
ผลกระทบของการขนสงที่มีผลตอสภาวะโลกรอน :  
กรณศีึกษาการสงออกสินคายางพาราไปยังประเทศจีน 

พัฒนา เจียรวิริยะพันธ1 และ องอาจ เลี้ยงพันธุสกุล1  

บทคัดยอ 

 การขนสงสินคายางพาราเพื่อการสงออกไปยังประเทศจีน ที่นับวันจะทวีปริมาณมากขึ้นเปนลําดับ เปน

ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอปรากฏการณภาวะโลกรอน อันสบืเนื่องมาจากการใชทรัพยากรน้ํามันในการขนสงที่เกิดการเผา

ไหมและปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ออกมาทําลายชั้นบรรยากาศ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกับภาคธุรกิจและสิ่งแวดลอม ดังแสดงใหเห็นจากระยะทางขนสงที่เพิ่มขึ้นจะทําใหปริมาณ 

CO2 และตนทุนคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นอยางสัมพันธกัน และแสดงใหเห็นวาการขนสงที่เพิ่มสูงขึ้นทาํใหไทยจําเปนตองใช

ทรัพยากรปาไมหรือการใชพลังงานทดแทนอยางเชนแสงอาทิตยสูงขึ้น เพื่อรักษาระดับคารบอนเครดิตหรือมูลคา

คารบอนเครดิตที่ไทยพึงไดรับ หรือตองสูญเสียไปเพิ่มมากขึ้นอยางสัมพันธกันดวย  
คําสําคัญ: การขนสง  ยางพารา  ประเทศจีน  ภาวะโลกรอน  คารบอนไดออกไซด 

บทนํา 
 จากรายงานการศึกษาของ คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change : IPCC) ของสหประชาชาติในป ค.ศ. 2007 
ที่ตีพิมพลงในวารสารสารคดีโดยวันชัย (2550) กลาววา การเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) อยางมากมายไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้น 
การสลายตัวของธารน้ําแข็ง ภาวะภัยแลง น้ําทวม ไฟปา พายุหมุนการระบาดของโรคชนิดตางๆ ซึ่ง
ในแตละปจะมีประชากรกวา 160,000 รายทั่วโลก ปวยตายจากภาวะโลกรอน (Global Warming) 
อันสงผลตอความสูญเสียอยางใหญหลวงทั้งตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงภาค
ธุรกิจไปจนถึงหนวยครัวเรือน ปญหาเหลานี้ทําใหทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญของภาวะโลกรอน
จนเปนที่มาของพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่เรียกรองใหนานาประเทศทั่วโลกใหความรวมมือ
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (green house gas) อันเปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน 
โดยสาเหตุหลักรอย 90 มาจากกิจกรรมของมนุษยที่ปลดปลอย CO2 ขึ้นสูชั้นบรรยายการ ซึ่งรอยละ 
40 มาจากภาคโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคืออาคาร สํานักงาน ศูนยการคา บานพักอาศัยคิด
เปนรอยละ 31 การขนสงทั้งทางบก ทางอากาศและทางน้ํา รอยละ 22 ที่เหลืออีกรอยละ 4 มาจาก
ภาคเกษตรกรรม วิธีการแกไขปญหาตางๆ ถูกนําออกมาใชอยางมากมายไมวาจะเปนการเรียกรอง
ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา การเลือกใชพลังงานทางเลือกที่ปลอย CO2 ต่ํา 
(Low carbon energy) รวมไปถึงการเสริมสรางมาตรการสรางแหลงดูดซับ CO2 (Carbon 
Offering) ซึ่งมาตรการดังกลาวลวนไดรับการผลักดันออกมาในเชิงนโยบาย แตในทางปฏิบัติแลวยัง
                                                            
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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นับไดวาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายตางๆ ยังนอยมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมตางๆ ที่มนุษยกระทําใหเกิด 
CO2   

ความตื่นตัวดังกลาวไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในองคกรกรระหวางประเทศเทานั้น แตในหลาย
ภาคสวนทั้งในระดับครัวเรือนเอง หนวยธุรกิจหรือภาคการเกษตรตางใหความสําคัญกับภาวะโลก
รอน และมีความพยายามที่จะตอบสนองตอนโยบายของพิธีสารเกียวโต หนึ่งในกิจกรรมหนึ่งที่ถูก
หยิบยกขึ้นมากลาวถึงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน ที่จะมีสวนชวยเหลือภาวะดังกลาว นั่นก็คือ
กระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส (Logistics) ในแงของการพัฒนาปรับปรุงระบบการขนสง
นั่นเอง  

สําหรับประเทศไทย ดวยความที่เปนสังคมเกษตรกรรม แมวาจะมีสัดสวนในการปลอย 
CO2 ในกลุมของภาคการเกษตรนอยที่สุดก็ตาม แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาการเคลื่อนยายผลิตผล
ทางการเกษตรจะไมมีสวนที่เกี่ยวของกับการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงไดเลย โดยเฉพาะในราย
สินคาเกษตรที่สําคัญอยางยางพารา ที่ไมไดจํากัดการขนสงเพียงเฉพาะในประเทศเทานั้น หากแตมี
การขนสงเคล่ือนยายไปยังนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะจีนผูบริโภครายใหญที่มีความตองการ
วัตถุดิบยางพาราจากไทยเปนจํานวนมาก โดยมีโลจิสติกสเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ 

ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการโลจิสติกสในแงของการขนสงยางพารา คือ 
การพยายามสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการใชพลังงานและทรัพยากรในการขนสงใหดี
ที่สุด รวมถึงทางเลือกในการเลือกใชพลังงานทดแทน ที่ยังคงรักษาระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันใหคงอยูดังเดิม อันสอดคลองกับขอเรียกรองในพิธีสารเกียวโตทั้งส้ิน แตในปจจุบันการศึกษา
ดานการขนสงโลจิสติกสตางๆ กลับถูกศึกษาและพัฒนาขึ้นเพื่อมุงสนองตอบตอภาวะการแขงขัน
ทางธุรกิจเพียงอยางเดียว โดยละเลยสิ่งที่เปนปญหาใหญกับสังคมในโลกปจจุบันอยางกรณีภาวะ
โลกรอน ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงนาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่มีสวนชวยหรือกระตุนใหวงการธุรกิจ
ตางๆ หันมาใหความสนใจกับผลกระทบจากกระบวนการขนสงตอสภาวะโลกรอนจากระบบขนสง 
โลจิสติกส มากกวาการมุงหวังเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันเพียงอยางเดียวตอไป 

วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบตนทุนการขนสง ปริมาณของ CO2 ที่ถูกปลอยออกมา 

มูลคาคารบอนเครดิตที่ตองสูญเสียหรือไดมา ปริมาณพื้นที่ปาที่ใชในการดูดซับ CO2 และจํานวน
ของพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถนํามาใชเปนพลังงานชดเชย จากการใชเชื้อเพลิงดีเซล ในการ
ขนสงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย ใน 2 กรณีคือ กรณีบรรทุกสินคายางพาราเต็มลํารถ และกรณีวิ่ง
รถเปลา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและรายงานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
ชองทางการสงออกสินคายางพารา เสนทางการขนสง จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิง
คณิตศาสตรวิเคราะห ดวยการประเมินระยะทางตามชองทางการขนสงตางๆ จากตัวเลขของ 
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กรมทางหลวง (2551) และประเมินตนทุนคาน้ํามันที่ตองจายจากราคาน้ํามันดีเซลชนิดหมุนเร็ว ณ 
วันที่ 26 มีนาคม 2551 ตามประกาศของกระทรวงพลังงาน (2551) ที่ราคาลิตรละ 30.94 บาท โดย
คิดอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงของรถบรรทุก 10 ลอจากรายงานของ Truck Fanclubs (2551) ที่ระบุ
วารถบรรทุก 10 ลอโดยทั่วไปหากทําการบรรทุกเต็มอัตราจะมีอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงดีเซลที่  
3 กม./ล. และหากเปนรถบรรทุก 10 ลอเปลา จะมีอัตราการเผาผลาญที่ 5 กม./ล. ดังสมการที่ 1 
และ 2 ดังนี้ 

ระยะทางในการขนสง (กม.) 
อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง (ลิตร) = 

อัตราการเผาผลาญน้ํามันเช้ือเพลิง (ล./กม.) 
(1) 

ตนทุนคาน้ํามันเช้ือเพลิง (บาท) = ระยะทาง (กิโลเมตร) x ราคาน้ํามัน (บาท)                                              (2) 

สําหรับการประเมินปริมาณกาซคารบอนที่ถูกปลอยออกมา จะอางอิงขอมูลจาก
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (2551) ที่ระบุวา การเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 1 ลิตร ดวยพาหนะ
ที่ใชเพื่อการคมนาคมและขนสงจะปลดปลอย CO2 ออกมาจํานวน 2.80 กก. ดังแสดงในสมการที่ 3 

ปริมาณ CO2ที่ปลอยออกมา (กก.) = ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่ใช (ล.) x อัตราการปลอย CO2/ลิตร (กก.)             (3) 

สําหรับการคํานวณหาปริมาณพื้นที่ปาที่ใชในการดูดซับ CO2 และจํานวนของพลังงาน
แสงอาทิตยที่สามารถนํามาใชเปนพลังงานชดเชยจากการใชเชื้อเพลิงดีเซล อางอิงจากรายงานของ 
ธีรยุส (2550) ที่ระบุวา หากมีพื้นที่ปา 20 ไร จะกําจัด CO2 ได 2 ตัน อันแสดงถึงการไดคารบอน
เครดิตดวย 2 ตัน และหากมีการใชพลังงานทดแทนแสงอาทิตยแทนน้ํามัน 1 หนวย ก็จะไดคารบอน
เครดิต 0.6 กก. โดยมีราคาซื้อขายคารบอนเครดิตเฉล่ีย 300 บาท/ตัน ดังแสดงในสมการที่ 4, 5  
และ 6 

ปริมาณ CO2 ตามสมการที่ 3 
พื้นที่ปาที่ใชในการดูดซับ CO2 (ไร) = 

1,000 (กก.) 
x พ้ืนที่ปา 20 ไร (4) 

ปริมาณ CO2 ตามสมการที่ 3 
พลังงานแสงอาทิตยทดแทน (หนวย) = 

คารบอนเครดิตจํานวน 0.6 กก. 
(5) 

ปริมาณ CO2 ตามสมการที่ 3 
มูลคาคารบอนเครดิต (บาท) = 

1,000 (กก.) 
x 300 บาท/ตัน (6) 

สําหรับขอบเขตของการศึกษา จํากัดอยูที่เสนทางการขนสงยางพารา เพื่อการสงออกไปยัง
ดานพรมแดนหรือศุลกากรตางๆ ภายในประเทศในชวงระยะเวลาปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อวิเคราะหใหเห็น
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆ จากการดําเนินกิจกรรมการขนสงยางพาราในประเทศไทยไปยังประเทศ
จีน ณ ปจจุบัน 
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ผลการศึกษา 
ในปจจุบัน ชองทางการสงออกยางพาราของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตามรายงานการศึกษาของ องอาจ (2550) มีที่มาจากทางภาคใตของประเทศไทย โดยมีตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ และตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางการซื้อขายหลักเพื่อการ
สงออก และสงออกผานทางชองทางการคาชายแดนตางๆ ไปยังจีนใน 2 ชองทางหลัก ตามรายงาน
ของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (2551) คือ การขนสงทางเรือแบงออกเปน
เสนทางทะเล จะใชเสนทางจากทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือสงขลาผานทะเลจีนใต
ไปยงัฮองกง หรือไปยังทาเรือเมืองหนานหนิง เขตการปกครองอิสระกวางสี ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 วัน และเสนทางแมน้ําโขงจากทาเรือที่ อ.เชียงแสน หรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
เดินทางไปยังทาเรือที่เมืองสิบสองปนนา ในมณฑลยูนนาน เรื่อยไปจนถึงคุนหมิง ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 วัน จากนั้นกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ตอไป อีกชองทางหนึ่งคือ การขนสงทาง
รถยนต ซึ่งมีอยู 5 เสนทาง แตยังไมไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากสภาพเสนทางยังไมเสร็จ
สมบูรณ คือ 

- เสนทางจาก จ.หนองคาย เขาสูเวียงจันทน ประเทศลาว จากนั้นเขาสูประเทศเวียดนาม 
และผานเขาสูประเทศจีน ทางเมืองหนานหนิง เขตการปกครองอิสระกวางสี ระยะทางประมาณ  
950 กม. 

- เสนทางจาก อ.แมสาย จ.เชียงราย เขาสูประเทศพมาทางดานทาขี้เหล็ก ผานเมืองยอง
และเขาสูประเทศจีนทางเมืองเหมิ่นซง เพื่อเขาสูสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน โดยมีระยะทาง  
240 กม. 

- เสนทางจาก อ.แมสาย จ.เชียงราย เขาสูประเทศพมาทางดานทาขี้เหล็ก ผานเมือง 
เชียงตุง แลวเขาสูสิบสองปนนา ประเทศจีน มีระยะทาง 253 กม.  

- เสนทางจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย เขาสูประเทศลาว ผานทางหวยทรายใน หลวงน้ําทา 
บอเตน บอหวาน แลวเขาสูสิบสองปนนา ประเทศจีน มีระยะทาง 254 กม. 

- เสนทางจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน เขาสูประเทศลาว ผานดานหวยโกน ดานน้ําเงิน 
ปากแบง บอเตน บอหาน แลวเขาสูสิบสองปนนา ประเทศจีน มีระยะทาง 300 กม. 

และอีกเสนทางหนึ่งคือ เสนทางรถยนตผานทางดานสะเดา จ.สงขลา ไปยังทาเรือ 
บัตเตอรเวิรธ ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อขนถายยังเรือสินคาและสงตอไปยังประเทศจีนตอไป 
โดย วิเชียร (2551) กลาววา เสนทางนี้มีระยะทางขนสงทางบกเทากับ 152 กม. นับจากพรมแดน
ประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดจะพบวา น้ําหนักบรรทุกและระยะทางการขนสงที่
แตกตางกันนี้เองเปนตัวสะทอนใหเกิดตนทุนคาขนสงที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับระยะทางดังแสดง
ในตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นวาในระยะทางขนสงที่เทากนัหากขนสงยางพาราเต็มลํารถจะมีอัตรา
การเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลที่สูงกวาการวิ่งเที่ยวรถเปลา โดยมีตนทุนที่เกิดขึ้นเทากับราคา
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น้ํามันดีเซลชนิดหมุนเร็วคูณดวยปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งก็คือตนทุนที่จายออกไปจริงเปน
ตัวเงิน อยางไรก็ตามแมเที่ยวรถเปลาจะสูญเสียตนทุนคาน้ํามันที่นอยกวา แตหากพิจารณาในแง
ของคาเสียโอกาสแลว อยางนอยที่สุดก็เทากับมูลคาของสินคาชนิดใดก็ตามที่รถบรรทุก 10 ลอ จะ
สามารถบรรทุกได ณ ชวงเวลานั้นๆ ซึ่งก็คือคาเสียโอกาสของหนวยธุรกิจสงออกหรือผูใหบริการ
ขนสงที่ไดประโยชนจากการใชพาหนะขนสงนั้นๆ นั่นเอง 

ตารางที่ 1 ระยะทาง ปริมาณน้ํามันดีเซล และตนทุนน้ํามันรถบรรทุก 10 ลอ ในการขนสงยางพาราจาก  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไปยังดานศุลกากรสงออกตาง ๆ  

กรณีบรรทุกเต็มลํารถ  กรณีวิ่งรถเปลา 
ปลายทาง 

ระยะทาง  
(กม.) จํานวน (ลิตร) 

ตนทนุน้ํามัน 
(บาท) 

จํานวน (ลิตร) 
ตนทนุน้ํามัน 

(บาท) 
เชียงแสน 1,751.98 583.99 18,068.75 350.40 10,841.25 
เชียงของ 1,740.84 580.28 17,953.86 348.17 10,772.32 
แมสาย 1,752.62 584.21 18,075.35 350.52 10,845.21 
หวยโกน 1,647.91 549.30 16,995.45 329.58 10,197.27 
สะเดา 47.88 15.96 493.80 9.58 296.28 
สงขลา 30.11 10.04 310.53 6.02 186.32 
คลองเตย 934.49 311.50 9,637.71 186.90 5,782.62 
แหลมฉบัง 1,091.73 363.91 11,259.38 218.35 6,755.63 
หนองคาย 1,538.44 512.81 15,866.44 307.69 9,519.87 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
ตารางที่ 2 ระยะทาง ปริมาณน้ํามันดีเซล และตนทุนน้ํามันรถบรรทุก 10 ลอ ในการขนสงยางพาราจาก อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช ไปยังดานศุลกากรสงออกตาง ๆ  
กรณีบรรทุกเต็มลาํรถ  กรณีวิง่รถเปลา 

ปลายทาง 
ระยะทาง 

(กม.) จํานวน (ลติร) 
ตนทุนน้ํามัน 

(บาท) 
จํานวน (ลติร) 

ตนทุนน้ํามัน 
(บาท) 

เชียงแสน 1,601.64 533.88 16,518.25 320.33 9,910.95 
เชียงของ 1,590.49 530.16 16,403.25 318.10 9,841.95 
แมสาย 1,602.28 534.09 16,524.85 320.46 9,914.91 
หวยโกน 1,497.57 499.19 15,444.94 299.51 9,266.96 
สะเดา 232.95 77.65 2,402.49 46.59 1,441.49 
สงขลา 187.03 62.34 1,928.90 37.41 1,157.34 
คลองเตย 784.15 261.38 8,087.20 156.83 4,852.32 
แหลมฉบัง 941.39 313.80 9,708.87 188.28 5,825.32 
หนองคาย 1,388.10 462.70 14,315.94 277.62 8,589.56 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 สําหรับขอมูลในตารางที่ 3 เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงขอผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับส่ิงแวดลอมและทรัพยสินของสังคม ในกรณีของการขนสงเต็มลํารถบรรทุก ดังพิจารณาได
จากปริมาณ CO2 ที่ถูกปลอยออกมาจากกระบวนการเผาผลาญน้ํามันดีเซลในกระบวนการขนสง
ยางพาราเพื่อการสงออกไปยังประเทศจีน เปนที่นาตกใจวา ระยะทางจากตลาดกลางยางพารา
หาดใหญไปยังทาเรือเชียงแสนเพียงเที่ยวเดียวยังสามารถสราง CO2 ออกสูชั้นบรรยากาศไดมากถึง 
1,635.18 กก. ซึ่งหากนํามาคํานวณเปนคารบอนเครดิตที่ประเทศไทยจะไดรับหรือตองสูญเสียไปจะ
มีมูลคาสูงถึง 490.55 บาท/เที่ยว ซึ่งนับวาสูงมากทีเดียว และหากตองการกําจัด CO2 ในปริมาณ
ดังกลาวจําเปนที่ตองใชพื้นที่ปาในการดูดซับกาซดังกลาวมากถึง 16.35 ไร และหากตองการ
ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็วดวยพลังงานแสงอาทิตย ก็จําเปนตองใชพลังงานแสงอาทิตย
มากถึง 2,725.30 หนวย เพื่อลดการปลอย CO2 ออกมาทําลายชั้นบรรยากาศ จึงจะทดแทนการใช
พลังงานเชื้อเพลิงในเที่ยวการขนสงนี้ไดอยางสมบูรณ 

ตารางที่ 3 ปริมาณของ CO2 ที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงดีเซล มูลคาคารบอนเครดิต ปริมาณพื้นทีป่าที่ใชใน 
การดูดซับ CO2 และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยในกระบวนการขนสงยางพาราดวยรถ 10 ลอ จาก 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไปยังดานศุลกากรสงออกตางๆ แบบเต็มลํารถ 

ตนทาง ปลายทาง 
ปริมาณ 

CO2 (กก.) 
มูลคาคารบอน
เครดิต (บาท) 

พื้นที่ปาที่ใชดูดซับ
คารบอน (ไร) 

พลังงานแสง 
อาทิตย (หนวย) 

เชียงแสน 1,635.18 490.55 16.35 2,725.30 
เชียงของ 1,624.78 487.44 16.25 2,707.97 
แมสาย 1,635.78 490.73 16.36 2,726.30 
หวยโกน 1,538.05 461.41 15.38 2,563.42 
สะเดา 44.69 13.41 0.45 74.48 
สงขลา 28.10 8.43 0.28 46.84 
คลองเตย 872.19 261.66 8.72 1,453.65 
แหลมฉบัง 1,018.95 305.68 10.19 1,698.25 

หาดใหญ 

หนองคาย 1,435.88 430.76 14.36 2,393.13 
เชียงแสน 1,494.86 448.46 14.95 2,491.44 
เชียงของ 1,484.46 445.34 14.84 2,474.10 
แมสาย 1,495.46 448.64 14.95 2,492.44 
หวยโกน 1,397.73 419.32 13.98 2,329.55 
สะเดา 217.42 65.23 2.17 362.37 
สงขลา 174.56 52.37 1.75 290.94 
คลองเตย 731.87 219.56 7.32 1,219.79 
แหลมฉบัง 878.63 263.59 8.79 1,464.38 

นครศรีธรรมราช 

หนองคาย 1,295.56 388.67 12.96 2,159.27 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 ขอมูลในตารางที่ 4 เปนเหตุผลเดียวกันกับที่แสดงในตารางที่ 3 แตตางกันตรงที่เปนการวิ่ง
รถเปลา ซึ่งแนนอนวาความสูญเสียที่เกิดขึ้น คงไมเฉพาะแคตนทุนคาน้ํามันที่ตองจายออกไปจริง
เปนตัวเงินเทานั้น แตยังคงมีตนทุนความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติอยางชั้นบรรยากาศที่ถูก
ทําลายลงเทากับปริมาณของ CO2 ที่ปลอยออกไป รวมถึงมูลคาของคารบอนเครดิตที่ตองสูญเสียไป
หรือการไดมา ซึ่งจากการเพิ่มหรือลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงดีเซลดังกลาว ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
แสดงใหเห็นถึงความตองการใชทรัพยากรปาไมที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการดูดซับเพื่อการกําจัด CO2 

ใหหมดไป หรือเพิ่มจํานวนของคารบอนเครดิตที่ไทยควรจะไดรับเพิ่มขึ้นจากการลดการปลอย CO2 
นอกจากการใชพื้นที่ทรัพยากรปาไมแลว พลังงานแสงอาทิตยยังเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาวไดเชนกัน  

ตารางที่ 4 ปริมาณของ CO2 ที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงดีเซล มูลคาคารบอนเครดิต ปริมาณพื้นทีป่าที่ใชใน

การดูดซับ CO2 และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยในกระบวนการขนสงยางพาราดวยรถ 10 ลอ จาก 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไปยังดานศุลกากรสงออกตางๆ แบบวิ่งรถเปลา 

ตนทาง ปลายทาง 
ปริมาณ 

CO2 (กก.) 

มูลคาคารบอน

เครดิต (บาท) 

พื้นที่ปาที่ใชดูด

ซับคารบอน (ไร) 

พลังงานแสง 

อาทิตย (หนวย) 

เชียงแสน 981.11 294.33 9.81 1,635.18 

เชียงของ 974.87 292.46 9.75 1,624.78 

แมสาย 981.47 294.44 9.81 1,635.78 

หวยโกน 922.83 276.85 9.23 1,538.05 

สะเดา 26.81 8.04 0.27 44.69 

สงขลา 16.86 5.06 0.17 28.10 

คลองเตย 523.31 156.99 5.23 872.19 

แหลมฉบัง 611.37 183.41 6.11 1,018.95 

หาดใหญ 

หนองคาย 861.53 258.46 8.62 1,435.88 

เชียงแสน 896.92 269.08 8.97 1,494.86 

เชียงของ 890.67 267.20 8.91 1,484.46 

แมสาย 897.28 269.18 8.97 1,495.46 

หวยโกน 838.64 251.59 8.39 1,397.73 

สะเดา 130.45 39.14 1.30 217.42 

สงขลา 104.74 31.42 1.05 174.56 

คลองเตย 439.12 131.74 4.39 731.87 

แหลมฉบัง 527.18 158.15 5.27 878.63 

นครศรีธรรมราช 

หนองคาย 777.34 233.20 7.77 1,295.56 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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เหลานี้คือมุมมองหนึ่งทางดานตนทุนและสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ดี ในทางเศรษฐศาสตร
ยังคงตองคํานึงถึงคาเสียโอกาสที่จะตองสูญเสียไป เชนเดียวกับที่ไดอธิบายไวขางตน อาทิ เชน 
ความสูญเปลาจากเที่ยวรถบรรทุกเปลาที่ไมไดกอมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตนทุนทรัพยากรที่ตอง
สูญเสียไปหรือไดมาจากการปลอยหรือลดการปลอย CO2 มูลคาของคารบอนเครดิตที่จะไดรับหาก
มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมๆ ที่สามารถใชสิทธิในการปลอย CO2 
ไดภายใตกรอบขอตกลงพิธีสารเกียวโต อันจะสงผลตอความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม หรือคาเสียโอกาสดังกลาวของประเทศไทยในระยะยาวตอไป เปนตน 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
ระยะทางและเสนทางการขนสงที่แตกตางกัน จะมีอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงดีเซลชนิด

หมุนเร็วและปลดปลอย CO2 ออกมาอยางแตกตางกัน รถบรรทุกที่มีการขนสงสินคาเต็มลํารถ
อาจจะมีการปลอย CO2 ออกมามากกวารถบรรทุกเปลาเมื่อเปรียบเทียบในระยะทางเดียวกัน ซึ่ง
หากพิจารณาในแงของผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม รถบรรทุกเปลาจะใชทรัพยากรน้ํามันดีเซลที่
นอยกวารถบรรทุกเต็มลํา รวมถึงใชพื้นที่ปาและหนวยของพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยที่นอย
กวาดวยในการดูดซับ CO2 และรักษาสถานภาพทางดานคารบอนเครดิตใหกับประเทศไทย อยางไร
ก็ตาม หากพิจารณาในแงมุมทางธุรกิจในระยะสั้น รถบรรทุกเปลาจะมีตนทุนคาเสียโอกาสจากการ
ใชประโยชนจากพาหนะดังกลาว ที่สูงกวารถบรรทุกแบบเต็มลํารถ ไมวาจะเปนรายไดที่เกิดจากการ
บรรทุกสินคาหรือบริการ สวนในระยะยาวมูลคาคาเสียโอกาสที่เกิดจากการขายหรือใชคารบอน
เครดิตในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ใหเกิดขึ้นภายใตขอตกลงพิธีสารเกียวโตอีกดวย ดังนั้นการจะ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนจากการใชทรัพยากรในระบบการขนสงรวมกับส่ิงแวดลอม ควรมุงสรางผลิต
ภาพจากการขนสงดวยการพยายามลดความสูญเปลาจากการใชระบบขนสงใหนอยที่สุด เพื่อให
เกิดความคุมคากับส่ิงที่ตองแลกไปอยางเชน ตนทุนน้ํามัน คารบอนเครดิต และคาเสียโอกาสตางๆ 
เปนตน 
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