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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
การลดก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็น
ประเด็นท่ีจะทวคีวามเข้มข้นข้ึนในระยะข้างหน้า เพราะนอกจากก๊าซเรอืนกระจก
จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อชีวติ ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย 
อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า(โลจิสติกส์) ถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
ท่ัวโลกต่างให้ความส าคัญในการพยายามลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ท่ีปลดปล่อยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการขนส่ง

โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) คือกระบวนการจัดการท้ังหมดท่ีเก่ียวกับ                    
การขนส่งสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นแนวทางท่ีถูกยกเป็นวาระส าคัญและ
สอดคล้องกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พ.ศ. 2564-2573 สาขา
คมนาคมขนส่งท่ีต้องการลดก๊าซเรือนกระจกรวม 41 MtCO2e (ล้านตันของก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งแบ่งเป็น 1)มาตรการเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง 
(เป้าหมาย 23 MtCO2e) 2)มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานคมนาคมขนส่ง 
(8 MtCO2e) 3)มาตรการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในยานพาหนะ (10 MtCO2e) 

บทความน้ีจะเน้นการประเมินการลด CO2 ตามมาตรการการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ซ่ึงมีเป้าหมาย 10 MtCO2e รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง โดยมี 3 แนวทางดังน้ี 
1)การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพท่ีสามารถปฏิบัติได้สะดวกท่ีสุด โดยประเมินว่า หาก
ต้องการลด CO2 เป็นจ านวน 0.1 MtCO2e ซึ่งคิดเป็น 1% ของเป้าหมาย จะต้องมี
รถบรรทุก 6 ล้อปรบัเปล่ียนการใช้เชื้อเพลิงจาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 9,500 คัน/ปี 
หรอืรถบรรทุก 18 ล้อราว 5,550 คัน/ปี 2)การใช้เทคโนโลยีดักจับ CO2 เป็นแนวทาง
ท่ีอาจมีอุปสรรคจากข้อจ ากัดของอุปกรณ์ จึงต้องรอการปรับปรุงในอนาคต และ 
3)การสนับสนุนให้ใช้รถบรรทุก Zero Emission Vehicle (ZEV) แทนรถบรรทุก
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ท่ีแม้ว่าปัจจุบันจะยังมีราคาท่ีสูง แต่ประเมินว่า
ผลประโยชน์สุทธิจากการใช้รถบรรทุก ZEV จะสามารถชดเชยส่วนต่างราคารถ
และค่าใช้จ่ายในการใช้งานระหว่างรถ ZEV และ ICE ภายใน 3-4 ปี ในระยะข้างหน้า 
การสนับสนุนให้ใช้รถบรรทุก ZEV เฉล่ียราวปีละ 3.76หม่ืนคัน จากจ านวนรถบรรทุก
จดทะเบียนใหม่ท่ีคาดราวปีละ 5.1-6.6 หม่ืนคันจากปัจจุบันจนถึงปี 2573 จะท าให้
การปลดปล่อย CO2 ในปี 2573 ลดลงราว 5MtCO2e หรอืราวคร ึ่งหน่ึงของเป้าหมาย
ในการลด CO2 จากมาตรการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 535 
ล้านบาท เม่ือประเมินจากราคาคารบ์อนเครดิตเฉล่ียของประเทศไทยในปี 2565 
ท่ี 107 บาทต่อ tCO2

นอกจากน้ี การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามแนวทางท่ี 1  จะท าให้มีความต้องการน้ามัน
ปาล์มเพ่ิมข้ึนราว 1.65 พันล้านบาทต่อปี ส่วนการปรับใช้รถบรรทุก ZEV ตาม
แนวทางท่ี 3  จะท าให้มูลค่าตลาดรถบรรทุก ZEV รวมระหว่างปี 2565-2573 จะสูงถึง 
1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

เผยแพร:่ พฤศจกิายน 2022

พชรพจน์ นันทรามาศ สุปรย์ี ศรสี าราญ สุคนธ์ทิพย์ ชัยสายัณห์
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 ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะเพ่ือลด CO2 ท่ี 10 MtCO2e  
การลดก๊าซเรอืนกระจกควรเริม่ท่ีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทาง

รถบรรทุกเพราะมีแนวโน้มท่ีจะปล่อยมลพิษมากท่ีสุด 

แนวทางการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาค
การขนส่งสินค้าของไทยควรเป็นอย่างไร?

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกควรท าอย่างไร
เพ่ือช่วยลดก๊าซเรอืนกระจก?

โลจสิติกส์สีเขียว (Green Logistics)

หมายเหต:ุ - CO2 เป็นก๊าซเรอืนกระจกท่ีถูกปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศและมีอทิธิพลต่อการเกิดการสะสมพลังงานความรอ้นในชั้นบรรยากาศมากท่ีสุด 
- MtCO2e ล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 
- Internal Combustion Engine (ICE) เครื่องยนต์สันดาบภายในท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซลิ

การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีดักจับมลพิษ

สรา้งความต้องการ
น้ามันปาล์มเพ่ิมข้ึนอีก

37 ล้านลิตร/ปี 

คิดเป็นมูลค่าราว 

1.65 พันล้านบาท/ปี

อาจยังมีอุปสรรคในการ
ใชง้านท้ังในด้านขนาด ราคา และ
การใช้งานของอปุกรณ์ ซึ่งอาจต้อง

รอการปรบัปรุงในอนาคต 

มีมูลค่าตลาด
สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท

คือ กระบวนการจัดการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้า
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประโยชน์จากการปฏิบัติตามแนวทาง
Green Logistics

 ต้นทุนการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารลดลง 

 เพ่ิมโอกาสทางการค้า 

ภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กร
ท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม

 ต้นทุนการด าเนินธุรกิจลดลง 

เปล่ียนเชื้อเพลิงจาก B7 เป็น B20

รถบรรทุก
6 ล้อ                18 ล้อ

9,500
คัน/ปี 

5,550
คัน/ปี 

หรอื

การเปล่ียนไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้า 
(Zero Emission Vehicle: ZEV) 

ลด CO2 ลง 
0.1 MtCO2e 

(1% ของเป้าหมายการใช้เช้ือเพลิง
ชีวภาพส าหรบัยานพาหนะท่ี 

10 MtCO2e) 

คาดวา่จะสามารถชดเชยส่วนต่างราคา
รถและค่าใช้จ่ายในการใช้งานระหว่าง
รถ EV และ ICE ภายใน 3-4 ปี

ในปี 2573 หากมีการใช้รถบรรทุก 
ZEV เพ่ิมข้ึน 3.4 แสนคัน (เฉล่ีย 3.76 หมื่น
คัน/ปี) จะท าให้.....

ลด CO2 ลง 
5 MtCO2e 

(50% ของเป้าหมายการใช้เช้ือเพลิง
ชีวภาพส าหรบัยานพาหนะท่ี 

10 MtCO2e) 

และ

Krungthai COMPASS มองวา่ ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตรถบรรทุกไฟฟ้า 
เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ส าคัญของโลกและมีระบบนิเวศท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ท าให้มีศักยภาพในการต่อยอดสู่ฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายท่ีส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) บุคลากรท่ีมีทักษะ
เก่ียวข้อง 2) มาตรการสนับสนุนการผลิตและการจัดการแบตเตอรีท่ี่ใช้แล้ว 3) การขยายสถานี
ชาร์จไฟฟ้า 4) มาตรการสนับสนุนการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า และ 5) การขนส่งเพ่ือส่งออก
รถบรรทุกไฟฟ้า
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การลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก1 ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้สภาพทางภูมิอากาศมี

ความแปรปรวนมากข้ึน ถือเป็นความท้าทายของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกในระยะข้างหน้า  

เพราะนอกจากก๊าซเรอืนกระจกจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีส่งผล

ต่อชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนและส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของการปลดปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกรายอุตสาหกรรม ข้อมูลจาก Climate Watch ของ World Resource 

Institute สถาบันวจิัยนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาจากสหรัฐฯ พบว่า 

ในปี 2562 อุตสาหกรรมท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 3 ล าดับแรกของโลก คือ 

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและความรอ้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 15.88 

พันล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtCO2e) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 

31% ของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากอุตสาหกรรมท้ังหมด ตามด้วยอุตสาหกรรม

ขนส่งและโลจิสติกส์ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 9.74 GtCO2e ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 

19% และอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสรา้ง 6.3 GtCO2e ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 12%2

1 ก๊าซเรอืนกระจก คือก๊าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืนรงัสีความรอ้นหรอืรงัสีอินฟาเรดได้ดี ซ่ึงเม่ือมีก๊าซเหล่าน้ีในช้ันบรรยากาศมากข้ึน
จะส่งผลให้ช้ันบรรยากาศมีการกักเก็บรงัสีความร้อนไว้มากข้ึน ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของช้ันบรรยากาศเพ่ิมข้ึน (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม) ก๊าซเรอืนกระจก ประกอบไปด้วย ก๊าซ 7 ชนิด ได้แก่ คารบ์อนไดออกไซด์ (Carbon dioxide: CO2) มีเทน (Methane: CH4) 
ไนตรสัออกไซด์ (Nitrous oxide: N2O) กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (HFCs) กลุ่มก๊าซเปอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (PFCs) ซัลเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride: SF6) ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (Nitrogen trifluoride: NF3) โดยคารบ์อนไดออกไซด์เป็น
ก๊าซเรอืนกระจกท่ีถูกปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศและมีอิทธิพลต่อการเกิดการสะสมพลังงานความรอ้นในช้ันบรรยากาศมากท่ีสุด

2 ข้อมูลในปี 2562 ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีการบันทึกล่าสุด
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โลจสิติกส์สีเขียว (Green Logistics) คือการจดัการกระบวนการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับ

การเคลื่อนย้ายสินค้า วตัถดิุบ และข้อมูลสารสนเทศ ต้ังแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้าของ

โซอุ่ปทาน ท้ังไปข้างหน้าและย้อนกลับ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดผลกระทบเชิงลบ

ต่อระบบนิเวศท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ท้ังหมด ได้แก่ การขนส่ง 

การบรหิารสินค้าคงคลัง การเลือกท่ีต้ังและการจัดการคลังสินค้า การจัดซื้อและจัดหา

สินค้า การพยากรณ์อุปสงค์ การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ การส่ือสารด้านโลจิสติกส์

และการด าเนินการด้านค าส่ังซื้ อ การบรกิารลูกค้า และโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดย 

Green Logistics นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนและท าให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งและกระจายสินค้า รวมท้ังเสรมิสรา้งศักยภาพทางการ

แข่งขันในยุคการค้าเสรอีีกด้วย3

ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน แผนปฏิบัติงานโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics 

Action Plans) ได้ถูกยกขึ้นเป็นวาระส าคัญและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รบัแนวทาง

ในการน ามาปรบัใช้แล้ว ต้ังแต่การประชุมรฐัมนตรคีมนาคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ครัง้ท่ี 13 (The 13th ASEAN Transport Ministers’ Meeting) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซีย 

>> Green Logistics คืออะไรและมีแนวทางการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง?

ในช่วงท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและความรอ้นได้มีความพยายามในการ

ลดการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจก และหันมาใช้เชื้อเพลิงและ

แหล่งพลังงานหมุนเวยีน รวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึนแล้ว ขณะท่ีอุตสาหกรรมขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) 

อาจยังไม่เห็นชัดเจนนัก บทความน้ีจึงจะพาท่านผู้อ่านมาท าความรูจ้ักกับการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร หรอืเป็นท่ี

รูจ้ักในแนวทางโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) โดยจะเน้นการลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกในการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกเป็นหลัก และท าการวเิคราะห์ถึง     

ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินนโยบายต่อไป 

3 จากบทความ โลจิสติกส์สีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิชัย เหล่ียวเรอืงรตัน์ และ Logisticscafe.com
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แนวทางการปฏิบัติ (Best practices) ของ Green Logistics สามารถแบ่งได้เป็น 

6 แนวทาง4 ได้แก่ 

1. การเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Model Shift) คือการเปล่ียนรูปแบบ

การขนส่งสินค้าจากรูปแบบท่ีมีการปลดปล่อยมลภาวะสูง เช่น การขนส่งทางถนน

ด้วยรถบรรทุก ไปสู่รูปแบบการขนส่งสินค้าท่ีปลดปล่อยมลพิษน้อยกว่า เช่น 

การขนส่งทางรางด้วยรถไฟ 

2. การขนส่งสินค้ารว่มกัน (Joint Transportation) คือการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

การขนส่งสินค้า (Load efficiency) โดยการรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการ 

โลจิสติกส์หลายรายเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ลดพ้ืนท่ีว่างในการขนส่งสินค้าในแต่ละ

คราว รวมท้ังลดการขนส่งเท่ียวเปล่าและการบรรทุกสินค้าให้เต็มรถ (Backhaul

&Full Truck Load) แต่ก็ต้องไม่เกินพิกัดน้าหนักท่ีกฎหมายก าหนดเพราะการท่ี

รถบรรทุกน้าหนักเกินพ้ืนถนนรองรบัได้ ก็ถือเป็นการท าลายส่ิงแวดล้อมเช่นกัน 

3. การรวมและการจัดวางต าแหน่งท่ีต้ังของคลังสินค้าหรอืศูนย์กระจายสินค้า 

(Unification and Relocation of Cargo Bases) คือการจัดวางต าแหน่ง

ท่ีต้ังของคลังสินค้าหรอืศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือลดระยะทางในการขนส่งและรอสินค้า

ของผู้ซื้อหรอืผู้ส่ังออเดอรท้ั์งหมด (Lead Time) และลดระยะเวลาการขนส่งสินค้า 

(Delivery Time) ซึ่งจะท าให้การปลดปล่อยมลพิษจากการขนส่งสินค้าลดลงตาม

ระยะเวลาท่ีขนส่งด้วย ท้ังน้ี รวมถึงการรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการหลายราย

ไว้ท่ีจุดพักสินค้า แล้วจัดเส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้ารว่มกันด้วย

4. เทคโนโลยี คือการใช้เทคโนโลยีในการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2 emission) 

และมลพิษ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้ยานพาหนะ

ท่ีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ดักจับ

มลพิษจากท่อไอเสีย การใช้เคร ื่องวัดความเรว็ (tachometer) เพ่ือตรวจสอบ

การให้บรกิารของยานพาหนะ Eco-Wrapping เน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษรไีซเคิล และปรับเปล่ียนบรรจุ

ภัณฑ์จากกระดาษมาเป็นพลาสติกท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

5. โครงสร้างพ้ืนฐาน คือการสรา้งและการดูแลบ ารุงรกัษา ฟื้ นฟูสภาพโครงสรา้ง

พ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สถานีขนส่งสินค้า สถานีรถไฟ ท่าเรอื สนามบิน 

สถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือท าให้การขนส่งสินค้าในภาพรวมเป็นได้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งในอนาคตจะมีส่วน

ในการรบัส่งข้อมูลท่ีใช้ด าเนินการในกิจกรรมขนส่งสินค้าด้วย 

6.นโยบายภาครัฐ การสรา้งความรว่มมือระหว่างประเทศ คือการออกนโยบายและ

การสรา้งความรว่มมือระหว่างประเทศระหว่างภาครฐัของประเทศต่างๆ เพ่ือลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษในภาคการขนส่ง ท้ังการขนส่งสินค้าและ            

การขนส่งผู้โดยสาร (รูปท่ี 1)

4 จากบทความ ASEAN-Japan Best Practice Green Logistics, November 2018, ASEAN-Japan Transport Partnership 
และมีการเพ่ิมเติมโดย Krungthai COMPASS
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จะเห็นได้ว่าแนวทางการปฏิบัติ (Best practices) ของ Green Logistics ท้ัง 6 แนวทาง

ค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกมิติในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการขนส่งท้ังสินค้า

และผู้โดยสาร ซึ่งเก่ียวข้องกับบุคลากรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ 

ASEAN ท่ีจะต้องน าไปด าเนินการในแนวทางแผนปฎิบัติเป็นโครงการย่อยในรายละเอียด 

ต่อไป

รูปท่ี 1 แนวทางการปฏิบัติ (Best practices) ของ Green Logistics สามารถแบ่งได้เป็น 6 แนวทาง

ที่มา: ขอ้มูลจากบทความ ASEAN-Japan Best Practice Green Logistics, November 2018, ASEAN-Japan Transport Partnership และมี
การเพ่ิมเติมโดย Krungthai COMPASS

>> ท าไมภาครฐัและเอกชนต้องปฏิบัติตามแนวทาง
Green Logistics?

องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีรับปฏิบัติแนวทาง Green Logistics นอกจากจะเป็น               

ท่ียอมรบัในภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว Green Logistics ยัง

ส่งเสรมิให้การใช้พลังงานในการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปลดปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลังงานในกิจกรรมทางธรุกิจลดลง ซึ่งจะส่งผลดังน้ี

1. ต้นทนุการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารลดลง เช่น การปรบัเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง

สินค้าจากทางรถบรรทุกท่ีมีค่าขนส่งอยู่ท่ี 1.72 บาท/ตัน-กิโลเมตร เป็นการขนส่ง

ทางรถไฟ จะท าให้ค่าขนส่งลดลงไปอยู่ท่ี 0.93 บาท/ตัน-กิโลเมตร5 การใช้รถพลังงาน

ไฟฟ้าท าให้มีค่าใช้จ่ายต่อปีลดลง จากค่าซ่อมบ ารุงและต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงท่ี

ถูกลง 

5 โครงการศึกษาพัฒนาปรบัปรุง บ ารุงรกัษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจ าลอง เพ่ือบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร 
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) (2554) 

1 2 3

4 5

การเปล่ียนรูปแบบ
การขนส่งสินค้า
(Model Shift) 

การขนส่งสินค้ารว่มกัน 
(Joint Transportation) 

การรวมและการจัดวาง
ต าแหน่งท่ีต้ังของคลัง

สินค้าหรอืศูนย์กระจายสินค้า
(Unification and 

Relocation of Cargo 
Bases) 

เทคโนโลยี โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
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2. ต้นทนุการด าเนินธรุกิจลดลงจากปัจจยัต่างๆ เช่น การจ่ายภาษีถูกลง เน่ืองจากภาครฐั

มีมาตรการและนโยบายส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน เช่น กรมการขนส่งทางบก

ของไทยมีการลดภาษีป้ายรายปีให้คร ึ่งหน่ึง ส าหรบัรถบรรทุกท่ีใช้พลังงานทดแทน

3. การเพ่ิมโอกาสทางการค้า เน่ืองจากในปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกเร ิม่มีมาตรการ

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเข้มข้นข้ึน หากบรษัิทไม่มีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม อาจจะเป็น

อุปสรรคทางการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงการค้าเสร ี(Free Trade Area: FTA) 

กับประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวาง ท าให้ต้องมีการปรบัตัวใน

การท าธุรกิจให้สอดคล้องกับกติกาการค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO 26000 

ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีจะสมบูรณ์ 

ซึ่งเร ิม่ใช้แล้วต้ังแต่ปี 2553

องค์กรเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ได้ออกแนวปฎิบัติส าหรบับรรษัทข้ามชาติ (OECD 

Guidelines for Multinational Enterprise) ท่ีเสนอให้บรรษัทข้ามชาติในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate 

Social Responsibility: CSR) และติดต่อค้าขายเฉพาะคู่ค้าท่ีมี CSR เท่าน้ัน โดย

การปลดปล่อยมลพิษในการด าเนินกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจ เช่น การผลิต 

การให้บรกิาร การขนส่งสินค้า ถือเป็นการประกอบธุรกิจอย่างรบัผิดชอบต่อสังคม 

(Socially Responsible Business Practices) ซึ่งเป็น CSR ประเภทหน่ึงด้วย

Green Logistics เป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกได้ให้ความส าคัญมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเกิด

จากการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านสภาวะอากาศ มลพิษจากการด าเนินธุรกิจ 

อีกท้ัง กฎกติกาการค้าท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ภาครฐัและภาคเอกชนของประเทศ

ต่างๆ ต้องปรบัตัวหันมาปฎิบัติตามแนวทาง Green Logistics อย่างเข้มข้นมากขึ้น

ในอนาคต ในส่วนถัดไป บทความนี้จะน าเสนอสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

และแผนการในการลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดจากการปลดปล่อยจากการขนส่งสินค้า

ในรปูแบบต่างๆ ของประเทศไทย
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Section2

แนวทาง
การลด
ก๊าซเรอืนกระจก
ในภาคการขนส่ง
สินค้าของไทย
ควรเป็นอย่างไร?
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ในช่วงปี 2560-2564 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 

(CO2) เฉลี่ย 255 MtCO2e (ล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า) ต่อปี ซึ่ง 

CO2 เป็นก๊าซเรอืนกระจกท่ีถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศและมีอิทธิพลต่อการเกิดการสะสม

พลังงานความรอ้นในชั้นบรรยากาศมากท่ีสุด (สัดส่วนมากกว่า 80% ของการปลดปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมด) โดย CO2 เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิง

ฟอสซิล การเผาท าลายป่าไม้ การเผาไหม้วัชพืชหรอืส่วนเหลือใช้ของพืชท่ีไม่ต้องการแล้ว 

ซึ่งในช่วงปี 2560-2564 การผลิตไฟฟ้าเป็นสาขาท่ีปลดปล่อย CO2 มากท่ีสุดเฉล่ียราว 

36% รองลงมาคือ สาขาการขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการปลดปล่อย CO2

ใกล้เคียงกันท่ีราว 29% (รูปท่ี 2) ซึ่งล าดับสาขาท่ีมีการปลดปล่อย CO2 มากท่ีสุดของ

ประเทศไทยค่อนข้างสอดคล้องกับล าดับสาขาท่ีมีการปลดปล่อย CO2 มากท่ีสุดของโลก 

>> สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย
เป็นอย่างไร?
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ท้ังน้ี ปรมิาณการปลดปล่อย CO2 เฉล่ียท่ีสูงถึง 255 MtCO2e จ าเป็นต้องใช้การปลูก

กลุ่มพรรณไม้รอบรัว้กินได้ เช่น มะม่วง มะขาม กระท้อน ขนุน ทุเรยีน ท่ีมีศักยภาพ

ในการกักเก็บก๊าซเรอืนกระจกราว 1.21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่/ปี 

ถึงราว 210 ล้านไร ่หรอืประมาณ 43 เท่าของพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในการ

กักเก็บมลพิษดังกล่าว6

การปลดปล่อย CO2 ในช่วงท่ีมีการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ลดลง แต่ในปี 2565 และ 

2566 มีแนวโน้มท่ีจะปรบัเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตัว ในช่วงปี 2563 และ 

2564 ท่ีผ่านมา ปรมิาณ CO2 ท่ีปลดปล่อยออกมามีจ านวนลดลงเพียงเล็กน้อย 

ถึงแม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ชะลอตัวลงจากภาวะการ lockdown ในช่วง

การแพรร่ะบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ดี การปลดปล่อย CO2 ในปี 2565 มีแนวโน้ม

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้ นตัว ท าให้มีการใช้พลังงานและการขนส่ง 

มากข้ึนกว่าในช่วงท่ีผ่านมา โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 การปลดปล่อย CO2

ได้มีการปรบัตัวข้ึนกว่า 5.6% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และคาดว่าใน

ปี 2566 การปลดปล่อย CO2 มีแนวโน้มท่ีจะปรบัตัวข้ึนต่อเน่ือง หากไม่ได้รบัการจัดการ

ในการลดการปลดปล่อยอย่างเป็นรูปธรรม (รูปท่ี 2)

รูปท่ี 2 สถิติการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานตามสาขา รายปีและครึ่งปีแรก
ของปี 2564 และปี 2565 

หน่วย: MtCO2e (ล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า) 

ที่มา: ขอ้มูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

6 ประมาณการโดย Krungthai COMPASS จากข้อมูลในเอกสาร ปลูกต้นไม้...ช่วยลดโลกรอ้นได้ยังไงนะ?, องค์การบรหิารจัดการ
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

ผลิตไฟฟ้า           ขนส่ง         อุตสาหกรรม        อื่นๆ

96 94 94 91 88

45 43

73 75 77 75 69

33 39

70 78 70 70 77

39 43

20 16 16 13 13

7 7

2560 2561 2562 2563 2564 1H2564 1H2565

259 263 257 249
(-3.5%YoY)

125

247
(-0.6%YoY)

132
(+5.6%YoY)
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>> สถานการณ์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
ประเทศไทยเป็นอย่างไร?

ส าหรบัประเทศไทย เมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ 

(รา่ง) แผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 (Thailand’s 

Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030: 

NDC Roadmap 2021-2030) เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศร้อยละ 20 หรอืท่ี 111 MtCO2e ภายใน             

ปี 2573 โดย 3 สาขาหลักท่ีมีศักยภาพท่ีจะลดก๊าซเรอืนกระจกรวมได้ถึง 115.6 MtCO2e 

ได้แก่ 1. สาขาพลังงานและขนส่ง 113 MtCO2e แบ่งเป็นสาขาพลังงาน 72 MtCO2e และ 

สาขาขนส่งท้ังในด้านการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า 41 MtCO2e 2. สาขาการจัดการ

ของเสีย 2 MtCO2e และ 3. สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  

0.6 MtCO2e แล้วมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกของหน่วยงานต่อไป

ในส่วนสาขาขนส่ง ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงาน

หลักท่ีรับผิดชอบและสนับสนุนการด าเนินการ สนข. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซ

เรอืนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่ง ในการลดก๊าซเรอืนกระจก

ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 41 MtCO2e โดยแผนปฎิบัติการแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 

1. มาตรการเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจก 23 MtCO2e 

2. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานคมนาคมขนส่ง 8 MtCO2e และ 3.มาตรการ

ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะ 10 MtCO2e (รูปท่ี 3)

รูปท่ี 3 แผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 รายสาขา โดย 3 สาขาหลักท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะลดก๊าซเรอืนกระจกรวมได้ถึง 115.6 MtCO2e ได้แก่ 1. สาขาพลังงานและขนส่ง 113 MtCO2e 
2. สาขาการจดัการของเสีย 2 MtCO2e และ 3. สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
0.6 MtCO2e 

ที่มา: ขอ้มูลจากกองประสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม่ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

หน่วย: MtCO2e (ล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า) 

สาขาขนส่ง

41

สาขาพลังงาน

72

รวม 115.6 MtCO2e

สาขาการจดัการของเสีย 

2 1

สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

การเปล่ียนรูปแบบ
การเดินทาง

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ
ส าหรบัยานพาหนะ

23

10
8
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ซึ่งจากการพิจารณาท้ัง 3 มาตรการ เพ่ือสนับสนุนแนวทางปฏิบัติของ Green 

Logistics ในการขนส่งสินค้า พบว่า โครงการและแผนงานย่อยในมาตรการท่ี 1 และ 2 

ค่อนข้างเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ Green Logistics โดยเฉพาะในการเปล่ียน

รูปแบบการขนส่งสินค้า (Model Shift) การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน การออกนโยบาย

ภาครัฐและการสร้างความรว่มมือระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี เราพบว่า มาตรการใช้

เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะในการขนส่งสินค้าหรอืการปรบัเปลี่ยนยานพาหนะ

ขนส่งสินค้าเป็นระบบไฟฟ้ายังมีไม่มากนัก เราจึงจะวิเคราะห์ถึงแนวทางในการลด 

ก๊าซเรอืนกระจกในรายละเอียดเพ่ือสนับสนุนมาตรการน้ีต่อไป 

ส าหรบัไทย ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการขนส่งทางรถบรรทุกเป็น

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีจ านวนสูงท่ีสุดและมีแนวโน้มท่ีจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่ีปล่อย

มลพิษมากท่ีสุดด้วย จากฐานข้อมูล Enlite จ านวนผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์

ของประเทศไทยในปี 2564 สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการขนส่ง

ทางถนน ซึ่งใช้พาหนะรถบรรทุกส่ีล้อ หกล้อ และรถหัวลาก มีจ านวน 13,187 ราย มี

รายได้รวมราว 5.25 แสนล้านบาท 2. ผู้ประกอบการสนับสนุนส่งออกน าเข้า เช่น นายหน้า

ด าเนินการพิธีการศุลกากร (ชิปปิ้ ง) มีจ านวน 4,627 ราย มีรายได้รวมราว  4.25 แสนล้าน

บาท 3. ผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า มีจ านวน 724 ราย มีรายได้รวมราว 5.2 หม่ืน

ล้านบาท 4. ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล มีจ านวน 212 ราย มีรายได้รวมราว  

3.1 หม่ืนล้านบาท และ 5. ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีจ านวน 70 ราย มี

รายได้รวมราว 2.1 หม่ืนล้านบาท (รูปท่ี 4)

รูปท่ี 4 จ านวนและรายได้ของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า) ของไทยในปี 2564 

ที่มา: ขอ้มูลจาก Enlite วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 2565)
หมายเหตุ:  ISIC Code  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน: H493230, H493310-40, H49339, H531000,H532000 ผู้ประกอบการสนับสนุนส่งออกน าเขา้: 

H522140-90, H522210, H522290, H522310, H522390, H522410-20 และ H522910-90 ผู้ประกอบการคลังสินค้า: H521010, H521020, 
H521090 ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล: H501210, H501220 และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ: H512010, H512020

13,187

ขนส่งสินค้า
ทางถนน

สนับสนุนส่งออก
น าเข้า

คลังสินค้า ขนส่งสินค้า
ทางทะเล

ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ

4,627

724 212 70

525,363

425,557

52,717
31,323 21,794

จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)        รายได้ผู้ประกอบการ (ล้านบาท)
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ในด้านการปลดปล่อย CO2 จากรูปแบบการขนส่งสินค้าต่างๆ ข้อมูลของสถาบันวจิัย 

Logistics Research Centre มหาวทิยาลัย Heriot-Watt University ประเทศอังกฤษ 

พบว่า การขนส่งสินค้าทางอากาศปลดปล่อย CO2 มากท่ีสุดถึง 602 กรมัคารบ์อนไดออกไซด์

ต่อตัน-กิโลเมตร (g CO2/tonne-km) ตามด้วยการขนส่งทางถนน ทางเรอื และทาง

รถไฟ ท่ี 62 31 และ 22 g CO2/tonne-km ตามล าดับ ส่วนการขนส่งท่ีมีการปลดปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์น้อยท่ีสุด คือ การขนส่งทางท่อ (Pipeline) ท่ี 5 CO2/tonne-km

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ขนส่งสินค้าท่ีมีสถานะเป็นของเหลวหรอืก๊าซ (รูปท่ี 5)

รูปท่ี 5 ประมาณการปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่อยจากการขนส่งในรูปแบบต่างๆ 

ที่มา: ขอ้มูลจากบทความ Measuring and Managing CO2  Emissions of European Transport Logistics Research Center Heroit-Watt 
University Edinburg, UK 

หมายเหตุ: การประมาณการมีการเปรยีบเทียบกับสถาบนัและแหล่งอื่นๆ แล้ว 

หน่วย: g CO2/tonne-Kilometer (กรมั ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ตัน-กิโลเมตร)

ซึ่งเม่ือเปรยีบเทียบปรมิาณ CO2 ท่ีปลดปล่อยจากการขนส่งในรูปแบบต่างๆ จะเห็น

ได้ว่าผู้ประกอบการในกลุ่มขนส่งทางรถบรรทุกเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนผู้ประกอบการท่ี

มากท่ีสุด และกลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีแนวโน้มท่ีจะปลดปล่อย CO2 จากการขนส่ง

มากท่ีสุดด้วย 

การขนส่ง
ทางอากาศ

การขนส่งทาง
ถนนด้วย
รถบรรทุก

การขนส่งทางน้า
ด้วยเรอืท้องแบน

(Barge)

การขนส่ง
ทางถนนและราง

การขนส่ง
ทางราง

การขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์

ทางน้า

การขนส่ง
ทางท่อ

58
222631

62

602
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ด้านพาหนะในการให้บรกิารขนส่งทางบกหรอืรถบรรทกุสินค้า ณ กันยายน 2565 ประเทศ

ไทยมีจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมอยู่ท่ี 1,217,179 คัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 

9 ลักษณะตามการใช้งาน จากการแบ่งของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ ลักษณะท่ี 1 

กระบะบรรทุก มีจ านวน 630,739 คัน ลักษณะท่ี 2 ตู้บรรทุก มีจ านวน 98,752 คัน 

ลักษณะท่ี 3 บรรทุกของเหลว มีจ านวน 22,920 คัน ลักษณะท่ี 4 บรรทุกวัสดุอันตราย มี

จ านวน 11,207 คัน ลักษณะท่ี 5 บรรทุกเฉพาะกิจ มีจ านวน 99,272 คัน ลักษณะท่ี 6 

รถพ่วงมีจ านวน 110,929 คัน ลักษณะท่ี 7 รถก่ึงพ่วง มีจ านวน 131,112 คัน ลักษณะท่ี 8 

รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว มีจ านวน 1,584 คัน และลักษณะท่ี 9 รถลากจูง มีจ านวน 

102,648 คัน โดยรถบรรทุกในลักษณะท่ี 1-5 และลักษณะท่ี 9 เป็นรถท่ีมีการใช้เคร ื่องยนต์

ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซจากการไหม้ ขณะท่ีรถบรรทุกลักษณะท่ี 6-8 เป็นเพียงรถพ่วง

เพ่ือบรรทุกสินค้าเท่าน้ัน (รูปท่ี 6)

อย่างไรก็ดี ปัจจบุัน ประเทศไทยมีรถบรรทกุท่ีใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนท่ียังน้อยมากเมื่อเทียบกับ

รถบรรทกุท่ีใช้เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม โดยในจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนท้ังหมด 

1,217,179  คัน ณ กันยายน 2565 เชื้อเพลิงท่ีนิยมใช้ในรถบรรทุกมากท่ีสุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ 1.ดีเซล 936,557 คัน (สัดส่วน 76.95% ของจ านวนรถบรรทุกท้ังหมด) 2.ไม่ใช้

เชื้อเพลิง 243,637 คัน (20%) 3.เชื้อเพลิง CNG 27,384 คัน (2.25%) 4.ไม่ระบุเชื้อเพลิง 

8,101 คัน (0.66%) 5.เชื้อเพลิงเบนซิน 565 คัน (0.046%) ขณะท่ีรถบรรทุกเชื้อเพลิง

ไฟฟ้ามีจ านวนเพียง 22 คัน หรอืเพียง 0.002% ของจ านวนรถบรรทุกท้ังหมด ท้ังน้ี 

คาดว่ารถบรรทุกท่ีไม่ใช้เชื้อเพลิงได้แก่ รถบรรทุกลักษณะท่ี 6 รถพ่วง รถบรรทุก

ลักษณะท่ี 7 รถก่ึงพ่วง รถบรรทุกลักษณะท่ี  8 รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว จะเห็นได้ว่า

จ านวนรถบรรทุกท่ีใช้ไฟฟ้าท่ีมีการปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ยังคงมีจ านวนท่ีน้อยมาก

เม่ือเทียบกับจ านวนรถบรรทุกท่ีใช้เชื้อเพลิงแบบอ่ืนๆ (รูปท่ี 6)

รูปท่ี 6 จ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียน ณ กันยายน 2565 แบ่งตามลักษณะของรถ (คัน)(ซ้าย) 
และเช้ือเพลิงท่ีใช้ (คัน)(ขวา)

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
หมายเหตุ:  รถบรรทุกในลักษณะที่ 1-5 และลักษณะที่ 9 เปน็รถที่มีการใชเ้ครื่องยนต์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซจากการไหม้ ขณะที่รถบรรทุกลักษณะที่ 6-8 เปน็

เพียงรถพ่วงเพ่ือบรรทุกสินค้าเท่านัน้ จงึคาดวา่เปน็รถกลุ่มท่ีไม่ได้ใชเ้ชื้อเพลิง 

630,739 

98,752 

22,920 

11,207 

99,272 

110,929 

131,112 

1,584 

102,648 

8,016 

1.กระบะบรรทุก

2.ตู้บรรทุก

3.บรรทุกของเหลว

4.บรรทุกวตัถุอนัตราย

5.บรรทุกเฉพาะกิจ

6.พ่วง

7.ก่ึงพ่วง

8.ก่ึงพ่วงบรรทุกวสัดุยาว

9.ลากจงู

10.ไม่ระบุ
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CNG-ดีเซล
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CNG-เบนซนิ

ไฟฟ้า

CNG-LPG
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LPG-เบนซนิ-ไฟฟ้า
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นอกจากนี้ เรายังพบวา่ในอดีตท่ีผ่านมา การเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถบรรทกุจดทะเบียนใหม่

ในแต่ละปีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยจ านวนรถท่ี

จดทะเบียนใหม่ท้ังหมดมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) กับการเติบโตของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ท่ีราว 55% (รูปท่ี 7) โดย

ในช่วงปี 2554-2564 ท่ีผ่านมา การเติบโตของจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ท้ัง 

9 ลักษณะในแต่ละปี ค่อนข้างมีทิศทางท่ีสัมพันธ์กับทิศทางของการเติบโตของเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากการขนส่งทางถนนโดยรถบรรทุกถือเป็นรูปแบบหลักของการขนส่งสินค้า

ของประเทศไทยท่ีคอยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังการน าเข้า 

การส่งออก การค้าชายแดน รวมถึงการค้าออนไลน์ (E-commerce) ท่ีมีการเติบโต

ในทิศทางท่ีปรบัเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา 

ส่วนในอนาคต ปรมิาณรถบรรทุกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวตามมูลค่าของเศรษฐกิจ

ท่ีมีการเติบโต ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น 

ผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งทางรถบรรทุกควรต้องมีแนวทาง

ในการจดัการในการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์และก๊าซเรอืนกระจกอื่นๆ ท้ังกับรถบรรทุก

ท้ังท่ีมีในปัจจบุันและรถบรรทกุท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยแนวทางดังกล่าวจะน าเสนอ

ในหัวข้อถัดไป 

รูปท่ี 7 การเพ่ิมข้ึนของจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโต
ของเศรษฐกิจ โดยจ านวนรถท่ีจดทะเบียนใหม่ท้ังหมดมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) กับการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ท่ีราว 55%

ที่มา: International Monetary Fund (IMF) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

จ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปี (คัน) GDP Growth (%)
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อัตราการเพ่ิมจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปี (%YoY)
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Section3

ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า
ควรท าอย่างไร
เพ่ือช่วยลด
ก๊าซเรอืนกระจก
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จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวทางและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการลดก๊าซคารบ์อนได-

ออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรอืนกระจกอื่นๆ ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถบรรทกุ เราพบวา่

แนวทางและเทคโนโลยีท่ีมีความเป็นไปได้ในแง่เทคโนโลยีและการปฏิบัติ มี 3 แนวทาง

ได้แก่ 1. การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 2. การใช้เทคโนโลยีดักจับมลพิษ และ 3. การเปลี่ยน

ไปใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยแนวทางท่ี 1 และ 2 จะเป็นแนวทาง

ท่ีสามารถปรับใช้กับยานพาหนะท่ีผู้ประกอบการมีอยู่แล้วในปัจจุบัน ขณะท่ีแนวทางท่ี 3 

จะเป็นการเปล่ียนยานพาหนะใหม่ ซ่ึงแนวทางท้ัง 3 มีรายละเอียดดังน้ี  

>> ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกควรท าอย่างไร
เพ่ือช่วยลดก๊าซเรอืนกระจก
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รูปท่ี 8 แนวทางท่ีใช้ในการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)และก๊าซเรอืนกระจกอื่นๆ ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางรถบรรทุก 3 แนวทาง ท่ีเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีและทางปฏิบัติ

1) การใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น น้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่ง

เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวยีนสะอาดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสามารถย่อย

สลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกท่ีท าให้เกิดภาวะโลกรอ้น อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมความม่ันคงด้านพลังงาน

จากการลดการพ่ึงพาการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * เปน็การเปรยีบเทียบระหวา่ง 3 แนวทาง

1 การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 

2 การใช้เทคโนโลยีดักจบัมลพิษ

3 การเปล่ียนไปใชย้านพาหนะ
ท่ีใช้ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 

ความยากงา่ย
ในการใช้งาน*

ความสามารถ
ในการลดมลพิษ* การลงทุน*

งา่ยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ยากท่ีสุด ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง มากท่ีสุด มากท่ีสุด
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รูห้รอืไม่

ตารางท่ี 1 อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของน้ามันไบโอดีเซลระหวา่ง B20 กับ B100

ที่มา: U.S. Department of Energy

B20 B100

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) -15% -78%

ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด์ (CO) -12% -48%

ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) -20% -67%

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) +2% +10%

อนุภาคขนาดเล็ก (PM) -12% -47%

ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (S02) -20% -100%

ก๊าซพิษ -12% ถึง -20% -60% ถึง -90%

สารก่อมะเรง็ -20% -80% ถึง -90%

 น้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากน้ามันจากพืช 

เช่น น้ามันถ่ัวเหลือง น้ามันปาล์ม เมล็ดเรพ เป็นต้น หรือไขมันสัตว์ รวมถึงน้ามันท่ี

เหลือใช้จากการปรุงอาหาร โดยน ามาผ่านกระบวนการทางเคมีร่วมกับแอลกอฮอล์           

ได้เป็นสารเอทิลเอสเตอร ์(Ethyl ester) หรอืสารเมทิลเอสเตอร ์(Methyl ester) ท่ีมี

คุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนกับน้ามันดีเซล และสามารถใช้ทดแทนกันได้                  

 สัดส่วนการผสมน้ามันไบโอดีเซลกับน้ามันดีเซลมีหลายชนิด โดยน้ามันไบโอดีเซลท่ี

นิยมใช้กับรถยนต์ท่ัวไป เช่น น้ามันไบโอดีเซล B2, B5, B10, B20 เป็นต้น ส่วนน้ามัน

ไบโอดีเซล B100 นิยมใช้กับรถยนต์ท่ีออกแบบเคร ื่องยนต์มาโดยเฉพาะ ซึ่งมีใช้ใน

เยอรมนีและออสเตรยี

 น้ามันไบโอดีเซลสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

รวมถึงก๊าซพิษและสารก่อมะเร็ง โดยข้อมูลจาก U.S. Department of Energy พบว่า 

การใช้น้ามันไบโอดีเซล B20 จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ลง 

15% และช่วยลดก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด์ (C0) และก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) ประมาณ 

12% และ 20% ตามล าดับ แต่หากใช้น้ามันไบโอดีเซล B100 จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ได้มากถึง 78% และช่วยลดก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด์ (C0) 

และก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) ประมาณ 48% และ 67% ตามล าดับ นอกจากน้ี การ

ใช้น้ามันไบโอดีเซลยังช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษและสารก่อมะเรง็อีกด้วย อย่างไรก็ดี 

การใช้น้ามันไบโอดีเซลจะท าให้เกิดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) มากกว่า

การใช้น้ามันดีเซลปกติ แต่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้เคร ื่องยนต์ท่ีมีระบบหมุนเวยีน

ก๊าซเสีย ซึ่งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิจากการเผาไหม้ให้ต่าลง

น้ามันไบโอดีเซลคืออะไร? และสามารถลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากแค่ไหน?
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ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของน้ามันไบโอดีเซลมากแค่ไหน?

การปล่อยก๊าซเรยืนกระจกของน้ามันไบโอดีเซลจะประเมินจากปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

ท่ีปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของยานยนต์ (Life Cycle Assessment: LCA) 

โดยพิจารณาครอบคลุมต้ังแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งไปจนถึง

การขับเคล่ือนรถยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งข้ันตอนการปล่อยคารบ์อนออกเป็น 2 ข้ันตอน 

ได้แก่

1) Tank to Wheel คือ ปรมิาณคารบ์อนท่ีปล่อยออกมาจากการสันดาปเชื้อเพลิง

ในเครื่องยนต์ในการท าให้ล้อหมุน

2) Well to Tank คือ ปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตและ 

การขนส่งเชื้อเพลิงเติมลงในถังน้ามันของยานยนต์

ท้ังน้ี ข้อมูลจากงานวจิัยของ Economic Research Institute for ASEAN and East 

Asia (ERIA) พบว่า การใช้น้ามันไบโอดีเซลในรถยนต์จะไม่มีปรมิาณคารบ์อนท่ีปล่อย

ออกมาจากการสันดาปเชื้อเพลิงในเคร ื่องยนต์ (Tank to Wheel: TTW) โดยจะมีเพียง

ปรมิาณคารบ์อนท่ีปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตและการขนส่ง (Well to Tank: 

WTT) อยู่ท่ี 1.79 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์ต่อลิตร (kgCO2/L) ซึ่งปรมิาณการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของน้ามันไบโอดีเซลอยู่ในระดับต่ากว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

(CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แก๊สโซฮอล์ และน้ามันดีเซล (รูปท่ี 9)

รูปท่ี 9 ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของเช้ือเพลิงแต่ละชนิด

ที่มา: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
หมายเหต:ุ Tank to Wheel (TTW) คือ ปรมิาณคารบ์อนที่ปล่อยออกมาจากการสัปดาปเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ในการท าให้ล้อหมุน 

ส่วน Well to Tank (WTT) คือ ปรมิาณคารบ์อนท่ีปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตและการขนส่งเชื้อเพลิงเติมลงในถังน้ามนัของยานยนต์

2.57
2.92

1.20

1.79

2.33 2.33

0

2

4

Gasoline Diesel Ethanol Biodiesel CNG LPG

kgCO2/L

Tank to Wheel (TTW)            Well to Tank (WTT)

การใช้เอทานอลมีปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์น้อยท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ น้ามันไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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รูปท่ี 10 แนวโน้มการใช้น้ามันไบโอดีเซลในประเทศต่างๆ (ปรมิาณการใช้ (ล้านลิตรต่อปี))

ที่มา: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030

แนวโน้มการใช้น้ามันไบโอดีเซลในต่างประเทศเป็นอย่างไร?

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ปรมิาณการใช้น้ามันไบโอดีเซลท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นจาก 27.1 พันล้าน

ลิตรในปี 2555 เป็น 49.1 พันล้านลิตรในปี 2564 หรอืมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.8%CAGR

และคาดวา่ในปี 2573 ปรมิาณการใช้น้ามันไบโอดีเซลท่ัวโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น 50.7 พันล้านลิตร 

โดยความต้องการใช้น้ามันไบโอดีเซลในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากสภา

ยุโรปสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และผลักดันให้มีการยุติการจ าหน่ายรถยนต์ใช้น้ามัน

ทุกประเภทภายในปี 25787 อย่างไรก็ดี ความต้องการใช้น้ามันไบโอดีเซลในประเทศ

ก าลังพัฒนามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะจีน อินโดนีเซีย รวมถึงไทย 

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากนโยบายสนับสนุนของภาครฐั ในการเพ่ิมสัดส่วนการใช้น้ามัน

ไบโอดีเซลในน้ามันดีเซลมากข้ึน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคการขนส่ง 

และความต้องการของผู้บรโิภคท่ีสูงข้ึน (รูปท่ี 10)

7 อ้างอิงจาก https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1706841&t=e&l=en

วตัถุดิบหลักท่ีใช้ผลิตน้ามันไบโอดีเซล
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ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกในไทยใช้น้ามันไบโอดีเซลมากน้อย

แค่ไหน?

ปรมิาณการใช้น้ามันไบโอดีเซลในรถบรรทกุของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตาม

ความต้องการใช้ภายในประเทศและมาตรการส่งเสรมิของภาครฐั โดยปัจจัยสนับสนุน

มาจากการเติบโตของภาคการขนส่ง ท้ังการขนส่งสินค้าภายในประเทศและการส่งออก 

จากการฟื้ นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce

รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสม นอกจากน้ี ภาครฐัมีนโยบาย

ส่งเสรมิการใช้น้ามันไบโอดีเซลผสมกับน้ามันดีเซลในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรบัอุปทาน

น้ามันปาล์มในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) โดย

มีเป้าหมายการใช้น้ามันไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2579 โดยประกาศบังคับใช้

น้ามันดีเซลท่ีมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซล 7% (B7) ท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2557 ท าให้ปรมิาณการใช้น้ามันไบโอดีเซลเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

อีกท้ัง ภาครฐัยังมีนโยบายส่งเสรมิการใช้น้ามันไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ซึ่งเร ิม่จ าหน่ายต้ังแต่เดือน ก.ค. 2561 โดยสนับสนุนราคาขายปลีกน้ามันไบโอดีเซล B20 

ให้ต่ากว่าราคาขายปลีกน้ามันไบโอดีเซล B7 และน้ามันไบโอดีเซล B10 อย่างไรก็ดี ปรมิาณ

การใช้น้ามันไบโอดีเซล B20 ยังอยู่ในระดับท่ีต่ามากเม่ือเทียบกับน้ามันดีเซลชนิดอ่ืน 

เห็นได้จาก ในปี 2564 ปรมิาณการใช้น้ามันไบโอดีเซล B20 เฉล่ียอยู่ท่ี 0.99 ล้านลิตร

ต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.6% ของการใช้น้ามันในกลุ่มดีเซลท้ังหมด (รูปท่ี 11)                    

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกมีความกังวลด้านผลกระทบท่ี                   

อาจเกิดข้ึนต่อชิ้นส่วนของเคร ื่องยนต์ และสมรรถนะในการขับข่ีจากการใช้น้ามันไบโอ

ดีเซลในสัดส่วนท่ีมากข้ึน

รูปท่ี 11 ปรมิาณการใช้และราคาขายปลีกน้ามันกลุ่มดีเซล

ที่มา: กระทรวงพลังงาน
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2) เทคโนโลยีดักจับมลพิษ เช่น ระบบดักจับและกักเก็บคารบ์อนไดออกไซด์ 

(Carbon Capture and Storage: CCS) เป็นกระบวนการของการดักจับ

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ท่ีเป็นของเสียก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย

ของรถบรรทุก ซึ่งระบบการท างานของเทคโนโลยีดักจับคารบ์อนจะให้ความเย็น

กับก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย จากน้ันวัสดุดูดซึมแบบพิเศษจะสามารถ

คัดแยกคารบ์อนไดออกไซด์ออกจากก๊าซอ่ืนอย่างไนโตรเจนและออกซิเจน และ

เม่ือก๊าซเต็มแล้ววัสดุดูดซึมก็จะลดความดันหรอืเพ่ิมอุณหภูมิเพ่ือคัดแยกก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ โดยความรอ้นจากเคร ื่องยนต์ของยานพาหนะจะถูกใช้เพ่ือ

บีบอัดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์แล้วเปล่ียนให้กลายเป็นของเหลว ซึ่งของเหลวน้ัน

จะถูกน ามาจัดเก็บไว้ในถังกักเก็บสามารถน าไปจัดส่งให้ท่ีสถานีบรกิารเพ่ือน า

กลับไปใช้งานซ้า (Reuse) ใหม่ได้ รวมถึงการน าไปเปล่ียนให้กลายเป็นเชื้อเพลิง

แบบด้ังเดิม (รูปท่ี 12)

รูปท่ี 12 ระบบการท างานของเทคโนโลยีระบบดักจบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์แบบเคล่ือนท่ี

ที่มา: University of Michigan
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อย่างไรก็ดี การใช้เทคโนโลยีระบบดักจับคาร์บอนแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Carbon 

Capture) ยังไม่ได้รบัความนิยมจากผู้ใช้รถบรรทกุอย่างแพรห่ลายทั้งในต่างประเทศ 

และไทย เน่ืองจากยังมีข้อจ ากัดและอุปสรรคหลายด้าน ได้แก่

1. อุปกรณ์ติดต้ังมีขนาดใหญ่และมีน้าหนักมาก โดยอุปกรณ์ดักจับคารบ์อนท่ีติดต้ัง

กับรถบรรทุกมีลักษณะเป็นแคปซูลขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวประมาณ 2 เมตรและมี

น้าหนักถึง 7% ของน้าหนักบรรทุกท่ีรบัได้ ท าให้สูญเสียพ้ืนท่ีใช้สอยของรถบรรทุก 

นอกจากน้ี ยังมีอัตราการส้ินเปลืองของน้ามันเชื้อเพลิง เน่ืองจากรถบรรทุกต้อง

ขนถ่ายของเหลวคารบ์อนไดออกไซด์ไปท่ีสถานีน้ามันเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง อีกท้ัง

สถานีน้ามันเชื้อเพลิงท่ีรับซื้อของเหลวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีจ านวน

ค่อนข้างน้อย

2. ราคาของอุปกรณ์ดักจับคาร์บอนยังอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากเทคโนโลยีดักจับ

คารบ์อนแบบเคล่ือนท่ีส าหรบัรถบรรทุกยังอยู่ในช่วงเร ิม่ต้นและอยู่ระหว่างน ารอ่ง

เทคโนโลยีรว่มกับบรษัิทโลจิสติกส์ ท าให้ราคาของอุปกรณ์ดักจับคารบ์อนยังมี

ราคาแพงมาก

3.  ความกังวลด้านความปลอดภัยในการใช้งานและประสิทธิภาพในการดักจับคาร์บอน 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ียังขาดการสนับสนุนจากภาครฐัในการรบัรองด้าน

ความปลอดภัย อีกท้ังส่วนใหญ่อ้างอิงประสิทธิภาพในการดักจับคารบ์อนจาก

งานวจิัยหรอืการทดสอบการใช้งานเบ้ืองต้นของบรษัิทผู้ผลิต ท าให้ผู้ใช้งานยังขาด

ความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยของการขนถ่ายก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ รวมถึง

ประสิทธิภาพในการดักจับของอุปกรณ์

ท้ังน้ี จากงานวจิัยของ University of Michigan ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ 

ผู้ขับข่ีรถยนต์ต่อการใช้งานเทคโนโลยีดักจับคารบ์อนแบบเคล่ือนท่ี พบว่า ผู้ขับข่ีรถยนต์

มีความพึงพอใจต่อราคาอุปกรณ์ดักจับคารบ์อนท่ี 500 เหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 

18,000 บาท ส าหรบัเทคโนโลยีท่ีสามารถดักจับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย

ได้ถึง 80% โดยต้องสามารถลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลง 15% และสูญเสียพ้ืนท่ีใช้สอย

ประมาณ 16% (ตารางท่ี 2)

ที่มา: University of Michigan, 2019

ตารางท่ี 2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการใช้เทคโนโลยีระบบดักจบัคารบ์อนแบบเคล่ือนท่ี

ราคา
การลดการใช้
น้ามันเช้ือเพลิง

การสูญเสียพ้ืนท่ี

Capturing 20% of CO2 Emission $200 8% 10%

Capturing 80% of CO2 Emission $500 15% 16%
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ตัวอย่างบรษัิทในต่างประเทศท่ีน าเทคโนโลยี
ระบบดักจบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มาใช้
ส าหรบัรถบรรทุกBOX 1

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีนัยส าคัญต่อ

ภาคการขนส่งสมัยใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม 

รวมท้ังส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับงานวจิยั

ของ Swiss Federal Institute of Lausanne (2019) พบวา่ ระบบดักจบั

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียของรถบรรทุกสามารถดักจับก๊าซท่ีปล่อย

ออกมาได้ถึง 90% ซึ่งก๊าซดังกล่าวสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็น

เช้ือเพลิงเหลวหรอืก๊าซท่ีผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีน โดยระบบน้ีเหมาะ

ส าหรับยานพาหนะขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุกหรือรถโดยสารประจ าทางมากกว่า

รถยนต์ เน่ืองจากมีขนาดค่อนข้างใหญ่

ตัวอย่างบรษัิทในต่างประเทศท่ีน าเทคโนโลยีระบบดักจับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

มาใช้ในรถบรรทกุ เช่น บรษัิท Remora ซ่ึงเป็นบรษัิท Startup ผู้ผลิตอุปกรณ์

ดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Carbon 

Capture: MCC) ส าหรบัรถบรรทุกและรถพ่วง ซ่ึงสามารถดักจับก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์จากท่อไอเสียได้ถึง 80% ตัวเครื่องจะดูดซับโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์

จากท่อไอเสียไวแ้ล้วปล่อยให้ก๊าซท่ีไม่เป็นอันตราย เช่น ไนโตรเจนและออกซิเจน

ผ่านออกไปสู่บรรยากาศ โดยอุปกรณ์ดักจับและถังเก็บสามารถติดต้ังเพ่ิมเติม

ด้านหลังห้องโดยสารของรถบรรทุก ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเก็บได้สามารถ

น าไปขายให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตคอนกรีต พลาสติก และเช้ือเพลิง 

หรอืน าไปแยกเก็บคารบ์อนอย่างถาวร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศซ้าอีก ท้ังน้ี บริษัท Remora ก าลังน าร่องเทคโนโลยี

ดักจบัคารบ์อนไดออกไซด์รว่มกับบรษัิทโลจสิติกส์รายใหญ่หลายราย อาทิ บริษัท

รถบรรทุกอย่าง Ryder, Werner, Arcbest และ NFI Industries รวมถึง

บรษัิทด้านการเกษตรอย่าง Cargill 

เช่นเดียวกับบริษัท Saudi Aramco ซ่ึงเป็นผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ท่ีสุดของ

โลกอยู่ในช่วงก าลังพัฒนาระบบดักจับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์แบบเคล่ือนท่ี

ส าหรับรถบรรทุก ซ่ึงสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย

ประมาณ 40% โดยร่วมมือกับบริษัท Mustang Advanced Engineering

(MAE) ซึ่งเป็นบรษัิทผู้ผลิตอุปกรณ์ไดนาโมมิเตอรแ์ละผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ของสหรฐัฯ ในการออกแบบและติดต้ังไดนาโมมิเตอร์ส าหรับการดักจับคาร์บอน

แบบเคล่ือนท่ีในรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของ

การทดสอบเครื่องยนต์ และปรบัขนาดอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม (รูปท่ี 13)
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บรษัิท Aramco เป็นผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ท่ีสุดของโลกของซาอุดิอาระเบียก าลังพัฒนาระบบ Mobile Carbon 
Capture ส าหรบัรถบรรทุก เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย
ที่มา: Aramco

รูปท่ี 13 ตัวอย่างบรษัิทในต่างประเทศท่ีน าเทคโนโลยีระบบดักจบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มาใช้ในรถบรรทุก

บรษัิท Remora เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดักจบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสหรัฐฯ ได้น าระบบ Mobile Carbon 
Capture มาติดต้ังกับรถบรรทุกและรถพ่วง โดยราคาขายอยู่ท่ี 15,000 เหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 525,000 บาท

ที่มา: Remora Carbon

3) การเปล่ียนไปใชร้ถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Vehicle Truck: EV Truck) 

โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในการขับเคล่ือนรถยนต์แทนการใช้น้ามันเชื้อเพลิง 

ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าบ ารุงรกัษา รวมท้ังช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยสามารถแบ่งยานยนต์ไฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภท (รูปท่ี 14)

ได้แก่

1. ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมหรอืไฮบรดิ (Hybrid Electric Vehicle: HEV)

2. ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปล๊ัก (Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle: PHEV)

3. ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอร ี ่(Battery Electric Vehicle: BEV)

4. ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV)
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ปัจจบุัน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในไทยใช้รถบรรทกุไฟฟ้าน้อยมาก โดยข้อมูล ณ เดือน 

ก.ย. 2565 รถบรรทุกท่ีใช้ไฟฟ้ามีจ านวน 22 คัน คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.002% ของจ านวน

รถบรรทุกจดทะเบียนท้ังหมดเท่าน้ัน เน่ืองจากยังไม่มีการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์มากนัก มีเพียงบรษัิทขนส่งสินค้ารายใหญ่ไม่ก่ีรายท่ีเร ิม่ปรบัเปล่ียนมาใช้

รถบรรทุกไฟฟา้ เช่น บรษัิท ไทวัสดุ จ ากัด จ านวน 6 คัน และ บรษัิท วอลล์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด จ านวน 2 คัน เป็นต้น (รูปท่ี 15)

ส่วนทางด้าน Supply มีบรษัิทผู้ผลิตรถบรรทกุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย 

ส าหรบับรษัิทในไทย เช่น บรษัิท Thai EV จ ากัด ซึ่งเป็นบรษัิทผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าในไทยท่ีมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการใช้งานขนส่งเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบ 

ต้ังแต่รถบรรทุกไฟฟ้า รถปิคอัพ รถตู้และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ท้ังเพ่ือโดยสารขนส่งคน

และขนส่งสินค้า, บรษัิท NEX Point จ ากัด ซึ่งเป็นบรษัิทผู้ผลิตและจ าหน่ายรถบัส

และรถบรรทุกไฟฟ้า เป็นต้น (รูปท่ี 16) ส่วนบรษัิทในต่างประเทศท่ีเร ิม่ผลิตรถบรรทุก

ไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ เช่น TESLA, BYD, Mitsubishi, Isuzu, Hino เป็นต้น 

>> ในปัจจบัุน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในไทยใช้รถบรรทุก
ไฟฟา้มากน้อยแค่ไหน?

รูปท่ี 14 ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ

ที่มา: สถาบนัยานยนต์
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 บรษัิทรายแรกในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสรา้งและ

ของตกแต่งบ้านท่ีน ารอ่งการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า

ส าหรับขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าเพ่ือกระจาย

ไปยังสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ

 ปัจจุบัน บริษัทใช้รถ EV Truck จ านวน 6 คัน

ส าหรับการขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ีอยุธยาและ

ภาคตะวนัออก จ านวน 21 สาขา 

 โดยต้ังเป้าหมายเพ่ิมรถ EV Truck ครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศกวา่ 50% รวมจ านวน 30 คัน 

ภายในปี 2566

 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กวา่ 200 ต้น/ปี

รูปท่ี 15 ตัวอย่างบรษัิทขนส่งสินค้าในไทยท่ีปรบัเปล่ียนมาใช้รถบรรทุกไฟฟ้า

 บรษัิทรายแรกในธุรกิจขนส่งไอศกรมีท่ีน ารอ่ง

การใช้รถบรรทุกไฟฟ้า ประเภทควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยตู้แช่แข็งให้คงอุณหภูมิอยู่ระหวา่ง -20 ถึง 

-22 องศาเซลเซียส 

 ปัจจุบัน บริษัทใช้รถ EV Truck จ านวน 2 คัน

ส าหรับการขนส่งไอศกรีมจากโรงงานย่าน

ลาดกระบังไปยังคลังสินค้าย่านบางนา

 โดยต้ังเป้าหมายเปล่ียนไปใช้รถ EV Truck 

ท้ังหมดส าหรบัการขนส่งระหวา่งโรงงานผลิต

ถึงคลังสินค้า ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2566  

 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ประมาณ 322 ตัน/ปี

รูปท่ี 16 ตัวอย่างบรษัิทผู้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าของไทย

ที่มา: https://motortrivia.com/2022/05/thaiwatsadu-ev-truck/, https://mgronline.com/business/detail/9650000103968

บรษัิท ไทวสัดุ จ ากัด บรษัิท วอลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด

ที่มา: https://thai-ev.com, https://www.bangkokbiznews.com/business/985022

https://motortrivia.com/2022/05/thaiwatsadu-ev-truck/
https://mgronline.com/business/detail/9650000103968
https://thai-ev.com/
https://www.bangkokbiznews.com/business/985022
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ความต้องการใช้รถบรรทกุไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะกลายเป็นอนาคต

ของการขนส่งสินค้า นอกจากปัจจัยการปลดปล่อยมลพิษท่ีลดลง ซึ่ งส่งผลดีต่อ

ส่ิงแวดล้อมและภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการ

ขนส่งสินค้าน ารถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้มากข้ึน ได้แก่

1) ต้นทุนการด าเนินธุรกิจท่ีลดลง: การเปล่ียนมาใช้รถบรรทุกไฟฟ้าจะท าให้ต้นทุน

การด าเนินงานโดยรวมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าลดลง จากความสามารถในการ

ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบ ารุงรกัษาต่างๆ นอกจากน้ี ยังช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ซึ่งตอบโจทย์กระแสรกัษ์โลกเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น

บรษัิทขนส่งสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Net-Zero Emission)

Krungthai COMPASS ประเมินวา่ หากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของไทยเปลี่ยนมาใช้

รถบรรทุกไฟฟ้าแทนการใช้รถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปท่ีใช้น้ามันดีเซล (Internal 

Combustion Engine: ICE) จะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ยเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้ถึง 50%

แม้ว่ารถบรรทุกไฟฟ้ามีราคาแพงกว่ารถบรรทุกท่ัวไปประมาณ 2 เท่า แต่รถบรรทุก

ท่ัวไปมีค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงท่ีสูงมาก เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งสินค้าเฉล่ีย

มากกว่า 100,000 กิโลเมตรต่อปี และอัตราการส้ินเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก

ท่ีใช้น้ามันดีเซลอยู่ในระดับสูงท่ี 4.06 กิโลเมตรต่อลิตร8 กอปรกับทิศทางของราคา

น้ามันในตลาดโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยคาดว่าราคาเฉล่ียของน้ามันดีเซลในปี 2565 อยู่ท่ี 

33.1 บาทต่อลิตร ท าให้ค่าใช้จ่ายน้ามันดีเซลของรถบรรทุกท่ัวไปอยู่ท่ีประมาณ 8.15 

บาทต่อกิโลเมตร ขณะท่ีค่าชารจ์ไฟส าหรบัรถบรรทุกไฟฟ้าอยู่ท่ี 4.5-7.5 บาทต่อหน่วย9

ซึ่งการชารจ์ไฟแต่ละครัง้สามารถว ิ่งได้ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ท าให้ค่าใช้จ่าย

ชารจ์ไฟของรถบรรทุกไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ 3-5 บาทต่อกิโลเมตรเท่าน้ัน

นอกจากนี้ การใช้รถบรรทกุไฟฟ้างา่ยต่อการบ ารงุรกัษามากกวา่รถบรรทุกเครื่องยนต์

สันดาปท่ีใช้น้ามันดีเซล เน่ืองจากรถบรรทุกไฟฟ้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาส าหรบั

น้ามันและของเหลวส าหรบัเคร ื่องยนต์ โดยจะมีเพียงค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแบตเตอร ี่

ประมาณ 60% ของราคารถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งมีอายุการใช้งาน 8 ปี หรอื 800,000 กิโลเมตร

และค่าใช้จ่ายในเปล่ียนซ่อมหรอืเปล่ียนมอเตอรป์ระมาณ 400,000-500,000 บาท 

ซึ่งมีอายุการใช้งาน 10 ปี ขณะท่ีรถบรรทุกท่ัวไปมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาส าหรบั

น้ามันและของเหลวส าหรบัเคร ื่องยนต์ทุก 6 เดือน หรอืทุก 20,000 กิโลเมตร เช่น 

การเปล่ียนถ่ายน้ามันเคร ื่อง ไส้กรอง สารหล่อล่ืน จาระบีลูกปืนล้อ เป็นต้น (รูปท่ี 17)

>> ในอนาคต แนวโน้มความต้องการใช้รถบรรทุกไฟฟา้เป็น
อย่างไร?

8 อ้างอิงจาก https://www.thai-german-cooperation.info/admin/uploads/publication/44528239550f32fe0f9cc75034674e13en.pdf
9 อ้างอิงจาก https://evstationpluz.pttor.com/

https://www.thai-german-cooperation.info/admin/uploads/publication/44528239550f32fe0f9cc75034674e13en.pdf
https://evstationpluz.pttor.com/
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โดย Krungthai COMPASS ได้ประเมินผลประโยชน์สุทธิจากการใช้รถบรรทุก EV จะ

สามารถชดเชยส่วนต่างราคารถและค่าใช้จ่ายในการใช้งานระหว่างรถ EV และ ICE

ภายใน 3-4 ปี (ตารางท่ี 3) ข้ึนอยู่กับระยะทางในการขนส่ง และแนวโน้มของราคา

น้ามันเชื้อเพลิง ท าให้การใช้รถบรรทุกไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจท่ีสามารถ

ช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างมาก รวมท้ังช่วย

ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งอีกด้วย

รูปท่ี 17 ภาพรวมต้นทุนของรถบรรทุกไฟฟ้า

ที่มา: Evaluation of CO2 Emissions Reduction by Mobility Electrification and Alternative Fuels Introduction (ERIA)

ตารางท่ี 3 ผลประหยัดค่าใช้จา่ยของรถบรรทุกไฟฟ้า เม่ือเทียบกับรถบรรทุก ICE ท่ีใช้น้ามันดีเซล (หน่วย: ล้านบาท)

ปีท่ี 0 1 2 3 4 5-7 8 9 10 11-15 16 17-19 20
ระยะทางต่อปี
(แสนกม.) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Diesel (a) 1.98 1.03 1.08 0.95 0.98 1.01-1.07 1.10 1.13 1.16 1.20-1.34 1.38 1.42-1.50 1.55

- ค่าน้ามัน 0.98 1.02 0.90 0.92 0.95-1.01 1.04 1.07 1.10 1.14-1.28 1.32 1.36-1.44 1.48

- ค่าบ ารุงรกัษา 0.055 0.055 0.055 0.055 0.058 0.058 0.058 0.061 0.061-0.064 0.064 0.064 0.067

EV (b) 3.89 0.52 0.54 0.48 0.49 0.51-0.54 2.89 0.57 1.04 0.60-0.68 0.70 0.72-0.77 1.24

- ค่าไฟฟ้า 0.52 0.54 0.48 0.49 0.51-0.54 0.55 0.57 0.59 0.60-0.68 0.70 0.72-0.77 0.79

- ค่าบ ารุงรกัษา - - - - - 2.33 - 0.45 - 2.33 - 0.45

ผลประหยัด
ค่าใช้จา่ยเชื้อเพลิง 0.46 0.48 0.42 0.43 0.45-0.47 0.49 0.50 0.52 0.53-0.60 0.62 0.64-0.67 0.69

ผลประหยัด
ค่าบ ารงุรกัษา 0.055 0.055 0.055 0.055 0.058 -2.28 0.058 -0.39 0.061-0.064 -2.27 0.064 -0.38

ผลประหยัดรวม
(c=a-b) -1.91 0.51 0.53 0.48 0.49 0.50-0.53 -1.79 0.56 0.13 0.59-0.66 0.68 0.70-0.74 0.31

ผลประโยชน์สุทธิ -1.91 -1.40 -0.86 -0.39 0.099 0.60-1.65 -0.14 0.42 0.55 1.14-3.68 4.36 5.06-6.51 6.82

ที่มา: Thai EV, Isuzu, PTT, กระทรวงพลังงาน และค านวณโดย Krungthai COMPASS
สมมติฐาน: 1) ราคาของรถบรรทุกที่ใช้น้ามันดีเซล อ้างอิงจากราคารถบรรทุก Isuzu 6 ล้อ 15 ตัน ส่วนราคาของรถบรรทุกไฟฟ้า อ้างอิงจากราคาของ

รถบรรทุกไฟฟา้ EVO 6 ล้อ 15 ตัน (แบตตอรี ่220 kWh)
2) ระยะทางในการขนส่งของรถบรรทุกเฉล่ียปลีะ 120,000 กิโลเมตร ภายใต้สมมติฐานที่วา่ 1) ระยะทางในการขนส่งของรถบรรทุกเฉล่ียวนัละ 

400 กิโลเมตร 2) จ านวนวนัในการขนส่งต่อเดือนอยู่ที ่25 วนั
3) การประมาณการดังกล่าว พิจารณาเฉพาะค่าใชจ้า่ยเชื้อเพลิง และค่าบ ารงุรกัษาเท่านั้น ไม่รวมค่าแรงงาน, ค่ายาง, ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

เนื่องจากท้ังรถบรรทุกไฟฟา้และรถบรรทุกท่ัวไปมีค่าใชจ้า่ยไม่แตกต่างกันมากนัก
4) ค่าเชื้อเพลิงส าหรบัรถบรรทุกไฟฟา้ ค านวณจากราคาชารจ์ไฟฟา้ ณ สถานีชารจ์ในชว่ง On Peak (วนัจนัทร-์วนัศุกร ์เวลา 09.00-22.00 น.) 

ซึง่อยู่ที่ 7.5 บาทต่อหน่วย และในชว่ง Off Peak (วนัจนัทร-์วนัศุกร ์เวลา 22.00-09.00 น. และวนัหยุด) ซึง่อยู่ที่ 4.5 บาทต่อหน่วย อ้างอิง
จาก PTT ภายใต้สมมติฐานที่วา่ 1) สัดส่วนการชารจ์ไฟฟ้าในช่วง On Peak และ Off Peak เท่ากับ 80% และ 20% ตามล าดับ 2) ราคาชารจ์
ไฟฟา้คาดวา่จะเพ่ิมขึน้เฉล่ียปลีะ 3%

5) ค่าเชื้อเพลิงส าหรบัรถบรรทุกท่ัวไปท่ีใชน้้ามันดีเซล ค านวณจากคาดการณ์ราคาน้ามันดีเซลในป ี2565-2567 อยู่ที่ 33.1 34.6 และ 30.4 บาท
ต่อลิตร หลังจากนั้นคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เฉล่ียปีละ 3% ซึ่งประเมินตามทิศทางการคาดการณ์ของน้ามันดิบเบรนท์ของ EIA และพิจารณารว่มกับ
นโยบายของภาครฐั

6) อัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงของรถบรรทุกท่ีใชน้้ามันดีเซลอยู่ท่ี 4.06 กิโลเมตรต่อลิตร อ้างอิงจากบทความเรื่อง “Monitoring Greenhouse 
Gas Emissions in Thailand’s Transport Sector” ส านักงานองค์กรความรว่มมือระหวา่งประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจ าประเทศไทย 
(ต.ค. 2559)

7) ค่าใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารงุรกัษาส าหรบัรถบรรทุกไฟฟา้ ประกอบด้วย 1) ค่าเปล่ียนแบตเตอรี ่เท่ากับ 60% ของราคารถบรรทุกไฟฟ้า โดยเปล่ียน
ทุก 8 ปหีรอื 800,000 กิโลเมตร 2) ค่าเปล่ียนมอเตอร ์ประมาณ 400,000-500,000 บาท โดยเปล่ียนทุก 10 ป ีอ้างอิงจาก Thai EV

8) ค่าใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารงุรกัษาส าหรบัรถบรรทุกท่ัวไป จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาส าหรบัน้ามันและของเหลวส าหรบัเครื่องยนต์ทุก 6 เดือน 
หรอืทุก 20,000 กิโลเมตร เชน่ การเปล่ียนถ่ายน้ามันเครื่อง ไส้กรอง สารหล่อล่ืน จาระบีลูกปืนล้อ เป็นต้น อ้างอิงจาก Isuzu ภายใต้สมมติฐาน
ท่ีวา่ ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาเพ่ิมขึน้ 5% ในทุก 5 ปี
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ด้านการเงนิ
การคลัง

2) แรงสนับสนุนจากภาครฐั: ภาครฐัได้ออกนโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของ

ไทยตามนโยบาย 30@30 เพ่ือผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมคารบ์อนต่า ด้วยการเป็น

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนท่ีส าคัญของโลก (EV Hub) โดยมีเป้าหมาย

ผลิตรถยนต์ไรม้ลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) จ านวน 725,000 คัน หรอื

คิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ท้ังหมดภายในปี 2573 ซึ่งนโยบาย

ของภาครฐัสนับสนุนท้ังในฝ่ังของผู้ใช้ (Demand) และฝ่ังของผู้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้า 

(Supply) โดยตัวอย่างนโยบายของภาครฐัท่ีสนับสนุนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น มาตรการ

ภาษีและเงนิอุดหนุนส่วนลดเงนิสด รวมถึงการลดอัตราค่าบรกิารไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่ง

แม้ว่าในระยะแรกนโยบายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงรถบรรทุกไฟฟ้า แต่คาดว่าภาครฐั

จะออกนโยบายสนับสนุนผู้ใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในระยะถัดไป ส่วนนโยบายท่ีสนับสนุน

ผู้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้า เช่น ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ท่ีผลิตในประเทศ ยกเว้นภาษี

เงนิได้นิติบุคคล เป็นต้น (รูปท่ี 18)

รูปท่ี 18 นโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ที่มา: กระทรวงพลังงาน และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ส่งเสรมิให้เกิดการผลิต EV ใน
ประเทศ (การผลิตช้ินส่วน Sensor)

พัฒนาบุคลากร Re-skill/Up-skill 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก าหนดมาตรฐานรถยนต์และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง  ๆรวมถึง
มาตรฐานของ Charger

ประกาศ ICE Ban

ด้านอตุสาหกรรม
ยานยนต์

ด้านระบบ
พลังงาน

นโยบายภาษี

นโยบายการ Subsidy

การก าหนด Local content

 เตรยีมระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรบั EV
- การจดัหาไฟฟา้
- การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟา้
- อัตราค่าไฟฟา้

บรหิารระบบการชารจ์ไฟฟา้ 
(Energy Management Platform)

Carbon Credit
บรหิาร Charging Station

การก าหนดเทคโนโลยี

มาตรการส่งเสรมิ

การบรหิารจดัการ Waste

ด้านการส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม Battery
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ที่มา: กระทรวงพลังงาน

รูปท่ี 19 เป้าหมายการใช้รถยนต์ไรม้ลพิษของไทย (ล้านคัน/ป)ี

0.23

0.44

1.15

0.36

0.65

1.80

0.02 0.03 0.08

2568 2573 2578

ส าหรบัเป้าหมายการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Zero Emission Vehicle: ZEV) หรอืจ านวน

รถ ZEV จดทะเบียนใหม่ต่อปีของไทย (รปูที่ 19) มีดังน้ี

 ในปี 2568: การใช้รถ ZEV ประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะ 2.25 แสนคัน (30%

ของยอดการผลิตภายในประเทศท้ังหมด) รถจักรยานยนต์ 3.6 แสนคัน (20%)

รถบัสและรถบรรทุก 1.8 หม่ืนคัน (20%)

 ในปี 2573: การใช้รถ ZEV ประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะ 4.4 แสนคัน (50%) 

รถจักรยานยนต์ 6.5 แสนคัน (40%) รสบัสและรถบรรทุก 3.3 หม่ืนคัน (35%)

 ในปี 2578: การใช้รถ ZEV ประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะ 1.154 ล้านคัน (100%) 

รถจักรยานยนต์ 1.8 ล้านคัน (100%) รสบัสและรถบรรทุก 8.3 หม่ืนคัน (100%)

ท้ังนี้ แนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยเฉพาะรถบรรทุกไฟฟ้า

สอดคล้องกับหลายประเทศในยุโรปท่ีมีเป้าหมายการใช้รถบรรทุกไร้มลพิษ (Zero 

Emission Truck) แทนรถบรรทุกท่ีใช้น้ามันเชื้อเพลิง เช่น ออสเตรยี เนเธอรแ์ลนด์

โปรตุเกส ลักเซมเบิรก์ เดนมารก์ และฟินแลนด์ รว่มลงนามใน Memorandum of 

Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles โดยมี

เป้าหมายจะใช้รถบรรทุกไรม้ลพิษ 30% ของยอดขายรถบรรทุกและรถบัสท้ังหมดภายใน

ปี 2573 และจะใช้รถบรรทุกไรม้ลพิษ 100% ภายในปี 2583 (รูปท่ี 20)

รถยนต์น่ังและรถกระบะ        รถจักรยานยนต์           รถบัสและรถบรรทุก
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รูปท่ี 20 เป้าหมายการใช้รถบรรทุกไรม้ลพิษ (Zero Emission Truck) ของประเทศในยุโรป

ที่มา: The International Council on Clean Transport (Nov 2022)

นอกจากการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Krungthai COMPASS มองวา่ ประเทศไทยมีโอกาส

ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าท่ีส าคัญของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก

ประเทศไทยมีความพรอ้มท้ังทางด้านการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีมีอยู่

แล้วในปัจจุบัน ระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเอื้ออ านวย มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 

รวมถึงการขยายสถานีชารจ์ไฟฟ้าท่ีมีแผนเตรยีมพรอ้มไวแ้ล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1) ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ท่ีส าคัญของโลก ท าให้มีศักยภาพในการต่อ

ยอดสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยในปี 2564 ไทยมีการผลิตยานยนต์

จ านวน 1.69 ล้านคัน ซึ่งมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน10 และอันดับ 10 ของโลก11

(รูปท่ี 21) นอกจากน้ี ไทยส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่ารวมกัน

กว่า 1.2 ล้านล้านบาท ท้ังน้ี แนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า             

ท่ัวโลก ท าให้ภาครฐัเรง่ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยก าหนดให้

เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ท่ีมีศักยภาพและมีบทบาทส าคัญในการ

ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดย Krungthai COMPASS ประเมินวา่ พ้ืนท่ี EEC มีความเหมาะสมใน

การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถบรรทกุไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากต้ังอยู่ในท าเล

อันได้เปรยีบในการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนท่ีสามารถ

เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ รวมท้ังมีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีรองรบั            

การลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 

3 สนามบิน ท่าเรอืน้าลึกแหลมฉบัง-มาบตาพุด สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น อีกท้ังยัง

ได้รบัสิทธิประโยชน์การลงทุนจากภาครฐั

>> โอกาสในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถบรรทุกไฟฟา้ 
(EV Truck Hub) ในประเทศไทย?

10 อ้างอิงจาก http://www.asean-autofed.com/files/AAF_Statistics_2021.pdf
11 อ้างอิงจาก https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/

http://www.asean-autofed.com/files/AAF_Statistics_2021.pdf
https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/
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1st

Automotive
Producer
in ASEAN

รูปท่ี 21 ศักยภาพในการผลิตยานยนต์ของไทย

ที่มา: ASEAN Automotive Federation, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ อันดับ ณ ป ี2564 ยกเวน้ Heavy Truck Producer และ Heavy Bus Producer เปน็อันดับ ณ ป ี2560

2) ประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีเอื้ออ านวยต่อการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) 

ท้ังในเชิงนโยบายจากภาครฐัท่ีส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าและความพรอ้มของเม็ดเงนิ

ลงทุน

ในแงข่องมาตรการส่งเสรมิการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ภาครฐัได้ออก

มาตรการส่งเสรมิการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนท่ีส าคัญจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ซึ่งสิทธิประโยชน์ในการลงทุนส าหรบัรถบรรทุกไฟฟ้าแบบ

แบตเตอร ีจ่ะได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รบัสิทธิเพ่ิมข้ึนหากด าเนินการ

ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เช่น มีการผลิตแบตเตอร ีไ่ฟฟ้าท่ีเร ิม่

จากข้ันตอนการผลิต Module มีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอย่าง Traction 

Motor ระบบ BMS และระบบควบคุมการขับข่ี (DCU) และมีการลงทุนด้านวจิัยและ

พัฒนา (ตารางท่ี 4) นอกจากน้ี ยังมีมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าท้ังสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เพ่ือกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ อย่างไรก็ดี 

มาตรการในระยะแรกยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ รถกระบะ 

และรถจักรยานยนต์เท่าน้ัน (ตารางท่ี 5)

MYANMAR

LAOS

VIETNAM

CAMBODIA

THAILAND

EEC

10st

Automotive
Producer
in the World

Heavy Bus Producer

Passenger Car Producer

Heavy Truck Producer

17th

Light Commercial Car Producer4th

15th

20th
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กิจการท่ีได้รบั
การส่งเสรมิ มาตรการส่งเสรมิการลงทุน

รถยนต์ไฟฟ้า กรณีลงทุนน้อยกวา่ 5,000 ล้านบาท

 รถยนต์ PHEV ได้รับการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3ปี และต้องผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ไฟฟา้อย่างน้อย 3 ชิ้น

 รถยนต์ BEV ได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รบัสิทธิเพ่ิมขึ้น
หากด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 11 ปี

กรณีลงทุนมากกวา่ 5,000 ล้านบาท

 รถยนต์ BEV ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากมีการลงทุน
ด้านวจิยัและพัฒนาสามารถได้รบัสิทธิเพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 11 ปี

จักรยานยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่

 ได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3ปี และจะได้รบัสิทธิเพ่ิมขึ้นหากด าเนินการ
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 11 ปี

สามล้อไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่

 ได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3ปี และจะได้รบัสิทธิเพ่ิมขึ้นหากด าเนินการ
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

รถโดยสารไฟฟ้าและ
รถบรรทุกไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่

 ได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3ปี และจะได้รบัสิทธิเพ่ิมขึ้นหากด าเนินการ
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ชิ้นส่วนและอปุกรณ์
ส าหรบัยานพาหนะไฟฟ้า

 ได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี ส าหรบักิจการผลิตแบตเตอรี ่(สามารถ
ขอมาตรการส่งเสริมเพ่ิมเติมส าหรับการผลิตท้ัง Module แบตเตอรีแ่ละเซลล์
แบตเตอรี ่EV) กิจการผลิต Traction Motor กิจการผลิตระบบปรบัอากาศด้วย
ไฟฟา้ กิจการผลิตระบบบรหิารจดัการแบตเตอรี ่(BMS) กิจการผลิตระบบควบคุม
การขับขี่ (DCU) กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตอุปกรณ์อัดประจุ
ไฟฟา้ส าหรบัยานยนต์ไฟฟา้ กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter 
กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger กิจการผลิต Electrical 
Circuit Breaker กิจการพัฒนาระบบอัดประจไุฟฟ้าอัจฉรยิะ กิจการผลิตคานหน้า/
คานหลังส าหรบัรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า กิจการผลิตชุดสายไฟแรงดัน
สูง (High Voltage Harness) กิจการผลิตเกียรป์รบัความเรว็รอบ (Reduction 
Gear) กิจการผลิตระบบหล่อเย็นในแบตเตอรี ่(Battery Cooling System) 
และกิจการผลิตระบบชะลอความเรว็ (Regenerative Braking System)

 ลดภาษีอากรขาเข้า 90% เป็นระยะเวลา 2 ปี ส าหรบัวตัถุดิบหรอืวสัดุจ าเป็นท่ีไม่มี
ในประเทศ

ตารางท่ี 4 มาตรการส่งเสรมิการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า

ที่มา: BOI (2564)
หมายเหตุ: การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรีทุ่กประเภท ผู้ลงทุนจะต้องเสนอแผนงานรวม (Package) เช่น โครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบ

แบตเตอรี ่โครงการผลิตแบตเตอรีไ่ฟฟา้ แผนการน าเขา้เครื่องจกัรและติดต้ัง แผนการผลิตในระยะ 1-3 ป ีแผนการผลิตหรอืจดัหาชิน้ส่วนอื่นๆ 
และแผนการพัฒนาผู้ผลิตวตัถุดิบในประเทศไทย (ที่มีคนไทยถือหุ้นขา้งมาก) เปน็ต้น
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เงนิอุดหนุน1 ส่วนลด
อากรขาเข้า2

ส่วนลด
ภาษีสรรพสามิต3

รถยนต์
 ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

 ราคาต้ังแต่ 2-7 ล้านบาท

70,000 บาท
(ส าหรบัแบตเตอรีต่่ากวา่ 30 kWh)

150,000 บาท

(ส าหรบัแบตเตอรีม่ากกวา่ 30 kWh)

-

40%

20%

6%

6%

รถกระบะ
 ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท 150,000 บาท - -

รถจักรยานยนต์
 ราคาไม่เกิน 1.5 แสนบาท 18,000 บาท - -

ยกเวน้อากรขาเข้ารถยนต์ท่ีผลิตในประเทศ (CKD) จ านวน 9 รายการ

ตารางท่ี 5 มาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: 1 เงนิอุดหนุนส าหรบัการซื้อยานยนต์ไฟฟา้ระหวา่งป ี2565-2568 

2 ส่วนลดภาษีอากรขาเขา้ที่ลดลงส าหรบัราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท หากน าเขา้จากประเทศที่มีอากรขาเขา้เกิน 40% จะได้รบัส่วนลด 40% 
แต่หากอากรขาเขา้ต่ากวา่ 40% จะได้รบัการยกเวน้ และหากราคาขายปลีกระหวา่ง 2-7 ล้านบาท หากน าเขา้จากประเทศท่ีมีอากรขาเขา้เกิน 20% 
จะได้รบัส่วนลด 20% แต่หากอากรขาเขา้ต่ากวา่ 20% ก็จะได้รบัการยกเวน้ ส าหรบัการซื้อยานยนต์ไฟฟา้ระหวา่งป ี2565-2566

3 ภาษีสรรพสามิตที่ลดลงจาก 8% เหลือ 2% ส าหรบัการซื้อยานยนต์ไฟฟา้ระหวา่งป ี2565-2568 

ในแงข่องความพรอ้มของเม็ดเงนิลงทนุในพ้ืนท่ี EECพบวา่ มีการลงทุนสะสมในอุตสาหกรรม

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีต้ั่งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน มูลค่า

รวมกวา่ 1 แสนล้านบาท (เฉพาะประกอบรถยนต์) โดยมีบรษัิทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

หลายบรษัิทเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐท้ังสิทธิ 

ประโยชน์การลงทุนทางภาษีและไม่ใช่ภาษี (รูปท่ี 22) นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร ีใ่นพ้ืนท่ี EEC มากข้ึน ซึ่งคาดว่าภายในปี 2566 จะมี

ก าลังการผลิตแบตเตอร ี่ 5 กิกะวัตต์ และอาจสูงถึง 60 กิกะวัตต์ในอนาคต ซึ่งนับเป็น

ก าลังการผลิตสูงท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

รูปท่ี 22 ตัวอย่างบรษัิทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรีท่ี่เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

บรษัิทผู้ผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า

บรษัิทผู้ผลิต
แบตเตอรี่
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3) การขยายจ านวนสถานีชารจ์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ในแง่ของจ านวนสถานี

ชารจ์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ปัจจุบัน ไทยมีสถานีชารจ์ไฟฟ้าท้ังหมด 944 

สถานี ซึ่งกว่า 50% กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเป็นหลัก โดยข้อมูล 

ณ เดือน ก.ย. 2565 มีจ านวนหัวจ่ายไฟฟ้าท้ังหมด 2,572 หัวจ่าย12 เพ่ิมข้ึน 13%YoY

ท้ังน้ี จ านวนสถานีชารจ์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามนโยบายส่งเสรมิการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ิมจ านวนเคร ื่องอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะแบบ 

Fast Charge จ านวน 2,200-4,400 หัวจ่ายใน ปี 2568 และเพ่ิมข้ึนเป็น 12,000 หัวจ่าย

ในปี 2573 ซึ่งสถานีชาร์จไฟฟ้าจะครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีหัวเมืองใหญ่ พ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

จุดแวะพัก และพ้ืนท่ีชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีต้ังและจ านวนเคร ื่องอัด

ประจุไฟฟ้าแบบ Fast Charge ท่ีเหมาะสมจากส านักนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) ประเมินว่า ในปี 2573 ประเทศไทยควรมีสถานีชาร์จไฟฟ้าจ านวนรวม 

567 แห่ง และจ านวนหัวจ่ายไฟฟ้าจ านวนรวม 13,251 หัวจ่าย ุ13

ส าหรบัในพ้ืนท่ี EEC ได้มีการติดต้ังสถานีชารจ์ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะด้วยระบบ DC 

Fast Charge เรยีบรอ้ยแล้ว โดยข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2565 มีสถานีชารจ์ไฟฟ้าจ านวน

รวมท้ังส้ิน 138 สถานี และคาดว่าภายในปี 2565 จะมีสถานีชารจ์ไฟฟ้ามากกว่า 300 สถานี 

และจ านวนเคร ื่องอัดประจุไฟฟ้ามากกว่า 1,200 หัวจ่าย ซึ่งจะครอบคลุมท่ัวทุกถนน

สายหลักและพ้ืนท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ี EEC14 (รูปท่ี 23)

12 อ้างอิงจาก http://www.evat.or.th/attachments/view/?attach_id=266663
13 อ้างอิงจาก สนพ. วางเปา้สถานีชารจ์ EV ต้องมี 567 แห่ง ภายในป ี2030 
14 อ้างอิงจาก https://www.eeco.or.th/th/filedownloads/4740/file-ca2df7c2d275c4b0a60c6bba2e896e07.pdf

2,572
4,400

12,000

ก.ย. 2565 2568 2573

รูปท่ี 23 สัดส่วนของสถานีชารจ์ไฟฟ้า รายภาค (ซ้าย) จ านวนสถานีชารจ์ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี EEC (ขวาบน) 
และแนวโน้มจ านวนหัวจา่ยไฟฟ้าของไทย (ขวาล่าง)

กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี

50%

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

10%

ภาคเหนือ

12%

ภาคกลาง

16%

ภาคใต้

12%

21.2%
CAGR

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), EEC, สมาคมยานยนต์ไฟฟา้ไทย และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

http://www.evat.or.th/attachments/view/?attach_id=266663
https://www.springnews.co.th/news/821105
https://www.eeco.or.th/th/filedownloads/4740/file-ca2df7c2d275c4b0a60c6bba2e896e07.pdf
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อย่างไรก็ตาม Krungthai COMPASS มองวา่ EV Ecosystem ของไทยยังต้องได้รบั

การสนับสนุนจากภาครฐัเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่

อุปทาน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีจะต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าในอนาคต

ได้เรว็ข้ึน โดยมี 5 ประเด็นท้าทายท่ีส าคัญ ดังน้ี

1) บุคลากรท่ีมีทักษะเก่ียวข้อง แรงงานในไทยยังไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางส าหรบั

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากนัก จึงควรเรง่พัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรใน

ระบบการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังการ Re-skill และ Up-skill ทักษะท่ีส าคัญ 

เช่น ทักษะการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ไฟฟ้า ทักษะการออกแบบตัวถังยานยนต์ ทักษะด้านการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

(Electroplating) ในการผลิตแบตเตอร ี่ ทักษะการผลิต Module และแพ็ค

แบตเตอร ี่ (Battery Pack) รวมถึงทักษะการซ่อมบ ารุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า

และชิ้นส่วนตามการใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

2) มาตรการสนับสนุนการผลิตและการจัดการแบตเตอรีท่ี่ใช้แล้ว แบตเตอร ีถื่อเป็น

ช้ินส่วนท่ีส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ไทยยังขาดวัตถุดิบต้นน้าท่ีเป็น

หัวใจส าคัญในการผลิตแบตเตอร ีส่ าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแรลิ่เธียม ท าให้ไทย

ต้องพ่ึงพาการน าเข้าเป็นหลัก ภาครฐัจึงควรออกมาตรการสนับสนุนการผลิต

แบตเตอร ีใ่นประเทศ รวมถึงมาตรการอุดหนุนราคาแบตเตอร ี ่เพ่ือให้ราคารถยนต์

ไฟฟ้าต่าลง ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนการ Recycle และการจัดการแบตเตอร ี่

ท่ีใช้แล้ว เพ่ือรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

3) การขยายสถานีชารจ์ไฟฟ้า ต้นทุนในการลงทุนสถานีชารจ์ไฟฟ้ายังอยู่ในระดับท่ี

ค่อนข้างสูง ท าให้การลงทุนส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐัหรอืภาคเอกชนรายใหญ่ 

ในระยะแรก ภาครฐัจึงควรสนับสนุนในการลดอัตราค่าบรกิารไฟฟ้าและลดความ

ซับซ้อนของกระบวนการขออนุมัติติดต้ัง เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมท่ีมีศักยภาพเข้ามาลงทุนในธุรกิจน้ีมากข้ึน ซึ่งจะช่วยเรง่การขยายตัว

ของโครงข่ายสถานีชารจ์ไฟฟ้าไปยังภูมิภาค นอกจากน้ี ควรส่งเสรมิการลงทุน

ในสถานีชาร์จไฟฟ้าส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพ่ิมเติม เพ่ือกระตุ้นให้เกิด  

การใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในภาคการขนส่งมากข้ึน

4) มาตรการสนับสนุนการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า ปัจจุบัน ภาครฐัออกมาตรการสนับสนุน

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์เท่าน้ัน แต่

ยังไม่มีมาตรการส าหรบัรถขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งเป็นยานพาหนะ

หลักของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท่ีมีแนวโน้มปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

มากท่ีสุด ดังน้ัน ภาครฐัจึงควรพิจารณาก าหนดมาตรการสนับสนุนการใช้รถบรรทุก

ไฟฟ้า เช่น การให้เงนิอุดหนุน ส่วนลดอากรขาเข้า มาตรการสนับสนุนด้านเบ้ีย

ประกันภัย เป็นต้น 

5) การขนส่งเพ่ือส่งออกรถบรรทุกไฟฟ้า การขนส่งรถบรรทุกไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้

เรอืขนาดใหญ่อย่างเรอืบรรทุกรถยนต์ (Ro-Ro Ship) ซึ่งเป็นเรอืท่ีออกแบบมา

เพ่ือส่งออกและน าเข้าสินค้าประเภทรถยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันไทยมีท่าเทียบเรอื 

Ro-Ro จ านวน 3 ท่าในพ้ืนท่ีของท่าเรอืแหลมฉบังเท่าน้ัน ภาครฐัจึงควรพิจารณา

ขยายจ านวนท่าเทียบเรอื Ro-Ro มากข้ึน เพ่ือรองรบัปรมิาณรถยนต์และรถบรรทุก

ไฟฟ้าท่ีจะส่งออกมากข้ึนในอนาคต
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เมื่อเราท าการเปรยีบเทียบ 3 แนวทางท่ีใช้ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ

ก๊าซเรอืนกระจกอื่นๆ ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก เราประเมินวา่ แนวทางท่ี 1 

การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและแนวทางท่ี 3 การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า (Electric 

Vehicle) เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม

โดยแนวทางท่ี 1 ผู้ประกอบการสามารถศึกษาและปรบัเปลี่ยนไปใช้น้ามันเชื้อเพลิงไบโอ

ดีเซลท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนต์ของพาหนะบรรทกุท่ีใช้งานได้อย่างไม่ยากนัก ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศไทยมีรถบรรทุกท่ีใช้น้ามันดีเซลกว่า 9.3 แสนคันและจ านวนรถบรรทุกท่ีใช้

เชื้อเพลิงน้ามันดีเซลคิดเป็นสัดส่วนถึงราว 77% ของจ านวนรถบรรทุกท้ังหมด อีกท้ัง

ยังสามารถเติมเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล) ได้ค่อนข้างสะดวก เน่ืองจากมีการ

ให้บรกิารในสถานีบรกิาร (ปั๊ มน้ามัน) มาระยะหน่ึงแล้ว อีกท้ังแนวทางท่ี 1 ยังเป็น

แนวทางท่ีมีค่าใช้จ่ายต่าท่ีสุดใน 3 แนวทาง จึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับ

ผู้ประกอบการท่ีใช้รถบรรทุกเคร ื่องยนต์สันดาปภายในในปัจจุบัน

ส่วนแนวทางท่ี 3 การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะท่ีใช้ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เช่น รถบรรทุก

ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 100% (รถบรรทุก EV) เป็นแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

เนื่องจากขณะนี้ได้มีการผลิตและใช้รถบรรทุก EV บ้างแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการเปล่ียนไปใช้รถบรรทุก EV อาจมีราคารถท่ีสูงกว่ารถบรรทุก

เคร ื่องยนต์สันดาปภายใน แต่ในอนาคตราคารถบรรทุก EV มีแนวโน้มท่ีจะลดลงตาม

เทคโนโลยีและการผลิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังเม่ือเปรยีบเทียบกับการใช้รถบรรทุกเชื้อเพลิง

สันดาปภายในแล้ว รถบรรทุก EV ยังถือว่ามีค่าใช้จ่ายท่ีต่ากว่าในระยะยาว นอกจากน้ี 

การปรบัเปล่ียนไปใช้รถบรรทุก EV ยังไม่มีการปลดปล่อยมลพิษ ดังน้ัน รถบรรทุก EV 

จึงเหมาะส าหรบัผู้ประกอบการท่ีต้องการซื้อรถใหม่ เพ่ือขยายการบรกิารหรอืทดแทน

รถบรรทุกท่ีปลดระวาง  

ขณะท่ีแนวทางท่ี 2 เทคโนโลยีดักจบัมลพิษ ยังคงเป็นแนวทางท่ีมีอุปสรรคในการใช้งาน

หลายประการ เช่น อุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และน้าหนักเยอะ อุปกรณ์ยังมีราคาท่ีค่อนข้างสูง 

รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยในการใช้งานและประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ อีกท้ังยังต้องมีการปล่อย (offload) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ี

ถูกกักเก็บในอุปกรณ์ท้ิงทุกระยะราว 965 กิโลเมตร (600 ไมล์) เน่ืองจากข้อจ ากัดใน

การเก็บกักของอุปกรณ์ เราจึงมองว่าแนวทางท่ี 2 อาจยังเป็นแนวทางท่ีไม่เหมาะสมนัก 

โดยในส่วนถัดไป เราจะท าการวเิคราะห์ถึงการปฏิบัติตามแนวทางท่ี 1 การใช้เชื้อเพลิง

ชีวภาพและแนวทางท่ี 3 การเปล่ียนไปใช้ยานพาหนะรถบรรทุก EV ว่าจะมีส่วนช่วยใน

การลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ตามแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 

พ.ศ.2564 – 2573 สาขาขนส่ง ได้มากแค่ไหน
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>> การใช้น้ามันไบโอดีเซลในรถบรรทุก และการเปล่ียนไปใช้
รถบรรทุกไฟฟา้ Zero Emission Vehicle (ZEV) จะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มากแค่ไหน?

การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) จากการเปลี่ยนการใช้น้ามันเชื้อเพลิง

ดีเซล B7 ไปเป็น B20 คาดวา่จะลดลง 0.35 kgCO2e/ลิตร โดยองค์การบรหิารจัดการ

ก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) ประเมินว่า การเผาไหม้จากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงดีเซล B7 

จะปลดปล่อย CO2 ราว 2.5 kgCO2e/ลิตร ขณะท่ีน้ามันดีเซล B20 ซึ่งภาครฐัมีการ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ในรถบรรทุกมีการปลดปล่อย CO2 ราว 2.15 kgCO2eq/

ลิตร ซึ่งหากมีการปรบัเปล่ียนจากการใช้น้ามันดีเซล B7 ไปเป็นน้ามันดีเซล B20 จะ

ลดการปลดปล่อย CO2 ราว 0.35 kgCO2e/ลิตร15

Krungthai COMPASS ประเมินว่า หากต้องการลด CO2 เป็นจ านวน 0.1 MtCO2e 

(0.1 ล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งคิดเป็น 1% ของเป้าหมายการใช้

เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะท่ี 10 MtCO2e จะต้องมีรถบรรทุก 6 ล้อปรบัเปลี่ยน

การใช้เชื้อเพลิงจาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 9,500 คัน/ปี หรอื จะต้องมีรถบรรทุก 

18 ล้อ ปรบัเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 5,550 คัน/ปี โดยการ

ประเมินดังกล่าวใช้ข้อมูลจากปรมิาณการปลดปล่อย CO2 จาก อบก. ประกอบกับ 

สมมติฐานอัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถบรรทุก 6 ล้อและรถบรรทุก 18 ล้อท่ี 6 และ 

3.5 กิโลเมตร/ลิตร ตามล าดับ และคาดว่ารถท้ัง 2 ประเภทจะให้บรกิารเป็นระยะทาง 

600 กิโลเมตรต่อวัน โดยมีการให้บรกิาร 25 วันต่อเดือน 

ซึง่เมื่อเปรยีบเทียบกับจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนในปี 2564 แล้ว ยังถือวา่มีความ

เป็นไปได้ในการปรบัเปลี่ยนเชื้อเพลิงจาก B7 เป็น B20 ในแง่ของจ านวนรถบรรทุก เม่ือ

พิจารณาถึงจ านวนรถบรรทุกท่ีใช้เชื้อเพลิงท่ีจดทะเบียนในปี 2564 ท่ีคาดว่าจะเป็น

รถ 6 ล้อ (ลักษณะท่ี 1 กระบะบรรทุก และลักษณะท่ี 2 รถตู้บรรทุก) ท้ังส้ินราว 7.4 

แสนคัน การปรบัเปล่ียนการใช้เชื้อเพลิงจาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 9,500 คัน/ปี 

ยังถือว่ามีความเป็นไปได้ในทางจ านวน เช่นเดียวกับรถบรรทุก 18 ล้อ (ลักษณะ 3 บรรทุก

ของเหลว ลักษณะ 4 บรรทุกวัตถุอันตราย ลักษณะ 5 บรรทุกเฉพาะกิจ และ ลักษณะ 9 

รถลากจูง) ท่ีมีจ านวนราว 2.37 แสนคัน ท่ีต้องการการปรบัเปล่ียนการใช้เชื้อเพลิง

จาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 5,550 คัน/ปี

อย่างไรก็ดี ก่อนการปรับเปลี่ยนน้ามันเชื้อเพลิงเป็น B20 ผู้ประกอบการควรมีการ

ตรวจสอบกับผู้ผลิตวา่ ยานพาหนะที่ใช้สามารถรองรบัเชื้อเพลิง B20 ได้ โดยสามารถ

ตรวจสอบเบ้ืองตันได้จากเอกสารข้อมูลรายชื่อรุน่รถยนต์ท่ีผู้ผลิตรถยนต์รบัรองให้

สามารถใช้น้ามันดีเซลหมุนเรว็ B10 และ B20 ของกรมธุรกิจพลังงาน16 นอกจากน้ี 

ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลในการปรบัจูนเคร ื่องยนต์ใหม่ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

และการบ ารุงรกัษาส่วนต่างๆ ของเคร ื่องยนต์ เช่น น้ามันเคร ื่อง ไส้กรอง หัวฉีด ท่ีต้อง

ดูแลให้เหมาะสมกับน้ามันเชื้อเพลิงท่ีจะเปล่ียนไป

15 อ้างอิงจาก เอกสารวธิีการค านวณการใชห้รอืเปล่ียนยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในเปน็ยานพาหนะไฟฟา้ องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน)

16 อ้างอิงจาก เอกสารขอ้มูลรายชื่อรุน่รถยนต์ ที่ผู้ผลิตรถยนตร์บัรองให้สามารถใชน้้ามันดีเซลหมนุเรว็ B10 / B20 กรมธุรกิจพลังงาน
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นอกจากนี้ การปรบัเปลี่ยนเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B20 ในรถบรรทุก 6 ล้อ 

หรือรถบรรทุก 18 ล้อ เพ่ือลด CO2 เป็นจ านวน 0.1 MtCO2e จะสร้างความต้องการ

น้ามันปาล์มเพ่ิมขึ้นอีก 37 ล้านลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าราว 1.65 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งจะ

สรา้งโอกาสทางธรุกิจให้กับผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง โดยการปรบัเปล่ียนเชื้อเพลิงไบโอ

ดีเซลจาก B7 เป็น B20 ต้องการน้ามันปาล์มเพ่ิมข้ึนราว 0.13 ลิตรต่อน้ามัน B20 จ านวน 

1 ลิตร และประเมินจากระยะทางการให้บรกิารของรถบรรทุก 6 ล้อ และ 18 ล้อ อยู่ท่ี 6 

และ 3.5 กิโลเมตร/ลิตร ตามล าดับ ซึ่งคาดว่ารถท้ัง 2 ประเภทจะให้บรกิารเป็นระยะทาง 

600 กิโลเมตรต่อวัน โดยมีการให้บรกิาร 25 วันต่อเดือน และคาดว่าราคาน้ามันปาล์มดิบ

เฉล่ียจะอยู่ท่ีราว 44.5 บาท/ลิตร (ค่าเฉล่ียปี 2563-2565)

ในส่วนการประเมินการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) จากการเปลี่ยน

เป็นรถบรรทุก Zero Emission Vehicle (ZEV) เริม่จากการประมาณการจ านวน

รถบรรทุกแต่ละชนิดตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งคาดวา่จ านวนรถบรรทุกท้ังหมดจะ

เพ่ิมขึ้นเป็นราว 1.38 ล้านคันในปี 2573 จาก 9.78 แสนคันในปี 2564 เราได้ท าการประเมิน

รถบรรทุกตามลักษณะท่ี 1-5 และ 9 (ลักษณะ 1 กระบะบรรทุก ลักษณะ 2 ตู้บรรทุก 

ลักษณะ 3 บรรทุกของเหลว ลักษณะ 4 บรรทุกวัตถุอันตราย ลักษณะ 5 บรรทุกเฉพาะกิจ 

และ ลักษณะ 9 รถลากจูง) ซึ่งมีการเติบโตตามตัวแปร ได้แก่ เศรษฐกิจในภาพรวม 

(GDP Growth) การส่งออก การน าเข้า การลงทุน โดยการคัดเลือกตัวแปรท่ีเหมาะสม

ในทางสถิติจากตัวแปรเหล่าน้ีกับการประมาณการรถบรรทุกแต่ละลักษณะ แล้วใช้

สมการถดถอย (Linear Regression) เพ่ือประมาณการจ านวนรถบรรทุกแต่ละชนิด

ท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ละปีจนถึงปี 2573 ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับ (รา่ง) แผนท่ีน าทาง

การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศท่ีอยูร่ะหว่าง พ.ศ.2564-2573 จากน้ัน น าจ านวน

รถบรรทุกแต่ละลักษณะท่ีประเมินได้มาท าการหักลบกับจ านวนรถบรรทุกท่ีมีอายุ

มากกว่า 30 ปีในปัจจุบันตามลักษณะรถบรรทุก เน่ืองจากคาดว่ารถบรรทุกท่ีมีอายุ

มากกว่า 30 ปีในปัจจุบัน มีแนวโน้มท่ีจะถูกปลดระวางไปตามอายุการใช้งานจนถึงปี 

2573 ส่วนรถบรรทุกลักษณะท่ี 6-8 (ลักษณะ 6 รถพ่วง ลักษณะ 7 รถก่ึงพ่วง ลักษณะ 8 

รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว) น้ัน ไม่ได้ท าการประเมิน เน่ืองจากเป็นรถบรรทุกท่ีเป็น

ลักษณะรถพ่วง จึงไม่มีการใช้เชื้อเพลิงและปลดปล่อยมลพิษ 

ซึ่งจากการประมาณการ คาดว่ารถบรรทุกลักษณะท่ี 1-5 และ 9 ท้ังหมดในประเทศไทย 

ในปี 2573 จะมีจ านวนราว 1.38 ล้านคัน จากในปี 2564 ท่ีมีจ านวนราว 9.78 แสนคัน 

แบ่งเป็น ลักษณะ 1 กระบะบรรทุก จ านวนราว 7.96 แสนคัน (เพ่ิมข้ึนราว 1.47 แสนคัน

จากปี 2564) ลักษณะ 2 ตู้บรรทุก จ านวนราว 1.34 แสนคัน (4.1 หม่ืนคัน) ลักษณะ 3 

บรรทุกของเหลว จ านวนราว 3.19 หม่ืนคัน (8.8 พันคัน) ลักษณะ 4 บรรทุกวัตถุอันตราย 

จ านวนราว 1.58 หม่ืนคัน (4.5 พันคัน) ลักษณะ 5 บรรทุกเฉพาะกิจ จ านวนราว 2.06 

แสนคัน (1.07 แสนคัน) และลักษณะ 9 รถลากจูง จ านวนราว 1.99 แสนคัน (9.5 หม่ืนคัน) 

(รูปท่ี 24) โดยจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีระหว่างปี 2565-

2573 คาดว่าจะอยู่ท่ีราว 5.1-6.6 หม่ืนคัน/ปี ขณะท่ีจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่

ในช่วงปี 2553-2564 ท่ีผ่านมา อยู่ท่ีราว 4.9-8.4 หม่ืนคัน/ปี
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รูปท่ี 24 การประมาณการจ านวนรถบรรทุกในปี 2573 แบ่งตามลักษณะการใช้งาน (คัน) 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก  วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ จ านวนรถบรรทุกแต่ลักษณะคาดการณ์โดยใชว้ธิี Linear Regression จากตัวแปร ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจ ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณ

การน าเขา้ และการลงทุน ซึง่ตัวแปรทั้งหมดมีการคาดการโ์ดย IMF โดยมีการคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมทางสถิติกับการประมาณการจ านวน
รถบรรทุกตามลักษณะ . 

จากนั้น เราได้ประมาณการการปล่อย CO2 จากการใช้งานของรถบรรทุกเหล่านี้ ซึ่ง

คาดวา่ ในปี 2564 จะมีจ านวนราว 16.17 MtCO2e (ล้านตันของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า) โดยการประเมินได้ใช้ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(Emission factor: EF) จากประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร ื่อง หลักเกณฑ์การ

รายงานและวธิีการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2565 โดยค่าดังกล่าวเป็นปรมิาณกิโลกรมัของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อระยะทางท่ีรถบรรทุกว ิ่ง 1 กิโลเมตร (Kg CO2e/tonne-km) โดยเราได้

ประเมินค่า EF ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของรถบรรทุกและสมมติฐานการรบัน้าหนัก 

(Load) ท่ีราว 75% ของน าหนักท่ีรบัได้สูงสุด ส่วนสมมติฐานระยะทางว ิ่งของกระบะ

บรรทุก (ลักษณะ 1) เฉล่ียท่ีราว 400 กิโลเมตร/วัน ขณะท่ีตู้บรรทุก (ลักษณะ 2) 

บรรทุกของเหลว (ลักษณะ 3) บรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) บรรทุกเฉพาะกิจ 

(ลักษณะ 5) รถลากจูง (ลักษณะ 9) ใช้สมมติฐานระยะทางว ิ่งเฉล่ียท่ีราว 600 กิโลเมตร/วัน 

ซึ่งเป็นระยะทางต่อวันท่ีรถบรรทุกในแต่ลักษณะสามารถให้บรกิารได้

ลักษณะ 1 กระบะบรรทุก                   ลักษณะ 2 ตู้บรรทุก                    ลักษณะ 3 บรรทุกของเหลว
ลักษณะ 4 บรรทุกวตัถุอันตราย         ลักษณะ 5 บรรทุกเฉพาะกิจ          ลักษณะ 9 รถลากจูง

จ านวนรถบรรทุก
จดทะเบียนสะสม 

ในปี 2564

จ านวนรถบรรทุก
ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึน

ระหวา่งปี 2565-2573

จ านวนรถบรรทุก
ท่ีมีอายุมากกวา่ 30 ปี

ในปัจจบัุน

คาดการณ์จ านวน
รถบรรทุกท้ังหมด

ในปี 2573

649,304 

92,251 
23,147 
11,308 

99,205 

103,783 

978,998

260,905 

43,965 
12,130 
5,462 
111,687 

98,270 

532,419

113,407 

2,140 
3,287 

959 
4,556 
2,585 

126,934
796,802 

134,076 

31,990 
15,811 

206,336 

199,468 

1,384,483 
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ปรมิาณ CO2 ท่ีปลดปล่อยดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนราว 23% ของการปลดปล่อย CO2

ท้ังหมดของภาคขนส่งของไทย ซึง่เป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างสอดคล้องกับการเปรยีบเทียบ

ข้อมูลอื่นๆ จากข้อมูลของส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา ภาคการขนส่งของไทย ซึ่งรวมการขนส่งสินค้าและการขนส่ง

ผู้โดยสารมีการปลดปล่อย CO2 ราว 69 MtCO2e ซึ่งเม่ือเทียบกับการปลดปล่อย CO2

จากการขนส่งทางรถบรรทุกท่ี 16 MtCO2e แล้ว จะมีสัดส่วนอยู่ท่ีราว 23% ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลของ International Energy Agency (IEA), องค์การพลังงานระหว่างประเทศ

ท่ีประเมินว่า ในปี 2563 และ 2573 สัดส่วนการปลดปล่อย CO2 จากรถบรรทุกขนส่ง

สินค้าจะอยู่ท่ีราว 25% ของปลดปล่อย CO2 จากรูปแบบการขนส่งสินค้าและการขนส่ง

ผู้โดยสารท้ังหมด17 รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ Our World in Data ท่ีได้ประเมินว่า 

สัดส่วนการปลดปล่อย CO2 จากรถบรรทุกจะอยู่ท่ีราว 29.5% ของปลดปล่อย CO2 จาก

รูปแบบการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารท้ังหมด18

ถัดไป เราได้ประเมินฉากทัศน์ (scenarios) 3 กรณีท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือประมาณการ

ปริมาณ CO2 ท่ีจะปลดปล่อยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ 2573 ได้แก่ กรณีท่ี 1 

รถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหว่างปี 2565-2573 ยังคงใช้เชื้อเพลิงดีเซล

หรอืเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นตามปกติ กรณีท่ี 2 รถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปี

ระหว่างปี 2565-2573 เป็นรถบรรทุก ZEV เฉลี่ยราว 1.88 หมื่นคัน/ปี และ กรณีท่ี 3 

รถบรรทกุท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหวา่งปี 2565-2573 เป็นรถบรรทุก ZEV เฉลี่ย

ราว 3.76 หมื่ นคัน/ปี โดย กรณีท่ี 1 เป็นกรณีฐานท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงมาใช้

รถบรรทุก ZEV หรอือาจจะมีการเปล่ียนแปลงมาใช้รถบรรทุก ZEV ในจ านวนท่ีน้อย

มากจนอาจไม่กระทบกับการลดก๊าซ CO2 ส่วนกรณีท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีมี

รถบรรทุก ZEV ท่ีจดทะเบียนใหม่จ านวนราว 1.88 หม่ืนคัน/ปี หรอืคิดเป็นคร ึ่งหน่ึง

ของจ านวนรถบัสและรถบรรทุกท่ีภาครฐัต้ังเป้าหมายให้เป็นรถ ZEV จดทะเบียนใหม่

ท่ี 3.3 หม่ืนคัน/ปี ส่วนในกรณีท่ี 3 ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการลดก๊าซ CO2 มากท่ีสุด เรา

ประเมินว่า โอกาสท่ีจะมีบรรทุก ZEV (ไม่นับรวมรถบัส) จดทะเบียนใหม่เฉล่ียท่ีราว 

3.76 หม่ืนคัน/ปี ยังมีความเป็นไปได้ เน่ืองจากจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่

ท้ังหมดท่ีประเมินได้เฉล่ียอยู่ท่ีราวปีละ 5.9 หม่ืนคัน รวมถึงจากสถิติในช่วงปี 2553-

2564 ท่ีผ่านมา สัดส่วนเฉล่ียของจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่สูงถึงราว 85% 

ของจ านวนรถบรรทุกและรถบัสท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปี  โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 

รถบรรทุก (ลักษณะท่ี 1-5 และ 9) มีการจดทะเบียนใหม่เฉล่ียราว 5.87 หม่ืนคัน/ปี 

ขณะท่ีรถบัสมีการจดทะเบียนใหม่เฉล่ียราว 1.1 หม่ืนคัน/ปี 

17 อ้างอิงจากจาก Global CO2 emissions from transport by subsector, 2000-2030, International Energy Agency (IEA)
18 อ้างอิงจาก บทความ Cars, planes, trains: where do CO2 emissions from transport come from? Our World In Data
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ซึง่เราพบวา่ ในกรณีท่ี 1 หากรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหวา่งปี 2565-2573 

ยังคงใช้เชื้อเพลิงดีเซลหรอืเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นตามปกติ จะมีการปลดปล่อย CO2

เพ่ิมขึ้นเป็น 22.33 MtCO2e ในปี 2573 จาก 16.17 MtCO2e ในปี 2564 หรอืเพ่ิมขึ้นราว 

6.15 MtCO2e 

ขณะท่ีกรณีที่ 2 หากมีรถบรรทกุท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหวา่งปี 2565-2573 เป็น

รถบรรทกุ ZEV เฉลี่ยราว 1.88 หมื่นคัน/ปี จะท าให้ในปี 2573 มีรถบรรทุก ZEV จดทะเบียน

สะสมราว 1.7 แสนคันจากรถบรรทกุท้ังหมด 1.38 ล้านคัน ซึ่งคาดวา่จะมีการปลดปล่อย 

CO2 เพ่ิมขึ้นเป็น 19.81 MtCO2e ในปี 2573 หรอืเพ่ิมขึ้นราว 3.6 MtCO2e จากปี 2564

ส่วนในกรณีท่ี 3 หากมีรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหวา่งปี 2565-2573 เป็น

รถบรรทุก ZEV เฉลี่ย 3.76 หมื่นคัน/ปี จะท าให้ในปี 2573 มีรถบรรทุก ZEV จดทะเบียน

สะสมราว 3.4 แสนคันจากรถบรรทุกท้ังหมด 1.38 ล้านคัน ซึ่งคาดว่าจะมีการปลดปล่อย 

CO2 เพ่ิมขึ้นเป็น 17.29 MtCO2e ในปี 2573 หรอืเพ่ิมขึ้นราว 1.1 MtCO2e จากปี 2564

โดยในการประเมินยังใช้สมมติฐานสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission 

factor: EF) Load ของรถบรรทุกท่ี 75% ของน้าหนักท่ีรบัได้ท้ังหมด ระยะทางว ิ่งของ 

รถบรรทุกลักษณะ 1 กระบะบรรทุก เฉล่ียท่ีราว 400 กิโลเมตร/วัน ขณะท่ีตู้รถบรรทุก

ลักษณะท่ี 2-5 และลักษณะท่ี 9 ใช้สมมติฐานระยะทางว ิ่งเฉล่ียท่ีราว 600 กิโลเมตร/วัน 

ตามท่ีใช้ในการค านวนปรมิาณการปลดปล่อย CO2 ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีฐาน ส่วนสัดส่วน

ของปรมิาณรถบรรทุก ZEV ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ในกรณีท่ี 2 รถบรรทุกลักษณะ 1 และ 2 

อยู่ท่ี 2.75% ของจ านวนรถบรรทุกท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด และรถบรรทุกในลักษณะท่ี 3-5 

และ 9 ใช้สัดส่วนท่ี 3.75% ซึ่งจะท าให้ปรมิาณรถบรรทุก ZEV เพ่ิมข้ึนราว 1.88 หม่ืนคัน/ปี

โดยเฉล่ีย ส่วนในกรณีท่ี 3 รถบรรทุกลักษณะ 1 และ 2 อยู่ท่ี 5.5% ของจ านวนรถบรรทุก

ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด และรถบรรทุกในลักษณะท่ี 3-5 และ 9 ใช้สัดส่วนท่ี 7.5% ซึ่งจะท าให้

ปรมิาณรถบรรทุก ZEV เพ่ิมข้ึนราว 3.76 หม่ืนคัน/ปีโดยเฉล่ีย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ของภาครฐั (รูปท่ี 25)
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รูปท่ี 25 การประมาณการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ในแต่ละกรณี 

ที่มา:  กรมการขนส่งทางบก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ - จ านวนรถบรรทุกแต่ลักษณะคาดการณ์โดยใชว้ธิี Linear Regression จากตัวแปร ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจ ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณ

การน าเข้า และการลงทุน ซึ่งตัวแปรท้ังหมดมีการคาดการณ์โดย IMF โดยมีการคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมทางสถิติกับการประมาณการ
จ านวนรถบรรทุกตามลักษณะ 

- ส่วนการประเมินการปลดปล่อย CO2 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission factor: EF) จากประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและวธิีการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ.2565 โดยค่าดังกล่าว 
เปน็ปรมิาณกิโลกรมัของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อระยะทางท่ีรถบรรทุกวิง่ 1 กิโลเมตร (KgCO2e/tonne-km) โดยได้ประเมิน  
ค่า EF ที่เหมาะสมกับลักษณะของรถบรรทุกและสมมติฐานการรบัน้าหนัก (Load) ที่ราว 75% ของน าหนักที่รบัได้สูงสุด ส่วนสมมติฐานระยะทางวิง่
ของกระบะบรรทุก (ลักษณะ1) เฉล่ียที่ราว 400 กิโลเมตร/วนั ขณะที่ตู้บรรทุก (ลักษณะ 2) บรรทุกของเหลว (ลักษณะ 3) บรรทุกวตัถุ
อันตราย (ลักษณะ 4) บรรทุกเฉพาะกิจ (ลักษณะ 5) รถลากจูง (ลักษณะ 9) ใช้สมมติฐานระยะทางวิ่งเฉล่ียท่ีราว 600 กิโลเมตร/วัน 
ซึง่เปน็ระยะทางต่อวนัที่รถบรรทุกในแต่ลักษณะสามารถให้บรกิารได้

รถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปภายใน (คัน) รถบรรทุก ZEV (คัน) คาดการณ์ปรมิาณ CO2 ท่ีปลดปล่อย

กรณี 1 หากรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหวา่งปี 2565-2573 ยังคงใช้เช้ือเพลิงดีเซลหรอืเช้ือเพลิงปิโตรเลียม
อื่นตามปกติ จะมีการปลดปล่อย CO2 เพ่ิมข้ึนเป็น 22.33 MtCO2e ในปี 2573 จาก 16.17 MtCO2e ในปี 2564 หรอื
เพ่ิมข้ึนราว 6.15  MtCO2e 

กรณี 2 หากมีรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหว่างปี 2565-2573 เป็นรถบรรทุก ZEV เฉล่ียราว 1.88หม่ืนคัน/ปี จะท าให้                 
ในปี 2573 มีรถบรรทุก ZEV จดทะเบียนสะสมราว 1.7 แสนคันจากรถบรรทุกท้ังหมด 1.38 ล้านคัน ซ่ึงคาดว่าจะมี             
การปลดปล่อย CO2 เพ่ิมข้ึนเป็น 19.81 MtCO2e ในปี 2573 หรอืเพ่ิมข้ึนราว 3.6 MtCO2e จากปี 2564

กรณี 3 หากมีรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีระหวา่งปี 2565-2573 เป็นรถบรรทุก ZEV เฉล่ียราว 3.76 หม่ืนคัน/ปี จะท าให้              
ในปี 2573 มีรถบรรทุก ZEV จดทะเบียนสะสมราว 3.4 แสนคันจากรถบรรทุกท้ังหมด 1.38 ล้านคัน ซ่ึงคาดว่าจะมี                 
การปลดปล่อย CO2 เพ่ิมข้ึนเป็น 17.29 MtCO2e ในปี 2573 หรอืเพ่ิมข้ึนราว 1.1 MtCO2e จากปี 2564

จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมในปี 2564

649,304 

92,251 23,147 11,308 
99,205 103,783 

ลักษณะ1
กระบะบรรทุก

ลักษณะ2
ตู้บรรทกุ

ลักษณะ3
บรรทุก
ของเหลว

ลักษณะ4
บรรทุก

วตัถุอันตราย

ลักษณะ5
บรรทุก
เฉพาะกิจ

ลักษณะ9
รถลากจูง

796,802 

134,076 
31,990 15,811 

206,336 199,468 

คาดการณ์จ านวนรถบรรทุกในปี 2573

ลักษณะ1
กระบะบรรทุก

ลักษณะ2
ตู้บรรทุก

ลักษณะ3
บรรทุก
ของเหลว

ลักษณะ4
บรรทุก

วตัถุอันตราย

ลักษณะ5
บรรทุก
เฉพาะกิจ

ลักษณะ9
รถลากจูง

16.17
MtCO2e

22.33
MtCO2e

คาดการณ์ปรมิาณ CO2
ที่ปลดปล่อยเพ่ิมขึ้น

6.15 MtCO2e

รวม 978,998 คัน รวม 1,384,483 คัน

จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมในปี 2564

649,304 

92,251 23,147 11,308 
99,205 103,783 

ลักษณะ1
กระบะบรรทุก

ลักษณะ2
ตู้บรรทุก

ลักษณะ3
บรรทุก
ของเหลว

ลักษณะ4
บรรทุก

วตัถุอันตราย

ลักษณะ5
บรรทุก
เฉพาะกิจ

ลักษณะ9
รถลากจูง

725,053 

121,986 
27,441 13,763 

164,453 162,617 

71,749

12,090
4,549 2,048

41,883 36,851

คาดการณ์จ านวนรถบรรทุกในปี 2573

ลักษณะ1
กระบะบรรทุก

ลักษณะ2
ตู้บรรทุก

ลักษณะ3
บรรทุก
ของเหลว

ลักษณะ4
บรรทุก

วตัถุอันตราย

ลักษณะ5
บรรทุก
เฉพาะกิจ

ลักษณะ9
รถลากจูง

16.17
MtCO2e

19.81
MtCO2e

3.64 MtCO2e

รวม 978,998 คัน รวม 1,384,483 คัน

จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมในปี 2564

649,304 

92,251 23,147 11,308 
99,205 103,783 

ลักษณะ1
กระบะบรรทุก

ลักษณะ2
ตู้บรรทุก

ลักษณะ3
บรรทุก
ของเหลว

ลักษณะ4
บรรทุก

วตัถุอันตราย

ลักษณะ5
บรรทุก
เฉพาะกิจ

ลักษณะ9
รถลากจูง

653,304 

109,895 
22,892 11,715 

122,571 125,766 

143,498

24,181
9,097 4,097

83,765 73,703

คาดการณ์จ านวนรถบรรทุกในปี 2573

ลักษณะ1
กระบะบรรทุก

ลักษณะ2
ตู้บรรทุก

ลักษณะ3
บรรทุก
ของเหลว

ลักษณะ4
บรรทุก

วตัถุอันตราย

ลักษณะ5
บรรทุก
เฉพาะกิจ

ลักษณะ9
รถลากจูง

16.17
MtCO2e

17.29
MtCO2e

1.12 MtCO2e

รวม 978,998 คัน รวม 1,384,483 คัน

คาดการณ์ปรมิาณ CO2
ที่ปลดปล่อยเพ่ิมขึ้น

คาดการณ์ปรมิาณ CO2
ที่ปลดปล่อยเพ่ิมขึ้น
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เม่ือเปรยีบเทียบกรณีที่ 1 และ 3 จะเห็นได้วา่ปรมิาณการปลดปล่อย CO2 จะลดลงจาก 

6.15 MtCO2e ในกรณีท่ี 1 เป็น 1.1 MtCO2e ในกรณีท่ี 3 ซึ่งมีการจ านวนรถบรรทุกใหม่

เป็นรถบรรทุก ZEV ราวปีละ 3.76 หมื่นคัน หรอืลดลงราว 5 MtCO2e หรอืราวครึง่หนึ่ง

ของเป้าหมายในมาตรการท่ี 3 ในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะที่ต้องการ

ลด CO2 10 MtCO2e หรอืคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 535 ล้านบาท เมื่อประเมินจากราคา

คารบ์อนเครดิตเฉลี่ยของประเทศไทยในปี 2565 ท่ี 107 บาทต่อตันคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า

ซึ่งถือได้วา่แนวทางการปรับเปลี่ยนให้รถบรรทุกท่ีจะจดทะเบียนใหม่ระหวา่งปี 2565-

2573 ให้เป็นรถบรรทุก ZEV เป็นแนวทางท่ีสามารถช่วยลด CO2 ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

หากภาครฐัสามารถออกนโยบายและสรา้งแรงจงูใจให้ผู้ประกอบการขนส่งทางรถบรรทุก

หันมาใช้รถบรรทุก ZEV ให้มากขึ้นได้ ท้ังนี้ รวมถึงการออกนโยบายหรอืสร้างแรงจูงใจ

ควบคู่ไปกับการปรบัเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิง จากน้ามันดีเซล B7 เป็น B20 ทั้งจากรถบรรทุก

ท่ีใช้เชื้อเพลิงดีเซลในปัจจบุันและรถบรรทกุท่ีจะจดทะเบียนใหม่ในอนาคต รวมถึงการขยาย

ไปยังยานพาหนะอื่น เช่น รถบัส ก็ย่ิงจะท าให้การบรรลเุป้าหมายในมาตรการท่ี 3 เป็นไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี การเพ่ิมจ านวนรถบรรทุก ZEV ราวปีละ 3.76 

หม่ืนคัน จะท าให้มีรถบรรทกุ ZEV สะสมในปี 2565-2573 ท้ังหมดราว 3.4 แสนคัน ซึ่ง

เมื่อประเมินจากราคารถบรรทุก ZEV ในปัจจุบันท่ี 3.9 ล้านบาทต่อคัน จะท าให้ตลาด

รถบรรทุกในช่วงเวลาดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท จึงเป็นโอกาสของ

ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตรถบรรทกุ ZEV และชิ้นส่วนอีกด้วย
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Krungthai COMPASS ได้ประเมินแนวทางการลดก๊าซเรอืนกระจกจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากผู้ประกอบการขนส่งทางรถบรรทุก ตาม

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่งมาตรการท่ี 3 

การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะ ตามแนวทางโลจิสติกส์สีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายท่ี 10 MtCO2e 

โดยมี 3 แนวทางส าคัญ ดังน้ี 

1) การปรบัเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึง่เป็นวธีิท่ีสะดวกท่ีสุด โดยประเมินวา่ หากต้องการลด 

CO2 เป็นจ านวน 0.1 MtCO2e (0.1 ล้านตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซ่ึงคิดเป็น 

1% ของเป้าหมายการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพส าหรบัยานพาหนะท่ี 10 MtCO2e จะต้องมีรถบรรทุก 

6 ล้อปรับเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงจาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 9,500 คัน/ปี หรือ จะต้องมี

รถบรรทุก 18 ล้อ ปรบัเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงจาก B7 เป็น B20 จ านวนราว 5,550 คัน/ปี ท้ังน้ี 

การปรบัเปล่ียนเช้ือเพลิงไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B20 ในรถบรรทุก 6 ล้อ หรอืรถบรรทุก 18 ล้อ 

เพ่ือลด CO2 เป็นจ านวน 0.1 MtCO2e จะสรา้งความต้องการน้ามันปาล์มเพ่ิมข้ึนอีก 37 ล้านลิตรต่อปี 

คิดเป็นมูลค่าราว 1.65 พันล้านบาทต่อปี ซ่ึงจะสรา้งโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง

2) การใช้เทคโนโลยีดักจบัมลพิษท่ีปลดปล่อยจากท่อไปเสีย ซ่ึงวิธีน้ียังอาจมีจ านวนรถบรรทุกจด

ทะเบียนใหม่ท่ีคาดการณ์ราวปีละ 5.1-6.6 หม่ืนคัอุปสรรคในการใช้งานท้ังในด้านขนาด ราคา 

และการใช้งานของอุปกรณ์ ซ่ึงอาจต้องรอการปรบัปรุงในอนาคต

3) การเปลี่ยนไปใช้รถบรรทกุ ZEV ท่ีถึงแม้วา่ปัจจุบันจะยังมีราคาท่ีสูงเม่ือเทียบกับรถบรรทุกเครื่องยนต์

สันดาปภายใน (ICE) แต่ประเมินว่าผลประโยชน์สุทธิจากการใช้รถบรรทุก EV จะสามารถชดเชย

ส่วนต่างราคารถและค่าใช้จ่ายในการใช้งานระหวา่งรถ EV และ ICE ภายใน 3-4 ปี ในระยะข้างหน้า 

การสนับสนุนให้ใช้รถบรรทุก ZEV เฉล่ียราวปีละ 3.76 หม่ืนคันจากน จากปัจจุบันไปจนถึงปี 2573 

จะท าให้การปลดปล่อย CO2 ลดลงราว 5 MtCO2e หรือราวครึ่งหน่ึงของเป้าหมายในมาตรการท่ี 3 

ในการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพส าหรับยานพาหนะท่ีต้องการลด CO2 ท่ี 10 MtCO2e หรือคิดเป็นมูลค่า

อย่างน้อย 535 ล้านบาท เม่ือประเมินจากราคาคาร์บอนเครดิตเฉล่ียของประเทศไทยในปี 2565 

ท่ี 107 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท้ังน้ี การเพ่ิมจ านวนรถบรรทุก ZEV ราวปีละ 

3.76 หม่ืนคัน จะท าให้มีรถบรรทุก ZEV สะสมในปี 2565-2573 ท้ัง หมดราว 3.4 แสนคัน ซ่ึงเม่ือ

ประเมินจากราคารถบรรทุก ZEV ในปัจจุบันท่ี 3.9 ล้านบาทต่อคัน จะท าให้ตลาดรถบรรทุกใน

ช่วงเวลาดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับ

การผลิตรถบรรทุก ZEV และช้ินส่วนอีกด้วย

นอกจากนี้ Krungthai COMPASS ยังมองวา่ ประเทศไทยยังมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตรถบรรทุก

ไฟฟ้า เน่ืองจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ท่ีส าคัญของโลกและระบบนิเวศท่ีเอื้ออ านวยต่อ

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ท าให้มีศักยภาพในการต่อยอดสู่ฐานการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายท่ีส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  1) บุคลากรท่ีมีทักษะ

เก่ียวข้อง 2) มาตรการสนับสนุนการผลิตและการจดัการแบตเตอรีท่ี่ใช้แล้ว 3) การขยายสถานีชารจ์

ไฟฟ้า 4) มาตรการสนับสนุนการใช้รถบรรทกุไฟฟ้า และ 5) การขนส่งเพ่ือส่งออกรถบรรทกุไฟฟ้า

สรุป
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