คุยกับนายก EVAT
โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ปั ญ หาการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ ของยานยนต์ เ ป็ น ประเด็ น
ที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษให้ความสำ�คัญมา
โดยตลอด ในปี ค.ศ. 2009 สหราชอาณาจักร เริ่มมีการ
กำ�หนดความหมายของยานยนต์มลพิษขั้นตํ่าพิเศษ หรือ
Ultra-low Emission Vehicle (ULEV) หมายถึงยานยนต์
ทีป่ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 70 กรัม ต่อกิโลเมตร
จากท่ อ ไอเสี ย จากการวั ด ด้ ว ยการทดสอบบนวั ฏ จั ก ร
การขั บ ขี่ แ บบยุ โรป โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ย านยนต์
ULEV เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการลดการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหามลพิษในหลายเมืองใหญ่
สหราชอาณาจักรและมีค่ามลพิษเกินค่ามาตรฐานที่องค์การ
อนามัยโลกกำ�หนด ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 รัฐบาล
สหราชอาณาจักรมีการประกาศว่าจะห้ามจำ�หน่ายรถยนต์
เครื่ อ งยนต์ ภ ายในปี ค.ศ. 2040 และหลังจากนั้ น หนึ่ ง ปี
ในเดื อ นกรกฎาคม ค.ศ. 2018 กระทรวงคมนาคม

ตั ว อย่ า งแผนและเป้ า หมายสำ � คั ญ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น สู่ ย านยนต์ ไร้ ม ลพิ ษ ในปี
ศ.ศ. 2040 ของสหราชอาณาจักร
ทีม่ า : UK Government Pavilion, Low Carbon Vehicle Event สหราชอาณาจักร
12-13 กันยายน 2561

เส้นทางยานยนต์ ไร้มลพิษ

สหราชอาณาจักรเริ่มในปี ค.ศ. 2040

กลางเมื อ งเมื อ งอ๊ อ กฟอร์ ด (Oxford) ที่ กำ � ลั ง จะถู ก เปลี่ ย นเป็ น
ถนนไร้มลพิษในปี ค.ศ. 2020
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สหราชอาณาจักร ได้มีการจัดทำ�รายงานชื่อว่า The Road
to Zero, Next steps towards cleaner road transport
and delivering our Industry Strategy เป็นรายงานที่
ประกาศนโยบายประเทศและแผนการดำ�เนินงานอย่างเป็น
ทางการ เพื่อนำ�ไปสู่ยานยนต์ไร้มลพิษในปี ค.ศ.2040
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน ค.ศ. 2018
ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม สหราชอาณาจักร ได้จัดงาน
ประชุมสุดยอดยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle
Summit)   ณ เมื อ งเบอร์ มิ ง แฮม (Birmingham) และ
เมื อ งเบดฟอร์ ด (Bedford) สหราชอาณาจั ก ร โดยมี
นางเทเรซา เมย์ (Theresa May) นายกรั ฐ มนตรี ข อง
สหราชอาณาจั ก รเข้ า ร่ ว มงานและประกาศส่ ง เสริ ม ให้
สหราชอาณาจั ก รเป็ น ประเทศผู้ นำ � ที่ มี ศั ก ยภาพในการ

ตัวอย่างแผนและเป้าหมายสำ�คัญ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 2020-2040

รถยนต์ไฟฟ้า 100% ทัง้ รถแท็กซี่ และรถโดยสารไฟฟ้าทีม่ กี ารให้ทดสอบ
ขับขี่ในงาน Zero Emission Vehicle Summit ณ สนามทดสอบ
Millbrook

ออกแบบและผลิตยานยนต์ไร้มลพิษ และตั้งเป้าหมายภายใน
ปี ค.ศ. 2040 รถยนต์ใหม่ในอังกฤษจะเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ
ทั้งหมด โดยมีการเชิญผู้นำ�ประเทศจากหลายประเทศเข้า
ร่วมงาน รวมทั้งประเทศไทยของเราซึ่งนายไพรินทร์ ชูโชติ
ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำ�คณะ
จากประเทศไทยเข้ า ร่ ว มงานและสั ง เกตการณ์ และตั ว
ข้าพเจ้าเองในฐานะผู้แทนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้มี
โอกาสรับเชิญให้เข้าร่วมงานสำ�คัญครั้งนี้ด้วย   นอกจากนี้
บางประเทศหรื อ รั ฐ ได้ มี ก ารร่ ว มลงนามในการประกาศ
เจตนารมณ์เบอร์มงิ แฮมเรือ่ งยานยนต์ไร้มลพิษ (Birmingham
Declaration on Zero Emission Vehicles) ในครั้งนี้
อีกด้วย  

ค.ศ. 2020 มีการลงทุนเงินโดยภาครัฐ 1.5 พันล้าน
ปอนด์ (ประมาณ 64,000 ล้านบาท) เพื่อให้เกิดงานวิจัย
และพัฒนายานยนต์มลพิษขั้นตํ่าพิเศษ หรือ ULEV รวมไป
ถึ ง การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานในการอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า
ถึง 400 ล้านปอนด์ (ประมาณ 17,000 ล้านบาท) เมือง
อ๊อกฟอร์ด นำ�ร่องให้มีพื้นที่ไร้มลพิษ โดยมีแผนจะยกเลิก
ไม่ ใ ห้ ร ถยนต์ เ ครื่ อ งยนต์ วิ่ ง ในกลางเมื อ ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
มลพิษ เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5
ค.ศ. 2021 มีแผนจะกำ�หนดค่าใหม่ของการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนได์ออกไซด์ของยานยนต์ ULEV ไม่เกิน 50  กรัม
ต่อกิโลเมตร
ค.ศ. 2022 ตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์   ULEV ที่ผลิต
ในสหราชอาณาจักร จะต้องเป็นชิน้ ส่วนจากสหราชอาณาจักร
เป็น 50 % ของตัวมูลค่ายานยนต์ทั้งคัน
ค.ศ. 2030 ตั้งเป้าลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 30% เทียบกับการปลดปล่อยในปี ค.ศ.
2021 ตัง้ เป้าให้ยานยนต์ใหม่ทมี่ กี ารจำ�หน่ายต้องเป็นยานยนต์
ULEV อย่างน้อย 50 % ประกอบไปด้วยรถยนต์ 50-70%
และรถตู้ 40 %
ค.ศ. 2035  พัฒนาแบตเตอรี่ให้มีราคา 100 เหรียญ
สหรัฐ (3,300บาท) ต่อกิโลวัตต์-ชม. และพัฒนาค่าความหนา
แน่นพลังงานของแบตเตอรี่ให้ได้ถึง 1,000 Wh/L เพื่อให้
แบตเตอรี่ที่ผลิตภายในสหราชอาณาจักรสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้
ค.ศ. 2040 รถยนต์และรถตู้ใหม่ทั้งหมดต้องเป็น
รถยนต์ไร้มลพิษ
ค.ศ. 2050 คาดว่ารถยนต์และรถตู้ทั้งหมดในสหราช
อาณาจักรเป็นรถยนต์ไร้มลพิษ
สำ�หรับยานยนต์ไร้มลพิษที่มีความเป็นไปได้ได้แก่  
ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 100% และยานยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจน
โดยสหราชอาณาจั ก รมี น โยบายเป็ น กลางทางเทคโนโลยี
(Technology neutral approach) เพื่อให้ถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  แต่หากศึกษาในการงบประมาณที่สนับสนุนในตอนนี้
ค่อนข้างเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีแ่ ละโครงสร้าง
พืน้ ฐานสำ�หรับรถยนต์ไฟฟ้า 100% อย่างไรก็ตามเป้าหมายใน
ปี ค.ศ. 2040 ยังมีเวลาถึง 20 ปี น่าจะทำ�ให้เกิดการแข่งขัน
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไร้มลพิษของ
ผู้ประกอบการที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
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