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การเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่่า:  
แบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของต้นทุนความเป็นเจ้าของรถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้า1 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร2 
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ3 

บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่ง
สาธารณะคาร์บอนต่่าหากน่ารถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้ามาให้บริการแทนรถโดยสารเครื่องยนต์สันดาปภายในใน
พ้ืนทีเ่ขตกรุงเทพและปริมณฑลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยค่านึงถึง “ต้นทุนรวมในการเป็น
เจ้าของทางเศรษฐศาสตร์” อันได้แกต่้นทุนเอกชนและต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้บทความนี้ยังได้ใช้ “แบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของต้นทุน
รวมในการเป็นเจ้าของ” ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของรถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้า
และประเมินประสิทธิผลของมาตรการส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าอีกด้วย 

ผลการศึกษาพบว่า การน่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่า 
รถโดยสารไฟฟ้าไม่มากนัก เนื่องจากราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้ามีมูลค่าสูงกว่ามาก ดังนั้นหากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วน
ส่าคัญในรถโดยสารไฟฟ้ามีแนวโน้มราคาทีล่ดลงจะส่งผลให้รถโดยสารไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะเสมอภาคและสามารถ
ให้บริการแทนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลได้อย่างคุ้มค่าภายในปี พ.ศ. 2565 หากรัฐต้องการน่ารถโดยสารไฟฟ้ามา
ให้บริการแทนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลในทันที การศึกษานี้พบว่ามาตรการทางการเงินโดยยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้
เพ่ือซื้อรถโดยสารไฟฟ้าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ การยืดระยะเวลาใช้งานรถโดยสารประจ่า
ทางให้นานยิ่งขึ้น จะท่าให้การใช้รถโดยสารไฟฟ้ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่ารถโดยสารประจ่าทาง
ประเภทอ่ืนๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลได้รับการอุดหนุนค่าเชื้อเพลิงจากกองทุนน้่ามัน
เชื้อเพลิง จึงท่าให้มีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่่ากว่ารถโดยสารประเภทอื่น หากยกเลิกการแทรกแซงราคา
น้่ามันดีเซลแล้วจะท่าให้รถโดยสารไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะเสมอภาคได้ทันที ดังนั้นกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นอุปสรรค
ในการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่่าในประเทศไทย 

 
ค่าส่าคัญ: การขนส่งสาธารณะ รถโดยสารประจ่าทาง ต้นทุนความเป็นเจ้าของ ยานยนต์ไฟฟ้า   
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1. บทน่า 

ในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนรวมไปถึงปัญหามลพิษทาง

อากาศที่ทั่วโลกกับเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จ่าเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่่าโดยเฉพาะการเปลี่ยน

ผ่านด้านการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจที่ส่าคัญโดยเฉพาะภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่งเป็นภาค

เศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตของการปลดปล่อยมลพิษสูงที่สุด โดยเฉพาะภาคขนส่งทางถนนทั้งในการขนส่งส่วน

บุคคลและการขนส่งสาธารณะ (Köhler, 2006) จึงท่าใหร้ัฐบาลในประเทศต่างๆ ออกมาตรการส่งเสริมการเปลี่ยน

ผ่านสู่การขนส่งที่ยั่งยืนและลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศโดยหันไปใช้พลังงานไฟฟ้า

ทดแทนน้่ามันเชื้อเพลิงในการขนส่ง นอกจากนี้ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่าคัญในการ

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ทั่วไป ยานยนต์ไฟฟ้าจึงมักถูก

น่าในใช้ใน “การขนส่งสาธารณะ” โดยภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์ที่ใช้

เครื่องยนต์สันดาปภายในในการให้บริการขนส่งสาธารณะอันได้แก่รถโดยสารไม่ประจ่าทาง รถยนต์รับจ้าง (หรือที่

เรียกว่ารถแท็กซ่ี) และรถโดยสารประจ่าทาง ตลอดจนรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆ  

ประเทศไทยได้ก่าหนด “แผนการขับเคลื่อนภารกิจพลังงานเพ่ือส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

พ.ศ. 2559-2579” (แผนขับเคลื่อนฯ) โดยคัดเลือกให้ “รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้า” เป็นหนึ่งในประเภทยานยนต์

ไฟฟ้าที่อยูใ่น “แผนงานน่าร่องระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560)” เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้

ง่ายที่สุดส่าหรับประชาชนทั่วไปและใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ดังนั้น รัฐบาลจึงได้

ก่าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการจัดหารถโดยสารประจ่า

ทางไฟฟ้ามาให้บริการแก่ประชาชน  

แผนงานน่าร่องนี้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้รถยนต์ 

เนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใช้บริการขนส่งสาธารณะของ ขสมก. เป็นหลัก และเพ่ือใช้เชื่อม

ต่อไปยังบริการขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืน เช่น เรือ รถไฟ และรถไฟฟ้า ได้ง่าย ข้อมูลจ่านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ

รถโดยสารประจ่าทางของ ขสมก. ปัจจุบันสูงกว่า 7 แสนคนต่อวัน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 2562) การน่า

รถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการจึงเปิดโอกาสในการรับรู้และเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง  

นอกจากนี้ รถโดยสารประจ่าทางที่ให้บริการในปัจจุบันของ ขสมก. เป็นรถโดยสารเครื่องยนต์สันดาป

ภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ซึ่งกว่าร้อยละ 60 ของรถโดยสารที่ให้บริการทั้งหมด มีอายุการใช้
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งานเกิน 20 ปี มีสภาพทรุดโทรมและช่ารุด และอยู่ระหว่างการจัดหารถใหม่มาให้บริการ กระทรวงคมนาคมจึงมี

นโยบายที่จะเปลี่ยนรถโดยสารประจ่าทางจากรถเครื่องยนต์ดีเซลไปเป็นรถโดยสารไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2565 อีก

ด้วย 

ในการประเมินความคุ้มค่าในการเปลี่ยนผ่านสู่รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าจ่าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบ

ด้านทั้งทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ “ต้นทุนรวมในการ

เป็นเจ้าของ” (Total cost of ownership: TCO) จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก

วิธีการประเมินนี้สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของและการใช้รถโดยสาร ICE และรถโดยสาร

ไฟฟ้า โดยค่านึงถึงปัจจัยทางการเงินอันได้แก่ต้นทุนเอกชน (Private cost) ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อรถโดยสารและ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมโดยเฉพาะต้นทุนผลกระทบภายนอกเชิงลบ 

(Negative External Cost) ในระหว่างที่ใช้รถโดยสารทั้งสองประเภทตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถ

ประเมินประสิทธิผลของมาตรการทางการเงินและที่มิใช่การเงินที่รัฐใช้เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่ง

สาธารณะคาร์บอนต่่าอีกด้วย 

การวิเคราะห์โดยใช้ TCO ยังค่านึงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้รถยนต์โดยสาร เช่นพฤติกรรม

การขับขี่ในพ้ืนที่ที่มีความแออัดหรือในเวลาที่การจราจรหนาแน่น และแปรผันตามช่วงเวลาที่ศึกษาซึ่งส่งผลท่าให้

ราคาและต้นทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาจ่าหน่ายรถโดยสาร ต้นทุนเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายมีมูลค่าที่แตกต่างกันไป  

(Wu et al., 2015)   

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน่าแนวคิด TCO ที่รวมทั้งต้นทุนเอกชนและต้นทุนผลกระทบภายนอกในรูป

ของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้งานรถโดยสารประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการ

น่ารถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้ามาให้บริการ รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของรถโดยสาร

ประจ่าทางไฟฟ้าเทียบกับรถโดยสารประจ่าทางในปัจจุบันด้วย ภายในกรอบระยะเวลาตามแผนขับเคลื่อนฯ ปี 

พ.ศ. 2559-2579 นอกจากนี้ งานศึกษานี้จะใช้ “แบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของ TCO (TCO parity)” เพ่ือ

ประเมินประสิทธิผลของมาตรการส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าเพ่ือเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การ

ขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่่า  

 ในส่วนถัดไปของบทความนี้น่าเสนอกรอบแนวคิดในการค่านวณ TCO และ TCO parity ในส่วนที่ 3 จะ 

น่าเสนอข้อมูลและข้อสมมติที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาในกรณีฐานและผลการทดสอบความอ่อนไหว 
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(Sensitivity analysis) จะน่าเสนอในส่วนที่ 4 และส่วนสุดท้ายของบทความคือการน่าเสนอข้อสรุปและนัยยะเชิง

นโยบาย  

 

2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ 

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) คือต้นทุนที่แท้จริงอันเกิดจากการเป็นเจ้าของและการใช้งานตลอด

ช่วงอายุของสินค้า มักน่ามาใช้เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นหลักการ

ค่านวณ TCO คือการค่านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present value) ของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตหากได้ซื้อและเป็นเจ้าของรวมทั้งได้ใช้งานสินค้านั้น เมื่อน่าค่า TCO มาประยุกต์ใช้ในการประเมินความ

คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการเป็นเจ้าของรถยนต์ประเภทต่างๆ จึงมีความเหมาะสมกว่าการประเมินความคุ้มค่า

ด้วยราคาซื้อหรือต้นทุนทางการเงินเพียงอย่างเดียว หากค่า TCO ของรถยนต์ที่ค่านวณได้มีค่าต่่ากว่าโดย

เปรียบเทียบยิ่งแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ประเภทนั้นๆ มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้และมีความคุ้มค่าในการ

ใช้กว่ารถยนต์ที่มีค่า TCO สูง  

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดนี้ถูกน่าไปใช้เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ TCO ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ประเภทต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่นงานศึกษาของ Van Vliet et al. (2010), Propfe et al. (2012), Wu et al. 

(2015), Hangman et al. (2016), Bubeck et al. (2016), Breet & Deborah (2017), Harvey (2018), และ 

Pavlenko et al. (2019) เป็นต้น โดยวิธีการน่าเสนอค่า TCO ที่ค่านวณได้ส่วนมากจะแบ่งออกเป็นผลในกรณีฐาน 

(Base) และในกรณีภายใต้การจ่าลองสถานการณ์ต่างๆ (Scenarios) หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

(Sensitivity analysis) โดยมักจะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ TCO ที่มีต่อมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ซึ่งช่วยให้

ภาครัฐสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลของมาตรการส่งเสริมที่ภาครัฐควรน่าใช้เพ่ือให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขัน

กับยานยนต์ ICE ได้ และท่าให้ผู้ใช้หันมาพิจารณาเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทนยานยนต์ ICE มากยิ่งขึ้น  

ผลการศึกษาในงานส่วนใหญ่พบว่า TCO ของยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่ายานยนต์ ICE ทั่วไป และการ

เปรียบเทียบค่า TCO มักน่าเสนอในรูปของ TCO ต่อกิโลเมตร เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ที่ใช้งานวิ่งใน

ระยะทางที่แตกต่างกันได้ การศึกษาในกรณีข้างต้นเป็นการค่านวณจากมุมมองของการเป็นเจ้าของรถ (Owner) ที่

เป็นผู้ใช้รถเอง (User) พร้อมกัน ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนักในกรณีของการน่าแบบจ่าลองการค่านวณไปประยุกต์ใช้กับ

กรณทีี่เจ้าของยานยนต์กับผู้ใช้ยานยนต์ไม่ได้เป็นคนเดียวกัน (Schimeczek et al., 2016)  
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 Slowik et al. (2018) น่าแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับกรณีของรถโดยสารสาธารณะที่

ให้บริการในกรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล ผลการศึกษาชี้ว่ารถโดยสารไฟฟ้ามี TCO ต่อกิโลเมตรต่่ากว่ารถโดยสาร 

ICE ผลที่ได้สอดคล้องกันกับงานศึกษาของ Bloomberg New Energy Finance (2018) ที่ท่าการศึกษารถโดยสาร

ไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และพบว่าปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้ TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าต่่ากว่ารถ

โดยสาร ICE คือระยะทางใช้งาน โดยรถโดยสารไฟฟ้าที่วิ่งระยะไกลมีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงหรือค่า

ไฟฟ้าที่ต่่ากว่า ซึ่งข้อได้เปรียบนี้มักเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่ ท่านองเดียวกัน งานศึกษาของ Jürg Grütter et al. 

(2018) เปรียบเทียบค่า TCO ของรถโดยสารในประเทศจีน โดยจ่าแนกประเภทของรถโดยสารออกเป็นกลุ่มเล็ก 

กลาง และใหญ่ และได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกัน  

อย่างไรก็ตาม การศึกษา TCO กรณีรถโดยสารของประเทศไทยยังอยู่ในวงจ่ากัด งานส่วนใหญ่มีขอบเขต

การวิเคราะห์ไว้ที่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น และส่วนใหญ่ศึกษา

เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่นงานศึกษาของ ยศพงษ์ ลออนวล (2556) ชัยวัฒน์ ศิริพจนากุล (2559) และ  

ภูรี สิรสุนทร และคณะ (2562) ขณะที่งานศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้รถโดยสารไฟฟ้าภายใต้ความร่วมของ ขส

มก. และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2559) ก็มิได้รวมการต้นทุนผลกระทบภายนอก

ที่ตกแก่สังคมไว้อีกด้วย  

บทความนี้ จึงจะใช้ TCO ในความหมายกว้างโดยวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม (Social cost) หรือ ต้นทุน

ทางเศรษฐศาสตร์ในการเป็นเจ้าของและใช้งานยานยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนเอกชน (Private 

cost) และ ต้นทุนผลกระทบภายนอก (External cost)  

โดยทั่วไปต้นทุนเอกชน (Private cot) ของการเป็นเจ้าของประกอบด้วย 2 ส่วนส่าคัญ คือ 1) ต้นทุนการ

ซื้อรถยนต์ (Capital expenditure) ต้นทุนส่วนนี้มักเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการ

ซื้อรถ และครอบคลุมถึงต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์ และ 2) ต้นทุนจากการใช้รถยนต์ 

(Operating expenditure) ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่เช่น ค่าประกันภัย และต้นทุนแปรผันตามระยะทางที่ใช้

รถยนต์ เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าบ่ารุงรักษา เป็นต้น ขณะที่ต้นทุนผลกระทบภายนอก (External cost) ประกอบด้วย

มูลค่าผลกระทบภายนอกเชิงลบที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์แต่ละประเภทที่ตกแก่บุคคลที่สาม (Third parties) 

โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ และทางเสียงที่เกิดจากการใช้รถยนต์  
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การค่านวณ TCO ในบทความนี้ได้พัฒนาจากแบบจ่าลองต้นทุนเอกชนในงานศึกษาของ Wu et al. 

(2015) โดยปรับรูปแบบจ่าลองให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการด่าเนินกิจการรถโดยสารสาธารณะของไทยดัง

สมการที่ (1)  

     TCO =  ∑ [
(𝑃−𝑅)𝛿𝑡+𝐹𝑡+𝑀𝑡+𝐼𝑡+𝑆𝑡+𝑇𝑡

(1+𝑟)𝑡 ]𝑁
𝑡=1       (1)  

โดยที่  𝑡  คือ ปีที่ใช้งานตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสิ้นสุด 𝑁 หรือ 𝑡 ∈ [1,2, … , 𝑁] , 𝑃  คือ ราคาของรถโดยสาร , 𝑅  คือ 

ราคาขายต่อ, 𝛿  คือ ค่าปรับสภาพรถตามอายุการใช้งาน, 𝐹  คือ ราคาเชื้อเพลิง, 𝑀  คือ ค่าบ่ารุงรักษาระหว่างปี, 

𝐼  คือ ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการเช่าซื้อรถยนต์ , 𝑆  คือ ค่าประกันภัยรถยนต์, 𝑇  คือ ภาษีประจ่าปี และ 𝑟  คือ 

อัตราคิดลด (Discount rate) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital expenditure) 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วยส่วนต่างราคาซื้อ (𝑃) รถกับราคาขายต่อ (𝑅) ที่ถูกปรับสภาพตามอายุ

การใช้งาน (𝛿) ซึ่งสามารถมองเป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ใช้งาน ค่าปรับอายุการใช้งานที่น่ามา

ค่านวณค่าเสื่อมราคามีหลากหลายวิธี แต่หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ในกรณีคิดค่าเสื่อมรถยนต์คือ วิธี  Sum of year’ 

digits (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง, 2548) ดังนี้  

𝛿𝑡 =
𝑁−𝑡

1+2+3+⋯+𝑁
            (2) 

วิธีดังกล่าวเป็นกำรก ำหนดให้ค่ำเสื่อมจำกกำรใช้งำนในปีแรก ๆ สูงกว่ำปีท้ำย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับบริบท

ของรถยนต์ที่รำคำในปีต้นจะลดลงเร็วกว่ำในปีท้ำย 
2. ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ (Operation expenditure) 

 ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการประกอบด้วยค่าเชื้อเพลิง ค่าบ่ารุงรักษา ดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย และภาษี

รถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค่าเชื้อเพลิงต่อปี (𝐹) ซึ่งแปรผันขึ้นกับประเภทของเชื้อเพลิง ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วย ระยะทางใช้งาน 

และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยที่ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ สภาพการจราจร ความหนาแน่นบนท้องถนน รวมถึง

พฤติกรรมการขับข่ีเป็นปัจจัยก่าหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ค่าเชื้อเพลิงต่อปีสามารถค่านวณได้ดังนี้ 

 𝐹𝑡 =  (ระยะทางใช้งานต่อปี/อัตราสิ้นเปลือง) × ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วย      (3) 
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ค่าบ่ารุงรักษาต่อปี (𝑀𝑡) คือค่าใช้จ่ายในการบ่ารุงรักษารถโดยสาร ค่าอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ผ้าเบรก 

ยางล้อ การเปลี่ยนถ่ายน้่ามันเครื่อง น้่ามันเกียร์ น้่ามันเบรก น้่ามันหล่อลื่น ค่าน้่ายาเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนค่า

ด่าเนินการรายวันต่าง ๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการท่าความสะอาดล้างรถรายวัน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในส่วนที่ 3) 

 งานศึกษานี้ก่าหนดให้ดอกเบี้ยรายปีในกรณีที่เจ้าของรถยนต์มีการเช่าซื้อมาเพ่ือให้บริการ (𝐼𝑡) เป็นอัตรา

คงท่ี (Flat rate) โดยที่  

ดอกเบี้ยต่อปี = อัตราดอกเบี้ยต่อปี x (ราคารถยนต์ - เงินดาวน์)          (4)  

ค่าเบี้ยประกันภัย (𝑆𝑡) จะก่าหนดตามการประกันภัยยานยนต์ภาคบังคับ และ ค่าภาษีรถยนต์ประจ่าปี 

(𝑇𝑡) จะก่าหนดตามอัตราที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

 3. ต้นทุนผลกระทบภายนอก (External cost) 

  การใช้งานรถยนต์ ICE จะปลดปล่อยสารมลพิษออกมาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และส่งผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่มีการปล่อยสารมลพิษ ต้นทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากรถโดยสารประจ่าทางใน

บทความนี้เกิดจากองค์ประกอบสองส่วน ส่วนแรกคือต้นทุนผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative externalities) 

จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และส่วนที่สองคือต้นทุนผลกระทบ

ภายนอกที่เกิดจากมลพิษทางอากาศที่ทวีความส่าคัญขึ้นมากในปัจจุบัน   

 ในการประเมินต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการปลดปล่อย CO2 ประกอบด้วยการปลดปล่อย CO2 จาก

ท่อไอเสียเมื่อขับเคลื่อนตัวรถ (Vehicle operation) และการปลดปล่อย CO2 จากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงหรือ

พลังงานไฟฟ้า (Fuel production) โดยค่านวณตามสมการที่ (5) และ (6) ตามล่าดับ ทั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุม

ผลกระทบภายนอกจากการใช้งานรถยนต์และการผลิตเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้่ามันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า 

     ปริมาณ CO2 จากการเดินรถ = สัมประสิทธิ์กำรปล่อยต่อกิโลเมตร x ระยะทำงขับเคลื่อน                  (5) 

ปริมาณ CO2 จากการผลิตเชื้อเพลิง = สัมประสิทธิ์กำรปล่อยต่อหน่วยเชื้อเพลิง x ปริมำณเชื้อเพลิงที่ใช้      (6) 

 นอกจากนี้ การใช้ยานยนต์ ICE ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่หลีกเลี่ยงได้ยากและส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสุขภาพของประชากรที่อาศัยในบริเวณที่มีการจราจรหนาหนาแน่น ซึ่งหากได้รับในปริมาณท่ีมากเกินไปก็อาจจะ 

งานศึกษานี้ จะค่ านวณต้นทุนผลกระทบภายนอกที่ เ กิ ดจากมล พิษทางอากาศ 4 อันประกอบด้ วย 

                                                 
4 เกณฑ์การคัดเลือกประเภทสารพิษในบทความนี้อ้างอิงจากมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารมลพิษ ECE R.83-05 

(EURO 4) ซึ่งตรงกับมาตรฐาน มอก. 2540-2554 และ มอก. 2550 – 2554  



 8 

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และอนุภาคฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM) หรือทีเ่รียกว่ามลพิษทางอนุภาค โดยใช้วิธีการดังนี้ 

        ปริมาณมลพิษทางอากาศ = สัมประสิทธิ์กำรปล่อยต่อกิโลเมตร x ระยะทำงขับเคลื่อน            (7) 

ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ค่านวณได้นี้จะถูกน่าไปแปลงค่าให้อยู่ในรูปของตัวเงิน ก่อนจะน่าไปรวมกับ

มูลค่าผลกระทบภายนอกจากการปลดปล่อย CO2 ในขั้นตอนสุดท้าย 

2.2 แบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ 

 แบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของ TCO (TCO parity) เป็นแบบจ่าลองที่ใช้ในการคาดการณ์ระยะเวลาที่ 

TCO ของยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้าสู่ “สภาวะเสมอภาค (Parity)” หรือมีค่าเท่ากับ TCO ของยานยนต์ ICE โดย

คาดการณ ์TCO ของยานยนต์ทั้งสองประเภทในแต่ละปีไปตลอดช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษาเพ่ือน่ามาพิจารณา

แนวโน้ม (Trend) ของค่า TCO ที่คาดการณ์ และ ณ จุดหนึ่งของเวลาในอนาคต ค่าคาดการณ์ของยานยนต์ทั้งสอง

ประเภทจะมีค่าเท่ากัน หรือเข้าสู่สภาวะเสมอภาคนั่นเอง การศึกษา TCO parity จะท่าให้คาดการณ์ได้ว่ายานยนต์

ไฟฟ้าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะสามารถแข่งขันกับยานยนต์ ICE ได้ในท้ายที่สุด  

แบบจ่าลอง TCO parity สามารถน่ามาใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) จากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยานยนต์ ระยะทาง ไปจนกระทั่ งการเลือกใช้และราคาเชื้อเพลิง ที่จะส่งผลต่อการ

เข้าสู่สภาวะเสมอภาคของยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถน่ามาใช้ประเมินประสิทธิผลของมาตรการทางการเงิน

และท่ีมิใช่ทางการเงินของรัฐเพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่่า

อีกด้วย  

 อย่างไรก็ตาม ข้อจ่ากัดส่าคัญของการใช้แบบจ่าลอง TCO parity คือข้อจ่ากัดทางด้านข้อมูล ซึ่ง

จ่าเป็นต้องอาศัยการคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต ความแม่นย่าของผลที่ได้จากแบบจ่าลอง TCO parity จึงขึ้นกับ

การสร้างสมมติฐานในการคาดการณ์ตัวแปรที่ใช้ค่านวณแต่ละตัว ท่าให้การวิเคราะห์ลักษณะนี้มีไม่มากเมื่อเทียบ

กับการวิเคราะห์โดย TCO ตามปกติ งำนศึกษำของ Ambrose (2017) และ Bloomberg New Energy Finance 

(2018) เป็นเพียงงำนไม่กี่ชิ้นที่น ำแบบจ ำลอง TCO parity มำประยุกต์ใช้กับรถโดยสำรในระหว่ำงปี 2016-2028 
และพบว่ำรถโดยสำรไฟฟ้ำเกิดได้เข้ำสู่สภำวะเสมอภำคไปแล้วตั้งแต่ปี 2018 อันเนื่องมำจำกรำคำแบตเตอรี่ยำน
ยนต์ไฟฟ้ำที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ขณะที่งำนศึกษำเกี่ยวกับ TCO parity อ่ืนๆ มักเป็นกำรศึกษำในกรณีรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลเท่ำนั้น เช่น งำนศึกษำของ Propfe et al. (2012), Wu et al. (2015) Bubeck et al. (2016) และ 
Danielis et al. (2018)  
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 ในการค่านวณแนวโน้มของค่า TCO ของรถโดยสารแต่ละประเภทจะเริ่มจากการก่าหนดช่วงเวลาที่

ต้องการศึกษา หากก่าหนดให้ช่วงเวลาที่เราต้องการศึกษาค่าแนวโน้มคือ n ปีนับจากปีที่ด่าเนินการศึกษา และ

ก่าหนดให้ปีที่ด่าเนินการศึกษาอยู่ ณ เวลา 𝑡  การจะสร้างเส้นแนวโน้มภายใต้กรอบเวลาที่ก่าหนดต้องค่านวณค่า 

TCO ทั้งสิ้น n ค่า 𝑇𝐶𝑂𝑡, 𝑇𝐶𝑂𝑡+1 , … , 𝑇𝐶𝑂𝑡+𝑛  โดยใช้วิธีค่านวณ TCO แต่ละค่าตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 

และจึงน่า TCO มาสร้างเส้นแนวโน้มค่า TCO ของรถโดยสารแต่ละประเภทเพ่ือวิเคราะห์สภาวะเสมอภาคต่อไป 

3. ข้อมูลที่ใช้ในงานศึกษา 

3.1 กลุ่มตัวอย่างรถโดยสาร  

 รถโดยสารประจ่าทางที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานศึกษานี้ จะอ้างอิงจากรถโดยสารประจ่าทางที่มีการใช้

งานเดินรถจริงของ ขสมก. เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรายใหญ่ที่สุดของไทย รถโดยสารที่เลือกเป็น

ตัวอย่างในงานศึกษานี้เป็นรถโดยสารปรับอากาศทั้งหมด5 แบ่งออกเป็นสามประเภทตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้

ดังต่อไปนี้  

รถโดยสารประจ่าทางประเภทแรกคือรถโดยสารกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานในปัจจุบัน (ประมาณ 

ร้อยละ 70 ของรถโดยสารประจ่าทางที่ให้บริการ) และเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้น้่ามันดีเซล 

B-20 ตามแนวทางการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมเกษตรกรของรัฐ รถประเภทนี้มีการใช้

งานมานานและใกล้ครบอายกุารใช้งานแล้ว และเป็นกลุ่มที ่ขสมก. ต้องจัดเตรียมหารถใหมม่าทดแทน  

ประเภทที่สอง คือกลุ่มรถโดยสารประจ่าทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติส่าหรับรถยนต์ (Natural Gas Vehicles: 

NGV) โดยรถโดยสารประจ่าทางประเภทนี้มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26 ของรถโดยสารประจ่าทางที่ให้บริการ

ทั้งหมดของ ขสมก. มีจ ำนวน 489 คัน จัดซื้อในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 รถโดยสารกลุ่มนี้เป็นรถยนต์ 

รุ่น BONLUCK รุ่น JKK6120L-NGV-01 ประกอบในประเทศจีนและน ำเข้ำมำโดยกลุ่ม ช.ทวี จ ำกัด (มหำชน) และ 

สแกน อินเตอร์  
 รถโดยสารประเภทสุดท้ายคือรถโดยสารไฟฟ้า ถึงแม้ปัจจุบัน ขสมก. จะยังไม่เคยมีการจัดซื้อจริงมาก่อน 

แต่ได้มีการน่ารถมาทดลองวิ่งอยู่หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพ่ือประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าจากการ

                                                 
5 แม้ว่ารถโดยสารปรับอากาศในปัจจุบันจะคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่ารถโดยสารไม่ปรับอากาศ (รถครีมแดง) แต่รถโดยสาร

ไม่ปรับอากาศที่ใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานาน โดยน่ามาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จึงมีสภาพช่ารุดและค่าซ่อมบ่ารุงสูง  
และเป็นเป้าหมายหลักในการหารถใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้บริการแทนรถกลุ่มนี้  โดยรถโดยสารใหม่ที่มาแทนจะเป็นรถโดยสาร 
ปรับอากาศท้ังหมดเพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ 
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เดินรถด้วยรถโดยสารไฟฟ้า6 และจัดท่าเป็นแผนจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าในระหว่างปี พ.ศ. 2560-25627 อย่างไรก็

ตามแผนการด่าเนินกิจการรถโดยสารประจ่าทางในอนาคต ขสมก. จะท่าหน้าที่เป็นผู้น่ารถโดยสารไปใช้ตาม

เส้นทางต่างๆ และจัดหารถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าด้วยวิธีการเช่ารถพร้อมบริการซ่อมบ่ารุงทั้งหมดจาก

ผู้ประกอบการเอกชนโดยใช้วิธีการประมูลในการคัดเลือกผู้ประกอบการ    

3.2 ราคาซื้อรถโดยสาร  

 การซื้อรถโดยสารที่เกิดขึ้นมักเป็นการซื้อแบบพิเศษที่ ขสมก. เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาประมูลทั้งสิ้น ซึ่ง 

รถโดยสารส่วนใหญ่จะประกอบภายในประเทศโดยน่าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบกับตัวถังรถที่ผลิตใน

ประเทศ ราคาซื้อรถโดยสาร (𝑃) จึงถูกก่าหนดไว้ในสัญญา  

ในกรณีของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีการใช้งานมากกว่า 20 ปี ราคาซื้อในอดีตจึงเป็นราคา 

ที่ไม่สะท้อนต้นทุนในปัจจุบัน ดังนั้น งานศึกษานี้จึงอ้างอิงรำคำประเมินจำกอู่ต่อรถโดยสำรประจ ำทำงที่ประกอบ

ตัวถังรถโดยสำรประจ ำทำงประเภทนี้ ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำรำคำเฉลี่ยของรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศที่
ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ที่ 4,500,000 บำทต่อคัน8 ในขณะที่กรณีรถโดยสาร NGV คณะผู้วิจัยจะใช้ราคาตามสัญญา

ซื้อขายในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562  ที่มีการส่งมอบรถ BONLUCK รุ่น JKK6120L-NGV-01 จ่านวน 489 คัน 

โดยราคาต่อคันอยู่ที่ 3,868,000 บาท  

ขสมก. ยังไม่เคยจัดหารถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือน่ามาให้บริการจริง จึงยังไม่มีราคารถโดยสารไฟฟ้าปรากฎอยู่

บทความนี้จึงใช้ราคากลางที่มีการประกาศจาก ขสมก.  เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยที่ราคาอ้างอิงจะอยู่ที่   

10,000,000 บาทต่อคัน ซึ่งรำคำที่อยู่ภำยใต้ข้อสมมติว่ำรถโดยสำรไฟฟ้ำนี้ได้รับยกเว้นภำษีน ำเข้ำชิ้นส่วนเพ่ือมำ

ประกอบตัวรถในประเทศ และเป็นรำคำทีร่วมกำรติดตั้งสถำนีชำร์จไฟฟ้ำแล้ว9  
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีตลาดมือสองของรถโดยสาร อีกทั้งรถมือสองที่ขายในตลาดเป็นการขายซาก

รถที่ไม่สามารถน่าไปให้บริการได้แล้ว จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเดินรถพบว่าอายุการใช้งานสูงสุดขึ้นกับ

สภาพของตัวแชสซี (Chassis) หรือโครงรถ ซึ่งหากตัวโครงรถยังสมบูรณ์ก็สามารถน่าไปปรับปรุงเพ่ือน่ารถกลับมา

                                                 
6 การทดลองครั้งแรกเกิดจากความร่วมมือกับบริษัทล็อกเลย์ ในปี พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2 ต่อมา ขสมก. ได้ทดลองวิ่งรถจาก 

Edison Motor ในปี พ.ศ. 2561 และในปี พ.ศ. 2562 ได้ทดลองวิ่งรถโดยบริษัทไทยอีวี 
7 ประกาศจัดซื้อครั้งแรกอยู่ใน ประกาศ ร่าง TOR จัดซื้อพร้อมว่าจ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า จ่านวน 200 คัน (ครั้งที่ 2)  

ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนจะปรับเป้าซื้อลดลงเหลือ 35 คันในปี 2562 และเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเช่า 2,511 คันในปี พ.ศ.2563  
8 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ราคาจะอยู่ประมาณ 4-5 ล้านบาท ผู้เขียนจึงใช้ค่ากลางท่ี 4.5 ล้านบาท 
9 TOR จัดซื้อพร้อมว่าจ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า จ่านวน 200 คัน (ครั้งท่ี 2) 
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ให้บริการต่อได้ โดยเฉลี่ยรถโดยสารในกลุ่มนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี และราคาขายต่อ ณ ปีสุดท้าย

เท่ากับศูนย์ (𝑅 = 0)  

3.3 ค่าเชื้อเพลิง  

 การค่านวณค่าเชื้อเพลิง (𝐹) ตามสมการที่ 3 จะใช้ข้อมูลระยะทางใช้งานต่อปี โดยค่านวณจากระยะทาง

วิ่ งขั้นต่่ าของรถโดยสารไฟฟ้าที่ ก่ าหนดไว้ ในประกาศจัดซื้ อ รถโดยสารไฟฟ้าของ ขสมก.  ที่ เท่ ากับ  

250 กิโลเมตรต่อวัน ดังนั้นระยะทางใช้งานต่อปีจึงเท่ากับ 91,250 กิโลเมตร และก่าหนดให้รถโดยสารทั้งสาม

ประเภทมีระยะทางวิ่งเท่ากัน  

ในการศึกษานี้ ได้ก่าหนดให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง10 ของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล รถโดยสาร 

NGV และรถ โ ดยส า ร ไฟ ฟ้ า  เ ท่ า กั บ  3 . 1 4  กิ โ ล เ มต รต่ อ ลิ ต ร , 1.59 กิ โ ล เ มต รต่ อ กิ โ ล ก รั ม  แล ะ  

0.88 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง11 ตามล่าดับ 

ราคาเชื้อเพลิงประกอบด้วย ราคาก๊าซ NGV โดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาขายปลีกในปี 2562 เท่ากับ  

15.9 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้่ามันดีเซล B-20 โดยใช้ราคาซื้อขาย Business-to-business ซึ่งจะต่่ากว่าราคาขาย

ปลีกโดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 18.95 บาทต่อลิตร ขณะที่อัตราค่าไฟต่อหน่วยเท่ากับ 2.63 บาทต่อหน่วย 

ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ที่ก่าหนดให้มีอัตราแบบคงที่เพ่ือส่งเสริมการใช้

งานรถยนต์ไฟฟ้า 

3.4 ค่าบ่ารุงรักษา  

 รายละเอียดของค่าบ่ารุงรักษา (𝑀) ปรากฎในตารางที่ 1 ค่าซ่อมบ่ารุงรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและ 

NGV ใช้ข้อมูลจากรายละเอียดในสัญญาซื้อรถโดยสาร NGV พร้อมซ่อมแซมบ่ารุงรักษาระยะ 10 ปี ที่มีการจัดซื้อ

เมื่อปลายปี 2561 ที่มีการจัดซื้อรถ NGV 489 คัน ในขณะที่ค่าซ่อมบ่ารุงของรถโดยสารไฟฟ้า ได้อ้างอิงจากงาน

ศึกษาแนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ่ารุงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง (2559) ที่ได้ปรับปรุงรายการซ่อมจากรถโดยสาร ICE ข้างต้น โดยเฉพาะส่วนของอะไหล่

สิ้นเปลืองที่ลดลงมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสมบัติของรถโดยสารไฟฟ้าที่จะจัดหาก่าหนดอายุการใช้งาน

                                                 
10 ในกรณีที่ดีที่สุด อัตราสิ้นเปลืองพลังงานจะค่านวณจากผลการทดลองใช้งานรถโดยสารแต่ละประเภทโดยควบคุมให้

ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพจราจรบนท้องถนน สภาพอากาศ พฤติกรรมการขับข่ี เป็นต้น ใหเ้หมือนกันไม่ว่าจะใช้รถโดยสารประเภทใด
ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การทดลองใช้งานภายใต้การควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้เหมือนกันท่าได้ยากและมีต้นทุนสูง 

11 อัตราสิ้นเปลืองของรถโดยสาร NGV และรถโดยสารไฟฟ้าอ้างอิงจากผลการเดินรถในงานศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2559) และรถโดยสารดีเซลจาก EMEP/EEA (2019) 
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แบตเตอรี่ก่าหนดให้เท่ากับ 10 ปี และสมมติให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ในตอนต้นปีที่ 11 ดังนั้นค่าซ่อมบ่ารุงรถโดยสาร

ไฟฟ้าจึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่  

3.5 ดอกเบี้ยและอัตราคิดลด  

 ดอกเบี้ยรายปี (𝐼) ค่านวณจากอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยส่าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีต่่าสุด 

(MLR) เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 6.03 เนื่องจากกรณีนี้ผู้จัดซื้อรถโดยสารอาจเป็น ขสมก. เอง หรือ

บริษัทเอกชนที่ชนะประมูลในการจัดหารถโดยสาร อัตราดอกเบี้ยนี้สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการและ

มั่นคงด้านการเงินที่ดีระดับหนึ่ง และก่าหนดให้ผู้จัดหารถโดยสารประจ่าทางมีการวางเงินดาวน์เหมือนกับการซื้อ

รถยนต์ทั่วไปในสัดส่วนร้อยละ 15 ของราคาซื้อ  

 อัตราคิดลด (𝑟) ส่าหรับใช้ในการค่านวณมูลค่าปัจจุบัน งานศึกษานี้ใช้อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง 

(Risk free rate) ในอัตราร้อยละ 1.95 ซึ่งเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 7 ปี 

3.6 ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าภาษีรถยนต์ประจ่าปี  

 ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (𝑆) ก่าหนดจากการสมมติให้รถโดยสาร ICE และไฟฟ้าซื้อประกันภัยเหมือนกันคือ

ประกันยานยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประเภทรถยนต์โดยสารหมวด 4 ประเภทรถยนต์โดยสารเกิน 20-40 ที่นั่ง 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นอัตรา 4,077 บาทต่อปี ตามที่ก่าหนดไว้โดยส่านักงานคณะกรรมการก่ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย และท่าประกันภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 3) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมอีกเท่ากับ 31,283.6  

บาทต่อปี12 

 ภาษีรถยนต์ประจ่าปี (𝑇) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ที่ก่าหนดให้จัดเก็บภาษีตาม

น้่าหนักรถยนต์ รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลจะถูกจัดเก็บปีละ 2,900 บาท ตามอัตราของรถที่มีน้่าหนักตั้งแต่ 7,001 

กิโลกรัมขึ้นไป ในขณะที่ รถโดยสาร NGV ได้รับการลดหย่อนกึ่งหนึ่งจากอัตราที่เก็บกับรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล

ในอัตรา 1,450 บาทต่อปี และในขณะที่ก่าลังด่าเนินการวิจัย ยังไม่มีประกาศอัตราภาษียานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน 

ดังนั้น จึงสมมติให้ภาษีรถยนต์ส่าหรับรถโดยสารไฟฟ้าเกบ็ในอัตราเดียวกันเท่ากับรถโดยสาร NGV 

 

                                                 
12 ข้อมูลจากศูนย์บริการประกันภยั เอ็ม.ที. โบรกเกอร์ 
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ตารางท่ี 1 ค่าบ่ารุงรักษาของรถโดยสารประเภทต่างๆ 

หน่วย: บำท 

รายการ 
การซ่อมบ ารุงปีที่ 1 - 5 การซ่อมบ ารุงปีที่ 6 - 101 

รถโดยสารดีเซล B-20 รถโดยสาร NGV รถโดยสารไฟฟ้า รถโดยสารดีเซล B-20 รถโดยสาร NGV รถโดยสารไฟฟ้า 
ค่ำอะไหล่สิ้นเปลือง2 522.90 522.90            346.96             660.98             660.98             414.50  
ค่ำน้ ำมันหล่อลื่น 50.54 50.54                      -                  84.13                84.13                       -    
ยำง 116.60 116.60            116.60             194.09             194.09             183.43  
ตัวถัง - -                      -               137.90             137.90             130.33  
ค่ำแรง 129.95 129.95            129.95             216.32             216.32             204.50  
น้ ำยำเครื่องปรับอำกำศ 20.00 20.00               20.00             216.32             216.32             204.44  
ค่ำล้ำงรถ 14.44 14.44               14.44                24.04                24.04                22.72  
ประตูอัตโนมัต ิ - -                      -                  78.12                78.12                73.83  
น้ ำมันเกียร์อัตโนมัต ิ 46.93 46.93                      -                  78.12                78.12                       -    
อื่น ๆ 10.11 10.11               10.11                16.82                16.82                15.90  
ค่ำด ำเนินกำร 14.44 14.44               14.44                24.04                24.04                22.72  
รวมต่อวัน 925.91 925.91            652.50          1,730.88          1,730.88          1,272.37  
รวมต่อป ี 337,957.15 337,957.15    238,162.50     631,772.04     631,772.04     464,415.05  

หมำยเหตุ: 1 ปีที่ 6-10 ก ำหนดให้สูงกว่ำประกำศรำคำกลำงซ่อมบ ำรุงรถ NGV ของ ขสมก. ร้อยละ 5.81 ทุกรำยกำร 
   2 ค่ำอะไหล่สิ้นเปลืองจะมีรำยละเอียดแตกต่ำงกันไปตำมประเภทรถ และระยะทำงที่ขับขี่  เช่น 10 ,000 กม. 20 ,000 กม. และ 100 ,000 กม. ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในแนว   
    ทำงกำรประเมินต้นทุนรำคำรถโดยสำรประจ ำทำงไฟฟ้ำและค่ำซ่อมบ ำรุงของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2559) 

ที่มำ: ปรับปรุงจำกงำนศึกษำแนวทำงกำรประเมินต้นทุนรำคำรถโดยสำรประจ ำทำงไฟฟ้ำและค่ำซ่อมบ ำรุงของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2559) และสัญญำซ้ือขำยและจ้ำงซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV
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ตารางท่ี 2 ต้นทุนเอกชนของรถโดยสารประเภทต่างๆ 

ตัวแปร หน่วย รถโดยสารดีเซล B-20 รถโดยสาร NGV รถโดยสารไฟฟ้า 

ราคาซ้ือรถโดยสาร (𝑃) บาท 4,500,000 3,868,000 10,000,000 

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (𝐹) บาท 550,776.84 911,208.73 273,713.07 

ค่าบ่ารุงรักษา (𝑀) บาท 337,957.2 - 631,772.0 337,957.2 - 631,772.04 238,162.5 - 464,415.1 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (𝐼) บาท 230,647.5 198,254.34 512,550 

ค่าประกันภัย (𝑆) บาท 35,360 35,360 35,360 

ภาษีประจ่าปี (𝑇) บาท 2,900 1,450 1,450 

อัตราคิดลด (𝑟) ร้อยละ 1.95 1.95 1.95 

ที่มา: ค่านวณโดยคณะผู้วจิัย 

ตารางที่ 2 ได้สรุปรายละเอียดต้นทุนเอกชนที่ใช้ในการค่านวณ TCO ของรถโดยสารโดยแบ่งออกเป็น 

รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล รถโดยสาร NGV และ รถโดยสารไฟฟ้า  

3.7 ต้นทุนผลกระทบภายนอก 

 1. ต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

 ในการค่านวณต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขับเคลื่อน

รถยนต์ (Vehicle operation) จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย (Emission factor: EF) ของรถโดยสารดีเซลและรถ

โดยสาร NGV จาก EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 โดยก่าหนดคุณภาพของ

น้่ามันดีเซล B-20 เทียบเท่ากับมาตรฐาน EUROIV และเนื่องจากค่า EF ในฐานข้อมูล EMEO/EEA มีการรายงาน

ในหน่วยกรัมต่อกิโลเมตรจึงท่าให้สามารถน่าไปใช้ค่านวณปริมาณ CO2 จากการเดินรถได้โดยตรง 

ค่า EF จากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง (Fuel production) ของน้่ามันดีเซลและก๊าซ NGV อ้างอิงค่าการ

ปลดปล่อย CO2 จากกระบวนการกลั่นจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และปริมาณ

การปลดปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้าจากรายงานการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานประจ่าปี พ.ศ. 2562 

ของ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลการค่านวณปริมาณปล่อยแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ประเภทรถโดยสาร 
การใช้งานรถโดยสาร การผลิตเชื้อเพลิง 

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย  
(กรัมต่อกิโลเมตร)  

ระยะทาง  
(กิโลเมตร) 

ปริมาณ CO2 

(ตัน) 
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย1 

(กรัมต่อหน่วย) 
เชื้อเพลิงที่ใช้2 

ปริมาณ CO2 

(ตัน) 
รถโดยสำรดีเซล B-20 0.27 91,250.0 0.02 242.31 29,060.1 ลิตร 7.04 
รถโดยสำร NGV 1.59 91,250.0 0.15 754.40 57,389.9 กิโลกรัม 43.29 
รถโดยสำรไฟฟ้ำ 0.00 91,250.0 0.00 478.00 103,693.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง 49.56 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยน้่ามันดีเซลรายงานเป็นหน่วยกิโลกรัม จึงต้องท่าการแปลงให้เป็นลิตร โดยการก่าหนดให้น้่ามันดีเซล 1 ลิตร เท่ากับ 0.86 กิโลกรัม   
2 จ่านวนเชื้อเพลิงที่ใช้ = ระยะทาง/อัตราสิ้นเปลือง โดยที่อัตราสิ้นเปลืองของรถโดยสารเครื่องยนต์ดเีซล รถโดยสาร NGV และรถโดยสารไฟฟ้า เท่ากับ 3.14, 1.59 และ      
  0.88 ตามล่าดับ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก EMEP/EEA 2019 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) และ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและค่านวณโดย
คณะผู้วิจัย 

 
ตารางท่ี 4 ปริมาณปล่อยและมูลค่าต้นทุนมลพิษทางอากาศ 

ประเภทรถโดยสาร ประเภทมลพิษ 
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย  

(กรัมต่อกิโลเมตร) 
ปริมาณมลพิษ 

(ตัน) 
มูลค่าผลกระทบต่อตัน1 

(บาท) 
มูลค่าผลกระทบต่อป ี

(บาท) 

รถโดยสำรดีเซล B-20 

CO 0.81 0.07422 35,349.69 2,623.57 
HC 0.05 0.00444 53,726.49 238.47 
NOx 6.24 0.56912 136,161.12 77,491.42 
PM 0.04 0.00328 1,128,562.37 3,704.71 

รถโดยสำร NGV 

CO 1.00 0.091250 35,349.69 3,225.66 
HC 1.30 0.118625 53,726.49 6,373.30 
NOx 10.00 0.912500 136,161.12 124,247.02 
PM 0.01 0.000913 1,128,562.37 1,029.81 

หมายเหตุ: 1 จากงานศึกษาของ ภูรี สิรสุนทร และคณะ (2562) 
ที่มา: EMEP/EEA (2019) และค่านวณโดยคณะผู้วิจยั
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ค่าท่ีได้จะถูกน่ามาแปลงให้เป็นผลกระทบในรูปตัวเงิน โดยอ้างอิงวิธีการแปลงค่าในงานศึกษาภูรี สิรสุนทร

และคณะ (2562) ที่น่าค่าผลกระทบต่อหนึ่งตัน CO2  ที่รายงานในงานศึกษาของ United States Government 

(2016) และ Carbon Brief Ltd (2017) มาแปลงให้เป็นสกุลบาท (บาทต่อตัน CO2) ด้วยดัชนีวัดอ่านาจซื้อ

เปรียบเทียบ (Purchasing Power Parity Index: PPPI) (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 มูลค่าผลกระทบต่อตัน CO2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: แปลงค่าจากสกลุเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินบาท โดยใช้ดัชนี PPPI = 12.82 บาท/ดอลลาร์ สรอ. 

ที่มา: United States Government (2016)   

 

2. ต้นทุนผลกระทบภายนอกจากมลพิษทางอากาศ 

 ปริมาณการปล่อย CO, NOx, HC และ PM สามารถค่านวณได้จากสูตรการค่านวณเดียวกันกับปริมาณ

การปล่อย CO2 โดยใช้ค่า EF จากฐานข้อมูล EMEP/EEA จากนั้นจึงน่ามาแปลงเป็นตัวเงินในรูปสกุลเงินบาทโดยวิธี

ที่ใช้ในงานของ ภูรี สิรสุนทรและคณะ (2562) ทีอ่าศัยผลการประเมินของ World Resource Institute (2016) ที่

ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศในประเทศจีน จากนั้นจึงใช้หลักกำรถ่ำยโอนลักษณะ Unit Value Transfer 

เพ่ือแปลงเป็นผลกระทบในรูปสกุลเงินบำท จึงได้ต้นทุนมลพิษทำงอำกำศดังแสดงของรถโดยสำรที่ใช้เครื่องยนต์
ดีเซลและรถโดยสำร NGV ในตำรำงที่ 4 
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3.8 สมมติฐานที่ใช้ในแบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ 

ในงานศึกษานี้ได้ก่าหนดระยะเวลาที่ใช้ในแบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของ TCO อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 

2562-2579 ดังนั้นจึงต้องค่านวณค่า TCO ทั้งสิ้น 18 ค่า ส่าหรับรถโดยสารแต่ละประเภท โดยค่าสุดท้ายคือค่า 

TCO ในปี พ.ศ. 2579 และก่าหนดให้เวลาถือครองรถโดยสารคือ 10 ปี (𝑁 = 10) ซึ่งเท่ากับระยะเวลาสิ้นสุด

สัญญาบริการซ่อมบ่ารุงรถของ ขสมก. ดังนั้นการพยากรณ์ค่าตัวแปรแต่ละตัวจนถึงปี พ.ศ. 2589 

องค์ประกอบที่ส่าคัญในการค่านวณ TCO คือราคาซื้อรถโดยสาร จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ารถโดยสาร

ไฟฟ้ามีราคาซื้อสูงกว่ารถโดยสารประเภทอ่ืน โดย ขสมก. ได้ก่าหนดคุณสมบัติของรถโดยสารไฟฟ้าที่จะน่ามา

ให้บริการไว้ดังต่อไปนี้  1) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว  2) ความเร็วสูงสุดที่ได้ต้องไม่

น้อยกว่า 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 3) ต้องสามารถขับเคลื่อนรถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าให้สามารถวิ่งได้บนสะพาน

แขวนในขณะที่บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 80 คน 4) มีระบบอ่านวยความสะดวกส่าหรับผู้พิการ และ 5) มี

ระยะทางท่ีวิ่งได้ต่อการประจุไฟฟ้าหนึ่งครั้งไม่ต่่ากว่า 250 กิโลกรัม ซึ่งท่าให้ขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมจะต้อง

มีขนาดความจุราว 320 กิโลวัตต์ชั่วโมง13 ด้วยขนาดของแบตเตอรี่ จึงท่าให้ราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบัน

จะมีมูลค่าสูงถึง 49,920 ดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท ดังนั้นราคาแบตเตอรี่จึงเป็นองค์ประกอบของ

ต้นทุนที่ส่าคัญในการคาดการณ์ TCO ในอนาคต 

สมมติฐานหลักที่ใช้ในแบบจ่าลอง TCO parity จึงมาจากแนวโน้มราคาแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ส่าคัญ

ของรถโดยสารไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วจากที่เคยสูงเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ใน

ปี ค.ศ. 2010 คาดว่าจะลดลงต่่าว่า 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ภายในปี ค.ศ. 2025 (Bloomberg 

New Energy Finance, 2019) 

รูปที่ 2 แสดงแนวโน้มของราคาแบตเตอรี่ที่ขยายค่าพยากรณ์ออกไปจนถึงปี ค.ศ. 2046 (พ.ศ. 2579) ของ

อย่างไรก็ตามอัตราการลดลงของราคาแบตเตอรี่เป็นแบบอัตราลด ราคาในช่วงปี 2010-2020 ลดเฉลี่ยร้อยละ 8.9 

ในปี 2010-2020 และเหลือร้อยละ 7.0 ในปี 2020-2030 สะท้อนถึงขีดจ่ากัดในการพัฒนาแบตเตอรี่ในปัจจุบัน 

คณะผู้วิจัยจึงสมมติให้อัตราการลดลงหลังปี 2030 เป็นต้นไปเหลือร้อยละ 3.5 เพ่ือให้สอดคล้องกันทิศทางที่ลดลง

ในช่วงที่ผ่านมา  

ตัวแปรอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาซื้อของรถโดยสารไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงในอนาคตคือค่า

เสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจากจ่านวนเงินที่กู้น้อยลง  

                                                 
13 ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกกับผู้ให้บริการเดินรถ ขสมก. และผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ่าทางเอกชน 
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ส่าหรับแนวโน้มราคาพลังงานในอนาคต งานวิจัยนี้จะอ้างอิงวิธีการก่าหนดอัตราการเติบโตของราคา

พลังงานในอนาคตจากงานศึกษาของ ภูรี สิรสุนทร และคณะ (2562) ที่อ้างอิงแนวโน้มราคาน้่ามันดิบที่ประมาณ

การได้จากงานศึกษาของ Energy Information Administration (EIA) โดยก่าหนดให้ราคาน้่ามันดีเซล B-20 และ

ก๊าซ NGV โตเฉลี่ยร้อยละ 2.3 ต่อปี ในขณะที่อัตราค่าไฟโตในอัตราร้อยละ 2.3 ทุก 4 ปี  

 
รูปที่ 2 แนวโน้มราคาแบตเตอรี่ช่วงปี ค.ศ. 2010-2046 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: คณะผู้วิจัยปรับปรุงจำกค่ำพยำกรณ์ของ Bloomberg New Energy Finance, 2019 
 

4. ผลการศึกษา 

 ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาใน “กรณีฐาน” โดยพบว่าใน “กรณีที่ไม่รวมต้นทุนผลกระทบภายนอก” 

พบว่า ค่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล B-20 มีค่าต่่าทีสุ่ดอยู่ที ่14.9 บาทต่อกิโลเมตร รองมา

คือรถโดยสารไฟฟ้า 16.4 บาทต่อกิโลเมตร และรถโดยสาร NGV มีค่าสูงที่สุดอยู่ที่ 17.9 บาทต่อกิโลเมตร แสดงให้

เห็นว่าหากไม่ค่านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ การใช้รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลมีความคุ้มค่าด้าน

ต้นทุนเอกชนในการใช้งานมากที่สุด แต่ได้เปรียบกว่ารถโดยสารไฟฟ้าอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากรถโดยสาร

ดีเซลมีราคาต่่ากว่ารถโดยสารไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อกิโลเมตรต่่ากว่ารถโดยสาร

ไฟฟ้ามาก   
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ในทางตรงกันข้าม รถโดยสาร NGV กลับมี TCO ต่อกิโลเมตรสูงที่สุด และกว่าครึ่งของต้นทุนเอกชนเป็น

ต้นทุนที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50.2 ของต้นทุนเอกชนทั้งหมด ในขณะที่ต้นทุนเอกชน

ส่วนอ่ืนต่่ากว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทุกรายการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างราคาน้่ามันดีเซลถูกบิดเบือน

ผ่านกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงจึงท่าให้ราคาดีเซล B-20 ขายปลีกต่่ากว่าที่ควร  

ใน “กรณีท่ีรวมต้นทุนผลกระทบภายนอก” พบว่ายังได้ข้อสรุปเช่นเดิม กล่าวคือรถโดยสารดีเซลยังมีความ

คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากท่ีสุด โดย TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารดีเซลเท่ากับ 15.9 บาทต่อกิโลเมตร และคง

ต่่ากว่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้า ถึงแม้รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าจะไม่มีต้นทุนผลกระทบภายนอก

ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ แต่กลับมีต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ในจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่ากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน  

 

ตารางท่ี 5 ผลการค่านวณ TCO ต่อกิโลเมตร: กรณีฐาน 

หน่วย: บาท 

ประเภทต้นทุน รถโดยสารดีเซล B-20 รถโดยสาร NGV รถโดยสารไฟฟ้า 

ค่าเส่ือมราคา 2.82 2.43 6.27 

ค่าเช้ือเพลิง 5.44 8.99 2.69 

ค่าบ่ารุงรักษา 4.72 4.72 3.41 

ดอกเบี้ย 1.64 1.41 3.64 

ประกันภยั 0.35 0.35 0.35 

ภาษีประจ่าป ี 0.03 0.01 0.01 
ต้นทุนภายนอกจากการปล่อย CO2 0.04 0.24 0.28 

ต้นทุนภายนอกจากมลพิษทางอากาศ 0.83 1.33 0.00 
TCO ต่อกิโลเมตร ไม่รวมต้นทุนภายนอก 14.99 17.91 16.39 
TCO ต่อกิโลเมตร รวมต้นทุนภายนอก 15.86 19.49 16.67 

ที่มา: ค่านวณโดยคณะผู้วิจัย 

 

ถึงแม้ว่า TCO ต่อกิโลเมตร ของรถโดยสารไฟฟ้าจะสูงกว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลเล็กน้อย แต่เมื่อ

พิจารณาองค์ประกอบย่อยของต้นทุนจะพบว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการลงทุนของรถโดยสารไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง

ถึง 6.27 บาทต่อกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 38.3 ของต้นทุนเอกชน และสูงกว่ารถโดยสารประเภทอ่ืนกว่าเท่าตัว 
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นับเป็นข้อเสียเปรียบที่เป็นอุปสรรคใหญใ่นการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า อีกท้ังราคาซื้อที่สูงยังส่งผลให้ต้นทุนดอกเบี้ย

สูงกว่ารถโดยสารประเภทอ่ืนด้วย  

 รถโดยสารไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานที่ต่่ากว่ารถโดยสารประเภท

อ่ืน โดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงอยู่ที่ 2.69 บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งต่่ากว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล B-20 และ 

NGV ที่สูงถึง 5.44 และ 8.99 บาทต่อกิโลเมตร ตามล่าดับ นอกจากนี้รถโดยสารไฟฟ้ายังมีค่าใช้จ่ายในการ

บ่ารุงรักษาท่ีต่่ากว่ารถโดยสารทั้งสองประเภทอีกด้วย  

 คณะผู้วิจัยได้ปรับข้อสมมติให้ระยะเวลาการใช้งานรถโดยสารเพ่ิมขึ้นจาก 10 เป็น 15 ปี (𝑁 = 15) ผล

การศึกษาแสดงอยู่ในตารางที่ 6 พบว่าเมื่อระยะเวลาใช้งานเพ่ิมขึ้น รถโดยสารจะมีระยะทางวิ่งมากยิ่งขึ้น ท่าให้รถ

โดยสารไฟฟ้ามีความได้เปรียบจากค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานมากขึ้น ถึงแม้จะค่านึงถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า

ในปีที่ 11 เข้าไปแล้วก็ตาม โดยพบว่าใน “กรณีที่ไม่รวมต้นทุนผลกระทบภายนอก” TCO ต่อกิโลเมตร ของรถ

โดยสารไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 14.67 บาทต่อกิโลเมตร ซึ่งยังสูงกว่ารถโดยสารดีเซล อย่างไรก็ดี ใน “กรณีที่รวม

ต้นทุนผลกระทบภายนอก” แล้วกลับพบว่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าต่่ากว่ารถโดยสารเครื่องยนต์

ดีเซลและมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์มากท่ีสุด   

 

ตารางท่ี 6 ผลการค่านวณ TCO ต่อกิโลเมตร กรณีขยายระยะเวลาใช้งานเป็น 15 ปี 

หน่วย: บาท 

ประเภทต้นทุน รถโดยสารดีเซล B-20 รถโดยสาร NGV รถโดยสารไฟฟ้า 

ค่าเส่ือมราคา 2.40 2.06 5.32 

ค่าเช้ือเพลิง 5.19 8.59 2.57 

ค่าบ่ารุงรักษา 4.99 4.99 4.02 

ดอกเบี้ย 1.09 0.94 2.43 

ประกันภยั 0.34 0.34 0.34 

ภาษีประจ่าป ี 0.03 0.01 0.01 
ต้นทุนภายนอกจากการปล่อย CO2 0.38 0.91 0.28 

ต้นทุนภายนอกจากมลพิษทางอากาศ 0.79 1.27 0.00 

TCO ต่อกิโลเมตร ไม่รวมต้นทุนภายนอก 14.03 16.92 14.69 
TCO ต่อกิโลเมตร รวมต้นทุนภายนอก 15.20 19.10 14.97 

ที่มา: ค่านวณโดยคณะผู้วิจัย 
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 เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางด้าน TCO ของรถโดยสารไฟฟ้าในระยะยาวโดยครอบคลุม

ระหว่างปี  พ.ศ. 2562-2579 ดังแสดงผลการศึกษาด้วย “ค่าส่วนต่างของ TCO ต่อกิโลเมตรระหว่าง  

TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าและรถโดยสารประเภทอ่ืนๆ” ไว้ในตารางที่ 7 หากผลของค่าส่วนต่างมี

เครื่องหมายเป็นบวก (ลบ) แสดงว่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าสูง (ต่่า) กว่ารถโดยสารประเภทอ่ืนที่

น่ามาเปรียบเทียบ  

 

 ตารางท่ี 7 ค่าส่วนต่าง TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้ากับรถโดยสารประเภทอ่ืน: กรณีฐาน 

หน่วย: บาท 

ปี 
รถโดยสารดีเซล B-20 รถโดยสาร NGV 

ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ 
2562 1.39 0.80 -1.52 -2.82 
2563 1.10 0.51 -1.88 -3.17 
2564 0.82 0.24 -2.22 -3.52 
2565 0.55 -0.03 -2.56 -3.86 
2566 0.34 -0.23 -2.83 -4.12 
2567 0.09 -0.48 -3.16 -4.45 
2568 -0.14 -0.70 -3.45 -4.74 
2569 -0.37 -0.92 -3.75 -5.04 
2570 -0.53 -1.08 -3.98 -5.27 
2571 -0.75 -1.30 -4.28 -5.57 
2572 -0.98 -1.52 -4.59 -5.88 
2573 -1.21 -1.74 -4.89 -6.18 
2574 -1.35 -1.88 -5.11 -6.40 
2575 -1.56 -2.09 -5.40 -6.69 
2576 -1.77 -2.30 -5.70 -6.99 
2577 -1.99 -2.51 -6.00 -7.29 
2578 -2.15 -2.66 -6.25 -7.53 
2579 -2.37 -2.88 -6.56 -7.85 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + (-) แสดงว่า TCO ต่อกิโลเมตร ของรถโดยสารไฟฟ้ามีค่ามากกว่า (น้อยกว่า)   

ที่มา: ค่านวณโดยคณะผู้วิจัย 
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ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีฐาน การน่ารถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการมีความคุ้มค่ามากกว่ารถโดยสาร 

NGV ไม่ว่าจะพิจารณาจากต้นทุนเอกชนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2562 สะท้อนให้เห็นว่า TCO 

ของรถโดยสารไฟฟ้าได้เข้าสู่สภาวะเสมอภาคตั้งแต่แรกแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษากลับพบว่า การน่ารถ

โดยสารไฟฟ้ามาให้บริการแทนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลจะเข้าสู่สภาวะเสมอภาคด้านต้นทุนเอกชนในปี พ.ศ. 

2568 แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนเศรษฐศาสตร์ การเข้าสู่สภาวะเสมอภาคจะเร็วยิ่งขึ้นเป็นภายในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น

การน่ารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้แทนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะท่าให้รถโดยสารไฟฟ้ามี  

TCO ต่อกิโลเมตรที่ต่่ากว่า 

งานศึกษาในอดีตมักใช้มาตรการส่งเสริมของรัฐในการก่าหนดสถานการณ์จ่าลอง เช่น Wu et al. (2015), 

Bubeck et al. (2016) หรือ Slowik et al. (2018) เป็นต้น มาตรการส่งเสริมทางการเงินที่มีประสิทธิผลคือ

มาตราการทางการคลังผ่านเครื่องมือทางด้านภาษี และมาตรการทางการเงินผ่านการช่วยเหลือด้านดอกเบี้ย แต่

เนื่องจากราคารถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้ในกรณีฐานได้สมมติให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนด้านภาษีไว้แล้ว 

การศึกษาในส่วนต่อไปจึงจะทดสอบความอ่อนไหวหากรัฐใช้ “มาตรการทางการเงิน” เท่านั้น โดยสมมติให้ยกเว้น

ดอกเบี้ยเงินกู้หากน่าเงินไปใช้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 0 และได้ศึกษา

เปรียบเทียบรถโดยสารไฟฟ้ากับรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น เนื่องจากรถโดยสารไฟฟ้าสามารถแข่งขันได้กับ

รถโดยสาร NGV แล้วในกรณีฐาน 

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความอ่อนไหวจากมาตรการทางการเงินที่ให้แก่รถโดยสารไฟฟ้าโดย

เปรียบเทียบกับการใช้รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ผลการศึกษาพบว่ามาตรการด้านดอกเบี้ยมีประสิทธิภาพสูงมาก 

การได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ท่าให้ TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าลดลงและสามารถเข้าสู่สภาวะเสมอ

ภาคตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงท่าให้รถโดยสารไฟฟ้ามีความคุ้มค่าในการใช้มากกว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล 
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ตารางท่ี 8 ค่าส่วนต่าง TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้ากับรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล:  

การทดสอบความอ่อนไหวจากมาตรการทางการเงิน 

หน่วย: บาท 

ปี 
กรณีฐาน มาตรการทางการเงิน 

ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ 

2562 1.39 0.80 -2.25 -2.84 
2563 1.10 0.51 -2.49 -3.07 
2564 0.82 0.24 -2.72 -3.30 
2565 0.55 -0.03 -2.95 -3.53 
2566 0.34 -0.23 -3.11 -3.68 
2567 0.09 -0.48 -3.33 -3.90 
2568 -0.14 -0.70 -3.54 -4.10 
2569 -0.37 -0.92 -3.74 -4.30 
2570 -0.53 -1.08 -3.88 -4.43 
2571 -0.75 -1.30 -4.09 -4.63 
2572 -0.98 -1.52 -4.30 -4.84 
2573 -1.21 -1.74 -4.51 -5.04 
2574 -1.35 -1.88 -4.64 -5.17 
2575 -1.56 -2.09 -4.84 -5.37 
2576 -1.77 -2.30 -5.05 -5.57 
2577 -1.99 -2.51 -5.26 -5.78 
2578 -2.15 -2.66 -5.41 -5.92 
2579 -2.37 -2.88 -5.63 -6.14 

ที่มา: ค่านวณโดยคณะผู้วิจัย 

 

 นอกจากนี้ โครงสร้างราคาน้่ามันดีเซลมีบทบาทส่าคัญท่าให้ค่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสาร

เครื่องยนต์ดีเซลในกรณีฐานต่่ากว่าของรถโดยสารไฟฟ้า เนื่องจากราคาน้่ามันดีเซลถูกบิดเบือนจากการช่วยเหลือ

ผ่านกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ รำคำน้ ำมันดีเซลที่จ ำหน่ำยให้ ขสมก. ต่ ำกว่ำรำคำน้ ำมันขำยปลีกจำก

รูปแบบกำรซื้อระหว่ำงองค์กร (Business to Business) ดังนั้นเพ่ือให้ราคาน้่ามันดีเซลสะท้อนต้นทุนเอกชนที่

แท้จริง การทดสอบความอ่อนไหวในส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองกรณี กรณีแรก คือการทดสอบความอ่อนไหวภายใต้

สถานการณ์ที่ราคาน้่ามันดีเซลสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐในรูปของภาษีและจาก
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กองทุนต่างๆ และกรณีที่สอง คือการทดสอบความอ่อนไหวภายใต้สถานการณ์ที่ ขสมก. ยังต้องเสียภาษีแต่

ปราศจากการแทรกแซงของรัฐผ่านกองทุนต่าง ๆ  

  ในสถานการณ์ที่ให้การก่าหนดราคาน้่ามันดีเซล B-20 สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง พบว่าค่าเฉลี่ยของราคา

ลดลงจากราคาขายปลีกที่ 21.9 บาท เป็น 18.8 บาทเท่านั้น และน้อยกว่ากรณีฐานเล็กน้อย ท่าให้ค่า TCO ต่อ

กิโลเมตร ของรถโดยสารดีเซลลดลง และจุดตัดระหว่างค่า TCO ต่อกิโลเมตร ของรถโดยสารดีเซลและไฟฟ้าต้องใช้

เวลานานออกไปถึงปี พ.ศ. 2568 (2566 หากรวมต้นทุนภายนอก) นั่นหมายถึงบทบาทของภาษีและกองทุนใน

ปัจจุบันท่าให้ความสามารถของรถโดยสารดีเซลลดลง (ตารางที่ 9) 

ผลการศึกษาในตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าหากรัฐยกเลิกการแทรกแซงราคาผ่านกองทุนต่างๆ ราคาเฉลี่ย

ของน้่ามันดีเซล B-20 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 26.16 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ค่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารเครื่องยนต์

ดีเซลเพ่ิมขึ้นจากกรณีฐานอย่างมาก และสูงกว่า TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

การเข้าสู่สภาวะเสมอภาคต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. 2562 ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการยกเลิกการแทรกแซงราคา

น้่ามันดีเซลผ่านกองทุนน้่ามันของรัฐ ท่าให้รถโดยสารมีความคุ้มค่าในการใช้มากกว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล  

5. บทสรุปและนัยยะเชิงนโยบาย 

 รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้าเป็นหนึ่งในประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในแผนงานน่าร่องเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่

การขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่่าในประเทศไทย บทความวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ของการน่ารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้แทนรถโดยสาร ICE โดยใช้แนวคิดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) รวมถึง

วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของรถโดยสารไฟฟ้าด้วยแบบจ่าลองสภาวะเสมอภาคของ TCO 

(TCO parity) 

 กลุ่มตัวอย่างรถโดยสาร ICE ที่ใช้ในการศึกษามาจากรถโดยสารประทางของ ขสมก. ที่มีการใช้งานจริง   

อันได้แก่ รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล (B-20) และรถโดยสาร NGV ส่าหรับรถโดยสารไฟฟ้า ได้ใช้รุ่นที่มีคุณสมบัติ

ตามประกาศจัดซื้อของ ขสมก. โดยการศึกษาครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2559-2579  

ผลการศึกษาในกรณีฐานพบว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลมีค่า TCO ต่อกิโลเมตรทั้งกรณีต้นทุนเอกชน

และต้นทุนเศรษฐศาสตร์ต่่าที่สุด รองมาคือรถโดยสารไฟฟ้า และรถโดยสาร NGV อย่างไรก็ตาม ค่า TCO ต่อ

กิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้าสูงกว่ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนหนี่งเป็นเพราะราคาซื้อ

รถโดยสารไฟฟ้าที่สูงกว่า นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการใช้รถโดยสารไฟฟ้ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

หากมีการน่ามาใช้งานแทนรถโดยสาร NGV 
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ตารางท่ี 9 ค่าส่วนต่าง TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารไฟฟ้ากับรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล:  

การทดสอบความอ่อนไหวจากการปรับโครงสร้างราคาน้า่มันดีเซล B-20 

หน่วย: บาท 

ปี 
กรณีฐาน ราคาดีเซล B-20 ทีไ่ม่รวมภาษีและเงินกองทนุ ราคาดีเซล B-20 ทีไ่ม่รวมเงินกองทุน 

ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชน ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ 
2562 1.39 0.80 1.44 0.85 -0.49 -1.08 
2563 1.10 0.51 1.17 0.58 -0.81 -1.39 
2564 0.82 0.24 0.91 0.33 -1.12 -1.70 
2565 0.55 -0.03 0.66 0.08 -1.42 -2.00 
2566 0.34 -0.23 0.48 -0.09 -1.65 -2.22 
2567 0.09 -0.48 0.25 -0.32 -1.93 -2.50 
2568 -0.14 -0.70 0.04 -0.52 -2.19 -2.75 
2569 -0.37 -0.92 -0.16 -0.72 -2.45 -3.01 
2570 -0.53 -1.08 -0.30 -0.85 -2.64 -3.19 
2571 -0.75 -1.30 -0.50 -1.05 -2.90 -3.45 
2572 -0.98 -1.52 -0.70 -1.24 -3.16 -3.70 
2573 -1.21 -1.74 -0.90 -1.44 -3.42 -3.96 
2574 -1.35 -1.88 -1.01 -1.55 -3.59 -4.13 
2575 -1.56 -2.09 -1.20 -1.72 -3.84 -4.37 
2576 -1.77 -2.30 -1.38 -1.90 -4.09 -4.61 
2577 -1.99 -2.51 -1.57 -2.09 -4.35 -4.87 
2578 -2.15 -2.66 -1.70 -2.21 -4.54 -5.05 
2579 -2.37 -2.88 -1.89 -2.40 -4.80 -5.31 

ที่มา: ค่านวณโดยคณะผู้วิจัย 
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จากแนวโน้มของราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาซื้อและ TCO ต่อกิโลเมตรของรถ

โดยสารไฟฟ้าลดลงเรื่อย ๆ จนสามารถเข้าสู่สภาวะเสมอภาคและให้บริการแทนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลได้

ภายในปี พ.ศ. 2568 การเข้าสู่สภาวะเสมอภาคจะเร็วยิ่งขึ้นหากพิจารณาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมต้นทุน

ผลกระทบภายนอกจากการใช้งานรถโดยสารและการผลิตเชื้อเพลิงเข้าไปด้วย รถโดยสารไฟฟ้าจะเข้าสู่สภาวะ

เสมอภาคได้ภายในปี พ.ศ. 2565  

อย่างไรก็ตามหากรัฐต้องการน่ารถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการแทนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทันที รัฐควร

ใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนรถโดยสารไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่ามาตรการทางการเงินโดย

ยกเว้นดอกเบี้ยเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล โดยส่งผลท่าให้รถโดยสารไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะเสมอภาคได้ในทันที 

ดังนั้น รัฐควรขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินหรือให้สินเชื่อพิเศษเพ่ือให้มีการน่ารถโดยสารไฟฟ้ามาทดแทนรถ

โดยสาร ICE อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การยืดระยะเวลาใช้งานรถโดยสารประจ่าทางให้นานมากยิ่งขึ้นจาก 10 ปี 

เป็น 15 ปี จะท่าให้การใช้รถโดยสารประจ่าทางไฟฟ้ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้รถโดยสาร

ประจ่าทาง ICE   

ปัจจัยส่าคัญท่ีท่าให้ TCO ต่อกิโลเมตรของรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลมีค่าต่่ากว่ารถโดยสารประเภทอ่ืนใน

กรณีฐานก็เนื่องจากการอุดหนุนราคาผ่านกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง หากยกเลิกการแทรกแซงราคาน้่ามันดีเซลแล้วจะ

ท่าให้รถโดยสารไฟฟ้าสามารถเข้าสู่สภาวะเสมอภาคได้ในทันที ดังนั้น การอุดหนุนราคาน้่ามันเชื้อเพลิงของกองทุน

น้่ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นอุปสรรคส่าคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่่าในประเทศไทย 
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