คุยกับนายก EVAT
โดย ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

นานาประเทศให้คำ�มั่น

ยกเลิกรถยนต์เครื่องยนต์

ในช่วงนี้เริ่มมีกระแสในหลายประเทศประกาศการ
ยกเลิกการจำ�หน่ายรถยนต์เบนซินและดีเซลในอีก 10-20 ปี
ข้างหน้าโดยสาเหตุของการประกาศของแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักตั้งแต่การแสดงความตั้งใจของแต่ละ
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ประเทศที่จะต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนในระดับโลกรวมไปถึง
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นเอง
หนึง่ ในปัญหามลพิษทีเ่ ป็นความกังวลในหลายประเทศ
ขณะนี้ ไ ด้ แ ก่ ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน
หรือ PM2.5 โดยทั่วไปฝุ่นละอองPM 2.5 นั้นมีขนาดเล็กมาก
ไม่ ส ามารถมองด้ ว ยตาเปล่ า และมี ผ ลกระทบต่ อ ร่ า งกาย
มนุษย์ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
เป็นต้น
ทั้ ง นี้ จ ากข้ อ มู ล ในปั จ จุ บั น พบว่ า มี ห ลายประเทศ
ประกาศยกเลิกรถยนต์เครื่องยนต์โดยมีผลตั้งแต่ ค.ศ. 20252040 นั้นหมายถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามา
ทดแทนการใช้รถยนต์เครื่องยนต์นั้นเอง
โดยในช่วงกลางปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2016) ประเทศ
นอร์เวย์ (Norway) น่าจะเป็นประเทศแรกๆ ทีป่ ระกาศยกเลิก
การจำ�หน่ายรถยนต์เบนซินและดีเซล ซึ่งจะเริ่มห้ามจำ�หน่าย
ในปี ค.ศ. 2025 ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา ประเทศ
นอร์เวย์ มีสัดส่วนการจำ�หน่ายรถยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV  
& BEV สูงถึง 29% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดซึ่งถือว่า ขณะนี้
เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของการจำ�หน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามาก
ที่สุดในโลกจากนั้นประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

มีการประกาศยกเลิกการใช้รถยนต์เครื่องยนต์โดยจะเริ่ม
บังคับในปี ค.ศ. 2025 เช่นเดียวกัน
ซึง่ ประเทศเนเธอร์แลนด์มสี ดั ส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ประเภท PHEV   & BEV เป็นอันดับสองของโลก โดยในปี
ค.ศ. 2016 มีการจำ�หน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนประมาณ
6.4% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้เมื่อเดือน ธ.ค.ของ
ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2016) นายกเทศมนตรีของทั้ง 4 เมืองได้แก่
ปารีส (Paris) มาดริด (Madrid) เอเธนส์ (Athens) และ
เม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) ได้ร่วมมือกันประกาศนโยบาย
ห้ ามไม่ ให้ รถยนต์ดีเซลเข้าไปในเขตเมือง ณ งานประชุ ม
สุดยอดนายกเทศมนตรี 40 เมือง (C40 Mayor Summit)
โดยจะเริ่มบังคับใช้ภายในปี ค.ศ. 2025

สำ�หรับประเทศเยอรมนี อินเดีย และสวีเดน มีการ
ประกาศยกเลิกการจำ�หน่ายรถยนต์เครื่องยนต์ ภายในปี
ค.ศ. 2030 ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร
หรือประเทศอังกฤษจะมีการยกเลิกในปีค.ศ. 2040 ทั้งนี้
ประเทศกลุ่มนี้ยังมีการจำ�หน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่
ยังน้อยกว่า 5% ของรถยนต์ใหม่ อย่างไรก็ดีในช่วงเดือน
กันยายนของปีนี้ (ค.ศ. 2017) ประเทศจีนเพิ่งมีการประกาศ
ว่าจะมีแผนการยกเลิกรถยนต์เครื่องยนต์ในไม่ช้า ซึ่งคงต้อง
ติดตามกันว่าจะเริ่มมีผลบังคับในปีใด
ทั้งนี้ คงเริ่มมีคำ�ถามต่อว่า ประเทศไทยควรพิจารณา
ยกเลิ ก การจำ � หน่ า ยรถยนต์ เ ครื่ อ งยนต์ ใ นอนาคตหรื อ ไม่
ประเด็ น ที่ สำ � คั ญ ที่ เราควรพิ จ ารณาคื อ ความรุ น แรงของ
ปั ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ของประเทศไทยยก
ตัวอย่างกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)  
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล ของกรมควบคุ ม มลพิ ษใน
การตรวจวัด PM 2.5 ตั้งแต่กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน
2560 พบว่ามี 6 จังหวัดที่มีค่า PM2.5 อยู่ในช่วง 19-39
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) และ มีค่าเฉลี่ย 1 ปี
เกินค่ามาตรฐานของไทยที่กำ�หนดไว้ที่ 25 มก./ลบ.ม.
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัย
โลกกำ�หนดไว้ 15 และ10 มก./ลบ.ม. ตามลำ�ดับนั้นหมาย
ถึงว่ามีโอกาสที่ในหลายเมืองของประเทศไทยที่ค่า PM 2.5
จะมี ค่ า เกิ น มาตรฐานสากลและเราควรหาวิ ธี ก ารป้ อ งกั น
ร่วมกันก่อนที่จะสายเกินไป
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรเริม่ ตระหนักถึงปัญหา
และสาเหตุของ PM2.5 ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยคำ�ตอบ
ส่วนหนึ่งของสาเหตุของ PM 2.5 นั้นมาจากภาคขนส่งโดย
เฉพาะมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งการส่งเสริมการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าหรือการพิจารณายกเลิกรถยนต์เครื่องยนต์
ในเมื อ งที่ มี ปั ญ หาเป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยบรรเทาปั ญ หา
มลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและลดความรุนแรงของปัญหา
ในอนาคตของประเทศอีกด้วย
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560
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