
  

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

การออกแบบวัฏจักรการขับขี่ส าหรับรถจักรยานยนต์ในเขตเมืองส าหรับประเมิน 
ค่าการปลดปล่อยก๊าซไอเสียและการสิน้เปลืองเชือ้เพลิง 

Design a driving cycle of a motorcycle in urban area: Assessing exhaust emissions and 
fuel consumption 

อรรถพล สดี ำ  ธเนศ เสถียรนำม  สงวน บญุปัญญำรักษ์ และ ธนำ รำษฎร์ภกัดี* 
Atthapol   Seedam  Thaned   Satiennam Sa-Nguan Boonpanyarak and Thana  radpukdee* 

ภำควิชำวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 40002 
ภำควิชำวศิวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 40002 
ภำควิชำวศิวกรรมไฟฟำ้ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 40002 

ภำควิชำวศิวกรรมอตุสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแกน่ 40002 
Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty, Khon Kaen University, 40002 

Civil Engineering Department, Engineering Faculty, Khon Kaen University, 40002 
Electrical Engineering Department, Engineering Faculty, Khon Kaen University, 40002 
Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, Khon Kaen University, 40002 

 
Received: 1 พ.ย. 59 
Accepted: 9 ก.พ.60 

บทคดัย่อ 
กำรศกึษำกำรสร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่เพื่อประเมินค่ำกำรปลดปลอ่ยมลภำวะและอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลิงนัน้ 
สำมำรถอธิบำยได้ถึงลักษณะกำรขับขี่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรปลดปล่อยปริมำณมลพิษจำกไอเสียของ
รถจักรยำนยนต์และอัตรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงได้  กำรออกแบบวฏัจักรกำรขบัขี่จ ำเป็นต้องอำศยัอุปกรณ์
ส ำหรับเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำเพื่อใช้ในกำรค ำนวณหำค่ำพำรำมิเตอร์เป้ำหมำยและกำรติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจวดัปริมำณไอเสียเพิ่มเติมเข้ำมำนัน้ยงัท ำให้สำมำรถอธิบำยถึงรูปแบบกำรขบัขี่ที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ปลดปลอ่ยมลพิษได้อย่ำงแม่นย ำ โดยในกำรศึกษำนีจ้ะท ำกำรเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำ ปริมำณไอเสียและ
อตัรำสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ จำกกำรศึกษำจะพบวำ่ วฏัจกัรกำรขบัขี่ส ำหรับรถจกัรยำนยนต์ที่สร้ำงขึน้สำมำรถเป็น
ตวัแทนรูปแบบกำรขบัขี่ที่มีอตัรำสิน้เปลืองเชือ้เพลิงและปลอ่ยมลพิษจำกไอเสียต ่ำ โดยจะมีกำรปลอ่ยมลพิษ
โดยรวมมีคำ่เทำ่กบั 171.05 กรัมตอ่กิโลเมตร และ มีอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเทำ่กบั 20.687 กิโลเมตรตอ่ 
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ลิตร ซึ่งวฏัจักรกำรขบัขี่ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรลดปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซ  
ไอเสียและอัตรำกำรสิน้เปลืองเชื อ้เพลิงส ำหรับรถจักรยำนยนต์ เนื่องจำกมีปริมำณกำรปล่อยไอเสียและ  
กำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงต ่ำที่สดุและยงัมีพฤติกรรมกำรขบัขี่ที่ใกล้เคียงกับกำรขบัขี่ในสภำวะจริงบนท้องถนน  
โดยพิจำรณำจำกค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลื่อนของพำรำมิเตอร์วฏัจักรที่สร้ำงขึน้กับพำรำมิเตอร์เป้ำหมำย 
เทำ่กบั 2.363% 

ค าส าคัญ : วฏัจกัรกำรขบัขี่ อตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ คำ่กำรปลดปลอ่ยมลพิษ รถจกัรยำนยนต์ 

Abstract 

A study generate driving cycle for an estimated a pollutant emissions and fuel consumption. The 
driving characteristics effect an exhaust emission and fuel consumption. Design a cycle driving 
required a collect data of speed-time used to calculate the target parameters and a measured the 
emissions. It also makes an accuracy to describe a driving behavior that result. The study collects 
data on speed-time and emissions and fuel consumption that generated a driving cycle of a 
motorcycle. It can be represented characteristic a driving of an economy fuel and low exhaust 
emissions, which the data find evaluation a total of exhaust emissions at 171.05 grams per kilometer 
and fuel consumption at 20.687 kilometer per liter. The driving cycle is reasonable for used to a 
guide for reducing emissions and fuel economy of a driving, because it obtains a behavior of driving 
a motorcycle. By a percentage of the target parameters of the driving cycle is 2.363%. 

Keywords : Driving cycles Fuel consumption Rate Exhaust Emissions Motorcycles 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัปัญหำสภำวะโลกร้อนเป็นปัญหำวิกฤติของ
โลกซึ่งเกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์โดยเฉพำะ
กำรคมนำคมขนส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปล่อยก๊ำซที่
ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก โดยประเมินจำก
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไอเสียที่ปล่อยออกจำก
ยำนพำหนะบนท้องถนน โดยค่ำดงักลำ่วจะสำมำรถ
หำได้จำกตัวแทนรูปแบบกำรขบัขี่ที่เรียกว่ำ วฏัจกัร

กำรขบัขี่ โดยวฏัจักรดงักล่ำวจะแสดงถึงพฤติกรรม
กำรขับขี่และสภำพจรำจรส ำหรับยำนพำหนะ 
อย่ำงไรก็ตำมวฏัจกัรกำรขบัขี่นัน้จะมีควำมแตกต่ำง
กนัในแต่ละเส้นทำงที่สนใจ ซึ่งวฏัจักรกำรขบัขี่ตำม
มำตรฐำน ECE ที่ เป็นที่ยอมรับกันนัน้  อำจจะไม่
สำมำรถน ำมำใช้ได้ เมื่อกำรจรำจรที่แท้จริงนัน้



  

มีควำมแตกต่ำงกันของรูปแบบกำรจรำจร [1,2] 
และวฏัจกัรกำรขบัขี่ในแตล่ะพืน้ท่ีจะมกีำรปลอ่ยก๊ำซ
ไอเสียและอตัรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงแตกต่ำงกัน
ตำมสภำพกำรจรำจรที่แตกต่ำงกัน [3,4,5] ดังนัน้
กำรออกแบบวัฏจักรกำรขับขี่ที่ เหมำะสมส ำหรับ
พืน้ที่ที่มีลักษณะของกำรจรำจรที่ เฉพำะนัน้ จะ
สำมำรถประเมินปริมำณกำรปลอ่ยไอเสียและอตัรำ
กำรบริโภคเชือ้เพลงิได้อยำ่งถกูต้อง  
โดยปัจจุบันกำรประเมินดังกล่ำวนัน้จะใช้กำร

ทดสอบขบัขี่จ ำลองสภำวะกำรเดินทำงบนท้องถนน
ด้วยวัฏจักรกำรขับขี่มำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของ
ยำนพำหนะแตล่ะชนิดให้ใกล้เคียงกบักำรวิ่งบนถนน
ให้มำกที่สดุเพื่อประเมินปริมำณมลพิษที่เกิดขึน้ได้
ใกล้เคียงกบัสภำวะใช้งำนจริงมำกที่สดุ แตเ่นื่องจำก
รูปแบบกำรขับขี่มำตรฐำนที่ประเทศไทยใช้อยู่ใน
ปัจจุบนันัน้ ใช้วฏัจกัรกำรขบัขี่ของประเทศทำงยโุรป 
คื อ  วัฏจัก ร Economic Commission for Europe 
(ECE) ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว สภำพกำรจรำจรใน
ประเทศไทยแตกต่ำงจำกประเทศในแถบยุโรปมำก 
[6] ดังนัน้กำรศึกษำกำรสร้ำงวัฏจักรกำรขับขี่เป็น
สิ่งจ ำเป็นส ำหรับประเมินปริมำณกำรปลดปล่อย
มลพิษและสภำพกำรจรำจรในแต่ละพืน้ที่ เพื่อหำ
แนวทำงจดักำรหรือวำงนโยบำยพฒันำและปรับปรุง
กำรปลดปล่อยมลพิษและกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง
ส ำหรับที่เกิดขึน้ในสภำพกำรจรำจรที่ติดขดัได้อย่ำง
เหมำะสม 
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งถือว่ำเป็น

จงัหวดัหนึ่งที่มีปัญหำในกำรจรำจรติดขดัในชั่วโมง
เร่งด่วนของวนั และมีกำรใช้รถจกัรยำนยนต์จ ำนวน
มำกส ำหรับกำรเดินทำง คิดเป็นร้อยละ  30 ของ
จ ำนวนกำรใช้รถจักรยำนยนต์ในประเทศ [7] จำก
สภำพดงักลำ่วจะก่อให้เกิดปัญหำกำรจรำจรติดขดั 

 

ในชัว่โมงเร่งด่วนของวนัซึ่งกำรจรำจรที่ติดขดันัน้จะ
สง่ผลให้เกิดสภำวะมลพิษอำกำศจำกกำรปลอ่ยก๊ำซ
ไอเสียและเกิดกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงในบริเวณที่
เกิดจรำจรติดขดั  
ดงันัน้กำรศึกษำนีเ้พื่อสร้ำงวฏัจักรกำรขับขี่ของ

รถจักรยำนยนต์ ซึ่งผลที่ได้จะท ำให้กำรประเมิน
ปริมำณมลพิษที่ปลดปล่อยและกำรใช้เชือ้เพลิงมี
ควำมถูกต้องมำกยิ่งขึน้และจะเป็นประโยชน์อย่ำง
มำกในกำรหำแนวทำงส ำหรับกำรควบคุมระบบ
บริหำรกำรจรำจรผ่ำนสญัญำณจรำจรเพื่อลดมลพิษ
และกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิในพืน้ท่ีเกิดปัญหำนัน้ ๆ 

2.  การเก็บข้อมูลและสร้างวัฏจักรการขับขี่ 
2.1  การเลือกพืน้ที่และเส้นทาง 

 สร้ำงวัฏจักรกำรขับขี่จ ำ เป็นต้องใช้ ข้อมูล
ควำมเร็วกับเวลำกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ไปบน
เส้นทำงที่สนใจ โดยเส้นทำงส ำหรับเก็บข้อมูลจะ
แสดงในรูปท่ี 1 และ ตำรำงที่ 1 จะอธิบำยถึงปริมำณ
ยำนพำหนะที่ เดินทำงในแต่ละเส้นทำง  โดยกำร
พิจำรณำเส้นทำงจะก ำหนดจำกเส้นทำงที่มีกำร
เช่ือมต่อไปยงัเขตเทศบำลนครขอนแก่น โดยรูปแบบ
ของกำรจรำจรจะหำได้จำกควำมเร็วในกำรเดินทำง
ไปยงัเส้นทำงจำกข้อมลูกำรจรำจรของแตล่ะเส้นทำง 
โดยจะเลอืกเส้นทำงที่มีระยะเวลำในกำรเดินทำงสัน้
ที่สุดและมีกำรเช่ือมต่อไปยังเส้นทำงอื่นได้หลำย
เส้นทำง ซึ่งจำกข้อมูลกำรจดทะเบียนจะพบว่ำ
รถจกัรยำนยนต์ในช่วงขนำดเคร่ืองยนต์ 101 ถึง 125 
cc. มีสัดส่วนมีสัดส่วนกำรจดทะเบียนสูงสุดอยู่ที่ 
75.53% ของจ ำนวนรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรจด
ท ะ เบี ย น ทั ้ง ห ม ด  ง ำ น วิ จั ย นี ้จึ ง ไ ด้ เลื อ ก
รถจักรยำนยนต์ที่มีขนำดเคร่ืองยนต์อยู่ในช่วง
ระหวำ่ง 101 ถึง 125 cc. เพื่อเป็นตวัแทนในกำรเก็บ



                                                     FEAT JOURNAL month-month, 2015; Vol.xx(No.xx):pp.-pp. 

ข้อมูลควำมเร็วของรถจักรยำนยนต์ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้รถจกัรยำนยนต์ โดยรำยละเอียดจะ
แสดงใน ตำรำงที่ 2 

ตารางที่  1  ข้อมูลปริมำณยำนพำหนะแต่ละชนิด
และควำมเร็วที่ใช้ในกำรเดินทำงใน
เส้นทำงนครเทศบำลขอนแก่น 

No. Route 
Distance 

(km) 

Travel 
Speed, km/hr 

(LOS) 

Traffic 
Volume, 

PCU (V/C) 

1. 
Friendship 
Hwy. 

3.9 
 50 (A) 
40 – 49 (B) 

1,737 
(0.40) 

2. 
Sreechan 
Rd. 

3.0 30 – 39 (C) 
1,235 
(0.66) 

3. 
NhaMuang 
Rd. 

3.8 20 – 29 (D) 920 (0.62) 

4. 
Prachasam
osorn Rd. 

2.8 
15 – 19 (E) 

 15 (F) 
1,054 (0.7) 

5. 
Maliwan 
Rd. 

1.0 
15 – 19 (E) 

 15 (F) 

2,149 
(0.68) 

 

 
 

รูปที่ 1 เส้นทำงที่เป็นตวัแทนในกำรขบัขี่เก็บข้อมลู 
 

2.2 การเก็บข้อมูลความเร็วกับเวลา 
       ท ำกำรเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำในระหว่ำง
ช่วงเวลำตอนเช้ำที่มีกำรจรำจรสงูสดุ คือระหวำ่ง 

 
 

ตารางที่ 2  คณุสมบตัิของรถจกัรยำนยนต์ทดสอบ 

Type Specification 

เคร่ืองยนต์ 
 
ปริมำตรกระบอกสบู 
อตัรำสว่นก ำลงัอดั 
กระบอกสบู x ระยะชกั 
ระบบจ่ำยน ำ้มนั 
ระบบจดุระเบิด 
ระบบคลตัช์ 
 
ระบบสง่ก ำลงัขบั 
 
อตัรำกำรทดเกียร์ 
อตัรำทดชดุเฟืองท้ำย 

4 จังหวะ SOHC ระบำยควำม ร้อน
ด้วยอำกำศ 
114.0 cc. 
8.8 : 1 
50x57.9 mm. 
คำร์บเูรเตอร์ KEIHIN NCV24 
ดีซี-ซีดีไอ 
ค ลั ต ช์ แ ห้ ง  ช นิ ด แ ร ง เห วี่ ย ง ห นี
ศนูย์กลำงอตัโนมติั 
ออโตเมติก แบบสำยพำนตัววี  (V-
Belt) CVT 
2.399-0.829:1 
3.113/3.231 

 

7.00 น . ถึ ง  9.00 น . (SIRDC, 2008) เ ป็ น เวล ำ 
ในช่วงวันระหว่ำงสัปดำห์ (Weekday) เพื่อ เป็น
ตวัแทนวนัที่มีกำรจรำจรแออดัในช่วงวนัธรรมดำที่มี
กำรจรำจรปกติ และวนัหยดุสดุสปัดำห์ (Weekend) 
โดยติดตัง้อุปกรณ์ บันทึกควำมเร็วและตรวจวัด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไอเสีย อุปกรณ์จะท ำหน้ำที่
บันทึก ข้อมูลต่อ เวลำตลอดเวลำกำรขับขี่  คื อ 
ควำมเร็ว ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ ปริมำณกำร
ปลดปลอ่ยก๊ำซไอเสียแต่ละชนิด เพื่อน ำไปวิเครำะห์
ปริมำณอัตรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ตัวคูณกำร
ปลดปลอ่ยมลพิษ (Emission Factor) 

2.3 การสร้างวัฏจักรการขับขี่ 
       กำรสร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่ของรถจกัรยำนยนต์ที่
เหมำะสมส ำหรับเป็นตวัแทนสภำพกำรจรำจรนัน้ ๆ 
จะสำมำรกระท ำได้โดยน ำข้อมูลควำมเร็ว -เวลำ
ทัง้หมด จ ำแนกออกเป็นไมโครทริป (Microtrip) ซึ่ง
ไมโครทริปเป็นข้อมูลกำรขับขี่ที่บ่งบอกถึงควำม
ตอ่เนื่องของกำรขบัขี่ในแตล่ะรอบจนกระทัง่รถจอด  
 
 



  

โดยค ำนวณหำค่ำพำรำมิเตอร์เป้ำหมำยแสดงใน 
ตำรำงที่  3 และ ค ำนวณค่ำควำมคลำดเคลื่อน 
(Average error) ไ ด้ ใ น ส ม ก ำ ร ที่  1 ซึ่ ง เ ป็ น
พำรำมิ เตอร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรขับขี่ ด้วย
โปรแกรมสร้ำงวฏัจักรกำรขับขี่ตำมอัลกอริทึมกำร
ท ำงำนดงัแสดงใน รูปท่ี 2  
 คำ่ควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ยจำกสมกำรท่ี 2.1 
นีจ้ะใช้เป็นคำ่เปรียบเทียบในกำรเลอืกวฏัจกัรกำรขบั
ขี่  ถ้ำค่ำควำมคลำดเคลื่อนไม่ลดลงก็กลับไปที่
กระบวนกำรสุ่มเพื่อสร้ำงวัฏจักรกำรขับขี่ชุดใหม ่
กระบวนกำรด ำเนินต่อไปจนกระทั่งได้ดังต้องกำร
พิจำรณำจำกค่ำควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด 
(Residual error) 
 

ตารางที่ 3 พำรำมิเตอร์วฏัจกัรกำรขบัขี่ 

 

3. ผลการทดสอบ 

วฏัจักรกำรขบัขี่ที่ได้รับจำกโปรแกรมจะถูกค ำนวณ
คำ่ควำมคลำดเคลือ่นเฉลีย่ของแตล่ะพำรำมเิตอร์กบั
ค่ำพำรำมิเตอร์เป้ำหมำยซึ่งวฏัจกัรกำรขบัขี่ที่จะถูก

 

        

       -                   (i) (Distance)
-                              (i) (EF)

-                                          (i)

                      
-          
-        
-                

                    
              

- EF < EF                   
-                              <                                               
                                                                
*        :                                                 

                       
-                            (EF)
-                                       

                                             
                                   

                

                                                      

   

   

รูปที่ 2 อลักอริทมึแสดงขัน้ตอนกำรท ำงำนโปรแกรม
สร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่ 

 

 

เลือกจะต้องมีค่ำคลำดเคลื่อนต ่ำกว่ำ 4% ดงัแสดง
ใน ตำรำงที่ 4 อธิบำยถึงค่ำพำรำมิเตอร์ที่ค ำนวณได้
จ ำก วัฏ จั ก รขับ ขี่ ที่ ส ร้ ำ งขึ น้ เป รียบ เที ย บ กั บ
คำ่พำรำมิเตอร์เปำ้หมำยที่ค ำนวณได้จำกข้อมลูที่ 

 

Target parameters Symbols Descriptions 

ควำมเร็วเฉล่ีย  Vavg คำ่เฉล่ียของข้อมลูควำมเร็วจำกกำรขบัข่ีบนท้องถนนทัง้หมด 

ควำมเร็วเฉล่ียในขณะรถวิ่ง  V1avg คำ่เฉล่ียของข้อมลูควำมเร็วซึง่ไม่รวมเวลำท่ีรถหยดุน่ิง 

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถมีควำมเร่ง %Acc 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงควำมเร่ง ซึง่ในกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วนัน้ต้องมีคำ่  0.27 
m/s2 

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถชะลอ
ควำมเร็ว 

%Dec 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงควำมหน่วง ในกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วนัน้ต้องมีคำ่  0.27 
m/s2 

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถหยดุน่ิง %Idle สดัสว่นของระยะเวลำท่ีรถมีควำมเร็วเป็นศนูย์  

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถมีควำมเร็ว
คงที ่ 

%Cruise 
คำ่ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงคำ่ควำมเร็ว ในกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วนัน้ต้องมีคำ่  
0.27 m/s2 

คำ่ควำมเร่งเฉล่ีย Accavg อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของควำมเร็วท่ีมีควำมเร็วมำกกว่ำ 0.27 m/s2 

คำ่ควำมหน่วงเฉล่ีย Dccavg อตัรำกำรลดลงของควำมเร็วท่ีมีควำมเร็วน้อยกว่ำ 0.27 m/s2 

คำ่พลงังำนจลน์เป็นบวก PKE คำ่ท่ีบ่งบอกถึงคำ่พลงังำนเฉล่ียทีใ่ช้ส ำหรับกำรเร่งเคร่ืองในแตล่ะเท่ียว 
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ได้รับจำกกำรเก็บข้อมลูควำมเร็วตอ่เวลำ วฏัจกัรท่ีถกู
เลือกจะถูกน ำ ไปค ำนวณหำค่ ำแฟกเตอ ร์กำร
ป ล ด ป ล่ อ ย  (Emission factor) แ ล ะ อั ต ร ำ ก ำ ร
สิ น้ เปลืองเชื อ้ เพลิ ง  (Fuel consumption) โดยจะ
เปรียบเทียบกับวัฏจักรกำรขับขี่ในแต่ละช่วงของ
สปัดำห์แสดงใน ตำรำงที่ 6 จะแสดงถึงรูปแบบวฏัจกัร
กำรขับขี่ ควำมเร็วต่อเวลำ ซึ่งจะเป็นตวัแทนวัฏจักร
กำรขบัขี่มีอตัรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงและกำรปลอ่ย
มลพิษต ่ำที่สดุและในกำรเปรียบเทียบกับวฏัจักรกำร
ขบัขี่ในพืน้ท่ีตำ่งๆ ดงัแสดงใน ตำรำงที่ 5 จะอธิบำยถึง
ควำมแตกตำ่งกนัของพำรำมิเตอรที่ได้รับสำมำรถบอก
ได้ถึงควำมแตกตำ่งของสภำพกำรจรำจรและถ้ำน ำมำ
ประเมินค่ำไอเสียและกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงจะท ำให้
มีควำมแตกต่ำงกนั โดยจะพบว่ำวฏัจกัรกำรขบัขี่ที่ได้
สร้ำงขึน้ส ำหรับเมืองที่ก ำลงัพฒันำคือ วฏัจักรกำรขบั
ขี่รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle drivingcycle) เมื่อ
เปรียบเทียบกบัเมืองตำ่ง ๆ พบว่ำ มีควำมเร็วเฉลีย่ต ่ำ
กว่ำวัฏจักรกำรขับขี่ยุโรป 41.9% แต่เปอร์เซ็นต์กำร
จอด(% Idle) มีควำมใกล้เคียงกันโดยวฏัจักรที่สร้ำง
ขึน้จะมีค่ำมำกกว่ำอยู่ 0.99 % และค่ำเปอร์เซ็นต์กำร
เคลือ่นตวั (% Cruise) ทีต่ ่ำกวำ่ ซึง่จะแสดงถึง 
 
 
 
 

พฤติกรรมและสภำพของควำมสำมำรถในกำรขบัขี่บน
เส้นทำงดงักลำ่วที่มีควำมติดขดัสงูกว่ำวฏัจกัรกำรขบั
ขี่ยโุรป เป็นต้น 
       จำกผลกำรศึกษำกำรเก็บข้อมลูและกำรสร้ำงวฏั
จกัรกำรขบัขี่ที่ถกูเลือกเป็นตวัแทนรูปแบบกำรขบัขี่ ซึ่ง
จะแสดงถึงลักษณะสภำพจรำจรและปริมำณกำร
ปลอ่ยก๊ำซไอเสีย โดยปริมำณก๊ำซไอเสียจะแยกตำม
ชนิดของก๊ำซ ได้แก่  คำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรคำร์บอน (HC) และ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งจะถูกประเมินแยก
ตำมชนิดของวัฏจักรกำรขับขี่ โดยค่ำปริมำณไอเสีย
โดยรวมของวฏัจกัรกำรขบัขี่ท่ีมีค่ำต ่ำที่สดุ มีคำ่เทำ่กบั 
171.05 กรัมต่อกิโลเมตร และ อัตรำกำรสิน้เปลือง
เชือ้เพลิงเท่ำกับ 20.687 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งวฏัจักร
กำรขับขี่ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็น
แนวทำงส ำหรับกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไอเสีย
และอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิส ำหรัรถจกัรยำนยนต์ 
เนื่องจำกมีปริมำณกำรปลอ่ยไอเสยีและกำรสิน้เปลอืง
เชือ้เพลิงต ่ำที่สดุและมีพฤติกรรมกำรขบัขี่ที่ใกล้เคียง
กบัพฤติกรรมกำรขบัขี่  
       โดยพิจำรณำจำกค่ำเปอร์เซ็นต์ควำคลำดเคลื่อน 
ของพำรำมิเตอร์วัฏจักรที่สร้ำงขึน้กับพำรำมิเตอร์
เป้ำหมำย เท่ำกับ 2.363% และเพื่อควำมแม่นย ำ
ส ำหรับกำรประเมินเพื่อหำแนวทำงหรือเทคโนโลยี
ส ำหรับลดกำรปลอ่ยไอเสียและกำรประหยดัเชือ้เพลิง
นัน้จึงควรจะมีกำรสร้ำงวฏัจักรกำรขับขี่ที่เหมำะสม
ของแต่ละพืน้ที่นัน้จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำร
ออกแบบวฏัจกัรกำรขบัขี่ท่ีเหมำะสม 
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ตารางที่ 4 คำ่ควำมคลำดเคลือ่นเฉลีย่ของวฏัจกัรกำร 
   ขบัขี่ท่ีสร้ำงขึน้ 

Parameter 
Target 

parameter 
Driving 

parameter 
Average 
error (%) 

Vavg (km/h)  24.091 23.540 2.29 

V1avg (km/h)  31.457 31.020 1.39 

Accavg (m/s2)  0.608 0.609 0.19 

Decavg (m/s2)  0.663 0.655 1.25 

Idle (%)  22.520 23.936 6.29 

Cruise (%)  19.623 19.504 0.61 

Acc (%)  30.187 28.546 5.43 
Dec (%)  27.671 28.014 1.24 

PKE (m/s2)  0.402 0.392 2.58 

Average Error (%) - - 2.363 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคำ่พำรำมิเตอร์ 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 คำ่ควำมคลำดเคลือ่นเฉลีย่ของวฏัจกัรกำร    
                  ขบัขี่ท่ีสร้ำงขึน้ 

Parameter Unit Weekday Weekend Combine 

Duration (s) 1104 1120 1128 

Distance (km) 7.142 7.330 7.380 

Speed 
average  

(km/hr) 23.290 23.562 23.540 

CO 
(g/s) 0.0948 0.1133 0.0926 

(g/km) 14.652 17.313 14.145 

CO2  
(g/s) 1.0603 1.0433 1.0206 

(g/km) 163.90 159.40 155.99 

HC 
(g/s) 0.0054 0.0048 0.0037 

(g/km) 0.8414 0.7359 0.5676 

NOX  
(g/s) 0.0034 0.0029 0.0023 

(g/km) 0.5269 0.4474 0.3569 

Total 
Emission  

(g/km) 179.92 177.89 171.05 

FC 
(km/L) 19.640 19.709 20.687 

(l/100 km) 5.091 5.073 4.833 

*หมายเหตุ: FC คือ กำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง 
 

4. อภปิรายผล 
 จำกผลกำรศึกษำจะพบว่ำวฏัจกัรที่สร้ำงขึน้
จำกกำรเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำและกำรติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊ำซไอเสียและอัตรำกำรสิน้เปลือง
เชือ้เพลิงนัน้  สำมำรถน ำมำค ำนวณในโปรแกรม
สร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่ที่ได้พฒันำขึน้นัน้ ซึ่งวฏัจกัรกำร
ขบัขี่ที่สร้ำงขึน้ทัง้ 3 วฏัจักรนัน้ จะแสดงถึงพฤติกรรม
กำรจรำจรบนท้องถนนที่เป็นพืน้ที่สนใจในแต่ละช่วง
ได้เป็นอย่ำงดี โดยลักษณะพฤติกรรมดังกล่ำวจะมี
ควำมแตกต่ำงกัน ดงัแสดงในผลกำรทดสอบและวฏั
จักรกำรขับขี่ที่เป็นตัวแทนที่ถูกเลือกจะเป็นวัฏจักร 
ที่มีค่ำแฟกเตอร์กำรปลดปล่อยโดยรวมและอัตรำ 
กำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงต ่ำที่สุดนัน้ จะอธิบำยได้ถึง

Parameter 
Motorcycle  
drivingcycl

e 

Khonkean  
drivingcycle 

[8] 

Bangkok 
drivingcycle 

[10] 

ECE 
driving 

cycle [10] 

Taiwai 
drivingcycle 

[9] 

Vavg, km/h  23.540 
24.968 
(6.07%) 

10.74 (-
119.18%) 

33.4 
(41.9%) 

16.62 (-
29.4%) 

V1avg, km/h  31.020 
31.842 
(2.65%) 

24.21 (-
28.12%) 

44.4 
(43.1%) 

23.66 (-
23.7%) 

Accavg, 
m/s2  

0.609 
0.636 

(4.43%) 
0.93 

(34.51%) 
0.541 (-
11.2%) 

0.68 
(11.7%) 

Decavg, 
m/s2  

0.655 
0.692 

(5.65%) 
0.97 

(32.47%) 
0.789 

(20.5%) 
0.68 (3.8%) 

%Idle  23.936 
20.799 (-
13.10%) 

54.98 
(56.46%) 

23.7 (-
0.99%) 

30 (25.3%) 

%Cruise  19.504 
17.828 (-
8.59%) 

12.81 (-
52.25%) 

42.2 
(116.4%) 

22 (12.8%) 

%Acc.  28.546 
31.971 

(11.99%) 
14.51 (-
96.73%) 

18.3 (-
35.9%) 

24 (-15.9%) 

%Dec.  28.014 
29.401 
(4.95%) 

18.06 (-
55.11%) 

15.8 (-
43.6%) 

24 (-14.3%) 

PKE, m/s2  0.392 
0.448 

(14.29%) 
- 

0.224 (-
42.7%) 

- 
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ควำมสำมำรถในกำรขบัขี่ในกำรเดินทำงที่จะเกิดกำร
ประหยดัเชือ้เพลิงและปลดปล่อยก๊ำซไอเสียต ่ำที่สุด 
ในส่วนกำรน ำไปใช้ประโยชน์นัน้ สำมำรถน ำไปใช้
ประยุกต์ส ำหรับออกแบบตวัควบคุมกำรท ำงำนของ
เคร่ืองยนต์ กำรออกแบบระบบควบคุมสญัญำณไฟ
จรำจร และ ก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจวดัปริมำณ
กำรปลอ่ยมลพิษที่เหมำะสม เป็นต้น 

5.   กิตติกรรมประกาศ 

      ผู้ แต่งขอขอบคุณ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟำร์มและ
เทคโนโลยีกำรควบคมุอตัโนมตัิมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
(FEAT) และ สมำคมวิจัยวิทยำกำรขนส่งแห่งเอเชีย 
(ATRANS) ส ำหรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยและบัณฑิต
วิทยำลยั มหำวิทยำลยัขอนแก่น ส ำหรับทุนอุดหนุน
กำรวิจยั 

6. เอกสารอ้างอิง 

[1]  Chiang HL, Huang PH, Lai YM, Lee TY.  
Comparison of the regulated air pollutant 
emission characteristics of real-world 
driving cycle and ECE cycle for 
motorcycles. Atmospheric Environment. 
2014; 87 : 1 - 9.  

[2] Khon Kaen Municipality and SIRDC.                         
“A Master Plan of Khon Kaen Transit  

  
 

 System” Khon Kaen Municipality and 
SustainableInfrastructure Research and 
Development Center. Khon Kaen 
University: Khon Kaen; 2008. 

[3]  Khumla P, Radpukdee T, Satiennam T. 
Driving Cycle Generation for Emissions 
and Fuel Consumption Assessment of the 
Motorcycles in Khon Kaen City. The First 
TSME International Conference on 
Mechanical Engineering; 2010 Oct 20-22; 
2010; Ubon Ratchathani; 2010. 

[4]  Kumar R, Durai BK, Saleh W, Boswell C. 
Comparison and evaluation of emissions 
for different driving cycles of motorcycles: 
A note. Transportation Research Part D: 
Transport and Enviroment. 2011; 16,                           
61–64.  

[5]   PCD. Guidelines on the laws and standards 
on pollution control in Thailand. Pollution 
Control Deparment: Bangkok; 1995. 

[6] Tamsanya S, Chungpaibulpatana S. 
Development of A Driving Cycle For The 
measurement of fuel consumption and 
exhaust emission of automobiles in 
Bangkok. During Peak Periods Inter 
national Jounal of Autamotive Technology. 
2009; 10(2): 251-264. 

 

[7]   Tamsanya S, Chunpaipulpatana S. Study on 
the Influence of Bangkok Driving 
Characteristics on Exhaust Emissions and 
Fuel Consumption of Gasoline Passenger 
Car. The Joint International Conference on 
“Sustainable Energy and Environment 



FEAT JOURNAL month-month, 2015; Vol.xx(No.xx):pp.-pp.  

 

 

(SEE)”, 2004 Dec 1-3, Hua Hin, Thailand; 
2004.  

 

[8] Tong HY, Hung WT, Cheung CS. 
Development of A Driving Cycle for Hong 
Kong. Atmospheric Environment. 1999 ; 
33, 2323-2335. 

[9] Tsaia JH, Chiangb HL, Hsuc YC,                      
Penga BJ, Hungd RF. Development of a local 
real world drivingcycle for motorcycles for 
emission factor measurements. Atmospheric 
Environment. 2005; 39, 6631–6641. 
 

[10] Wang Q, Huo H, He K, Yao Z, Zhang Q. 
Characterization of vehicle driving patterns 
and development of driving cycles in 
Chinese cities. Transportation Research 
Part D: Transport and Enviroment. 2008; 
13, 289–297. 


