
จุลสารพลงังานทดแทน
เปลี่ยนผานสูยานยนตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงชีวภาพอยางย่ังยืน

ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนกันยายน 2564



คํานิยม 

“ยานยนตที่จดทะเบียนใหมเปนยานยนตไรมลพิษ ZEV ไดทั้งหมดในป 2035 “ เปนสิ่ง    

ทาทายวงการพลังงานมากครับ อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากอุตสาหกรรมหน่ึง ก็

เห็นจะเปนอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย นอกจากน้ีกระทบตอ

เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ไรออย ไรมันสําปะหลัง ถาหากมองผิวเผินก็อาจจะมองวา

เปนวิกฤต แตในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอ เช้ือเพลิงชีวภาพถือเปนเช้ือเพลิงคารบอนตํ่าที่จะ

มาเปนตัวชวยที่สําคัญในการเปลี่ยนผาน จากยุกตของเครื่องยนตสันดาปภายในไปสูยาน

ยนตไฟฟาและยานยนตไรคนขับในอนาคตของประเทศไทย สําหรับ จุลสารพลังงาน

ทดแทนฉบับที่ 5 น้ี จะกลาวถึงวา ถึงแมยานยนตไฟฟาจะมาแรงและเร็วมาก แตยังคงมี

บางภาคสวนใหญที่ยังจําเปนตองใชเช้ือเพลิงชีวภาพอยู เน่ืองจากไมสามารถนําเอา

เทคโนโลยียานยนตไฟฟามาใชไดในเวลาอันใกลน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับน้ีจะ

เปนตัวจุดประกายไอเดียของพวกเราชาว พพ. เพื่อทําโครงการที่เกิดคุณูปการตอ

ประเทศไทยของเราตอไปครับ 

         กิตติพร โปซ้ิว 

      ผูเรียบเรียง  
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การขนสงไทยกับการเปลี่ยนผานสูยานยนตไฟฟาดวยเช้ือเพลิงชีวภาพอยางย่ังยืน 

มีตัวเลข 2 ตัวที่เราตองรูจักเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ 51 พันลาน และ 0 

โดย 51 พันลาน คือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยในแตละป สวนเลข 0 

คือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เราอยากใหเปน เราตองหยุดปลอยกาซเรือน

กระจก เด๋ียวน้ี!! แตถาทําไมได เราก็มีเครื่องมือ และเทคโนโลยี ทั้งที่มีอยูและที่ยังไมมีใน

ปจจุบัน  ซ่ึงถาทําเร็วเราก็รอดเร็วข้ึน ดังน้ันอาจสรุปไดเราวามี 3 ทางที่จะรอดจากวิกฤต

ภูมิอากาศ 

1. ปลอยกาซเรือนกระจกเปน 0 

2. ใชเทคโนโลยีที่มีอยู เชน แสงอาทิตย ลม และอื่นๆ ใหเร็วที่สุด 

3. สรางเทคโนโลยีใหมที่จําเปน ดังน้ี 

- Hydrogen produced without emitting carbon 

- Grid-Scale electricity storage that can last a full season 

- Electrofuels 

- Advance biofuels 

- Zero carbon cement 

- Zero carbon Steel 

- Plant – and cell-based meat and diary 

- Zero – carbon fertilizer 

- Next-generation nuclear fusion 

- Nuclear fusion 

- Carbon capture (Both direct air capture and point capture) 

- Underground electricity transmission 

- Zero-cabon plastics 

- Geothermal Plastics 
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- Pumped hydro 

- Thermal Storage 

- Drough-and flood-tolerant crops 

- Zero-carbon alternatives to palm oil 

- Coolants that don’t contain F-gases 

ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ี จะไดนํามาพูดถึงในฉบับถัดไป และในสวนบทความน้ีจะไดกลาวถึง

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสง ซ่ึงประกอบดวย การขนสงขนาด เล็ก 

และการขนสงขนาดใหญ วาจะสามารถใหยานยนตที่จดทะเบียนใหมเปนยานยนตไร

มลพิษ ZEV ไดทั้งหมดในป 2035 ไดจริงหรือไม และเช้ือเพลิงชีวภาพที่ พพ. ไดสงเสริม

ไปแลวน้ันจะไปในทิศทางใด 

โอกาสของยานยนตไฟฟาแตละประเภทในการแทนท่ีเครื่องยนตสันดาปภายใน 

ประวัติศาสตรของมวลมนุษย เราเดินทางโดยไมใชเช่ือเพลิงฟอสซิล เราเดิน ข่ีสัตว และ

ลองเรือใบ จากน้ันในป ค.ศ. 1800 เราเริ่มที่จะใชรถไฟ เรือไอนํ้า โดยใชถานหินเปน

เช้ือเพลิง และภายใน 1 ศตวรรษ รถไฟสามารถเดินทางขามทวีป เรือสามารถเดินทาง

ขนสงคนและสินคาขามมหาสมุทร มาถึงปลายศตวรรษที่ 19 มีรถยนตใชแกส และในตน

ศตวรรษที่ 20 การขนสงทางอากาศเขามามีบทบาทมากข้ึน  

ถึงแมวาเราใชเวลา 200 ป ต้ังแตเริ่มมีการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลสําหรับการขนสงเปนครั้ง

แรก ซ่ึงทําใหเราตองพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล มากจนกลายเปนเช้ือเพลิงหลัก ปจจุบันเรา

ตองการลดปริมาณคารบอนที่ปลอยจากการขนสง 8.2 พันลานตัน ซ่ึงมลพิษจากการ

ขนสงมาจากประเทศที่ร่ํารวย แตประเทศเหลาน้ันไดผานจุดสูงสุดของการปลอยมลพิษ

มาแลวกวาทศวรรษ และกําลังลดลง มาถึงวันน้ีการปลดปลอยคารบอนจากการขนสงมา

จากประเทศกําลังพัฒนา เน่ืองมาจากประชากรที่เพิ่มข้ึน กําลังรวยข้ึน และซ้ือรถมากข้ึน 
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ประเทศจีนเปนตัวอยางที่ดี โดยมลพิษจากการขนสงของจีนเพิ่มข้ึน 2 เทาในชวง

ทศวรรษที่ผานมา 

 

 

รูปที่ 1 การปลดปลอยคารบอนภาคขนสงของประเทศตางๆ 

:IEA World Energy Outlook 2020 

 

เราจะยังคงใชประโยชนจากการขนสงไดโดยไมกระทบตอสภาพภูมิอากาศไดอยางไร เรา

มีเทคโนโลยีทั้งหมดแลวยัง และเราตองการนวัตกรรมอะไรใหมๆบาง ถาจะตอบคําถามน้ี 

จะตองลงลึกไปวามลพิษมาจากไหนกอน มลพิษภาคขนสงมาจากรถยนต รถบรรทุก 

เครื่องบิน เรือ และอื่นๆ ซ่ึงเปาหมายเราคือทําใหทุกภาคสวนเปนศูนย  
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รูปที่ 2 มลพิษภาคขนสง: International Council on ocean transport 

 

รถยนตสวนบุคคล  

รถยนตสวนบุคคลมีสัดสวนการปลอยมลพิษที่มากที่สุด ซ่ึงทั้งโลกมีรถยนตสวนบุคคล

ประมาณหน่ึงพันลานคัน เฉพาะป 2018 ปเดียว มีรถยนตสวนบุคคลเพิ่มข้ึน 24 ลานคัน 

เน่ืองจากการเผาไหมนํ้ามันจะเกิดกาซเรือนกระจก เราจึงตองการเช้ือเพลิงที่ทําจาก

คารบอนในอากาศปจจุบัน หรือพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ไปพรอมๆกัน ไมใชเช้ือเพลิงจาก

คารบอนเมื่อหลายพันลานปกอนอยางเช้ือเพลิงฟอสซิล การใชเช้ือเพลิงทางเลือกที่ใช

คารบอนที่มีอยูบนบรรยากาศปจจุบัน คือการใช ไบโอดีเซล หรือ เอทานอล ซ่ึงไบโอ

ดีเซลของไทยผลิตจากปาลมนํ้ามัน เอทานอล ผลิตมาจากขาวโพด ออย และมัน

สําปะหลัง อยางไรก็ตาม เอทานอลจากขาวโพดจะไมใชวิธีที่คารบอนตํ่า  เพราะการ

เพาะปลูก การกลั่น ก็กอใหเกิดมลพิษดวยเหมือนกัน และการปลูกพืชพลังงานยังทําใหมี

การทําลายปาเพื่อปลูก แตหากจะไมใหสงผลกระทบ พืชที่ปลูกจะตองไมใชเพื่อเปน

อาหาร เชน การใชเศษเหลือจากฟารมเชน ซังขางโพด ผลผลิตพลอยไดจากการผลิต

กระดาษ  ชานออย หรือขยะ  
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ปจจุบันเราสามารถหาซ้ือรถยนตไฟฟาจาก Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, 

Ford, Honda, Hyundai, JaGuar, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, 

Porsche, Renault, Smart, Tesla, Volkswagen, รวมไปถึงรถจีนและอินเดีย  ถึงแมวา

ราคาจะแพงแตในชวงปที่ผานมาราคาไดลดไปมาก เน่ืองจากการลดลงของราคา

แบตเตอรี่ (87% จากป 2010) รวมไปถึงการใหเครดิตทางภาษี และการตอบรับจาก

รัฐบาลในการลดมลพิษบนถนนให เปนศูนย เชน เปรียบเทียบรถยนตผลิตโดย 

Chevrolet : Malibu ใชแกส และ Bolt EV ใชไฟฟา เมื่อเทียบทีกํ่าลังใกลเคียงกัน  Bolt 

แพงกวา  

 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบยานยนตไฟฟากับยานยนตสันดาปภายใน 

  

แตราคาหากหมายรวมถึงราคาในการเปนเจาของ ไมใชแคราคาซ้ือ จะพบวา รถยนต EV 

ตองการการบํารุงรักษานอยกวา แตอีกแงหน่ึงดวยราคาที่แพงกวา ซ่ึงก็ทําใหประกันมี

ราคาแพงกวาดวย คาดวาภายในป 2030 ราคารถยนตไฟฟาและรถยนตใชนํ้ามันใน

อเมริกาจะมีราคาที่สามารแขงขันกันได แตในประเทศไทยอาจตองชากวาน้ัน เพราะการ

แขงขันก็ข้ึนอยูกับราคานํ้ามัน และปจจัยอื่นๆดวย อยางไรก็ตามการใชยานยนตไฟฟา
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เพื่อลดมลพิษน้ันจะตองผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดดวยจึงจะชวยลดการปลดปลอย

กาซเรือนกระจกได 

 

รถขยะ รถบรรทุก รถบัส และรถ 18 ลอ  

นาเสียดายที่แบตเตอรี่ยังไมสามารถใชไดกับรถบรรทุกและรถบัสที่วิ่งระยะทางไกลๆ 

เน่ืองจากยากที่จะใชกําลังไฟฟากับการเดินทางไกลโดยไมชารต และใชกําลังมาก 

เน่ืองจากนํ้าหนักของแบตเตอรี่ การเก็บพลังงานไดจํานวนจํากัด สวนรถบัสในเมือง รถ

ขยะ ที่วิ่ง     ไมไกลสามารถใชแบตเตอรี่ได เน่ืองจากมีการวิ่งระยะทางสั้นๆ และจอดที่

เดิม ทําใหวางแผนระบบชารตได ในเสิ่นเจ้ิน ประเทศจีน มีคน 12 ลานคน จะตองใชรถ

บัส 16,000 คัน หรือ 2 ใน 3 ของแทกซ่ี  ดวยปริมาณรถบัสที่มากน้ีคาดวา รถบัสไฟฟา

จะแขงขันไดภายในทศวรรษน้ี  

แตหากจะเดินทางระยะทางไกลและบรรทุกนํ้าหนักดวย จะตองเพิ่มจํานวนแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่ดีที่สุดในปจจุบันมีพลังงานนอยกวานํ้ามันเบนซิน 35 เทา น่ัน

หมายถึงตองใชนํ้าหนักแบตเตอรี่มากกวานํ้าหนักนํ้ามัน 35 เทา ซ่ึงหากตองการใช

รถบรรทุกวิ่ง 600 ไมล โดยชารตครั้งเดียว จะตองเพิ่มแบตเตอรี่ และบรรทุกนอยลง 25 

% ซ่ึงหากจะวิ่ง 900 ไมล จะไมสามารถบรรทุกไดเลย 

เรือและเครื่องบิน  

ทําไมเราไมสามารถใชแบตเตอรี่กับเครื่องบินเจต เน่ืองจากเมื่อเครื่องบินเจตบินข้ึน 

นํ้าหนักของเช้ือเพลิงจะอยูประมาณ 20-40% ของทั้งหมด การใชแบตเตอรี่ตองใช

นํ้าหนักแบตเตอรี ่35 เทา จึงเปนไปไมได  
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เครื่องบินไฟฟาที่ดีที่สุดในปจจุบัน สามารถบรรทุกคนได 2 คน ความเร็วสูงสุด 210 ไมล

ตอช่ัวโมง บินได 3 ตอการชารต 1 ครั้ง แตการบรรทุกคน ดวยเครื่องโบอิ้ง 787 บรรทุก

ผูโดยสาร 296 คน ดวยความเร็ว 650 ไมลตอช่ัวโมง บิน 20 ช่ัวโมง โดยไมเติมเช้ือเพลิง 

แบตเตอรี่ มีคุณภาพดีข้ึนแตยังยากที่จะใชกับงานน้ี และเชนเดียวกันสําหรับเรือบรรทุก

สินคา ซ่ึงเรือขนสงทั่วไปจะสามารถบรรทุกไดมากกวาเรือไฟฟา 200 เทา และวิ่งไดไกล

กวาถึง 400 เทา อยางไรก็ตามการเปลี่ยนมาใชเช้ือเพลิงทางเลือกจะสามารถชวยลด

มลพิษไดมาก เพราะการใชเรือขนสงปลอยมลพิษถึง 3% ของมลพิษทั้งหมด แตโชคไมดี

ที่ นํ้ามันที่ใชในเรือบรรทุกสินคาเรียกวา  Bunker Fuel น้ันถูกมาก เพราะมันเปนผล

พลอยไดจากการกลั่นนํ้ามัน ซ่ึงเราควรใชเรือบรรทุกสินคาพลังงานนิวเคลียร เรื่องความ

ปลอดภัยน้ันไมนาเปนหวงนักเน่ืองจากเรือดํานํ้าและเครื่องบินบรรทุกทางทหารก็ใช

พลังงานนิวเคลียรไปแลว 

บริษัทและนักวิจัยไดเสนอหลายแนวทางเชน การผลิตไฮโดรเจนโดยใชไฟฟา การใช

พลังงานแสงอาทิตย หรือสาหรายที่ผลิตไฮโดรเจน ทางเลือกสําหรับการลดมลพิษในภาค

ขนสงคือการใชยานยนตไฟฟาใหมากที่สุด และใชเช้ือเพลิงทางเลือกที่ราคาถูกกับที่เหลือ  

 

 ยานยนตไฟฟา VS เช้ือเพลิงชีวภาพ  

การใชยานยนตไฟฟา เปนแนวทางหน่ึงในการลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดใน

ภาคขนสง การเปลี่ยนผานดานเช้ือเพลิงในยานยนตของประเทศไทยจําเปนตองทําอยาง

คอยเปนคอยไป การเปลี่ยนผานจะเกิดประโยชนสูงสุดตอสิ่งแวดลอม ก็ตอเมื่อไฟฟาที่

ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด มาจากพลังงานสะอาดแลวเทาน้ัน ซ่ึงไมใชเรื่องงาย ทํา

อยางไรใหเช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงมีหวงโซอุปทานเปนเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของ

ประเทศ ยังคงดําเนินตอไปไดคูกับการเปลี่ยนผานน้ีอยางยั่งยืน ตามที่ไดกลาวถึงไปแลว

วาเราจะไมสามารถใชแบตเตอรี่กับรถบรรทุกและเรือขนาดใหญได หรือแมกระทั่ง
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รถบรรทกุขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใชกันมากในประเทศไทย และผูเรียบเรยีงเห็นวาจุด

น้ีคือจุดของการเปลี่ยนผานสูการใชยานยนตไฟฟาของประเทศไทย โดยสามารถรักษา

ตลาดของเช้ือเพลิงชีวภาพและชวยเหลือเกษตรกรไวได และคอยๆ เปลี่ยนผานไปอยาง

มั่นคง และยั่งยืน 

 

ไบโอดีเซล 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพานิช 13 แหง รวมกําลังผลิต 

8,532,242 ลิตรตอวัน แตผลิตจริงที่ประมาณ 5 ลานลิตรตอวัน มีการใชงานเฉลี่ยสูงสุด

ในป 2563 ปริมาณ 5.11 ลานลิตรตอวัน โดยนโยบายใหนํ้ามันดีเซล B10 แทน B7 

ต้ังแตตุลาคม 2563 โดยราคาอยูที่ประมาณ 40 บาทตอลิตร โดยในจํานวนรถยนตดีเซล 

11 ลานคัน เปนรถยนตที่ใชบรรทุกถึงประมาณ 70 % ซ่ึงสวนน้ีจะยังคงตองใชนํ้ามัน ไบ

โอดีเซลตอไป ทั้งน้ีกรมธุรกิจพลังงานจะประกาศใชนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน Euro5 ในวันที่ 

1 มกราคม 2567 ซ่ึงในปจจุบันสัดสวนที่ยอมรับไดของการผสมไบโอดีเซลสําหรับรถ 

Euro5 อยูที่ 7%  

 

เอทานอล 

นอกจากน้ียังมีโรงงานผลิตเอทานอล 26 แหง ซ่ึงสวนใหญผลิตจากกากนํ้าตาล และมัน

สําปะหลัง รวมกําลังผลิตทั้งหมด 5,970,000 ลิตรตอวัน มีการใชงานเฉลี่ยสูงสุดในป 

2563 ปริมาณ 4.45 ลานลิตรตอวัน ราคาเอทานอลอยูที่ประมาณ 24 บาทตอลิตร ซ่ึงยัง

แพงกวาตางประเทศอยางบราซิลและอเมริกาเกือบ 2 เทา จึงไมมีการสงออกเอทานอล 

ทั้งน้ีปริมาณรถยนตเบนซินรวมจักรยานยนตประมาณ 30 ลานคัน ในสวนน้ีสามารถใช

ยานยนตไฟฟาไดเกือบทั้งหมด  
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การลดคารบอนผานยานยนตไฟฟาและเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ประเทศไทยมีโครงสรางทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาการประกอบยานยนตสันดาปภายในมา

ยาวนาน เราพัฒนาจนสามารถสงเสริมใหมีการใชเช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงปลดปลอยคารบอน

ตํ่า อีกทั้งเปนการใชคารบอนที่อยูบนพื้นผิวโลกในปจจุบันอยางเอทานอลและไบโอดีเซล 

ซ่ึงถือวามีประโยชนกับทั้งผูประกอบการช้ินสวนยานยนต เกษตรกร และอุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพ ไดอยางลงตัวและยั่งยืน เพียงแตตองเพิ่มสัดสวนเช้ือเพลิงชีวภาพใน

นํ้ามันและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต  ใหสามารถใชเช้ือเพลิงชีวภาพได 100%  

ยานยนตไฟฟาไมใชอนาคต แตเปนสวนหน่ึงของอนาคต เหมือนกับที่ไฮโดรเจน ไบโอ

ดีเซลและเอทานอลเปน ซ่ึงเราไมควรพึ่งพาเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึงแตเพียงอยาง

เดียว แผนการใชยานยนตไฟฟาควรสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทน และควรเพิ่มและ

ลดสัดสวนควบคูกันไป  

รายงานจากสถาบันวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล IMECHE ไดเปรียบเทียบยานยนตไฟฟากับ

ยานยนตพลังงานอื่นๆ 5 ประเภท โดยวิเคราะหต้ังแตตนทางของแหลงกําเนิดพลังงาน 

ต้ังแตการขุดเจาะ การผลิต และการขนสงเช้ือเพลิง ไปจนถึงการขับเคลื่อนรถยนต และ

การผลิตยานยนตน้ันๆ ซ่ึงมีความสําคัญเมื่อเปรียบเทียบการปลดปลอยคารบอนของแต

ละชนิดเช้ือเพลิง ซ่ึงอาจแบงข้ันตอนการปลอยคารบอนออกเปน 2 ข้ันตอน 

ข้ันตอน Well to Tank คือปริมาณคารบอนที่ปลอยโดยการใชเช้ือเพลิงที่ขุดจากใตดิน

เติมลงในถังนํ้ามันของยานยนต  

ข้ันตอน Tank to wheel คือปริมาณคารบอนที่ปลอยจากการสันดาปเช้ือเพลิงใน

เครื่องยนตในการทําใหลอหมุน  

ในรายงานระบุวาหาก 
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วิเคราะห Well to Wheel  

ยานยนตที่เติมไบโอดีเซล 100% ปลอยคารบอนนอยกวายานยนตไฟฟาที่ใชแบตเตอรี่

(รวมข้ันตอนการผลิตยานยนต) โดยยานยนตไฟฟาจะปลอยคารบอน 57 กรัม/ตาราง

กิโลเมตร เมื่อชารตกับไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในขณะที่ยานยนตดีเซลจะ

ปลอยคารบอน 140 กรัมตอตารางกิโลเมตร และเบนซินที่ 171 กรัมตอตารางกิโลเมตร 

โดย IMECHE ประมาณการวาการปลอยคารบอนของยานยนตเช้ือเพลิงชีวภาพ 100% 

จะอยูที่ 45 กรัมตอตารางกิโลเมตร  

การวิเคราะห Tank to Wheel 

ในเทอมของ Tank to Wheel ยานยนตไฟฟาปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย แตเมื่อ

เปลี่ยนเปนยานยนตที่ใชเช้ือเพลิงชีวภาพ 100% คารบอนที่ถูกปลอยมาจะถูกชดเชยโดย

วัตถุดิบที่นํามาผลิตเช้ือเพลิงที่มาจากธรรมชาติในปจจุบัน 

อยางไรก็ตามการใชยานยนตไฟฟาจะสงผลดีตออากาศในเมืองและทองถ่ินที่ใชยานยนต

ไฟฟา ซ่ึงปจจุบันยานยนตสันดาปภายในที่ใชเช้ือเพลิงชีวภาพ 100% น้ันยังไมมี 

นอกจากน้ีในรถบรรทุกขนาดใหญก็ยังคงตองใชเครื่องยนตสันดาปภายในอยู 

ดังน้ันทางออกสําหรับยานยนตขนาดใหญอยางรถบรรทุกจะยังคงเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ความทาทายของพลังงานหมุนเวียน : เช้ือเพลิงชีวภาพ VS ยานยนตไฟฟาใน

เยอรมนี 

ยานยนตไฟฟาถือเปนเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับการขนสงที่ยั่งยืน การใชเช้ือเพลิง

ชีวภาพในยานยนตสันดาปภายในก็เปนทางหน่ึงในการสรางความยั่งยืนในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก โดยปราศจากการใชแบตเตอรี่ราคาแพง การชารตที่ตองใชเวลา 

และระยะการขับข่ีที่จํากัด การเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระหวางทั้ง 2 

เทคโนโลยีน้ี จะตองเปรียบเทียบทั้งวัฏจักรชีวิต ซ่ึงผลปรากฏวา รถดีเซลที่ใชไบโอดีเซล
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จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวายานยนตไฟฟาซ่ึงอางอิงสัดสวนพลังงานของ

ประเทศเยอรมนี แตการใชนํ้ามันไบโอดีเซลก็มีขอเสียเปรียบในแงการทําใหนํ้ามี

สารอาหารมากเกินไป เกิดพืชนํ้าและนํ้าขาดออกซิเจน การใชยานยนตไฟฟาที่ชารตดวย

พลังงานหมุนเวียนจึงสงผลดีตอสิ่งแวดลอมที่สุด 

 

รูปที่4 อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอกิโลเมตร 

 

รูปที่5 การปลอยกาซเรอืนกระจกทั้งวัฏจักรชีวติของยานยนตที่ใชเช้ือเพลิงชนิดตางๆ 
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ไมวาจะเปนยานยนตเช้ือเพลิงชีวภาพหรือยานยนตไฟฟา ถือเปนสิ่งสําคัญในการขนสง

อยางยั่งยืน รถยนตมาตรฐานยูโร 6 มีการปลดปลอยมลพิษนอยมาก และเมื่อใชกับ

เช้ือเพลิงชีวภาพ จะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดโดยไมตองใชแบตเตอรี่ราคา

แพง และโครงสรางพื้นฐานในการชารต ในกรณีของยานยนตไฟฟาสามารถใชไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนไดหลากหลายชนิดที่ปกติแลวไมสามารถใชเพื่อการขนสงได ดังน้ัน

การรักษาสมดุลของกาซเรือนกระจกของยานยนตไฟฟาดวยการเพิ่มสัดสวนการผลิต

พลังงานหมุนเวียน จะเปนการดีกวาการใชเช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อการขนสงแตเพียงอยาง

เดียว 

อยางไรก็ตามการพัฒนายานยนตไฟฟายังคงตองพัฒนาความหนาแนนของพลังงานและ

อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ซ่ึงยานยนตยูโร6 ไดพัฒนาไปมากจึงสามารถยังคงใชไดกับ

ยานยนตขนาดใหญเปนอยางดี ดังน้ันจึงยังคงตองมียานยนตเช้ือเพลิงชีวภาพควบคูกับ

การใชยานยนตไฟฟาที่ใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในชวงการเปลี่ยนผานจากยุกต

สันดาปภายในสูยุกตยานยนตไฟฟาอยางยั่งยืน 
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