำมเร็วสูงสุดในกำรทดสอบในส่วนนี้เท่ำกบั 120 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ซึ่งในส่วนนี้ ใช้เวลำในกำรทดสอบรวม 400 วนิำท ีคดิเป็นระยะทำงเทยีบเท่ำรวมเท่ำกบั 
6.955 กโิลเมตร ในขณะทีท่ ำกำรทดสอบรถยนตด์ว้ย Chassis Dynamometer และ เครื่องตรวจวดั
มลพษิจะท ำกำรตรวจวดัปริมำณมลพษิที่เกิดขึ้นตลอดกำรทดสอบด้วยแชสซีสไดนำโมมิเตอร์ 
(Chassis Dynamometer) และน ำไปประมวลผลเพื่อค ำนวณเป็นปรมิำณมลพษิที่เกดิขึน้ตลอดวฏั
จกัรต่อไป  

 
3. ผลการวิจยั 
3.1 ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟจากการทดสอบตาม

มาตรฐาน มอก 2540-2554  
จำกกำรน ำรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบดิด้วยประกำยไฟไป

ทดสอบปรมิำณกำรปลดปล่อยมลพษิตำมมำตรฐำน มอก 2540-2554 พบว่ำรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล
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ไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ทีท่ดสอบครบทัง้วฎัจกัรมกีำรปลดปล่อยมลพษิออกสู่บรรยำกำศเปลีย่นแปลงเมื่อมี
กำรบรรทุกผูโ้ดยสำร (Passenger Payload) เพิม่ขึน้ โดยปรมิำณ NOX ลดลง ขณะทีม่ปีรมิำณ CO 
และ THC ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ปรมิำณสำรมลพษิ CO มปีรมิำณกำรปล่อยสงูเกนิมำตรฐำน โดยมปีรมิำณ
เท่ำกับ 1,561.38 มิลลิกรมัต่อกิโลเมตร (mg/km) ซึ่งสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ที่ 1,000 
มลิลกิรมัต่อกโิลเมตร (mg/km) โดยรำยละเอยีดไดถู้กแสดงไวใ้นตำรำงที ่2 และรปูที ่3  
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณสารมลพิษของรถยนตข์ณะขบัข่ีตามวฏัจกัรรวมทัง้สองส่วนของการ

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 2540-2554 

สำรมลพษิ 
(mg/km) 

ปรมิำณสำรมลพษิตำม
มำตรฐำน มอก 2540-2554 

ขณะไมม่ผีูโ้ดยสำร ขณะมผีูโ้ดยสำร 

CO 1,000 417.87 1,561.38 
THC 100 46.80 49.53 
NOX 80 18.25 12.37 

 

 
รปูท่ี 3 ปริมาณสารมลพิษของรถยนต์ขณะขบัข่ีตามวฏัจกัรรวมทัง้สองส่วนของการ

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 2540-2554 
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3.2 ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟจากการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก 2540-2554 ตามรปูแบบการขบัข่ี  
รูปแบบกำรขบัขี่และภำระของรถยนต์มีผลกระทบต่อปริมำณสำรมลพิษของรถยนต์ ซึ่ง

ผลกำรวจิยัไดแ้สดงผลของปรมิำณสำรมลพษิทีเ่กดิขึน้ขณะขบัขีร่ถยนต์ในเมอืงและขบัขีน่อกเมอืง 
ในภำวะทีไ่ม่มแีละมผีูโ้ดยสำร โดยค่ำปรมิำณสำรมลพษิของรถยนตข์ณะขบัขีใ่นเมอืงไดถู้กแสดงไว้
ในตำรำงที ่3 และรปูที ่4 และค่ำปรมิำณสำรมลพษิของรถยนตข์ณะขบัขีน่อกเมอืงไดถู้กแสดงไวใ้น
ตำรำงที ่4 และรปูที ่5  

ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรขบัขีใ่นรูปแบบที่แตกต่ำงกนัรวมถงึกำรบรรทุกน ้ำหนักที่แตกต่ำงกนั
สำมำรถท ำใหเ้ครื่องยนต์ปลดปล่อยมลพษิทีม่คี่ำมลพษิสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนตำม มอก 2540-2554 
ได ้โดยในงำนวจิยันี้พบว่ำรถยนต์ทดสอบปลดปล่อยค่ำมลพษิสงูกว่ำค่ำมำตรฐำนดงันี้ 1) ปรมิำณ 
THC ขณะขบัขีใ่นเมอืงโดยไม่มผีูโ้ดยสำร โดยจำกตำรำงที ่2 พบว่ำปรมิำณสำรมลพษิ THC มคี่ำ
เท่ำกบั 117.64 มลิลกิรมัต่อกโิลเมตร (mg/km)  สงูกว่ำค่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนดไวท้ี ่1,000 มลิลกิรมั
ต่อกิโลเมตร (mg/km) 2) ปริมำณ CO ขณะขบัขี่นอกเมืองโดยมีผู้โดยสำร โดยจำกตำรำงที่ 4 
พบว่ำปริมำณสำรมลพษิ CO มีค่ำเท่ำกบั 2,168.32 มิลลิกรมัต่อกิโลเมตร (mg/km) สูงกว่ำค่ำ
มำตรฐำนทีก่ ำหนดไวท้ี ่1,000 มลิลกิรมัต่อกโิลเมตร (mg/km) 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณสารมลพิษของรถยนตข์ณะขบัข่ีในเมืองตามวฏัจกัรการทดสอบตาม

มาตรฐาน มอก 2540-2554 

สำรมลพษิ (mg/km) ขณะไมม่ผีูโ้ดยสำร ขณะมผีูโ้ดยสำร 
CO 898.65 499.58 
THC 117.64 94.01 
NOX 26.17 28.12 

 
ตารางท่ี 4 ปริมาณสารมลพิษของรถยนตข์ณะขบัข่ีนอกเมอืงตามวฏัจกัรการทดสอบตาม

มาตรฐาน มอก 2540-2554 

สำรมลพษิ (mg/km) ขณะไมม่ผีูโ้ดยสำร ขณะมผีูโ้ดยสำร 
CO 142.10 2,168.32 
THC 6.17 24.10 
NOX 13.70 3.37 
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รปูท่ี 4 ปริมาณสารมลพิษของรถยนต์ขณะขบัข่ีในเมืองตามวฏัจกัรการทดสอบตาม

มาตรฐาน มอก 2540-2554 
 

 
รปูท่ี 5 ปริมาณสารมลพิษของรถยนตข์ณะขบัข่ีนอกเมอืงตามวฏัจกัรการทดสอบตาม

มาตรฐาน มอก 2540-2554 
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นอกจำกนี้ยงัพบว่ำกำรขบัขีใ่นเมอืงและกำรขบัขีน่อกเมอืงขณะมแีละไม่มผีูโ้ดยสำรก่อใหเ้กดิ
ปริมำณมลพิษที่แตกต่ำงกัน จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำส ำหรบักำรขบัขี่ในเมืองเมื่อมีกำรบรรทุก
ผูโ้ดยสำรท ำใหป้รมิำณสำรมลพษิ CO และ THC มคี่ำลดลง ขณะที่ปรมิำณสำรมลพษิ NOX มคี่ำ
เพิม่ขึ้น ซึ่งตรงกนัขำ้มกบัปรมิำณสำรมลพษิที่เกดิขึ้นขณะขบัขีน่อกเมอืง จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ
ขณะขบัขีน่อกเมอืงเมื่อมกีำรบรรทุกผูโ้ดยสำรท ำให ้ปรมิำณสำรมลพษิ CO และ THC มคี่ำเพิม่ขึน้ 
ขณะทีป่รมิำณสำรมลพษิ NOX มคีำ่ลดลง 

สำเหตุของกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของปรมิำณสำรมลพษิในกรณีต่ำงๆ มปัีจจยัที่แตกต่ำงกนั
ไดแ้ก่ กำรลดลงของปรมิำณสำร CO และ THC ขณะขบัขีใ่นเมอืง สอดคลอ้งกบั Hasan and Abu [6] 
ที่พบว่ำกำรเพิม่ภำระของเครื่องยนต์ (Net Mean Effective Pressure: NMEP) จำก 3 บำร์ เป็น 
4 บำร์ท ำใหป้รมิำณ CO และ THC ลดลง โดยอำจมผีลจำกกำรทีผ่ลกระทบจำก Crevice Volume 
ขณะภำระต ่ำมีผลกระทบต่อกำรเกิดมลพษิมำกกว่ำขณะภำระสูง เพรำะอุณหภูมิของก๊ำซร้อน 
(Burned Gas) ขณะภำระต ่ำมอีุณหภูมทิี่ต ่ำเกนิไปที่ท ำให้ไฮโดรเจนในบรเิวณ Crevice Volume 
ต่ำงๆ จะเกดิกำรออกซไิดส ์(Oxidize) ไดน้้อยกว่ำเมื่อเทยีบกบัขณะทีภ่ำระสูงขึน้ [6] ซึ่งอุณหภูมิ
ของก๊ำซรอ้นทีน้่อยกว่ำท ำใหเ้กดิกำรเผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ซึง่น ำไปสูก่ำรเกดิ THC และ CO ทีส่งูกว่ำ
ขณะภำระต ่ำดว้ยเช่นกนั [6]  ขณะทีก่ำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณสำรมลพษิ CO และ THC ส ำหรบักำร
ขบัขีน่อกเมอืงนัน้อำจมสีำเหตุจำกกำรบรรทุกผูโ้ดยสำรเป็นกำรเพิม่ภำระรถยนต์ใหก้บัเครื่องยนต์
ซึ่งต้องมกีำรใช้ควำมเร็วของรถยนต์เพิม่ขึ้นจงึท ำให้เครื่องยนต์ต้องจ่ำยเชื้อเพลงิมำกเพื่อให้ได้
ก ำลงัเครือ่งยนตท์ีม่ำกขึน้ในระยะเวลำเท่ำเดมิสง่ผลสว่นผสมของอำกำศต่อเชือ้เพลงิหนำขึน้รวมถงึ
กำรผสมของส่วนผสม (Mixture Formation) ที่ไม่เป็นเนื้อเดยีวกนั (Homogeneity) ส่งผลให้เกิด
กำรเผำไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ได ้[7] ในส่วนของ NOX ทีม่คี่ำลดลงและเพิม่ขึน้นัน้ เนื่องจำกสำเหตุกำร
เกดิ NOX คอื อุณหภูมกิำรเผำไหม ้ปรมิำณออกซเิจน และเวลำในกำรเกดิปฏกิรยิำ (Residence 
Time) [8, 9] ซึ่งจะพบว่ำกำรขับขี่นอกเมืองที่มีกำรบรรทุกผู้โดยสำรท ำให้ภำระเพิ่มขึ้นนัน้มี
แนวโน้มกำรผสมกนัของของผสมไปในทำงสว่นผสมหนำ (Rich Mixture) ซึง่จะมปีรมิำณออกซเิจน
ทีน้่อย [10] รวมถงึอุณหภูมใินกำรเผำไหมท้ีน้่อยลงท ำใหก้ำรเกดิ NOX ลดลง [10] ขณะทีป่รมิำณ
สำรมลพษิ NOX มคี่ำเพิม่ขึน้ขณะขบัขีใ่นเมอืง เกดิจำกกำรขณะที่ภำระสูงมก๊ีำซรอ้นจำกกำรเผำ
ไหมท้ีม่อีุณหภมูสิงูซึง่เหมำะกบักำรเกดิ NOX มำกกว่ำ [9] 

 
4. สรปุผลการวิจยั 

รถยนต์ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์สนัดำปภำยในแบบจุดระเบดิด้วยประกำยไฟขนำดเครื่องยนต์ไม่เกนิ 
1200 ซซี ีมกีำรปลดปล่อยมลพษิในปรมิำณทีแ่ตกต่ำงกนัเมื่อมกีำรขบัขีใ่นรูปแบบและมภีำระของ
รถยนต์ที่แตกต่ำงกัน โดยพบว่ำในภำวะกำรขับขี่นอกเมืองที่ใช้ควำมเร็วขับเคลื่อนเฉลี่ย 
62.6 กโิลเมตรต่อชัว่โมง กำรเพิม่ภำระใหก้บัรถยนต์ท ำใหป้รมิำณสำรมลพษิไดแ้ก่ CO และ THC 
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เพิม่ขึ้น แต่ท ำให้ปริมำณสำรมลพิษ NOX ลดลง ขณะที่ในภำวะกำรขบัขี่ในเมืองที่ใช้ควำมเร็ว
ขบัเคลื่อนเฉลีย่ 19 กโิลเมตรต่อชัว่โมง กำรเพิม่ภำระใหก้บัรถยนต์ท ำให้ปรมิำณสำรมลพษิ NOX 
เพิม่ขึน้ แต่ท ำใหป้รมิำณสำรมลพษิ CO และ THC ลดลง 
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