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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการสันดาปเชื ้อเพลิงของอากาศยาน
พาณิชย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การใช้ พลังงานและการ
ประเมินการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของอากาศยานพาณิชย์ของประเทศไทยภายใต้ วงจร Landing and Take-Off (LTO)
และขณะทาการบินโดยทาการวิเคราะห์และประเมินข้ อมูลในปี ฐาน คือปี 2011 ผลการศึกษาพบว่าปี 2011 ปริ มาณการใช้
เชื ้อเพลิงฟอสซิลคือ 495,037.13 ตัน และปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก 1,577,922.75 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และพยากรณ์ การใช้ เชื อ้ เพลิง ต่อไปในปี 2012- 2020 โดยประเมินจากมาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจกต่างๆในการ
ทบทวนระยะสันนั
้ น้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่สามารถประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายของข้ อกาหนดปริ มาณการ
ปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เชื ้อเพลิงชีวภาพเป็ นหนึง่ ในแนวทางที่มีแนวโน้ มมากที่สดุ ที่สามารถตอบสนองสายการบิน ใน
การลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และลดความเสีย่ งจากราคาเชื ้อเพลิงฟอสซิลที่ผนั ผวนและสูงขึ ้น ผลการศึกษาครัง้ นี ้
จึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี และการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณา การจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศ
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ABSTRACT
This research concern on GHGs emissions emitted from aviation sector which effect
on climate change. The objective are analysis of the energy consumption and assessment of
the greenhouse gas emissions of the Thailand commercial aircraft under a Landing and TakeOff cycle [LTO] and cruise by analyze and assess on base year [2011] and project forward to
2020. The results showed that 495,037.13 tons of fossil fuel consumption and greenhouse gas
emissions is up to 1,577,922.75 ton CO2e. In short term review, the technology change could
not be achieved on the formulation of proposals to address greenhouse gases emissions from
international aviation. It is likely that the aviation biofuels are one of the most promising
solutions to meet airline’s ambitious carbon emissions reduction goals. The alternative fuels
allow airlines to reduce GHGs emissions, ease their dependence on fossil fuels and offset the
risks associated with the high volatility of oil and fuel prices. The results of study is a
guildline for the sustainable technology

development and greenhouse gases emissions

reducing as well as management information for consideration to increase energy efficiency
in the air transportation.
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1. บทนา
วิกฤตการณ์ด้านพลังงานในปั จจุบนั ต่างกับในอดีตที่ผ่านมา เพราะนอกจากราคาเชือ้ เพลิง ที่ผนั ผวนและเพิ่ม
สูงขึ ้น เนื่องจากการมีอย่างจากัดของเชื ้อเพลิงฟอสซิลแล้ ว ปั ญหาของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็ นปั ญหาที่ทกุ
ภาคส่วนทัว่ โลกกาลังให้ ความสาคัญ สาเหตุหนึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการสันดาปของเชื ้อเพลิง
ฟอสซิล เพื่อวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน ภาวะการณ์ในปั จจุบนั จึงมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับพลังงานที่ยงั่ ยืนและพลังงาน
สะอาด เพื่อลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก จึงส่งผลทาให้ ทกุ ภาคส่วนทัว่ โลกต้ องเผชิญกับพันธกรณี และข้ อบังคับที่ถกู
กาหนดขึ ้น จนกลายเป็ นต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมหาศาล
สาหรับอุตสาหกรรมการบินเป็ นภาคธุรกิจที่เป็ นส่วนสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ การใช้ เชื ้อเพลิงจึงมีปริ มาณที่
เพิ่มขึ ้นทุกขณะ จึงส่งผลให้ ปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากอากาศยานก็เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน การจราจรทางอากาศจึง
กลายเป็ นสาเหตุที่สาคัญสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศอีกทังอุ
้ ตสาหกรรมการบินต่างทัว่ โลกต่าง
ต้ องเผชิญกับปั ญหาราคาเชื ้อเพลิงที่ผนั ผวนและเพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับ สหภาพยุโรป เตรี ยมใช้ มาตรการเก็บค่าธรรมเนียม
การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เกินกว่าที่กาหนดกับทุกสายการบินที่ลงจอด ณ ท่าอากาศยานของประเทศสมาชิ ก
สหภาพยุโรป ทาให้ ทุกสายการบินทัว่ โลก ต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับปั ญหาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ ้น หากมีการนาเอา
มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มาใช้ กับธุรกิจสายการบิ นทุกเส้ นทางการบิน ย่อมส่งผล
กระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่งทางอากาศ เนื่องมาจากต้ นทุนที่สงู ขึ ้น ซึ่งล้ วน
แต่สง่ ผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สายการบินทัว่ โลกให้ จึงต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับปั ญหาต่างๆที่จะเกิดขึ ้น ไม่ว่า
จะเป็ นราคาเชื ้อเพลิง พันธกรณี และข้ อบังคับที่ถกู กาหนดขึ ้น
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ จึงเป็ นแนวทางหรื อจุดเริ่ มต้ นในการให้ ความสนใจในการพัฒนา และปรับปรุ งเทคโนโลยี
ทางด้ านการบิน รวมถึงการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก

2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวิเคราะห์การใช้ เชื ้อเพลิงของอากาศยานพาณิชย์ของประเทศไทย กรณีศึกษาเส้ นทางการบินจากท่าอากาศยาน
นานาชาติสวุ รรณภูมิถึงท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
1.2 เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากอากาศยานพาณิชย์ของประเทศไทย กรณีศึ กษาเส้ นทางการบินจาก
ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิถึงท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ศึกษาจากอากาศยานที่จดทะเบียนในนามประเทศไทย โดยเลือกศึกษาจากอากาศยานพาณิชย์ที่มีศกั ยภาพ สามารถ
บินตรงได้ ในระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป
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3.2 ศึกษาจากการใช้ เชื ้อเพลิงจากเส้ นทางบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แบบบินประจา ในปี ค.ศ. 2011
3.3 ประเมินการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากเทคโนโลยีอากาศยานและเชื อ้ เพลิงชีวภาพ จากการพยากรณ์ระหว่างปี
ค.ศ. 2012 – 202
3.4 ศึกษาในกรณีปฏิบตั ิการ Landing and Take-off Cycle (LTO) และขณะทาการบิน กล่าวคือ Landing / Take-Off
(LTO) Cycle เป็ นวงจรซึ่งรวมถึงกิจกรรมทังหมดที
้
่อยู่ใกล้ สนามบินที่เกิดขึ ้นต่ากว่าระดับความสูง 3000 ฟุต (1000
เมตร) หมายถึงการ เข้ าและออกบนทางขับ, การขึ ้นบิน และการลงจอด LTO ถูกกาหนดไว้ ICAO (1993) CRUISE
กิจกรรมขณะทาการบิน ซึ่งที่นี่มีการกาหนดเป็ นกิจกรรมทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นที่ระดับความสูงเหนือ 3000 ฟุต โดยไม่มี
ขีดจากัด ของระดับความสูง

รูปที่ 1 Landing / Take-Off (LTO) Cycle

4 วรรณกรรมปริทศั น์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
Dr.Mikhail Chester,University of California(2007) ได้ ทาการศึกษา เรื่ องการประเมินวงจรชีวิตสิ่งแวดล้ อม
(LCA) ของการขนส่งผู้โดยสาร, พลังงาน, ก๊ าซเรื อนกระจก และระดับของมลพิษที่ปล่อยสูส่ ิ่งแวดล้ อมจากทรัพยากรที่ใช้
ของระบบขนส่งทางราง และทางอากาศ โดยใช้ สตู รการประเมิน LCA และการคานวณก๊ าซเรื อนกระจกจาก IPCC 2006
ผลการวิจยั ทุกรูปแบบการเดินทางมีการบริ โภคพลังงานและปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างมีนยั สาคัญขณะที่ไม่ได้ ดาเนินการ
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบในขณะปฏิบตั ิการ การบริ โภคพลังงานและการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากถึง 82% ของทังวงจร
้
โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ กรอบการประเมินผลวงจรชีวิต ได้ แก่ การผลิตยานพาหนะ, การบารุ งรักษารถยนต์ ,
ประกันรถยนต์, การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานการดาเนินงาน, โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการบารุ งรักษา, ที่จอด, การผลิต
น ้ามันเชื ้อเพลิง
ICAO ENVIRONMENT REPORT (2010) ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งและพัฒนาอากาศยานและเครื่ องยนต์ ใน
ขันตอนการด
้
าเนินงานและการใช้ เชือ้ เพลิงทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษที่ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ใน
ขณะเดียวกันได้ มีตอ่ การพัฒนาจากแนวคิดใหม่ คือการปฏิวตั ิการออกแบบแนวคิดสาหรับการขนส่งเชิ งพาณิชย์ในอนาคต
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โดยทีมงานที่เอ็มไอทีภายใต้ สญ
ั ญานาซ่า แนวคิดหนึ่งคืออากาศยานพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการเก็บพลังงานตลอด
การเดินทาง และทาการบินโดยไม่ต้องใช้ เชื ้อเพลิงหรื อการก่อให้ เกิดมลพิษ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในอากาศยาน
ได้ รับปั จจัยสาคัญ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนส่งทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง การเจริ ญเติบโตของการจราจรทาง
อากาศที่แปรผันตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและความท้ าทายของ ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เพิ่มขึ ้น ICAO เป็ นผู้นาทาง
โดยการสร้ างเป้าหมายและมาตรฐานการพัฒนาบนพืน้ ฐานของ เทคโนโลยีที่จะนาไปสู่การเป็ นศูนย์ก ารปล่อยมลพิษ
อากาศยานแห่งอนาคต จากผลกระทบจากการบริ โภคเชื ้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ และปริ มาณการปล่อย CO2 จากการ
เผาไหม้ ของเชือ้ เพลิง เป็ นแรงผลักดันในการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการบริ โภคน ้ามันเชื ้อเพลิงทางด้ านเทคโนโลยี โดยมี
ความเข้ าใจพืน้ ฐานร่ วมกันในเรื่ องของการออกแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น โครงสร้ างระบบอากาศยาน, อากาศ
พลศาสตร์ , เทคโนโลยีการผลิต, ระบบการขับเคลือ่ น และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องยนต์เพื่อลดการเผาไหม้ ของ
เชื ้อเพลิง ต่อ แรงดันที่ได้ และด้ านการดาเนินงาน เช่น ปรับปรุ งประสิทธิภาพของอากาศยาน ปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง ปรับปรุงการดาเนินงานการจัดการจราจรทางอากาศ และในส่วนของมาตรฐานทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในการประชุม ICAO เกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ และ การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศในปี 2009 ได้ มีการมุง่ เน้ นถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดการปล่อย CO2 นอกจากนันยั
้ งสนับสนุนการพัฒนาเชื ้อเพลิงทางเลือก และการพัฒนาศักยภาพ
เครื่ องยนต์เพื่อใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพ (BIOJET)
ICAO ENVIRONMENT REPORT (2010) ให้ ความเห็นว่า จากสถานการณ์ ปัจจุบนั ความท้ าทายของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผันผวนของราคาน ้ามัน ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมการบินในปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาเชื ้อเพลิงชีวภาพที่ยงั่ ยืนโดยมีการจัดตัง้ ICAO GROBAL FRAMEWORK FOR AVIATION ALTERNATIVE
FUELS

และส่งเสริ มให้ มีการจัดตังโครงการศึ
้
กษาวิจยั พลังงานชีวภาพอย่างยัง่ ยืน โดย Masdar Insitute เพื่อพัฒนา

เชื อ้ เพลิงการบิ น อย่า งยั่ง ยืนด้ วยการ ซึ่งรั ฐบาลอาบูดาบีประกาศ แผนการที่ จะสร้ างเศรษฐกิ จใหม่ทงั ้ หมด เพื่ อเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาเมืองคาร์ บอนต่า และยังส่งเสริ มการพัฒนาการใช้ พลังงานทดแทนที่ยงั่ ยืนภาคการบิน
บริ ษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) (2010) การทดลองบินด้ วยเชื ้อเพลิงชีวภาพของบริ ษัทการบินไทย จากสถานการณ์ราคา
น ้ามันที่เพิ่มขึ ้น และแนวความคิดที่จะลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม (Travel Green) การบินไทยได้ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อทดลองทาการบินเชื ้อเพลงชีวภาพโดยเที่ยวบิน TG8421 ไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ผา่ น
มา และได้ ทดลองใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพในเที่ยวบินพาณิชย์ขนส่งผู้โดยสารเป็ นครัง้ แรกในเอเชียในเที่ยวบิน TG104 เส้ นทาง
บิน กรุ งเทพฯ - เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งสามารถปฏิบตั ิการบินด้ วยเชือ้ เพลิงชีวภาพได้ อย่างเรี ยบร้ อย
สมบูรณ์ดี อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทยยังไม่มีความคุ้มค่าในการนามาใช้ กบั เที่ยวบินเชิง
พาณิชย์ เพราะว่ายังมีการผลิตน้ อย และต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศด้ วยต้ นทุนที่สงู กว่าเชื ้อเพลิงปกติราว 7 เท่า จึงต้ องขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วนหันมาร่วมกันพัฒนาเชื ้อเพลิง หรื อพลังงานทดแทน
ในภาคอุตสาหกรรมการบินอย่างจริ งจัง โดยประเทศไทยนันค่
้ อนข้ างได้ เปรี ยบและมีศกั ยภาพเป็ นแหล่งปลูกพืชน ้ามันที่เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเชือ้ เพลงชีวภาพหลายชนิด เพียงแต่ยงั ขาดการศึกษา และพัฒนาไปสูก่ ารผลิตเชิงอุตสาหกรรมอย่าง
เป็ นรูปธรรม
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5. วิธีการดาเนินการศึกษา
การดาเนินการศึกษานัน้ ผู้วิจยั ได้ ประเมินการใช้ เชื ้อเพลิงจากเส้ นทางการบินทังหมด
้
13 เส้ นทาง และอากาศ
ยานจานวน 45 ลา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน
1. ศึกษาประเมินปริ มาณเชื ้อเพลิง และก๊ าซเรื อนกระจกที่ถกู ปลดปล่อยจากจากอากาศยานที่จดทะเบี ยนในนาม
ประเทศไทย โดยเลือกศึกษาจากอากาศยานพาณิชย์ที่มีศกั ยภาพ สามารถบินตรงได้ ในระยะทางจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แบบบินประจา ในปี ค.ศ.
2011
2. การทานายภาพอนาคตของการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยกาหนดให้ เส้ นทางการบินคงเดิมเช่นเดียวกับ
การศึกษาปี ค.ศ. 2011 และการเติบโตของการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้ ปี ละ 4.7 % อ้ างอิงจาก Achieving
Climate Change Goals for International Aviation, ICAO โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี
2.1 กรณีดาเนินการปกติ (Business as Usual : BAU)
2.2 กรณีเทคโนโลยีอากาศยานประสิทธิภาพสูง ( Technology Switching)
2.3 กรณีเปลีย่ นเชื ้อเพลิง (Fuel Switching)

5.1 ประเมินปริมาณเชือ้ เพลิง และก๊ าซเรื อนกระจกที่ถูกปลดปล่ อยจากจากอากาศยาน
ที่จดทะเบียนในนามประเทศไทย
ผู้วิจยั ศึกษาจากอากาศยานพาณิชย์ที่มีศกั ยภาพ สามารถบินตรงได้ ในระยะทางจากท่า อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แบบบินประจา ในปี ค.ศ. 2011 ด้ วยวิธีการศึกษาดังนี ้
คานวณปริ มาณการใช้ พลังงานจากการสันดาปเชื ้อเพลิง
Energy consumption (TJ)

=

Jet kerosene (Gg) X Net Calorific value

[1]

โดย
Net Calorific value คือ ค่าความร้ อนจากน ้ามัน jet kerosene จานวน 1,000 ตัน โดยเฉลีย่ เมื่อนาไปสันดาปจะสลายตัว
ให้ พลังงานประมาณ 44.1 TJ อ้ างอิงจาก 2006 IPCC Guildelines for National Greenhouse Gas Inventories.
คานวณปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ แก่ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์, ก๊ าซไนตรัสออกไซด์ และก๊ าซมีเทน
GHGs Emission [ton]

=

Energy Consumption (TJ) X GHGs Emissions factor (jet kerosene) [2]

โดย
GHGs Emissions factor = ค่าค่าสัมประสิทธิ์ก๊าซเรื อนกระจกจากน ้ามันเชื ้อเพลิงประเภท jet kerosene จานวน 1 ตัน
โดยเฉลี่ย เมื่อนาไปเผาจะสลายตัวให้ พลังงานประมาณ 0.0441 TJ และการบริ โภคพลังงาน 1 TJ ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อน
กระจก ซึง่ ดังนี ้
1. ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 71,500 กิโลกรัม
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2. ก๊ าซไนตรัสออกไซด์ 3 กิโลกรัม
3. ก๊ าซมีเทน 0.61 กิโลกรัม
คานวณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยคิดปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
Carbon dioxide equivalents

=

GHGs X GWP factor

[3]

โดย GWP factor อ้ างอิงจาก 2006 IPCC Guildelines for National Greenhouse Gas Inventories,

5.2 การทานายภาพอนาคตของการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
การทานายภาพอนาคตของการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยกาหนดให้ เส้ นทางการบินคงเดิมเช่นเดียวกับการศึกษาปี
ค.ศ. 2011 และการเติบโตของการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ ้นปี ละ 4.7 % อ้ างอิงจาก Achieving Climate Change Goals
for International Aviation, ICAO [2010] โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี
ตารางที่ 1 แสดงมาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจกการศึกษาภาพจาลองอนาคต
ภาพ
จาลองที่
1

กรณีศึกษา
กรณีดาเนินการปกติ (BAU Case)

รายละเอียด
เป็ นการพยากรณ์เพื่อหาปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงของอากาศยาน
ในปี 2012 – 2020 โดยไม่มีการดาเนินมาตรการการลดก๊ าซ
เรื อนกระจก

2

ก ร ณี เ ท ค โ น โ ล ยี อ า ก า ศ ย า น การพยากรณ์การใช้ เชื ้อเพลิงในอนาคตของอากาศยานที่ทาการ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ( Technology บินจากท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยาน
Switching) โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี นานาชาติในประเทศทวีปยุโรป ปี 2012 - 2020 กาหนดให้
ดังนี ้
2.1

อากาศยานมีอายุการใช้ งาน 25 ปี เมื่อครบอายุการใช้ งาน
การแทนที่ อ ากาศยานที่ ป ลด อากาศยานจะถูกปลดละวาง และถูกแทนที่ด้วยอากาศยานแบบ

ระวางด้ วยอากาศยานแบบ A380
2.2

B 787 – 800 และ A 380 โดยวิเคราะห์จากจานวนที่นงั่ ที่หายไป

การแทนที่ อ ากาศยานที่ ป ลด กล่าวคือการทดแทนจะต้ องมีการขนส่งได้ จานวนปริ มาณเท่า

ระวางด้ วยอากาศยานแบบ B 787

เดิมหรื อมากกว่าในแต่ละปี และสัดส่วนของปริ มาณเชื อ้ เพลิงที่
เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จากการคานวณในกรณีดาเนินการปกติ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลอากาศยานที่ทาการศึกษาในปี 2011

3

ก ร ณี เ ป ลี่ ย น เ ชื ้ อ เ พ ลิ ง ( Fuel ประเมินปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลโดยกาหนดให้ มีการเพิ่ม
Switching)

การใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ ้นปี ละ 10% และใช้ ในปริ มาณอัตรา
ส่วนผสม 50:50 โดยกาหนดเริ่ มให้ มีการเพิ่มการใช้ ในปี 2015
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5.2.1 กรณีดาเนินการปกติ (BAU Case)
Fuel (ton)

=

efficiency (ton fuel/ton weight) x RTK (ton weight)

[4]

โดย
RTK

=

1,061,461.80 (ข้ อมูลจากการบินไทย,2011)

Efficiency

=

fuel/rtk (2011) (495,037.45 / 1,061,461.80 = 0.466373 )

RTK โดยการเพิ่มขึ ้นปี ละ 4.7 % อ้ างอิงจาก Achieving Climate Change Goals for International Aviation, ICAO
5.2.2 กรณีเทคโนโลยีอากาศยานประสิทธิภาพสูง ( Technology Switching)
การพยากรณ์ การใช้ เชือ้ เพลิงในอนาคตของอากาศยานที่ทาการบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังท่า
อากาศยานนานาชาติในประเทศทวีปยุโรป ปี 2012 - 2020 กาหนดให้ อากาศยานมีอายุการใช้ งาน 25 ปี เมื่อครบอายุการ
ใช้ งาน อากาศยานจะถูกปลดละวาง และถูกแทนที่ด้วยอากาศยานแบบ B 787 และ A 380 โดยวิเคราะห์จากจานวนที่นงั่ ที่
หายไป กล่าวคือการทดแทนจะต้ องมีการขนส่งได้ จานวนปริ มาณเท่าเดิมหรื อมากกว่าในแต่ละปี และสัดส่วนของปริ มาณ
เชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จากการคานวณในกรณีดาเนินการปกติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลอากาศยานที่ทาการศึกษาในปี
2011
ตารางที่ 2. แสดงอากาศยานที่ปลดระวางในแต่ละปี

A/C
Year of
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 No. Seats
Type Manufacturing
B747

1990

22

23

24

25

B747

1991

21

22

23

24

25

B747

1992

20

21

22

23

24

25

B747

1993

19

20

21

22

23

24

25

B747

1994

18

19

20

21

22

23

24

25

B747

1995

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B747

1996

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

820

2

820

2

820

1

410

1

410

1

410

0

0

(ก) การประเมินจะประเมินจากปริ มาณเชื ้อเพลิงที่หายไป จากการปลดระวางของอากาศยาน และถูกแทนที่ด้วย
ปริ มาณของเชื ้อเพลิงที่ทาการบินโดยอากาศยานเทคโนโลยีใหม่ คือ อากาศยานแบบ แอร์ บสั รุ่น A380 ซึง่ เป็ นอากาศยาน
เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุ ของโลกที่บินในปั จจุบนั A380 เป็ นทางออกเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรที่ท่าอากาศ

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่10 ฉบับที่3 (กันยายน – ธันวาคม) 2556
ยาน อัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง 0.03744 kg/s-km ซึง่ สามารถประหยัดการบริ โภคเชื ้อเพลิงได้ มากกว่าเดิมถึง 4.78 %
ในการศึกษานี ้ หากอากาศยานแบบ B 747 ถูกปลดระวาง 1 ลา จะถูกแทนที่ด้วยอากาศยานแบบ A 380 จานวน 1 ลา
(ข) การประเมินจะประเมินจากปริ มาณเชื ้อเพลิงที่หายไป จากการปลดระวางของอากาศยาน และถูกแทนที่ด้วย
ปริ มาณของเชื ้อเพลิงที่ทาการบินโดยอากาศยานเทคโนโลยีใหม่ คือ อากาศยานแบบ โบอิ ้ง 787 (B 787) เทคโนโลยีใหม่
และการปฏิวตั ิการออกแบบของตนด้ วยวัสดุคอมโพสิตร้ อยละ 50 ของโครงสร้ างหลักของ B 787 รวมทังล
้ าตัวและปี ก
รวมถึงระบบที่ทนั สมัย ที่มีความเรี ยบง่ายและทางานได้ มากขึ ้นและมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ความก้ าวหน้ าในเทคโนโลยี
เครื่ องยนต์เป็ นกุญแจสาคัญเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงโดยรวมใน Dreamliner 787 มีเครื่ องยนต์ใหม่จาก
General Electric และ Rolls-Royce ที่เป็ นตัวแทนเกือบกระโดดสองรุ่ นในด้ านเทคโนโลยี ขันตอนการออกแบบและสร้
้
าง
จาก 787 ได้ เพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และกระบวนการเพื่อให้ บรรลุผล อัตราการสิ ้นเปลือง
เชื ้อเพลิง 0.03025 kg/s-km ซึ่งสามารถประหยัดการบริ โภคเชื ้อเพลิงได้ มากกว่าเดิมถึง 23.06 % ในการศึกษานี ้ หา
อากาศยานแบบ B 747 ถูกปลดระวาง 1 ลา จะถูกแทนที่ด้วยอากาศยานแบบ B 787 จานวน 2 ลา
โดย
B 747

อัตราการใช้ เชื ้อเพลง

เท่ากับ 0.03932 kg/s-km

A380

อัตราการใช้ เชื ้อเพลง

เท่ากับ 0.03744 kg/s-km

B 787

อัตราการใช้ เชื ้อเพลง

เท่ากับ 0.03025 kg/s-km

5.2.3 กรณีเปลีย่ นเชื ้อเพลิง (Fuel Switching)
ประเมินปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลโดยกาหนดให้ มีการเพิ่มการใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ ้นปี ละ 10% และใช้ ในปริ มาณ
อัตราส่วนผสม 50:50 โดยกาหนดเริ่ มให้ มีการเพิ่มการใช้ ในปี 2015 กล่าวคือปริ มาณเชื ้อเพลิงฟอสซิลจะลดลงปี ละ 10%
และถูกแทนที่ด้วยเชื อ้ เพลิงชี วภาพ โดยเชือ้ เพลิงชี วภาพที่ทาการศึกษานัน้ เป็ นเชื อ้ เพลิงชีวภาพที่มาจากชีวภาพ การ
ปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจึงเป็ นศูนย์

6. ผลลัพธ์
ประเมินปริ มาณเชื ้อเพลิง และก๊ าซเรื อนกระจกที่ถกู ปลดปล่อยจากจากอากาศยานที่จดทะเบียนในนามประเทศ
ไทย โดยเลือกศึกษาจากอากาศยานพาณิชย์ที่มีศกั ยภาพ สามารถบินตรงได้ ในระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แบบบินประจา ในปี ค.ศ. 2011
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ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิง และปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ปลดปล่อยจากอากาศยานพาณิชย์ กรณีศกึ ษาปี 2011
Fuel
Aircraf
Consumption
t type
(ton)

Energy
Energy
Consumption consumption / CO2 Emission
(TJ)
RTK (TJ / ton rtk)
(ton)

N2O
Emission
(ton)

CH4
Emission
(ton)

GHGs
Emissions
(ton CO2 e)

B 747

358,829.48

15,788.50

0.018425556

1,128,877.54

47.37

9.63 1,143,763.10

B 777

95,857.65

4,217.74

0.017218863

301,568.17

12.65

2.57

305,544.69

A 340

40,350.00

1,775.40

0.015367171

126,941.10

5.33

1.08

128,614.96

Total

495,037.13

21,781.63

0.017003863 *

1,128,877.54

65.34

13.29 1,577,922.75

จากตารางอากาศยานแบบ B 747 มีการบริ โภคพลังงานสูงที่สดุ เนื่องจาก สัดส่วนของอากาศยานแบบ B 747 ได้
ถูกเลือกใช้ ในการทาการบินในเส้ นทางศึกษามากที่สดุ ถึง 40% แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงปริ มาณการบริ โภคพลังงานต่อปริ มาณ
น ้าหนักในการขนส่งซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ นนั ้ ประสิทธิภาพพลังงานนันมี
้ ค่าต่างกันไม่มาก เนื่องจากอากาศยานแบบ B 747
สามารถบรรทุกน ้าหนักได้ ในปริ มาณที่มากกว่า อากาศยานแบบ B 777 และ A 340
การพยากรณ์ การใช้ เชื อ้ เพลิง ของอากาศยานในอนาคต เพื่อทราบถึ งแนวโน้ มปริ ม าณการใช้ เชื อ้ เพลิงและ
พลังงาน รวมถึงปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ปลดปล่อยจากการสันดาปเชื ้อเพลิงในอนาคต ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการศึกษามาตรการ
ที่เหมาะสม ในการลดการใช้ พลังงานและการลดปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก

รูปที่ 2 แสดงการพยากรณ์การใช้ พลังงานในมาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจกแต่ละมาตรการ
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เมื่อผู้วิจัยได้ ศึกษาถึงปริ มาณการใช้ เชือ้ เพลิงสาหรับอากาศยานพาณิชย์ในกรณีศึกษา พบว่า ปริ มาณการใช้
เชื อ้ เพลิงภายใต้ ช่วงเวลาขณะทาการบินนัน้ อากาศยานแต่ละแบบที่ศึกษามีอัตราการใช้ ปริ มาณที่ใกล้ เคียงกันมาก
ปริ มาณโดยรวมจึงขึ ้นอยูก่ บั ระยะทาง แต่เมื่อศึกษาถึงปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงภายใต้ วงจรการบิน LTO นันพบว่
้
า โดยเฉลี่ย
อากาศยานจะมี อัต ราการใช้ เชื อ้ เพลิ ง ที่ ต่ า งกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่น า้ หนัก ขณะขึ น้ บิ น และเวลาในก ารปฏิ บัติ ก าร รวมถึ ง
ประสิทธิภาพและศักยภาพของอากาศยาน

LTO Fuel Consumption (ton)
5
4
3

LTO Fuel Consumption

2

1
0

B 747

B 777

A 340

B 787

A 380

รูปที่3 ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงต่อการปฏิบตั ิการภายใต้ LTO ของเส้ นทางการบิน และอากาศ
ยานที่ทาการศึกษา
จากกราฟแสดงให้ เห็นถึงปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงของอากาศยานต่อ LTO ในกรณีศกึ ษา ซึง่ จะเห็นว่าอากาศยาน
ประเภท A 380 มีการใช้ เชือ้ เพลิงมากที่สดุ ภายใต้ วงจร LTO เนื่องจากอากาศยาน A 380 เป็ นอากาศยานแบบ 4
เครื่ องยนต์ และบรรทุกน ้าหนักเป็ นจานวนมาก อัตราการใช้ เชือ้ เพลิงจึงแปรผันตามกัน การปฏิบตั ิการของอากาศยาน
ภายใต้ วงจร LTO นันมี
้ การใช้ เชื ้อเพลิงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากอัตราการใช้ เชื ้อเพลิงต่อเวลามีอตั ราส่วนที่มากกว่าขณะ
ทาการบินซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ วอัตราการใช้ เชือ้ เพลิงขณะทาการบินของอากาศยานอยู่ที่ 2 ตันต่อเครื่ องยนต์ต่อชั่วโมง แต่
สาหรับอัตราการใช้ เชื ้อเพลิงของอากาศยานขณะ take off นัน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 8-10 ตันต่อเครื่ องยนต์ตอ่ ชัว่ โมง
การทานายภาพอนาคตของการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก จากการศึกษาโดยการคานวณจากมาตรการการลด
ก๊ าซเรื อนกระจก การประเมินการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการศึกษามาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจกต่างๆ โดย
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบกับมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เกินกว่าที่กาหนดกับทุกสาย
การบินที่ลงจอด ณ ท่าอากาศยานของประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรป เป้าหมายการลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกภายใต้
ข้ อตกลงของสหภาพยุโรปการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสุทธิใน 2012 - 2020 ควรจะไม่เกิน 95% ของการปล่อยก๊ าซเฉลี่ยปี
2004- 2006 (ซึง่ ด้ วยข้ อมูลที่จากัด ผู้วิจยั จึงศึกษาเปรี ยบเทียบจากระดับการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในปี 2011)
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GHGs Emissions Projection
2.5

GHGs Emission (mt CO2e)

26

Level of GHGs Emission Allowance
2

No action [BAU]
Technology Switching (A380)

1.5

1

Technology Switching (B787)

Alternative Fuel [Bio fuel]

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกด้ วยมาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจกที่ศกึ ษา

7. สรุ ปผล
ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการสันดาปเชื อ้ เพลิงในกรณี ศึกษาในปี 2011 มีปริ มาณเท่ากับ
1,577,922.75 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยระดับของเป้าหมายการลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกภายใต้ ข้อตกลงของ
สหภาพยุโรปเรื่ องการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในภาคการบินพาณิชย์ สทุ ธิ ใน 2012 - 2020 ควรจะไม่เกิน 95% ของการ
ปล่อยก๊ าซเฉลี่ยปี 2004- 2006 (ซึ่งด้ วยข้ อมูลที่จากัด ผู้วิจัยจึงศึกษาจากระดับการปล่อยในปี 2011) ระดับของการ
อนุญาตการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจึงอยู่ที่ 1,499,026.61ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่
ภาคการบินระหว่างประเทศที่ยงั คงเติบโตโดยองค์ การการบินระหว่างประเทศ ได้ ประมาณไว้ ที่ 4.7% ต่อปี ซึ่งจาก
การศึกษาถึงปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ปล่อยทาให้ เห็นถึงปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่อาจไม่สามารถลดลงได้ ตามเป้าหมาย
จึงอาจส่งผลทาให้ สายการบินทัว่ โลกต้ องเผชิญกับพันธกรณี และข้ อบังคับที่ถูกกาหนดขึ ้น จนกลายเป็ นต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อย่างมหาศาล
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดก๊ าซเรื อนกระจกในการบินนันมี
้ อยู่หลายปั จจัย ซึ่งปั จจัยที่ผ้ วู ิจัยเลือกศึกษานันคื
้ อการเปลี่ยน
เทคโนโลยีอากาศยาน และการเปลี่ยนเชือ้ เพลิง ซึ่งในระยะสันนั
้ น้ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่สามารถ
ประสบความสาเร็ จในการกาหนดของข้ อเสนอการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการบินระหว่างประเทศ มาตรการการเปลี่ยน
การใช้ เชือ้ เพลิงเป็ นเชือ้ เพลิงชีวภาพเป็ นหนึ่งในแนวทางที่มีแนวโน้ มมากที่ สดุ ที่จะตอบสนองสายการบิน ในการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก อีกทังยั
้ งสามารถชดเชยความเสีย่ งกับราคาเชื ้อเพลิงฟอสซิลที่ความผันผวนและสูงขึ ้น การศึกษานี ้
จึงเป็ นส่วนสาคัญต่อการส่งเสริ มความเข้ าใจที่ดียิ่งขึ ้นของการใช้ พลังงานที่มีศกั ยภาพ และสามารถเป็ นพลังงานที่ยงั่ ยื น
รวมถึงลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก อีกทังยั
้ งมีการส่งเสริ มการวิจยั และการพัฒนาการผลิตเชื ้อเพลิงชีวภาพ สาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมการบิน ทังนี
้ ้ยังคงมีปัจจัยในการดาเนินงานของสายการบิน สาหรับในประเทศไทยนัน้ ปั จจุบนั ยังคงมีการ
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นาเข้ าเชื ้อเพลิงชีวภาพ ซึง่ ไม่สามารถผลิตได้ เอง ในการศึกษาครัง้ นี ้ ศึกษาในกรณีเฉพาะการใช้ ทาการบิน โดยมิได้ คานึงถึง
LCA ของเชือ้ เพลิงชีวภาพ และกลไกลทางเศรษฐศาสตร์ ในส่วนของต้ นทุนการดาเนินมาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจก
และเมื่อศึกษาถึงอัตราการใช้ เชื ้อเพลิงของอากาศยานเปรี ยบเทียบระหว่างขณะทาการบิน และขณะปฏิบตั ิการภายใต้ วงจร
LTO นันพบว่
้
า มีการใช้ เชื ้อเพลิงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากอัตราการใช้ เชื ้อเพลิงต่อเวลามีอตั ราส่วนที่มากกว่าขณะทาการ
บิน โดยอัตราการใช้ เชือ้ เพลิงนันจะขึ
้
้นอยู่กับน ้าหนักบรรทุกขณะขึ ้นบิน และประสิทธิภาพของอากาศยาน โดยเฉพาะ
ระบบการจัดการจราจรทางอากาศภาคพื ้น ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ แนวทางที่สามารถพัฒนาและปรับปรุ งเพื่อเป็ นมาตรการลดก๊ าซ
เรื อนกระจกที่มีนยั สาคัญอีกหนึง่ แนวทาง
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