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Protection Agency and data on new registered passenger cars of Thai Department of Land Transport. 
In addition, the promotion policy on purchasing of fuel-efficient passenger car of European Union 
(EU), United State of America (U.S.), Japan, and Thailand were also studied. The results were found 
that the highest number of registered new cars had the engine size of 1301 cc to 1600 cc while the 
lowest number of cars had less than or equal 1300 cc engine size. The new car purchasing trend was 
smaller size car. The average annual fuel economy of purchasing new cars in 2006-2008 was nearly 
the same value of 32.5 miles per gallon or 13.8 km per liter which was lower than the value of 
minimum energy performance standard (MEPS) of EU and Japan, but was higher than the MEPS of 
U.S.. Car MEPS setting and labeling regulation are the important policy tools for improving the car 
purchasing trend to the fuel-efficient cars. Thus these policy tools should be implemented as soon as 
possible in Thailand. 
Keywords: Fuel Economy, Passenger Car, Transportation Sector, Energy policy 
 
1.  บทนํา 

ในปจจุบันรถยนตเปนพาหนะที่ชวยอํานวยความ
สะดวกตอการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจ เพราะ
รถยนตเปนพาหนะที่ใชในการคมนาคมขนสงที่สะดวก
และรวดเร็ว ประกอบกับประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และมีการขยายพื้นที่อยูอาศัยซึ่งหางไกลเมืองออกไปเรื่อยๆ 
ในขณะที่ระบบขนสงมวลชนยังขยายไปไมถึง และบริการ
ขนสงสาธารณะที่รวดเร็วทันสมัย เชน รถโดยสารประจํา
ทางดวนพิเศษ รถไฟฟาลอยฟา และรถไฟฟาใตดิน มีอยู
อยางจํากัดไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นรถยนตนั่งสวน
บุคคลจึงกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่ตองการ
ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง และรถยนตนั่ง
สวนบุคคลสวนใหญใชน้ํามันปโตรเลียมซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่นเชน 
อากาศเปนพิษเนื่องจากการปลอยควันพิษ และฝุนละออง
ตางๆจากการเผาไหมเช้ือเพลิง และผลกระทบในระดับ
โลกเชน ภูมิอากาศแปรปรวน ภาวะโลกรอน ซึ่งเปนผล
จากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก [1], [2] ดังนั้น จึงได
มีการศึกษาหาแนวทางที่จะลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก โดยมีการวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตออุปสงคของ
รถยนตนั่งสวนบุคคล [3], [4] และพฤติกรรมของผูใช
รถยนตในการเลือกใชเช้ือเพลิงอื่นทดแทน [5] รวมทั้ง
การศึกษาถึงการใชรถยนตไฮบริดจในประเทศไทยอีกดวย 
[6] เพื่อใชเช้ือเพลิงอื่นทดแทนปโตรเลียมในรถยนตนั่ง
สวนบุคคล นอกจากนี้การศึกษาถึงอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนขอมูลที่สําคัญ

สําหรับผูตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตและเปนขอมูลที่สําคัญ
สําหรับประเทศที่จะใชในการประเมินความตองการใช
พลังงานในการคมนาคมและเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใชในการ
กําหนดเปาหมาย/นโยบายเพื่อสงเสริมใหมีการใชรถยนต
นั่งสวนบุคคลมีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงขึ้น ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ ไดทํ าการศึกษาเพื่อประเมินหาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ทําการจด
ทะเบียนใหมของประเทศไทย รวมทั้งศึกษานโยบายและ
มาตรการที่เกี่ยวของกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ
รถยนตนั่งสวนบุคคล 

 
2.  อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Fuel Economy) 

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต หมายถึง ปริมาณ
เช้ือเพลิงที่ใชในการขับเคลื่อนรถยนตตอระยะทาง [7] ซึ่ง
เปนขอมูลที่มีความสําคัญมาก [8] บงบอกถึงภาระปริมาณ
การใชเช้ือเพลิงในระยะยาวของผูใชรถยนต ดังนั้นจึงควร
ใหขอมูลนี้แกประชาชนเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต   ซึ่งจะชวยลดภาระ
คาใชจายเชื้อเพลิงแกผูใชรถยนตได ลดการพึ่งพาน้ํามัน
ปโตรเลียมของประเทศ ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
และเพิ่มความยั่งยืนดานพลังงาน 

หนวยวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใชในปจจุบันมี 
2 แบบ [7] ไดแก 

- ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชตอระยะทาง ไดแก ลิตรตอ 100 

กิโลเมตร (l/100 km) สําหรับหนวยวัดนี้ คาตัวเลขยิ่งนอย 
แสดงถึงอัตราการสิ้นเปลืองอยูในเกณฑที่ยิ่งดี หมายความ
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วารถยนตใชเช้ือเพลิงปริมาณนอยในระยะทาง 100 km 

เทาเดิม 

- ระยะทางตอเช้ือเพลิงที่ใช ไดแก ไมลตอแกลลอน 
(mpg) หรือ กิโลเมตรตอลิตร (km/l) สําหรับคาตัวเลขใน
หนวยวัดนี้ ถามีคายิ่งมากยิ่งดี หมายความวารถยนตใช
เช้ือเพลิง 1 หนวยสามารถวิ่งไดระยะทางที่มากขึ้น 

การทดสอบอั ตร าการสิ้ น เปลื อ ง เชื้ อ เพลิ ง  ใน
ตางประเทศมีหนวยที่รับผิดชอบในการทดสอบอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  เชน  Environmental Protection 

Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกา จะทําการทดสอบ
และประกาศแกสาธารณะผานสิ่งพิมพ / เ ว็บไซตของ
หนวยงาน ซึ่งจะระบุไว 2 คา คือ ที่ความเร็วเมื่อขับรถยนต
ในเมือง และที่ความเร็วเมื่อขับรถยนตนอกเมืองบนถนนที่
มีความเร็วสูง เชน Highway ซึ่งไดมีการจัดทําฉลาก
แสดงคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดังแสดงตัวอยางใน
รูปที่ 1  

 

 
 รูปท่ี 1 ฉลากแสดงคาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง [9] 

 
3.  วิธีการศึกษา 

การประเมินหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงของ
รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ทําการจดทะเบียนใหมในประเทศ
ไทย และศึกษานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับรถยนต
นั่งสวนบุคคล ไดดําเนินการดังนี้ 

 
3.1 ขอมูลท่ีใชในการประเมิน 

รวบรวม จํานวน ขนาด ยี่หอ และรุนของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลที่ทําการจดทะเบียนใหมในประเทศไทยในชวง
ป 2549 ถึง 2551 จากขอมูลของกรมขนสงทางบก ซึ่งไดให

นิยาม [10] โดยแบงรถยนตนั่งสวนบุคคลไว 2 ประเภท 
ดังนี ้

ก. รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รย. 1) เปนรถที่
ตองมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 2 

 
 

 

รูปท่ี 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รย.1) [10] 

 
ข. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน (รย. 2) เปนรถที่

ตองมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร   
และความยาวของตัวถังวัดจากศูนยกลางเพลาลอหลังถึง
ทายรถตองไมเกิน 2 ใน 3 ของความยาววัดจากศูนยกลาง
เพลาลอหนาถึงศูนยกลางเพลาลอหลัง ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

รูปท่ี 3 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน (รย.2) [10] 

 
สําหรับขอมูลคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ

รถยนตนั่งสวนบุคคลที่นํามาใชการศึกษานี้ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไมไดมีขอกําหนดในการทดสอบอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต เพื่อใหเปนมาตรฐานการ
ทดสอบเดียวกันจึงไดใชขอมูลการทดสอบอัตราการ
สิ้น เปลือง เชื้ อ เพลิ งจากหนวยงาน  Environmental 

Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกา โดยคา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใชในการศึกษานี้ เปน
คาเฉลี่ยที่ทดสอบที่ความเร็วเมื่อขับรถยนตในเมือง และที่
ความเร็วเมื่อขับรถยนตนอกเมืองบนถนนที่มีความเร็วสูง  
สําหรับรถยนตที่มีรุนนอกเหนือจากขอมูลของ EPA ได
ใชขอมูลจากบริษัทจําหนายรถยนตในประเทศไทย  

 
 

เกงสามตอน         นั่งสองแถว     นั่งสองตอนสองแถว 

            

             ตูนั่งสามตอน        โดยสารสองตอนสามแถว 

เกงตอนเดียว      เกงสองตอน     เกงสองตอนแวน   นั่งสองตอนทายบรรทุก
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3.2 วิธีการประเมิน 
ในการประเมินหาคาเฉลี่ยของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่

ทําการจดทะเบียนใหมในประเทศไทย เนื่องจากมีรถยนต
หลายขนาดและใชเครื่องยนตตางกันซึ่งอาจจะมีผลตอคา
อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงที่แตกตางกัน จึงไดจําแนก
รถยนตออกเปนกลุมยอยตามขนาด ซีซี ของรถยนต ดังนี้ 
ขนาด 1301-1600 ซีซี 1601-1800 ซีซี 1801-2000 ซีซี 
2001-2500 ซีซี และสําหรับขนาด 2501-3000 ซีซี และ 
2501-3000 ซีซี ไดมีการจําแนกเปนเครื่องยนตเบนซินและ
เครื่องยนตดีเซลอีกดวย รถยนตที่มีขนาดต่ํากวา 1301 ซีซี 
และมากกวา 3000 ซีซี มีอยูจํานวนนอยมากประมาณรอย
ละ 1 ของจํานวนรถยนตใหมทั้งหมดจึงไมไดนํามาศึกษา 

เนื่องจากขอจํากัดของขอมูลคาอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคล จึงไดเลือกยี่หอรถยนต
ที่มีจํานวนการจดทะเบียนมากในลําดับแรกและรองลงมา
ซึ่งรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนรถยนตที่
จดทะเบียนใหมทั้งหมดในแตละชวงกระบอกสูบของ
รถยนต แลวนํามาประเมินหาคาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงได ดังนี ้
 

 
∑ ∑

    (1) 

เมื่อ    คือ คาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในแตละชวงกระบอกสูบของรถยนต 

   คือ จํานวนรถยนตที่เลือกศึกษาในแตละ
ชวงกระบอกสูบของรถยนต 

  คือ จํานวนรถยนตยี่หอ i รุน j   
  คือ คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ

รถยนตยี่หอ i รุน j 
 ,       คือ ยี่หอรถยนต และ รุนของรถยนต 
และคาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตของ
รถยนตทุกชวงคํานวณได ดังนี้ 

 ∑
   (2) 

เมื่อ    คือ   คาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงในทุกขนาดรถยนต 

   คือ   จํานวนรถยนตที่เลือกศึกษาในทุก
ชวงขนาดรถยนต 

   คือ   ชวงขนาดลูกสูบของรถยนต 
 

4.  ผลและวิจารณผล 
4.1 จํานวนและขนาดของรถยนตนั่งสวนบุคคล 

จํานวนและขนาดของรถยนตนั่ งสวนบุคคลที่จด
ทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549, 2550 และ 2551 มีจํานวน  
298,597 คัน 297,319 คัน และ 318,724 คันตามลําดับ โดย
ในป พ.ศ. 2549 และ 2550 มีจํานวนรถยนตลดลงเพียง
เ ล็ ก น อ ย ไ ม ถึ ง ร อ ย ล ะ  4 ส ว น ใ น ป  พ . ศ .  2551                      
มีจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้น
จากปกอนหนารอยละ 7 ซึ่งสามารถจําแนกจํานวนตามชวง
ขนาดกระบอกสูบไดดังรูปที่ 4 

 

 
รูปท่ี 4  จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ทําการจดทะเบียน
ใหมในชวงป พ.ศ. 2549-2551 จําแนกตามขนาดของ

กระบอกสูบ 
 

รถยนตนั่ งสวนบุคคลที่ จดทะเบียนใหมที่ ขนาด
กระบอกสูบ  1301-1600 ซีซี  มีจํ านวนมากที่สุด  สวน
รถยนตขนาดเล็กต่ํ ากวา  1301 ซีซี  มีจํานวนนอยมาก  
ในชวงป พ.ศ. 2550-2551 จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่
จดทะเบียนใหมขนาดใหญ 2501-3000 ซีซี มีแนวโนมที่
ลดลง ในขณะที่รถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีขนาดกระบอก
สูบ 1601-1800 ซีซี และ 1801-2000 ซีซี มีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาประชาชนหันมาใชรถยนตที่

0
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80000
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มีขนาดเล็กลง อาจเปนเพราะราคาน้ํามันในชวงป พ.ศ. 
2549-2551 ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มาตรการการปลอย
สินเชื่อของธนาคารตางๆ ที่รัดกุมมากขึ้น ประกอบกับการ
รณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานของภาครัฐ  
4.2 อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคล 

ผลการศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต
นั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดที่นั่งที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 
2549-2551 ตามขนาดกระบอกสูบ แสดงไดดังรูปที่ 5-11 
จะเห็นไดวารถยนตขนาดกระบอกสูบ 1301-1600 ซีซี เปน
เครื่องยนตเบนซินมีคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยูใน
ชวงกวางประมาณ 11.5-16.3 กม./ล. แตรถยนตสวนใหญ
ประมาณรอยละ 40 มีคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เทากับ 15.1 กม./ล. ซึ่งมีคาคอนไปทางดานใชเช้ือเพลิง
นอยแตยังไมใชคาที่ดีที่สุดของชวงนี้ สําหรับรถยนตที่
ขนาดกระบอกสูบ 1601-1800 ซีซี เปนเครื่องยนตเบนซินมี
คาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงอยูในชวง 12.2-13.9 กม./ล. 
จะเห็นไดวารถยนตสวนใหญกวารอยละ 80 มีคาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทากับ 13.9 กม./ล. เปนคาที่ใชเช้ือเพลิง
นอยสุดของชวงนี้  แตในป  2551 มีอัตราสวนการใช
เช้ือเพลิงที่สูงกวา 2 ปกอน ในสวนของรถยนตที่ขนาด
กระบอกสูบ 1801-2000 ซีซี เปนเครื่องยนตเบนซินมีคา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยูในชวง 10.4-13.0 กม./ล. 
รถยนตสวนใหญ มีคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู
ในชวงกลางคอนไปทางดานใชเช้ือเพลิงมาก ในสวนของ
รถยนตที่ ขนาดกระบอกสูบ  2001-2500 ซีซี  สําหรับ
เครื่องยนตเบนซินมีคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู
ในชวง 9.4-12.6 กม./ล. และเครื่องยนตดีเซลมีคาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยูในชวง  11.1-15.3 กม ./ล .  ซึ่งใช
เช้ือเพลิงไดมีประสิทธิภาพดีกวาเครื่องยนตเบนซิน และมี
สัดสวนของจํานวนรถยนตที่มีคาอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงคอนไปทางคาที่มีประสิทธิภาพดี สําหรับรถยนต
ที่ขนาดกระบอกสูบ  2501-3000 ซีซี  ที่ ใช เครื่องยนต
เบนซินมีคาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงอยูในชวง 5.5-
12.0 กม./ล. และเครื่องยนตดีเซลมีคาอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงอยูในชวง 13.5-14.3 กม./ล. ซึ่งมีสัดสวนของ

จํานวนรถยนตที่มีคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคอนไป
ทางคาที่มีการใชเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ 

คาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลของแตละขนาดกระบอกสูบแสดงไดดังตารางที่ 
1 จะเห็นไดวารถยนตขนาดเครื่องยนตใหญกวาจะมีอัตรา
การใชเช้ือเพลิงสิ้นเปลืองมากกวา และรถยนตเครื่องยนต
เบนซินมีการใชเช้ือเพลิงสิ้นเปลืองมากกวาเครื่องยนต
ดีเซล  และทั้ง 3 ปที่ศึกษามีคาเฉลี่ยของอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใกลเคียงกันมาก โดย
เฉพาะที่ขนาดกระบอกสูบต่ํากวา 2001 ซีซี ถึงแมคาอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะใกลเคียงกันมากแตมีแนวโนมที่
ใชเช้ือเพลิงสิ้นเปลืองมากขึ้นเล็กนอย  และเมื่อนําคาเฉลี่ย
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จด
ทะเบียนใหมขนาดกระบอกสูบ 1301-3000 ซีซี มาคํานวณ
คาเฉลี่ยในแตละปพบวา มีคาคอนขางใกลเคียงกัน คืออยูที่
ประมาณ 13.8 กม./ล. (32.5 MPG) เมื่อเปรียบเทียบคา
มาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตนั่งสวน
บุคคลของประเทศตางๆ [10] ตามมาตรฐานการทดสอบ
เดียวกันคือ มาตรฐาน CAFÉ (Corporate Average 

Fuel Economy) พบวา รถยนตนั่งสวนบุคคลของ
ประเทศไทยมีการใชเช้ือเพลิงสิ้นเปลืองมาก ซึ่งต่ํากวา
มาตรฐานขั้นต่ําของสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุนมาก 
ซึ่ งทั้ งสองประเทศนี้ ถือว า เปนผูนํ าด านการกําหนด
มาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของโลก และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศจีนพบวามีประเทศไทยยังมีการใช
เช้ือเพลิงที่สิ้นเปลืองมากกวาประเทศจีนเล็กนอย แตมีคา
การใชเช้ือเพลิงที่ดีกวาคาเฉลี่ยมาตรฐานขั้นต่ําของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งคอนขางลาหลังในเรื่องนี ้
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พ.ศ. 2549 

 

พ.ศ. 2550 

 

พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 5 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง 
สวนบุคคลขนาดกระบอกสูบ 1301-1600 ซีซี 

ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

 

พ.ศ. 2549 

 

พ.ศ. 2550 

 

พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 6 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง 
สวนบุคคลขนาดกระบอกสูบ 1601-1800 ซีซี 

ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

15.1 กม./ล.
36%

15.7  กม./ล.
19%

16.3  กม./ล.
16%

14.2  กม./
ล.

15%

15.3  กม./ล.
8%

12.6  กม./ล.
5%

14.5  กม./ล.
1%

11.5  กม./ล.
0%

จาํนวนรถ : 110440 คนั

15.1  กม./ล.
42%

15.7  กม./ล.
16%

16.3  กม./ล.
12%

14.2  กม./ล.
11%

15.3  กม./ล.
7%

14.5  กม./ล.
6%

11.5  กม./ล.
3%

12.6  กม./ล.
3%

จาํนวนรถ : 103283 คนั

15.1  กม./ล.
40%

15.7  
กม./ล.
14%

16.3  กม./ล.
13%

15.3  กม./ล.
12%

14.2  กม./ล.
10%

12.6  กม./ล.
5%

14.5  กม./ล.
4%

11.5  กม./ล.
2%

จาํนวนรถ : 121830 คนั

13.9  กม./ล.
88%

13.3  กม./ล.
12%

จาํนวนรถ : 27375 คนั

13.9  กม./ล.
91%

13.3  กม./ล.
9%

จาํนวนรถ : 27144 คนั

13.9  กม./ล.
84%

12.2  กม./ล.
16%

จาํนวนรถ : 31273 คนั
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พ.ศ. 2549

  

พ.ศ. 2550 

 

พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 7 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง 
สวนบุคคลขนาดกระบอกสูบ 1801-2000 ซีซี 

ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

 

 

พ.ศ. 2549 

  

            พ.ศ. 2550   

  

พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 8 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง 
สวนบุคคลเครื่องยนตเบนซินขนาดกระบอกสูบ 2001-

2500 ซีซี ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

11.2  กม./ล.
27%

12.4  กม./ล.
26%

11.6  กม./ล.
18%

13.0  กม./ล.
9%

13.0  กม./ล.
9%

11.4  กม./ล.
6%

10.4  กม./ล.
5%

จาํนวนรถ : 16020 คนั

11.6  กม./ล.
40%

10.4  กม./ล.
27%

11.2  กม./ล.
11%

12.4  กม./ล.
11%

13.0  กม./ล.
7%

13.0  กม./ล.
2%

11.4  กม./ล.
2%

จาํนวนรถ : 20222 คนั

11.6  กม./ล.
33%

10.4  กม./ล.
26%

13.0  กม./ล.
11%

11.6  กม./ล.
9%

11.2  กม./ล.
6%

12.4  กม./ล.
6%

13.0  กม./ล.
5%

11.4  กม./ล.
4%

จาํนวนรถ : 26534 คนั

12.1 กม./ล.
43%

9.4  กม./ล.
26%

11.7  กม./ล.
11%

12  กม./ล.
7%

11.3  กม./ล.
7%

11.4  กม./ล.
6%

จาํนวนรถ : 6543 คนั

12.1  กม./ล.
64%

9.4  กม./ล.
11%

11.4  กม./ล.
9%

11.4  กม./ล.
8%

12  กม./ล.
5%

11.3  กม./ล.
3%

จาํนวนรถ : 11439 คนั

12.1  กม./ล.
31%

12.6  กม./ล.
31%

11.2  กม./ล.
13%

9.4  กม./ล.
10%

11.3  กม./ล.
6%

12  กม./ล.
4%

11.4  กม./ล.
3%

11.4  กม./ล.
2%

จาํนวนรถ : 17180 คนั
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พ.ศ. 2549 

 

  

พ.ศ. 2550 

 

 

พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 9 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง 
สวนบุคคลเครื่องยนตดีเซลขนาดกระบอกสูบ 2001-2500 

ซีซี ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

 
พ.ศ. 2549 

 

 
พ.ศ. 2550 

 

 
พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 10 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง
สวนบุคคลเครื่องยนตเบนซินขนาดกระบอกสูบ 2501-

3000 ซีซี ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

15.3 กม./ล.
46%

13.7 กม./ล.
23%

13.4 กม./ล.
17%

13.5 กม./ล.
14%

14.2 กม./ล.
0%

จาํนวนรถ : 50149 คนั

15.3 กม./ล.
44%

13.7 กม./ล.
22%

13.4 กม./ล.
20%

13.5 กม./ล.
14%

14.2 กม./ล.
0%

จาํนวนรถ : 38981 คนั

11.2 กม./ล.
99%

12 กม./ล.
1%

5.5 กม./ล.
0%

จาํนวนรถ : 24734 คนั

11.2 กม./ล.
97%

12 กม./ล.
3%

5.5 กม./ล.
0%

จาํนวนรถ : 7256 คนั

11.2 กม./ล.
98%

12 กม./ล.
2%

5.5 กม./ล.
0%

จาํนวนรถ : 6691 คนั
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พ.ศ. 2549 

 

 

พ.ศ. 2550 

 

 

พ.ศ. 2551 

รูปท่ี 11 สัดสวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนตนั่ง
สวนบุคคลเครื่องยนตดีเซลขนาดกระบอกสูบ 2501-3000 

ซีซี ที่จดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2549-2551 

 

 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต
นั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนใหมในชวงป 2549-2551 ที่
ขนาดกระบอกสูบตางๆ 

ขนาด 

กระบอกสูบ 

(ซีซี) 

ประเภท
เคร่ืองยนต 

คาเฉลี่ยอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
ของรถยนตนั่ง 
สวนบุคคล 

ท่ีจดทะเบียนใหม 
(กม./ล.) 

พ.ศ. 
2549 

พ.ศ. 
2550 

พ.ศ. 
2551

1301-1600 เบนซิน 14.9 14.8 14.7 

1601-1800 เบนซิน 13.8 13.8 13.6 
1801-2000 เบนซิน 11.9 11.4 11.5 

2001-2500 

เบนซิน 11.3 11.7 11.8 

ดีเซล 14.1 14.3 14.3 

เฉลี่ย 13.7 13.8 13.5 

2501-3000 

เบนซิน 11.2 11.2 11.2 

ดีเซล 14.1 14.1 14.1 

เฉลี่ย 13.2 13.9 13.9 

เฉล่ีย 13.8 13.9 13.8 
 

4.3 นโยบายและขอบังคับที่สงเสริมการใชรถยนตท่ีมี
ประสิทธิภาพทางพลังงาน 

จากการศึกษานโยบายและขอบังคับของกลุมสหภาพ
ยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และมาตรการที่ชวยสงเสริม
ให ผู บ ริ โ ภ คหั น ม า ใ ช ร ถ ย น ต นั่ ง ส ว นบุ ค ค ลที่ มี
ประสิทธิภาพการใชเ ช้ือเพลิงที่ดีขึ้นเพื่อลดอัตราการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกและลดการใชเช้ือเพลิงของ
รถยนตนั่งสวนบุคคล ซึ่งสรุปไดดัง ตารางที่ 2 โดยจะเห็น
ไดวาในสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  และญี่ปุนมีขอ
กฎหมายบังคับใชใหกําหนดคามาตรฐานขั้นต่ําอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และการติดฉลากเพื่อใหขอมูลแก

14.2 กม./ล.
52%14.3 กม./ล.

38%

13.5 กม./ล.
10%

จาํนวนรถ : 54046 คนั

14.2 กม./ล.
66%

14.3 กม./ล.
33%

13.5 กม./ล.
1%

จาํนวนรถ : 59139 คนั

14.2 กม./ล.
66%

14.3 กม./ล.
33%

13.5 กม./ล.
1%

จาํนวนรถ : 52252 คนั
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ผูบริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต [10], [11] 

และยังมีมาตรสงเสริมสนับสนุนทางภาษีใหกับผูที่ซื้อ
รถยนตใหมซึ่งมีการกําหนดอัตราภาษีที่ขึ้นกับคาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ดังนั้นถาซื้อรถยนตที่ประสิทธิภาพดีก็
จะเสียภาษีในอัตราที่ตํ่า [11] และยังมีการใหเงินสนับสนุน
เพื่อซื้อรถยนตประสิทธิภาพสูง รวมทั้งโครงการกําจัด
รถยนตที่เกามากเพื่อซื้อรถยนตใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวา 
[12] ในขณะที่ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบังคับ
ใชสําหรับการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าของอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต ไมมีขอบังคับกําหนดใหติด
ฉลากเพื่อบอกคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ไมมีการเก็บ
ภาษีรถยนตตามคาอัตราสิ้นเปลื้องเช้ือเพลิง ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยมี เพียงกําหนดภาษีในอัตราต่ํ ากวาปกติ 
สําหรับรถยนตอีโค (eco-car) รถยนตไฮบริดจ รถยนตที่
ใชพลังงานไฟฟา รถยนตที่ใชพลังงานเซลเชื้อเพลิง และ
รถยนตที่ใชเอทานอลไมนอยกวารอยละ 20  [13] อยางไรก็ดี 
รัฐไดมีการยกรางอัตราภาษีรถยนตใหมที่ขึ้นกับอัตราการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดซออกไซด โดยกําหนดใหมี
อัตราภาษีลดลงถามีอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดซ
ออกไซดไดตํ่ากวาเกณฑ สวนที่ปลอยเกินเกณฑจะถูกเก็บ
ในอัตราที่สูงขึ้นแตยังไมมีผลบังคับใชในปจจุบัน [14] 

ดังนั้น รัฐควรเรงที่จะหาแนวทางสงเสริมใหประชาชนหัน
มาใชรถยนตที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น 

ตารางที่ 2 มาตรการที่เกี่ยวของกับอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย 

ประเทศ 

กํา
หน

ดม
าต
รฐ
าน
ขั้น

ต่ํา
อัต

รา
กา
รส

ิ้นเ
ปลื

อง

เชื้
อเพ

ลิง
 

ฉล
าก
แส

ดง
อัต

รา
กา
รส

ิ้นเ
ปลื

อง
เชื้
อเพ

ลิง
 

มา
ตร

กา
รท

าง
ภา
ษีร

ถย
นต

ปร
ะห

ยัด
พลั

งง
าน

 

มา
ตร

กา
รใ
หเ
งิน

อุด
หน

ุนซ
ื้อร
ถย

นต
ปร

ะห
ยัด

พลั
งง
าน

 

โค
รง
กา
รกํ
าจ
ัดร

ถเ
กา

 

มีมิ
เต
อร
วัด

อัต
รา
กา
รส

ิ้นเ
ปลื

อง
เชื้
อเพ

ลิง
 

ยุโรป         

สหรัฐอเมริกา         

ตารางที่ 2 (ตอ) มาตรการที่เกี่ยวของกับอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย 

ประเทศ 

กํา
หน

ดม
าต
รฐ
าน
ขั้น

ต่ํา
อัต

รา
กา
รส

ิ้นเ
ปลื

อง

เชื้
อเพ

ลิง
 

ฉล
าก
แส

ดง
อัต

รา
กา
รส

ิ้นเ
ปลื

อง
เชื้
อเพ

ลิง
 

มา
ตร

กา
รท

าง
ภา
ษีร

ถย
นต

ปร
ะห

ยัด
พลั

งง
าน

 

มา
ตร

กา
รใ
หเ
งิน

อุด
หน

ุนซ
ื้อร
ถย

นต
ปร

ะห
ยัด

พลั
งง
าน

 

โค
รง
กา
รกํ
าจ
ัดร

ถเ
กา

 

มีมิ
เต
อร
วัด

อัต
รา
กา
รส

ิ้นเ
ปลื

อง
เชื้
อเพ

ลิง
 

ญ่ีปุน         

ไทย       

หมายเหต ุ   บังคับ    สมัครใจ    สงเสริม/
สนับสนุน   เฉพาะ eco-car และ รถยนตที่ใชไฟฟาและ
ไฮบริดจ   

5.  สรุปผล 
จากการศึกษาพบวา รถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียน

ใหมในป พ.ศ. 2549-2551 ที่มีขนาดกระบอกสูบ 1301-
1600 ซีซี มีจํานวนมากที่สุด สวนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มี
ขนาดกระบอกสูบเทากับหรือนอยกวา 1300 ซีซี มีจํานวน
นอยที่สุดคิดเปนเพียงรอยละ 1 ของแตละปเทานั้น  ใน
สวนของอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง  จากการศึกษา
คาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตนั่งสวน
บุคคลที่จดทะเบียนใหมที่ขนาดตางๆ พบวา รถยนตที่มี
ขนาดเครื่องยนตใหญจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง หรืออัตรา
กิโลเมตรตอลิตรต่ํา  จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีขนาด
กระบอกสูบ 2501-3000 ซีซี มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง
จากป พ.ศ. 2549 ในขณะที่รถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีขนาด
กระบอกสูบ 1601-1800 ซีซี และ 1801-2000 ซีซี มีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาประชาชนมีการหันมา
ใชรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีขนาดเล็กลง และเมื่อคํานวน
คาเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตนั่งสวนบุคคล
ที่จดทะเบียนใหมในป  พ .ศ .  2549-2551 มีคาคอนขาง
ใกลเคียงกันคืออยูที่ประมาณ 13.8 กม./ล. (32.5 MPG) 
ซึ่งมีคาต่ํากวาคามาตรฐานขั้นต่ําของสหภาพยุโรปและ
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ประเทศญี่ปุนมาก  แตมีคาสูงกวามาตรฐานขั้นต่ําของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดีคามาตรฐานขั้นต่ําของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะพัฒนาใหสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องในทุกป ในขณะประเทศไทยยังไมมีการกําหนด
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขั้นต่ํา และคาเฉลี่ยอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของประเทศไทยมีคาคอนขางคงที่ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในประเทศไทยยังไมมีขอบังคับติดฉลาก
ขอมูลอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกผูบริโภครับทราบ 
หรือมาตรการจูงใจรวมทั้งโครงสรางภาษีรถยนตของ
ประเทศไทยยังอยูบนรากฐานเดิมคือ การจัดเก็บตามขนาด

กระบอกสูบทําใหยังไมสามารถจูงใจใหมีการผลิตและใช
รถยนตที่มีประสิทธิภาพสูงได    

 
6.  กิติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักนโยบายและแผนพลังงานที่ให
ทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมขนสงทางบกที่ไดใหความอนุเคราะห
ขอมูลรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนใหมซึ่งทําให
สามารถทํางานวิจัยเรื่องนี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี 
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