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มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP2015) ได้กาหนดเป้าหมายในการลดความเข้มการใช้พลังงานลง
25% ในปี พ.ศ.2573 เทียบกับปี 2548 สาหรับสาขาเศรษฐกิจที่กาหนดเป้าหมายไว้สูงสุดคือ ภาคการขนส่งคิดเป็น
46% ของเป้าหมายทั้งหมด หนึ่งในมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งคือ การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ตั้งเป้าหมายลดพลังงานลง 1,123 ktoe งานวิจัยนี้ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปของ
ปริมาณพลังงานเมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน
1.2 ล้านคัน ตามแผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า พ.ศ.2558-2573 ด้วยการใช้แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์
และการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของรถยนต์ที่ใช้งานจริงในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้วิธีการศึกษาทาให้ ได้ฐานข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่ในเชิงอัตราการใช้พลังงานที่วิเคราะห์ข้อมูลจากการขับขี่จริงของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร
ครอบคลุมช่วงความเร็วในการขับขี่ , ประเภทถนน และระยะทางของถนน มากกว่า 65.98% ในกรุงเทพมหานคร
ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนามาพัฒนาเป็นแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของเมือง และวิเคราะห์
ปริมาณพลังงานเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป สาหรับผลของปริมาณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อดาเนินการตาม
แผน EEP2015 บนสมมุติฐานสภาพจราจรและประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนแปลงไป (กรณีฐาน) จะสามารถลด
ปริมาณพลังงานลงได้ 992.91 ktoe ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย 130.09 ktoe หากต้องการให้บรรลุเป้าหมายจะต้องเพิ่ม
สัดส่วนการทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก 1.20 ล้านคัน (19.15%) เป็น 1.36 ล้านคัน (21.66%) และเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการประเมินความเป็ นไปได้และการกาหนดทิศทางของนโยบายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
งานวิจัยนี้จึงใช้แบบจาลองดังกล่าววิเคราะห์ปริมาณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 3 แบบ
คือ 1)เมื่อสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายถนน, 2)เมื่อมี Carsharing และ 3)เมื่อ
น้าหนักรถยนต์ลดลง จากการวิเคราะห์ผลของปริมาณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสถานการณ์จาลองเปลี่ยนแปลง
ไป 3 แบบและมีสัดส่วนการทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าตามแผน EEP2015 พบว่า การมี Carsharing จะสามารถลด
ปริมาณพลังงานลงได้มากที่สุด รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพจราจร และการลดน้าหนักรถยนต์ คิดเป็น
46.91, 17.83 และ17.81% ตามลาดับเมื่อเทียบกับกรณีฐาน จากการศึกษานี้สามารถนาไปใช้เพื่อศึกษาแนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปของปริมาณพลังงานจากสถานการณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายให้สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายได้ นอกจากนั้ น การทดสอบรถในการใช้งานจริงกับสภาพจราจรในกรุงเทพมหานครที่มี
ลั ก ษณะการขั บ ขี่ แ บบขั บ ๆ หยุ ด ๆ พบว่ า รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ เ หมาะสมจะใช้ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ควรเป็ น รุ่ น ที่ มี
regenerative braking มาก ซึ่งจะให้อัตราการใช้พลังงานได้ลดลงกว่า 13-16% เทียบกับรุ่นที่มี regenerative
braking น้อยกว่า
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The 20-year Energy Efficiency Plan (EEP2015) aims to reduce energy intensity by 25% in
2030 compared to 2005. The transport sector accounts for 46% of that target. One of the energy
conservation measures of the transport sector is the use of electric cars to replace the conventional
cars with the targeted energy reduction of 1,123 ktoe. This study attempted to assess the energy
reduction potential with the penetration of 1.2 million units of electric cars in the area of Bangkok
as planned in the EEP2015.
Using the vehicle specific model and driving behavior study in Bangkok, the study
provides a database of driving behavior in terms of energy consumption. The types, the length and
the speed of travel of the roads are gathered covering more than 65. 98% of the road links in
Bangkok. The data is used to developed a model to estimate the rate of transport energy
consumption of the city. The model allows analysis of the energy consumption at different
scenarios.
As a result of the EEP2015, on the assumption that traffic conditions and engine
performance are unchanged (baseline), the energy reduction is estimated at 992.91 ktoe, which is
lower than the target by 130. 09 ktoe. To meet this target, the proportion of electric vehicle
replacement must be increased to 1.36 million units or from 19.15% to 21.66%. As a result, this
study explored three different scenarios using the developed model to offer options for policy
recommendations. The three scenarios include: a) when traffic conditions change from the road
improvement and development project, b) with carsharing and c) when vehicle lightweight
technology is applied. According to the study, under the original proportion of electric vehicle
replacement from EEP2015, carsharing is the most effective measure to complement EEP2015 with
the additional energy reduction of 46. 9% while the traffic improvement and lightweight options
offers the additional energy reduction of 17.8 and 17.8% respectively. In addition, the real world
test of two different electric cars suggested that, for the stop-and-go traffic in Bangkok, electric car
model with stronger regenerative braking showed up to 13- 16% of energy saving over the other
model with less regenerative braking.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อปี พ.ศ.2559 น้ามันสาเร็จรูปถูกใช้มากที่สุดคิดเป็น 49.7% เทียบกับ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานทั้งหมดในช่วงเดียวกันจาก
ปีก่อนพบว่าเพิ่มขึ้น 2.6% [3] เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 10
ปีย้อนหลัง พบว่าภาคการขนส่งมีการใช้พลังงานมากที่สุดมาโดยตลอด [4] สาหรับปี พ.ศ.2558-2559
และปี พ.ศ.2559-2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้น 5.4% และ 9.3% ตามลาดับ [5, 6] จากการใช้พลังงานนี้
มลพิ ษ จะถู ก ปล่ อ ยออกมาจากการเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง เป็ น จ านวนมหาศาล มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์ ที่ต้องให้ความสนใจและเร่งแก้ไข
มาตรการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในปัจจุบันคือ มาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรั กษ์
พลังงาน 20 ปี (2554-2573) (EEP-2015) กาหนดเป้าหมายในการลดความเข้มการใช้พลังงานลง
25% ในปี พ.ศ.2573 เทีย บกับ ปี พ.ศ.2548 หนึ่งในมาตรการที่ กาหนดเป้ าหมายไว้สู ง ที่ สุ ด คื อ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคคมนาคมและขนส่ง ที่กาหนดเป้าหมายไว้ที่ 30,213 ktoe คิดเป็น 46%
ของพลั ง งานที่ ต้ อ งการลดทั้ ง หมด [7] และหนึ่ ง ในมาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานภาคการขนส่ ง คื อ
การศึกษา วางแผน และดาเนินการรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ที่กาหนดเป้าหมายไว้ 1,123 ktoe
แนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามแผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า 25582579 คือการเตรี ย มสถานี อัดประจุ (Charging station) และโครงสร้างด้านพื้นฐานค่าไฟฟ้า ซึ่ง
ดาเนินการภายใต้เป้าหมายของ EEP 2015 ที่ต้องการให้มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานจานวน 1.2 ล้านคันใน
ปี พ.ศ.2579 [8]
จาก EEP-2015 และแผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
การศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปของปริมาณการใช้พลังงานเมื่อเปลี่ยนจากการใช้ รถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะมีความสาคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
กาหนดนโยบายและทิศทางเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จ โดยเฉพาะฐานข้อมูลในเชิงอัตราการใช้พลังงานเมื่อ
พฤติกรรมการขับขี่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ในเชิงอัตราการใช้พลังงาน
ของรถยนต์ ที่ ใ ช้ ใ นประเทศไทยยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งมากเพี ย งพอ อาทิ เ ช่ น Fuel economy
มาตรฐานของการขับขี่ในประเทศไทย หรือ Fuel economy จากผู้ผลิตกาหนด ซึ่งมีค่าแตกต่างกับ
ค่าที่วัดจากการใช้งานจริง อันเป็นผลจากสภาพการจราจรที่แตกต่างจากสภาพจราจรตามมาตรฐานที่
ผู้ผลิตทดสอบ จึงทาให้การประเมินถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุผลอาจมีความไม่แม่นยาเพียงพอ
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สาหรับในประเทศไทย ข้อมูลสถิติจานวนรถยนต์ในปี พ.ศ.2559 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
7 ที่นั่ง (Sedan: รถเก๋ง) มีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็น 55% ทั่วประเทศ และในกรุงเทพมหานครคิดเป็น
72% [9] ฉะนั้นรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลโดยเฉพาะรถเก๋ง จึงเป็นกลุ่มที่ให้ความสาคัญในการศึกษา
เป็นอันดับต้นๆ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการขับขี่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในเชิง
อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย โดยนาร่องการศึกษาคือพื้นที่กรุง เทพมหานคร
และนาไปวิเคราะห์หา Fuel economy มาตรฐานเพื่อประมาณปริมาณการใช้พลังงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างฐานข้อมูลในเชิง
อัตราการใช้พลังงาน (แสดงเป็นอัตราการใช้พลังงานและรูปแบบการขับขี่ในแต่ละช่วง
ความเร็ว)
2. ประเมินอัตราการใช้พลังงานมาตรฐานของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร
3. ประมาณปริมาณพลังงานเมื่อเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็น
รถยนต์ไฟฟ้าตามแผน EEP2015 และ แผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

ขอบเขตของการวิจัย
1. เลือกถนนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขับขี่ที่ครอบคลุมพฤติกรรมการขับขี่และสามารถสะท้อน
สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร
2. ประมาณปริมาณพลังงานของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2579
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ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน
ปี พ.ศ.2559
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปริมาณพลังงานต้องทราบวิธีการประมาณอัตราการใช้พลังงาน
ที่ให้ผลการประเมินใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และสาหรับการประมาณปริมาณพลังงานในกรณี
ของกรุงเทพมหานครจะต้องมีการศึกษาถึงวิธีการสะท้อนพฤติกรรมการขับขี่ที่บนสภาพการขับขี่จริง
ได้ เพื่อให้ได้ผลการประเมินปริมาณพลังงานที่ถูกต้อง นอกจากนั้น ยังต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
จ านวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จ ะน ามาใช้งาน และการกาหนดสั ดส่ ว นจานวนรถยนต์ที่มีความเหมาะสม
เพื่อให้การประมาณการมีค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะ
ศึกษาวิธีการกาหนดสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าต่อรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน เพื่อ ประเมินปริมาณ
พลังงานและอัตราการใช้พลังงานที่เหมาะสม โดยรายละเอียดการทบทวนวรรณกรรมมีดังต่อไปนี้
2.1 สัดส่วนการทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้า
การศึกษาถึงวิธีการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษเพื่อแก้ไขปัญสิ่งแวดล้อม การนารถยนต์
ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาพลังงานและ
มลพิษในอากาศได้ [2, 10] จากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีหลายประเทศศึกษาถึงการนารถยนต์ไฟฟ้า
มาใช้เพื่อกาหนดกลยุ ทธในการแก้ไ ขปั ญหาในปัจ จุบัน [11-14] ฉะนั้นการคาดการณ์ ถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานและปริมาณมลพิษจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์
สั น ดาปภายในนั้ น จะต้องพิจ ารณาถึงจานวนของรถยนต์ไฟฟ้าที่นามาใช้ด้ว ยการกาหนดสั ด ส่ ว น
ปริมาณรถยนต์เครื่องยนต์สั นดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลการคาดการณ์
ปริมาณพลังงานและปริมาณมลพิษมีความถูกต้องแม่นยา ในบางงานวิจัยมีการวิเคราะห์อัตราการใช้
พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าที่นามาใช้งานแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งหมดคิดเป็น 100%
ของปริมาณรถยนต์ทั้งหมดที่ใช้ งานอยู่ในปัจจุบัน และบางงานวิจัยใช้การคาดการณ์ปริมาณรถยนต์
ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วจึงวิเคราะห์ปริมาณพลังงานเพื่อเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ลดลง
เมื่อมีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ฉะนั้นในการกาหนดสัดส่วนปริมาณของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจึงต้องมีการศึกษาเพื่อกาหนดสัดส่วนจานวนรถยนต์ทั้งสองชนิดให้
เหมาะสมในการคานวณหาปริมาณพลังงานต่อไป
จากการศึกษางานวิจัยของที่ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ Nan Li [14] ได้
ทาการศึกษาการใช้พลังงานในประเทศไต้หวันเมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายในทั้งหมด (คิดเป็น 100%) และจาลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบผล 3 สถานการณ์ คือ 1.
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Base case (BASE) คือพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 80% และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
(อาทิเช่น นิวเคลียร์, น้า, โซล่าเซลล์ และลม) 20% จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตทั้งหมด 2. Thermal
power (EVTP) คือพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100% และ3. Clean power (EVCP) คือ
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานสะอาด 100% ซึ่งเหตุผลที่ Nan Li เลือกการแทนที่รถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายในทั้งหมดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจาก ผู้วิจัยต้องการทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพอากาศสูงที่สุด (Maximum potential benefits) และทาการเปรียบเทียบปริมาณมลพิษเมื่อ
มีการใช้พลังงานจากแหล่ งผลิตที่แตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาของ Nan Li นั้นไม่สามารถบอกถึง
ปริมาณมลพิษที่ลดลงในอนาคตอันใกล้ได้ แต่สามารถนาข้อมูล Maximum potential benefits ที่
ประมาณการนั้นมาใช้เพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดอัตราการปล่อย
มลพิษในอากาศในอนาคตได้ ซึ่ งทั้งนี้วิธีการกาหนดสัดส่วนเพื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวขึ้น อยู่ กับ วัตถุป ระสงค์ของการวิจัยซึ่งจะมีวิธีการกาหนดที่แตกต่างกันออกไป นอกจาก
งานวิจัยของ Nan Li แล้ว ยังมีงานวิจัยของ Jana Hofmann [13] ทาการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีการนารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งหมด
โดยในการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Hofmann ได้ทาการ
วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจากขบวนการผลิตไฟฟ้า เปรียบเทียบกับปริมาณคาร์บอน
ได้ออกไซด์ที่ลดลงบนถนนและพบว่า เมื่อแทนที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
คิดเป็น 100% จะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 14.10% เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน 100%
นอกกจากการกาหนดสัดส่วนการแทนที่ของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยรถยนต์
ไฟฟ้าทั้งหมดคิดเป็น 100% แล้วยังมีงานวิจัยอื่นๆที่ใช้วิธีการกาหนดสัดส่วนปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่
น ามาใช้แทนรถยนต์เครื่ องยนต์สั นดาปภายในด้ว ยการคาดการณ์ปริมาณรถยนต์ในอนาคตจาก
ปริมาณรถยนต์ที่ซื้อใหม่ในปัจจุบัน [1, 12] เพื่อทาการเปรียบเทียบถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จริงในอนาคตอันใกล้ Juan C. [12] ได้ทาการศึกษาผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้ อมใน
การใช้รถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.2050 โดยได้ทาการศึกษาแนวโน้มของรถยนต์ที่จะถูกใช้งาน
ในอนาคตด้วยการวิเคราะห์สถิติการซื้อรถยนต์ใหม่ในประเทศ และพบว่าในอนาคตรถยนต์สันดาป
ภายในจะมีปริมาณลดลง และรถยนต์ไฮบริดจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและลดต่าลงตั้งแต่ปี ค.ศ.2030
เนื่องจากผู้คนจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงทาให้รถยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนถึงปี
ค.ศ.2050 ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นจึงใช้ข้อมูลการคาดการณ์นี้ไปวิเคราะห์ ห าอัตราการใช้
พลังงานและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยการกาหนดสัดส่วนจากการคาดการณ์ปริมาณ
รถยนต์ด้วยข้อมูลจานวนรถยนต์ในปี ค.ศ.2012 และงานวิจัยของ H. Lee [1] ก็ได้ใช้วิธีการประมาณ
การปริมาณรถยนต์ด้วยข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่และรถยนต์จดทะเบียนในปัจจุบัน แล้ว

21
จึงนาไปคานวณหาปริมาณเชื้อเพลิงรวมต่อไป ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานด้วยวิธีนี้จะทาให้
สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมลพิษและปริมาณพลังงานในช่วงเวลาที่สนใจได้
เนื่องจากสถานการณ์จาลองที่สร้างขึ้นมีการกาหนดสัดส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและ
รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น
ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาดจานวนรถยนต์ [12]

ไม่เพียงการกาหนดสั ดส่วนด้วยการแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด และการคาดการณ์
ปริมาณรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเท่านั้น Ernani F.C. [15] ได้ทาการศึกษาถึงผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในประเทศบราซิล แต่ในการศึกษาได้ใช้วิธีการกาหนด
สัดส่วนจานวนรถยนต์ทั้งสองชนิดด้วยการจาลองสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่
นามาใช้แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในปี ค.ศ.2022 ในปริมาณ 1%, 5% และ 10% ซึ่ง
เหตุผลที่เขากาหนดปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นดังนี้ เนื่องจาก ในการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับการคาดการณ์ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ในปี ค.ศ.2012 ยังไม่มี
ข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจน จึงทาให้ไม่สามารถกาหนดปริมาณจากการคาดการณ์ปริมาณรถยนต์ชนิด
ต่างๆในอนาคตได้ และการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเมื่อมี
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเพิ่มขึ้นในอนาคต ไม่เพียงเท่านั้นงานวิจัย
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ของ Jana Hofmann [13] ก็ได้ใช้วิธีการนี้เช่นกัน โดย Hofmann ได้กาหนดสัดส่วนการทดแทนด้วย
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในปริ ม าณ 5%, 20%, 50%, 70% และ100% และท าการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในต่อไป ซึ่ง
วิธีการนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถใช้เพื่อประมาณปริมาณพลังงานและมลพิษที่เปลี่ยนแปลงไปได้
และผลการวิเคราะห์นี้สามารถนาไปเพื่อกาหนดนโยบายหรือกลยุทธในการอนุรักษ์พลังงานได้ต่อไป
จากการศึกษางานวิจั ย เพื่ อก าหนดสั ด ส่ ว นปริ ม าณรถยนต์ ไ ฟฟ้า ที่น ามาใช้แ ทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในนั้น สามารถรวบรวมข้อมูลและสรุปได้ว่า การกาหนดปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ามี
อยู่ 3 วิธี ซึ่งการเลือกนามาใช้แต่ละวิธีการมีวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกันไป วิธีการที่ 1 เป็นวิธีการที่
ต้องการทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (Maximum potential benefits) เมื่อมีการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน จึงกาหนดให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนมีปริมาณ 100%
[13, 14] สาหรับวิธีการที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบในอนาคตที่ใกล้เคียงความ
เป็นจริงมากที่สุดจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบจากปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แทนรถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายในที่มีการคาดการณ์ปริมาณรถยนต์ใหม่มาก่อน [1, 12] และสาหรับวิธีที่ 3 เป็นการ
กาหนดปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าที่นามาใช้แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในขึ้นมาในปริมาณที่
กาหนดเอง เนื่องจากวัตถุประสงค์เพียงต้องการทราบว่าหากมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะมีผ ล
อย่างไรเกิดขึ้น [13, 15]
2.2 การเลือกรถยนต์ทดสอบ
นอกจากการกาหนดสัดส่วนปริมาณของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า
แล้ว ยังมีเงื่อนไขการเลือกรถยนต์ทดสอบมาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากรถยนต์ในแต่ละกลุ่มที่มีขนาด
เครื่องยนต์ต่างกันจะมีอัตราการใช้พลังงานที่ไม่เหมือนกัน และสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า ยังมีข้อจากัดด้าน
การใช้งานในชีวิตประจาวัน จึงจาเป็นจะต้องมีการกาหนดรถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบอย่างเหมาะสม
[16] และจากการศึกษางานวิจั ยที่เกี่ยวกับการกาหนดสัดส่วนระหว่างปริมาณรถยนต์เครื่อ งยนต์
สันดาปภายในกับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานที่ลดลงนั้นพบว่า ในการเลือก
รถยนต์ทั้ง 2 ชนิดนั้นจะมีวิธีการเลือก 2 แบบ คือ 1. เลือกรถยนต์ทั้งสองชนิดที่มีน้าหนักรถยนต์ (ไม่
รวมน้ าหนั ก เครื่ อ งยนต์ ) ใกล้ เ คี ย งกั น และอยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั น และ 2. เลื อ กรถยนต์ ไ ฟฟ้ า จาก
ความสามารถในการขับขี่ต่อการชาร์จประจุเต็ม 1 ครั้ง
Lluc Canals Casals [17] ที่ทาการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเมื่อมีการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป ได้แบ่งประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าตามน้าหนักของรถยนต์โดยกาหนดช่วงของ
น้าหนักรถยนต์ตั้งแต่ 1,100-1,700 kg และแบ่งเป็นกลุ่มรถยนต์เป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไม่
เพียง Lluc Canals ที่ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มรถยนต์จากน้าหนัก Juan C. [12] ก็ได้ทาการแบ่งกลุ่มรถยนต์
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ตามน้าหนักด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่แตกต่างคือ เขาได้แบ่งตามน้าหนักของรถยนต์ซึ้งคิดน้าหนักรถยนต์
เฉพาะตัวถังที่ไม่มีเครื่องยนต์และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Normal, Compact และ mini-Sized
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบนาหนักของรถยนต์และส่วนประกอบหลักของรถยนต์ประเภทต่างๆ [12]

สาหรับวิธีการเลือกรถยนต์ไฟฟ้าจากความสามารถในการขับขี่ต่อการชาร์จประจุเต็ม 1 ครั้ง
Ernani Francisci Choma [15] ได้ทาการเลือกรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ระยะทางในการเดินทางเฉลี่ยต่อ
วันเป็นเงื่อนไขในการเลือก และได้เลือกรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเติมประจุไฟฟ้าได้
ระยะทาง (All electric range :AER) 120 km ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ผลิต เนื่องจากระยะทางเฉลี่ยที่ใช้
เดินทางในประเทศบราซิลต่อวัน (Average dairy distance travel :ADDT) มีระยะทาง 50 km และ
รถยนต์ไฟฟ้าที่มี AER เท่ากับ 120 km มีค่า AER มากกว่า 2 เท่าของ ADDT ซึ่ง Brazil 2011 [18]
ได้กาหนดว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จะเลือกมาใช้ทดสอบจะต้องมีค่า AER มากกว่า ADDT อย่างน้อย 2 เท่า
และนอกจากนั้น Juan Martinez-Lao [19] ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมระบบของระบบชาร์จใน
ประเทศเสปน เพื่อทาการพัฒนานโยบายและโครงสร้างสถานีชาร์จประจุสาธารณะ ได้เล็งเห็นปัญหา
ข้อจากัดการใช้งานแบตเตอรีของรถยนต์ไฟฟ้า ก็ได้มีการกล่าวถึงการเปรียบเทียบการใช้งานรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในกับรถยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของความเพียงพอของพลั งงานที่ใช้งาน โดยให้
ความเห็นว่า รถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดแบตเตอรีอย่างน้อยที่สุด 16 kWh (AER = 150) จะสามารถขับใช้
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งานบนสภาพการจราจรจริงได้ประมาณ 50-60 km แสดงว่าหากผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเดินทาง
ด้วยระยะทางเฉลี่ยต่อวัน 50-60 km จะต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มี AER มากกว่าอย่างน้อย 2.5 เท่า จึง
จะมีพลังงานเพียงพอโดยไม่ต้องเติมประจุระหว่างทาง และจากตัวอย่างข้อมูลการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศเยอรมนี [20] ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 พบว่ า รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี AER 150 มี ก ารใช้ ง านใน
ชีวิตประจาวันที่ระยะทางไม่เกิน 50 km คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึง 80% สามารถใช้งานขับขี่ได้โดย
ไม่ต้องเติมประจุระหว่างทาง ฉะนั้นจากการศึกษาถึงข้อจากัดการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเลือก
รถยนต์ไฟฟ้าที่จะนามาใช้ทดสอบนั้นจาเป็นจะต้องเลือกรถยนต์ไฟฟ้าที่มี AER อย่างน้อยมากกว่า 22.5 เท่าของระยะทางที่ใช้ในการขับขี่ต่อวัน จึงจะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ทดสอบเพื่ อเปรียบเทียบ
กับการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในในการขับขี่บนสภาพการจราจรจริงที่ทาการทดสอบได้

รูปที่ 1 ระยะทางการขับขี่ในชีวิตประจาวันของชาวเยอรมนีแบ่งตามช่วงความเร็ว [20]
2.3 การเลือกเส้นทางตัวแทนสภาพการขับขี่ของเมือง
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆพบว่า การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมใช้เพื่อเป็นตัวแทนของสภาพ
จราจร และการขับขี่บนพื้นที่ที่สนใจทาการศึกษา การเลือกเส้นทางสามารถทาได้ด้วย 3 วิธีการ คือ
1. Origin-Destination เป็ น การก าหนดเส้ น ทางโดยก าหนดจุ ด เริ่ ม ต้ น (Origin) และจุ ด หมาย
ปลายทาง (Destination)
2. Mixture of routes by road types เป็นการกาหนดเส้นทางโดยรวมถนนแบบต่างๆเข้าด้วยกัน
เช่น กาหนดเส้นทางที่ครอบคลุมทั้ง ทางหลวงชนบท, ทางหลวงในเมือง และทางด่วน เข้าด้วยกัน
3. Combination of O-D and road types เป็ น การก าหนดเส้ น ทางโดยการใช้ ทั้ ง การก าหนด
จุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง ร่วมกับการรวมถนนแบบต่างๆเข้าด้วยกัน
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โดยรายละเอียดจากงานวิจัยที่ศึกษามีดังต่อไปนี้
The Centre for Environmental Monitoring of the Vietnam Environment
Administration ในฮานอย ประเทศเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณมลพิษของ
รถยนต์สองประเภท คือรถมอเตอร์ไซ และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (light-duty vehicle:
LDV) H.Y. Tong [21] ได้ศึกษาและพัฒนา Driving cycle โดยวิธีการพัฒนาจะเริ่มต้นจากการเลือก
เส้นทางที่เหมาะที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขับขี่ เพื่อให้สามารถแสดงถึงลักษณะการขับขี่จริงบนถนนได้
จากการศึกษาพบว่าเส้นทางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขับขี่รถมอเตอร์ไซมีทั้งหมด 10 เส้นทาง และ
เส้นทางที่ใช้เก็บข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมีทั้งหมด 5 เส้นทาง และเป็น
เส้นทางในเมืองฮานอยเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 2 และ3 ซึ่งเส้นทางที่ถูกเลือกจะถูกพิจารณาเงื่อนไข 4
ข้อคือ

รูปที่ 2 รูปภาพแสดงเส้นทางที่ใช้ขับทดสอบเก็บข้อมูลการขับขี่ในประเทศเวียดนาม [21]

รูปที่ 3 รูปภาพแสดงเส้นทางที่ใช้ขับทดสอบเก็บข้อมูลการขับขี่ในประเทศเวียดนาม [21]
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1. ประเภทของถนน (Road type) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การแบ่งตามมาตรฐาน Vietnamese
Road Standard 104:2007 โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทสาหรับถนนในเมืองคือ ทาง
หลวง (Highway), ถนนสายหลัก (Main roads), ถนนเชื่อมถนนสายหลัก (Connecting
streets) และถนนในเมือง (Internal streets) ซึ่งรวมไปถึงถนนทางหลวง, ทางด่วน,
ถนนสายหลัก, ถนนสายรอง และถนนในท้องถิ่นด้วย
2. ค ว า ม ย า ว ข อ ง ก า ร ใ ช้ เ ส้ น ท า ง ( Route length) ที่ ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม
(questionnaires survey) ข้อมูลจากผู้ใช้จานวน 3,000 คนถึงความยาวในการเดินทาง
ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้คนในฮานอย โดยความยาวในการ
เดินทางอยู่ในช่วง 5-10 km
3. ความหนาแน่นการจราจร (Traffic volume)
4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ซึ่งทาการสอบถาม (questionnaires survey) ข้อมูล
ที่อยู่อาศัยจากผู้ที่เดินทาง และแสดงให้เห็นว่าเมืองหลักๆที่มีผู้คนอาศัยเป็นจานวนมาก
คือเมืองใดบ้าง โดยเมืองที่ถูกเลือก คือเมืองเก่า 4 เมือง และ เมืองใหม่ 5 เมือง และ
เส้นทางที่ใช้ในการทดสอบจะผ่านเมืองเหล่านี้
ซึ่ ง จากการศึ ก ษางานวิ จั ย นี้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า H.Y.Tong ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กเส้ น ทางแบบ
Combination of O-D and road types คื อ การใช้ เ งื่ อ นไขทั้ ง ประเภทของถนนและการกาหนด
Origin-Destination มาใช้ร่วมกัน โดยเหตุผลที่เขาได้ใช้วิธีการนี้เพื่อเลือ กเส้นเส้นทางในการเก็บ
ข้อมูลเนื่องจาก ในงานวิจัยนี้เขาทาการศึกษาการใช้งานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Lightduty Vehicle :LDV) และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรถทั้งสองประเภทจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน
และใช้ถนนเส้นทางที่แตกต่างกันจึงทาให้ต้องมีการกาหนดเงื่อนไขในการเลือกเส้นทางในการเก็บ
ข้อมูล โดยเขาได้กาหนดเงื่อนไข 2 เงื่อนไขคือ 1. Travel activity patterns เพื่อใช้ในการกาหนด OD และ 2. Traffic flow characteristics เพื่อพิจารณาสภาพความหนาแน่นของการจราจร ด้วย 2
เงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็นเหตุผลให้ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีเลือกเส้นทางด้วยการกาหนด O-D
ควบคู่กับการเลือกเส้นทางที่ครอบคลุมความหลากหลายของประเภทถนน
W.T. Hung [22] ได้ใช้วิธีการเลือกเส้นทางแบบ Origin-Destination โดยการเลือกเส้นทาง
ในขั้นแรกผู้วิจัยจะทาการเลือกพื้นที่ที่สนใจก่อนและจึงกาหนดเส้นทางด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่
ในการใช้ เส้ น ทางนั้ น ๆจาก Annual Average Dairy Traffic (AADT) ในการกาหนดเส้ นทาง และ
ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่ที่สนใจ คือ
1. ย่านที่พักอาศัย (Residential)
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2. ย่านอุตสาหกรรม (Industrial) และ
3. ย่านธุรกิจ (Commercial)
ซึ่งข้อมูลที่ใช้เพื่อการกาหนดพื้นที่ทั้ง 3 นี้ได้มาจาก Planning Department, HKSAR และ
นาข้อมูลมาใช้เพื่อกาหนด O-D ในการทดสอบการขับขี่จะเลือกช่วงเวลาในตอนเช้า (Morning peak)
เนื่ องจากค่า AADT มีค่าสู งที่สุ ด และกาหนดให้ ย่านที่พักอาศัยเป็ นจุดเริ่มต้น (Origin) และย่าน
อุตสาหกรรมและย่านธุรกิจเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) เนื่องจากในช่วง Morning peak
เป็นช่วงที่ผู้ใช้รถยนต์เดินทางจากที่พักอาศัยไปยังที่ทาทางาน และจากผลการเลือกเส้นทางดังตารางที่
10 จะครอบคลุ มเส้ น ทางทั้ง ชานเมือง, ในเมือง และทางหลวง โดยแบ่งเป็นเส้ นทางในเมื อง 4
เส้นทาง, เส้นทางชานเมือง 1 เส้นทาง และถนนทางหลวง 4 เส้นทาง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เส้นทางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขับขี่ [22]

ซึ่งสามารถสรุปวิธีการเลือกเส้นทางในการเก็บข้อมูลของ W.T.Hung ได้ว่า เขาได้ใช้วิธีการ
เลือกเส้นทางแบบ Combination of O-D and road types โดยในการกาหนด O-D จะใช้ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการกาหนด และพิจารณาการใช้เส้นทางร่วมด้วยจาก AADT และนอกจากนั้นยัง
กาหนดเส้นทางให้ครอบคลุมประเภทถนน 3 ประเภทคือ ถนนในเมือง, ถนนชานเมือง และทางหลวง
เนื่องจากในการกาหนด O-D พบว่าในการเดินทางนั้นเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างถนนแต่ละ
ประเภทจึงมีความจาเป็นต้องเลือกเส้นทางที่เดินทางแบบ O-D และครอบคลุมประเภทถนนควบคู่ไป
ด้วย
จากการศึกษางานวิจัยของ Sze-Hwee Ho [23] ที่ทาการพัฒนา Singapore driving cycle
สาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่มีสัดส่วนการใช้รถยนต์บนถนนสูงที่สุดถึง ร้อยละ 64 เพื่อใช้ในการ
ประมาณอัตราการใช้เชื้อเพลิงและปริมาณมลพิษ โดยในการพัฒนานั้นผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาจากการ
เลือกเส้นทางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขับขี่ และเงื่อนไขสภาพจราจร (traffic conditions) ด้วยการ
ใช้เส้นทางในการเก็บข้อมูลจานวน 12 เส้นทางที่มีการใช้สูงที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยถนนบริเวณ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ (Central Business District :CBD) และถนนวงแหวนทั้งรอบนอก และรอบใน
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ของศูนย์กลางเศรษฐกิจ (inner-outer ring roads CBD) โดยเงื่อนไขในการเลือกเส้นทางครอบคลุม
ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ประเภทของถนน และเงื่อนไขการขับขี่ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 รูปภาพแสดงเส้นทางที่ใช้ขับทดสอบเก็บข้อมูลการขับขี่ในประเทศสิงคโปร์ [23]
ในการเลือกเส้นทางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขั้นแรกจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลความหนาแน่นของ
สภาพการจราจร (traffic density) ที่ได้จากการสังเกตการความเร็วในการขับขี่ (traffic speeds)
แบบเรียลไทม์ และจากการสังเกตการพบว่ามากกว่าร้อยละ 60 จะเป็นการเดินทางจากที่พักอาศัยไป
ที่ทางาน (home-to-work) และเดินทางกลับจากที่ทางานไปที่พักอาศัย และเนื่องจากเป็นการเก็บ
ข้อมูลการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ มีลักษณะการใช้งานบนถนนทุกประเภท ขั้นตอนต่อไปจึงทาการ
เลือกเส้นทางการขับขี่ที่มีการใช้มากที่สุดและครอบคลุมทุกประเภทของถนน โดย 12 เส้นทางที่ถูก
เลือกจะเริ่มต้นเดินทางจาก 4 จุดคือ จุดศูนย์กลางทางทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก, ทิศเหนือ และ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในทิศใต้ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 รูปภาพแสดงเส้นทางที่ใช้ขับทดสอบเก็บข้อมูลการขับขี่ในประเทศสิงคโปร์ [23]
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จากการศึกษาการพัฒนา Driving cycle ในประเทศเวียดนาม,ฮ่องกงและสิงคโปร์ โดย H.Y.
Tong, W.T. Hung และ Sze-Hwee Ho ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าการเลือกเส้นทางในการเก็บข้อมูล
การขับขี่มีความสาคัญ และการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมจะทาให้ได้ Driving cycle ที่สามารถสะท้อน
ถึงสภาพการจราจรจริงได้มากที่สุด นอกจาก 3 วิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากการศึกษางานวิ จัยของ
Tamsanya [24] ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงวิธีการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลการ
ขับ ขี่ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒ นารูปแบบการขับขี่ มาตรฐาน (Driving cycle)
พร้ อ มแสดงวิ ธี ก ารเลื อ กเส้ น ทางที่เ หมาะสมในการสร้ าง Driving cycle ของการขั บ ขี่ ร ถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในขั้นตอนแรก จะวิเคราะห์ Traffic flow ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงการกระจายตัวของความเร็วใน
การขับขี่และปริมาณรถยนต์ที่วิ่งผ่านถนนสายต่างๆ โดยเป็นแนวคิดของ Dirk et al (2003) [25]
จากนั้นทาการเลือกเฉพาะเส้นทางหลัก บางเส้นทางโดยเส้นทางที่เลือกจะต้องครอบคลุมทุกประเภท
ของถนนและสภาพการขับขี่ที่กาหนดด้วยช่วงของความเร็วเฉลี่ยการขับขี่ จากการวิเคราะห์ ข้อมูล
Traffic flow จากการเลือกเส้ นทางพบว่า เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณที่สนใจ มี
จานวนทั้งหมด 20 เส้นทาง และเส้นทางที่เลือกมีทั้งหมด 7 เส้นทาง คือ ถนนสีลม, ถนนเพชรบุรี,
ถนนสุขุมวิท, ถนนลาดพร้าว, ถนนพหลโยธิน, ถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนวิภาวดี ซึ่งความเร็วในการ
ขับขี่ครอบคลุมช่วงความเร็วเฉลี่ยขับขี่จริง โดยมีความเร็วตั้งแต่ น้อยกว่า 10 km/h, 10-20 km/h,
20-30 km/h และ มากกว่า 30 km/h ดังแสดงในรูปที่ 6 และสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 1. เลือก
เส้นทางที่สนใจ (ในงานวิจัยนี้เลือก 20 เส้นทาง) -> 2. พิจารณา Traffic flow แต่ละเส้นทาง -> 3.
เลือกเส้นทางที่ครอบคลุมประเภทถนน และครอบคลุมช่วงความเร็วจากการพิจารณา Traffic flow
(ในงานวิจัยนี้เลือกเส้นทางตัวแทนจานวน 7 เส้นทาง)

รูปที่ 6 แผนผังเปรียบบเทียบการกระจายตัวของความเร็วในการขับขี่ของเส้นทางที่เลือกจานวน 7
เส้นทาง กับเส้นทางหลักในกรุงเทพมหานครทังหมด 20 เส้นทาง [25]
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วิธีการการเลือกเส้นทางของ Tamsanya ได้ใช้วิธีการ Mixture of routes by road types
โดยไม่ได้มีการพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาเพียงปริมาณรถยนต์ที่วิ่งผ่านในถนนแต่ละ
เส้น และความเร็วการขับขี่บนถนนเส้นนั้นต่างๆจาก Traffic flow เท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้ก็ เป็นหนึ่งใน
วิธีการที่ใช้ในการเลือกเส้นทางโดยไม่มีการกาหนด O-D แต่ก็สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลการขับขี่ที่
สะท้อนสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครได้เช่นกัน เพียงแต่หากเส้นทางที่ผู้วิจัยเลือกมาก่อนหน้า
ในขั้นตอนที่ 1 มีความไม่เหมาะสม ก็อาจจะทาให้การพิจารณา Traffic flow และเลือกเส้นทางที่ใช้
เก็บ ข้อมูล สามารถสะท้อนสภาพการจราจรจริงได้ไม่ครอบคลุ มเท่าที่ควร งานวิจัยนี้จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์สภาพการขับขี่ด้วยการแบ่งช่วงความเร็วเฉลี่ยของถนนแต่ละเส้นเช่นเดียวกับ Tamsanya
และเรียกการขับขี่ในแต่ละช่วงความเร็วเฉลี่ยว่า “พฤติกรรมการขับขี”่ ซึ่งจะแสดงผลด้วยรูปแบบการ
ขับขี่ (Driving pattern) ในแต่ละช่วงความเร็ว แต่ในขั้นตอนเลือกเส้นทางหลักที่สนใจในขั้นตอนแรก
จะวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก ข้ อ มู ล ความเร็ว เฉลี่ ย บนช่ว งของถนนในกรุง เทพมหานคร ที่ ไ ด้ รั บ ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริ ยะไทย (The Intelligent Traffic Information
Center Foundation :iTic) [26] ซึ่งมีข้อมูลความเร็วเฉลี่ยถนนในกรุงเทพมหานครมากกว่า 80% ดัง
แสดงได้ด้วยแผนภาพ ดังรูปที่ 7 และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Tamsanya ที่ทาการเลือก
เส้นทางสายหลักที่สนใจมาพิจารณาสภาพการขับขี่เพียง 20 เส้นทาง งานวิจัยนี้จะสามารถพิจารณา
สภาพการขับขี่ของการขับขี่จริงได้ครอบคลุมมากกว่า

รูปที่ 7 แสดงจุดรับข้อมูลการขับขี่ของ iTic เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 [26]
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อีกหนึ่งในงานวิจัยที่ทาการจาแนกสภาพการขับขี่ หรือพฤติกรรมการขับขี่ด้วยความเร็วเฉลี่ย
คือ งานวิจัยของ Michel Andre [2] ที่ทาการพัฒนารูปแบบการขับขี่มาตรฐานของยุโรป (European
Driving cycle:EDC) ได้วิเคราะห์สภาพการขับขี่ด้วย Speed profile (แผนผังความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็ ว กับ เวลา) โดยวิธีการคือ ขับรถทดสอบเก็บข้อมูล การขับขี่และวิเคราะห์ ส ภาพการขับขี่
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ระยะทาง ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย อัตราการหยุด อัตราการเร่ง
ระยะเวลา และระยะเวลาที่รถหยุดจอด ซึ่งพารามิเตอร์ทั้งหมดจะเป็นตัวแสดงถึงเงื่อนไขลักษณะการ
ขับ ขี่ (Characterisation of driving conditions) จากนั้นทาการสร้างแผนผั งการกระจายตัวของ
Speed x Acceleration และทาการเลือกค่าที่จุดศูนย์กลางมาเป็นสภาพการขับขี่เฉลี่ย (Average
characteristics) ของแต่ละเงื่อนไขลักษณะการขับขี่ที่ต่างกัน พร้อมทั้งพิจารณา Speed profile ใน
แต่ละช่วงความเร็วเฉลี่ย และพารามิเตอร์ต่างๆควบคู่ไปด้วย จากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ สามารถ
แสดงการแบ่งกลุ่มของสภาพการขับขี่ได้ด้วยพารามิเตอร์เพียงตัวเดียวคือ ความเร็วเฉลี่ย และแสดงผล
เป็น Speed profile งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวมาเพื่อจาแนกพฤติกรรมการขับขี่ ด้วย
การใช้ค่าความเร็วเฉลี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการจาแนก และแสดงผลด้วย Driving pattern ซึ่งมีลักษณะ
การแสดงผลเช่นเดียวกันกับ Speed profile วิธีการนี้จะทาให้ได้ผลการคานวณที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการขับขี่จริงที่ครอบคลุมการขับขี่ในพื้นที่ที่สนใจ ฉะนั้นวิธีการนี้
จะทาให้ได้อัตราการใช้พลังงานที่สะท้อนถึงการขับขี่จริงในกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องแม่นยา
2.4 การวิเคราะห์ปริมาณพลังงาน
ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการหา
ปริมาณเชื้อเพลิงของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถยนต์ไฟฟ้า พบว่ามีอยู่ 2 วิธีการคือ การ
ใช้ Driving cycle [2, 21, 23-25, 27-30] และการใช้แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (VSP
model) [12, 31-34] มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานที่จะต้องนาไปคานวณหา
ปริมาณพลังงานต่อไป จากการศึกษางานวิจัยต่างๆพบว่า ในการใช้อัตราการใช้พลังงานเพื่อประมาณ
ปริ ม าณพลั ง งาน (Total Energy Consumption :TEC) ของรถยนต์ นั้ น มี ก ารใช้ ส มการรู ป แบบ
ใกล้เคียงกันนั่นคือ สมการผลรวมของจานวนรถยนต์ในแต่ละ Segment (Ni) คูณกับระยะทางที่ใช้
เดินทางอาจเป็นระยะทางเดินทางเฉลี่ยตลอดทั้งปี (Annual dairy distance travel :ADDT) หรือ
ระยะทางต่อเที่ยวการเดินทาง (Dairy distance per trip :DDT) (Di ,km) และอัตราการใช้พลังงาน
หรื อ อั ต ราการใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ อั ต ราการปล่ อ ยมลพิ ษ ของรถยนต์ ใ น segment นั้ น ๆ (Ci
,Consumption/km) ดังแสดงในสมการที่ 1
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(1)

สาหรับค่าอัตราการใช้พลังงาน หรืออัตราการปล่อยมลพิษในแต่ละงานวิจั ยที่ศึกษามีวิธีการ
เลือกใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปโดยหากใช้ค่าจากการวัดจริงจะมีวิธีการอยู่ 2 วิธีคือ การใช้รูปแบบ
มาตรฐานการขับขี่ และการใช้แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ โดยรายละเอียดการศึกษา
งานวิจัยมีดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูลอัตราการใช้พลังงาน
1.อ้างอิงจากมาตรฐานของรถยนต์ในแต่ละรุ่นที่ผู้ผลิตกาหนด
2.วัดจากการขับขี่จริงด้วยการวิเคราะห์ด้วย Driving cycle และ
3.วัดจากการขับขี่จริงด้วยการวิเคราะห์ด้วย Vehicle specific power (VSP)
Evanthia A. (2015) [35] ศึกษาผลการเปลี่ ยนแปลงทางสิ่ งแวดล้ อมเมื่อมีการใช้ร ถยนต์
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเสนอเป็นแผนการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานเพื่อตอบสนอง Strategic
Zero Carbon Transport Plan ในเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในภาคการขนส่ง ได้ใช้วิธีการคานวณด้วยการอ้างอิงอัตราการปล่อย
มลพิษจากมาตรฐานมลพิษจากรถยนต์ Pre-EURO1,2 และ EURO1-5 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 มาตรฐานการปล่อยมลพิษ [35]

นอกจาก Evanthia A. ที่ใช้ข้อมูลอัตราการปล่อยมลพิษจากมาตรฐาน EURO แล้ว Jana
Hofmann [12] ก็ใช้ข้อมูล Fuel consumption จากมาตรฐาน EURO เพื่อใช้ในการคานวณหา
ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงรวมเช่นกัน และในการคานวณปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงมีสมการการคานวณที่
ใกล้ เ คี ย งกั บ Evanthia A. มาก และมี รู ป แบบสมการในการค านวณแบบเดี ย วกั น อี ก ด้ ว ย จาก
การศึกษาการหาปริมาณเชื้อเพลิงและปริมาณการปล่ อยมลพิษของรถยนต์ด้วยการใช้ข้อ มูล จาก
มาตรฐาน EURO พบว่าในการวิเคราะห์ ปริมาณมลพิษและปริมาณน้ามันเชื้อเพลิ งยังไม่สามารถ
สะท้อนปริมาณที่แท้จริงในการขับขี่ได้ถูกต้องแม่นยามากพอ เนื่องจาก Consumption rate ในการ
ขับขี่จริงอาจมีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานซึ่งเป็นผลมาจากสภาพการขับขี่จริงที่แตกต่างไปจากการ
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ขับขี่มาตรฐานที่ทดสอบ ฉะนั้นในการในการวิเคราะห์ถึงอัตราการใช้พลังงาน วิธีการทดสอบจากการ
ขับขี่บนสภาพการจราจรจริงจะสามารถสะท้อนถึงปริมาณพลังงานที่ใช้งานได้ถูกต้องมากกว่า
เพื่อให้การหาอัตราการใช้พลังงานจากสภาพการขับขี่จริงมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น Juan C.
[16] จึงทาการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานและวิเคราะห์อัตราการปล่อยมลพิษด้วยวิธีการ Tank-toWheel CO2 emission ซึ่งจะใช้ข้อมูลอัตราสิ้นเปลื องพลังงานเชื้อเพลิ งจากข้อมูล การขับขี่จริ งมา
วิเคราะห์หาปริมาณมลพิษ ดังแสดงดังตารางที่ 5 และแบ่งตามชนิดและขนาดของรถยนต์ดังแสดงดัง
รูปที่ 8 จากนั้นทาการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยสมการที่มีรูปแบบการคานวณแบบเดี ยวกันนี้
ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากผลการประมาณปริมาณพลังงานและปริมาณมลพิษด้วยวิธีการนี้จะทาให้ได้ค่าที่มี
ความใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าการใช้ค่าอ้างอิงจากมาตรฐานหรือที่ผู้ผลิตกาหนด
ตารางที่ 5 สมมติฐานของสถานการณ์จาลอง ปี ค.ศ.2030 [12]

รูปที่ 8 การพิจารณาแบ่งประเภทของรถยนต์ [12]
นอกจากการการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้อัตราการใช้พลังงานเพื่อหาปริมาณพลังงาน
และปริมาณมลพิษแล้ว ยังพบว่า งานวิจัยของ H.Lee [1] ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการ
ใช้เชื้อเพลิงและปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงรวมเพื่อวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนแผนการลดการใช้พลังงาน
และลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas :GHG) ในประเทศเกาหลีที่วิเคราะห์อัตราการใช้พลังงาน
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ของรถยนต์จานวน 18 กลุ่มจากสถิติการกระจายตั วของการจดทะเบียนรถยนต์ในปี ค.ศ.2010 โดย
แบ่งตาม Class, ชนิดของรถยนต์, ขนาด และชนิดของเชื้อเพลิง ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางกลุ่มของรถยนต์ที่ทาการศึกษา [1]

ในการประมาณการปริมาณพลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในภาคการขนส่ง
ของรถยนต์ที่เลือกมาจานวน 18 กลุ่มจะคานวณด้วยสมการที่มีรูปแบบการคานวณเดียวกันนี้ โดย
สาหรับการคานวณปริมาณพลังงานใน 1 ปี จะใช้จานวนของรถยนต์ในแต่ละกลุ่ม, ระยะทางเฉลี่ยใน
การเดินทางตลอกทั้งปี และ ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงมาใช้ในการคานวณ และสาหรับการ
คานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) จะใช้ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร โดย
ค่ า เฉลี่ ย อั ต ราการใช้ น้ ามั น เชื้อ เพลิ ง และค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณคาร์บ อนไดออกไซด์ ต่ อ การเดิ น ทาง 1
กิโ ลเมตร ได้มาจากการวัดด้ว ยรู ป แบบการขับขี่มาตรฐาน (Driving cycle) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้
รูปแบบการขับขี่มาตรฐาน CVS-75 ควบคู่กับรูปแบบการขับขี่มาตรฐานบนถนนทางหลวง HWFET
(Highway Fuel Economy Test) โดยแบ่งสัด ส่วนของรูปแบบการขับขี่มาตรฐานทั้งสองแบบเป็น
มาตรฐาน CVS-75 55% และ HWFET 45% ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการขั บ ขี่ ม าตรฐานที่ ส ะท้ อ นสภาพ
การจราจรในการขับขี่จริงในประเทศเกาหลีที่ผ่านการรับรองแล้ว
สาหรับการการหา Consumption rate ในแบบสุดท้ายคือการใช้ค่ากาลังจาเพาะของยาน
ยนต์ (VSP) มาใช้ในการวัดอัตราการใช้พลังงานหรืออัตราการปล่อยมลพิษจากการขับขี่จริง โดยจาก
การศึกษางานวิจั ย ของ Lluc Canals Casals [17] ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกั บการลดลงของปริ ม าณ
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คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป เขาทาการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้เฉพาะในช่วงที่
รถยนต์ทางาน หรือเรียกว่า Tank-to-Wheel Efficiency on operation ด้วยค่ากาลังจาเพาะของ
ยานยนต์ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับการหาปริมาณพลังงาน และปริมาณการปล่อยมลพิษ
สามารถสรุปได้ว่า มีวิธีการวิเคราะห์อยู่ 3 วิธีการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือการใช้ค่า อัตราการใช้
พลั ง งานจากข้ อ มู ล มาตรฐานที่ ผ่ า นการรั บ รองแล้ ว , จากรู ป แบบการขั บ ขี่ ม าตรฐาน และจาก
แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ ซึ่งการใช้รูปแบบการขับขี่มาตรฐานและแบบจาลองค่ากาลัง
จาเพาะของยานยนต์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดจริง
2.5 การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงาน
ในการวิเคราะห์ ถึงปริ มาณพลั งงานของทั้งรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์เครื่องยนต์สั นดาป
ภายใน พบว่ า มี วิ ธี ก ารคื อ การใช้ ส มการที่ มี ตัว แปรของ Consumption rate แสดงอั ต ราการใช้
พลังงาน, ระยะทางที่ใช้ในการขับขี่ และจานวนรถยนต์ที่ทาการศึกษาที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้า
นี้ แต่สาหรับวิธีการหา Consumption rate จากการวัดจริงพบว่ามีอยู่ 2 วิธีการคือ การวัดโดยใช้
รูปแบบการขับ ขี่มาตรฐาน (Driving cycle) และการใช้แบบจาลองค่ากาลั งจาเพาะของยานยนต์
(Vehicle Specific Power Model :VSP model) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์หา Consumption
rate ในแต่ละวิธีการมีดังต่อไปนี้
2.5.1 รูปแบบการขับขี่มาตรฐาน (Driving cycle)
การจาลองรูปแบบการขับขี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงสภาพการจราจรที่ใช้ขับขี่จริงในพื้นที่ที่
สนใจ โดยการเก็บข้อมูลการขับขี่ อาทิเช่น ความเร็ว, ความเร่ง, ความเร็วรอบเครื่องยนต์, ระยะเวลา
การขับขี่, ระยะเวลาเครื่องเดินเบา ฯลฯ หนึ่งในวิธีการที่ถูกนามาใช้คือ Driving cycle โดย Driving
cycle คือรูปแบบการขับขี่มาตรฐาน ที่จาลองสภาพการใช้รถยนต์ให้ใกล้เคียงกับการขับขี่จริงบนท้อง
ถนนมากที่สุด และแสดงผลออกมาเป็นแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา (Speed-Time
profile) ดังแสดงในรู ปที่ 9 โดยมาก Driving cycle จะถูกนาไปใช้เพื่อหาอัตราการปล่ อยมลพิษ,
อัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน และใช้เพื่อหาอัตราการใช้พลังงาน
ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการขับขี่มาตรฐานนี้จะได้มากจากการเก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ ในบริเวณ
ที่สนใจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งแยกลักษณะการขับขี่ภายใต้เงื่อนไขการขับขี่ที่ต่างกัน (Driving
condition) ในบางงานวิจัยแบ่งเงื่อนไขการขับขี่ตามความหนาแน่นของการจราจร บางงานวิจัยแบ่ง
เงื่อนไขการขับขี่ตามประเภทของถนน เช่น ทางหลวง (Highway), ทางด่วน (Toll way), ทางยกระดับ
(Express way) และบางงานวิจั ย แบ่งเงื่อนไขการขับขี่ทั้งจากความหนาแน่น ของการจราจรและ
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ประเภทของถนนร่วมกันจากนั้นจะใช้วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพการขับขี่
และนามาสร้าง Driving cycle ต่อไป

รูปที่ 9 ตัวอย่างรูปแบบการขับขี่มาตรฐาน (Driving cycle) [36]
United States driving cycles
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า Driving cycle ถู ก สร้ า งขึ้ น ตามมาตรฐาน US Federal Test
Procedure (FTP) และถูกใช้เพื่อการวิจัยและกาหนดปริมาณการปล่อยมลพิษของรถยนต์ที่ออกแบบ
ให้มีปริมาณไม่เกินที่กาหนด (Watson et al., 1982) และต่อมาได้ถูกนามาใช้เพื่อหาอัตราการใช้
น้ ามัน เชื้อเพลิ งในปี 1986 (Lyons et al., 1986) [37] วิ วัฒ นาการของ FTP72 และ FTP75 ถูก
พั ฒ นาโดย US Environmental Protection Agency (USEPA) และ California Air Resources
Board (CARB) โดยมีการแบ่งประเภทของรถยนต์ที่ใช้ทดสอบตามขนาด และพื้นที่ที่สนใจตามความ
เจริญ เช่น เมืองหลวง, ชานเมือง และชนบท ร่วมด้วยกัน
ในงานวิจั ย ของ Ana Carolina Rodrigues Teixeira [38] ได้ศึกษาผลของอัตราการการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ มี ก ารใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า แทนการใช้ ร ถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน เพื่อจาลองหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงของรถแท็กซี่ในประเทศ
บราซิลในช่วง 15 ปี (ค.ศ.2015-2030) ภายใต้มาตรฐาน FTP-75 โดยพิจารณาเปรียบเทียบเมื่อใช้
รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในปริมาณ 25%, 50%, 75% และ100% ไม่เพียง
เท่านั้น ยังแบ่งสถานการณ์จาลองด้วย CO2 Emission Factor (gCO2/kWh) ซึ่งเป็นตัวแปรที่กาหนด
ถึงอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า โดยสถานการณ์จาลองที่ 1 เป็นการใช้ไฟฟ้า
ที่ได้จากพลังงานน้าในการผลิตมากกว่า 70% ทาให้ CO2 Emission Factor มีค่า 30 gCO2/kWh
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และสถานการณ์จาลองที่ 2 เป็นการใช้ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตด้วยวิธี Thermoelectric power แทน
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้า เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่เกิดความแห้งแล้ง จึงทาให้ CO2 Emission
Factor มี ค่ า สู ง กว่ า หรื อ ใกล้ เ คี ย งสถานการณ์ จ าลองที่ 1 โดยมี ค่ า 30-50 gCO2/kWh ส าหรั บ
สถานการณ์จาลองที่ 3 และ4 จะสมมติให้ปริมาณน้าฝนต่อปี มีปริมาณน้อยจึงทาให้ CO2 Emission
Factor มีค่า 90 และ 90-140 gCO2/kWh อีกทั้งยังกาหนดระยะการเดินทาง ที่เดินทางด้วยระยะทาง
200 km และ 400 km ต่อวัน ซึ่งเป็นระยะทางน้อยที่สุด และมากที่สุด ตามลาดับ
จากการจาลองสถานการณ์ และคานวณอัตราการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซคาร์บอนได้
ออกไซด์ ซึ่งแสดงผลด้วยแผนผัง FTP-75 Driving cycle กับ อัตราการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสม ดังแสดงในรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า อัตราการใช้พลังงานสะสมของรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน มีค่าสูงกว่าอัตราการใช้พลังงานสะสมของรถยนต์ไฟฟ้าถึง 4 เท่า แสดงว่า
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน มีข้อได้เปรียบในเชิงอัตราการใช้พลังงาน
อย่างมาก

รูปที่ 10 แผนผังแสดงเปรียบเทียบความเร็วบนรูปแบบการขับขี่มาตรฐานกับอัตราการใช้พลังงานและ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ [38]
จากการเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีการนารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในปริมาณ 25%, 50%, 75% และ 100% แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์
จ าลองที่ 1 และ2 ของรถยนต์ที่ใช้เดินทาง 400 km ต่อวัน มีปริมาณการลดลงของคาร์บ อนได้
ออกไซด์ต่อปีมากที่สุด และสถานการณ์จาลองที่ 3 และ4 ของรถยนต์ที่ใช้เดินทาง 200 km ต่อวัน มี
ปริมาณการลดลงของคาร์บอนได้ออกไซด์ต่อปี น้อยที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 11 และสรุปได้ว่า การใช้
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รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แทนรถยนต์ เ ครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในสามารถลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ในทุกๆสถานการณ์จาลอง

รูปที่ 11 แผนผังแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี บนสถานการณ์
จาลอง 4 แบบ [38]
European driving cycles
หนึ่งในรูปแบบการขับขี่มาตรฐานที่เก่าที่สุดของ European driving cycles คือ Improved
Driving Cycle (IMC) ที่ถูกพัฒ นาโดย Kuhler และ Karsten [21] ในปี ค.ศ.1978 และโครงการ
ขนาดใหญ่ อาทิเช่น MODEM-DRIVE และ ARTEMIS ที่ดาเนินการโดยสถาบั นในยุโ รป อาทิเช่ น
INRETS ในฝรั่งเศษ, TRL ในอังกฤษ และ TUV-RHEINLAND ในเยอรมนี ได้สร้าง Driving cycle ที่
แสดงถึงสภาพการจราจรในยุโรป (European traffic) เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อใช้ในการหา
อัตราการปล่อยมลพิษและอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายใน และรถยนต์ไฟฟ้า
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ในงานวิจัยของ Michel Andre [2] ที่ทาการพัฒนา Driving cycle จากการเก็บข้อมูล การ
ขั บ ขี่ ข องรถยนต์ ตั ว อย่ า ง 30 คั น และแสดงผลเป็ น Driving cycle ของ European driving มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราการปล่อยมลพิษของรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม ARTEMIS และจากการ
สร้ า ง Driving cycle ที่ แ สดงการขั บ ขี่ ข องรถยนต์ 2 ประเภท คื อ High-powered และ Lowpowered ซึ่งจากข้อมูลการขับขี่ Andre ได้จาแนกการเดินทางภายใต้เงื่อนไขการขับขี่ที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลการขับขี่จานวน 10,300 ทริป, 88,000 km, 2,200 ชั่วโมงการขับขี่ และสร้าง Driving
cycle ที่เป็ น ผลของการขั บ ขี่ ในเมื อ ง โดยใน 1 Cycle จะประกอบไปด้ว ยลั ก ษณะการขับ ขี่ แ บบ
Urban dense, Free-flow urban, Congested, Stops, Congested, Low speed และFlowing
stable
การแบ่งประเภทของรถยนต์ Andre ได้แบ่งตามค่า อัตราส่วนกาลังต่อมวลของรถยนต์ โดย
กาหนดให้ รถยนต์ที่มีอัตราส่วนกาลังต่อมวล น้อยกว่า 61W/kg เป็น Low-powered และ รถยนต์ที่
มีอัตราส่วนกาลังต่อมวล มากกว่า 61W/kg เป็น High-powered และใช้สถิติแสดงถึงข้อมูลในส่วน
ของจลศาสตร์และการเดินทางเพื่อเลือกตัวแทนของข้อมูลการเดินทางในแต่ละส่วน และแสดงผลด้วย
แผนผั ง Speed-Time Profile ของ Urban Driving Cycle และ Motorway Driving Cycle ของ
รถยนต์ Low-powered และ High-powered
การวิ เ คราะห์ European driving ในปั จ จุ บั น บนพื้ น ฐานการขั บ ขี่ จ ริ ง ที่ แ สดงผลภายใต้
เงื่อนไขการขับ ขี่และแบ่ งตามประเภทของรถยนต์ อ อกมาเป็ น Driving cycle ของรถยนต์ Lowpowered และ High-powered สามารถวัดอัตราการปล่อยมลพิษได้มีความแม่นยามากกว่า และ
จากการศึกษา United stated Driving cycles และ European driving cycles พบว่ารูปแบบการ
ขับขี่มาตรฐานในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของเมืองนั้นๆ ฉะนั้น
หากต้ อ งการน า Driving cycle มาใช้ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา,ปรับ ปรุง หรื อ สร้ า ง Driving cycle ให้
สามารถสะท้อนสภาพการจราจรและการขับขี่จริงของบริเวณที่สนใจจึงจะสามารถใช้ Driving cycle
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษางานวิจัยในการใช้ Driving cycle เพื่อหา Consumption rate และ Emission
rate พบว่า หลังจากการสร้าง Driving cycle ที่สะท้อนสภาพการจราจรจริงในเขตพื้นที่ที่สนใจได้
แล้ ว ในการใช้ Driving cycle เพื่อหา Consumption rate มีวิธีการอยู่ 2 วิธีคือ 1. ใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อประมาณการ Consumption rate และ Emission rate โดยตัวอย่างโปรแกรมสาเร็จรูป
ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายคือ ARTERMIS [2] และ 2. คือการนารถยนต์คันที่ใช้ทดสอบวิ่งทดสอบบน
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Chassis dynamometer ตามรูปแบบรูปแบบการขับขี่มาตรฐานนั้นๆ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์หา
Consumption rate ต่อไป

รูปที่ 12 แผนผังเปรียบเทียบรูปแบบการขับขี่มาตรฐาน [2]
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2.5.2 ค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (VSP)
Vehicle specific power เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อคาดการณ์ปริมาณพลังงานที่ต้องการใช้
ของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อคาดการณ์อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน
หรือดีเซล หรือคาดการณ์อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า หรือใช้ในการคาดการณ์หาอั ตราการ
ปล่อยมลพิษของรถยนต์ ก็สามารถนาไปใช้ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย โดยใช้วิธีการคานวณ
จากการสร้างแบบจาลองด้วยตัวแปรที่แสดงถึงคุณสมบัติจาเพาะขณะใช้งานของรถยนต์คัน นั้นๆ
แนวคิดของแบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (VSP) ถูกคิดค้นขึ้นโดย J. L. Jiménez เมื่อปี
1998 [33] ใช้วิธีการคานวณมาจากกาลังของรถยนต์ที่ต้องการในขณะนั้น ประกอบไปด้วยแรงต้าน
อากาศพลศาสตร์ ( Aerodynamic drag), ความเร่ ง (Acceleration), แรงต้ า นการหมุ น ของล้ อ
(Rolling resistance),แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitational force) และแรงต้านความเฉื่อย (Inertia
resistance) แล้วนาทั้งหมดหารด้วยมวลของรถยนต์ แสดงออกมาเป็นความต้องการกาลังต่อมวลของ
รถยนต์ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง(kW/ton หรือ W/kg) โดยสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังสมการที่ 2
และการวิเคราะห์แรงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 แสดงการวิเคราะห์แรงของรถยนต์ [33]

d
(Ekinetic  E potential )  v (Frolling  Faerodynamic  Fint ernal )
VSP  dt
m

(2)

ในการใช้ VSP เพื่อวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานหรืออัตราการปล่อยมลพิษนั้นจะต้องทาการ
แบ่ง VSP ออกเป็น mode ซึ่งในแต่ละ mode จะมีความเร็วและความเร่งในการขับขี่ต่างกัน และบ่ง
บองถึ ง สภาพการขั บ ขี่ แ ละอั ต ราการใช้ พ ลั ง งานหรื อ อั ต ราการปล่ อ ยมลพิ ษ ที่ แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ J.Alves (2016) [31] ที่ทาการศึกษาการประมาณปริมาณพลังงานของ
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ด้ ว ย VSP model ขั้ น แรกเขาได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล การขั บ ขี่ จ ริ ง ด้ ว ย On-board
diagnostic จากนั้นทาการคานวณหาค่า VSP ในแต่ละ mode และแบ่ง VSP ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
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VSP ที่มีค่าน้อยกว่า 0 W/kg และ VSP ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 W/kg ดังแสดงในตารางที่ 7
และสร้างกราฟการกระจายตัวของ VSP mode ดังแสดงตัวอย่าง VSP mode distribution (Class:
VSP<0 W/kg) ในรูปที่ 14 ซึ่งในการแบ่ง Class ของ VSP J.Alves ได้อธิบายว่า สาหรับช่วงของค่า
VSP ที่มีค่าน้อยกว่า 0 W/kg เป็นช่วงการขับขี่ในระหว่างการเบรค หรือลดความเร็ว สาหรับรถยนต์
ไฟฟ้าจะทาการคานวณอัตราการใช้พลังงานเป็นค่าลบ (-) เนื่องจากในระหว่างการเบรคหรื อลด
ความเร็วของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการชาร์จพลังงานกลับไปที่แบตเตอรี่ และสาหรับ VSP ที่มีค่ามากกว่า
หรื อเท่ากับ 0 W/kg จะแบ่ งเป็ น 2 กรณีคือ กรณีที่ VSP มีค่าเท่ากับ 0 คือช่ว งที่รถยนต์ห ยุดนิ่ง
(Idling) กรณีที่ 2 คือ กรณีที่ VSP มีค่ามากกว่า 0 คือช่วงที่รถยนต์ขับขี่ โดยมีความเร็วและความเร่ง
จากนั้นทาการกาหนดอัตราการใช้พลังงานในแต่ละ mode ด้วยข้อมูลจาก On-board diagnostic
และทาการคานวณปริมาณพลังงานที่ใช้ด้วยการรวมผลคูณของอัตราการใช้พลังงานกับเวลาในแต่ละ
VSP mode
ตารางที่ 7 การกระจายตัวของค่า VSP [33]

รูปที่ 14 แผนผังแสดงการกระจายตัวของ VSP mode [33]
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Vehicle specific power (VSP) ถูกนาไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างการใช้ VSP เช่น
Liang Qu [34] ที่ใช้ VSP ในการหาอัตราการปล่อยมลพิษของรถยนต์จานวน 14 คัน บนเส้นทาง
การจราจร 3 เส้นทาง ในเมืองเทียนจิน ประเทศจีน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการปล่อย
มลพิษกับเงื่อนไขการขับขี่บนเส้นทางการจราจรที่แตกต่างกัน โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างVSP
และอัตราการปล่อยมลพิษ จากการวิเคราะห์ด้วย VSP แสดงให้เห็นว่า ความเร่งและความเร็วของ
รถยนต์ในการขับขี่ที่ต่างกันมีผลต่ออัตราการปล่อยมลพิษของรถยนต์
G.O.Duarte [32] ได้ทาการเปรียบเทียบอัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์เครื่องยนต์ แก๊ส
โซลีนและ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล จานวน 14 คัน และรถยนต์ Hybrid จานวน 5 คัน ของอัตราการ
ใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากการวัดจริงกับข้อมูลจาก European New Car Assessment Program (Euro
NCAP) และอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากการคาดการณ์ด้วย VSP model จากนั้นทาการวิเคราะห์ผล
จากความสัมพันธ์ระหว่าง VSP mode จานวน 36 mode กับอัตราการใช้เชื้อเพลิง และใช้วิธีทาง
สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า อัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีนและ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล จานวน 14 คัน ที่ทาการวัดจริงมีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลจาก Euro NCAP โดยมีค่า R-Square เท่ากับ 0.930 และความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากการ
วัดจริงกับค่าที่ได้จากการคาดการณ์ด้วย VSP มีค่า R-Square เท่ากับ 0.931 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และสาหรับรถยนต์ Hybrid ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากการวัดจริงกับค่าที่ได้จาก Euro
NCAP มีค่า R-Square เท่ากับ 0.954 และ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากการวัดจริงกับค่าที่ได้จาก
การคาดการณ์ด้วย VSP มีค่า R-Square เท่ากับ 0.983 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ VSP model แสดงให้เห็นว่า VSP model ถูกนามาใช้เพื่อ
คาดการณ์อัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ และอัตราการการปล่อยมลพิษของรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
สามารถคาดการณ์ผลได้ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวัดจริงมาก สาหรับการประยุ กต์ใช้กับรถไฟฟ้า
เพื่อใช้คาดการณ์อัตราการใช้พลั งงานของรถไฟฟ้านั้นจะใช้เพื่อนาไปออกแบบระบบรถไฟฟ้า ใน
งานวิจัยของ P.SinHuber et al ได้ใช้แบบจาลองทางพลศาสตร์เพื่อคาดการณ์อัตราการใช้พลังงาน
ของรถโดยสารไฟฟ้าที่ให้บริการในประเทศเยอรมนีในการใช้เพื่อกาหนดขนาดของแบตเตอรีให้กับรถ
โดยสาร แต่เนื่องจากการใช้แบบจาลองไม่ได้วิเคราะห์การจราจรที่หลากหลาย ทาให้แบบจาลองไม่
ครอบคลุมสภาพการจราจรที่ติดขัดจึงทาให้ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองพลศาสตร์นี้มีค่า
±6%
สาหรับงานวิจัยของ Abouslelman (2016) [39] ได้ทาการคาดการณ์อัตราการใช้พลังงาน
ของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า โดยก าหนดเส้ น ทางที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง สภาพการจราจรที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการคาดการณ์อัตราการใช้พลังงาน และใช้ในการออกแบบเส้นทางที่ประหยัดที่สุด
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ผลของการวิเคราะห์จากการกาหนดเส้นทางและครอบคลุมถึงสภาพการจราจรที่แตกต่างนี้ทาให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการคาดการณ์ผลมีค่า ±1.3%
จากงานวิจัยของ P.sinHuber et al และ Abouslelman แสดงให้เห็นว่า แบบจาลองทาง
พลศาสตร์นอกจากจะใช้ในการคาดการณ์อัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ได้แล้ว ยังสามารถนามาใช้
คาดการณ์อัตราการใช้พลังงานของรถไฟฟ้าได้ด้วยและการสร้างแบบจาลองที่มีตัวแปรครอบคลุมถึง
สภาพการจราจรจริ งนั้ น มี ผ ลทาให้ ค่าความคลาดเคลื่ อนของการคาดการณ์ผลมีค่าลดลง และมี
ประสิทธิภาพในการนาไปใช้งานสูงขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการทดสอบ
ในการประมาณปริมาณการใช้พลังงานรวม พารามิเตอร์ที่สาคัญและส่งผลต่อความถูกต้อง
ของแบบจาลองคือ อัตราการใช้พลังงาน จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การหาอัตราการใช้
พลังงานของเมือง หรือพื้นที่ที่สนใจศึกษาต่างกันจะมีอัตราการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่
สภาพการจราจรในพื้น ที่นั้ น ๆ ฉะนั้นในการวิเคราะห์ อัตราการใช้พลั ง งาน ข้อมูล ที่มี จาเป็น ต้ อ ง
สามารถสะท้อนสภาพการจราจรจริงได้ สาหรับงานวิจัยนี้จะแสดงวิธีการวิเคราะห์สภาพจราจรและ
การคานวณหาอัตราการใช้พลังงานที่สะท้อนสภาพการขับขี่จริง ที่ใช้เป็นตัวแทนของเมืองจากการ
จาแนกพฤติกรรมการขับขี่จริงของรถยนต์ที่ใช้งานในกรุงเทพมหานคร และประมาณปริมาณพลังงาน
ที่ลดลงเมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในตามแผน EEP2015 เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3.1 การกาหนดสัดส่วนจานวนรถยนต์
ในการก าหนดสั ด ส่ ว นปริ ม าณรถยนต์ เ ครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในและรถยนต์ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ลดลงนั้น จะทาการกาหนดปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่ใช้งานแทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในในปริมาณ 1.2 ล้านคันในปี พ.ศ.2579 อ้างอิงการคาดการณ์ ตาม
แผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน [8] และจะกาหนดปริมาณรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายในจากการคาดการณ์ด้วยข้อมูลสถิติ จานวนรถยนต์ต่ออายุและรถยนต์จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ ปี
พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน และกาหนดให้จานวนรถยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ.2579 คิดเป็น 100% จากนั้น
จึงทาการพิจารณาว่า รถยนต์ไฟฟ้าจานวน 1.2 ล้านคันนี้ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรถยนต์ทั้งหมด โดย
จากการศึกษางานวิจัยของ H.Lee [1] Evanthia [15] และ Juan C [12] ก็ได้ใช้วิธีการกาหนดสัดส่วน
ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยการประมาณการจานวนรถยนต์ใน
อนาคตมาใช้ในการคานวณปริ มาณมลพิษและปริมาณพลังงานด้วยเช่นกัน และในวิธีการกาหนด
สัดส่วนปริมาณรถยนต์ด้วยวิธีการนี้จะทาให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ นจริงในอนาคตได้
อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริง
3.2 การเก็บข้อมูลการขับขี่ (Data collection)
โดยทั่วไปแล้วการเก็บข้อมูลการขับขี่จะมี 2 รูปแบบ คือ การเก็บข้อมูลด้วยการจาลองสภาพ
การขั บ ขี่ แ ละขั บ ทดสอบบน Chassis dynamometer และการเก็ บ ข้ อ มู ล การขั บ ขี่ จ ริ ง ด้ ว ย Onboard measurement โดยข้อมูลที่จะนาไปใช้จะประกอบไปด้วย ความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสูงสุด,
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ความเร่ง, จานวนครั้งการหยุด, จานวนครั้งการเบรค, ระยะเวลาการเดินทาง และระยะเวลาเครื่อง
เดินเบา ซึ่งผู้วิจัยจะกาหนดข้อมูลที่นามาใช้แตกต่างกัน อาทิเช่น US Driving cycles ตามมาตรฐาน
FTP72 และ FTP75 จะใช้ข้อมูล จานวนครั้งการหยุด, ความเร็วเฉลี่ย และความเร็วสูงสุด โดยเก็บ
ข้ อ มู ล ด้ ว ย On-board measurement แต่ ส าหรั บ มาตรฐาน LA01 จะใช้ ข้ อ มู ล ความเร็ ว เฉลี่ ย ,
ความเร็ ว สู งสุ ด, ความเร็ ว ต่าสุ ด, ความเร็ว ที่ 95เปอร์เซ็นต์ ไทล์ และกาลั งของเครื่ องยนต์ที่ 95
เปอร์เซ็นต์ไทล์ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธี Chase car method ซึ่งข้อมูลการขับขี่นี้ต้องสามารถสะท้อน
สภาพการจราจรที่ใช้ขับขี่จริงได้แม้ว่าจะเก็บข้อมูลแตกต่างกัน
การเก็บข้อมูลการขับขี่ในงานวิจัยนี้จะทาให้ได้ Velocity profile ที่ใช้เป็นตัวแทนของการขับ
ขี่ในแต่ละพฤติกรรมเพื่อใช้ประมาณอัตราการใช้พลังงาน ซึ่งจะอธิบายความหมายและรายละเอียด
การวิเคราะห์ พ ฤติ กรรมการขับ ขี่ใ นหั ว ข้ อ ที่ 3.3.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บ ข้ อมูล การขั บขี่ คื อ Global
positioning system (GPS) ที่มีความถี่ 5 Hz ติดตั้งบนรถยนต์คันที่เก็บข้อมูล และอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ข้อมูล ดังแสดงการติดตั้งในรูปที่ 15 ค่าพารามิเตอร์ที่เก็บข้อมูล คือ เวลา, ระยะทาง และ
ความเร็ว และส่งข้อมูลไปเก็บไว้ใน Cloud ทุกๆ 2 นาที การเก็บข้อมูลจะบันทึกจากการขับขี่จริงแบบ
เรี ย ลไทม์ และใช้ข้อมูล ดังกล่ าวมาคัดเลื อกรูปแบบการขับขี่ในแต่ล ะพฤติกรรมการการขับขี่เพื่อ
วิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานต่อไป สาหรับปริมาณข้อมูลที่จะทาการเก็บข้อมูล European Driving
Cycle จะทาการเก็บข้อมูลจานวน 1,400 วัน รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1,680 ชั่วโมง เป็น
ระยะทางทั้งสิ้น 73,000 กิโลเมตร [10] และสาหรับการเก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์อัตราการใช้
พลังงานด้วยค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (Vehicle specific power) Patrícia Baptista [11] ได้ทา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรถยนต์ที่ใช้ทดสอบสองกลุ่มโดยแบ่งเป็น กลุ่ม A จานวน 842 ชั่วโมง
รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 41,147 กิโลเมตร และกลุ่ม B จานวน 443 ชั่วโมง รวมเป็นระยะทาง
ทั้งหมด 15,883 กิโลเมตร สาหรับงานวิจัยนี้วิธีการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงาน ใช้วิธีการจาแนก
พฤติกรรมการขับขี่ด้วยความเร็วเฉลี่ย ฉะนั้นการเก็บข้อมูลที่มีปริมาณเพียงพอต่อการวิเคราะห์ คื อ
จะต้องมีข้อมูลการขับขี่ที่ครอบคลุมทุกพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งหมายถึง หากจาแนกพฤติกรรมการขับขี่
เบื้ องต้น แล้ ว พบว่ามีจ านวน 10 รู ปแบบ ข้อมูล การขับขี่ที่ทาการเก็บจากการขับทดสอบจะต้ อ ง
ครอบคลุมทั้ง 10 พฤติกรรมนั้นๆด้วย โดยระยะเวลารวมที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดคือไม่ น้อยกว่า
400 ชั่วโมง
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รูปที่ 15 การติดตัง GPS และอุปกรณ์เก็บข้อมูล
รถยนต์ที่ทาการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลการขับขี่จะเป็นรถยนต์รุ่นใด ขนาดใดก็ได้ แต่
จะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เดินทางเป็นประจาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจาก พื้นที่ที่
สนใจทาการศึกษาคือ กรุงเทพมหานคร และการคานวณอัตราการใช้พลังงานจะใช้เพียง Velocity
profile ที่ มี พ ารามิ เ ตอร์ คื อ ความเร็ ว และเวลา เท่ า นั้ น ฉะนั้ น ขนาดของรถยนต์ จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ
พารามิเตอร์ที่จะนามาใช้ แต่ จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์
รถเมล์ หรือบรรทุกได้ เนื่องจากการขับขี่จะแตกต่างไปรถยนต์ส่วนบุคคล สาหรับงานวิจัยนี้ ได้เก็บ
ข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์อาสาสมัครที่เดินทางในกรุงเทพมหานครจานวน 59 คน รวมจานวน 425

48
เที่ยว 9,095 กม จานวน 1,002 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าจานวนข้อมูลมีความเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยอื่นๆ
3.3 การประมาณปริมาณพลังงาน
จากที่กล่ าวมาแล้ ว ในหั ว ข้อ 2.3 ว่าอัต ราการใช้พลั งงานจะถูกใช้เพื่อคานวณหาปริมาณ
พลังงานรวม (TEC) จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา มีวิธีการประมาณอัตราการใช้พลังงานอยู่ 3 แบบ
คือ อ้างอิงจากมาตรฐานของรถยนต์ในแต่ละรุ่นที่ผู้ผลิตกาหนด และการเก็บข้อมูลการขับขี่จริงซึ่งมีอยู่
2 วิธีการคือ 1. การใช้ Velocity profile ควบคู่กับแบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (VSP)
และ2. การพัฒนา Driving cycle จากสภาพการขับขี่จริง งานวิจัยนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลการขับขี่
จริงของรถยนต์ที่ใช้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และคัดเลือก Velocity profile ที่เป็นตัวแทนของ
สภาพการจราจรจริงในแต่ละพฤติกรรมการขับขี่ และใช้แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์
(Vehicle specific power model) จากงานวิจัยก่อนหน้า [40] มาคานวณอัตราการใช้พลังงานของ
รถยนต์ที่ใช้งานบนถนนในแต่ละเส้นที่มีพฤติกรรมการขับขี่ต่างกัน
3.3.1 การประมาณอัตราการใช้พลังงานของเมือง
อัตราการใช้พลังงานของเมืองที่ใช้ในการคานวณหาปริมาณพลังงานในงานวิจัยนี้จะเป็นอัตรา
การใช้พลังงานที่เป็นตัวแทนของภาพรวมพฤติกรรมการขับขี่ของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร จะ
ได้มาจากการคานวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของอัตราการใช้พลังงานในแต่ละพฤติกรรมการขับขี่ด้วย
ปริมาณจราจร (Traffic volume) สาหรับการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานในแต่ละพฤติกรรมการขับ
ขี่ในขั้นแรกจะต้องจาแนกพฤติกรรมการขับขี่ด้วยการจัดกลุ่มถนนด้วยความเร็วเฉลี่ยถนนแต่ละเส้น
ด้วยข้อมูลของ iTic เมื่อสามารถจาแนกพฤติกรรมการขับขี่ได้แล้วจึงเลือก Velocity profile ที่เป็น
ตั ว แทนของพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ นั้ น ๆมาค านวณหาอั ต ราการใช้พ ลั ง งานด้ ว ย VSP model ต่ อ ไป
สาหรับวิธีการในการหาอัตราการใช้พลังงานของเมืองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1.1 การจาแนกพฤติกรรมการขับขี่
ในขั้นตอนนี้จะทาการจัดกลุ่มถนน ด้วยการวิเคราะห์ถนนที่ใช้งานในพื้นที่ที่สนใจ ซึ่งสาหรับ
งานวิ จั ย นี้ คื อ ถนนในกรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรมจราจร ( Traffic
Engineering) [41] เกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้อธิบายถึงกระแสจราจร ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของ
สภาพการจราจร ที่สามารถใช้ศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์ได้ในระดับมหภาค (Macroscopic) ตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ปริมาณจราจร (Traffic volume) ที่แสดงเป็นจานวนรถยนต์ที่วิ่งผ่าน
ถนนเส้นนั้นๆ เป็นคันต่อ ชม. หรือ คันต่อ ช่วงเวลา และความเร็ว ซึ่งโดยนิยามแล้ว คือ อัตราการ
เคลื่อนที่ในหน่วยระยะทางต่อเวลา และใช้ความเร็วเฉลี่ยเป็นตัวแทนความเร็วของยวดยานทั้งหมดใน
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กระแสจราจร ฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยจึงถูกใช้เพื่อจาแนกพฤติกรรมการขับขี่ในแต่ละเส้นทางในบริเวณที่
สนใจทาการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลความเร็วเฉลี่ยบนถนนแต่ละเส้น ด้วยข้อมูลแสดงสภาพการจราจร
จาก มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTic) ย้อนหลัง 5 เดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือน
พฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 เฉพาะวันทางาน (จันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) จากนั้นทาการแบ่งช่วงของความเร็วเฉลี่ย และจัดกลุ่มถนนที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดียวกัน
ให้ อ ยู่ ก ลุ่ ม เดี ย วกั น และสร้ า งเป็ น แผนผั ง การกระจายตัว ของร้อ ยละของระยะทางในแต่ ล ะช่ว ง
ความเร็วเฉลี่ย การจัดกลุ่มถนนนี้จะทาให้เราทราบถึงความหลากหลายของพฤติกรรมการขับขี่ของคน
ที่ใช้เส้นทางในกรุงเทพมหานครว่ามีพฤติกรรมการขับขี่เป็นอย่างไร
สาหรับข้อมูลจราจรของ iTic เป็นข้อมูลที่แสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่วิ่งเป็นช่วง (Link)
ซึ่งหมายความว่า ถนนหนึ่งเส้นจะมีความเร็วแต่ละช่วงของถนนแตกต่างกันไป ฉะนั้นหากต้องการ
ทราบความเร็วเฉลี่ยของถนนทั้งเส้น จึงจาเป็นจะต้องมีการวิเราะห์ความเร็วแต่ละ Link และทาการ
คานวณหาความเร็วเฉลี่ยของถนนทั้งเส้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การอธิบายข้อมูลจราจรของ iTic ชัดเจน
ยิ่งขึ้น รูปที่ 16 แสดงข้อมูลจราจรแบบเป็น Link ของถนนเส้นที่ A โดยสมมติให้ ถนนเส้นที่ A ที่มี
ความยาวใดๆ ถูกแบ่งช่วงการวิเคราะห์ลักษณะการขับขี่ออกเป็นช่วงสั้นๆ คือ Link ที่ 1, 2, 3 และ 4
โดยมีความเร็วเฉลี่ยและระยะทางในแต่ละ Link ไม่เท่ากัน ในการคานวณปริมาณพลังงานจากการที่
กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในระดับมหภาค ปริมาณจราจรเป็นหนึ่งในตัวแปรที่
ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานด้านวิศวกรรมจราจร และสาหรับข้อมูลปริมาณจราจร
จะไม่มีข้อมูลในลักษณะที่แสดงผลเป็น Link แต่จะมีข้อมูลที่แสดงปริมาณจราจรของถนนทั้งเส้น ใน
การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงาน ที่จาเป็นต้องมีปริมาณจราจรมาเกี่ยวข้องในการคานวณ จึงไม่
สามารถใช้ข้อมูลแสดงพฤติกรรมการขับขี่ที่เป็น Link ได้ สมการที่ 3 จึงถูกนามาใช้เพื่อคานวณหา
ความเร็วเฉลี่ยของถนนทั้งเส้น ด้วยวิธีการหาค่าความเร็วเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยระยะทางของช่วงการ
ขับขี่
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รูปที่ 16 แสดงข้อมูลความเร็วแบบเป็น Link
3.3.1.2 การคัดเลือกรูปแบบการขับขี่
หลังจากจาแนกพฤติกรรมการขับขี่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ คัดเลือกรูปแบบการขับขี่ที่ใช้เป็น
ตัวแทนของแต่ละพฤติกรรมการขับขี่ จาก Velocity profile ที่ได้มาจากข้อมูลความเร็วและเวลาจาก
การเก็บข้อมูลรถยนต์อาสาสมัคร และเลือกมาเป็นตัวแทนในแต่ละช่วงความเร็ว เพื่อใช้เป็นรูปแบบ
การขับขี่ของแต่ละพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อให้มั่นใจว่า รูปแบบการขับขี่ ที่เลือกมาสามารถใช้เป็น
ตัวแทนของการขับขี่ในแต่ละช่วงความเร็วได้ จาเป็นจะต้องยืนยันความถูกต้องของข้อพิจารณาหลักว่า
อัตราการใช้พลังงานของการขับขี่ บน Velocity profile ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดียวกัน จะมีค่า
ใกล้เคียงกัน (หรือแตกต่างกันน้อยกว่า 10%) เนื่องจากหลักการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรเพื่อจาแนก
พฤติกรรมการขับขี่ใช้ความเร็วเฉลี่ยมาพิจารณาเพียงอย่างเดียว ฉะนั้น หากรถยนต์ที่ขับด้วยความเร็ว
เฉลี่ยที่อยู่ในช่วงเดียวกันจึงต้องมีอัตราการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกันด้วยเช่นกัน
วิธีการยื น ยั น ความถูกต้องของข้อพิจารณาหลั ก จะพิจารณาระยะทางที่แตกต่างกันของ
Velocity profile ในแต่ล ะช่ว งความเร็ว และค านวณหา %ความแตกต่ างเทีย บกั บ ค่า เฉลี่ ย และ
Standard deviation (SD) ของอัตราการใช้พลังงาน และเปรียบเทียบผลการคานวณของ Velocity
profile ที่มีระยะทางต่างกันในแต่ละช่วงความเร็ว จากการวิเคราะห์ผลดังกล่าวจากชุดข้อมูลของ
อาสาสมัครเบื้องต้น จานวน 72 patterns พบว่าระยะทางที่เหมาะสมของ Velocity profile ที่ทาให้
อัตราการใช้พลังงานที่ขับขี่บนช่วงความเร็วเฉลี่ยเดียวกันมีค่าแตกต่างกันน้อยกว่า 10% คือ มากกว่า
6 กม. ดังแสดงในภาคผนวกที่ จ และจากการเก็บข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์ที่ใช้ใน กรุงเทพมหานคร
จานวน 59 คัน รวมระยะทาง 9,095 กม 425 เที่ยว 1002 ชม พบว่ามากกว่า 91% ใช้รถยนต์เดินทาง
มากกว่า 6 กม ต่อเที่ยว ฉะนั้น ในการใช้ รูปแบบการขับขี่ ที่มีระยะทางมากกว่า 6 กม มาเป็นตัวแทน
ในการคานวณอัตราการใช้พลังงานของเมืองจึงสามารถนามาใช้ได้
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3.3.1.3 การคานวณอัตราการใช้พลังงานจาก Velocity profile
แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (VSP model) จากงานวิจัยก่อนหน้า [40] จะถูก
นามาใช้เพื่อคานวณหาอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า
สาหรับ VSP model ของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในคือ รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Altis 1.8 V รุ่น
ปี 2014 ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า ICEV และสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าคือ รถยนต์ยี่ห้อ Nissan leaf รุ่นปี
2013 และ BMW i3 รุ่ น ปี 2016 ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า EV-1 และEV-2 ตามล าดับ วิธีการสร้าง
แบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ในขั้นแรกจะทาการกาหนดสมมติฐานคือ ละเว้นความชัน
ของถนนและไม่มีความเร็วลมจึงทาห้พารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่าเท่ากับศูนย์ และจากสมการที่ 2 เมื่อ
แทนค่าตามสมมติฐานจะได้สมการที่ใช้ในการทดลองดังสมการที่ 4 จะเห็นได้ว่าค่ากาลั งจาเพาะของ
ยานยนต์ แปรผันกับค่าความเร็ว และความเร่งเท่านั้น จากนั้นจึงทาการแบ่งค่ากาลังจาเพาะของยาน
ยนต์ออกเป็ น ช่ว งเพื่ อ ความสะดวกในการค านวณจะแบ่ งช่ว งของค่ า กาลั ง จาเพาะของยานยนต์
ออกเป็น 14 ช่วง ดังแสดงในตารางที่ 8 ก และ 8 ข โดยที่ค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ที่มีค่าน้อยกว่า
ศูนย์ คือช่วงที่รถยนต์ทาการเบรค, ค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์มีค่าเท่ากับศูนย์ คือช่วงที่รถยนต์
หยุดอยู่กับที่ และค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ที่มีค่ามากกว่าศูนย์ คือช่วงที่รถยนต์ขับด้วยความเร็ว
มากกว่าศูนย์

VSP  v  [1.1a  0.132]  0.000302  v 3

(4)

ตารางที่ 8 ก ค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ในแต่ละช่วงของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Mode
1
2
3
4
5
6
7

VSP Range Mode VSP Range
-50 <VSP < -2 8
4 < VSP < 5
-2 < VSP < 0
9
5 < VSP < 6
VSP = 0
10 6 < VSP < 7
0 < VSP < 1 11 7 < VSP < 8
1 < VSP < 2 12 8 < VSP < 9
2 < VSP < 3 13 9 < VSP < 10
3 < VSP < 4 14
VSP ≥ 10
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ตารางที่ 8 ข ค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ในแต่ละช่วงของรถยนต์ไฟฟ้า
VSP Range Mode VSP Range Mode VSP Range
VSP < -8
8 -2 < VSP < -1 15 5 < VSP < 6
-8 < VSP < -7 9 -1 < VSP < 0 16 6 < VSP < 7
-7 < VSP < -6 10 0 < VSP < 1 17 7 < VSP < 8
-6 < VSP < -5 11 1 < VSP < 2 18 8 < VSP < 9
-5 < VSP < -4 12 2 < VSP < 3 19
VSP ≥ 9
-4 < VSP <-3 13 3 < VSP < 4
-3 < VSP < -2 14 4 < VSP < 5
อัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (g/s)

2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

VSP BIN

รูปที่ 17 VSP model ของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน [40]
8.0000

อัตราการใช้พลังงาน (Wh/s)

Mode
1
2
3
4
5
6
7

6.0000

NISSAN
LEAF (Wh/s)
EV-1 Wh/s

4.0000

BMW
(Wh/s)
EV-2i3Wh/s

2.0000

-2.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-4.0000
-6.0000
-8.0000

VSP BIN

รูปที่ 18 VSP model ของรถยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า [40]
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สมการที่ 5 จะใช้ในการประมาณอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
และแสดงออกมาในหน่วย ลิตร โดยใข้ค่าความหนาแน่นของน้ามันเชื้อเพลิงมาคานวณเพื่อแปลง
หน่วยจากมวลเป็น ปริ มาตร และสมการที่ 6 จะใช้สาหรับการประมาณอัตราการใช้พลังงานของ
รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้วิธีการเดียวกับ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในสมการที่ 5 แต่จะไม่มีความ
หนาแน่นของเชื้อเพลิงมาเกี่ยวข้อง และค่า Wi จะเป็นค่าปริมาณพลังงานที่ใช้ในหน่วย kWh ซึ่งได้มา
จากการวัด Pack Volt และ Pack Amp ในขั้นตอนการขับทดสอบ สาหรับการเปรียบเทียบอัตราการ
ใช้พลังงานจะใช้หน่วย kWh เป็นหน่วยในการเปรียบเทียบซึ่งใช้ค่า Gasoline gallon equivalent
ในการแปลงหน่วยของน้ามันเป็นหน่วยพลังงาน (kWh)
N
1
DW

i 1 i i
100
C
VKT    0.2642

T

C
โดยที่
C
N
T
i
Di
Wi
VKT
ρ

T

N
1
 DiWi
100 i 1
VKT

(5)

(6)

คือ อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์แต่ละกลุ่ม (kWh/km)
คือ จานวนโหมดของ VSP
คือ เวลาการวิ่ง 1 รอบ (วินาที)
คือ โหมดของ VSP
คือ การกระจายตัวของข้อมูลใน VSP โหมดที่ i (%)
คือ อัตราการใช้เชื้อเพลิงใน VSP โหมดที่ i (g/s ในกรณี ICE และkWh ทางไฟฟ้าใน
กรณี EV)
คือ ระยะทางการวิ่ง 1 รอบ (กิโลเมตร)
คือ ความหนาแน่นของน้ามัน

3.3.1.4 การสะท้อนพฤติกรรมการขับขี่ของกรุงเทพมหานคร
การแสดงพฤติกรรมการขับขี่ของกรุงเทพมหานคร จะใช้อัตราการใช้พลังงานหนึ่งค่า ซึ่งก็คือ
อัตราการใช้พลังงานของเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาจากการคานวณอัตราการใช้พลังงานบน
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ทุกๆพฤติกรรมการขับขี่ และหาค่าเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณจราจรของถนนแต่ละเส้น โดยทั่วไป
แล้วในการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานที่สะท้อนพฤติกรรมการขับขี่ของเมือง ผู้วิจัยจะใช้การหา
ค่าเฉลี่ยแบบไม่แจกแจงความถี่ (Arithmetic mean) ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจทาให้ได้ค่าอัตราการใช้
พลังงานที่เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง แต่หากใช้การหาค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้พลังงานด้วยการถ่วง
น้ าหนั ก ด้ ว ยปริ ม าณจราจร จะท าให้ ไ ด้ ค่ า ที่ ใ กล้ เ คี ย งความเป็ น จริ ง มากกว่ า ซึ่ ง ได้ แ สดงผลการ
เปรียบเทียบจากการคานวณด้วยชุดข้อมูลตัวอย่างไปแล้วในภาคผนวกที่ ง สมการที่ใช้ในการคานวณ
จะเป็นไปดังสมการที่ 7

Cbkk 

 CV
V

i i i
i i

โดยที่
Cbkk
C
V
i

(7)

คือ อัตราการใช้พลังงานของเมืองของกรุงเทพมหานคร (kWh/km)
คือ อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ (kWh/km)
คือ ปริมาณจราจร (คัน/ชม)
คือ ถนนเส้นที่ i

ในการคานวณอัตราการใช้พลังงานซึ่งใช้ VSP model ของรถยนต์ในกลุ่ม C-Segment มา
เป็นตัวแทนของอัตราการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ในกรุงเทพมหานคร รถยนต์ที่ใช้
งานมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ และมากกว่า 72% เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่
นั่ง (รถเก๋ง) ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน รถยนต์ C-Segment จัดอยู่ในกลุ่มรถเก๋ง ที่เป็นรถยนต์ขนาด
กลาง และใช้น้ามันเชื้อเพลิงเบนซินผนวกกับในการประมาณปริมาณพลังงานเป็นการวิเคราะห์ถึง
ภาพรวมการใช้พลังงานซึ่งพิจารณาเป็นภาพเฉลี่ย ฉะนั้น การคานวณอัตราการใช้พลังงานของเมืองจึง
ใช้ VSP model ของรถยนต์กลุ่ม C-Segment มาเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์
ทุกขนาดในกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 4
ผลการทดสอบ
ในบทนี้จะนาเสนอผลการทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
การขับขี่, ผลการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงาน, ผลการเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ลดลงเมื่อมีการ
นารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน สาหรับพื้นที่กรุงเทพมหาคร ในปี พ.ศ.
2579 ตามแผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า ในแผน EEP2015 และแนวทางการกาหนดนโยบายเพื่อลด
ปริมาณพลังงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเริ่มต้นจะอธิบายถึงผลการ
จ าแนกพฤติกรรมการขับ ขี่ จ ากข้ อ มูล สภาพจราจรย้ อนหลั ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ อัตราการใช้
พลังงานที่สามารถสะท้อนสภาพการขับขี่จริงในกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงแสดงผลการประมาณ
ปริมาณพลังงานและเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ลดลง ไม่เพียงเท่านั้นผลของการวิเคราะห์อัตรา
การใช้พลังงาน ยังสามารถบอกถึงความเหมาะสมของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะนามาใช้ในกรุงเทพมหานครได้
อีกด้วย
4.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ความเร็วในการขับขี่รถยนต์
ในกรุงเทพมหานคร และสภาพการจราจร รูปที่ 19 แสดงการกระจายตัวของระยะทางถนนในแต่ละ
ช่วงความเร็ว แบ่งตามช่วงเวลาคือ ช่วงเร่งด่วนเช้า, นอกช่วงเร่งด่วน และช่วงเร่งด่วนเย็น ตั้งแต่เวลา
7.00น.-9.00น., 9.00น.-16.00น. และ16.00น.-19.00น. ตามลาดับ จากรูปแสดงให้เห็นว่าในทั้งวัน
ของการเดินทาง รถยนต์ที่ใช้งานในกรุงเทพมหานครจะขับด้วยความเร็วเฉลี่ย 16 – 45 km/h และ
80% ของระยะทางถนนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร รถยนต์จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กม/ชม
เมื่อพิจารณาการขับขี่ส่วนใหญ่ที่ร้อยละระยะทางถนนมากกว่า 10% พบว่าช่วงเร่งด่วนเช้าการขับขี่
อยู่บนช่วงความเร็ว 16-40 กม/ชม ซึ่งคิดเป็น 74% ของการขับขี่ทั้งหมดในช่วงเร่งด่วนเช้า และการ
ขับขี่ที่ช่วงความเร็ว 26-30 กม/ชม มีร้อยละของระยะทางทั้งหมดสูงที่สุดคือ 21% แสดงว่า การขับขี่
ในช่วงเร่งด่วนเช้า การขับขี่จะมีความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 40 กม/ชม สาหรับนอกช่วงเร่งด่วนเมื่อพิจารณา
ช่วงความเร็วที่ร้อยละของจานวนถนนทั้งหมดมีค่ามากกว่า 10% พบว่าช่วงของความเร็วเฉลี่ยมีค่า
สูงขึ้นเป็นช่วง 21-45 กม/ชม คิดเป็น 48% และที่ช่วงความเร็วสูงขึ้น ตั้งแต่ 40 ไปจนถึง 75 กม/ชม
ในทุกช่วงความเร็วของการขับขี่นอกช่วงเร่งด่วนมีร้อยละระยะทั้งหมดมากกว่าทุก ช่วงความเร็วของ
การขับขี่ในช่วงเร่งด่วนเช้าแสดงว่า การขับขี่นอกช่วงเร่งด่วนจะมีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่าการขับขี่ช่วง
เร่งด่วนเช้า สาหรับช่วงเร่งด่วนเย็นเมื่อพิจารณาช่วงความเร็วที่มีร้อยระยะทางทั้งหมดมากว่า 10%
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พบว่า 58% จะขับขี่ที่ช่วงความเร็ว 16-40 กม/ชม ซึ่งมีช่วงความเร็วการขับขี่เท่ากับการขับขี่ในช่วง
เร่งด่วนเช้า แต่ร้อยละระยะทางทั้งหมดน้อยกว่าช่วงเร่งด่วนเช้า 7% จากผลการวิเคราะห์สามารถ
สรุปได้ว่า ในช่วงเร่งด่วนเช้าจะมีช่วงความเร็วเฉลี่ยเท่ากับช่วงเร่งด่วนเย็น และมีช่วงความเร็วต่ากว่า
นอกช่วงเร่งด่วน และการขับขี่ในกรุงเทพมหานครจะมีช่วงความเร็วที่ต่ากว่า 90 กม/ชม

ร้อยละของระยะทางทั้งหมด (%)
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รูปที่ 19 การกระจายตัวของร้อยละของระยะทางของถนนในแต่ละช่วงความเร็วเฉลี่ยแบ่งตาม
ช่วงเวลา
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนอกจากจะสามารถบอกถึง ความเร็ว การขับขี่ของรถยนต์ที่ใช้ใน
กรุงเทพมหานครได้แล้ว ยังสามารถนาผลมาวิเคราะห์สภาพจราจรได้อีกด้วย หนึ่งในพารามิเตอร์ที่ใช้
บอกสภาพจราจรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เพื่อการจราจร [42] คือ ความเร็วเฉลี่ย และแสดงให้เห็นเป็นเส้นสี (แดง, เหลือง และเขียว) บนแผนที่
เพื่ออ้างอิงสภาพจราจร ความเร็วเฉลี่ ยที่มีค่าน้อยแสดงถึงสภาพจราจรติดขัดสามารถเคลื่อนตัวได้ช้า
(สีแดง) และความเร็วเฉลี่ยที่สูงขึ้นแสดงว่าสภาพจราจรหนาแน่นลดลง การขับขี่มีความคล่องตัวมาก
ขึ้น (เหลือง,เขียว) โดยกาหนดให้ความเร็วน้อยกว่า 20 กม/ชม คือสภาพจราจรติดขัด สีแดง ความเร็ว
ตั้งแต่ 20-40 กม/ชม คือสภาพจราจรหนาแน่น สีเหลือง และความเร็วมากกว่า 40 กม/ชม คือสภาพ
จราจรคล่องตัว สีเขียว ผู้วิจัยทาการแบ่งความเร็วอ้างอิงตามมาตรฐานดังกล่าว และวิเคราะห์สภาพ
การจราจรของ กรุงเทพมหานคร รูปที่ 20 แสดงร้อยละของระยะทางของถนนใน กรุงเทพมหานคร
ในแต่ละความเร็วอ้างอิงสภาพจราจร พบว่า สาหรับการพิจารณาการขับขี่บนสภาพจราจรหนาแน่น
พบว่าการขับขี่ในช่วงเร่งด่วนเช้าสภาพจราจรหนาแน่นมากที่สุดที่ 60% มากกว่าช่วงเร่งด่วนเย็นและ
นอกช่วงเร่งด่วนอยู่ 6% และ 20% ตามลาดับ และสาหรับช่วงเร่งด่วนเย็นมีสภาพจราจรหนาแน่น
มากกว่านอกช่วงเร่งด่วน 14% เมื่อพิจารณาสภาพจราจรที่คล่องตัว (สีเขียว) พบว่า นอกช่วงเร่งด่วน
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มีสภาพจราจรคล่องตัวมากที่สุดรองลงมาคือ ช่วงเร่งด่วนเย็น และช่วงเร่งด่วนเช้า ตามลาดับ จึง
สามารถสรุปได้ว่า การขับขี่ใน กรุงเทพมหานคร ในช่วงเร่งด่วนเช้า และช่วงเร่งด่วนเย็น จะมีสภาพ
จราจรหนาแน่นใกล้เคียงกัน และมากกว่า 72% ขับขี่ด้วยความเร็วน้อยกว่า 40 กม/ชม แต่สาหรับ
นอกช่วงเร่งด่วนการขับขี่ที่ช่วงความเร็วดังกล่าวจะลดลงเหลือเพียง 49%
70%

ร้อยละของระยะทางถนน
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รูปที่ 20 ร้อยละของระยะทางถนนใน กรุงเทพมหานคร ในแต่ละสภาพจราจรแบ่งตามช่วงเวลา
4.2 ผลการประมาณอัตราการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร
ในการประมาณอัตราการใช้พลังงานที่จะนาไปใช้เพื่อประมาณปริมาณการใช้พลังงานนั้น จะ
ใช้ค่าอัตราการใช้พลังงานของเมืองเพียงค่าเดียวในการคานวณ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
พบว่า กรุงเทพมหานครขับขี่ใน 17 ช่วงความเร็ว วิธีการคานวณหาอัตราการใช้พลังงานคือ หาตัวแทน
รูปแบบการขับขี่ในแต่ละช่วงความเร็ว จากนั้นคานวณหาอัตราการใช้พลังงานด้วยแบบจาลองค่ากาลัง
จาเพาะของยานยนต์ และคานวณหาอัตราการใช้พลังงานของเมือ งด้วยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ด้วยปริมาณจราจร โดยรายละเอียดผลการคานวณเป็นดังต่อไปนี้
4.2.1 รูปแบบการขับขี่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ของอาสาสามัครที่ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานครเป็นประจา
รวมระยะเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล 20 วัน ระยะเวลาเก็บข้อมูลการขับขี่รวม 413 ชม. คิดเป็นจานวน
เที่ยวการขับขี่ 218 เที่ยว จะได้รูปแบบการขับขี่ทั้ง หมด 20 แบบ สาหรับพฤติกรรมการขับขี่ของ
กรุงเทพมหานครจะเลือกรูปแบบการขับขี่ในแต่ละช่วงความเร็ว ที่มีระยะทางมากกว่า 6 กม เนื่องจาก
ในการคัดเลื อกตัวแทนรู ปแบบการขับขี่ซึ่งคือ แผนผั งความเร็วกับเวลา ในงานวิจัยอื่นๆจะมีการ
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พิจารณา stop count, ความเร่ง ฯลฯ เพื่อคัดแยกรูปแบบการขับขี่ที่มีลักษณะการขับขี่ต่างกันด้วย
ข้อจากัดของข้อมูล งานวิจัยนี้ได้ใช้เพียงความเร็วเฉลี่ยในการพิจารณาลั กษณะการขับขี่ที่ต่า งกัน
เท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้พารามิเตอร์อื่นๆนอกเหนือจากความเร็วเฉลี่ยมาคัดเลือกรูปแบบการขับ
ขีต่ ัวแทนได้งานวิจัยนี้จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการขับขี่ด้วยวิธีอื่น ดังแสดง
ในภาคผนวก จ และสามารถสรุปผลได้ว่าระยะทางของรูปแบบการขับขี่ที่มีระยะทางมากกว่า 6 กม
จะทาให้อัตราการใช้พลังงานของรูปแบบการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่บนช่วงเดีย วกันมีค่าใกล้เคียง
กัน และสามารถเลื อกรู ป แบบการขับขี่ตัว แทนได้โ ดยไม่ส นใจว่ารถยนต์จะมีความเร็ว เท่าไหร่ ที่
จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดของ Velocity profile จากการวิเคราะห์รูปแบบการขับขี่ในแต่ละช่วงความเร็ว
พบว่า ในช่วงความเร็วต่า คือ 6-10 km/hr, 11-15 km/hr และ 16-20 km/hr ดังแสดงในรูปที่ 2123 รูปแบบการขับขี่จะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือ ลักษณะของการขับขี่เป็นการขับหยุดตามแยกที่มี
สัญญาณไฟจราจร สาหรับในช่วงความเร็วเฉลี่ยที่สูงขึ้น คือ 21-25 km/hr, 26-30 km/hr และ 3135 km/hr ดังแสดงในรูปที่ 24-26 การขับขี่จะมีลักษณะเป็นแบบขับๆ หยุดๆ (Stop and go) และ
เมื่อความเร็วเฉลี่ยของรูปแบบการขับขี่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 36 km/hr เป็นต้นไป ดังแสดงในรูปที่ 27-41
จะมีลักษณะการขับขี่ทคี่ วามเร็วเริ่มค่อนข้างคงที่และไม่มีการหยุดจอดระหว่างทาง

รูปที่ 21 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 1

รูปที่ 22 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 2
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รูปที่ 23 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 3

รูปที่ 24 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 4

รูปที่ 25 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 5

รูปที่ 26 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 6
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รูปที่ 27 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 7

รูปที่ 28 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 8

รูปที่ 29 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 9

รูปที่ 30 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 10
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รูปที่ 31 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 11

รูปที่ 32 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 12

รูปที่ 33 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 13

รูปที่ 34 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 14
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รูปที่ 35 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 15

รูปที่ 36 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 16

รูปที่ 37 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 17

รูปที่ 38 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 18
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รูปที่ 39 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 19

รูปที่ 40 พฤติกรรมการขับขี่ที่ 20
4.2.2 อัตราการใช้พลังงานของแต่ละพฤติกรรมการขับขี่
เมื่อคานวณอัตราการใช้พลังงานตามวิธีการคานวณให้หัวข้อที่ 3.5.1.3 แล้วจะได้อัตราการใช้
พลังงานของรถยนต์ทั้ง 3 รุ่น ที่คานวณมาจากรูปแบบการขับขี่ตัวแทนของแต่ละพฤติกรรมการขับขี่
ดังแสดงในรูปที่ 41 เมื่อทาการพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มของอัตราการใช้พลังงานในแต่รูปแบบ
การขับขี่พบว่า สาหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน มีอั ตราการใช้พลังงานลดลงเมื่อช่วงของ
ความเร็ ว การขับ ขี่ เ พิ่มสู ง ขึ้น จนถึ ง 40 km/h และเมื่อความเร็ว มากกว่ า 40 km/h อัตราการใช้
พลั งงานจะมีค่าใกล้ เ คีย งกัน และมีแนวโน้มว่าจะคงที่ จนถึงความเร็ว ไม่เกิน 100 km/h และที่
ความเร็วมากกว่า 100 km/h จะมีอัตราการใช้พลังงานที่สู งขึ้น สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการขับขี่ที่แตกต่างกัน (พิจารณาด้วยช่วงความเร็ว) มีผลน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การใช้พลังงานที่ช่วงความเร็วตั้งแต่ 56 กม/ชม เป็นต้นไป จึงทาให้ค่าอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์
ไฟฟ้าทั้งสองรุ่นมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ ละช่วงความเร็ว แต่สาหรับที่ช่วงความเร็วน้อยกว่า 56 กม/ชม
รถยนต์ไฟฟ้าทั้งสองรุ่นจะมีอัตราการใช้ พลังงานที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะการขับขี่ จาก
รูปที่ 21-31 ในหัวข้อที่ 4.2.1 แสดงลักษณะการขับขี่ที่ช่วงความเร็ว 6-55 กม/ชม พบว่ามีการขับขี่ใน
ลักษณะจอดและออกตัวบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ EV-2 มีอัตราการใช้พลังงานที่ต่ากว่า เนื่องจาก
รถยนต์รุ่นดังกล่าวมี regeneration มากกว่า EV-1 ในทุก VSP bin ที่มี regeneration ข้อมูลดังกล่าว

64
นี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เชิงอัตราการใช้พลังงาน และสามารถนาไปเพื่อวิ เคราะห์
ปริมาณพลังงานต่อไปได้
3500

อัตราการใช้พลังงาน (Wh/km)

3000
ICEV

2500

EV-1

2000

EV-2

1500
1000
500
0

ช่วงความเร็ว

รูปที่ 41 อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน และรถยนต์ไฟฟ้า ที่คานวณจาก
รูปแบบการขับขี่ตัวแทนของแต่ละพฤติกรรมการขับขี่
4.2.3 อัตราการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร
จากที่กล่าวมาแล้วว่าอัตราการใช้พลังงานที่ใช้ในการคานวณปริมาณพลังงานรวมจะใช้ค่า ค่า
เดียวมาเป็นตัวแทนสะท้อนความเป็นเมือง การหาค่าเฉลี่ยแบบปกติยังมีความถูกต้องไม่เพียงพอ หนึ่ง
ในพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพจราจรในระดับมหภาคคือ ปริมาณจราจร (Traffic volume)
ฉะนั้น ในการหาค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานครจะใช้วิธีการถ่วงน้าหนักด้วย
ปริมาณจราจร ดังแสดงในสมการที่ 7 หัวข้อที่ 3.5.1.4 สาหรับข้อมูลแสดงปริมาณจราจรในแต่ละช่วง
ความเร็วแบ่งตามช่วงเวลาจะแสดงใน ภาคผนวก ช ผลการคานวณอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ทั้ง
3 รุ่น แสดงดังตารางที่ 9 พบว่าอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมีค่าสูงที่สุด
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV-2 มีอัตราการใช้พลังงานที่ต่าที่สุด ฉะนั้น สาหรับอัตราการใช้พลังงานของ
รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวแทนสะท้อนภาพของการขับขี่ในกรุงเทพมหานครคือ อัตราการใช้พลังงาน
ของรถยนต์ EV-2 เมื่อทาการเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ทั้ง 2 ชนิดตามช่วงเวลา
พบว่า ช่วงเร่งด่วนเย็นจะใช้พลังงานมากที่สุดรองลงมาคือ ช่วงเร่งด่วนเช้าและนอกช่วงเร่งด่วน เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานในช่วงนอกเร่งด่วน กับช่ วงเร่งด่วนเช้าพบว่ามีอัตราการใช้
พลังงานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งที่สภาพจราจรในการขับขี่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์ปริมาณ
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จราจรของ 2 ช่วงเวลา พบว่าในการขับขี่ความเร็วต่า (น้อยกว่า 30 กม/ชม) ที่ช่วงความเร็ว 11-15
กม/ชม และ21-25 กม/ชม การขับขี่นอกช่วงเร่งด่ วนมีปริมาณจราจรสูงกว่าช่วงเร่งด่วนเช้า แต่ที่ช่วง
ความเร็วอื่นๆช่วงเร่งด่วนเช้ามีปริมาณจราจรที่สูงกว่า ฉะนั้นสาหรับการขับขี่ช่วงความเร็วต่าจึงทาให้
อัตราการใช้พลังงานที่คานวณมาได้ชดเชยกัน และที่ความเร็วในการขับขี่สูงขึ้นพบว่า 70% ของการ
ขับขี่นอกช่วงเร่งด่วนมีปริมาณจราจรมากกว่าช่วงเร่งด่วนเช้า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลทาให้อัตราการใช้
พลังงานของช่วงเร่งด่วนเช้า และนอกช่วงเร่งด่วนมีอัตราการใช้พลังงานของเมืองใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 9 แสดงอัตราการใช้พลังงานของเมืองของรถยนต์ทัง 2 ชนิด
อัตราการใช้พลังงานของเมือง (Wh/km)
ช่วงเวลา
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน รถยนต์ไฟฟ้า EV-1 รถยนต์ไฟฟ้า EV-2
เร่งด่วนเช้า
932
408
352
นอกเร่งด่วน
913
411
356
เร่งด่วนเย็น
979
436
365
ตลอดวัน
941
418
358
อัตราการใช้พลังงานเป็นตัวแปรที่สาคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลั งงาน
ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในของงานวิจัยนี้กับอัตรา
การใช้พลังงานของรถยนต์ชนิดเดียวกันของงานวิจัยอื่น สาหรับงานวิจัยนี้อัตราการใช้พลังงานข อง
เมือง ที่ใช้อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยตลอดวันมาเป็นตัว แทน จากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนั กด้ว ย
ปริมาณจราจรของอัตราการใช้พลังงานในช่วงเร่งด่วนเช้า นอกเร่งด่วน และช่วงเร่งด่วนเย็น สาหรับ
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าคือ 941 Wh/กม (10.67 l/100กม) และ358 Wh/
กม (4.06 l/100km) ตามล าดั บ ตารางที่ 10 แสดงอั ต ราการใช้ พ ลั ง งานของเมื อ งของรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในที่คานวณได้เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆที่ศึกษามาก่อนหน้า [37] พบว่า
อัตราการใช้พลังงานของเมืองในงานวิจัยนี้ (CBKK) มีค่าสูงกว่า Bangkok Driving Cycle (BDC) ของ
Thamsanya [24] ที่ทาการศึกษาไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2552 สาหรับการออกแบบโครงข่ายถนน จะมีการ
พิจารณาถึงความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร (Road efficiency) ที่แสดงเป็นหน่วยเดียวกับ
ปริมาณจราจรคือ จานวนรถยนต์ต่อเวลา เช่น คัน/ชม หรือ คัน/วัน และหากปริมาณจราจรมีค่าสูง
กว่าความสามารถที่ถนนรองรั บ ได้ จะทาให้ เกิดแถวคอยขึ้นในระบบจราจร และสามารถระบาย
รถยนต์ออกจากระบบได้ช้ามีผลทาให้ความเร็วเฉลี่ยของถนนมีค่าลดลง ซึ่งเหตุผลที่ทาให้ CBKK มีค่า
สูงกว่าก็เป็นผลมาจากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้ Efficiency ของถนนลดลง จึงทาให้รถยนต์ที่
ขับ ขี่ใน กรุ งเทพมหานคร มีความเร็ว เฉลี่ ยต่าลง ส่ งผลให้ อัตราการใช้พลังงานสูงขึ้น เมื่อทาการ
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เปรียบเทียบกับอัตราการใช้พลังงานที่คานวณจาก US-FTP75 พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน จากหนึ่งใน
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการพิจารณาสภาพจราจรคือความเร็วเฉลี่ยจากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 1.1 ผู้วิจัย
จึงทาการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยของ Driving Cycle FTP-75 (DC-FTP35) ที่มีค่า 34.10 กม/ชม
ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่ในเมืองตามมาตรฐาน FTP-75 กับความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่
ใน กรุงเทพมหานคร ที่มีค่า 29.21 กม/ชม พบว่า มีความเร็วเฉลี่ยใกล้เคียงกันจึงทาให้อัตราการใช้
พลังงานมีค่าใกล้เคียงกันด้วยเช่นกัน จากการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานจากฐานข้อมูลพฤติกรรม
การขับขี่ในเชิงอัตราการใช้พลังงานในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า ชุดข้อมูลดังกล่าวมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งในการใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานด้าน Traffic modelling ของเมืองได้เป็นอย่างดี หากต้องการ
ศึกษาถึงอัตราการใช้พลังงานของเมืองอื่น เพียงแค่ทราบพฤติกรรมการขับขี่ และปริมาณจราจร ก็
สามารถนาชุดข้อมูลดังกล่าวไปคานวณหาอัตราการใช้พลังงานได้
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของงานวิจัยนีกับงานที่ศึกษาก่อนหน้า
CBKK
BDC [24] US-FTP75 [27]
อัตราการใช้พลังงาน (l/100km)
10.67
8.48
10.11
รูปแบบของข้อมูล
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
Driving cycle
4.3 ผลการประมาณปริมาณพลังงาน
ในหัวข้อนี้จะแสดงผลของการประเมินปริมาณพลังงาน ในปี พ.ศ.2579 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ปริมาณพลังงานของการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งหมด และปริมาณพลังงานเมื่อมี
การทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจานวน 1.2 ล้านคัน โดยการคานวณจะใช้สมการพื้นฐานที่ใช้กันอย่าง
แพร่ ห ลายในการหาปริ ม าณพลั ง งานรวม (TEC :Total energy consumption) ดั ง แสดงอยู่ ใ น
สมการที่ 1 หัวข้อที่ 2.3 โดยพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคานวณจะแสดงดังตารางที่ 11 โดยจานวนรถยนต์
ทั้งหมดในปี พ.ศ.2579 จะถูกประมาณการมาจากจานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ และรถยนต์ต่ออายุ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2559 เฉพาะจานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็น รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน
7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) รูปที่ 42 แสดงจานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่รวมกับรถยนต์ ต่ออายุ 10 ปีย้อนหลัง
และเมื่อประมาณจานวนรถยนต์ในปี พ.ศ.2579 จะได้ 6.27 ล้านคัน เมื่อทาการทดแทนด้วยรถยนต์
ไฟฟ้าจ านวน 1.2 ล้ านคัน ตามแผนขับเคลื่ อนยานยนต์ ไ ฟฟ้ า จะคิดเป็นสั ดส่ ว นการทดแทนได้
19.15% และส าหรั บ ค่า VKT ที่แสดงถึงระยะทางเดิ นทางเฉลี่ ย ตลอดปี ข องรถยนต์ ที่ ใช้ง านใน
กรุงเทพมหานคร เฉพาะรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิล และเป็นรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
(รถเก๋ง) จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) [43]
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ตารางที่ 11 แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคานวณปริมาณพลังงานรวม (TEC)
รายการ

กรณี

จานวนรถยนต์

กรณีฐาน
EDP2015

อัตราการใช้
พลังงาน
ระยะทาง

รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
6.26 ล้านคัน
5.07 ล้านคัน

-

รถยนต์ไฟฟ้า

940.92
14,557.00

0.00
1.20 ล้านคัน
357.97

พารามิ
เตอร์

หน่วย

Ni

คัน

Ci
VKT

kWh/km
km

3,500,000.00
3,000,000.00

จานวนรถยนต์

2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
2548

2550

2552

2554
2556
ปี พ.ศ.

2558

2560

2562

รูปที่ 42 แสดงจานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่และรถยนต์ต่ออายุ ย้อนหลัง 10 ปี
เพื่อให้มั่นใจว่าผลการคานวณปริมาณพลังงานรวมมีความถูกต้อง และแม่นยา ผู้วิจัยได้ทา
การเปรียบเทียบผลการคานวณปริมาณพลังงานรวมของรถยนต์ที่ใช้ในปี พ.ศ.2558 กับปริมาณน้ามัน
ที่ขายจริงใน กรุงเทพมหานคร ในปีเดียวกัน (ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน [44])
พบว่า เมื่อใช้สมการ TEC คานวณปริมาณพลังงานจากจานวนรถยนต์ต่ออายุ และรถยนต์จดทะเบียน
ใหม่ จานวน 2.35 ล้านคัน, ค่า VKT อ้างอิงจาก สนข [43] และอัตราการใช้พลังงานของเมื อ งที่
คานวณได้จากงานวิจัยนี้ และจากวิธีการคานวณในงานวิจัยนี้ พบว่า มีค่าน้อยกว่าค่าจริง 17 ล้านลิตร
คิดเป็น 0.48% ถือว่าผลการประมาณปริมาณพลังงานตามวิธีการจากงานวิจัยนี้สามารถนาไปใช้ได้
เป็ น อย่ างดีโ ดยมีร้ อยละความคลาดเคลื่ อ นน้ อยกว่ า 1% ในการคานวณปริมาณพลั ง งานรวมใน
งานวิจัยนี้ได้ใช้ค่าอัตราการใช้พลังงานของเมืองจากการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ CSegment ซึ่งเหตุผลที่ใช้รถยนต์ขนาดดังกล่าวนี้เนื่องจากเป็นรถยนต์ขนาดกลาง ระหว่างรถยนต์ B-
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Segment และD-Segment ซึ่งเป็ นรถยนต์ขนาดที่นิยมใช้งานในกรุงเทพมหานคร ฉะนั้น การใช้
รถยนต์ C-Segment จึงถือเป็นตัวแทนเฉลี่ยของรถยนต์ที่ใช้งานในกรุงเทพมหานคร
จาก EEP2015 ที่กาหนดเป้าหมายในการลดปริมาณพลังงานลง 1,123 ktoe ในภาคการ
ขนส่ง ด้วยการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจานวน 1.2 ล้านคัน คิดเป็น
19.15% เมื่อเทียบกับจานวนรถยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ.2579 เมื่อทาการคานวณบนสมมุติฐานเดียวกับ
แผน EEP2015 คือ สภาพการจราจรและประสิทธิภ าพของรถยนต์ทั้งสองชนิดไม่เปลี่ ยนแปลงไป
พบว่า การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจานวน 1.2 ล้านคัน ตามแผน
ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จะสามารถลดปริมาณพลังงานลงได้ 992.91 ktoe คิดเป็น 11.86% ของ
ปริมาณพลังงานรวมในกรณีฐาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการคานวณกับเป้าหมายของ EEP2015 พบว่า
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้วิจัยจึงทาการประเมินปริมาณพลังงานที่ลดลงเมื่อใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเพิ่มขึ้นครั้งละ 10% พบว่า ปริมาณพลังงานสามารถลดลงได้
5.8% ต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน 10% หากต้องการให้บรรลุเป้าหมาย EEP2015 จะต้องเพิ่ม
จานวนการทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 1.35 ล้านคัน หรือคิดเป็น 21.65% เมื่อเทียบกับจานวน
รถยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ.2579
4.4 สถานการณ์จาลอง
จากการสร้างฐานข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เชิงอัตราการใช้พลังงาน และการคานวณปริมาณ
พลังงานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานตามแผน EEP2015 พบว่า
หากมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน จานวน 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ.
2579 จะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการประเมินความเป็นไปได้และการ
กาหนดทิศทางของนโยบายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นงานวิจัยนี้เสนอวิธีการประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูล พฤติ กรรมการขับ ขี่ในเชิง อัต ราการใช้ พลั ง งานของงานวิ จัยนี้ ในการประมาณปริ ม าณ
พลังงานรวมเมื่อมีการทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยรถยนต์ไฟฟ้าตามแผน EEP2015
เมื่ อ สถานการณ์ แ ตกต่ า งกั น 3 สถานการณ์ คื อ 1) เมื่ อ สภาพจราจรเปลี่ ย นแปลงไป 2) เมื่ อ มี
carsharing เพิ่มขึ้น และ3) เมื่อมีเทคโนโลยีลดน้าหนักรถยนต์ จากนั้นทาการเปรียบเทียบผลของ
สถานการณ์จาลองทั้ง 3 แบบ
จากการศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของเมืองพบว่า สภาพจราจรเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงไป สาหรับในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์ผลของปริมาณ
พลังงานรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้นเพื่อพิจารณาว่า การปรับปรุงพัฒนา
โครงข่ายถนนจะเป็ น ทางเลื อกที่เหมาะสมที่ส ามารถนามาใช้ร่วมกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในตามแผน EEP2015 ได้เหมาะสมหรือไม่ โดยจะเปรียบเทียบปริมาณ
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พลังงานเมื่อสภาพจราจรของกรุงเทพมหานครคล่องตัวมากขึ้น 10 และ20% ตามลาดับ จากการเพิ่ม
ความเร็วของถนนและทาการวิเคระห์พฤติกรรมการขับขี่ใหม่จะทาให้ได้ การกระจายตัวของร้อยละ
ของระยะทางของถนนในแต่ละช่วงความเร็ว และอัตราการใช้พลังงานของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป กับ
กรณีฐ านที่คานวณบนสมมติฐ านสภาพจราจรไม่เปลี่ ยนแปลงไป ตารางที่ 12 แสดงอัตราการใช้
พลังงานของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น พบว่าสาหรับรถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายในเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวมากขึ้น 10% และ20% อัตราการใช้พลังงานของเมืองจะมีค่า
ลดลง 78.66 และ45.64 Wh_equivalent/km ตามล าดั บ โดยเป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า สภาพจราจร
คล่องตัวมากขึ้น 10% อัตราการใช้พลังงานจะลดลงได้มากกว่าสภาพจราจรที่คล่องตัวเพิ่มขึ้น 20%
ในขณะที่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้ากลับพบว่าอัตราการใช้พลังงานมีค่าเพิ่มขึ้น 38.65 และ82.48 Wh/km
กรณีที่สภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น 10 และ20% ตามลาดับ สาหรับเหตุผลของอัตราการใช้พลังงานที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้จะได้อธิบายในหัวข้อที่ 4.6 ในเรื่องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราการใช้
พลังงาน
ตารางที่ 12 อัตราการใช้พลังงานของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวขึน10 และ20%
อัตราการใช้พลังงานของเมือง (Wh/km) การเปลี่ยนแปลง (Wh/km)
สภาพจราจร
ICEV
EV
ICEV
EV
กรณีฐาน
941.56
358.22
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 10%
862.89
396.87
-78.66
38.65
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 20%
895.92
440.70
-45.64
82.48
ผลการประมาณปริมาณพลังงานตามแผน EEP2015 (รถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคันในปี พ.ศ.
2579) เมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น 10 และ20% แสดงในตารางที่ 13 พบว่าเมื่อสภาพจราจร
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 10% จะสามารถลดปริมาณพลังงานรวมได้มากที่สุด คือ 1,492.58 ktoe คิดเป็น
18% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพจราจรที่คล่องตัวเพิ่มขึ้นสามารถลดปริมาณพลังงานลงได้มากกว่าการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้น 6% สาหรับปริมาณ
พลั ง งานเมื่ อ สภาพจราจรคล่ อ งตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 20% พบว่ า สามารถลดปริ ม าณพลั ง งานลงได้ เ พี ย ง
1,180.59 ktoe คิดเป็น 14% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกรณีฐานเพียง 2% เท่านั้น ฉะนั้นสาหรับสภาพจราจรใน
กรุงเทพมหานคร การเพิ่มความคล่องตัว 10% จะสามารถลดปริมาณพลังงานลงได้มากกว่าการเพิ่ม
ความคล่องตัว 20% ทั้งนี้ในการพิจารณาทางเลือกในการกาหนดทิศทางของนโยบายเพื่อลดปริมาณ
พลังงาน นอกจากการวิเคราะห์ถึงปริมาณพลังงานที่ล ดลงแล้ว ยังมีความจาเป็นจะต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านอื่นๆร่วมด้วย สาหรับหัวข้อนี้ที่ทาการเปรียบเทียบผลของปริมาณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป
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เพื่อพิจารณาทางเลือกในการลดปริมาณพลังงานลงด้วยการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายถนน ยังคง
ต้องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนร่วมด้ วย สาหรับตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้แบบจาลองใน
งานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนจะแสดงในหัวข้อที่ 4.5
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานรวมเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึน
ปริมาณพลังงานรวม
การเปลี่ยนแปลง
สภาพจราจร
ล้านลิตร
ktoe
ล้านลิตร
ktoe
กรณีฐาน
973.37 8,370.98
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 10% 799.81 6,878.40 -173.56 -1,492.58
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 20% 836.09 7,190.40 -137.28 -1,180.59
ปัจจุบันธุรกิจ Carsharing เป็นธุรกิจที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกมากกว่า 39% ต่อปี
[45] จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ของ University of California และ Berkeley Transportation
Sustainability Research Center พบว่าการใช้บริการ Carsharing สามารถลดจานวนรถยนต์บน
ท้องถนนลงได้ 11 คันต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง แน่นอนว่าการใช้ Carsharing จะสามารถลดปริมาณ
จราจรบนท้องถนนได้ [46] จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า มีความเป็นไปได้
ว่าในอนาคต ประเทศไทย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร จะมีจานวน Carsharing เพิ่มจานวนมากขึ้น
และมีผลทาให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากการประมาณปริมาณพลังงานในหัวข้อที่ 3.3 จึง
อาจเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่งเป็ น ผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ และการเติบโตของธุรกิจ Carsharing ใน
อนาคต ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสถานการณ์จาลองเมื่อ กรุงเทพมหานคร มี Carsharing และวิเคราะห์ผล
ของการเปลี่ ย นแปลงของปริ มาณพลั งงานรวม จากสมการที่ 1 จะพบว่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ
คานวณจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากแนวโน้มของจานวนการเป็นเจ้าของรถยนต์และ VKT ลดลงที่เป็น
ผลมาจากผู้คนจะหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลทาให้อัตราการใช้พลังงานมีค่าลดลงไป
ด้วยจากสภาพจราจรที่ดีขึ้น จากการศึกษางานวิจัยของประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีจานวน
Carsharing จานวนมากเป็นอันดับต้นๆ สาหรับแนวโน้มการลดลงของจานวนการเป็นเจ้าของรถยนต์
Whitelegg และ Martin พบว่าแนวโน้มของจานวนการเป็นเจ้าของรถยนต์ลดลงราว 40-44% และ
49% ตามลาดับ งานวิจัยของ Sperling, Frost และMartin พบว่าค่า VKT มีแนวโน้มลดลง 30-60%,
30% และ 27% ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลมาจากผู้คนที่หันมาใช้ Carsharing จะมีการใช้ขนส่งสาธารณะ
ร่วมด้วยในการเดินทาง ตัวอย่างเช่น หากผู้ที่ใช้บริการ Carsharing จากเดิมเดินทางจากชานเมืองมา
ทางานในเมือง VKT จะถูกใช้ไปกับการเดินทางทั้งระหว่างที่เดินทางเข้ามาในเมือง และการเดินทางใน
เมือง แต่เมื่อใช้บริการ Carsharing ในการเดินทางเข้าเมืองหรือการเดินทางในเมืองจะมีการใช้บริการ
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ขนส่งสาธารณะร่วมด้วย ฉะนั้นค่า VKT จากการใช้งานเดิมจึงลดลง อีก หนึ่งในพารามิเตอร์ที่สาคัญ
และมีผลโดยตรงเมื่อสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปคือ อัตราการใช้พลังงาน จากการศึกษางานวิจัยของ
Meijkamp และRyden พบว่ า อั ต ราการใช้ พ ลั ง งานเมื่ อ มี Carsharing จะลดลง 24 และ 17%
ตามลาดับ งานวิจัยของ Donna Chen [47] จึงทาการรวบรวมผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
พารามิเตอร์ต่างๆ และจาลองสถานการณ์3 แบบคือ ผลกระทบน้อย, ปานกลาง และมาก เพื่อประเมิน
ปริมาณการใช้พลังงาน และมลพิษเมื่อมี Carsharing ในอเมริกา ในการศึกษานี้สาหรับสถานการณ์
จ าลองเมื่ อ มี Carsharing ใน กรุ ง เทพมหานคร จะใช้ ผ ลการเปลี่ ย นแปลงของพารามิ เ ตอร์ ข อง
สถานการณ์จ าลองที่มีผ ลกระทบน้อ ยของ Chen มาวิเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบัน carsharing ใน
ประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมมาก และยังไม่มีกฏหมายรองรับ โดยในกรณีนี้จานวนการเป็นเจ้าของ
รถยนต์และ VKT จะลดลง 10 และ27% ตามลาดับ สาหรับอัตราการใช้ พลังงาน จะใช้ค่าที่สภาพ
จราจรของกรุ ง เทพมหานครคล่ อ งตั ว มากขึ้ น 10% ในการค านวณ และเปรี ย บเที ย บผลกั บการ
วิเคราะห์ในหัวข้อที่ 3.3 คือเมื่อใช้ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งหมด และเมื่อมีการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าทดแทนในสัดส่วนตามแผนแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่มี Carsharing ตารางที่ 14 แสดง
พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตารางที่ 14 แสดงพารามิเตอร์การคานวณเมื่อมี Carsharing
พารามิเตอร์
ไม่มี Carsharing มี Carsharing
จานวนรถยนต์
6.27
5.64
อัตราการแทนที่ด้วย carsharing
0
10
VKT
14,557
10,626
อัตราการใช้พลังงานของเมือง
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
941.56
862.89
รถยนต์ไฟฟ้า
358.22
396.87

หน่วย
ล้านคัน
%
km
Wh/km
Wh/km

จากการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานรวมเมื่อมี Carsharing พบว่ารถยนต์ใน กรุงเทพมหานคร
จะลดลง 0.63 ล้านคัน ,VKT ลดลง 3,931 กม และอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายในและรถยนต์ไฟฟ้าลดลง 67 และ 21 Wh/km ตามลาดับ จากผลของการมี Carsharing เพิ่มขึ้น
10% พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ปริมาณพลังงานมีค่าลดลง 3,926.93 ktoe สาหรับกรณีที่
มี ก ารใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ทดแทนในสั ด ส่ ว นตามแผนขั บ เคลื่ อ นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า (1.2 ล้ า นคั น ) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการไม่มี carsharing ดังแสดงในตารางที่ 15 จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การมี
carsharing เพิ่มขึ้น 10% ของรถยนต์ใช้ส่วนบุคคล จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เพิ่มจากการไม่
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มี carsharing ถึง 47% เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานที่ลดลงในสถานการณ์ที่ไม่มี carsharing และ
เมื่อพิจารณาควบคู่กับเป้าหมายตามแผน EEP2015 การมี carsharing สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้ง
ในกรณีทั่วไป และในกรณีที่มีรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนในสัดส่วนตามแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และ
สามารถลดได้สูงถึง 3.5 เท่าของเป้าหมายตามแผน EEP2015 ผลของสภาพจราจรและระยะทางการ
เดิน ทางเฉลี่ ย ต่อปี ที่เปลี่ ย นแปลงไปจากจานวนรถยนต์ที่น้อยลง มีผ ลต่อปริมาณการใช้พลั งงาน
มากกว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน เมื่อทาการวิเคราะห์ผลจากการมี carsharing และพารามิเตอร์ที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงทาให้ทราบถึงแนวทางและทางเลือกในการกาหนดทิศทางของนโยบายที่ใช้เพื่อ
ลดการใช้พลังงานในอนาคตได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า แนวทางในการลดปริมาณการใช้
พลังงาน นอกจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว การมี carsharing
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทาได้
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานรวมเมื่อมี carsharing
ปริมาณพลังงานรวม เป้าหมายของ EEP2015
สถานการณ์จาลอง
(ktoe)
ล้านลิตร ktoe
กรณีฐาน
973.37 8,370.98
1,123.00
Carsharing
516.75 4,444.06
เปลี่ยนแปลง
-456.62 -3,926.92
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการใช้พลังงานพบว่า มีการศึกษาถึง
แนวทางในการหาวิธีลดการใช้พลังงานของรถยนต์ลงด้วยวิธีการต่างๆ สาหรับปัจจัยด้านรถยนต์ที่มีผล
ต่ออัตราการใช้พลังงานประกอบไปด้วยปัจจัยในด้านเครื่องยนต์ที่แบ่งตามประเภทของเชื้อเพลิง คือ
เบนซิน ดีเซล และแบ่งตามเทคโนโลยีคือ รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด เป็นต้น ซึ่งมีผลต่ออัตราการใช้
พลังงานถึง 2-8 เท่า [37, 46] และสองคือ ขนาดและรูปทรงของรถยนต์ที่เป็นผลมาจากแรงต้าน
อากาศที่ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงไปถึง 30% [37, 46], ปัจจัยด้านการขับขี่และ
เส้นทางการขับขี่ ที่จะมีผลต่อสภาพจราจรซึ่งจากข้อมูลพบว่า สภาพจราจรที่ติดขัดสามารถทาให้
อัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นได้ถึง 20-40% [48] ในส่วนของอัตราการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ประเภทของเครื่องยนต์และสภาพจราจร งานวิจัยนี้ได้ทาการเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงไป
ของปริมาณพลังงานเมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน และเมื่อสภาพ
จราจรเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากสถานการณ์จาลองที่วิเคราะห์ที่ผ่านมา ฉะนั้นในส่วนนี้จะวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยในด้านขนาดของรถยนต์ที่มีผลต่ออัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ทั้งสองชนิด เนื่องจากหนึ่งใน
วิธีการที่ใช้เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์คือ การลดน้าหนักตัวถังรถยนต์ จากการศึกษา
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งานวิจัยของ Han Hao [49] ที่ศึกษาถึงมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานประสิทธิภาพเครื่องยนต์ พบว่าน้าหนักของรถยนต์มีผลต่ออัตราการใช้พลังงาน โดยรถยนต์
ที่มีขนาดเครื่องยนต์เท่ากันแต่น้าหนักตัวถังมากขึ้น จะทาให้อัตราการใช้พลังงานมีค่ามากขึ้น และจาก
การศึกษางานวิจัยของ Sun wenlone [50] พบว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีน้าหนักลดลง
จะทาให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีขึ้น โดยหากน้าหนักรถยนต์ ลดลง 10% จะทาให้อัตราการใช้
พลังงานลดลง 6-8% ด้วยการเปลี่ยนวัสดุตัวถังจากเหล็กเป็นอลูมิเนียม และจากการศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงไปของอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อน้าหนักเปลี่ยนแปลงไปเท่ากัน จะมีค่า
น้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ 44.04% เนื่องจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมี
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงน้าหนักมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้า เป็นผลมาจากประสิทธิภาพเชิงกลของ
รถยนต์ที่ต่ากว่าจึงทาให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้เชื้อเพลิงสูงกว่ารถยนต์ที่มีประสิทธิภ าพ
เชิงกลสู งเมื่อเปลี่ ย นแปลงน้ าหนั ก งานวิจัยนี้จึงทาการวิเ คราะห์ ป ริม าณการใช้ พลั ง งานรวมบน
สมมติฐานว่า รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าที่น้าหนักลดลง 10% มีอัตราการใช้
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป คือ 7% และ4% ตามลาดับ และเปรียบเทียบผลกับการวิเคราะห์ในหัวข้อที่
3.3 คือเมื่อใช้ ร ถยนต์เครื่ องยนต์สั น ดาปภายในทั้งหมดที่ ไ ม่มี carsharing พบว่า หากทาการลด
น้าหนักรถยนต์ทั้งสองประเภทลง 10% จะสามารถลดปริมาณพลังงานลงได้ 1,491.08 ktoe ดังแสดง
ในตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาปริมาณพลังงานที่ลดลงพบว่าการลดน้าหนักรถยนต์ลง 10% จะสามารถ
เพิ่มปริมาณการลดลงของการใช้พลังงานลงได้อีก 6% แม้ว่าการลดน้าหนักรถยนต์จะไม่สามารถลด
ปริ มาณพลั งงานลงได้มากเท่า กับ การมี carsharing แต่จากการวิเคราะห์ก็แสดงให้เห็นว่าการลด
น้าหนักรถยนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถนาไปใช้ได้ ทั้งนี้ในการกาหนดนโยบายเพื่อลดปริมาณการ
ใช้พลังงานยั งคงต้องมีปัจ จัย อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ดังกล่ าว สามารถนาไปใช้ เ พื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกาหนดทิศทางของนโยบายในอนาคตได้
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานรวมเมื่อมีนาหนักรถยนต์ลดลง 10%
ปริมาณพลังงานรวม เป้าหมายของ EEP2015
สถานการณ์จาลอง
(ktoe)
ล้านลิตร ktoe
กรณีฐาน
973.37 8,370.98
1,123.00
Light weight
799.99 6,879.90
เปลี่ยนแปลง
-173.38 -1,491.08
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์จาลองผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบปริมาณพลังงานรวมเมื่อมี
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนตามแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และมีสถานการณ์จาลองต่างกัน 3
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แบบ คือแบบไม่มี carsharing และไม่ลดน้าหนักรถยนต์, มี carsharing และไม่ลดน้าหนักรถยนต์
และลดน้าหนักของรถยนต์ และไม่มี carsharing ซึ่งสถานการณ์ทั้ง 3 แบบนี้สามารถนาไปใช้เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกที่เหมาะสมในการกาหนดนโยบายเพื่อลดปริมาณพลังงานลงในอนาคต จากผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า การลดน้าหนักรถยนต์สามารถลดปริมาณพลังงานลงได้น้อยกว่าการมี carsharing
อยู่ 34.13% โดยที่การมี carsharing สามารถลดปริมาณพลังงานรวมได้สูงสุดถึง 51.94% ซึ่งเป็นผล
มาจากการมี carsharing จะทาให้มีจานวนรถยนต์น้อยลง สภาพจราจรคล่องตัวขึ้น (อัตราการใช้
พลั ง งานลดลง) และค่ า เฉลี่ ย ระยะทางเดิ น ทางต่ อ ปี ล ดลง จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วท าให้
พารามิเตอร์ที่มีผลต่อปริมาณพลังงานทุกตัวมีค่าลดลง แต่สาหรับการลดน้าหนักรถยนต์จะมีเพียง
อัตราการใช้พลังงานที่ลดลงเท่านั้น จึงทาให้ปริมาณพลังงานีค่าลดลงน้อยกว่าการมี carsharing แม้ว่า
วิธีการดั งกล่ าวจะสามารถใช้ผ ลการวิเคราะห์ ม าพิจ ารณาแนวโน้ว การเปลี่ ยนแปลงของปริ ม าณ
พลังงานได้ แต่ในการกาหนดแนวทางเพื่อลดปริมาณพลังงานควรจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ
ควบคู่ไปด้วย
4.5 การประยุกต์ใช้แบบจาลอง
จากแผนการลงทุนด้านการขนส่งและจราจรของกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ.2554-2563 [51]
ที่วางเป้าหมายการลงทุนวงเงินจานวน 7.5 พันล้านบาท ในปี พ.ศ.2559-2563 ในโครงการปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปัญหาคอขวดและลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการเดินทางในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร หนึ่งในเป้า หมายของการแผนการลงทุนนี้ยังรวม
ไปถึงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการขนส่งประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการ งานวิจัยนี้จึงเปรียบเทียบมูลค่าของปริมาณพลังงานที่ ใช้ในการ
เดินทางที่น่าจะลดลงเมื่อมีการดาเนินโครงการว่ามีความคุ้มค่าต่อวงเงินลงทุนหรือไม่ สถานการณ์
จาลองในหัวข้อนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ พิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน และมูลค่าการสิ้นเปลือง
พลังงานเมื่อไม่ได้ดาเนินโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 สถานการณ์จาลองเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าเงินลงทุนในการดาเนินโครงการในปี พ.ศ.
2563
กรณี

สภาพจราจร
สัดส่วนจานวนรถยนต์ในปี พ.ศ.2563
(ความเร็ว
ถนนที่
ค่าดาเนินโครงการ รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน เปลี่ยนแปลง)

ดาเนินโครงการ
(สภาพจราจรคล่องตัว)

7.5 พันล้านบาท

0%

100%

**20%

**80%

50%
100%

คล่องตัว
เพิ่มขึ้น 10%
50%
เพิ่มขึ้น 20%
0%

ไม่ดาเนินโครงการ

0%

100%

(สภาพจราจรติดขัด)

**20%

**80%

0.00

50%
100%

ติดขัด
เพิ่มขึ้น 10%
50%
เพิ่มขึ้น 20%
0%

**แผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าตามแผน EEP2015 [8]
กรณีดาเนิ น โครงการจะเป็น การพิ จารณาด้ านความคุ้ม ค่ า ในการลงทุน ,กรณีไม่ด าเนิ น
โครงการ เป็นการพิจารณามูลค่าการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่ได้ดาเนินโครงการ และมีผลให้เกิด
สภาพจราจรติดขัด โดยทั้งสองกลุ่มจะทาการเปรียบเทียบเมื่อใช้ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
100% (ICE100), เมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในในสัดส่วนตาม
แผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (EDP) ,เมื่อมีการใช้รถยนต์ทั้งสองประเภทในจานวนเท่ากัน (ICE-EV)
และเมื่อมีรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์ทั่วไป 100% (EV100) ในปี พ.ศ.2579 และจากคาดการณ์
จานวนรถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2563 เมื่อพิจารณาควบคู่กับข้อมูลการเติบโตของจานวนรถยนต์ไฟฟ้า
ของโลกที่คาดการณ์จาก International Energy Agency (IEA) จะทาให้ได้สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าต่อ
จานวนรถยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ.2563 คือ 5.43, 13.58 และ27.17% เมื่อมีสัดส่วนจานวนรถยนต์
ไฟฟ้าตามแผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า, เมื่อมีจานวนรถยนไฟฟ้าในปี พ.ศ.2579 จานวน 50% และ
เมื่อมีรถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2579 จานวน 100% ตามลาดับ [52]จากการวิเคราะห์ผลดังกล่าวจะ
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อความเหมาะสมและวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการลงทุนได้
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จากผลของการปรับปรุงและพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่ง จะเพิ่มความคล่องตัว
ในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งจะมีผลทาให้การเดินทางบนถนนมีความเร็วเฉลี่ยที่
สู ง ขึ้ น ฉะนั้ น พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงไปของสภาพจราจร Ruimin [53] ได้ทาการศึกษาสภาพจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปของถนน
ทางด่วนและวงแหวนของเมืองปั กกิ่ง ประเทศจีน ในช่วงงาน Olympic games ปี 2008 ว่าหาก
ดาเนินการตามนโยบายการจัดการการจราจรจะทาให้ ความเร็วเฉลี่ยของถนนมีค่าสูงขึ้นโดยได้สรุปไว้
ว่า หากปริมาณจราจรลดลง 20%-40% ความเร็วเฉลี่ยของถนนจะสูงขึ้น 10%-20% และงานวิจัย
ของ Lee [54] ที่ศึกษาผลของการจัดการสภาพจราจรในงาน 2002 FIFA Korea-Japan World cup
ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีพบว่า ปริมาณจราจรที่ลดลง 19.20% ความเร็วเฉลี่ยของถนนจะเพิ่มขึ้น
32.10% ในการศึกษานี้สาหรับกรณีดาเนินโครงการ ผู้วิจัยจึงกาหนดให้สภาพจราจรมีความเร็วเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 10% และ20% สาหรับ กรณีไม่ดาเนินโครงการ ผู้วิจัยจะกาหนดให้สภาพจราจรมีความเร็ว
เฉลี่ยลดลง 10% และ20% ดังแสดงวิธีการในภาคผนวก ฌ จากสภาพการจราจรที่เปลี่ยนไปนี้จะ
ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานของเมืองเปลี่ยนไปด้วย วิธีการในการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของ
เมืองจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ เปลี่ยนแปลงไปจะสามารถใช้วิธีการในหัวข้อที่ 3.5 มาวิเคราะห์ และ
ตารางที่ 18 แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคานวณในแต่ละสถานการณ์จาลอง สาหรับจานวนรถยนต์
ตามแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จะคานวณมาจากร้อยละของจานวนรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีค่า 20%
ของจานวนรถยนต์ทั้งหมด อัตราการใช้ พลังงานของรถยนต์ทั้งสองชนิดจะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
จราจรที่เปลี่ยนแปลงไป 10% และ 20% และการคานวณตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ระยะทางการขับขี่
เฉลี่ยต่อปี และประสิทธิภาพของรถยนต์ไม่เปลี่ยนแปลงไป สาหรับการคานวณมูลค่าพลังงานจะใช้
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามประเภทเชื้อเพลิง 30 บาท อ้างอิงจากกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน [55] และราคาไฟฟ้า 4 บาท อ้างอิงจากการไฟฟ้านครหลวง [56] บนสมมตฐานว่า
รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จประจุที่บ้านพักอาศัย ที่ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย/เดือน
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ตารางที่ 18 พารามิเตอร์ในการคานวณแต่ละสถานการณ์จาลองปี พ.ศ.2563
จานวนรถ (ล้านคัน)
ชื่อ
ICE100
EDP
ICE-EV
EV100
ICE100
EDP
ICE-EV
EV100

รถยนต์ไฟฟ้า

อัตราการใช้พลังงาน (Wh/km)

รถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายใน

3.65
3.46
3.16
2.66

0.20
0.50
0.99

0.73
1.83
3.65

3.65
2.92
1.83
-

ระยะทาง ราคา
ราคา
ขับขี่
เชื้อเพลิง ไฟฟ้า
รถยนต์เครื่องยนต์
รถยนต์ไฟฟ้า เฉลี่ยต่อ (บาท/ (บาท/
สันดาปภายใน
ปี (km)
ลิตร)
kWh)
*862
**895

*397
**440
14,557

+947

+401

++959

++453

30

4

คล่องตัวเพิ่มขึ้น *10% **20%, ติดขัดเพิ่มขึ้น +10% ++20%
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จาลอง จะทาการเปรียบเทียบมูลค่าของพลังงาน และมูลค่า
ทั้งหมด (มูลค่าพลังงานรวมค่าดาเนินการโครงการ) ดังแสดงในตารางที่ 19 เมื่อวิเคราะห์ผลของสภาพ
จราจรที่เปลี่ยนแปลงไป 10% พบว่า หากดาเนินโครงการแต่อย่างเดียวโดยไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจะสามารถลดปริมาณพลังงานลงได้ 13.55 พันล้านบาท และหากมี
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จานวน 5.43% ของจานวนรถยนต์ทั้งหมด จะ
สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานลงได้ 12.88 พั น ล้ า นบาท และหากใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ทดแทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในจานวน 13.58% ของรถยนต์ทั้งหมด สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 11.86
พันล้านบาทและหากใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน 27.17% จะสามารถ
ลดปริมาณพลังงานลงได้ 10.16 พันล้านบาท และเมื่อพิจารณามูลค่าทั้งหมดเพื่อพิจารณาความคุ้มค่า
ในการลงทุนพบว่า หากดาเนินโครงการจะสามารถลดมูลค่าพลังงานได้มากที่สุด 6.05 พันล้านบาทใน
สถานการณ์ที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งหมด และเมื่อมีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มจานวนมากขึ้น
ความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการจะลดลงเหลือ 5.38, 4.36 และ2.66 พันล้านบาท เมื่อมีการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนตามแผน EEP2015, ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน 13.58 และ27.17% ตามลาดับ
และเมื่อทาการวิเคราะห์ผลของสภาพจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป 20% พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ไปมีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป 10% แต่มูลค่าพลังงานที่ลดลงมีค่าน้อยกว่า
ข้อเท็จจริงนี้อธิบายได้ว่า เมื่อสภาพจราจรคล่องตัว รถยนต์สามารถขับขี่ได้ด้วยความเร็วสูงจึงทาให้
อัตราการใช้พลังงานของเมืองมีค่าสูงขึ้นด้วย จึงส่งผลให้ปริมาณพลังงานมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ทาให้สามารถ
ลดการใช้พลั งงานได้น้ อยกว่าในกรณี ที่ส ภาพจราจรเปลี่ ยนแปลงไป 10% จากการวิเคราะห์ ผ ล
ดังกล่าวเป็นที่น่าแปลกใจว่า การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความคุ้มค่าในการลงทุนต่าลงเมื่อใช้รถยนต์
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ไฟฟ้าทดแทนในจานวนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก สภาพจราจรที่มีผลต่ออัตราการใช้พลังงานของ
รถยนต์ไฟฟ้าน้อย จึงทาให้ปริมาณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อดาเนินโครงการมีค่าน้อยลงตามไป
ด้วย สามารถอธิบายเพื่อสรุปผลได้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่อัตราการใช้พลังงานไม่อ่อนไหวตามสภาพ
จราจร และมีอัตราการใช้พลังงานที่ต่าอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาถึงมูลค่า พลังงานที่ลดลงจึงมีค่าน้อยกว่า
เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ปริ มาณพลั งงานที่ล ดลงในกรณีที่มีจ านวนรถยนต์เ ครื่องยนต์สั นดาปภายใน
มากกว่า
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์มูลค่าพลังงานและความคุ้มค่าในการลงทุน
สภาพจราจรที่
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วน
จานวน
รถยนต์

มูลค่าพลังงาน
กรณีดาเนิน
โครงการ

ICE100
EDP
10%
ICE-EV
EV100
ICE100
EDP
20%
ICE-EV
EV100
*มีค่าดาเนินโครงการที่ 7.5 พันล้านบาท

156.04
152.15
146.31
136.58
162.01
158.30
152.73
143.46

มูลค่าพลังงาน
กรณีไม่ดาเนิน
โครงการ
163.54
159.65
153.81
144.08
169.51
165.80
160.23
150.96

การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ดาเนินโครงการ
มูลค่า
พลังงาน

มูลค่า*
ทั้งหมด

-13.55
-6.05
-12.88
-5.38
-11.86
-4.36
-10.16
-2.66
-11.56
-4.06
-11.08
-3.58
-10.37
-2.87
-9.17
-1.67
หน่วย: พันล้านบาท

4.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
จากสมการที่ 1 แสดงการคานวณปริมาณพลังงานรวมจะพบว่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อปริมาณ
พลังงานรวมคือ จานวนรถยนต์ (N), อัตราการใช้พลังงาน (C) และระยะทางเดินทางเฉลี่ยต่อปี (VKT)
ในหัวข้อนี้จะทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อพารามิเตอร์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป -20 ถึง 20% และ
เปรียบเทียบปริมาณพลังงานรวมกับกรณีฐานที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทน 1.2 ล้านคัน (19.15%)
ในปี พ.ศ.2579 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์สามารถนาไปพิจารณาเพื่อหาทางเลือกอื่นๆเพื่อเพิ่มวิธีการใน
การลดปริมาณพลังงานลง สาหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อจานวนรถยนต์เปลี่ยนแปลงไป
จาเป็นจะต้องมีการคาดการณ์ถึงสัดส่วนการทดแทนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยรถยนต์
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ไฟฟ้า จากการคาดการณ์จานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต จากแผน EEP2015 เมื่อทาการ
คานวณแล้วพบว่าสัดส่วนการทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็น 19.15% ของรถยนต์ทั้งหมด ฉะนั้น
สาหรับการวิเคราะห์เมื่อจานวนรถยนต์ลดลงจะกาหนดสัดส่วนการแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจานวน
19.15% ในทุกกรณี สาหรับอัตราการใช้พลังงานจะวิเคระห์อัตราการใช้พลังงานของเมืองจากสภาพ
จราจรที่เปลี่ยนแปลงไปจะพิจารณาจากความเร็วเฉลี่ยถนนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน -20 ถึง
20% โดยความเร็วเฉลี่ยถนนที่เพิ่มขึ้นมีความหมายว่าสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น และความเร็วเฉลี่ย
ที่ล ดลงมีความหมายว่าสภาพจราจรคล่ องตัวลดลง (ติดขัดมากขึ้น) ในการวิเคราะห์ อัตราการใช้
พลังงานเฉลี่ยของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าจะคานวณค่าเฉลี่ยในสัดส่วนของ
รถยนต์ทั้งสองชนิดซึ่งใช้สัดส่วนเดียวกันกับสัดส่วนจานวนรถยนต์ สาหรับค่า VKT จะพิจารณาเมื่อมี
ค่าเปลี่ยนแปลงไป -20 ถึง20% เพื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานรวม
จากรูปที่ 43 แสดงความอ่อนไวของปริมาณพลังงานเมื่อพารามิเตอร์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป พบว่า หาก
ลดจานวนรถยนต์และระยะทางเดินทางเฉลี่ยต่อปี (VKT) ลงจะสามารถลดปริมาณพลังงานรวมได้
เท่ากันคือ 10 และ20% เมื่อการเปลี่ยนแปลงลดลง 10 และ20% ตามลาดับ สาหรับการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของปริมาณพลังงานรวมเมื่อสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป พบว่าหากสภาพจราจรมี
ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นปริมาณพลังงานรวมจะลดลงเมื่อเทียบกับกรณีฐานที่ 6.77 และ2.54% เมื่อ
สภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น 10 และ20% ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น
20% เปรียบเทียบกับสภาพจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น 10% พบว่า สภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้น 20%
มีปริมาณพลังงานรวมสูงกว่าสภาพจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น 10% อยู่ 4.54% สาหรับผลของปริมาณ
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะอธิบายในย่อหน้าถัดไป
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รูปที่ 43 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปริมาณพลังงาน

120%

80
สาหรับผลของปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 20%
เป็นผลมาจากอัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จากการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของเมือง ตาราง
ที่ 20 แสดงอัตราการใช้พลังงานของเมืองเมื่อสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป -20 ถึง20% พบว่า สาหรับ
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่สภาพจราจรคล่องตัวลดลง 20% จะมีอัตราการใช้พลังงานสูงที่สุด
และเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้นอัตราการใช้พลังงานจะลดลงจนถึงเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวขึ้น
10% สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า กรณีที่สภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้นและลดลง อัตราการใช้พลังงานมีค่า
สูงขึ้นในทุกกรณี จากอัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวมากขึ้นนี้ ผู้วิจัยจึงทา
การวิเคราะห์สภาพจราจรควบคู่กับฐานข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เชิงอัตราการใช้พลังงาน สาหรับ
สภาพจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น 20% แสดงในรูปที่ 44 พบว่าที่ช่วงความเร็ว 81-85 กม/ชม จะมีร้อย
ละของปริ มาณจราจรสู ง ที่สุ ด และส าหรับการขับขี่ส่ ว นใหญ่ซึ่ งวิเคราะห์ ที่ ร้อ ยละของระยะทาง
มากกว่า 10% และพบว่าอยู่บนช่วงความเร็ว71-85 และ 96-100 กม/ชม และจากรูปที่ 41 ในหัวข้อ
ที่ 4.2.2 เมื่อพิจารณาอัตราการใช้พลังงานที่ช่วงความเร็ วเดียวกันพบว่า อัตราการใช้พลังงานที่ช่วง
ความเร็ว 81-85 กม/ชม มีค่าสูงกว่าอัตราการใช้พลังงานในช่วงความเร็วอื่นๆบนช่วงเดียวกันของทั้ง
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า ฉะนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทาให้เมื่อสภาพ
จราจรคล่องตัวมากขึ้นจึงทาให้อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ทั้งสองชนิดมีค่าสูงกว่า สภาพจราจร
คล่องตัวมากขึ้น 10%
ตารางที่ 20 อัตราการใช้พลังงานของเมืองเมื่อสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
รถยนต์เครื่องยนต์
การเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ไฟฟ้า (Wh/km)
สันดาปภายใน (Wh/km)
คล่องตัวลดลง 20%
959.84
453.74
คล่องตัวลดลง 10%
947.85
401.81
กรณีฐาน
941.56
358.22
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 10%
862.89
396.87
คล่องตัวเพิ่มขึ้น 20%
895.92
440.70
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รูปที่ 44 ร้อยละของปริมาณจราจรเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึน 20%
จากการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของปริ ม าณพลั ง งานเมื่ อ พารามิ เ ตอร์ ใ นการค านวณ
เปลี่ยนแปลงไป ย่อหน้านี้จะพิจารณาพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์จาลองแบบต่างๆ
ในหัวข้อที่ 4.4 กับผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปริมาณพลังงาน ตารางที่ 21 แสดงพารามิเตอร์
ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสถานการณ์จาลอง พบว่า อัตราการใช้พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุก
สถานการณ์ สาหรับสถานการณ์จาลองเมื่อมีการลดน้าหนักรถยนต์และสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการคานวณปริมาณพลังงานคืออัตราการใช้พลังงานเพียงค่าเดียว แต่สาหรับการ
มี Carsharing พบว่า พารามิเตอร์ทั้ง 3 ตัวคือ จานวนรถยนต์, อัตราการใช้พลังงาน และระยะทาง
เดินทางเฉลี่ยต่อปีมีค่าลดลง เมื่อนาผลการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์มาพิจารณาร่วมกับผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของปริมาณพลังงาน พบว่า สาหรับสถานการณ์เมื่อสภาพจราจรคล่องตัว
เพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีลดน้าหนักรถยนต์ ที่ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงงานเปลี่ยนแปลงไปนั้นพบว่า
สามารถลดปริมาณพลังงานรวมลงได้ 14-18% และเมื่อพิจารณาสถานการ์จาลองเมื่อมี Carsharing
ที่พารามิเตอร์ทั้ง 3 ตัวเปลี่ยนแปลงไป พบว่าสามารถลดปริมาณพลังงานได้มากที่สุดสูงถึง 47% จาก
ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์แสดงให้เห็นว่า หากสามารถดาเนินการให้พารามิเตอร์ที่ใช้คานวณลดลง
ได้มากกว่า 1 ตัว จะเพิ่มปริ มาณการลดลงของปริมาณพลังงานรวมลงได้เป็นอีกเท่าตัว จากการ
วิเคราะห์ผลดังกล่าวนี้สามารถนาไปเป็นวิเคราะห์หาแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการลดปริมาณพลังงานรวมลงได้ อาทิเช่น จากเดิมที่การใช้รถโดยสารประจาทางมีระยะเวลาใน
การเดิน ทางมากกว่ าการเดิ น ทางด้ว ยรถยนต์ส่ ว นบุ ค คล เมื่อสถานการณ์ ที่ส ภาพจราจรมี ค วาม
คล่องตัวขึ้น ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางจะลดลง หากมีการรณรงค์ให้มีการใช้
รถโดยสารประจาทางเพิ่มขึ้นจะทาให้สามารถลดค่า VKT ลงได้ จากการที่ผู้คนหันมาเดินทางด้วยการ
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ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลร่วมกับการขนส่งสาธารณะ หรือหากเกิดสถานการณ์ที่สภาพจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น
ก็ควรพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะทางรางที่ทั่วถึง และสนับสนุนให้มี Feeder เข้าถึงครอบคลุม
พื้นที่สัญจรจะทาให้ผู้คนหันมาใช้การขนส่งสาธารณะร่วมกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นซึ่งทาให้
ค่า VKT มีค่าลดลงด้วยเช่นกัน จากตัวอย่างเหตุการณ์ที่ได้กล่าวไป ไม่เพียงแค่ค่า VKT ที่ลดลงเท่านั้น
การหันมาใช้การขนส่งสาธารณะอาจส่งผลให้ปริมาณจราจรลดลง ซึ่งจะมีผลต่ออัตราการใช้พลัง งาน
ร่วมด้วย ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อมองหาทางเลือกอื่นที่อาจเป็นไปได้
เท่านั้น ในการพิจารณาถึงผลลัพธ์ในด้านอื่นๆยังคงต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย
ตารางที่ 21 พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ
พารามิเตอร์
สถานการณ์จาลอง
สภาพจราจร
Carsharing
ลดน้าหนักรถยนต์

จานวนรถยนต์ (N) อัตราการใช้พลังงาน (C)







ระยะทางเดินทางเฉลีย่ ต่อปี
(VKT)
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บทที่ 5
อภิปรายผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการทดสอบ
งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการประมาณอัตราการใช้พลังงานจากการวิเคราะห์ ส ภาพ
จราจรและพฤติกรรมการขับขี่ของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อัตรา
การใช้พลังงานเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สาคัญ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพจราจรที่แตกต่างกัน
ฉะนั้น เพื่อให้การประมาณปริมาณพลังงานรวมมีความถูกต้องและแม่นยา การประมาณค่าอัตราการ
ใช้พลังงานจึงมีความจาเป็นต้องได้ค่าที่สะท้อนการขับขี่จริงบนพื้นที่ที่สนใจทาการศึกษาได้ วิธีการ
ประมาณอัตราการใช้พลังงานในงานวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์สภาพจราจรจริงครอบคลุมพื้นที่ที่สนใจ
มากกว่า 80% และเลือกเส้นทางตัวแทนสภาพจราจรครอบคลุมทุกช่วงความเร็วในการขับขี่ และ
ประเภทถนนถึ ง 65.98% (67 เส้ น ทาง,752.5 km จาก1,140.5 km) ของถนนทั้ ง หมดใน
กรุงเทพมหานคร จึงทาให้อัตราการใช้พลังงานที่คานวณได้มีค่าใกล้เคียงกับการขับขี่จริงและเมื่อนาไป
ประมาณปริมาณพลังงานทาให้การคานวณมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1% ซึ่งถือว่ามีความแม่นยา
มาก
ผลการศึ ก ษาสามารถน ามาสร้ า งแบบจ าลองเพื่ อ ประเมิ น หาปริ ม าณพลั ง งานรวม บน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ สาหรับตัวอย่างสถานการณ์จาลองทั้ง 3 แบบที่ผู้วิจัยได้แสดงวิธีก าร
ประยุกต์ใช้งานแบบจาลองไว้ในหัวข้อที่ 4.4 จะพบว่า ฐานข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ในเชิงอัตราการใช้
พลังงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแบบจาลองที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณพลังงานรวมได้ตาม
การคาดการณ์สภาพจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์จาลองรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี และ
สามารถนาผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการกาหนดทิศทางของนโยบายเพื่อลด
ปริมาณพลังงานลงในอนาคตต่อไป
จากการศึ ก ษาแนวโน้ ม ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย EEP2015 ผลของ
การศึกษาสามารถนามาพัฒนาแบบจาลองเพื่อคานวณหาจานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จะนามาใช้ ทดแทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานลงตามเป้าหมาย สมการที่ 8 แสดง
วิธีการคานวณหาจานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จะนามาใช้ทดแทน (NEV) โดย SAV คือ ปริมาณการใช้พลังงาน
เป้าหมายที่ต้องการ, VKT คือ ระยะทางในการเดิน ทางของรถยนต์เฉลี่ยต่อปี, CICE คือ อัตราการใช้
พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน และ CEV คืออัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า
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รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ เ หมาะจะใช้ ใ นกรุ ง เทพมหานครคื อ รถยนต์ EV-2 ซึ่ ง เป็ น รถยนต์ ที่ มี
regenerative breaking มากกว่ า รถยนต์ EV-1 จากการศึ ก ษาสภาพจราจรในกรุง เทพมหานคร
พบว่า กรุงเทพมหานครจะขับขี่ที่ความเร็ว 16-30 กม/ชม เมื่อพิจารณารูปแบบการขับขี่พบว่า การขับ
ขี่ในช่ว งความเร็ ว ดังกล่ าวมีลั กษณะการขับขี่ แบบขับๆ หยุดๆ (Stop and go) และเมื่อพิจารณา
ลักษณะการขับขี่บนสภาพจราจรดังกล่าวควบคู่กับ VSP model และ%Distribution ของ VSP bin
ดังแสดงในรูปที่ 45 พบว่ามีการขับขี่ในช่วง VSP bin ตั้งแต่ 1-9 ซึ่งเป็นช่วงที่การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ามี
regenerative breaking พบว่าการขับขี่ในช่วงความเร็ว 16-30 กม/ชม การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าจะมี
regenerative breaking เฉลี่ย 21.54% ของการขับขี่ในรูปแบบการขับขี่ที่ช่วงความเร็วดังกล่าว และ
เมื่ อ พิ จ ารณา VSP model ของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง สองรุ่ น พบว่ า รถยนต์ EV-2 มี regenerative
breaking มากกว่า EV-1 ในทุก VSP bin ฉะนั้น จึงเป็นเหตุผ ลให้ ร ถยนต์ EV-2 จึงมีอัตราการใช้
พลังงานที่ต่ากว่าถึงเห็นได้จาก ตารางที่ 9 ที่ให้อัตราการใช้พลังงานลดลงได้กว่า 13-16% เทียบกับรุ่น
ที่มี regenerative breaking น้อยกว่า
80.00%
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11-15

16-20

21-25

26-30

%Distribution

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VSP bin
รูปที่ 45 %Distribution ของรูปแบบการขับขีใ่ นแต่ละ VSP bin
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มากยิ่งขึ้น การพิจารณาถึงสภาพเส้นทางจราจรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
สภาพจราจร หากมีการนามาใช้เป็นอีกหนึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงาน จะ
ทาให้ผลของอัตราการใช้พลังงานมีความแม่นตรงและใกล้เคียงสภาพการจราจรในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
และไม่เพียงแค่การพิจารณาถึงสภาพเส้นทางจราจรเท่านั้น การพิจารณาถึงเทคโนโลยีของรถยนต์ใน
อนาคตก็เป็นอีกหนึ่งพารามิเตอร์ที่จะส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงาน ในการวิเคราะห์ปริมาณพลังงาน
อาจสามารถทาการแบ่งช่วงการคานวณออกเป็นระยะเวลาสั้นๆ (แบ่งช่วงการคานวณ) ที่สามารถ
คาดการณ์อนาคตได้แล้วจึงนาผลการคานวณในแต่ละช่วงเวลามารวมกัน จะทาให้ได้ผลการวิเคราะห์
ปริมาณพลังงานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด
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ภาคผนวก ก การคานวณความเร็วเฉลี่ยถนนจากข้อมูล iTic
ข้อมูลการขับขี่ที่ใช้วิเคราะห์สภาพจราจรคือ ความเร็วบนถนนที่ใช้ข้อมูลของ iTic ลักษณะ
ข้ อ มู ล จะแสดงเป็ น ตารางข้ อ มู ล ไฟล์ *XML ดั ง แสดงในรู ป ที่ 46-47 ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ คื อ dateTime,
locCode, direction, locCode2 และ LinkSpeed โดยความหมายของข้อมูลแต่ละตัวจะแสดงใน
ตารางที่ 22 ในการวิเคราะห์สภาพจราจรความเร็วของถนนจะถูกนามาใช้พิจารณาควบคู่กับปริมาณ
จราจรที่แสดงในหน่วย คัน/ชม ของถนนทั้งเส้น แต่สาหรับข้อมูลของ iTic จะมีเพียงความเร็วของช่วง
ถนนเท่านั้น ฉะนั้นจึงต้องทาการคานวณความเร็วของถนนจากความเร็วของช่วงถนนตามสมการที่ 1
โดยที่ si คือ ระยะทางของช่วงถนนที่ i และ vi คือ ความเร็วของช่วงถนนที่ i สาหรับ vi จะใช้ข้อมูล
LinkSpeed มาคานวณได้เลย แต่ si จะต้องทาการคานวณระยะทางจากตาแหน่งเก็บข้อมูลตาแหน่งที่
1 ไปตาแหน่งเก็บข้อมูลตาแหน่งที่ 2 โดยจะใช้ตารางข้อมูลตาแหน่งของจุดรับข้อมูลควบคู่ไปด้วย เพื่อ
ดูตาแหน่ งที่ตั้งของ locCode ดังแสดงในรูปที่ 48-49 และคานวณระยะทางจากระห่ า งระหว่ า ง
latitude และlongitude ของ locCode กับ locCode2 ซึง่ ระยะห่างนี้จะเป็นค่าของ si
สาหรับการจัดกลุ่มช่วงถนนของถนนทั้งเส้นที่ทราบปริมาณจราจร ขั้นแรกผู้วิจัยจะทาการ
จับคู่ข้อมูลของ iTic กับ ตารางข้อมูลตาแหน่งของจุดรับข้อมูล (locCode Table) และจัดเรียงข้อมูล
ในแต่ละคอลัมน์ใหม่เป็น dateTime, locCode, locCode2, latitude1, longitude1, latitude2,
longitude2, RoadNo., RoadName, Distance และLinkSpeed จากนั้นทาการกรองข้อมูลด้วยชื่อ
ของถนน และหมายเลขถนนตามลาดับ (จัดเรียงด้วยชื่อถนนสาหรับถนนที่ไม่มีหมายเลขถนน) และ
จัดเรียงข้อมูล locCode เรียงตามลาดับน้อยไปมากของถนนแต่ละเส้น จากนั้นใช้สมการที่ 3 คานวณ
ความเร็วของถนนทั้งเส้น ทาเช่นนี้กับถนนทุกๆเส้น จะทาให้ได้ข้อมูลความเร็วและระยะทางของถนน
ที่ทาการคานวณ ในการวิเคราะห์สภาพจราจรผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจานวน 5 เดือน เฉพาะวันทางาน จ-ศ
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคา พ.ศ.2560 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยจะทาการคานวณความเร็วของ
ถนนเป็นวัน และใช้ค่าความเร็วจากการหาค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์สภาพจราจรต่อไป
ตารางที่ 22 ความหมายของชื่อคอลัมน์ในตารางข้อมูล
ที่ ชื่อข้อมูล ความหมาย
1 dateTime วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูล
2 locCode ตาแหน่งที่เก็บข้อมูลจุดที่ 1
3 direction ทิศทางของถนน
4 locCode2 ตาแหน่งที่เก็บข้อมูลจุดที่ 2
5 LinkSpeed ความเร็วในการเดินทางจากตาแหน่งที่ 1 ไปตาแหน่งที่ 2
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รูปที่ 46 แสดงตัวอย่างข้อมูลจราจรของ iTic

รูปที่ 47 แสดงตัวอย่างข้อมูลจราจรของ iTic

รูปที่ 48 แสดง Location Code ของจุดรับความเร็วรถยนต์
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รูปที่ 49 แสดง Location Code ของจุดรับความเร็วรถยนต์
รายละเอียดวิธีการการคานวณความเร็วเฉลี่ยของถนนจากข้อมูล iTic
ขั้นตอนที่ 1 จัดกลุ่มถนน
ในการคานวณความเร็วเฉลี่ยถนน จะทาการคานวณความเร็วเฉลี่ยของแต่ละวันก่อน แล้วจึง
นาความเร็วเฉลี่ยของแต่ละวันมาคานวณหาความเร็วเฉลี่ยของถนนย้อนหลัง 5 เดือนอีกครั้ง ฉะนั้นใน
ขั้นตอนแรกจะต้องจัดเรียงข้อมูลและคานวณความเร็วเฉลี่ยของถนนแต่ละเส้นใน 1 วันก่อน โดยจัด
กลุ่ มชื่อถนนเดีย วกัน ให้ อ ยู่ กลุ่ มเดียวกั นด้ว ยการจัดเรี ยงคอลั มน์ locCode1 และจับคู่กับตาราง
Location Code เพื่อหาชื่อถนน ในขั้นตอนนี้จะต้องจัดตารางใหม่ให้ locCode1 เรียงตามลาดับจาก
น้อยไปมาก และจัดกลุ่มถนนด้วยชื่อของถนน
ขั้นตอนที่ 2 คานวณระยะทางของ Link
หลังจากจัดกลุ่มถนนแล้วจะทาการคานวณระยะทางของ Link ด้วยการคานวณระยะห่างจาก
จุดรับข้อมูลที่ 1 ไปยังจุดถัดไป ด้วยการคานวณระยะหว่างตาแหน่งละติจูดและลองจิจูดระหว่างของ
คอลัมน์ locCode1 และ locCode2 ซึ่งระยะทางจากจุดที่ 1 ไปจุดถัดไปในการเก็บข้อมูลของ iTic
จะเป็นเส้นทาง ทางตรงเท่านั้นฉะนั้นจึงสามารถคานวณด้วยการใช้ค่าละติจูดและลองจิจูดได้ การ
คานวณจะแสดงดังสมการที่ 9–13 เมื่อคานวณแล้ว จะทาให้ทราบระยะทางของ Link ที่ทราบค่า
ความเร็วเฉลี่ย ซึ่งจะอยู่ในคอลัมน์ LinkSpeed
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คือ ค่าของลองจิจูดจุดที่ locCode2 ลบจุดที่ locCode1
คือ ค่าของละติจูดจุดที่ locCode2 ลบจุดที่ locCode1
คือ ค่าละติจูด
คือ ค่าลองจิจูด
คือ รัศมีของโลกมีค่า 6,373 กม

ขั้นตอนที่ 3 คานวณความเร็วเฉลี่ยของถนน
จากขั้นตอนที่ 1 และ2 จะทาให้ทราบความเร็วเฉลี่ยและระยะทางของแต่ละ Link บนถนน
เส้นต่างๆ สมการที่ 1 จะถูกนามาใช้เพื่อนคานวณความเร็วเฉลี่ยของ Link ไปเป็นความเร็วเฉลี่ยของ
ถนน ด้วย 3 ขั้นตอนนี้จะทาให้ได้ข้อมูลความเร็วเฉลี่ยถนนและระยะทางของถนน
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ข้อมูลปริมาณจราจรจะได้มาจากส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [57]และ
ข้อมูลจากกรมทางหลวง [58] จากที่กล่าวมาแล้วว่าในการคานวณอัตราการใช้พลังงานของเมืองจะใช้
ความเร็วเฉลี่ยของถนนควบคู่กับปริมาณจราจร ฉะนั้นถนนที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพจราจรจะต้องมี
พารามิเตอร์ทั้ง 2 ตัวนี้ สาหรับความเร็วเฉลี่ยของถนนที่ใช้ข้อมูลของ iTic จะทราบหมายเลขถนน
และชื่อถนน ฉะนั้นเมื่อทาการคานวณหาความเร็วเฉลี่ยของถนนได้แล้วจะนาไปจับคู่กับปริมาณจราจร
ของถนนเส้นทางที่ตรงกันโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแรกจะต้องทราบว่าข้อมูลปริมาณจราจรมีของถนนเส้นใดบ้าง และมีระยะทางเท่าใด
จากตัว อย่ างข้อมูล ของส านั กการจราจรและขนส่ งดัง แสดงในรูปที่ 50 ผู้ วิจัยต้องทาการคานวณ
ระยะทางของถนนแต่ละเส้นที่มีปริมาณจราจร โดยหลักเกณฑ์ในการนับจานวนปริมาณจราจร สานัก
การจราจรจะนั บ ตามแยกและแบ่ ง ถนนออกเป็ น แยก ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้ แ ผนที่ ใ น Google map เพื่ อ
ค านวณหาระยะทาง และต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ด้ ว ยค่ า ละติ จู ด และลองจิ จู ด เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ทราบระยะทาง
ตาแหน่ง และปริมาณจราจรแล้ว ผู้วิจัยจะทาการจับคู่กับข้อมูลความเร็วเฉลี่ยของช่วงถนนของ iTic
เพียงเท่านี้จะทาให้ผู้วิจัยทราบปริมาณจราจรและความเร็วเฉลี่ยของถนนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพ
จราจรต่อไปได้ สาหรับจานวนข้อมูลเส้นทางที่ทราบความเร็วเฉลี่ยถนนและปริ มาณจราจรมีจานวน
67 เส้นทาง คิดเป็น 65.98% ของระยะทางถนนในกรุงเทพมหานคร

รูปที่ 50 ตัวอย่างข้อมูลปริมาณจราจรของสานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [57]
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ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาระยะทางและจุดเริ่มต้นของถนน
พิจารณาจุดเริ่มต้น ของถนนที่นับปริมาณจราจรและระยะทางของถนนด้วยแยกจราจรที่
คานวณระยะทางจากการวาดเส้นลงบน Google map ของจุดที่เก็บข้อมูลปริมาณจราจร แบ่งตาม
ช่วงเวลาคือ ช่วงเร่งด่วนเช้า, นอกช่วงเร่งด่วน และช่วงเร่งด่วนเย็น จากข้อมูลปริมาณจราจร กอง
นโยบายและแผนงาน สานักการจราจรและขนส่ง และจับคู่จุดเริ่มต้นของถนนกับข้อมูลที่วิเคราะห์
ระยะทางและความเร็ว iTic ก่อนหน้า
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกถนนที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
เมื่อจับคู่ระยะทางและเส้นทางที่ทราบปริมาณจราจรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ คัดเลือกถนนที่
ทราบความเร็วเฉลี่ยและปริมาณจราจรตามช่วงเวลา จากนั้นเลือกเฉพาะถนนเส้นที่มีข้อมูลทั้ง 3
ช่วงเวลา มาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจาแนกพฤติกรรมการขับขี่และคานวณอัตราการใช้พลังงานของเมือง
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หลังจากที่จัดเตรียมข้อมูลจากการคานวณความเร็วเฉลี่ยของถนนด้วยข้อมูลจาก iTic และ
คัดเลือกถนนเฉพาะเส้นที่ทราบปริมาณจราจรเรียบร้อยแล้วจะทาให้ไ ด้ข้อมูลถนนที่ทราบปริมาณ
จราจร, ระยะทาง และความเร็วเฉลี่ย ที่สามารถนามาวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่และประมาณอัตรา
การใช้พลังงานของเมืองได้ ขั้นตอนนี้จะแสดงวิธีการจาแนกพฤติกรรมการขับขี่ โดยมีรายละเอียด
วิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดกลุ่มถนนแบ่งตามช่วงความเร็ว
ทาการแบ่งช่วงความเร็วเฉลี่ยของถนนคือ ตั้งแต่ 6-10, 11-15, 16-20 จนถึง มากกว่า 100
กม/ชม จากนั้นทาการจัดกลุ่มถนนที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแผนผังร้อยละการกระจายตัวของระยะทางถนนในแต่ละช่วงความเร็ว
แผนผังร้อยละการกระจายตัวของระยะทางถนนในแต่ละช่วงความเร็วจะใช้เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมการขับขี่และสภาพจราจรในการขับขี่ในกรุงเทพมหานคร โดยในขั้นตอนนี้ ขั้นแรกจะทา
การรวมระยะทางของถนนที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม เดี ยวกัน และคานวณร้ อยละของระยะทางในแต่ ล ะช่ ว ง
ความเร็วจากระยะทางทั้งหมด จากนั้นจึงใช้ข้อมูลสร้างเป็นแผนผังดังแสดงในรูปที่ 19 ในหัวข้อที่ 2.1
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จากงานวิจัยที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินปริมาณการใช้พลังงานของรถยนต์ของเมือง
ในขั้นแรกจะต้องทาการประเมินอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ ที่สะท้อนการขับขี่จริงของเมืองนั้นๆ
ก่อน จากนั้นจึงนามาคานวณหาปริมาณพลังงานรวมด้วยสมการ TEC วิธีการประเมินหรือคานวณ
อัตราการใช้พลังงานโดยมากจะเลือกเส้นทางที่มีผู้คนใช้เส้นทางจานวนมากๆมาป็นตัวแทนของการขับ
ขี่ของเมืองนั้นๆ ซึ่งพิจารณามาจาก Traffic vol. และนาข้อมูลการขับขี่บนเส้นทางนั้นมาคานวณหา
อัตราการใช้พลังงาน หรือวัดอัตราการใช้พลังงานจากการขับขี่จริง สาหรับถนนเส้นที่มีเฉพาะค่า
ความเร็วเฉลี่ยของถนน หรือ Traffic vol. อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่ถูกนามาใช้ในการคานวณเนื่องจาก
มีพารามิเตอร์ไม่ครบ
สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ซึ่งขั้นแรกจะวิเคราะห์สภาพจราจร
ที่ครอบคลุมเส้นทางที่ใช้ขับขี่จริงของรถยนต์ที่ใช้ในกรุงเทพมหานครจากความเร็วเฉลี่ยบนถนนแต่ละ
เส้น และจาแนกพฤติกรรมการขับขี่ด้วยช่วงของความเร็วเฉลี่ย และแสดงผลพฤติกรรมการขับขี่เป็น
แผนผั งความสั มพัน ธ์ร ะหว่างความเร็ว กับเวลา (Speed-Time Profile) และคานวณอัตราการใช้
พลังงานของการขับขี่ในแต่ละพฤติกรรมด้วยแบบจาลองค่ากาลังจาเพาะของยานยนต์ (VSP model)
จากนั้นจึงคานวณอัตราการใช้พลังงานที่จะใช้เป็นตัวแทนของการขับขี่ในกรุงเทพมหานครด้วยการหา
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วย Traffic vol. ข้อได้เปรียบของวิธีการนี้คือ ครอบคลุมพฤติกรรมการขับขี่จริง
และได้ค่าประมาณปริมาณพลังงานรวมใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ ขั้นแรกจะวิเคราะห์สภาพจราจรจากความเร็วเฉลี่ยบน
ถนนในกรุงเทพมหานครซึ่งใช้ข้อมูล จากมูล นิธิศู นย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTic) ที่ครอบคลุ ม
เส้นทางในกรุงเทพมหานคร มากกว่า 80% ดังแสดงในรูปที่ 51 จากวิธีการในภาคผนวก ก-ค จะทาให้
ได้ถนนที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานที่ทราบระยะทาง, ความเร็วเฉลี่ยและปริมาณจราจร
โดยถนนที่ทราบพารามิเตอร์ดังกล่าวที่นามาคานวณครอบคลุมถนนในพื้นที่ที่ทาการศึกษามากกว่า 67
เส้นทาง คิดเป็น 65.98% ของระยะทางทั้งหมด และครอบคลุมทุกประเภทถนน ดังแสดงจานวนถนน
แต่ละประเภทในตารางที่ 23 ฉะนั้นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการขับขี่ วิธีการและชุดข้อมูลดังกล่าวที่
ถูกนามาใช้นี้จึงมีความครอบคลุมการขั บขี่ของการใช้งานจริงในพื้นที่ที่ทาการศึกษามากกว่าการเลือก
เส้นทางตัวแทนเพียงไม่กี่เส้นที่มีปริมาณจราจรสูงๆมาเป็นตัวแทน
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รูปที่ 51 แสดงเส้นทางที่ iTic เก็บข้อมูลความเร็วเฉลี่ยบนถนนในประเทศไทย
ตารางที่ 23 จานวนถนนแต่ละประเภทที่ใช้วิเคราะห์สภาพจราจรในงานวิจัยนี
ประเภท จานวน
ในเมือง
29
ชานเมือง
7
รวมทั้งสิ้น
67

ประเภท จานวน
ทางหลวง
28
ทางด่วน
3
เส้น

ในการประมาณปริ ม าณพลั ง งานรวมจะใช้ส มการ TEC ในการคานวณและอัต ราการใช้
พลังงานที่ใช้ในการคานวณจะใช้เพียงค่าเดียว นั่นก็คือ ค่าอัตราการใช้พลังงานของเมือง สาหรับ
งานวิจั ย นี้ พื้น ที่ที่ทาการศึกษาคื อ กรุงเทพมหานคร (Cbkk) วิธีการคานวณ Cbkk จะใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ ย ถ่ว งของถนนที่ทราบ Traffic vol. มาคานวณส าหรับปริ มาณข้อมูล ที่แสดงถึงความเพียง
พอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ระยะทางรวมของถนนที่ทราบ Traffic vol. มีปริมาณมากกว่า 50% ของ
ถนนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าเท่ากับ 65.98% คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 752.5 กม. จาก
1,140.5 กม. (ข้อมูลจากสานักการโยธา กรุงเทพมหานคร) และชุ ดข้อมูลดังกล่าวยังครอบคลุมทุก
ประเภทถนนอีกด้วย รูปที่ 52 แสดงเส้นทางที่ทราบ Traffic vol. และใช้ข้อมูลบนเส้นทางดังกล่าวมา
คานวณหา Cbkk
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รูปที่ 52 เส้นทางที่ใช้วิเคราะห์สภาพจราจรของกรุงเทพมหานครในงานวิจัยนี
ในการใช้ Traffic vol. มาเพื่อถ่วงน้าหนักในการหาค่าเฉลี่ยอัตราการใช้พลังงาน จะทาให้การ
ประมาณปริมาณพลังงานรวมมีค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากในการคานวณได้มีการ
วิเคราะห์ถึงปริมาณพลังงานรวมที่ถูกใช้ไปบนถนนแต่ละเส้นด้วย จากชุดข้อมูลตัวอย่างดังแสดงใน
ตารางที่ 24 เมื่อลองทาการประมาณปริมาณพลังงานรวมด้วยค่าอัตราการใช้พลังงาน 3 ค่าที่ได้มา
จากวิธีการที่แตกต่างกัน คือ 1. การหาด้วยการเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วย Traffic vol. (Crep) 2.การหา
ด้วยการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก (Cavg) และ 3. การใช้อัตราการใช้พลังงานของเส้นทางที่มี Traffic
vol. สูงๆมาเป็นตัวแทนของเมือง (Cv,max) ตารางที่ 25 แสดงผลการประมาณปริมาณพลังงานรวมและ
ร้อยละความความเคลื่อนของปริมาณพลังงานรวมที่ได้จากการใช้ค่าอัตราการใช้พลังงานที่มีวิธีการ
แตกต่างกัน ผลของการคานวณพบว่า เมื่อใช้ค่าอัตราการใช้พลังงานที่ได้จากการถ่วงน้าหนักด้วย
Traffic vol. จะมีร้อยละความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอยู่ที่ 2.68% รองลงมาคือ การใช้ค่าเฉลี่ยแบบไม่
ถ่วงน้าหนัก และการใช้อัตราการใช้พลังงานจากเส้นทางตัวแทนที่มี Traffic vol. สูงๆมาเป็นตัวแทน
ที่มีความคลาดเคลื่อน 9.67 และ13.07% ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 ชุดข้อมูลตัวอย่างที่ใช้คานวณปริมาณพลังงานรวม
ชื่อถนน
ถนนจันทน์
ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนเจริญนคร
ถนนกาแพงเพชร
ถนนกาญจนาภิเษก

ความเร็วเฉลี่ย อัตราการใช้พลังงานของ
(กม/ชม)
เมือง (กม/l)
20.07
7
29.6
7.5
36.64
9
44.7
11
63.43
10.5

ปริมาณจราจร
(คัน/วัน)
9547
18201
7854
34098
22956

ระยะทาง (กม)
3.5
10
4
4.3
22

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลการประมาณปริมาณพลังงานจากการคานวณที่แตกต่างกัน

ค่าจริง
Crep.
Cavg.
Cv,max

อัตราการใช้พลังงาน
(l/กม)
0.10738
0.11469
0.09091

ปริมาณพลังงานรวม
(l)
93,959.67
96,480.53
103,048.04
81,681.26

ความแตกต่าง
(l)
2520.861
9088.374
12278.41

%คลาดเคลื่อน
(%)
2.68%
9.67%
13.07%
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ภาคผนวก จ การวิเคราะห์เกณฑ์การเลือกตัวแทนพฤติกรรมการขับขี่
ในขั้นตอนการเลือก Velocity profile ที่ใช้เป็นตัวแทนของแต่ละพฤติกรรมการขับขี่ และ
เรียกว่ารูปแบบการขับขี่ และใช้สาหรับคานวณหาอัตราการใช้พลังงานในแต่ละพฤติกรรมการขับขี่
รู ป แบบการขั บ ขี่ จ ะได้ ม าจากการเก็ บข้ อ มู ล การขั บ ขี่ ข องรถยนต์อ าสาสมั ค รที่ ใ ช้เ ดิ นทางจริงใน
กรุงเทพมหานคร จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาเกณฑ์การเลือกรูปแบบการขับขี่ โดย
ข้อพิจารณาหลักคือ อัตราการใช้พลังงานของรูปแบบการขับขี่บนพฤติกรรมการขับขี่ที่มีความเร็ว
เฉลลี่ยรถวิ่งอยู่ในช่วงเดียวกัน ควรต้องมีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากหลักการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรเพื่อ
จาแนกพฤติกรรมการขับขี่ใช้ความเร็วเฉลี่ยมาพิจารณา ฉะนั้น หากรถยนต์ที่ขับด้วยความเร็วเฉลี่ยที่
อยู่ในช่วงเดียวกันจึงต้องมีอัตราการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกันด้วยเช่นกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่เบื้องต้นของอาสาสมัคร ขั้นแรกทาการแบ่งรูปแบบการขับขี่
1 เที่ยวออกเป็นช่วงๆ โดยแบ่งด้วยแยกจราจร รูปที่ 53 แสดงตัวอย่างรูปแบบการขับขี่ใน 1 เที่ยว ซึ่ง
เป็นข้อมูลของอาสาสมัครที่เดินทางจากรัชดามายังสามย่าน และทาการแบ่งช่วงการขับขี่ออกเป็น 4
ช่วง คือ แยกรัชดาถึงห้าแยกลาดพร้าว, ห้าแยกลาดพร้าวถึงทางขึ้นทางด่วนศรีรัช ด่านกาแพงเพชร,
เส้นทางบนทางด่วนศรีรัช ด่านกาแพงเพชรถึงหัวลาโพง และทางลงทางด่วนศรีรัช ด่านหัวลาโพงถึง
สามย่าน และจากรูปแบบการขับขี่พบว่าในแต่ละจุดเริ่มต้นของช่วงการขับขี่จะเริ่มต้นจากจุดหยุดนิ่ง
(ความเร็ว เท่ากับ 0) จากการวิเคราะห์รูปแบบการขับขี่ในแต่ละช่วงพบว่า มีความเร็วเฉลี่ย และ
พฤติกรรมการขับขี่ต่างกัน ฉะนั้นวิธีการเลือกรูปแบบการขับขี่ ขั้นตอนแรกจึงต้องทาการคัด แยก
พฤติกรรมการขับขี่จากการขับขี่ในแต่ละเที่ยวก่อน และทาการเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงาน

รูปที่ 53 แสดงระยะทางและความเร็วของเที่ยวการขับขี่เส้นทาง แยกรัชดาถึงสามย่านช่วงเร่งด่วนเช้า
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จากการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานในแต่ละรูปแบบการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในช่วง
เดี ย วกั น พบว่ า ที่ ร ะยะทางสั้ น ๆ (น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 2 กม.) ค่ า อั ต ราการใช้ พ ลั ง งานมี ค วาม
คลาดเคลื่อนสูงถึง 30% ซึ่งจากข้อพิจารณาหลัก รูปแบบการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่บนช่วงเดียวกัน
ควรจะต้องมีอัตราการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกัน และควรมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 10% ฉะนั้นในการคัด
กรองรูปแบบการขับขี่จึงต้องมีเกณฑ์ที่ เหมาะสมในการคัดเลือก จากงานวิจัยก่อนหน้า [43,58] ได้ทา
การแบ่งพฤติกรรมการขับขี่ด้วย 2 พารามิเตอร์คือ ความเร็วเฉลี่ย และจานวนครั้งการหยุด (Stop
count) แต่สาหรับงานวิจัยนี้ ด้วยข้อจากัดของข้อมูลจึงทาให้การแบ่งพฤติกรรมการขับขี่สามารถใช้ได้
เพียงความเร็วเฉลี่ยอย่างเดียวเท่านั้น จึงทาให้มีเพียงพารามิเตอร์เดียวที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจาแนก
ฉะนั้ น จึ งไม่ส ามารถแบ่ งพฤติกรรมการขับ ขี่ด้ว ยความเร็ว เฉลี่ ยและจานวนครั้งการหยุดเหมื อ น
งานวิจัยก่อนหน้าได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ของชุดข้อมูลตัวเบื้องต้นเพื่อคัดกรองรูปแบบการ
ขับขี่ทาให้เกิดสมมติฐานว่า “ระยะทางที่เพิ่มสูงขึ้น ของรูปแบบการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่บนช่วง
เดียวกัน ความต่างของอัตราการใช้พลังงานจะลดลง” จากสมมติฐานดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์การกระจายตัวและร้อยละความคลาดเคลื่อนของอัตราการใช้พลังงาน เมื่อระยะทางเพิ่ม
สูงขึ้นของรูปแบบการขับขี่ที่ต่างกันแต่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดียวกัน รูปที่ 54-56 และตารางที่ 26
แสดงตัวอย่างรูปแบบการขับขี่ที่แตกต่างกันจานวน 3 รูปแบบ ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่บนช่วงเดียวกัน
รูปแบบการขับขี่แบบที่ 1 มีความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสู งสุดและร้อยละเวลารอบเครื่องเดินเบามาก
ที่สุด แต่มีจานวนครั้งการหยุดน้อยที่สุด การขับขี่จริงในรูปแบบการขับขี่นี้อยู่ในสภาพจราจรที่มีการ
จอดหยุดนิ่งตามแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร สาหรับรูปแบบการขับขี่แบบที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยมีค่าน้อย
ที่สุด และมีจานวนครั้งการหยุดมากที่สุด สภาพการขับขี่จริงของรูปแบบการขับขี่รูปแบบนี้อยู่ในสภาพ
จราจรติดขัดและมีปริมาณจราจรหนาแน่น จึงทาให้มีจานวนครั้งการหยุดสูงที่สุด สาหรับรูปแบบการ
ขับขี่แบบที่ 3 ความเร็วเฉลี่ยและร้อยละเวลารอบเครื่องเดินเบามีค่าน้อยที่สุด ซึ่งสภาพการขับขี่จริง
ของรูปแบบการขับขี่นี้อยู่ในสภาพจราจรหนาแน่นระดับปานกลาง สามารถขับขี่โดยใช้ความเร็วได้
ค่อนข้างคงที่ แต่ใช้ความเร็วได้ไม่สูงมาก จากข้อมูลอาสาสมัครที่มีอยู่จะทาการวิเคราะห์การกระจาย
ตัวของอัตราการใช้พลังงาน 4 ช่วงความเร็วเฉลี่ย และความยาวของระยะทาง 3 ค่า ที่มีรูปแบบการ
ขับขี่ต่างกัน รวมข้อมูลที่ทาการวิเคราะห์ทั้งหมด 72 ชุดข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 27
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รูปที่ 54 รูปแบบการขับขี่ แบบที่ 1
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รูปที่ 55 รูปแบบการขับขี่ แบบที่ 2
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รูปที่ 56 รูปแบบการขับขี่ แบบที่ 3
ตารางที่ 26 สภาพการขับขี่ของรูปแบบการขับขี่ในความเร็ว 10-15 กม/ชม ระยะทาง 6 กม
รูปแบบการขับขี่
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ความเร็วเฉลี่ย (กม/ชม)
13.35
11.27
13.26
ความเร่งเฉลี่ย (+)
0.64
0.83
0.844
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)
67.76
61.59
27.94
จานวนครั้งการหยุด (ครั้ง)
20
35
22
%รอบเครื่องเดินเบา
38.54%
29.97%
23.23%
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ตารางที่ 27 ชุดข้อมูลวิเคราะห์การขับขี่
ลาดับที่ ความเร็วเฉลี่ย (กม/ชม)
1
10-15
2
15-20
3
20-25
4
25-30

ระยะทาง (กม)
2,4 และ 6

จานวนรูปแบบการขับขี่
18 ชุด
18 ชุด
18 ชุด
18 ชุด

ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของอัตราการใช้พลังงานเมื่อระยะทางเพิ่มสูงขึ้น พบว่า เมื่อ
ระยะทางเพิ่มสูงขึ้นการกระจายตัวของอัตราการใช้พลังงานมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 12 อัตราการ
ใช้พลังงานของรูปแบบการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่บนช่วงเดียวกันมีความต่างลดลงเมื่อ ระยะทาง
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงว่าผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐาน ฉะนั้น ในการคัดกรองรูปแบบการขับขี่
ระยะทางมีผ ลต่ออัตราการใช้พลั งงาน ในการคัดเลื อกรูปแบบการขับขี่ที่จะใช้เป็นตัว แทนแสดง
พฤติกรรมการขับขี่ สาหรับพฤติกรรมแต่ละแบบจะต้องมีการคานึงถึงระยะทางของรูปแบบการขับขี่
ด้วย
สาหรับระยะทางที่เหมาะสมของรูปแบบการขับขี่ที่จะใช้เป็นตัวแทนของพฤติกรรมการขับขี่
พฤติกรรมการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 กม/ชม ระยะทางของรูปแบบการขับขี่
ที่เหมาะสมคือ มากกว่า 6 กม จากรูปที่ 57 ที่ความเร็วเฉลี่ย 10-15 กม/ชม การกระจายตัวของอัตรา
การใช้พลังงานมีค่าสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขับขี่อื่นๆ ในทุกๆระยะทางที่เพิ่มสูงขึ้น แต่
มีค่าการกระจายตัวลดน้อยลงเมื่อระยะทางเพิ่มสูงขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละการลดลงเฉลี่ย 32.80% ใน
ทุกๆ 2 กม. และจากรูปที่ 58 แสดงร้อยละความคาดเคลื่อนของอัตราการใช้พลังงานเมื่อระยะทาง
เพิ่มสูงขึ้นของรูปแบบการขับขี่ที่อยู่ในช่วงความเร็วเฉลี่ยทั้ง 4 ช่วง จากการคานวณระยะทางที่ทาให้
ร้อยละความคลาดเคลื่อนของอัตราการใช้พลังงานของช่วงความเร็วเฉลี่ย 10-15 กม/ชม มีค่าไม่เกิน
10% คือรูปแบบการขับขี่ที่มีระยะทางมากกว่า 6 กม
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รูปที่ 57 การกระจายตัวของอัตราการใช้พลังงานเมื่อระยะทางเพิ่มขึน
ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
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รูปที่ 58 ร้อยละความคลาดเคลื่อนของอัตราการใช้พลังงานเมื่อระยะทางเพิ่มสูงขึนของรูปแบบการ
ขับขี่ที่อยู่ในช่วงความเร็วเฉลี่ย 4 ช่วง
สาหรับรูปแบบการขับขี่ที่ช่วงความเร็วเฉลี่ยที่มีค่ามากกว่า 15 กม/ชม จากรูป 12 และ13
พบว่าในทุกๆช่ว งความเร็ ว ที่รู ป แบบการขับขี่มีระยะทาง 6 กม การกระจายตัว ของอัตราการใช้
พลังงานจะมีค่าใกล้เคียงกัน และมีร้อยละความคลาดเคลื่อนของอั ตราการใช้พลังงานน้อยกว่า 10%
สาหรับรูปแบบการขับขี่ที่มีความเร็วเฉลี่ย 15-20, 20-25 และ 25-30 กม/ชม จะมีร้อยละความ
คลาดเคลื่ อนของอัตราการใช้พลั งงาน 4.19, 9.39 และ7.32% ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า ที่
ความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 15 กม/ชม ระยะทางเหมาะสมที่น้อยที่สุด ที่ทาให้ร้อยละความคลาดเคลื่อน
ของอัตราการใช้พลังงานมีค่าน้อยกว่า 10% คือ 6 กม
ฉะนั้นสาหรับเกณฑ์การเลือกรูปแบบการขับขี่ที่จะใช้เป็นตัวแทนแสดงพฤติกรรมการขับขี่ใน
แต่ละแบบจะต้องมีการพิจารณาระยะทางที่เหมาะสมด้วย และสามารถสรุปได้ว่าระยะทางที่เหมาะสม
คือ มากกว่า 6 กม ที่ทาให้ร้อยละความคาดเคลื่อนของอัตราการใช้พลังงานในแต่ละรูปแบบการขับขี่
ที่ต่างกันแต่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันมีค่าน้อยกว่า 10% และเมื่อทาการคานวณอัตราการใช้
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พลังงานจากตัวแทนของรูปแบบการขับขี่ที่เลือกนี้จะทาให้การแสดงพฤติกรรมการขับขี่มีความถูกต้อ ง
แม่นยา
จากการสารวจระยะทางในการเดินทางต่อเที่ยวของการขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานครจาก
การเก็บข้อมูลการขับขี่ของผู้ใช้เส้นทางเดินทางจริงจานวน 59 คน จานวนเที่ยวการขับขี่ 425 เที่ยว
ระยะเวลาที่ใช้เดินทางรวม 9,095 กม รวมเป็นเวลา 1,002 ชม ด้วยการติด OBD II ดังแสดงพื้นที่ที่
เก็บข้อมูลในรูปที่ 59 ซึ่งพบว่า ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ที่ทาการศึกษา โดยจะมีจานวนข้อมูลหนาแน่นที่
พื้นที่ในเมืองในเขต สาทร, ลาดพร้าว และจตุจักร และจากตารางที่ 29 ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบ
ปริมาณของรถยนต์ที่เดินทางมากกว่า 6 กม เมื่อจานวนข้อมูล 60, 70, 80, 90, 95 และ100% พบว่า
จานวนข้อมูล 60-80% ร้อยละปริมาณระยะทางที่เดินทางมากกว่า 6 กม/เที่ยว มีค่าไม่คงที่ แต่เมื่อ
จ านวนข้อมูล 90, 95 และ100% ร้อยละปริมาณระยะทางที่เดินทางมากกว่า 6 กม/เที่ยว มีค่า
ใกล้เคียงกันคือประมาณ 91% และจากรูปที่ 60 แสดงการกระจายตัวของจานวนเที่ยวการขับขี่แบ่ง
ตามระยะทาง ของจานวนข้อมูล 100% ที่แสดงให้เห็นว่า รถยนต์ที่ใช้งานในกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่จะเดินทางมากกว่า 6 กม/เที่ยว นอกจากจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพิจารณาระยะทางในการ
เดิน ทางต่อเที่ย วแล้ ว ยั งสามารถใช้เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมการเดิน ทางได้อีกด้ว ย พบว่า ระยะ
ทางการขับขี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 8-24 กม/เที่ยว ที่มีจานวนเที่ยวการขับขี่มากกว่า 10 เที่ยว คิดเป็น
55.61% เมื่อพิจารณาที่ระยะทางมากกว่า 24 กม/เที่ยว จะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าถึง 21.73% จากการ
พิจารณาข้อมูลการขับขี่พบว่า ระยะทางการขับขี่ตั้ งแต่ 8-24 กม/เที่ยว เป็นการขับขี่ของผู้คนที่อาศัย
และทางานในเมือง สาหรับระยะทางการเดินทางต่อเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากผู้คนอาศัยใน
เขตชานเมืองและเดินทางมาทางานในเมือง แต่สาหรับที่ระยะทางการเดินทางตั้งแต่ 2-7 กม/เที่ยว
เป็นการเดินทางระยะทางสั้นๆในระหว่างวันเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น 78.58% ของการเดินทางไม่เกิน 7
กม/เที่ ย ว และจากผลการวิ เ คราะห์ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า ระยะทางที่ ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ ดิ น ทางใน
กรุงเทพมหานครจะมากกว่า 6 กม/เที่ยว คิดเป็น 91.12% และการคานวณอัตราการใช้พลังงานของ
รูปแบบการขับขี่ที่ระยะทางมากกว่า 6 กม สามารถใช้เป็นตัวแทนของพฤติกรรมการขับขี่ที่จะนาไป
คานวณอัตราการใช้พลังงานของเมืองได้
ตารางที่ 28 ร้อยละปริมาณเที่ยวการเดินทางที่มากกว่า 6 กม/เที่ยว
ปริมาณเที่ยวการเดินทางที่
ปริมาณเที่ยวการเดินทางที่
จานวนข้อมูล มากกว่า 6 กม/เที่ยว จานวนข้อมูล มากกว่า 6 กม/เที่ยว
60%
95.09%
90%
91.82%
70%
93.22%
95%
91.36%
80%
94.39%
100%
91.12%
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รูปที่ 59 พืนที่เก็บข้อมูลการใช้เส้นทางเดินทางใน กรุงเทพมหานคร
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ระยะทำง (กม)

รูปที่ 60 แสดงการกระจายตัวของระยะทางในการขับขี่ต่อเที่ยวของคนที่เดินทางใน กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ฉ การแปลงหน่วยอัตราการใช้พลังงาน
ปกติแล้วอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน จะเป็นอัตราการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงในหน่วย l/km หรือ l/100km หรือ km/l แต่สาหรับงานวิจัยนี้ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ
พลังงานของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในกับรถยนต์ไฟฟ้า ฉะนั้นจึงมีความเป็นจะต้องแปลงหน่วย
จากอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไปเป็นอัตราการใช้พลังงานในหน่วย kWh/km โดยวิธีการเปลี่ยน
หน่วยจาก l/km เป็น kWh_equivalent/km จะใช้ค่า Gasoline Gallon Equivalent ที่มีค่า 33.41
kWh/gal มาคานวณ
ตัวอย่างวิธีการคานวณอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นอัตราการใช้พลังงาน
อัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมีค่า 0.11 l/km
วิธีทา ค่า GGE = 33.41 kWh/gal
คานวณค่าคงที่ในการแปลงหน่วยจาก l/km เป็น kWh_equivalent/km

33.41kWh 1gal

 8.8260kWh / l
1gal
3.7854l
ฉะนั้น เมื่อต้องการแปลงหน่วยจาก 0.11 l/km เป็น kWh_equivalent/km จะได้

0.11

l
kWh
 8.8260
 0.9709kWh / km
km
l
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ภาคผนวก ช ข้อมูลปริมาณจราจรในแต่ละช่วงความเร็วแบ่งตามช่วงเวลา
ตารางที่ 29
ปริมาณจราจร (คัน/ชม)
ช่วงความเร็ว
ช่วงความเร็ว
เร่งด่วน นอกเร่ง เร่งด่วน
(km/hr)
(km/hr)
เช้า
ด่วน
เย็น
1-5
0
0
0
56-60
6-10
0
0 1,052
61-65
11-15
0 6,707 11,081
66-70

ปริมาณจราจร (คัน/ชม)
เร่งด่วน นอกเร่ง เร่งด่วน
เช้า
ด่วน
เย็น
15,805 30,080 17,115
85,589 44,094 18,641
76,853 104,871 87,169

16-20

22,278 13,189 36,276

71-75

11,641

21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55

15,693
54,276
9,244
47,532
15,101
36,246
4,154

76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
>100

3,951
16,410
0
0
0
0

22,722
10,785
43,663
25,745
18,713
50,684
11,644

16,162
33,303
25,513
46,550
0
31,125
52,602

2,972

1,594

1,783
0
15,843 18,781
0 6,441
0
0
0
0
0
0
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ภาคผนวก ซ ความเร็วเฉลี่ยและระยะทางของพฤติกรรมการขับขี่ในแต่ละช่วงความเร็ว
ตารางที่ 30
รูปแบบ
ช่วง
การขับขี่ ความเร็ว

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

ความเร็วเฉลี่ย ระยะทาง รูปแบบ
ช่วง
(km/h)
(km) การขับขี่ ความเร็ว

8.11
13.03
17.86
23.24
28.44
33.49
38.11
43.05
47.64

6.00
8.23
6.00
10.67
6.08
6.05
6.01
6.17
6.06

10
11
12
13
14
15
16
17

51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90

ความเร็วเฉลี่ย
(km/h)

ระยะทาง
(km)

54.53
57.95
64.09
68.57
73.11
77.07
83.64
89.24

6.02
6.19
6.59
6.03
6.50
10.10
6.00
6.01
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ภาคผนวก ฌ การวิเคราะห์สภาพจราจรเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วเฉลี่ยถนน
ส าหรั บ หั วข้อนี้ จะแสดงวิธีการวิเคราะห์ สภาพจราจรและจาแนกพฤติกรรมการขับขี่เมื่อ
ความเร็วเฉลี่ยถนนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะใช้ในการจาลองสถานการณ์เมื่อความเร็วเฉลี่ยถนนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากเดิม ซึ่งอาจจะทาการเปลี่ยนแปลงความเร็วเฉลี่ยถนนเพียงบางเส้น หรือจะเปลี่ยนแปลง
ถนนทุกเส้นก็ได้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานของสถานการณ์จาลองที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น ในขั้นตอนแรกจะต้อง
นาข้อมูลความเร็วเฉลี่ยของถนนเดิมมาคานวณการเปลี่ยนแปลงความเร็วถนนใหม่ สาหรับงานวิจัยนี้
จะกาหนดความเร็วเฉลี่ยถนนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นร้อยละ ของถนนทุกเส้นที่ทาการพิจารณา หลังจาก
คานวณความเร็วเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงความเร็วเฉลี่ยถนนจนได้ความเร็วเฉลี่ยถนนใหม่แล้ว จะทาการ
จาแนกพฤติกรรมการขับขี่ตามวิธีการในหัวข้อที่ 3.3.1.1 ใหม่อีกครั้งซึ่งจะทาให้ได้แผนผังร้อยละการ
กระจายตัวของระยะทางถนนในแต่ละช่วงความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงแค่ความเร็วเฉลี่ยของ
ถนนที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ปริมาณจราจรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยในลักษณะเดียวกัน หาก
ต้องการทราบถึงอัตราการใช้พลังงานของเมืองจะใช้ฐานข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ในเชิงอัตราการใช้
พลังงานมาคานวณร่วมกับปริมาณจราจรเพื่อหาอัตราการใช้พลังงานของเมืองดังแสดงวิธีการในหัวข้อ
ที่ 3.3.1.4 วิธีการดังกล่าวนี้จะทาให้สามารถวิเคราะห์ อัตราการใช้พลังงานของเมืองและปริ มาณ
พลังงานรวมที่เปลี่ยนแปลงไปได้จากสถานการณ์จาลองที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการ
เปลี่ยนแปลงไปที่จะเกิดขึ้นได้ รูปที่ 61-63 แสดงปริมาณจราจรในแต่ละช่วงความเร็ว ในกรณีฐานที่
สภาพจราจรไม่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อสภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้นที่มีความเร็วเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น 10
และ20%
30%

ร้อยละปริมาณจราจร (%)

กรณีฐาน
20%
10%
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เร่งด่วนเช้า

นอกเร่งด่วน

เร่งด่วนเย็น

รูปที่ 61 ปริมาณจราจรในกรณีที่สภาพจราจรเป็นปัจจุบัน
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40%

ร้อยละปริมาณจราจร (%)

เพิ่มขึ้น 10%
30%
20%
10%

0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เร่งด่วนเช้า

นอกเร่งด่วน

เร่งด่วนเย็น

รูปที่ 62 ปริมาณจารจรในกรณีที่สภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึน 10%
40%

ร้อยละปริมาณจราจร (%)

เพิ่มขึ้น 20%
30%
20%
10%
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เร่งด่วนเช้า

นอกเร่งด่วน

เร่งด่วนเย็น

รูปที่ 63 ปริมาณจารจรในกรณีที่สภาพจราจรคล่องตัวเพิ่มขึน 20%
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์
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