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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบของราคาพลังงานที่มีต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางของการเดินทาง 3 รู ปแบบ คือ 1) รถยนต์ส่วนบุคคล 2) จอดแล้ วจร และ 3) ระบบขนส่ งสาธารณะ โดยใช้
เส้ นทางขาเข้ าเมืองของกรุงเทพมหานครในชัว่ โมงเร่งด่วนเช้ า เวลา 6.00 - 9.00 น. เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และจัดทา
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริ มการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ ส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ พบว่า
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคลในปั จจุบนั มีค่าแตกต่างจากการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะไม่มากนัก แต่
รถยนต์สว่ นบุคคลใช้ เวลาในการเดินทางที่น้อยกว่าอย่างชัดเจน ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานพบว่ารถ
โดยสารประจาทางมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานมากกว่ารถยนต์สว่ นบุคคล แต่ก ารเปลี่ยนเชื ้อเพลิง
จากดีเซลเป็ นก๊ าซธรรมชาติสามารถลดความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานของรถโดยสารประจาทางและทา
ให้ ต้นทุนการเดินรถต่าลง ส่วนของรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนมีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงราคาพลังงานน้ อยที่สดุ
ผู้วิจยั ได้ จดั ทากรณีเสนอแนะ 2 กรณี โดยเน้ นการเพิ่มความแตกต่างของค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของรถยนต์สว่ น
บุคคลและระบบขนส่งสาธารณะให้ มากขึ ้นด้ วยการ 1) ลดค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะลง 2) เพิ่มค่าใช้ จ่ายของการ
ใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลขึ ้น ซึง่ ภาครัฐสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินนโยบายโครงสร้ างราคาค่าโดยสารและโครงสร้ าง
ราคาพลังงานสาหรับภาคการขนส่งได้

คาสืบค้ น
ค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงาน, ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง, การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
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ABSTRACT
This paper is prepared for the study of the impact of Transportation Energy Price on
Commuting and Energy Expenditure of Bangkok Residents who travel daily from outside to
inside City Center in the morning rush hour 6.00 – 9.00 am. The optimum routes were
selected to conduct real-world commuting test by three available modes. The use of Driving,
Park and Ride, and Public Transit routes showed that the people are pushed to drive due to the
expenditure difference and the travelling time variation of the three modes. Sensitivity
analysis between energy expenditure and energy price showed that Metro Bus is the most
affected followed by Passenger Car and Heavy Rail respectively.
Two policy frameworks of Energy and Fare Pricing were proposed to enlarge the
difference between the car and public transit, and the improvement guidelines were also
proposed to reduce the operating cost of the Metro Bus.
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1. บทนา
ประเทศไทยต้ องนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทุกปี
ซึง่ พลังงานนาเข้ าที่มีสดั ส่วนมากที่สดุ ได้ แก่ น ้ามันดิบ เพื่อนามาใช้ ในการกลัน่ เป็ นน ้ามันสาเร็ จรู ปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
พื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมีสดั ส่วนการใช้ น ้ามันสาเร็ จรู ปสูงถึง 1 ใน 3 ของประเทศ สาเหตุมาจากมีปริ มาณรถยนต์
ส่วนบุคคลและรถกระบะจานวนร้ อยละ 36 ของประเทศถูกใช้ งานอยู่ การส่งเสริ มการใช้ ระบบขนส่ง สาธารณะเพื่อลดการ
ใช้ พลังงานเป็ นนโยบายที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน แต่ในปั จจุบนั ปริ มาณผู้โดยสารของรถโดยสาร ขสมก. ลดลงอย่างต่อเนื่อง
และปริ มาณรถยนต์สว่ นบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมีเพิ่มปริ มาณมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ประชาชนนิยมใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล เนื่องจากราคาเชื ้อเพลิงในภาคการขนส่งของไทยในปั จจุบนั
มีลกั ษณะโครงสร้ างราคาที่สง่ เสริ มการใช้ พลังงานที่ผลิตได้ ภายในประเทศ ทาให้ น ้ามันที่มีสว่ นผสมของเอทานอลราคาต่ากว่า
น ้ามันเชื ้อเพลิงชนิดอื่น ซึง่ รถยนต์สว่ นบุคคลที่มีจาหน่ายในประเทศไทยสามารถใช้ น ้ามันที่มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ในอัตรา
ร้ อยละ 10 ได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2539 และในอัตราร้ อยละ 20 ได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2551 นอกจากนี ้การควบคุมราคาขายปลีกน ้ามันดีเซลไว้ ให้ ไม่
เกินลิตรละ 30 บาท เนื่องจากใช้ ในการขนส่งสินค้ าอุปโภคบริ โภค ส่งผลให้ ประชาชนนิยมใช้ รถบรรทุกส่วนบุคคลขนาดเล็ก
(รถกระบะ) ในการเดินทางมากตามไปด้ วยเพราะราคาเชื ้อเพลิงต่า

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าปั จจัยที่สาคัญต่อการเลือกใช้ รูปแบบการเดินทางระหว่างรถยนต์สว่ นบุคคลและ
ระบบขนส่งสาธารณะ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่าย เวลาที่ใช้ และความสะดวกสบาย ซึ่ง การศึกษาถึงผลกระทบของราคาพลังงานต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนจะเปลี่ยนไปใช้ ระบบขนส่งมวลชนเมื่อราคา
พลังงานเพิ่มสูงขึ ้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องสามารถเข้ าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ โดยง่าย แต่เลือกใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลในการ
เดินทางเนื่องจากสามารถรับภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลได้ จนกระทัง่ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ ้นถึง
ระดับหนึง่ จึงยอมเปลีย่ นพฤติกรรมการเดินทาง ขณะเดียวกันถ้ าเป็ นผู้ที่อาศัยห่างไกลและเข้ าถึงระบบขนส่งสาธาณะได้ ยาก
จะยังคงใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลในการเดินทางและไปลดค่าใช้ จ่ายในการดารงชีวิตส่วนอื่นแทน นอกจากนี ้การปรับตัวสูงขึ ้น
ของราคาพลังงานจะส่งผลให้ ประชาชนมีแนวโน้ มเปลีย่ นรถยนต์สว่ นบุคคลให้ มีอตั ราการใช้ พลังงานดีขึ ้น [28, 31]
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของประชากรในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครที่ผ่านมาพบว่าประชาชนที่ไม่ใช้ ระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางเนื่องมาจากเส้ นทางการให้ บริ การของรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนสันเกิ
้ นไป และการใช้ บริ การระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นสะดวกสบายน้ อยกว่าการใช้ รถยนต์ ประกอบกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยรถยนต์นนไม่
ั ้ สงู จนเกิ นไป
นอกจากนี ้ ผู้ที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์สว่ นบุคคลมักเป็ นผู้ที่มีรายได้ ในระดับที่การใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลไม่เป็ นภาระมากจนเกินไป
ทาให้ การส่งเสริ มการใช้ ระบบสาธารณะโดยเฉพาะรถโดยสารประจาทางไม่เป็ นไปตามที่ภาครัฐคาดหมาย [7, 8, 27]

3. วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อศึกษาผลกระทบของราคาพลังงานที่มีตอ่ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางแต่ละรู ปแบบ เพื่อวิเคราะห์ และจัดทาข้ อเสนอแนะแนวทางการปรั บปรุ งราคาพลังงานและ
อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ
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4. วิธีดาเนินการ
4.1 รู ปแบบการศึกษา
โดยปกติการสารวจพฤติกรรมและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลนิยม
เลือกสถานที่จุดหมายปลายทางสาคัญ เช่น สถานีรถไฟฟ้ า หรื อย่านศูนย์กลางธุรกิจ เป็ นจุดเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่
เดินทางมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยรอบกรุ งเทพมหานครเนื่องจากมีจานวนประชากรมากและหลากหลาย แต่ขณะเดียวกัน
ข้ อมูลที่ได้ จะไม่มีความละเอียดของการเดินทางในแต่ละเส้ นทางมากนัก ซึง่ ในต่างประเทศมีการวิจยั ที่พิจารณารูปแบบการ
เดินทางหลายประเภทเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันที่สามารถแสดงข้ อมูลเชิงลึกของการเดินทางแต่ละประเภทว่ามีข้อ
ได้ เปรี ยบ-เสียเปรี ยบกันอย่างไร [29] การศึกษานี ้จึงเลือกใช้ วิธีการเดินทางจากจุดหนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ ด้ วยเส้ นทางที่แตกต่าง
กันแต่ละรูปแบบการเดินทาง เพื่อเก็บข้ อมูลค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานที่เกิดขึ ้น และรวบรวม ข้ อมูล
การใช้ พลังงานและจานวนผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ สง่ เสริ มการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ ้น อันเป็ นการ
ประหยัดการใช้ พลังงานในด้ านการขนส่งของประเทศ

4.2 เส้ นทางที่ใช้
เนื่องจากลักษณะการเติบโตของกรุงเทพมหานครเป็ นเมืองแบบศูนย์กลาง ซึง่ มีลกั ษณะที่ย่านธุรกิจการค้ าที่สาคัญ
ตังอยู
้ ใ่ นใจกลางเมือง และบริ เวณที่พกั อาศัยของประชาชนจะล้ อมรอบออกไปทุกทิศทางและมีความหนาแน่นลดหลัน่ กันไป
ซึง่ เส้ นทางกรุงเทพตอนเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน โดยเฉพาะในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง
สืบเนื่องถึงอาเภอลาลูกกา และอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทีใ่ ช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมาก และมีประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ รวมกว่า 900,000 คน และปริ มาณประชากรแฝงที่เช่าที่พกั อาศัยอยูอ่ กี มาก มีความน่าสนใจที่จะใช้ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของการเดินทาง สาหรับจุดหมายปลายทางนันผู
้ ้ ศกึ ษาเลือกที่จะใช้ ย่านสีลม เขตบางรัก ที่อยู่ในบริ เวณศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้ าของกรุงเทพมหานคร

4.3 การทดลองเดินทาง
การทดลองกระทาโดยใช้ วธิ ีเดินทางจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ (Point-to-Point) เฉพาะในช่วงชัว่ โมงเร่งด่วนเช้ า
ตังแต่
้ เวลา 6.00-9.00 น. ของวันจันทร์ -ศุกร์ ในเส้ นทางสะพานใหม่ (จุด A) –สีลม (จุด B) ด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลประหยัด
พลังงาน (Eco Car) รถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)

4.3.1 การเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคล
ใช้ เส้ นทางถนนพหลโยธิน-ถนนแจ้ งวัฒนะ-ถนนวิภาวดีรังสิต-ทางพิเศษฉลองรัช-ถนนพระรามสี่-ถนนสีลม
รวมระยะทาง 25.9 กิโลเมตร (รูปที่ 1 (ก))

4.3.2 การเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคลร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (จอดแล้ วจร)
ใช้ เส้ นทางถนนพหลโยธิน-ถนนแจ้ งวัฒนะ-ถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนกาแพงเพชร 2-ถนนกาแพงเพชร 4-ถนน
กาแพงเพชร 3 เข้ าสูล่ านจอดรถสวนจตุจกั ร รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร และเดินจากลานจอดรถไปยังสถานี
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รถไฟฟ้ าเพื่อเดินทางด้ วยรถไฟฟ้ า BTS จากสถานีหมอชิต-ศาลาแดง ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมระยะทางทังสิ
้ ้น 28
กิโลเมตร (รูปที่ 1 (ข))

4.3.3 การเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยสารรถโดยประจาทางตามเส้ นทางเดินรถถนนพหลโยธินไปยังสถานีรถไฟฟ้ าหมอชิต ระยะทาง 12 กิโลเมตร
และโดยสารรถไฟฟ้ า BTS จากสถานีหมอชิตถึงสถานีศาลาแดง ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร
(รูปที่ 1 (ค))
การทดลองจะทาการเก็บข้ อมูลค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เวลาที่ใช้ ในการเดินทาง และอัตราการใช้ พลังงานของ
รถยนต์สว่ นบุคคล โดยมีการทดลองเดินทางซ ้ารูปแบบละ 5 รอบ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ระดับค่าใช้ จ่ายด้ าน
พลังงาน และค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง

รูปที่ 1 เส้ นทางที่ใช้ ในการทดลองเดินทางจากสะพานใหม่ (A) ถึง สีลม (B)

4.4 ค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
4.4.1 ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
ค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานแบ่งเป็ นสองประเภทคือ ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของยานพาหนะ (Vehicle Energy
Expenditure) มีตวั แปรสาคัญคือราคาเชื ้อเพลิง (Fuel Price) และอัตราการใช้ พลังงาน (Fuel Economy) ของ
ยานพาหนะ ซึง่ ยานพาหนะในการศึกษานี ้ใช้ พลังงานหลายรูปแบบทังแก๊
้ สโซฮอล์ ดีเซล และไฟฟ้ า ผู้ศกึ ษาจึงใช้
หน่วยพลังงานกลางเพื่อสะดวกต่อการเปรี ยบเทียบ ได้ แก่ บาทต่อเมกะจูล (THB/MJ) สาหรับราคาพลังงาน และ
เมกะจูลต่อกิโลเมตร (MJ/km) สาหรับอัตราการใช้ พลังงาน สูตรในการหาค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานของยานพาหนะ
เป็ นดังนี ้
(1)

5
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โดยที่

V.Energy = ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของยานพาหนะ (บาท/กิโลเมตร)
i
= รูปแบบการเดินทาง
P
= ราคาเชื ้อเพลิง (บาท/เมกะจูล)
F.E.
= อัตราการใช้ พลังงาน (เมกะจูล/กิโลเมตร)
ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานประเภทต่อมา คือ ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อผู้โดยสาร (Passenger Energy Expenditure)
มี ตัวแปรสาคัญเช่ นเดี ยวกับค่าใช้ จ่ ายด้ านพลังงานของยานพาหนะ แต่หารด้ วยปริ มาณผู้โดยสารที่ โดยสาร
ยานพาหนะอยูด่ ้ วย โดยสามารถคานวณได้ จากสูตร
(2)
โดยที่

P.Energy = ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อผู้โดยสาร (บาท/ผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
C.L.
= จานวนผู้โดยสาร (คน)

จากสมการที่ (2) จะเห็นได้ วา่ ปริมาณของผู้โดยสารมีผลต่อปริ มาณการใช้ พลังงานต่อผู้โดยสารเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะในรถโดยสารประจาทางและรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ จานวนมาก

4.4.2 ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเดินทางมีตวั แปรเพิ่มเติมจากค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน ได้ แก่ ค่าโดยสาร ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าเชื อ้ เพลิง และค่าใช้ จ่ายในการใช้ รถ (เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล) ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการเดินทางแบ่งเป็ นสอง
ประเภท ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport Commuting Expenditure)
ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามอัตรา ค่าโดยสารที่เรี ยกเก็บของระบบขนส่งสาธารณะนัน้ ๆ โดยผู้ศึกษาได้ นาค่าใช้ จ่ายมาหาร
ด้ วยระยะทางเพื่อสามารถเปรี ยบเทียบ กับการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลได้ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วย
ระบบขนส่งสาธารณะสามารถคานวณได้ จากสูตร

(
โดยที่

ExpPT
Fare
i
D

)

(3)

= ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ (บาท/กิโลเมตร)
= ค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ (บาท)
= ระบบขนส่งสาธารณะนัน้ ๆ
= ระยะทาง (กิโลเมตร)

ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางประเภทที่สอง ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคล (Personal
Car Commuting Expenditure) มีสว่ นประกอบของค่าใช้ จ่ายมากกว่าระบบขนส่งสาธารณะ คือ ราคาเชื ้อเพลิง
อัตราการใช้ พลังงาน ค่าใช้ จา่ ยในการใช้ รถยนต์ ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ และปริ มาณผู้โดยสาร ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลสามารถคานวณได้ จากสูตร
(

)

(

)

(4)
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โดยที่

ExpCar = ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคล (บาท/กิโลเมตร)
P = ราคาเชื ้อเพลิง (บาท/เมกะจูล)
F.E. = อัตราใช้ พลังงาน (เมกะจูล/กิโลเมตร)
O.E. = ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (บาท)
C.E. = ค่าใช้ จ่ายในการใช้ รถยนต์ (บาท/กิโลเมตร)

5. ผลการทดลองเดินทาง
ผลการทดลองเดินทางพบว่าระบบขนส่งสาธารณะมีคา่ ใช้ จ่ายในการเดินทางน้ อยที่สดุ (55 บาท) แต่ใช้ เวลาในการ
เดินทางมากที่สดุ (114 นาที) รถยนต์สว่ นบุคคลมีคา่ ใช้ จ่ายทีส่ งู กว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่มาก (120 บาท) แต่เวลาที่ใช้
โดยเฉลี่ยรวดเร็ วกว่า (96 นาที) และการจอดแล้ วจรใช้ เวลาในการเดินทางเฉลี่ยต่าที่สดุ (87 นาที) แต่มีค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางปานกลาง (88 บาท) แสดงว่ารถโดยสารประจาทางเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในภาพรวมล่าช้ า ซึง่ เห็นได้ จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและเวลาที่ใช้ (รูปที่ 3)

ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ย
เวลาที่ใช้
รูปแบบ
การเดินทาง
เฉลี่ยต่ อเที่ยว ต่ อกิโลเมตร เฉลี่ยต่ อเที่ยว ต่ อกิโลเมตร
ระบบขนส่งมวลชน
55
2.50
114
5.46
จอดแล้ วจร
88
3.15
87
3.50
รถยนต์สว่ นบุคคล
120
4.64
96
3.69
ตารางที่ 1 ผลการทดลองเดินทางจริ ง

รูปที่ 2 ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจากการทดลอง

ระยะทาง
(กม.)
22.0
28.0
25.9
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของเวลาและค่าใช้ จา่ ย

6. การทดลองเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
และค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
6.1 อัตราการใช้ พลังงานของยานพาหนะ
จากข้ อมูลการทดลองเดินทาง ผู้ศึกษาได้ นาข้ อมูลอัตราการใช้ พลังงานของรถยนต์ประหยัดพลังงาน อัตรา
การใช้ พลังงานของรถโดยสารประจาทางจากองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ และอัตราการใช้ พลังงานของรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนจากบริ ษัทรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนจากัด (มหาชน) มาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวง
พลังงานสหรัฐฯ (เฉพาะรุ่นที่มีจาหน่ายในประเทศไทย) ฐานข้ อมูลระบบขนส่งสาธารณะแห่งสหรัฐฯ และองค์การขนส่งแห่ง
ลอนดอน พบว่าการใช้ พลังงานของรถยนต์ประหยัดพลังงานที่ใช้ ทดสอบอยู่ในระดับดี การใช้ พลังงานของรถโดยสาร ขสมก.
อยูใ่ นระดับปกติ แต่ด้วยปริ มาณผู้โดยสารที่น้อยทาให้ การใช้ พลังงานต่อผู้โดยสารมีค่าสูงมาก และการใช้ พลังงานของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับระบบอื่นที่นามาเปรี ยบเทียบ
อัตราการใช้ พลังงานของรถยนต์ประหยัดพลังงานที่ใช้ งานจริ งโดยเติมแก๊ สโซฮอล์ E 20 (12.5 – 16.8 กิโลเมตร
ต่อลิตร) เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราสิ ้นเปลืองของรถยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบ 1,500 – 1,700 ซี.ซี. ของกรมควมคุมมลพิษ
ซึ่งใช้ เชื ้อเพลิงหลากหลายชนิด ได้ แก่ เบนซิน 95 เบนซิน 91 แก๊ สโซฮอล์ 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 (11.1 – 17.4 กิโลเมตรต่อลิตร)
พบว่าการใช้ พลังงานจากการทดลองอยู่ในช่วงใกล้ เคียงกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการใช้ พลังงานของรถยนต์ที่
จาหน่ายในสหรัฐอเมริ กาย้ อนหลัง 10 ปี ในยี่ห้อและรุ่นเดียวกับที่จาหน่ายในประเทศไทยรวมถึงอัตราสิ ้นเปลืองจากแหล่ง
อื่น ๆ (5.9 – 23.0 กิโลเมตรต่อลิตร) พบว่าอัตราสิ ้นเปลืองของรถยนต์ประหยัดพลังงานอยูใ่ นระดับดี (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 การใช้ พลังงานของรถยนต์สว่ นบุคคล
การใช้ พลังงานของรถโดยสารประจาทางจากข้ อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพบว่ารถโดยสารประจาทาง
ยูโรทูสสี ้ ม และรถโดยสารประจาทางใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงมีอตั ราการใช้ พลังงานในช่วง 20.2 – 20.4 และ 23.5 – 28.3
เมกะจูลต่อกิโลเมตร ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบรถโดยสารประจาทาง 50 อันดับแรกของสหรัฐอเมริ กา (17.0 – 43.4
เมกะจูลต่อกิโลเมตร) พบว่ามีความใกล้ เคียงกัน แต่จากปริ มาณผู้โดยสารของ ขสมก. มีจานวนน้ อย (ร้ อยละ 3ของความจุ)
ทาให้ การใช้ พลังงานต่อผู้โดยสารสูงมากคือ 12.7 – 13.1 และ 14.8 – 17.9 เมกะจูลต่อผู้โดยสาร-กิโลเมตร (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 การใช้ พลังงานของรถโดยสารประจาทาง
การใช้ พลังงานของรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนจากข้ อมูลของบริ ษัท รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
และบริ ษัท รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) พบว่ารถไฟฟ้ า BTS และ MRT ใช้ พลังงาน 9.3 – 23.8 และ 22.8 – 28.1
เมกะจูลต่อกิโลเมตร ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ (8.7 – 37.6
เมกะจูลต่อกิโลเมตร) อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน และปริ มาณผู้โดยสารของรถไฟฟ้ า BTS และ MRT มีจานวนมาก (ร้ อยละ 10
ของความจุ) ทาให้ อตั ราการใช้ พลังงานต่อผู้โดยสารอยูท่ ี่ 0.26 – 0.66 และ 0.22 – 0.33 เมกะจูลต่อผู้โดยสาร-กิโลเมตร (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 การใช้ พลังงานของรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน

6.2 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานนันจะปรั
้
บเปลี่ยนตัวแปรสาคัญ 3 ตัว ได้ แก่ ราคาพลังงาน
อัตราการใช้ พลังงาน และปริ มาณผู้โดยสาร ซึง่ จะเปลีย่ นแปลงเพียงตัวแปรเดียวต่อการวิเคราะห์ โดยใช้ สมการที่ (2) ในการ
คานวณ และค่าที่ได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อผู้โดยสาร (บาท/ผู้โดยสาร-กิโลเมตร) สามารถนามาเปรี ยบเทียบ กันได้
ชัดเจน สมมติฐานของแนวโน้ มราคาพลังงานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็ นไปดังตารางที่ 4
เชือ้ เพลิง

ราคาปั จจุบัน

แนวโน้ มราคา*

แก๊ สโซฮอล์ E20

32.38 บาทต่อลิตร 35-79 บาท/ลิตร ที่ราคาน ้ามันดิบ 99-315
เหรี ยญสหรัฐต่อบาเรล และเอทานอล 3.154.04 เหรี ยญสหรัฐต่อแกลลอน
ดีเซล
29.79 บาทต่อลิตร 32-86 บาทต่อลิตร ที่ราคาน ้ามันดิบ 99-315
เหรี ยญสหรัฐต่อบาเรล
ก๊ าซธรรมชาติ
10.50 บาทต่อ
14.50 บาทต่อกิโลกรัม***
สาหรับยานยนต์** กิโลกรัม
ไฟฟ้า**
2.91 บาทต่อหน่วย สมมติให้ เพิ่มขึ ้น 1 เท่าตัว

ที่มา/หมายเหตุ
IEA–World Energy
Outlook 2011,
EIA-Annual Energy
Outlook 2012, สนพ. /
ราคาตามตลาดโลก
**กาหนดราคาโดย
ภาครัฐ/ ***มติ กพช.
30 ก.ย. 2554

*โครงสร้ างราคาขายปลีก ณ 28 ธันวาคม 2555

ตารางที่ 2 แนวโน้ มราคาพลังงานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

6.2.1 ผลกระทบของราคาพลังงานที่มีต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบของราคาพลังงานที่มีตอ่ ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานจะปรับเปลี่ยนราคาพลังงานโดยให้
อัตราการใช้ พลังงาน และปริ มาณผู้โดยสารคงที่ ซึ่งจากแนวโน้ มราคาพลังงานของตารางที่ 2 ราคาพลังงานปั จจุบนั
อยูใ่ นจุดต่าสุดอันเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกราฟ แต่ละเส้ นทางซ้ ายสุด (ค่าใช้ จ่ายต่าที่สดุ ) และมีกรอบในการปรับตัวสูงขึ ้น
ตามแนวเส้ น มีความชันของเส้ นเป็ นความอ่อนไหวของค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อการเปลีย่ นแปลงราคาพลังงาน ซึ่ง
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รถโดยสารประจาทาง มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานมากที่ สุดทัง้ ดี เซลและก๊ าซธรรมชาติ
(เส้ นกราฟชันที่ สุด) รองลงมา คื อ รถยนต์ ส่ว นบุ ค คล และรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชน มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงราคาพลังงานต่า

รูปที่ 7 ผลกระทบของราคาพลังงานต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน

6.2.2 ผลกระทบของอัตราการใช้ พลังงานที่มีต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบของอัตราการใช้ พลังงานที่มีต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานจะปรับเปลี่ยนอัตราการใช้
พลังงานโดยให้ ราคาพลังงาน และปริ มาณผู้โดยสารคงที่ ซึ่งอัตราการใช้ พลังงานของยานพาหนะมีแนวโน้ มดีขึ ้น
ตลอดเวลาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ปั จจุบนั ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานจึงอยู่ในช่วงกลางของกรอบในการ
ปรั บ ตัว ตามแนวเส้ น ในรู ป ที่ 7 มี ค วามชัน ของเส้ น เป็ นความอ่ อ นไหวของค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลัง งานต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ พลังงาน ซึง่ จะเห็นได้ วา่ รถยนต์สว่ นบุคคลมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้ พลังงานมากที่สดุ (เส้ นกราฟชันที่สดุ ) แต่เนื่องจาก ช่วงของอัตราการใช้ พลังงาน อยู่ในช่วงแคบเพราะมีการ
ปรับปรุงการปลดปล่อยมลพิษให้ เป็ นไปตามที่ภาครัฐกาหนด อันส่งผล ต่ออัตราการใช้ พลังงานด้ วย ส่วนรถโดยสาร
ประจาทางที่ใช้ ดีเซลและก๊ าซธรรมชาติแม้ จะมีความอ่อนไหวของค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่ออัตราการใช้ พลังงาน
น้ อย (เส้ นกราฟมีความชันน้ อยกว่ารถยนต์สว่ นบุคคล) แต่เนื่องจากมีการปรับปรุ งประสิทธิภาพ การใช้ พลังงานน้ อย
กว่า ทาให้ มีช่วงของอัตราการใช้ พลัง งานมากกว่ารถยนต์ ส่ว นบุค คล สาหรั บรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนได้ รั บ
ผลกระทบจากอัตราการใช้ พลังงานต่าที่สดุ เนื่องจากมีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสูง
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รูปที่ 8 ผลกระทบของอัตราการใช้ พลังงานต่อค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงาน

6.2.3 ผลกระทบของปริมาณผู้โดยสารที่มีต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
สาหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของปริ มาณผู้โดยสารที่มีตอ่ ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานจะปรับเปลี่ยนปริ มาณ
ผู้โดยสารโดยให้ ราคาพลังงาน และอัตราใช้ พลังงานคงที่ ซึ่งเมื่อทาการทดลองเพิ่มจานวนผู้โดยสารจากปั จจุบนั
เป็ นเต็มความจุที่ยานพาหนะแต่ละประเภทรองรับได้ พบว่ามีสว่ นทาให้ ความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานลดลง (ความ
ชันเส้ นลดลง) โดยรถยนต์สว่ นบุคคลจะมีความอ่อนไหวต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาพลังงานมากที่สดุ แต่รถโดยสาร
ประจาทางที่ใช้ ดีเซลจะมีโอกาสที่ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อผู้โดยสารสูงกว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่ทาการเดินทาง
ร่ วมกันหากราคาน ้ามันดีเซลปรับตัวขึ ้นแต่แก๊ สโซฮอล์ E20 ไม่ปรับราคา ขณะที่รถโดยสาร ประจาทางใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติมีค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่ากว่าชัดเจน สาหรับความอ่อนไหวต่ออัตราการใช้ พลังงานพบว่าปริ มาณ
ผู้โดยสารจะส่งผลให้ ความอ่อนไหวลดลงเช่นเดียวกัน

รูปที่ 9 ผลกระทบของปริ มาณผู้โดยสารต่อค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงาน

6.3 การปรั บปรุ งค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
การปรับปรุงค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจะรวมค่าใช้ จ่ายในการใช้ รถยนต์ประหยัดพลังงานที่ 1.84 บาทต่อกิโลเมตรตาม
(ตารางที่ 3)
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX MT ค่ าใช้ จ่าย (บาท) ค่ าใช้ จ่ายต่ อกิโลเมตร* (บาท)
ราคารถยนต์
426,000
1.28
ประกันภัยภาคสมัครใจชัน้ 1
13,124
0.39
ประกันภัยภาคบังคับ
645
0.02
ค่าบารุงรักษา**
0.15
รวม
1.84
*คานวณที่ระยะทางใช้ งานเฉลี่ย 33,333 กิโลเมตรต่อปี
**คานวณที่การใช้ งาน 160,000 กิโลเมตร (5 ปี )
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ตารางที่ 3 ค่าใช้ จ่ายในการใช้ รถยนต์ประหยัดพลังงาน
การเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานโดยใช้ อตั ราค่าโดยสารจริ ง และจากการคานวณ
ได้ ดงั รูปที่ 10 จะเห็นได้ วา่ รถโดยสารประจาทางเป็ นรู ปแบบที่มีค่าใช้ จ่ายในการเดินทางต่าแต่มีค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานสูงมาก
ซึง่ ภาครัฐต้ องแบกรับภาระในส่วนนี ้ และการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลร่วมกัน 4 คน มีคา่ ใช้ จ่ายต่าที่สดุ

รูปที่ 10 เปรี ยบเทียบค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางปั จจุบนั
การเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางแต่ละรู ปแบบในเส้ นทางที่ทาการทดลองจะ
เห็นได้ ว่าในการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลเพียงคนเดียวมีค่าใช้ จ่ายมากที่สดุ 151 บาท รองลงมาคือการจอดแล้ วจร
113 บาท และการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะมีคา่ ใช้ จ่ายต่าที่สดุ 55 บาท สาหรับการเดินทางพร้ อมกันหลายคน ได้ แก่
จอดแล้ วจร ร่วมกัน 4 คนมีคา่ ใช้ จ่าย 58 บาท และการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลร่ วมกัน 4 คน (4 Person Carpool) เดินทางทัง้
แต่จดุ เริ่ มต้ นจนถึงปลายทางมีคา่ ใช้ จ่ายต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับการเดินทางทุกรู ปแบบคือ 38 บาท ส่วนค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
พบว่าการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธาณะมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านพลังงาน สูงที่สดุ 122 บาท โดยค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของรถโดยสาร
ประจาทางอยูท่ ี่ 119 บาท สาหรับค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของการ เดินทางรูปแบบอื่น มีลกั ษณะลดหลัน่ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทาง ได้ แก่ รถยนต์สว่ นบุคคล 58 บาท จอดแล้ วจร 43 บาท รถยนต์สว่ นบุคคลร่วมกัน 4 คน (4 Person Carpool)
14.5 บาท และจอดแล้ วจรร่วมกัน 4 คน 13 บาท (รูปที่ 11)
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รูปที่ 11 เปรี ยบเทียบค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางปั จจุบนั
จากสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ สามารถสรุปปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไข และแนวทางแก้ ไขแบ่งเป็ นกรณีเสนอแนะ 2 กรณี
ได้ ดงั ตารางที่ 6

ปั ญหาในปั จจุบนั
1. การใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล
ร่วมกันหลายคนมีคา่ ใช้ จ่ายต่า
กว่าการใช้ ระบบขนส่งมวลชน
2. การใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลมี
ค่าใช้ จา่ ยไม่แตกต่างจากระบบ
ขนส่งมวลชนมากนัก
3. ต้ นทุนการเดินรถโดยสาร
ประจาทางในปั จจุบนั สูงมาก

ปรับค่าใช้ จา่ ยในการ
เดินทางทังสองรู
้
ปแบบ
ให้ เท่ากัน

การแก้ ไขของ
กรณีเสนอแนะที่ 1
เพิ่มค่าใช้ จา่ ยของ
การใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล
ร่วมกันหลายคนขึ ้น

เพิ่มความแตกต่างของ
ค่าใช้ จา่ ยให้ มากขึ ้น

เพิ่มค่าใช้ จา่ ยของการใช้
รถยนต์สว่ นบุคคลขึ ้น

แนวทางแก้ ไข

ปรับลดต้ นทุน
ในการเดินรถลง

การแก้ ไขของ
กรณีเสนอแนะที่ 2
ลดค่าใช้ จา่ ย
ของการใช้ ระบบ
ขนส่งมวลชนลง

เปลีย่ นเชื ้อเพลิงเป็ นก๊ าซธรรมชาติ
และเพิ่มจานวนผู้โดยสารให้ มากขึ ้น

ตารางที่ 4 แนวคิดการปรับปรุงโครงสร้ างค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
เนื่องจากต้ นทุนของรถโดยสารประจาทางในปั จจุบนั มีคา่ สูง จากผลของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เสนอไปแล้ ว
พบว่าการเปลี่ยนเชือ้ เพลิงของรถโดยสารประจาทางจากดีเซล เป็ นก๊ าซธรรมชาติเพื่อลดต้ นทุนเชื ้อเพลิง และส่งเสริ มให้
ประชาชนใช้ รถโดยสารประจาทางมากขึ ้นจนเต็มความจุของปริ มาณ ผู้โดยสารที่รองรับได้ ตามกฏหมายขนส่ง (50 คน/คัน/กม.)
จะสามารถลดต้ นทุนต่อผู้โดยสารลงจากเดิม 119 บาท เหลือ 6.1 บาทต่อผู้โดยสาร และทาให้ อตั ราค่าโดยสารในปั จจุบนั มี
ความคุ้มทุน
กรณีเสนอแนะที่ 1 เน้ นเพิ่มค่าใช้ จ่ายของรถยนต์สว่ นบุคคลร่ วมกันให้ เท่ากับการใช้ ระบบขนส่ง สาธารณะ ส่งผล
ให้ คา่ ใช้ จ่ายของการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลเพียงคนเดียวเพิ่มขึ ้นไปด้ วย และลดต้ นทุนการเดินรถโดยสารประจาทางพร้ อมปรับ
ค่าใช้ จ่ายของการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ให้ สอดคล้ องกัน
กรณีเสนอแนะที่ 2 เน้ นปรับลดค่าใช้ จ่ายของการใช้ ระบบขนส่ง สาธารณะลงให้ เท่ากับการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล
ร่วมกัน โดยเน้ นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนและลดต้ นทุนรถโดยสารประจาทางเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 สาหรับค่าใช้ จ่าย
ของการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลเพิ่มขึ ้น
จากเดิมใกล้ เคียงกับกรณีเสนอแนะที่ 1 แต่ประชาชนที่เดินทางด้ วยระบบขนส่งมวลชนจะได้ ประโยชน์ในส่วนของค่าใช้ จ่าย
ที่ลดลงครึ่งหนึง่ เป็ นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
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รูปแบบ

ค่ าใช้ จ่าย
ปั จจุบัน

ค่ าใช้ จ่ายใหม่
กรณีท่ ี 1

ค่ าใช้ จ่ายใหม่
เวลาที่ใช้
กรณีท่ ี 2

บาท* %** บาท* %** บาท*
ระบบขนส่งสาธารณะ
55
100
55
100
38
จอดแล้ วจร
113 205 161 293
96
รถยนต์สว่ นบุคคล
151 275 220 400 151
จอดแล้ วจรร่วมกัน 4 คน
58
105
70
127
41
รถยนต์สว่ นบุคคลร่วมกัน 4 คน
38
69
55
100
38
*บาทต่อเที่ยว / **% ของค่าใช้ จา่ ยเทียบกับการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ

%**
100
252
397
108
100

นาที
114
87
96
87
96

ตารางที่ 5 สรุปค่าใช้ จา่ ยที่เปลีย่ นแปลงไปของแต่ละกรณีเสนอแนะ (บาท/เที่ยว)

7. สรุ ปผล
การศึกษาค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน (Energy Expenditure) และค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Commuting Expenditure)
ของการเดินทางเข้ าสูก่ รุงเทพมหานครพบว่า รถโดยสารประจาทางมีค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานสูงจากปริ มาณผู้โดยสารน้ อย
ซึ่งปริ มาณผู้โดยสารต่อความจุรวมของระบบ (Capacity Loading) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อ
ผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะลดลงไม่วา่ ราคาพลังงานจะเป็ นเท่าใด
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงาน พบว่ารถโดยสารประจาทาง
มีความอ่อนไหวมากที่สดุ และการเปลี่ยนเชื ้อเพลิงเป็ นก๊ าซธรรมชาติสามารถลดความอ่อนไหวลงได้ ดี ขณะที่รถยนต์สว่ นบุคคล
และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานลดหลัน่ กันตามลาดับ
สาหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปั จจัยอื่นที่มีผลต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ได้ แก่
อัตราการใช้ พลังงาน และปริ มาณผู้โดยสาร พบว่ารถยนต์สว่ นบุคคลมีความอ่อนไหวของค่าใช้ จ่ายต่ออัตราการใช้ พลังงาน
มากที่สดุ รองลงมาคือ รถโดยสารประจาทาง โดยการใช้ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื ้อเพลิงจะมีความอ่อนไหวต่ากว่าการใช้ ดีเซล
ผลกระทบของปริ มาณผู้โดยสารต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางนันสู
้ งมาก โดยเฉพาะกับ
รู ปแบบการเดินทางที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ มาก คือ รถโดยสารประจาทาง และรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน โดยปริ มาณ
ผู้โดยสารส่งผลดีทงการลดการใช้
ั้
พลังงานต่อผู้โดยสาร และลดความอ่อนไหวของค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานที่มีตอ่ ราคาพลังงาน
และอัตราการใช้ พลังงานลงด้ วย
กรณีเสนอแนะทังสองมี
้
จุดมุ่งหมายคือ การสร้ างความแตกต่างของค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของรถยนต์สว่ นบุคคล
และระบบขนส่งสาธารณะให้ มากขึ ้น ซึง่ ภาครัฐสามารถนาข้ อเสนอแนะทังสองกรณี
้
ไปปรับใช้ ในการกาหนดราคาพลังงาน
และอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะได้

15

16
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