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ไอเสียจากเครื่องยนตดีเซลเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดฝุนละออง PM 2.5 ซ่ึง
ปญหามลพิษของไทย สวนหนึ่งมาจากการใชรถดีเซล และนํ้ามันดีเซลที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก
ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและนโยบายอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซล นอกจากน้ี คุณภาพ
ของนํ้ามันดีเซลและเครื่องยนตรถบรรทุกรุนใหมยังมีมาตรฐานตํ่ากวาสากล อีกทั้งมี
รถดีเซลเกาว่ิงอยูเปนจํานวนมาก อีไอซีแนะรัฐผลักดันมาตรการลด PM 2.5 จากดีเซล
ใหเปนรูปธรรมเพ่ือลดมลพิษอยางย่ังยืน 

 

  

 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 

representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 

affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 

whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 

without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 

us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

PM2.5 ภัยเงียบแตรายแรง เกิดจากกระบวนการเผาไหมไมสมบูรณของเช้ือเพลิงในรถ 
โดยเฉพาะเคร่ืองยนตดีเซลเปนหลัก มลพษิทางอากาศจากฝุน่ละอองถอืเป็นภยัคุกคามต่อสขุภาพมนุษยท์ัว่

โลกมากทีสุ่ด ยิง่กว่าการสบูบุหรี ่ดื่มเหลา้ หรอือุบตัเิหตุบนทอ้งถนน ซึง่สถาบนันโยบายพลงังาน มหาวทิยาลยัชคิาโก 

ประเมนิวา่เป็นความเสีย่งทีท่าํใหอ้ายุขยัของคนทัว่โลกโดยเฉลีย่สัน้ลงเกอืบ 2 ปี ทัง้น้ี ฝุ่นละอองขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรอื PM 2.5 มอีนัตรายรา้ยแรงมากทีส่ดุ ทีน่อกจากจะทาํใหเ้กดิโรคระบบทางเดนิ

หายใจ มะเรง็ปอด ยงัสง่ผลต่อสมองอกีดว้ย ทัง้น้ี แหล่งทีม่าอนัดบัหน่ึงของ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เกดิจากไอเสยีของ

เครื่องยนตด์เีซล คดิเป็นสดัสว่น 26%1 ซึง่ไอเสยีจากเครื่องยนตด์เีซลประกอบดว้ย PM 2.5 มากกว่า 90%  

ภยัจากมลพิษฝุ่ นละอองทาํให้อายขุยัเฉล่ียของคนทัว่โลกลดลงมากท่ีสุด ซ่ึงฝุ่ นละออง PM 2.5 ในกรงุเทพฯ 

เกิดจากไอเสียดีเซลเป็นหลกั  

 

สาเหตุของปญหามลพิษ PM 2.5 จากดีเซลในไทยแบงเปน 2 ดาน ดานแรกเกิดจากจํานวน
รถดีเซล และปริมาณการใชน้ํามันดีเซลท่ีขยายตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ดานท่ี 2 เปนเร่ือง
ของคุณภาพน้ํามันและเคร่ืองยนต โดยคุณภาพน้ํามันดีเซลของไทยใชมาตรฐานยูโร 4 ซ่ึง
ยังต่ํากวามาตรฐานสากล สวนคุณภาพเคร่ืองยนตน้ันมีท้ังรถดีเซลเกาท่ีว่ิงอยูบนทองถนน
จํานวนมาก และรถบรรทุกดีเซลรุนใหมท่ีบังคับเพียงมาตรฐานยูโร 3  

 

                                                           
1 แหล่งทีม่าของฝุน่ PM 2.5 ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ช่วงฤดฝูน ขอ้มลูจากโครงการศกึษาแหล่งกาํเนิดและแนวทางการจดัการฝุน่ละอองขนาดไม่

เกนิ 2.5 ไมครอนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ของกรมควบคมุมลพษิ อา้งองิการศกึษาเรือ่ง A study in urban air pollution 

improvement in Asia ของ Kim Oanh ปี 2017 

 

อายขุยัเฉลี�ยที�ลดลงจากภยัต่างๆ
หนว่ย: เดอืน

แหล่งที�มาของ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ
หนว่ย: %

ทีม่า: ขอ้มูลของสถาบันนโยบายพลังงาน มหาวทิยาลัยชคิาโก และโครงการศกึษาแหล่งกําเนดิและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอนในพื�นท ีก่รุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล ของกรมควบคุมมลพิษ อา้งองิการศกึษาเรือ่ง A study in urban air pollution improvement in Asia ของ Kim Oanh ปี 2017
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การใชรถดีเซลของไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง...จากโครงสรางพ้ืนฐานไทย การปล่อยไอเสยีจาก

เครื่องยนตด์เีซลซึง่เป็นหน่ึงในสาเหตุหลกัของมลพษิฝุน่ละออง PM 2.5 ทีป่ระเทศไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ กาํลงั

เผชญิอยู่ แทจ้รงิแลว้เป็นปญัหาทีส่ะสมมานาน หลายปีทีผ่่านมาจาํนวนรถดเีซลในกรุงเทพฯ และทัว่ประเทศเตบิโต

อย่างต่อเน่ือง โดยปจัจุบนัมรีถดเีซลทีจ่ดทะเบยีนในกรุงเทพฯ ถงึ 2.7 ลา้นคนั คดิเป็น 41% ของรถทัง้หมด (ไม่รวม

รถจกัรยานยนต)์ ถา้รวมทัว่ประเทศมจีาํนวน 10.8 ลา้นคนั หรอืเกอืบ 60% เป็นรถทีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซล ซึง่ความพยายามที่

จะลดจาํนวนรถดเีซลนัน้ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากโครงสรา้งพืน้ฐานของไทยเอือ้ต่อการเดนิทาง และขนสง่สนิคา้ทางถนน

เป็นหลกั ในขณะทีก่ารขนสง่สนิคา้ทางรถไฟ หรอืเรอื ซึง่มตีน้ทุนตํ่ากว่า และปล่อยมลพษิน้อยกว่า1

2 ยงัมขีอ้จาํกดัอยู่

มาก  

นอกจากน้ี นโยบายภาครัฐท่ีอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลในภาคขนสง มีสวนทําใหปริมาณการ
ใชน้ํามันดีเซลขยายตัวสูงข้ึน น้ํามนัดเีซลซึง่มยีอดขายสงูทีส่ดุในบรรดาน้ํามนัทุกชนิดมกีารขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ืองราว 3% ต่อปีในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ซึง่นโยบายภาครฐั เช่น การลดภาษสีรรพสามติของน้ํามนัดเีซลใน

อดตีช่วงปี 2011-2014 หรอืการตรงึราคาน้ํามนัดเีซลผ่านการใชก้ลไกของกองทุนน้ํามนัในช่วงทีร่าคาน้ํามนัดบิใน

ตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อค่าขนสง่ ราคาขายปลกีสนิคา้ และค่าครองชพีของประชาชน เป็นสาเหตุ

หน่ึงทีจ่งูใจใหค้นหนัมาซือ้รถเครื่องยนตด์เีซลมากขึน้ แมแ้ต่รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลทัว่ประเทศทีนิ่ยมใชน้ํ้ามนัเบนซนิกม็ี

สดัสว่นของรถทีใ่ชด้เีซลเพิม่ขึน้จาก 24% เป็น 31% ภายใน 10 ปี นําไปสู่การใชน้ํ้ามนัดเีซลทีเ่ตบิโตสงูขึน้อย่างมาก 

เช่นในช่วงปี 2012 ทีม่กีารตรงึราคาน้ํามนัดเีซลที ่30 บาท/ลติร ยอดขายน้ํามนัดเีซลขยายตวัถงึ 7%YOY  

จาํนวนรถยนตนั์ง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีเป็นเครือ่งยนตดี์เซลของไทยมีสดัส่วนเพ่ิมสงูขึน้  

 

                                                           
2 ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีป่ล่อยออกมา สาํหรบัการขนส่งสนิคา้หนกั 1 ตนั ระยะทาง 1 กโิลเมตร ของรถบรรทุก รถไฟดเีซล และเรอื

คอนเทนเนอร ์เท่ากบั 59 กรมั 21 กรมั และ 10 กรมั ตามลาํดบั จากขอ้มลูของ World Shipping Council  

จํานวนรถยนตน์ ั�งส่วนบุคคลไมเ่กนิ 7 คน จดทะเบยีนสะสม
หนว่ย: ลา้นคัน

หมายเหตุ: คดิเฉพาะรถทีใ่ชเ้ชื�อเพลงิเบนซนิและดเีซล
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มูลของกรมการขนส่งทางบก
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นโยบายการตรงึราคาน้ํามนัดีเซล เป็นสาเหตหุน่ึงท่ีทาํให้การใช้น้ํามนัดีเซลเพ่ิมสูงขึน้  

 

 

มลพิษฝุน PM 2.5 ท่ีคอนขางสูงยังมาจากปจจัยท้ังดานคุณภาพน้ํามันดีเซล และคุณภาพ
เคร่ืองยนต โดยมาตรฐานบังคับของน้ํามันดีเซล และรถดีเซลขนาดใหญรุนใหมของไทยยัง
ต่ํากวามาตรฐานสากล อีกท้ังรถดีเซลของไทยสวนใหญเปนรถเกา ปจัจุบนัไทยใชน้ํ้ามนัดเีซล

มาตรฐานยโูร 4 ทีก่าํหนดค่าซลัเฟอรไ์ม่เกนิ 50 ppm3 ซึง่มาตรฐานยงัค่อนขา้งตํ่าเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น เช่น เกาหลี

ใตใ้ชม้าตรฐานยโูร 6 มาตัง้แต่ปี 2014 หรอืจนีเริม่ใชม้าตรฐานยโูร 6 แลว้เมื่อตน้ปี 2019 อย่างไรกต็าม แมท้ีผ่่านมา

ไทยจะยกระดบัคุณภาพน้ํามนัดเีซลเป็นมาตรฐานยโูร 4 แต่ยงัไดร้บัประโยชน์ไม่เตม็ทีเ่พราะมรีถดเีซลเก่าทีเ่ครื่องยนต์

ไม่มปีระสทิธภิาพวิง่อยู่เป็นจาํนวนมาก ซึง่จากสถติพิบว่ารถบรรทุกและรถโดยสารของไทยทีส่ว่นใหญ่ใชน้ํ้ามนัดเีซล

นัน้เป็นรถเก่าทีม่อีายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไป คดิเป็นสดัสว่นถงึ 71% ของรถบรรทุกและรถโดยสารทัง้หมด สว่นใน

กรุงเทพฯ มอียู่ 56% ดงันัน้จงึตอ้งเพิม่ความเขม้งวดของการตรวจสอบการปล่อยไอเสยีของรถเหล่าน้ี ซึง่กฎหมาย

กาํหนดใหร้ถบรรทุกสว่นบุคคลทีม่อีายุใชง้านครบ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งตรวจสภาพรถก่อนเสยีภาษปีระจาํปี สว่นรถโดยสาร

และรถบรรทกุขนาดใหญ่ตอ้งตรวจสภาพรถทุกปี สาํหรบัรถดเีซลรุ่นใหม่นัน้กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดมาตรฐาน

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ของรถเครื่องยนตด์เีซลขนาดใหญ่หรอืรถบรรทุกอยู่ทีม่าตรฐานยโูร 3 เท่านัน้  

                                                           
3 ppm ย่อมาจาก parts per million 

ยอดขายนํ �ามนัดเีซล และราคาขายปลกีนํ �ามนัดเีซลของไทย
หนว่ย: ลา้นลติร (แกนซา้ย) บาท/ลติร (แกนขวา)

ทีม่า:  การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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รถบรรทุก และรถโดยสาร ซ่ึงใช้น้ํามนัดีเซลเป็นหลกั ส่วนใหญ่เป็นรถเก่าท่ีมีอายุมากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 

 

 

ฝุ่ น PM 2.5 ท่ีเกิดจากดีเซลของไทยมีสาเหตมุาจากสดัส่วนการใช้น้ํามนัดีเซลท่ีค่อนข้างสูง อีกทัง้คณุภาพ

น้ํามนัดีเซลไทยอยูท่ี่มาตรฐานยูโร 4 ในขณะท่ีคณุภาพของรถเครือ่งยนตดี์เซลขนาดใหญ่บงัคบัท่ี

มาตรฐานยโูร 3 

 

ทีม่า: ขอ้มลูของ สถาบันนโยบายพลังงาน มหาวทิยาลัยชคิาโก The International Council on Clean Transportation, 
EPPO, CEIC 

  

อนิเดยี จนี ไทย เกาหลี

ความหนาแน่นของ PM 2.5 
เฉลีย่ทัว่ประเทศ ปี 2016
(ไมโครกรัม/ลบ.เมตร)

54 39 31 24

สัดส่วนการใชนํ้�ามันดเีซลต่อ
นํ�ามันปิโตรเลยีมทั�งหมด ปี 
2016

37% 30% 42% 17%

ค่าเฉลีย่ซัลเฟอรใ์นนํ�ามนั
ดเีซล ปี 2018 (PPM) 50 <15 50

(ยโูร 4) <15

ระดับการปล่อยไอเสยีของ
รถบรรทกุใหม่ ปี 2018 
(เทยีบกับมาตรฐานยูโร)

ยูโร 4 ยูโร 5 ยโูร 3 ยูโร 6
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ตัวอยางนโยบายจีน ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันดีเซลใหดีข้ึน ตรวจสอบการปลอยไอเสียใหได
ตามมาตรฐาน จนีซึง่มปีญัหามลพษิตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลก สามารถลด PM 2.5 ในปี 2018 ลง 9.3%YOY เหลอื 

39 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร3

4 โดยมกีารเพิม่คุณภาพน้ํามนัดเีซลใหป้ล่อยซลัเฟอรไ์ดไ้ม่เกนิ 10 ppm จากเดมิ 50 ppm 

และล่าสดุในเดอืนมถุินายน 2018 จนีไดอ้อก China VI emission standard กาํหนดใหร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ทีว่าง

จาํหน่ายในตลาดหลงัเดอืนกรกฎาคม 2021 จะตอ้งตดิตัง้เครื่องกรองฝุน่จากดเีซล (Diesel Particulate Filters: DPF) ซึง่

คาดว่าจะสง่ผลใหก้ารปล่อย PM 2.5 จากรถบรรทุกลดลงกว่าระดบัในปจัจุบนัถงึ 82% ภายในปี 2030 สาํหรบัเมอืงใหญ่

ของจนีไดอ้อกมาตรการลดมลพษิของตวัเองเช่นกนั เช่น ปกักิง่หา้มรถบรรทุกดเีซลทีไ่ม่ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสยี

วิง่เขา้ถนนวงแหวนที ่6 ของปกักิง่ และกวางโจวกาํลงัพจิารณาหา้มรถบรรทุกต่างๆ วิง่เขา้ในตวัเมอืง สว่นรถอืน่ๆ ให้

ใชร้ะบบป้ายทะเบยีนเลขคู่-เลขคี ่ในวนัทีม่กีารประกาศแจง้เตอืนมลพษิทางอากาศเขา้สูร่ะดบัสงูสุด เป็นตน้ 

 

เมืองใหญในยุโรปจํากัดการใชรถดีเซล สวนแบงการตลาดของรถดีเซลในยุโรปมีแนวโนม
ลดลง หลงัจากทียุ่โรปมเีรื่องอือ้ฉาวของรถยนตด์เีซล (dieselgate scandal) ในปี 2014 ทีร่ถดเีซลของผูผ้ลติหลาย

ค่ายในยุโรปถูกตรวจพบว่าปล่อยไนโตรเจนออกไซด ์ซึง่มผีลต่อการก่อตวัของ PM 2.5 มากเกนิกว่าทีก่ฎหมายกาํหนด

ถงึ 10 เท่า รวมไปถงึกรณีศาลสหรฐัฯ แจง้จบั Volkswagen โทษฐานตดิตัง้ซอฟตแ์วรโ์กงการทดสอบค่ามลพษิของ

เครื่องยนตด์เีซล TDI ในขณะทีอ่งคก์รระหว่างประเทศ International Council on Clean Transportation ทาํการทดสอบ

การปล่อยไอเสยีของรถยนตท์ัว่ยุโรปกว่า 7 แสนคนั 4,850 โมเดล สรุปว่ารถยนตด์เีซลปล่อยมลพษิมากกว่ารถยนต์

เบนซนิ และแมแ้ต่รถยนตด์เีซลมาตรฐานยโูร 6 ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด กย็งัปล่อยมลพษิเกนิกวา่ทีก่ฎหมาย

กาํหนดถงึ 2 เท่า สง่ผลใหเ้กดิการต่อตา้นการใชร้ถยนตด์เีซลซึง่กระทบต่อยอดขายรถยนตด์เีซลทีม่สีว่นแบ่งการตลาด

ลดลงตามลาํดบั ปจัจุบนัยุโรปมค่ีามาตรฐานของ PM 2.5 จาํกดัไม่ใหเ้กนิ 25 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร และหลายเมอืง

ใหญ่มมีาตรการปรบัปรุงคุณภาพอากาศโดยจาํกดัการขบัขีร่ถดเีซล เช่น กรุงลอนดอนกาํหนด Ultra Low Emission 

Zone (ULEZ) ในใจกลางกรุงลอนดอนทีอ่นุญาตใหร้ถดเีซลมาตรฐานยโูร 64

5 เขา้มาวิง่ไดเ้ท่านัน้ และในปี 2021 จะขยาย 

ULEZ ครอบคลุมไปยงัลอนดอนชัน้ใน อกีทัง้ภายในปี 2040 จะหา้มไม่ใหร้ถดเีซลวิง่ในสหราชอาณาจกัร 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 ระดบั PM 2.5 ต่อปี ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะนําคอืไม่เกนิ 10 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
5 รถดเีซลมาตรฐานยโูร 6 แตกต่างกนัในแต่ละยีห่อ้ และโมเดล แต่ส่วนใหญ่จะหมายถงึรถยนต์ดเีซลส่วนบุคคลใหมต่ัง้แต่เดอืนกนัยายน 

2014 และรถดเีซลทีจ่ดทะเบยีนใหมต่ัง้แต่ปี 2015 
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ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนตดี์เซลส่วนบุคคลมีแนวโน้มลดลงในยุโรป 

 

สาํหรบัไทย ภาครฐัได้ออกมาตรการระยะสัน้ซ่ึงยงัแก้ท่ีปลายเหตุ เช่น เพ่ิมความถ่ีในการทาํความสะอาดถนน 

ฉีดพ่นน้ําในอากาศ แจกหน้ากากอนามยั N95 หยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าชัว่คราว ทาํฝนเทียม เป็นต้น สาํหรบั

มาตรการระยะยาว อีไอซีมองว่ายงัคงต้องลงรายละเอียดและผลกัดนัมาตรการต่างๆ ให้เป็นรปูธรรม เช่น ใน

ด้านคณุภาพของเครือ่งยนตดี์เซล ต้องเข้มงวดเรือ่งการตรวจสภาพรถ และปล่อยควนัดาํสาํหรบัรถดีเซลเก่า 

ส่วนมาตรฐานรถดีเซลรุ่นใหม่ควรพิจารณาควบคู่ไปกบัมาตรฐานของน้ํามนัดีเซล โดยยกระดบัเป็นมาตรฐาน

ยูโร 5 หรอื 6 ให้เหมือนกนัจึงจะได้ประโยชน์เตม็ท่ี นอกจากน้ี นโยบายแทรกแซงราคาดีเซล ต้องคาํนึงถึงนัย

ยะของการบิดเบือนการตดัสินใจซ้ือประเภทของเครือ่งยนตซ่ึ์งจะนําไปสู่การใช้น้ํามนัดีเซลท่ีมากเกินไป ไม่

เป็นไปตามกลไกตลาด รวมไปถึงมาตรการเสริมอ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมสดัส่วนไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 และ 

B20 ซ่ึงจะเพ่ิมสดัส่วนของไบโอดีเซลท่ีทาํมาจากพืชมากขึน้ การเปล่ียนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าและไฮบริดแทน

ดีเซล การจดัโซนน่ิงจาํกดัจาํนวนรถบรรทุกหรอืรถยนตเ์ข้าเมือง ควบคู่ไปกบัการแก้ปัญหาจากสาเหตอ่ืุน

นอกเหนือจากการแก้ปัญหาด้านดีเซล เช่น ห้ามเผาขยะ วสัดทุางการเกษตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศได้อย่าง

ยัง่ยืน 

 

 

By :      ดร. ศวิาลยั ขนัธะชวนะ (sivalai.khantachavana@scb.co.th) 

 Economic Intelligence Center (EIC)   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 EIC Online: www.scbeic.com 

 Line: @scbeic 

สดัส่วนรถยนตส์่วนบุคคลจดทะเบยีนใหมท่ี�เป็นเครื�องยนตด์เีซล
หนว่ย: %

ทีม่า: ขอ้มูลของ Association Auxiliaire De L’Automobile
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