คุยกับนายก EVAT
โดย ดร. ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

การแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง

PM2.5
ผ่านมาตร
การภาคการขนส่ง
และยานยนต์

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ในช่ ว งเดื อ นต้ น ปี คนไทยทั้ ง ประเทศเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง
อันตรายของมลพิษฝุ่นละออง (Particulate Matter) โดยเฉพาะ 
PM2.5 ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ของฝุ่ น ละอองที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า 2.5
ไมโครเมตร หรือไมครอน หากพิจารณาที่ต้นเหตุของฝุ่นละออง
PM2.5 แหล่งปฐมภูมสิ ว่ นใหญ่เกิดจากการเผาไหม้จากเครือ่ งยนต์
การเผาไหม้ในโรงงาน การเผาไหม้ในที่โล่งจากการทำ�การเกษตร
หรือขยะ เป็นต้น
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ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลว่าแหล่งปฐมภูมิ
ของฝุ่ น ละออง PM2.5 ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
มาจากมลพิ ษ ของยานยนต์ ที่ อ ยู่ บ นท้ อ งถนนโดยเฉพาะจาก
เครื่องยนต์ดีเซล อย่างที่ทราบกันดีในกทม.มีการจราจรที่ติดขัด
และหนาแน่นมาก ซึ่งเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ที่มีการเติบโตของ
จำ�นวนยานยนต์บนท้องถนนเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแต่มกั ขาดการบริหารจัดการในเรือ่ งของการขนส่งที่
มีประสิทธิภาพและทำ�ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ตามมา
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี
ค่าฝุน่ ละออง PM2.5 จะเพิม่ สูงขึน้ กว่าช่วงอืน่ เนือ่ งมาจากสภาวะ
อากาศที่ค่อนข้างหยุดนิ่งและมีอุณหภูมิเย็นกว่า ทำ�ให้การถ่ายเท
ของมลพิ ษ ในอากาศที่ ไม่ เ อื้ อ อำ� นวยและแขวนลอยอยู่บนชั้น
บรรยากาศทีเ่ ราหายใจเข้าไป เมือ่ เราหายใจเอาฝุน่ ละออง PM2.5
เข้าไปในร่างกายในระดับที่สูง (WHO แนะนำ�ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ไม่ควรเกิน 25 µg/m3) อย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้เกิดอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ โดยทางการแพทย์ ไ ด้ มี ก ารยื น ยั น ว่ า จะทำ � ให้ มี
ความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น

การบริหารการจราจร
ในช่วงติดขัด

ประเด็นหนึง่ ทีส่ �ำ คัญคือ การเกิดการจราจรทีต่ ดิ ขัด ทำ�ให้
รถยนต์ ที่ ใช้ เ ครื่ อ งยนต์อยู่กับที่และปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ
การแก้ปัญหาระยะยาว เช่น การส่งเสริมให้ลดการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลและหันมาใช้การขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ตามในเขต
กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะหลาย
สายแต่กว่าจะเสร็จสิน้ ทัง้ หมดคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี หากสังเกต
จะเห็นว่าปัญหาการจราจรส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ เป็นช่วงเวลาเฉพาะ
เช่น ในช่วงเช้าและเย็น โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมของโรงเรียน
หากบริหารจัดการการจราจรทัง้ ระบบและลดความต้องการใช้ถนน
ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้จะสามารถบรรเทาปัญหาจราจรลงได้บ้าง
โดยขอยกตัวอย่าง ดังนี้
Car Sharing “การบริหารจัดการให้ลูกหลานไป
		 โรงเรียนพร้อมกัน” เช่น
			
Car Pool “บ้านใกล้ ฉันไปด้วย” เช่น ส่งเสริม
ให้ ผู้ ป กครองที่ มี บ้ า นใกล้ ร่ ว มมื อ กั น โดยอาจจะ
ตกลงกันที่จะสลับกันไปรับส่งนักเรียน เพื่อลดการ
ใช้รถยนต์ในเส้นทางเดียวกัน เป็นต้น  
		
School Bus “รถโรงเรียน พาสุขสันต์” ส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีบริการรถโรงเรียนที่มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
			
Walk to School Together “เดินไปเรียน
ฉันกับเธอ” ส่งเสริมให้มีการเรียนใกล้โรงเรียน
ในรัศมีที่สามารถเดินหรือใช้จักรยานได้
Peak Management “บริหารจัดการช่วงเวลาเร่ง
		 ด่วน” ควรมีการบริหารจัดการช่วงเวลาที่มีจราจร
หนาแน่น ยกตัวอย่าง เช่น โรงเรียนจะเข้าเรียนใกล้
เวลากัน ขอให้ทุกโรงเรียน ไม่จำ�เป็นต้องเข้าโรงเรียน

พร้อมกัน โรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ควรมีเวลาเข้า-เรียน
แตกต่างกัน
Work at Home “ทำ�งานที่บ้าน” หน่วยงานควรมี
ช่วงเวลาทำ�งานยืดหยุ่น (Flexible working hour)
ในการทำ � งานของบุ ค ลากรที่ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเข้ า มา
สามารถเริ่มงานหรือเลิกงานในช่วงเหมาะสม และให้
สามารถทำ � งานที่ บ้ า น ในบางวั น และเวลา โดยมี
การตกลงกับหน่วยงานที่ชัดเจน และประเมินจาก
ความสามารถเป็นหลัก
School at Home “เรียนทีบ่ า้ น” เริม่ ให้มกี ารจัดการ
การเรี ย นการสอนแบบผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต อาจจะ
เริ่มจาก โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ให้มีอย่างน้อย
1 วัน ในหนึ่งอาทิตย์ และจัดให้มีระบบที่สามารถ
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างครู อาจารย์ และ
นักเรียน ได้ด้วย
Congestion Charge Zone “เขตรถติด” หาก
พยายามแก้ทุกวิธีแล้วแต่ไม่สามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรได้ ควรพิจารณากำ�หนดเขตควบคุมรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คลขึ้ น โดยเลื อ กจากบริ เ วณที่ มี ร ะบบ
การขนส่ ง มวลชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ แ ล้ ว เพราะ
ผู้เดินทางมีทางเลือกได้ ทั้งนี้ควรมีการสร้างให้เกิด
จุดเชือ่ มต่อของการเดินทางเข้าสูร่ ะบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีความสะดวกสบาย เช่น จุดจอดรถบริเวณสถานี
รถไฟฟ้า เป็นต้น

การปรับมาตรฐานยานยนต์ใหม่
ไปสู่ EURO 5/6

ตอนนี้ประเทศไทยมีการใช้รถใหม่ปีละประมาณ 1 ล้าน
คัน ซึ่งหาก “รถใหม่ทั้งหมดขยับเป็น ยูโร 5 และ ยูโร 6 ให้เร็ว
ทีส่ ดุ ” จะเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษได้เร็วขึน้ ทัง้ นีห้ ากมีตน้ ทุน
ที่สูงขึ้นทางผู้ผลิตคงที่ต้องมาช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้
“ควรเร่งให้เกิดนํ้ามันมาตรฐานยูโร 5 ขึ้นในประเทศโดยเร่ง
ด่วน” ซึง่ นํา้ มันยูโร 5 จะมีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ (Sulfur) ลด
ลงอยู่ที่ 10 ppm โดยปัจจุบันมีกลุ่มรถยนต์ยูโร 5 และ 6 ใน
ประเทศ ที่สามารถใช้เชื้อเพลิง EURO 5 ได้จำ�นวนหนึ่งนั้นหมาย
ถึงตอนนีป้ ระเทศเสียโอกาสการลดมลพิษในรถยนต์กลุม่ นีอ้ ยู่ จาก
ข้อมูลของสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบนั มีรถยนต์ที่
เป็นมาตรฐานยูโร 5 จำ�นวน 61 รุ่น  (ที่มา  HYPERLINK “http://
www.car.go.th/new/Euro5” http://www.car.go.th/new/
Euro5 ) และมาตรฐานยูโร 6 จำ�นวน 127 รุ่น (ที่มา  HYPERLINK
“http://www.car.go.th/new/Euro6” http://www.car.
go.th/new/Euro6 )
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สรุปข้อเสนอแผนกลยุทธ์แก้ไขปัญหา PM2.5 ในภาคการขนส่งและยานยนต์
1. การใช้เทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาด
สำ�หรับยานยนต์ใหม่

3. มาตรการการจัดการรถใช้งานและรถเก่า

2. การใช้เชื้อเพลิงสะอาด

4. มาตรการลดการเดินทางจากการใช้ยานยนต์

ผลักดันให้เกิดการปรับมาตรฐานของยานยนต์ใหม่
ไปสู่ EURO 5 และ EURO 6 ให้เร็วที่สุด
กำ�หนดให้ยานยนต์สาธารณะใหม่เป็นยานยนต์
ไฟฟ้าทั้งหมด  
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนสามารถใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า
ส่วนบุคคลได้ในราคาที่เหมาะสม
กำ � หนดเป้ า หมายในการยกเลิ ก การจำ � หน่ า ย
ยานยนต์เครื่องยนต์
ปรั บ มาตรฐานเชื้ อ เพลิ ง ตามข้ อ กำ � หนดของ
EURO 5 ซึ่งมีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ (Sulfur)
ลดลงอยู่ที่ 10 ppm
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เช่น
เอทานอล และไบโอดีเซล
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีมลพิษ เช่น ไฟฟ้า
และไฮโดรเจน

ควรกํ า หนดมาตรการควบคุ ม มลพิ ษ รถยนต์
ใช้งานอยู่อย่างเข้มงวด และมีการกำ�จัดรถเก่าที่
หมดสภาพ   
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บำ � บั ด ไอเสี ย ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
บำ�บัดไอเสีย และ Diesel Particulate Filter
(DPF) ในรถยนต์เก่า
ส่ ง เสริ ม ให้ ช่ ว ยกั น ดู แ ลบำ � รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์
อย่างสมํ่าเสมอ เและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ขับขี่ให้ประหยัดเชื้อเพลิง
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชน
สาธารณะที่มีคุณภาพดี และสร้างให้เกิดจุดเชื่อม
ต่อของการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีความสะดวกสบาย
ส่งเสริมการใช้จักรยาน หรือการเดินเท้าสำ�หรับ
การเดินทางระยะสั้น
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจร

ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ควบคู่พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทยเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนาทีม่ กี ารเจริญเติบโด
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แน่นอนนั้นหมายถึงจำ�นวนยานยนต์
ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า
ดั ง นั้ น “การส่ ง เสริ ม การใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า อย่ า งจริ ง จั ง จะ
เป็นการช่วยลดปัญหา PM2.5 ของประเทศในระยะยาว” ยก
ตัวอย่าง เช่น กำ�หนดให้ยานยนต์สาธารณะใหม่ทั้งหมดต้องเป็น
ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น รถโดยสารไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างไฟฟ้า และรถแท็กซี่ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในราคา
ทีเ่ หมาะสมและควรหารือกับทุกภาคส่วนในการตัง้ เป้าการยกเลิก
การจำ�หน่ายยานยนต์เครือ่ งยนต์ในอนาคต เพือ่ ให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยควร
มีการพิจารณาควบคู่ไปการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงแดด หรือพลังงานลม เป็นต้น
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หวังว่าการที่เกิดวิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 จะทำ�ให้เรา
ทุกคนเห็นถึงความสำ�คัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
ทั้งนี้เราคงหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ต้องควบคูไ่ ปกับการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อมของประเทศร่วม
กันทุกคน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

