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บทคัดยอ
ปจจุบัน ภาคการขนสงในประเทศไทยเปนภาคที่มีสัดสวนของการ
ใชพลังงานมากที่สุด คิดเปนสัดสวนการใชพลังงานประมาณ 38
เปอรเซ็นตของพลังงานที่ถูกใชทั้งหมด
โดยกรุงเทพมหานครเปน
จังหวัดที่มีการใชพลังงานเพื่อการจราจรสูงสุด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ภาคขนสงยังเปนภาคทีป่ ลอยมลพิษทาง
อากาศและเสียงออกมามากที่สุดอีกดวย
เมื่อพิจารณาจากปจจัย
ดังกลาวนั้น
ถาตองการลดการใชพลังงานและลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่กรุงเทพฯมหานคร โดยเฉพาะทางดานอากาศแลว
จําเปนตองลดปญหาจากการจราจรและขนสงเปนอันดับแรก
บทความฉบับนี้จะเสนอผลการศึกษาจากโครงการศึกษา “แผนที่
นําทางแบบบูรณาการเพื่อมหานครที่ยั่งยืน:พลังงานและสิ่งแวดลอม”
โดยการสนับสนุนของสภาวิจัยแหงชาติ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกัน
ระบบจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือ
การหาแนวทางและนโยบายการวิจัยที่ถูกตอง เพื่อสรางองคความรูที่
จําเปนในการแกไขวิกฤตและพัฒนากรุงเทพมหานครที่เปนอยูใน
ปจจุบันใหมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต
จากการศึกษาวรรณกรรมปริทัศน การศึกษาเมืองตัวอยาง และ
การสัมมนาระดมสมองกับผูมีสวนไดเสีย ทําใหไดแนวคิดแบบใหม เพื่อ
กําหนดทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อหาคําตอบในการแกไขปญหา
ดานจราจรและขนสงแบบใหม ที่จะนํามาใชในการแกปญหาแบบยั่งยืน
ของปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานคร
ซึ่ง
ประกอบดวย 2 แนวทางหลักคือ 1) แนวความคิดแบบใหมในการ

∗

แกปญหาเชิงโครงสรางและการบริหารจัดการในการจราจรและขนสง
โดยการใหความสําคัญในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหมี
ประสิทธิภาพเปนอันดับแรก
แทนการขยายพื้นผิวจราจรเพื่อแกไข
ปญหาจราจรแบบเฉพาะหนา ที่เปนอยูในปจจุบัน โดยวิธีการพัฒนา
ระบบการจราจรและขนสงตางๆที่มีอยูเดิมใหเต็มศักยภาพเพื่อบรรเทา
ปญหาที่มีในปจจุบัน การพัฒนาการระบบสาธารณะแบบลอชนิดใหม
ควบคูกับรางที่จะขยายเพิ่มเติมเพื่อการแกปญหาแบบยั่งยืน การใช
ระบบเทคโนโลยีควบคุมการจราจรที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบขนสงมวลชน รวมถึงการจัดการความตองการการใชถนนของ
รถยนตบนทองถนน 2) การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนตและเชื้อเพลิง
เพื่อลดปญหามลภาวะและประสิทธิภาพของเครื่องยนต ดวยวิธีการ
พัฒนาและประยุกตใชองคความรูและ เทคโนโลยีจากงายไปสูยากอยาง
เปนขั้นตอน
Abstract
Currently, the transportation sector consumes the largest
share of total energy demands in Thailand, which is accounted
for about 38%. This amount of energy consumption, as
accounted by area, the consumption in Bangkok is the largest
share in Thailand. In addition, the emitted pollution of the
transportation sector is also the largest polluter, particular for air
and noise pollution. Hence, the abatement of the energy
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consumption and reduction of air pollution of the transportation
sector is indispensable to be solved as the top priority.
In this paper, we will present a part of result of a research
project “An Integrated Research Roadmap for Sustainable
Metropolis: Energy and Environment”, which related to the
transportation sector. The project was supported by The National
Research Council of Thailand. The objectives of the project aims
to explore the appropriate directions of research polices and
supports in order to building up capacities and knowledge to
resolve the current crisis and develop Bangkok’s transportation
system for sustainability in the future.
Knowledge and information were obtained from literature
reviews, other city models, and brain storming from various stake
holders. A new concept of an integrated approach was achieved
to guide the directions of research activities in order to find out a
new alternative of the traffic and transport solutions for
sustainability in the future. The new alternative solution consists
of two major approaches: 1) a new concept of traffic and
transport infrastructure improvements and management. This new
concept will focus on the improvement of the current public
transport’s efficiency as the top priority, rather than the increases
of areas of traffic surfaces to ease traffic flows, as practicing
currently for temporary solutions should be discarded. The first
solution of the new concept should focus on the improvement of
current infrastructure integration for full utilization of the existing
systems and facilities in order to alleviate the current problems.
This could be done by developing a new transport system of
rapid buses in conjunction with the extension of electric subway
and sky train systems, adoption of new advance technologies to
increase the efficiency of the public transport, and traffic demand
management of vehicles. 2) The development of prime moving
engines and fuels used in vehicles for better efficiencies and
emission reduction. The development could be done by starting
from applications of those simply technologies to the most
complicated technologies, step by step.
1. บทนํา
การขนสงในเขตเมือง (Urban transportation) และผูอยูอาศัยใน
เขตเมืองมีความเกี่ยวของอยางชัดเจน และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
วา การพัฒนาระบบการจราจร และการขนสงกอใหเกิดผลกระทบตอผูที่
เกี่ยวของ เชน ผูใช (User) ผูดําเนินการระบบ (Operator) และสังคม
(Society) ทั้งดานบวก และลบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของรูปแบบการ
เดินทาง (Mode) มาตรการหรือโครงการที่นํามาใชดําเนินการ
ในปจจุบันมีแนวโนมวา
มาตรการสวนใหญทดี่ ำเนินการอยู
ตามปกติ (Business as usual) กอใหเกิดผลกระทบดานลบสรางปญหา
สาขานโยบายพลังงาน

สภาพเมืองที่ไมนาอยู
อันจะนําไปสูลักษณะการพัฒนาเมืองแบบไม
ยั่งยืน
ปจจุบันความตองการใชพลังงานของประเทศไทยแบงตามราย
ภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวาสัดสวนของการใชพลังงานเพื่อการ
ขนสงจะมีสัดสวนสูงสุดคือ 38% โดยมีการใชน้ํามันเบนซิน และดีเซลใน
ภาคนี้คิดเปน 98% และ 77% ตามลําดับ [1] ซึ่งนับวาสูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว สวนสัดสวนการใชพลังงานในภาค
ขนสงเมื่อแบงตามเขตพื้นที่จะพบวา กรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ที่มีการ
ใชพลังงานสูงสุดของประเทศเกินกวาครึ่งหนึ่งของทัง้ หมด
ดังนั้นการแกไขปญหาการใชพลังงานในภาคขนสงโดยเฉพาะใน
พื้นที่ของกทม. จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยะยาว
2. วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัยสามารถแสดงดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 วิเคราะหสถานการณและทบทวนองคความรู
2.1.1 ศึกษาพารามิเตอรสําคัญที่มีผลตอความยั่งยืนและความนาอยู
ของมหานคร และสํารวจภาวะคุกคามตอความยั่งยืนของ
กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากปญหาของจราจร และขนสง
2.1.2 ศึกษาบทเรียนจากตัวอยางมหานคร (model cities) ที่ประสบ
ความสําเร็จในการพลิกฟนสถานการณจากที่มีปญหามากสูสภาพที่นา
อยูมากขึ้น
2.1.3 รวบรวมแผนแมบทของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
วิเคราะหความสัมพันธและความเชื่อมโยงของแผนในเบื้องตน
2.2 การประชุมระดมสมองเพื่อจัดสรางภาพฉายในอนาคต (scenario)
2.2.1 จัดประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดสรางภาพฉายในอนาคต (scenario)
เบื้องตน
2.2.2 จัดประชุมระดมสมองเพื่อสรางภาพฉายอนาคต โดยเชิญผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐ และ NGO ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การระดมสมองยังมี
เปาหมายเพื่อใหผูเขารวมมีสวนรวม และมีความรูสึกเปนเจาของแผนที่
นําทางที่จะพัฒนาขึ้น อันจะนําไปสูความมุงมั่นในการนําแผนที่นําทาง
ไปสูการปฏิบัติ โดยในการระดมสมองทั้ง 3 ครั้ง มีผูเขารวมการระดม
สมองทั้งหมด 87 คน แยกเปนสัดสวนจากหนวยงานภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจรอยละ 76 ภาคเอกชน และNGO รอยละ 8 และหนวยงาน
ภาคการศึกษา และนักวิชาการรอยละ 16
2.3
วิเคราะหปญหาและอุปสรรค (barrier) และความตองการดาน
เทคโนโลยี และการจัดการเทคโนโลยีที่จําเปนตอการนําไปสูเปาหมาย
การพัฒนามหานครที่นาอยูและยั่งยืน โดยการวิเคราะหเบื้องตนจาก
คณะทํ า งาน และประชุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ขอความเห็ น จากนั้ น จะ
รวบรวมป ญ หา และอุ ป สรรคจากความเห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญโดย
วิธีการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
2.4 จัดทําแผนที่นําทางงานวิจัย และพัฒนา
ขั้นแรกแผนที่นําทางจะถูกวางกรอบและแนวทางโดยผูเชี่ยวชาญ
จากนั้ น คณะทํางานได สัง เคราะหขอ มู ล และจัดทํ าแผนที่นํา ทาง ขั้ น
สุดทายจะจัดประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนที่
นําทาง
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3. ผลการศึกษา
3.1 ปญหาและอุปสรรค
จากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ การสัมมนาระดมสมอง การ
ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียในดานการจราจร
และ ขนสงในพื้นที่กทม. ทําใหสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคหลักได
ดังตอไปนี้
3.1.1 ปญหาโครงสรางของระบบจราจร
ปญหาโครงสรางของระบบจราจรเปนปญหารากเหงา
(Rootcause) ของปญหาการใชพลังงาน และสิ่งแวดลอมในเขตตัวเมือง
เพราะเปนปญหาเริ่มตนที่กอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา (Consequent
problem) ปญหาโครงสรางของระบบจราจร สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1) พฤติกรรมการแกปญหาจราจรเฉพาะหนาที่สรางปญหาใน
ระยะยาว
การแกปญหาจราจรที่นิยมนํามาปฏิบัตินั้นคือ
การขยาย
พื้นที่ถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริม
การใชรถสวนบุคคลใหเพิ่มขึ้นตามไปดวย การแกปญหาดังกลาวเปน
การแกปญหาที่ไมมีความยั่งยืน เนื่องจากจะตองสรางพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด
2) ระบบขนสงมวลชนที่ไมมีประสิทธิภาพและ
ไมมีความ
เชื่อมโยงกันของแตละระบบ โดยทุกระบบเปนระบบเดี่ยวๆ
ที่อิสระจากกัน (Stand-alone)
• ขนสงมวลชนระบบลอ
แมวาระบบขนสงมวลชนแบบลอที่มีอยูในปจจุบันจะมี
ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) สถานที่ตางๆ แตมีขอดอย
ในดานความเร็วของการเดินทาง
ไมมีความสะดวกสบาย
(Comfortable) เพียงพอ นอกจากนี้ยังไมมีพื้นที่ที่จะพัฒนาระบบนี้ใน
พื้นที่เขตตัวเมืองชั้นใน โดยที่จะไมกระทบตอการใชถนนของรถยนต
และ การเวนคืนที่ทําไดยากเพราะ มีตนทุนสูงมากในสภาพปจจุบัน
• ขนสงมวลชนระบบราง
แมวาระบบขนสงมวลชนระบบรางที่มีอยูกทม.ในปจจุบันคือ
ระบบรถไฟฟาใตดินและรถไฟฟาลอยฟา เปนระบบที่มีประสิทธิภาพใน
ดานความสามารถที่จะขนคน (Capacity) ในจํานวนมากและ มีความเร็ว
ในการเดินทางสูง แตมีขอดอยในการเขาถึงสถานที่ตางๆ ดวยเสนทาง
ที่มีอยูอยางจํากัด ทั้งนี้การขยายเสนทางก็มีอุปสรรคที่สําคัญคือ
 งบประมาณในการกอสราง
โดยทั่วไปงบประมาณในการกอสรางเสนทาง
รถไฟฟาใตดินประมาณ1,680-8,800 ลานบาทตอกม. และงบประมาณ
ในการกอสรางสถานีประมาณสถานีละ 6,000 ลานบาท [2] แต ในกรณี
ของกทม.
งบประมาณคากอสรางทั้งหมดสําหรับรถไฟฟาบนดินซึ่ง
ประกอบดวย เสนทาง สถานี ตัวรถไฟฟา และ อุปกรณตางๆ จะใช
งบประมาณประมาณ 800 ลานบาทตอกม. สวนรถไฟฟาลอยฟา1,500
ลานบาทตอกม. และรถไฟฟาใตดิน 3,000 ลานบาทตอกม. ปจจุบัน
รัฐบาลมีแผนที่จะลงทุนในการกอสรางเสนทางรถไฟฟาใตดินเพิ่มรวม
ระยะทางประมาณ 290 กม. โดยจะใชงบประมาณประมาณ 500,000
ลานบาท
สาขานโยบายพลังงาน

 เวลาในการกอสราง
นอกจากเงื่อนไขดานงบประมาณในการกอสรางแลว
เวลาก็มีสวนสําคัญเปนอยางมาก เพราะปญหาการจราจรและ ขนสงใน
กทม. เปนปญหาที่อยูในระดับ “วิกฤติ” ซึ่งตองแกไขอยางเรงดวน ถา
พิจารณาจากแผนการกอสรางรถไฟฟาใตดินของรัฐบาลคือ 290 กม.
ภายในเวลา 6 ป เมื่อเปรียบเทียบกับการกอสรางเสนทางรถไฟฟาใต
ดินของประเทศญี่ปุนพบวา ใชเวลาทั้งหมด 77 ปในการกอสราง
เสนทาง 300 กม. ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 4 กม. ตอป หรือ ถาพิจารณาจาก
เวลาที่ใชในการกอสรางรถไฟฟาใตดินในกทม. พบวาใชเวลา 6 ป ใน
การกอสรางเสนทาง 20 กม. ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 3.5 กม. ตอป สวน
ระบบรถไฟลอยฟาใชเวลากอสรางประมาณ 5ปครึ่งในระยะทาง 23.5
กม. หรือเฉลี่ยประมาณ 4.3 กม.ตอป ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงื่อนไขแลว
จึงพบวามีขอจํากัดดานเวลาเพื่อใหแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว ใน
ระยะแรกรัฐบาลมีแผนที่จะขยายเสนทางรถไฟฟาใตดินในระยะ 6 ป
ขางหนานี้เปนระยะทาง 50 กม. แตหากรัฐบาลตองการสรางระยะทาง
ใหครบ 290 กม. ที่วางแผนไวทั้งหมด รัฐบาลจะคงตองใชเวลาเพิ่มเติม
อีกประมาณ 35 ปหากใชความเร็วในการกอสรางในอัตราเดียวกับที่เคย
ดําเนินการมา
• ขนสงมวลชนทางน้ํา
ในอดีตนั้นการขนสงทางน้ํามีความสําคัญตอการเดินทางใน
พื้นที่กทม. เปนอยางมาก แตปจจุบันการขนสงทางน้ําไมไดรับความ
นิยมเนื่องมาจาก เสนทางที่มีไมไดเชื่อมตอกับการเดินทางโดยระบบ
ขนสงสาธารณะระบบอื่น
การเดินทางที่มีอยูเปนการเดินทางเพียง
ระยะทางสั้นๆ หรือใชเพื่อการขามฟาก นอกจากนั้นการเนาเสียของ
แมน้ําลําคลองยังเปนปจจัยดานลบตอการเดินทางทางน้ําอีกดวย
3) การจัดองคกรของการวางผังเมืองและ การจราจรและ ขนสง
ไมมีเอกภาพ
ไมมีหนวยงานใดที่มีอํานาจกําหนดนโยบายระดับสูงที่มี
เอกภาพอยางแทจริง
เกิดการปฏิบัติงานซ้ําซอนและ
ขาดการ
ประสานงาน เชน การวางแผนและการกอสรางทางดวน หนวยงานที่
รับผิดชอบไดแก กรมทางหลวง และการทางพิเศษแหงประเทศไทย
สวนการกอสรางระบบขนสงสาธารณะขนาดใหญไดแก
โครงการ
รถไฟฟา BTS โดยกทม. โครงการรถไฟฟามหานคร โดยองคการ
รถไฟฟามหานคร และโครงการโฮปเวลล โดยการรถไฟแหงประเทศ
ไทย เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศเชน ฮองกง และสเปน ซึงเนนการ
บริหารภายใตองคกรเดียว และเปนองคกรทองถิ่น ภายใตการสนับสนุน
ของรัฐบาล
4) ขนสงมวลชนระบบรางที่มีอยูเดิม (รถไฟ) เปนอุปสรรคตอ
การจราจรและ ขนสง
ระบบเสนทางรถไฟ ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
ในเขตพื้นที่กทม.
มีเสนทางที่ตัดผานพื้นที่ถนนมาก
ทําใหเกิด
การจราจรติดขัดในเวลาที่รถไฟผานโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน ปญหา
นี้ผูที่เกี่ยวของไดพยายามที่จะแกไขดวยวิธีการตางๆ เชน โครงการ
โฮปเวลล
5) ผลประกอบการของผูประกอบการ (Operator) ของระบบรถ
ประจําทางและ รถไฟขาดทุน
EP01-3

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ผลประกอบการของผูประกอบการของระบบรถประจําทาง
และรถไฟขาดทุนมาตลอด เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ มากมาย ทําใหรัฐ
ตองอุดหนุนดานการเงิน (Subsidize) สงผลใหผูประกอบการไม
สามารถใหบริการที่ดีเพื่อชักจูงใหประชาชนสวนใหญใชบริการ และไมมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาการบริการใหดีขึ้น
3.1.2 พฤติกรรมการใชถนนและการบังคับใชกฎหมาย
1) พฤติกรรมของคนใชรถที่ไมมีความรับผิดชอบตอการดูแล
รถยนตใหมีประสิทธิภาพดังเดิม
ผลจากการที่เครื่องยนตขาดการบํารุงรักษาจะทําให
เครื่องยนตใชเชื้อเพลิงมากและ ปลอยมลภาวะสูง
2) การไมบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
• การตรวจจับบนถนน
การตรวจจับรถที่ไมถูกตองตามระเบียบหรือ กฎหมายของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของบนถนนเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุและ ยังเปน
สาเหตุทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดในบริเวณที่ทําการตรวจจับ
• การตรวจสภาพรถยนตของผูประกอบการตรวจสภาพรถ
เอกชน (ตรอ.) ไมมีประสิทธิภาพ
แมวาตามกฎระเบียบของกรมการขนสงทางบกนั้น สถาน
บริการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จะตองตรวจสภาพรถที่มาใช
บริการอยางเครงครัดแต พบวาผูประกอบการ ตรอ. บางสวนไมได
ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไวหรือ ปฏิบัติไมเครงครัด เนื่องมาจาก
ผูประกอบการ ตรอ. คํานึงผลประกอบการ กลาวคือถาผูประกอบการ
เครงครัดอาจจะทําใหผลประกอบการลดลง
3) ไมมีการปรับปรุงกฎกระทรวง/กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ลดผลกระทบของมลภาวะจากการจราจรและ
ขนสงใหมี
ความทันสมัยและ สอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น
กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการลดผลกระทบของ
มลภาวะจากการจราจรบางสวนไดบัญญัติออกมาเปนเวลานานมาก อีก
ทั้งยังไมสอดคลองกับปญหาที่เกิดในปจจุบัน
4) การบํารุงรักษาผิวจราจรและ ถนน ยังไมไดมาตรฐาน
แมวาจะมีขั้นตอนและ หลักการในการบํารุงรักษาผิวจราจรแต
ในทางปฏิบัติพบวาไมมีการปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด สงผลให
เกิดปญหาผิวจราจรมีสภาพไมสมบูรณทําใหยานพาหนะสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงและ เสื่อมสมรรถนะเร็วเกินกวาปกติและ ปลดปลอยมลภาวะ
สูง
5) ความปลอดภัยจากการจราจร
อุบัติเหตุจากการจราจรเปนสาเหตุแรกๆ
ที่ทําใหคนไทย
เสียชีวิตโดนเฉพาะชวงเทศกาลที่มีปริมาณการเดินทางมาก นอกจาก
เกิดจากความประมาทแลวจากสถิติพบวาตําแหนงที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ
มักจะเปนจุดที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมจราจรที่ไมเหมาะสม
3.1.3 เทคโนโลยีเครื่องยนต และเชื้อเพลิง
1) เครื่องยนตและ เชือ้ เพลิงที่ใชในปจจุบัน
เนื่องจากเครื่องยนตและ เชื้อเพลิงที่ใชในปจจุบันเปนระบบ
เครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชน้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิงหลักซึ่งเครื่องยนตและ เชือ้ เพลิงนี้มีขอจํากัดคือ เมื่อสันดาป
แลวจะปลดปลอยสารมลภาวะออกมา โดยกรณีเชื้อเพลิงเบนซินสาร
สาขานโยบายพลังงาน

มลพิษหลักเชน คารบอนมอนอกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด โอโซน และ
กรณีเชื้อเพลิงดีเซลสารมลพิษหลักเชน ฝุนขนาดเล็ก ไฮโดรคารบอน
ไนโตรเจนออกไซด การปรับปรุงเพื่อลดการปลดปลอยสารมลภาวะ
ดังกลาว สามารถทําไดโดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของเครื่องยนต
และ ชนิดคุณสมบัติของเชื้อเพลิงซึ่งโดยสวนใหญแลวจะมีอุปสรรคใน
การลงทุนครั้งแรกที่ใชเงินทุนสูง เนื่องจากในหลายกรณีจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งระบบของการผลิตตัวเครื่องยนต เชื้อเพลิง และ/หรือ
การจัดจําหนาย ทําใหทําไดยาก
2) เทคโนโลยีแบบใหมที่ไมใชเปนระบบเครื่องยนตสันดาป
ภายใน
เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครื่องยนตจึงไดมีการพัฒนาเพื่อลดขอจํากัดของเครื่องจักร
สันดาปภายในโดยใชเทคโนโลยีชนิดใหม เชน ระบบไฮโดรเจน และ
เซลเชื้อเพลิง อยางไรก็ตามเทคโนโลยีเหลานี้ยงั มีขอจํากัดทางเทคนิค
และ ราคาแพง
3.2 แนวทางเชิงกลยุทธเพื่อแกไขปญหา
เพื่อที่จะแกไขปญหาทางดานพลังงานและ สิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
การขนสงใหไดผลนั้น จะตองมีแนวทางเชิงกลยุทธและ องคความรูที่จะ
แกไขอุปสรรคของปญหานี้ หรือแนวทางที่จะลดชองวาง ของเทคโนโลยี
และการจัดการที่ใชอยูในปจจุบันของประเทศไทยและ องคความรูที่
จําเปนที่ใชแกปญหานี้
จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศนและ การสัมมนาระดมสมองกับ
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการจราจรและ การขนสง ไดขอสรุป
แนวทางเชิงกลยุทธเพื่อแกไขปญหาไดดังตอไปนี้
3.2.1 โครงสรางของระบบการจราจร และขนสง
การแกไขโครงสรางการจราจรและ ขนสงมีวัตถุประสงคหลักคือ
เพื่อที่จะลดจํานวนยานพาหนะบนถนนเนื่องจาก ปริมาณการจราจรที่
มากนั้ น จะทํ า ให เ กิ ด การใช เ ชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณมากและ ยั ง ทํ า ให
มลภาวะทางอากาศและ เสียงจากการจราจรมากขึ้นตามไปดวย การ
แกไขระบบโครงสรางการจราจรและ ขนสง สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1) การปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น ต อ วิ ธี ก ารแก ป ญ หา
จราจรเฉพาะหนาที่นิยมปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน
การเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรบนทองถนนโดยไมมีการจัดสรร (Allocate)
ทรัพยากรผิวจราจรที่เหมาะสม เนื่องจากเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา
ระบบจราจรและ ขนส ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ ระบบรถไฟฟ า ซึ่ ง
ประกอบดวยรถไฟฟาแบบราง แตระบบดังกลาวจะดําเนินการใหไดผล
ในการแกไขระบบจราจรจะตองดําเนินการในระยะตนๆ กอนที่ตัวเมือง
จะขยายตัวอยางรวดเร็ว แตเนื่องจากการแกปญหาจราจรในอดีตไมไดมี
การดําเนินการดังกลาวในชวงเวลาที่เหมาะสม ทําใหการสรางรถไฟฟา
แบบรางไมสามารถดําเนินการใหมีระยะทางและ ขีดความสามารถใน
การรั บ ผู โ ดยสารทั น ต อ ความต อ งการใช ง านทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากอุ ป สรรค
สํ า คั ญ 2 ประการที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น การให ทั น กั บ สภาพ
ปจจุบัน คือ งบประมาณจํานวนมากและ ระยะเวลายาวนานที่ใชในการ
กอสราง ดังนั้นผูที่รับผิดชอบในการแกปญหาจราจรจึงตองแกปญหา
เฉพาะหนาโดยวิธีการขยายพื้นที่ผิวจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนรถสวนบุคคล แตอยางไรก็ตามไมวาจะ
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ขยายพื้ น ที่ ผิ ว จราจรขึ้ น สั ก เท า ใด จํ า นวนรถก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ตาม
สุด ทา ยก็ จะเกิ ดป ญ หาการจราจรติ ดขั ดเช น เดิ ม ผลกระทบจากการ
ขยายพื้นที่ผิวจราจรจะชวยใหกระแสจราจรไหลดีขึ้นในระยะสั้น แตจะ
ไปเร ง ให เ กิ ด การจราจรติ ด ขั ด ในระยะยาว เนื่ อ งจากกลุ ม ผู ใ ช ก าร
เดิ น ทางโดยระบบขนส ง สาธารณะเดิ ม เมื่ อ มี ร ายได สู ง ขึ้ น ก็ จ ะ
ปรับเปลี่ยนไปเปนการใชรถสวนบุคคลแทน
ดังนั้นเพื่อการแกปญหาดังกลาวคณะผูวิจัยไดเสนอแนวคิด
ใหมที่จะใชในการแกปญหาจราจรและ ขนสงดังนี้ การขยายพื้นที่ผิว
จราจรเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาจะตองมีเปาหมายในการจัดสรรพื้นที่
ผิวจราจรโดยใหความสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนสง
มวลชนควบคูไปดวยซึ่งสามารถดําเนินการไดใน 3 วิธี
• การจั ด สรรพื้ น ที่ ผิ ว จราจรที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขจาก
พื้นที่ที่มีอยูเดิมเพื่อเชื่อมโยงระบบขนสงสาธารณะแบบราง ซึ่งไดแก
รถไฟฟาลอยฟา รถไฟฟา ใตดิน รถไฟฟา บนดิน ระบบขนสงทางน้ํา
ระบบรถเมล ทุกระบบเขาดวยกัน จากเดิมที่เปนระบบแบบเดี่ยวๆ ที่ไม
เชื่อมโยงกัน (Stand-alone)
• การพัฒนาพื้นที่ผิวจราจรเพื่อสรางระบบรถเมลดวน
พิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) แบบใหม เพื่อใหเปนระบบ
ขนส ง มวลชนระบบหลั ก อี ก ระบบหนึ่ ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบเดิ ม
โดยเฉพาะระบบรางและ การขยายสวนเพิ่มของระบบ BRTไปสูเขต
รอบนอกของตั ว เมื อ งเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การจราจรและ ขนสงใหดียิ่งขึ้น เพื่อลดความตองการใชรถยนตสวน
บุคคลในระยะยาว
• การจั ด การด า นอุ ป สงค ข องการใช ถ นนโดยใช
เครื่องมือเชิงนโยบาย (Policy Instruments) เพื่อลดอัตราการเพิ่มของ
รถยนตสวนบุคคลในทองถนนใหมีอัตราชะลอตัวลง
2) การพัฒนาศักยภาพของเสนทางรถไฟบนดิน (รฟท) ในเขต
ตัวเมืองชั้นในที่มีอยูในปจจุบันใหเปนสวนหนึ่งของระบบขนสงมวลชน
แบบรถไฟฟาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงขึ้น
3) การใชศักยภาพของการจราจรทางน้ําใหเต็มประสิทธิภาพ
และบูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของระบบขนสงมวลชน
4) การบูรณาการระบบขนสงมวลชนทุกระบบเขาดวยกัน เพื่อ
ทําใหผูโดยสารสามารถเขาถึงจุดหมายไดทุกจุดในกทม.
3.2.2 การจัดการดานอุปสงคของความตองการใชระบบขนสง
และจราจร (Transport Demand Management หรือ
TDM)
การจัดการดานอุปสงค คือ การจัดการดานความตองการในการ
เดินทาง หรือ TDM มีจุดประสงคเพื่อที่จะลดความตองการในการ
เดินทางโดยวิธีการตางๆ ซึ่งมีหลักการคือ เนนใหความสําคัญตอการขน
คนและ สินคา มากกวาการขนรถ หรือการใชระบบจราจรอัจฉริยะหรือ
ITS (Intelligent Transportation System) มาชวยในการแกปญหา และ
การปรับปรุงระบบวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety engineering) ของ
ระบบการจราจรและ ขนสง และ ระบบการปลูกจิตสํานึกของประชาชน
(Public awareness)
3.2.3 เทคโนโลยีเครื่องยนต และเชื้อเพลิง
การแกปญหาเทคโนโลยีจากงายไปสูยาก
สาขานโยบายพลังงาน

1) บํารุงรักษา ปรับเครื่องยนต (Tune up) เครื่องยนตทมี่ ีอยูใน
ปจจุบันใหอยูในสภาพที่สมบูรณโดยความรวมมือของประชาชนและ
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2) การใชน้ํามันเชื้อเพลิง/เชื้อเพลิงผสม
ที่ชวยลดการปลอย
มลพิษออกจากไอเสีย
3) การปรับเปลี่ยนเครื่องยนตจากเครื่องยนตเบนซินไปเปนการ
ใช LPG โดยเฉพาะรถแทกซี่และ รถเกาที่มีประสิทธิภาพต่ําและ
ปลดปลอยมลพิษในอัตราสูง
4) การปรับเปลี่ยนรถโดยสารขนาดใหญและ
รถบรรทุกที่ใช
เครื่องดีเซลไปเปนการใช CNG
5) การใชเครื่องยนตที่เปนเทคโนโลยีเครื่องยนตและ เชื้อเพลิง
แบบใหม เชน Hybrid Car เชื้อเพลิงแบบใหม Dimethyl Ether (DME)
Fuel cell การพัฒนาระบบไสกรอง และ น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันต่ํา
ในเครื่องยนตดีเซล
3.3 แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู
เทคโนโลยี และการจัดการที่จําเปน
3.3.1 การปรับปรุ งและ พัฒนาเชิง โครงสร างของการจราจร
หรือ การจัดการดานอุปทาน (Supply Side Management) คือการ
จัดระบบตางๆ เพื่อรองรับความตองการในการเดินทางของผูโดยสาร
เชน การจัดระบบการขนสงระบบลอ ระบบราง ระบบขนสงทางน้ํา และ
การเดินทางโดยไมใชเครื่องยนต
3.3.2 การจัดการดานอุปสงคของความตองการใชระบบขนสง
และ จราจร
วิธีการของ TDM สามารถจําแนกประเภทไดดังตอไปนี้
1) การใชเทคโนโลยีและ การจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจราจร
และขนส ง โดยหลั กการของการเดิ นทางร วมกั น
(Ridesharing) และ หลักการปรับปรุงระบบขนสงมวลชน (Transit
improvement) เพื่อใหความสําคัญของการขนคนมากกวาการขนรถ
2) การใชเครื่องมือเชิงนโยบาย (Policy Instruments) เพื่อลด
อัตราการเพิ่มของจํานวนรถยนตและ ลดขนาดรถยนตสวนบุคคลใน
พื้นที่กทม. เปนรถยนตขนาดเล็กที่ใชพื้นที่ถนนนอยและ จํากัดการเดิน
ทางเขา (Accessibility) เขตพื้นที่ชั้นใน
3.3.3 เทคโนโลยีเครื่องยนต และเชื้อเพลิง [3]
เทคโนโลยีเครื่องยนตและ เชื้อเพลิง สามารถจําแนกประเภทได
ดังตอไปนี้
1) การดูแลรักษาเครื่องยนต และปรับเครื่องยนต (Tune up)
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด ทั น ที ซึ่ ง จะทํ า ให
เครื่องยนตลดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงและ อัตราการปลอยมลพิษ
อยูในเกณฑมาตรฐาน
2) การติดตั้งอุปกรณดักจับมลพิษตางๆ ที่ปลอยออกจากทอ
ไอเสีย และ การปรับปรุงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชอยูในปจจุบัน
ซึ่งมุงความสนใจตอ ฝุนขนาดเล็ก (PM) ไฮโดรคารบอน
(HC) คารบอนมอนอกไซด (CO) ไนโตรเจนออกไซด (NOx) เนื่องจาก
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการดั ก จั บ มลพิ ษ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด อ ยลงเมื่ อ ทํ า
ปฏิกิริยากับสารกํามะถัน ที่มีอยูในน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงควรมี
EP01-5

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
การศึ ก ษาพั ฒ นาวิ ธี ก ารกลั่ น น้ํ า มั น เพื่ อ แยกกํ า มะถั น ออกอย า งมี
ประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ํา นอกจากนั้นยังสามารถที่จะใชน้ํามันดีเซล
ที่มีกํามะถันต่ําผสมกับน้ํา (Water-in-oil emulsions) หรือ การใชไบโอ
ดีเซล และการผสมน้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซล เพื่อลดการปลอยสาร
มลพิษทางอากาศ
3) การเปลี่ยนเทคโนโลยีของเชื้อเพลิง
เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ รถอาจจะถู ก เปลี่ ย นจากน้ํ า มั น ไปใช
เชื้อเพลิงที่สะอาดมากกวา เชน กาซ CNG (Compressed Natural
Gas) กาซ LPG (Liquefied Pretroleum Gas) และ DME (Dimethyl
Ether)
4) การเปลี่ยนเทคโนโลยีของเครื่องยนต
เครื่องยนตที่มีความทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากกว า เครื่ อ งยนต ที่ ใ ช ร ะบบการสั น ดาปภายในที่ ใ ช น้ํ า มั น เป น
เชื้อเพลิง จะถูกนํามาแทนเชน ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต 2 ระบบ
(Hybrid-electric Vehicles) และ ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนตเซลล
เชื้อเพลิง (Fuel-cell Vehicles)
3.4 แผนที่นําทางการวิจัย และพัฒนา
งานศึกษานี้จะแบงสาขาที่เนน (Focus) ออกเปน 3 สาขาดังนี้
3.4.1 โฟกัสที่ 1: การแกปญหาโครงสรางของระบบการจราจร
และขนสง
เปาหมายกลยุทธที่สําคัญ (Strategic Key Objectives)
1) การพัฒนาโครงสรางเครือขายระบบขนสงมวลชนแต
ละระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการใชพลังงาน
และ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• การพัฒนาระบบขนส งมวลชนใหเ ป นระบบ
หลักของระบบการจราจรและ ขนสง แทนที่การเดินทางโดยรถสวน
บุคคล
• การพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบลอ ใหมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับระบบราง เพื่อทดแทนการเดินทางโดยรถสวน
บุคคล
• การพัฒนาเพื่อยกระดับการใชประโยชนจาก
ระบบรางที่ มี อ ยู เ ดิ ม โดยเฉพาะระบบรถไฟในเขตเมื อ งให มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและ เต็มศักยภาพ
• การพัฒนาเพื่อยกระดับการใชการขนสงทาง
น้ําที่มีอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ เต็มศักยภาพ
• การพั ฒ นาระบบขนส ง มวลชนที่ มี อ ยู ใ น
ปจจุบันและ ระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาใหมทุกระบบใหเชื่อมโยงรวมกัน
อยางบูรณาการและ สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางทั่วถึง
• ทําใหสวนขยายเพิ่มเติมตอไปในอนาคตของ
ระบบขนสงมวลชนทุกระบบใหมีความเชื่อมโยงกันอยางบูรณาการและ
เปนสวนหนึ่งของการวางระบบผังเมือง
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อนของยานพาหนะ
เพื่อการจราจรและ ขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ มีการปลดปลอย
มลภาวะใหนอยที่สุด
3) การพัฒนาระบบเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สาขานโยบายพลังงาน

4) การพัฒนาองคความรูและ เทคโนโลยีในดานระบบการ
จัดการความตอ งการในการเดินทางหรื อ TDM และ ระบบขนส ง
อัจฉริยะหรือ ITS มาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนสง
มวลชน
5) การพัฒนาองคความรูและ เทคโนโลยีในดานวิศวกรรม
ความปลอดภัย (Safety engineering) เพื่อชวยในการลดอุบัติเหตุ และ
การปลูกจิตสํานึกแกประชาชน (Public awareness) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ
3.4.2 โฟกัสที่ 2: การจัดการความตองการในการเดินทางหรือ
TDM
เปาหมายกลยุทธที่สําคัญ (Strategic Key Objectives)
การใชระบบการจัดการความตองการในการเดินทาง (TDM)
หรือ Mobility Management เปนหลักการทั่วไปที่จะใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบขนสง TDM จะใหความสําคัญตอการเดินทางที่
คุมคา (Higher value trips) มากกวาการเดินทางที่ไมคุมคา (Lower
value trips) และ ประเภทของการเดินทางที่มีคาใชจายในการเดินทาง
ต่ํา (Lower cost modes) มากกวาประเภทของการเดินทางที่มี
คาใชจายในการเดินทางสูง (Higher cost modes) นอกจากนั้น
หลักการสําคัญคือ การใหความสําคัญที่จะขนคนและสินคามากกวาขน
รถ (Movement of people and goods, rather than motor vehicles)
และใหความสําคัญตอระบบขนสงมวลชน (Public transit) การเดินทาง
รวมกัน (Ride sharing) และการเดินทางโดยไม ใช เ ครื่อ งยนต (Nonmotorized travel) ซึ่งจะสงผลใหปริมาณการจราจรบนถนนลดลง
3.4.3 โฟกัสที่ 3: เทคโนโลยีเครื่องยนต และเชื้อเพลิง
เปาหมายกลยุทธที่สําคัญ (Strategic Key Objectives)
1) ระบบเทคโนโลยีของเชื้อเพลิง
เป น การให ค วามสนใจต อ เชื้ อ เพลิ ง ที่ จ ะนํ า มาใช สํ า หรั บ
เครื่องยนต โดยสามารถแบงกลุมไดดังตอไปนี้
• เทคโนโลยีของเครื่องยนตเบนซินและดีเซลเพื่อการ
บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต ที่ ถู ก ต อ งและการปรั บ
เครื่องยนต (Tune up) ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้เพื่อใหเครื่องยนตสามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดพลังงานน้ํามัน รวมถึงการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ใชอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อจะชวยลดสาร
มลพิ ษ จากน้ํ า มั นเชื้ อ เพลิ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ไนโตรเจนออกไซด
(NOx) ฝุนขนาดเล็ก (PM) VOC (Volatile Organic Compounds) และ
ซัลเฟอรออกไซด (SOx)
• เทคโนโลยี ก ารลดฝุ น และไอพิ ษ จากเครื่ อ งยนต
ดี เ ซลโดยใช น้ํ า ผสมน้ํ า มั น ดี เ ซล (Water-In-Oil
emulsions)
เทคโนโลยี นี้ เ ป น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงเพื่อลดสารมลพิษในไอเสียจากเครื่องยนตดีเซล โดยผสมน้ําลง
ในน้ํามันดีเซล ในสัดสวนของน้ําประมาณรอยละ5 ถึง 30 ซึ่งโดยทั่วไป
ใชรอยละ10 โดยมีสารเชื่อมประสาน (Emulsions) ไมใหน้ําแยกตัวจาก
น้ํามันมาทําความเสียหายตอเครื่องยนต แมวาจะมีการใชเชื้อเพลิงชนิด
นี้มาอยา งน อ ย 1 ศตวรรษ แต เ พิ่งจะมีเ ทคโนโลยีที่สามารถควบคุม
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คุ ณ สมบั ติ ใ ห มี ค วามแน น อนและ มี คุ ณ ภาพเพี ย งพอที่ จ ะใช กั บ
เครื่องยนตดีเซล คุณสมบัติที่ดีคือ สามารถลดการปลอยมลพิษจาก
น้ํามันดีเซลโดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝุนขนาดเล็ก และ ไนโตรเจนออกไซด
โดยไมตองมีการปรับปรุงเครื่องยนต
• ไบโอดีเซล (Biodiesel) และ การผสมไบโอดีเซล
และ น้ํามันดีเซล (Blends)
ไบโอดีเซล ซึ่งผลิตไดจากน้ํามันพืช หรือไขมันสัตว และ
ไดผานกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการเผาไหม สามารถ
นํา มาใช แ ทนน้ํา มั นดีเ ซลหรื อ นํา ไปผสมในอั ต ราส วนที่ เ หมาะสมกั บ
น้ํามันดีเซลหรือ Blends ซึ่งโดยทั่วไปจะผสมในน้ํามันดีเซลในสัดสวน
รอยละ20 หรือเรียกวา B20 ถาเปนเชื้อเพลิงที่มีเฉพาะ ไบโอดีเซล จะ
เรียกวา B100 หรือ neat แมวา ไบโอดีเซล จะสามารถนํามาใชแทน
น้ํามันดีเซลแต มีคุณสมบัติแตกตางกันในบางประการคือ ไบโอดีเซล
จะประกอบไปดวยออกซิเจน 11% โดยน้ําหนักและไมมี กํามะถัน หรือ
HC
• กาซ CNG (Compressed Natural Gas)
การนํากาซธรรมชาติมาใชในเครื่องยนตเปนที่แพรหลาย
เนื่องจากวาสามารถใช CNG โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเพียง
เล็กนอย กาซธรรมชาติมีขอดีอยางมากในดานมลพิษทางอากาศ และ
ยังชวยใหเปนสะพานในการพัฒนาเครื่องยนตไปสูการใชเครื่องยนตที่ใช
เชื้อเพลิงที่เปนกาซเชน Hydrogen fuel cells กาซธรรมชาติมีความ
แตกตางกับน้ํามันดีเซลแบบปกติที่มีไฮโดรคารบอนเพียงชนิดเดียวที่
เปนสวนประกอบคือ มีเทน (CH4) ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 85% ถึง 95%
และไมมีกํามะถันเปนองคประกอบ ทําใหเกิดการเผาไหมที่สะอาด และ
หลายๆ ประเทศสามารถนํามาใชเพราะ หาไดงายและ มีราคาถูก
• กาซ LPG (Liquefied Petroleum Gas)
LPG มีคุณสมบัติคลายกับ CNG แตมีขอไดเปรียบ
มากกวาในดาน ประสิทธิภาพ ราคา LPG ใหพลังงานที่มากกวา CNG
และยังใชถังบรรจุที่งายกวา นอกจากนั้นยังปลอยไนโตรเจนออกไซดต่ํา
กวา อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม CNG ยังไมไดรับการสงเสริมอยาง
จริงจัง ทําใหเครื่องยนตสําหรับรถ LPG มีไมมากนัก อุปสรรคสําคัญ
ของการใช LPG คือ ความสมัครใจของผูผลิตที่จะผลิตเครื่องยนต
สําหรับ LPG
• Dimethyl Ether หรือ DME
หลักการในการใชก าซธรรมชาติเ ปนเชื้อเพลิ งสํ าหรั บ
เครื่องยนตในรูปแบบเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งมีความเหมาะสมเปนอยางมาก
สํ า หรั บ เครื่ อ งยนต ดี เ ซล และยั ง เป น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ส ะอาด DME มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเผาไหม ใ นระดั บ ที่ ดี ม ากและ ให พ ลั ง งานมาก
สําหรับเครื่องยนตดีเซล ในขั้นตอนที่จะทําใหเปนเชื้อเพลิงเหลวทําได
โดยการใชความดันในระดับปานกลาง (Moderate pressure) ถังบรรจุ
และอุปกรณที่จําเปนก็คลายกับ LPG จากการทดลองพบวา DME
ปลอย ฝุนขนาดเล็ก และ ไนโตรเจนออกไซด ในระดับที่ต่ํามาก (เมื่อใช
มาตรฐาน Euro ΙΙΙ)
2) ระบบเทคโนโลยีของเครื่องยนต
สาขานโยบายพลังงาน

เทคโนโลยีแบบระบบดีเซลธรรมดาอาจจะถูกแทนที่ดวย
เครื่องยนตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังตอไปนี้
• ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต 2 ระบบแบบลูกผสม
(Hybrid-Electric Vehicles)
ระบบ ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต 2 ระบบแบบลูกผสม
ไดรับความสนใจในการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิงและ ลดมลพิษ โดยเฉพาะ ไนโตรเจน
ออกไซด และ ฝุนขนาดเล็ก ระบบนี้ไมมีขอจํากัดในดานเชื้อเพลิง
กลาวคือ สามารถใชน้ํามันดีเซล CNG หรือกาซโพรเพน ระบบ
ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต 2 ระบบ แยกเปน 2 ประเภทคือ ระบบ
Series hybrids และ Parallel hybrids ซึ่งมีความแตกตางกันที่แบบแรก
จะขับเลื่อนลอดวยมอเตอรไฟฟา
โดยมอเตอรไฟฟาไดรับพลังงาน
ไฟฟาจากเครื่องยนต แตแบบที่สองทั้งมอเตอรไฟฟาและเครื่องยนต
ตางก็ถูกใชในการขับเคลื่อนลอ ผลการทดลองตางๆ ทําใหระบบ
เทคโนโลยีของยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต 2 ระบบแบบลูกผสม เริ่มเขา
สูความเปนไปไดในเชิงพาณิชยแลว เชนในสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะ
เพิ่มจํานวน ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต 2 ระบบแบบลูกผสม ซึ่งคาดวา
จะเพิ่มขึ้นเปนหลายรอยคันในชวง 3 ปขางหนา โดยเฉพาะใน นิวยอรก
มีจํานวนถึง 375 คัน และจํานวนการเพิ่มทั่วโลกเปนหลายพันคันใน
เวลาไมกี่ป นอกเหนือจากการนําไปใชก็มีการทดลองในเมืองตางๆ เชน
นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศแถบยุโรปและ ลาติน
อเมริกาเชน ลักซัมเบอรก ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส นอรเว อิตาลี
บราซิล เม็กซิโก เปรู ฯลฯ
• ยานพาหนะที่ใชเครื่องยนตประเภทเซลลเชื้อเพลิง
(Fuel-Cell Buses)
ในหลายทศวรรษที่ผานมาเซลลเชื้อเพลิง ไดกลายมา
เปนทางเลือกหนึ่งที่จะนํามาใชเพื่อใหมีระบบการขนสงที่ยั่งยืน
โดยทั่วไปแลว Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell มี
ศักยภาพที่จะนํามาทดแทนระบบเครื่องยนตที่มีการสันดาปภายใน
ระบบเซลลเชื้อเพลิงสามารถใชเชื้อเพลิงไดหลายประเภทเชน
กาซ
ธรรมชาติ แอลกอฮอล น้ํามันเบนซิน หรือกาซไฮโดรเจน ถาใชกาซ
ไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง เครื่องยนตจะปลอยเพียงความรอนและ น้ํา
เพียงเล็กนอยเทานั้น ระบบเซลลเชื้อเพลิง มีการทดลองใชโดยหลายๆ
หนวยงาน ในหลายประเทศทั่วโลกคาดวาในป 2003 จะมีรถ เซลล
เชื้อเพลิง ทั้งหมด 100 คัน ซึ่งจํานวนนี้ประกอบไปดวยรถ 50 คันใน
ประเทศกําลังพัฒนา เชน เมกซิโกซิตี้ เซาเปาโล ไคโร นิวเดลี เซี่ยงไฮ
และ ปกกิ่ง ซึ่งเปนโครงการในระยะเวลา 5 ป โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการสหประชาชาติ
3.5 เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
3.5.1 การแกไขปญหาโครงสรางของระบบการจราจรและขนสง
เพื่อใหมีผูเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะโดยรวมประมาณ 65
% นั่นคือมีผูใชรถยนตสวนบุคคลสวนใหญอยางนอย 40 % ในปจจุบัน
เปลี่ ยนไปใชระบบขนส ง สาธารณะแทนจึ งจะทํ าให บัง เกิ ดผลกระทบ
อยางมีนัยยะจําเปนตองประสบความสําเร็จในประเด็นตอไปนี้
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1) รัฐจะตองจัดสรรทรัพยากรใหกับระบบขนสงมวลชนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพกอนเปนอันดับแรก
2) ระบบขนสงสาธารณะแตละระบบจะตองเชื่อมโยงอยาง
บูร ณาการเปน เครือข ายและสามารถใหบริการครอบคลุมพื้ นที่ อ ย า ง
ทั่วถึงในทุกสวนของกทม.
3) ระบบขนส ง สาธารณะจะต อ งสามารถให บ ริ ก ารถึ ง
จุดหมายปลายทางโดยใชเวลาอยางนอยเทากับ หรือนอยกวารถยนต
ส ว นบุ ค คลนั่ ง มี ค วามปลอดภั ย และสะดวกสบายในการเดิ น ทาง
พอสมควร
4) การเชื่อมตอของระบบขนสงในแตละรูปแบบการเดินทาง
(Mode) และระหวางสถานีสามารถทําไดโดยสะดวกและไมเสียเวลา
5) ค า โดยสารโดยรวมของการเดิ น ทางแต ล ะครั้ ง อยู ใ น
ระดับที่ประชาชนสวนใหญจายไดและเต็มใจจาย
6) การบูรณาการขั้นตอนของการวางแผนระบบจราจรเปน
สวนหนึ่งของการวางผังเมืองเพื่อปองกันปญหาจราจรติดขัดในอนาคต
3.5.2 การจั ด การด า นอุ ป สงค ข องความต อ งการใช ร ะบบ
การจราจรและขนสง
เพื่อลดอัตราความตองการใชพื้นที่ผิวจราจร และเพื่อใหการไหล
ตัวของยานพาหนะบนทองถนนมีประสิทธิภาพดีขึ้น จําเปนตองมี
เงื่อนไขแหงความสําเร็จที่สําคัญดังนี้
1) การรณรงค ใ ห ป ระชาชนเห็ น ชอบด ว ยกั บ การใช
มาตรการบังคับเพื่อลดจํานวนรถยนตสวนบุคคลบนทองถนน
2) การรณรงคใหประชาชนหันมารวมเดินทางใชรถยนตคัน
เดียวกัน
3) การรณรงคใหประชาชนใชรถยนตบริการสาธารณะมาก
ขึ้น
4) การใชมาตรการดานภาษีและมาตรการที่ไมใชดานภาษี
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจํากัดความตองการของการใชรถยนตสวน
บุคคลใหมใหลดลง
5) การใชมาตรการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบังคับให
จํานวนรถเดินทางเขาสูตัวเมืองชั้นในในพื้นที่แออัดนอยลง
6) การใชมาตรการดานราคาและภาษีอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให ป ระชาชนหั น มาใช ร ถขนาดเล็ ก ที่ ใ ช พื้ น ที่ ผิ ว จราจรน อ ยและ
ประหยัดน้ํามัน
3.5.3 เทคโนโลยีเครื่องยนตและเชื่อเพลิง
1) การรณรงคประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดูแลบํารุงรักษารถยนตและจักรยานยนตใหอยูในสภาพดีตลอดอายุการ
ใชงาน
2) การปรับปรุงเกณฑมาตรฐานของมลภาวะจากไอเสียให
สูงขึ้นเปนลําดับ
และการไดรับความรวมมือจากผูผลิตรถยนตและ
จักรยานยนต
และผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑที่มี
มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อลดมลภาวะ
3) การยกระดับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของ
ผูประกอบการใหบริการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ใหไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดจากภาครัฐ
สาขานโยบายพลังงาน

4) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ดานวิจัยอยางเพียงพอเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด
5) การพัฒนาระบบการผลิตและจัดจําหนายเทคโนโลยี
สะอาด
6) การพัฒนาเครือขายสถานีเพื่อจัดจําหนายเชื้อเพลิง
สะอาด
7) การพัฒนามาตรฐานและวิธีการทดสอบเทคโนโลยีสะอาด
4. สรุป
จากการศึกษาของคณะผูวิจัยพบวาสถานการณการใชพลังงานใน
ภาคขนสงของกทม. นาจะนําไปสูวิกฤติทางดานจราจร การใชพลังงาน
และปญหามลภาวะทางอากาศในระยะยาว ทั้งนี้มีมูลเหตุมาจากการ
ออกแบบโครงสรางระบบจราจร
และการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่
ผิดพลาด โดยคํานึงถึงแตเพียงการระบายรถยนตใหมีความคลองตัว
เทานั้น แทนที่จะเนนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน ทั้งระบบลอ ระบบ
ราง และทางน้ําเปนดานหลัก
แมวาระบบขนสงมวลชนแบบราง (รถไฟฟา) จะเปนระบบขนสง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แตมีอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาระบบ
นี้คือ งบประมาณที่สูงมาก และการใชเวลากอสรางที่ยาวนาน ทําใหผู
แกไขปญหาจราจรของภาครัฐตองแกไขเฉพาะหนาโดยการตัดถนนเพิ่ม
พื้นที่ผิวจราจรเพื่อใหรถไหลดีขึ้น จึงกลับเปนการเรงปญหาการจราจร
ใหวิกฤติยิ่งขึ้นในระยะยาว
ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาดังกลาว รัฐจึงควรที่
จะดําเนินการจัดสรรพื้นที่ผิวจราจรใหกับระบบขนสงมวลชนแบบลอ
เปนอันดับแรกพรอมๆไปกับการเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร โดยเริ่มจากการ
ยกระดับศักยภาพของระบบขนสงมวลชนที่ยังไมมีประสิทธิภาพแตมี
ศักยภาพ ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดแก (ก) การพัฒนาระบบรถเมลใน
ปจจุบันใหเปนระบบรถเมลดวนพิเศษแบบใหม (Bus Rapid Transit,
BRT) (ข) การพัฒนาระบบรถไฟในเขตตัวเมืองชั้นในที่เปนอุปสรรคให
เปนระบบรถไฟความเร็วสูง (ค) การปรับปรุงระบบขนสงทางน้ํา (ง)
การเชื่อมโยงระบบขนสงมวลชนทุกระบบดังกลาวขางตนใหเปน
เครือขายอยางบูรณาการเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่บริการสูงสุด พรอมๆไป
กับการขยายเสนทางระบบรถไฟฟาที่ตองใชเวลาและงบประมาณ
นอกจากนี้ควรมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง
เทคโนโลยีเครื่องยนตสันดาปภายใน
และเชื้อเพลิงเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีอัตราการปลดปลอยสารมลพิษลดลงอยาง
เปนขั้นตอน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนตแบบใหมที่ไมใช
เปนระบบเครื่องยนตสันดาปภายใน เพื่อขจัดสารมลพิษทั้งหมดโดย
สิ้นเชิงในอนาคต
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