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ในเมืองใหญ่ๆ เชน่ กรุงเทพมหานคร ท่ีมกัจะพบเห็นภาพของการจราจรติดขดัอยูเ่สมอ นัน้ จากการตรวจสอบ

สภาพบรรยากาศของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง สว่นใหญ่จะมีฝุ่ นละอองมากมายฟุ้ งอยูใ่นอากาศ และฝุ่ นละอองหรืออีกนยั

หนึง่คือสารมลพิษ เหลา่นีน้บัวนัจะยิ่งมีปริมาณมากเกินมาตรฐาน และยงัมีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งชดัเจน  ยานยนต์สาร

ฉบบันี ้จงึขอน าเสนอข้อมลู เก่ียวกบัการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษจากรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซินและเคร่ืองยนต์

ดีเซลขนาดเล็กในประเทศไทย ซึง่เป็นการทดสอบท่ีชว่ยลดมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงผลกระทบตา่งๆ ท่ีเกิดจากมลพิษ 

ด้วยการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอเสียของรถยนต์ และก าหนดให้ปริมาณสารมลพิษไอเสียอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ปลอดภยัตอ่สิ่งแวดล้อม ส าหรับประเทศไทยจะมีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการควบคมุปริมาณสารมลพิษใหม่ เป็นการ

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R.83-05 (EURO 4) ซึง่ตรงกบัมาตรฐาน มอก. 2540-2554 และมอก. 2550-2554 ในปี 2555 นี ้

ด้วย ถึงแม้วา่ในรายละเอียดแล้วแตล่ะมาตรฐานจะแบง่ประเภทของการทดสอบ แตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐาน EURO 4 แบ่งการทดสอบรถยนต์ ออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะเคร่ืองยนต์ได้ ดังนี ้

1. รถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ท่ีจดุระเบดิด้วยประกายไฟ 

2. รถยนต์ขนาดเล็กท่ีใช้เคร่ืองยนต์ท่ีจดุระเบิดด้วยการอดั 

มาตรฐานตาม มอก. 2540-2554 เคร่ืองยนต์ที่ใช้จุดระเบิดด้วยวิธีใช้ประกายไฟ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ชนิดเชือ้เพลิง น า้มนัเบนซิน และหรือแก๊สโซฮอล์ 

2. ชนิดเชือ้เพลิง น า้มนัเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ร่วมกบัก๊าซธรรมชาตหิรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

3. พลงังานจากเชือ้เพลิงและอปุกรณ์สะสมก าลงัพลงังานไฟฟ้า เชน่ แบตเตอร่ี ตวัเก็บประจ ุล้อชว่ยแรงเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า ใช้ในการขบัเคล่ือนทางกล (Hybrid) 

มาตรฐานตาม มอก. 2550-2554 เคร่ืองยนต์ที่ใช้จุดระเบิดด้วยวิธีใช้การอัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ชนิดเชือ้เพลิง น า้มนัดีเซล 

2. ชนิดเชือ้เพลิง น า้มนัดีเซลร่วมกบัก๊าซธรรมชาตหิรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 



3. พลงังานจากเชือ้เพลิงและจากอปุกรณ์สะสมก าลงัพลงังานไฟฟ้า เชน่ แบตเตอร่ี ตวัเก็บประจ ุล้อชว่ยแรง

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ใช้ในการขบัเคล่ือนทางกล (Hybrid) 

ส าหรับการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอเสียของรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน ท่ีศนูย์ทดสอบ สถาบนัยาน

ยนต์ด าเนินการอยูส่อดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือการควบคมุปริมาณสารมลพิษ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ดงักลา่ว 

โดยแบง่ตามลกัษณะการทดสอบได้ ดงันี ้

- ลกัษณะท่ี 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลงัตดิเคร่ืองเย็น (T.HC,NOx และ CO) ดงัในตารางท่ี 1 

- ลกัษณะท่ี 2 ปริมาณสารมลพิษภายหลงัตดิเคร่ืองเบา (CO) จะท าการทดสอบ 2 สภาวะ ได้แก่ รอบเดนิปกติ

จะต้องมีปริมาณสารมลพิษไมเ่กิน 3.5%Vol และรอบเดนิเบาสงูกวา่ 2000 rpm แตไ่มเ่กิน 2500 rpm 

ปริมาณสารมลพิษจะต้องไมเ่กิน 4.5%Vol ตามประกาศของกระทรวงสิ่งแวดล้อม 

- ลกัษณะท่ี 3 ปริมาณสารมลพิษจากห้องเพลาข้อเหว่ียงวดัไอเสียจะต้องเป็นสญูญากาศ ไมมี่ Pressure 

(แรงดนัออกมาในระบบของห้องเพลาข้อเหว่ียง) 

- ลกัษณะท่ี 4 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย (VT-SHED) คา่ปริมาณสารมลพิษจะต้องไมเ่กิน 2 g/test 

- ลกัษณะท่ี 5 ความทนทานของอปุกรณ์ควบคมุสารมลพิษ โดยมากจะใช้คา่ท่ีก าหนดตามมาตรฐาน 

- ลกัษณะท่ี 6 ปริมาณสารมลพิษจากรถยนต์ท่ีอณุหภมูิต ่า (-7 องศาเซลเซียส) แตก่ารทดสอบนีต้าม

มาตรฐานไมไ่ด้มีการทดสอบในสภาวะนี ้เน่ืองจากเห็นว่าประเทศไทยไมมี่สภาวะแวดล้อมท่ีอณุหภมูิต ่าถึง

ขนาดตดิลบ (-) 

ตารางท่ี 1 แสดงคา่ปริมาณสารมลพิษไอเสีย EURO 4 (ส าหรับรถยนต์เบนซิน) 

หน่วยเป็น g/km 

ประภทรถยนต์ มวลอ้างอิง 
(kg) 

คาร์บอน 
มอนอกไซด์ 

ไฮโดร 
คาร์บอน 

ออกไซด์ของ 
ไนโตรเจน 

รถยนต์นัง่มวลเต็ม อตัราบรรทกุไมเ่กิน 2,500 kg - 1.00 0.10 0.08 
รถยนต์นัง่มวลเต็ม อตัราบรรทกุเกิน 2,500 kg หรือ ไมเ่กิน 1,305 1.00 0.10 0.08 
รถยนต์บรรทกุและรถยนต์นัง่ที่ดดัแปลงมาจากรถยนต์ เกิน 1,305 แตไ่มเ่กิน 1,760 1.81 0.13 0.10 
บรรทกุที่มีมวลเต็มอตัราบรรทกุไมเ่กิน 3,500 kg เกิน 1,760 2.27 0.16 0.11 

 

 

 



สว่นการทดสอบรถยนต์ขนาดเล็กท่ีใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล แบง่ตามลกัษณะการทดสอบ ได้ดงันี ้ 

- ลกัษณะท่ี 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลงัตดิเคร่ืองเย็น (HC+NOx ,NOx และ CO) จะท าการวดัปริมาณสาร

มลพิษไอเสียและสารมลพิษอนภุาคปริมาณของฝุ่ นละอองท่ีปนมากบัอากาศผสมกบัไอเสียจากการเผาไหม้

ของเคร่ืองยนต์ โดยน าฝุ่ นละอองมาชัง่น า้หนกัหาปริมาณของสารมลพิษวา่มีน า้หนกัเทา่ไร และจะต้องไม่

เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงคา่ปริมาณสารมลพิษไอเสีย EURO 4 (ส าหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก) 

หน่วยเป็น g/km 

ประภทรถยนต์ มวลอ้างอิง 
(kg) 

คาร์บอน 
มอนอก
ไซด์ 

ออกไซด์ของ 
ไนโตรเจน 

ไฮโดร 
คาร์บอน
รวมกบั
ออกไซด์
ของ

ไนโตรเจน 

สารมลพิษ
อนภุาค 

รถยนต์นัง่มวลเตม็ อตัราบรรทกุไม่เกิน 2,500 kg - 0.50 0.25 0.30 0.025 

รถยนต์นัง่มวลเตม็ อตัราบรรทกุเกิน 2,500 kg หรือ ไม่เกิน 1,305 0.50 0.25 0.30 0.025 
รถยนต์บรรทกุและรถยนต์นัง่ท่ีดดัแปลงมาจากรถยนต์ เกิน 1,305 แตไ่ม่เกิน 1,760 0.63 0.33 0.39 0.04 
บรรทกุท่ีมีมวลเตม็อตัราบรรทกุไม่เกิน 3,500 kg เกิน 1,760 0.74 0.39 0.46 0.06 

 

การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพษิ (OBD) 

 ตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้บงัคบัใช้ นอกจากเร่ืองของการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอเสียของรถยนต์ใน

ลกัษณะ/ประเภทตา่งๆแล้ว ยงัก าหนดให้มีการทดสอบระบบวินิจฉัยอปุกรณ์ควบคมุสารมลพิษ (OBD) ซึง่เป็นการ

วินิจฉยัอปุกรณ์ควบคมุสารมลพิษท่ีตดิตัง้ในรถยนต์ โดยการจ าลองให้เกิดความล้มเหลวกบัระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัการเคร่ืองยนต์หรือระบบควบคมุสารมลพิษ รวมถึงกระบวนการเพ่ือหาความทนทานของระบบวินิจฉยัอปุกรณ์ควบคมุ

สารมลพิษ 

 การทดสอบดงักลา่ว จะจ าลองการทดสอบ โดยเปล่ียนอปุกรณ์ท่ีควบคมุมลพิษไอเสีย ท่ีใช้งานได้ เป็นอปุกรณ์ท่ี

มีการเส่ือมสภาพแล้ว และทดสอบวา่ถ้ามีการใช้อปุกรณ์ท่ีมีการเส่ือมสภาพ ระบบ ECU จะสามารถแสดงคา่ความ

ผิดปกตบินแผงเรือนไมล์หน้าปัด โดยระบบจะต้องแสดงรูปเคร่ืองยนต์ และหากใช้เคร่ือง Scan Tool ตรวจสอบ Codes 

รหสัจะต้องตรงกบักลอ่ง ECU และ Scan Tool ท่ีอ่านได้ 



 นอกจากนัน้ เม่ือเปล่ียนใช้อปุกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพแล้ว ระบบเคร่ืองยนต์และกล่อง ECU จะต้องควบคมุคา่ปริมาณ

สารมลพิษไมใ่ห้เกินคา่มลพิษ รวมทัง้ต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดตามตารางท่ี 3 ส าหรับรถยนต์เบนซินและตารางท่ี 4 

ส าหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 

 ทัง้นีก้ารทดสอบ OBD มีการทดสอบเพียง 1 ตระกลู โดยจะท าการทดสอบเพียงรุ่นเดียว ด้วยการก าหนดปัจจยัท่ี

จดัอยูใ่นตระกลูระบบวินิจฉัยอปุกรณ์ควบคมุสารมลพิษเพียงอยา่งเดียว คือ 

1. เคร่ืองยนต์ 

- กระบวนการเผาไหม้ 

- วิธีการจา่ยน า้มนัเชือ้เพลิง 

- ประเภทเชือ้เพลิงท่ีใช้ 

2. ระบบควบคมุสารมลพิษ 

- ชนิดของแคทาลิตกิคอนเวอร์เตอร์ 

- ชนิดของตวัดกัจบัสารมลพิษอนภุาค 

- การฉีดอากาศทตุยิภมูิ 

- ระบบหมนุเวียนไอเสีย 

3. สว่นประกอบและการท างานของระบบวินิจฉยัอปุกรณ์ควบคมุสารมลพิษ 

- วิธีการตรวจวดั และวิธีการพบการท างานตวับง่ชีร้หสัผิดปกตใิห้ผู้ขบัทราบ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคา่ปริมาณสารมลพิษไอเสีย EURO 4 (ส าหรับรถยนต์เบนซิน) 

หน่วยเป็น g/km 

ประภทรถยนต์ มวลอ้างอิง 
(kg) 

คาร์บอน 
มอนอกไซด์ 

ไฮโดร 
คาร์บอน 

ออกไซด์ของ 
ไนโตรเจน 

รถยนต์นัง่มวลเต็ม อตัราบรรทกุไมเ่กิน 2,500 kg - 3.20 0.40 0.60 
รถยนต์นัง่มวลเต็ม อตัราบรรทกุเกิน 2,500 kg หรือ ไมเ่กิน 1,305 3.20 0.40 0.60 
รถยนต์บรรทกุและรถยนต์นัง่ที่ดดัแปลงมาจากรถยนต์ เกิน 1,305 แตไ่มเ่กิน 1,760 5.80 0.50 0.70 
บรรทกุที่มีมวลเต็มอตัราบรรทกุไมเ่กิน 3,500 kg เกิน 1,760 7.30 0.60 0.80 

 

 



ตารางท่ี 4 แสดงคา่ปริมาณสารมลพิษไอเสีย EURO 4 (ส าหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก) 

หน่วยเป็น g/km 

ประภทรถยนต์ มวลอ้างอิง 
(kg) 

คาร์บอน 
มอนอก
ไซด์ 

ไฮโดร 
คาร์บอน 

ออกไซด์
ของ 

ไนโตรเจน 

สารมลพิษ
อนภุาค 

รถยนต์นัง่มวลเตม็ อตัราบรรทกุไม่เกิน 2,500 kg - 3.20 0.40 1.20 0.18 

รถยนต์นัง่มวลเตม็ อตัราบรรทกุเกิน 2,500 kg หรือ ไม่เกิน 1,305 3.20 0.40 1.20 0.18 

รถยนต์บรรทกุและรถยนต์นัง่ท่ีดดัแปลงมาจากรถยนต์ เกิน 1,305 แตไ่ม่เกิน 1,760 4.00 0.50 1.60 0.23 

บรรทกุท่ีมีมวลเตม็อตัราบรรทกุไม่เกิน 3,500 kg เกิน 1,760 4.80 0.60 1.90 0.28 

 

 มาตรฐานเลม่นี ้บงัคบัครอบคลมุการทดสอบรถยนต์ท่ีใช้พลงังานจากเชือ้เพลิงและจากอปุกรณ์สะสมก าลงั

พลงังานไฟฟ้า (Hybrid) โดยใช้เกณฑ์คา่แสดงผลปริมาณสารมลพิษเกณฑ์เดียวกนั 

 

 

 


