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มาตรการป้้องกันและจััดการ
ป้ัญหาฝุุ่�นละอองขีนาดเล็ก
(PM2.5) จัากยานยนต์
สำำาหรับป้ระเทศไทย

ปััญหามลพิิษทางอากาศสร้้างผลกร้ะทบเปั็นวง
กวา้งท้�งต่อ่สุขภาพิ สิ�งแวดลอ้ม และเศร้ษฐกิจ การ้เจ็บปัว่ย 
และการ้เสียชีีวิต่ก่อนว้ยอ้นควร้จากปััญหามลพิิษทาง
อากาศ ส่งผลให้สูญเสียผลิต่ภาพิแร้งงานและเสียโอกาส
ในการ้เติ่บโต่ของเศร้ษฐกิจ ข้อมูลจากการ้ศึกษาของ
ธนาคาร้โลกร้่วมก้บ Institute for Health Metrics and 
Evaluation (2016) พิบว่าต่้วเลขจำนวนผู้เสียชีีวิต่ก่อน
ว้ยอ้นควร้จากมลพิิษทางอากาศในปัร้ะเทศไทย ณ ปัี 
พิ.ศ. 2556 สูงถึึง 48,819 คน โดยเพิิ�มขึ�นจากร้ะด้บ 
31,173 คน ในปัี พิ.ศ. 2533 ซึ่ึ�งการ้เสียชีีวิต่อ้นเน่�องมา
จากปััญหามลพิิษทางอากาศส่งผลให้เกิด Welfare loss 
คิดเปั็นมูลค่าสูงถึึง 63,369 ล้านเหร้ียญสหร้้ฐ หร่้อคิด
เปั็นร้้อยละ 6.29 ของ GDP อีกท้�งทำให้เกิดการ้สูญเสีย
ผลิต่ภาพิแร้งงานสูงถึึง 2,361 ล้านเหร้ียญสหร้้ฐ มลพิิษ
ทางอากาศมหีลายชีนดิ มลพิษิทางอากาศมหีลายร้ปูัแบบ
ท้�งฝุุ่่นละออง สาร้ต่ะก้�ว ก๊าซึ่ซึ่้ลเฟอร์้ไดออกไซึ่ด์ ก๊าซึ่
ไนโต่ร้เจนไดออกไซึ่ด์ ก๊าซึ่คาร์้บอนมอนอกไซึ่ด์ ก๊าซึ่
โอโซึ่น ร้วมถึงึสาร้ปัร้ะกอบอนิทร้ยีร์้ะเหยงา่ย โดยมลพิษิ
ทางอากาศแต่ล่ะชีนิดมีความแต่กต่า่งก้นท้�งขนาดอนุภาค 
แหลง่กำเนดิ และการ้ทำให้เกดิโร้คภย้ต่า่งๆ ฯลฯ สำหร้้บ
ปัร้ะเทศไทย หนึ�งในมลพิิษที�ถูึกกล่าวถึึงเป็ันอย่างมาก
ซึ่ึ�งเปั็นที�รู้้จ้กอย่างกว้างขวางค่อ ฝุุ่่นละอองขนาดเล็กที�มี
ขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมคร้อน (PM2.5) ซึ่ี�งมทีี�มาจากกิจกร้ร้ม
ต่่างๆ ของมนุษย์ เชี่น การ้ร่้�อถึอนอาคาร้และสิ�งปัลูก
สร้้าง การ้เผาเศษว้สดุทางการ้เกษต่ร้ การ้คมนาคมและ
ขนส่ง เป็ันต่้น โดยกร้มควบคุมมลพิิษร้ายงานว่าร้ะด้บ
ความเข้มข้นของ PM2.5 ในปัร้ะเทศไทยมีค่าสูงมากและ
สงูกว่ามาต่ร้ฐานโดยเฉพิาะในช่ีวงเด่อนธน้วาคมถึงึเด่อน
มีนาคมของทุกปัี 

การ้ศึกษานี� มุ่งเน้นศึกษามาต่ร้การ้ปั้องก้น
และจ้ดการ้ปััญหา PM2.5 ที�มาจากภาคยานยนต่์ของ
ปัร้ะเทศไทย ปัร้ะกอบด้วย 2 ส่วนหล้ก ได้แก่ การ้
พิิจาร้ณาปัร้ะสิทธิผลของแต่่ละมาต่ร้การ้ในการ้บร้ร้เทา
ปััญหา PM2.5 และการ้วิเคร้าะห์ผลกร้ะทบที�เกิดขึ�นจาก
การ้ดำเนินแต่่ละมาต่ร้การ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้�ง  
5 ภาคสว่น อ้นปัร้ะกอบดว้ย ภาคร้้ฐ ผูผ้ลติ่ร้ถึยนต่ ์ผูผ้ลติ่
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ชีิ�นสว่นร้ถึยนต่ ์โร้งกล้�นน�ำม้น และผูข้้บขี�ร้ถึยนต่/์เจา้ของ
ร้ถึยนต์่ โดยกร้อบของมาต่ร้การ้ที�คาดหว้งปัร้ะกอบ
ด้วย การ้ทำให้คุณภาพิอากาศดีขึ�น การ้สร้้างมาต่ร้ฐาน
คณุภาพิสิ�งแวดลอ้มที�ด ีการ้ดำเนนิมาต่ร้การ้เปัน็ธร้ร้มก้บ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง และมตี่น้ทนุ
การ้ดำเนินมาต่ร้การ้ที�มีความสมเหตุ่สมผล กล่าวค่อ 
ปัร้ะโยชีน์ที�ได้ร้้บจากการ้ดำเนินมาต่ร้การ้ต่้องมากกว่า
ความสูญเสียที�ส้งคมได้ร้้บ

มาต่ร้การ้ที�นำมาวิเคร้าะห์ในการ้ศึกษานี�มี 4 
มาต่ร้การ้หล้ก ปัร้ะกอบด้วย หนึ่่�ง มาต่ร้การ้ยกร้ะด้บ
มาต่ร้ฐานการ้ร้ะบายไอเสียร้ถึยนต่เ์ปัน็มาต่ร้ฐาน Euro 5
สอง มาต่ร้การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐานน�ำม้นเช่ี�อเพิลิงเปั็น
มาต่ร้ฐาน Euro 5 สาม มาต่ร้การ้ Phase-out ร้ถึยนต์่เกา่
ที�มอีายุการ้ใช้ีงานเกิน 15 ปั ีและ ส่� มาต่ร้การ้ Phase-out 
ร้ถึยนต่์เก่าที�มีอายุการ้ใชี้งานเกิน 20 ปัี โดยปัร้ะโยชีน์ที�
คาดหว้งจากการ้ดำเนินมาต่ร้การ้ค่อ ปัร้ิมาณฝุุ่่น PM2.5 
ลดลงเม่�อเปัรี้ยบเทียบก้บกร้ณีที�ไม่ได้ดำเนินมาต่ร้การ้
ใดๆ ข้างต่้น (Base case)  

จากการ้ศึกษาปัร้ะสิทธิภาพิในการ้ลดปัริ้มาณ 
PM2.5 จากท้�ง 4 มาต่ร้การ้ด้วยแบบจำลองการ้ร้ะบาย
สาร้มลพิิษทางอากาศแบบ Tier 2 Top-down Approach 
โดยใชี้ข้อมูลจำนวนร้ถึยนต่์จดทะเบียนท้�งหมดใน
ปัร้ะเทศไทย ณ ปัี พิ.ศ. 2562 จากกร้มการ้ขนส่งทางบก 
ซึ่ึ�งคณะผู้วิจ้ยพิิจาร้ณาเป็ันร้ายมาต่ร้การ้แบบแยกส่วน
ก้น กล่าวค่อ พิิจาร้ณาทีละหนึ�งมาต่ร้การ้ โดยกำหนด
ใหม้าต่ร้การ้อ่�นๆ ที�ไม่ได้พิจิาร้ณาไม่มคีวามเปัลี�ยนแปัลง
จากกร้ณ ีBase case ซึ่ึ�งมปีัร้มิาณการ้ปัล่อย PM2.5 จาก
ยานพิาหนะร้วม 30,459 ต่้น/ปัี จากผลการ้ศึกษาพิบว่า 
มาต่ร้การ้ที�มีปัร้ะสิทธิผลมากที�สุดในการ้ลด PM2.5 ที�
ปัล่อยจากยานพิาหนะค่อ มาต่ร้การ้ Phase-out ร้ถึยนต่์
เก่าที�มีอายุการ้ใชี้งานเกิน 15 ปัี โดยปัร้ิมาณ PM2.5 ที�
ปัล่อยจากยานพิาหนะทกุปัร้ะเภทร้วม 9,442 ต่น้ต่อ่ปั ีซึ่ึ�ง
ลดลง 21,017 ต่้น/ปัี เม่�อเทียบก้บกร้ณี Base case ร้อง
ลงมาค่อ มาต่ร้การ้ Phase-out ร้ถึยนต่์เก่าที�มีอายุการ้
ใชี้งานเกิน 20 ปัี โดยปัร้ิมาณ PM2.5 ที�ปัล่อยจากยาน
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ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย

ร้ป้ที่ 1 ป้ริมาณการป้ล่อย PM2.5 ภายใต�ฉากทัศน์ต่างๆ

พิาหนะทุกปัร้ะเภทร้วม 17,393 ต่น้ต่อ่ปีั ซึึ่�งลดลง 13,066 
ต่้น/ปัี เม่�อเทียบก้บกร้ณี Base case และอ้นด้บที�สามค่อ 
มาต่ร้การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐานน�ำม้นเชี่�อเพิลิงเป็ันมาต่ร้ฐาน 
Euro 5 โดยปัริ้มาณ PM2.5 ที�ปัล่อยจากยานพิาหนะ
ทุกปัร้ะเภทร้วม 22,870 ต่้นต่่อปัี ซึ่ึ�งลดลง 7,589 ต่้น/ปัี 
เม่�อเทียบก้บกร้ณี Base case และมาต่ร้การ้ยกร้ะด้บ
มาต่ร้ฐานการ้ร้ะบายไอเสียของร้ถึยนต์่ใหม่เปัน็มาต่ร้ฐาน 
Euro 5 มีปัร้ะสิทธิผลน้อยที�สุดในการ้ลด PM2.5 โดย
ปัร้ิมาณ PM2.5 ที�ปัล่อยจากยานพิาหนะทุกปัร้ะเภทร้วม 
29,450 ต่้นต่่อปัี ลดลง 1,009 ต่้น/ปัี เม่�อเทียบก้บกร้ณี 
Base case (รู้ปัที� 1)

สำหร้้บการ้วเิคร้าะห์ต้่นทุนต่่อหน่วยของมาต่ร้การ้ 
ก้บปัร้ะสิทธิผลที�เกิดขึ�น (Unit Cost Effectiveness Ratio) 
พิบว่ามาต่ร้การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐานน�ำม้นเชี่�อเพิลิงเปั็น
มาต่ร้ฐาน Euro 5 มีค่า Unit Cost Effectiveness Ratio 
ต่�ำสุดอยู่ที� 1,035,032–1,611,105 บาท/ต่้นของ PM2.5 
ที�ลดลง/ปีั ร้องลงมาค่อ มาต่ร้การ้ Phase-out ร้ถึยนต่เ์กา่
ที�มีอายุการ้ใชี้งานเกิน 15 ปัี และมาต่ร้การ้ Phase-out 
ร้ถึยนต่์เก่าที�มีอายุการ้ใชี้งานเกิน 20 ปัี ร้่วมก้บการ้ให้

เงินอุดหนุนจากร้้ฐในรู้ปัของส่วนลดร้าคาเม่�อซึ่่�อร้ถึยนต์่
ใหม่ที�เปั็นมิต่ร้ก้บสิ�งแวดล้อมมากขึ�น ซึ่ึ�งมีค่า Unit Cost 
Effectiveness Ratio อยู่ที� 14,027,116 บาท/ต่้นของ 
PM2.5 ที�ลดลง/ปัี และ 14,920,182 บาท/ต่้นของ PM2.5 
ที�ลดลง/ปัี ต่ามลำด้บ และมาต่ร้การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐาน
การ้ร้ะบายไอเสียร้ถึยนต่์ใหม่เปั็นมาต่ร้ฐาน Euro 5 เปั็น
มาต่ร้การ้ที�มีค่า Unit Cost Effectiveness Ratio สูงสุด
อยู่ที� 15,851,246 บาท/ต่้นของ PM2.5 ที�ลดลง/ปัี ท้�งนี� 
การ้วิเคร้าะห์ต่้นทุนของการ้ศึกษานี�เป็ันการ้ปัร้ะมาณที�
สงูกว่าความเป็ันจร้งิ เน่�องจากเป็ันการ้พิจิาร้ณาถึงึต้่นทนุ
ที�เพิิ�มขึ�นจากการ้ดำเนินมาต่ร้การ้เพิียงอย่างเดียว ไม่ได้
พิิจาร้ณาถึึงผลปัร้ะโยชีน์ร้่วม (Co-benefit) ปัร้ะกอบด้วย 
ซึ่ึ�งปัริ้มาณ PM2.5 ที�ลดลงจากการ้ดำเนินมาต่ร้การ้ส่งผล
ให้สาร้มลพิิษชีนิดอ่�นๆ ลดลงไปัด้วย นำมาซึ่ึ�งปัร้ะโยชีน์
ต่่อสิ�งแวดล้อม ส้งคม และเศร้ษฐกิจโดยร้วมในร้ะยะยาว 

อย่างไร้ก็ดี แม้ผลการ้วิเคร้าะห์จะแสดงให้เห็น
ความแต่กต่า่งร้ะหวา่งคา่ Unit Cost Effectiveness Ratio 
ของแต่่ละมาต่ร้การ้อย่างมีน้ยสำค้ญ แต่่มิได้หมายความ
ว่าในทางปัฏิิบ้ติ่ควร้เล่อกดำเนินเพีิยงมาต่ร้การ้ใด
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มาต่ร้การ้หนึ�ง เพิร้าะการ้แก้ปััญหา PM2.5 จากภาค
ยานยนต่ใ์หเ้กิดปัร้ะสทิธภิาพิสงูสดุน้�นมาจากการ้ดำเนิน
มาต่ร้การ้ต่่างๆ ควบคู่ก้นไปัอย่างเหมาะสม อาทิ การ้
ดำเนินมาต่ร้การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐานการ้ร้ะบายไอเสีย
ร้ถึยนต่์เปั็นมาต่ร้ฐาน Euro 5 น้�นจะเกิดปัร้ะสิทธิภาพิ
สงูสุดในการ้ลดปัร้มิาณการ้ปัลอ่ย PM2.5 กต็่อ่เม่�อร้ถึยนต่์
มาต่ร้ฐาน Euro 5 ใชี้น�ำม้นเชี่�อเพิลิงที�มีค่ากำมะถึ้นใน
ร้ะด้บที�ต่�ำกว่า 10 ppm ซึึ่�งเป็ันร้ะด้บมาต่ร้ฐาน Euro 
5 ของน�ำม้นเชี่�อเพิลิง กล่าวค่อการ้ยกร้ะด้บสู่มาต่ร้ฐาน 
Euro 5 ควร้ดำเนินไปัพิร้้อมๆ ก้นท้�งส่วนร้ถึยนต์่และ
ส่วนน�ำม้นเชี่�อเพิลิง จึงจะสามาร้ถึร้้กษาร้ะด้บมาต่ร้ฐาน
การ้ปัล่อย PM2.5 ต่ามที�ต่้องการ้ได้

คณะผู้ วิจ้ยนำผลวิเคร้าะห์ค่า Uni t Cost 
Effectiveness Ratio ท้�ง 4 มาต่ร้การ้ปัร้ะมวลร้่วมก้บ
ผลส้งเคร้าะห์การ้ส้มภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้�ง 5 
ภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง และจ้ดทำเป็ันข้อเสนอแนะเชีิง
นโยบายปัร้ะกอบการ้ต่้ดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย 
(Policymaker) ในการ้ดำเนินมาต่ร้การ้หร้่อนโยบายเพิ่�อ
จ้ดการ้ปััญหา PM2.5 ที�เกิดจากภาคยานยนต่์ แบ่งออก
เปั็น 5 ปัร้ะเด็นสำค้ญโดยมีร้ายละเอียดด้งนี�

1. แนวทางการแก�ไขีป้ัญหา PM2.5 แบบ System 
Approach

แนวทางแก้ไขปััญหา PM2.5 จากภาคยานยนต่์
ที�มีปัร้ะสิทธิภาพิมากที�สุดค่อ แนวทางแบบ System 
Approach ซึ่ึ�งเปั็นแนวทางที�ใชี้ก้นอย่างแพิร้่หลายใน
ปัร้ะเทศต่่างๆ เช่ีน ปัร้ะเทศสหร้้ฐอเมริ้กา ปัร้ะเทศ
ญี�ปุ่ัน ปัร้ะเทศต่่างๆ ในสหภาพิยุโร้ปั เป็ันต่้น โดย
ดำเนินมาต่ร้การ้ต่่างๆ ไปัควบคู่ก้น ซึ่ึ�งการ้ดำเนิน
แต่่ละมาต่ร้การ้จะช่ีวยสน้บสนุนซึ่ึ�งก้นและก้นเพ่ิ�อให้
ปัร้ะสทิธิภาพิโดยร้วมสงูสุดในการ้แกไ้ขปััญหา PM2.5 ซึ่ึ�ง
มปีัร้ะสทิธภิาพิมากกวา่การ้ดำเนินมาต่ร้การ้ใดมาต่ร้การ้
หนึ�งเพีิยงอย่างเดียว สำหร้้บกร้ณีนี� ภาคร้้ฐควร้ดำเนิน
มาต่ร้การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐานการ้ร้ะบายไอเสียร้ถึยนต์่ 
ให้เปั็นมาต่ร้ฐาน Euro 5 เพิ่�อร้องร้้บร้ถึยนต่์ใหม่ที�กำล้ง

จะเข้าสู่ร้ะบบ ในขณะเดียวก้นสำหร้้บร้ถึยนต่์ที�อยู่ใน
ร้ะบบแล้ว ควร้ดำเนินมาต่ร้การ้ต่ิดต่้�งอุปักร้ณ์ด้กจ้บฝุุ่่น 
(Diesel Particulate Filter: DPF) ก้บร้ถึยนต่์ที�มาต่ร้ฐาน
การ้ร้ะบายไอเสยีต่�ำกวา่ Euro 5 ร้วมถึึงดำเนนิมาต่ร้การ้
ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐานน�ำม้นเชี่�อเพิลิงไปัสู่มาต่ร้ฐาน Euro 5 
ซึ่ึ�งเป็ันน�ำม้นเชี่�อเพิลิงที�มีค่ากำมะถึ้นต่�ำมากๆ (Ultra-
Low-Sulfur-Fuel: ULSF) ที� 10 ppm โดยยิ�งค่ากำมะถึ้น
ในน�ำม้นเช่ี�อเพิลิงต่�ำมากๆ จะยิ�งทำให้ปัร้ะสิทธิภาพิใน
การ้ลด PM2.5 มากขึ�น โดยจะเกิดปัร้ะสิทธิภาพิสูงสุด
หากใชี้ร้ถึยนต่์มาต่ร้ฐาน Euro 5 คู่ก้บน�ำม้นมาต่ร้ฐาน 
Euro 5 นอกจากนี� การ้ศึกษาของ World Bank (2019) 
ร้ายงานว่า การ้ใช้ีน�ำม้นเชี่�อเพิลิงที�มีค่ากำมะถึ้นสูงจะ
ทำให้อุปักร้ณ์ DPF อุดต่้นเร้็วกว่ากำหนด ร้วมถึึงส่งผล
ให้เกิดความผิดปักต่ิในการ้ทำงานของเคร้่�องยนต่์ นำมา
ซึ่ึ�งการ้เพิิ�มต่้นทุนบำรุ้งร้้กษาให้ก้บผู้ใชี้ร้ถึยนต์่ เพิร้าะ
ฉะน้�นการ้กำหนดร้ะยะเวลาเปัลี�ยนผ่านในการ้ดำเนิน
มาต่ร้การ้ (Timing) ที�เหมาะสมจึงมีความสำค้ญอย่างยิ�ง
เพิ่�อปัร้ะสิทธิภาพิสูงสุดในการ้ลด PM2.5 และการ้สร้้าง
ผลกร้ะทบน้อยที�สุดต่่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ไม่ควรป้ระกาศใช้�เฉพาะมาตรการใดมาตรการหน่่ง
เท่านั�น

ถึงึแมว้า่ผลการ้ศึกษาจะชีี�ให้เห็นว่ามาต่ร้การ้ยก
ร้ะด้บมาต่ร้ฐานน�ำม้นเชี่�อเพิลิงจาก Euro 4 ไปั Euro 5 
จะเปั็นมาต่ร้การ้ที�มีค่า Unit Cost Effectiveness Ratio 
ต่�ำที�สุด แต่่ไม่ควร้เล่อกดำเนินมาต่ร้การ้ด้งกล่าวเพิียง
มาต่ร้การ้เดียวเท่าน้�น ภาคร้้ฐควร้พิิจาร้ณาการ้ดำเนิน
มาต่ร้การ้อ่�นๆ ควบคู่ก้นไปัด้งเหตุ่ผลที�ชีี�แจงในข้อ 1 
ท้�งการ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐาน Euro ของร้ถึยนต์่และน�ำม้น
เชี่�อเพิลิงซึ่ึ�งเปั็นสิ�งที�กำล้งจะเข้าสู่ร้ะบบ ร้วมถึึงการ้ออก
นโยบายต่่างๆ เพิ่�อจ้ดการ้ร้ถึยนต่์ที�อยู่ในร้ะบบแล้วท้�ง
ร้ถึยนต่์ที�มีอายุการ้ใชี้งานสูงและร้ถึยนต่์ที�มาต่ร้ฐานต่�ำ
กว่า Euro 5 เชี่น การ้ปัร้้บโคร้งสร้้างภาษีร้ถึยนต่์ปัร้ะจำ
ปัีให้มีอ้ต่ร้าสูงขึ�นเม่�ออายุการ้ใช้ีงานของร้ถึยนต่์เพิิ�มขึ�น 
การ้ Phase-out ร้ถึยนต์่ที�มีอายุการ้ใช้ีงานสูง การ้เพิิ�ม
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ความเข้มงวดในการ้ต่ร้วจสภาพิร้ถึยนต่์เม่�อต่่อทะเบียน
ร้ถึยนต่์ปัร้ะจำปัี เปั็นต่้น 

3. การ Phase-out รถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้�งานเกิน 
15 ป้ ีหรอื 20 ป้ ีควรให�ความสำำาคญัทีป่้ระเดน็ด�านความ
เหล่อ่มลำ�า (Inequality) เน่อ่งจัากผู้้�ใช้�รถยนตเ์กา่จัำานวน
มากอาจัเป้็นผู้้�ที่มีรายได�น�อย

การ้ร้ะง้บการ้ใชี้งานร้ถึยนต่์ที�มีอายุการ้ใชี้งาน
สูงอาจสร้้างผลกร้ะทบที�รุ้นแร้งต่่อกลุ่มผู้ใชี้ร้ถึยนต่์โดย
เฉพิาะกลุ่มผู้มีร้ายได้น้อย การ้บ้งค้บใชี้มาต่ร้การ้นี�จึง
จำเปั็นต่้องดำเนินร้่วมก้บมาต่ร้การ้ที�ชี่วยแบ่งเบาภาร้ะ
และต้่นทุนให้ก้บผู้ใช้ีร้ถึยนต์่กลุ่มนี� เช่ีน มาต่ร้การ้มอบ
เงินอุดหนุน (Subsidies) มาต่ร้การ้ลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธร้ร้มดาให้ก้บผู้ที�นำร้ถึยนต่์เก่าที�มีอายุการ้ 
ใชี้งานต่้�งแต่่ 15 ปัี หร้่อ 20 ปัีขึ�นไปัมาเทิร้์นเพิ่�อนำไปัซึ่่�อ
ร้ถึยนต่์ค้นใหม่ ฯลฯ อย่างไร้ก็ต่าม ภาคร้้ฐควร้กำหนด
เง่�อนไขกำก้บที�ส่งเสริ้มความเป็ันมิต่ร้ต่่อสิ�งแวดล้อม
สำหร้้บการ้ซึ่่�อร้ถึยนต่์ใหม่ด้วย อาทิ ร้ถึยนต่์ใหม่ที�ซึ่่�อ
ต่อ้งเปัน็มาต่ร้ฐาน Euro 5 หร่้อเปัน็ร้ถึยนต่พ์ิล้งงานไฟฟา้ 
(Electric Vehicle: EV) จึงจะได้ร้้บสิทธิ�การ้อุดหนุนหร้่อ
การ้ลดหย่อนภาษี โดยกร้ณีของปัร้ะเทศสเปัน ภาคร้้ฐ
กำหนดวงเงนิอดุหนนุการ้เทร์ิ้นร้ถึยนต่เ์กา่เพิ่�อซึ่่�อร้ถึยนต่์
ใหมต่่ามปัร้ะเภทร้ถึยนต์่ที�ซึ่่�อ โดยผูท้ี�ซึ่่�อร้ถึยนต์่ไฮบริ้ดจะ
ได้ร้้บเงินอุดหนุนจำนวน 600 ยูโร้ และหากซึ่่�อร้ถึยนต์่ 
EV ซึึ่�งปัล่อยมลพิิษน้อยกว่าจะได้เงินอุดหนุนสูงกว่าที� 
4,000 ยูโร้ ซึึ่�งเป็ันการ้จูงใจให้เกิดการ้ซึ่่�อร้ถึยนต์่ที�เป็ัน
มิต่ร้ต่่อสิ�งแวดล้อมกว่ามากขึ�น

4. การพิจัารณาระยะเวลาเป้ล่ียนผู่้าน (Grace period)  
ที่เหมาะสำม

การ้ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐาน Euro ของร้ถึยนต่์และ
น�ำม้นเชี่�อเพิลิงส่งผลให้ผู้ผลิต่ร้ถึยนต่์ ผู้ผลิต่ชีิ�นส่วน
ร้ถึยนต์่ และโร้งกล้�นน�ำม้นต้่องการ้เวลาและเงินลงทุนเพ่ิ�อ
ปัร้้บต้่วและเต่รี้ยมความพิร้้อม ภาคร้้ฐควร้พิจิาร้ณาร้ะยะ
เวลาเปัลี�ยนผ่านที�สมเหต่สุมผลเพิ่�อใหเ้กดิผลกร้ะทบนอ้ย



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

ที�สุดต่่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�เกี�ยวข้องและต่้องเปั็นธร้ร้ม
ก้บทุกภาคส่วน โดยคณะผู้วิจ้ยเสนอให้ภาคร้้ฐพิิจาร้ณา
กร้ณีศึกษาต่่างปัร้ะเทศปัร้ะกอบการ้ต่้ดสินใจ 

5. กำาหนด Roadmap ในการดำาเนนิแต่ละมาตรการตาม
ความเหมาะสำม

คณะผู้ วิจ้ยเสนอให้กำหนดแผนการ้ดำเนิน
มาต่ร้การ้ต่่างๆ ในการ้แก้ปััญหา PM2.5 จากภาคยาน
ยนต์่และขนส่งอย่างเป็ันลำด้บข้�นต่อนโดยดำเนินการ้
ต่ามกร้อบเวลาที�เหมาะสม โดยแบ่งเปั็น 3 ร้ะยะ ได้แก่ 
มาต่ร้การ้ร้ะยะส้�น มาต่ร้การ้ร้ะยะกลาง และมาต่ร้การ้
ร้ะยะยาว 

มาตรการระยะส้�นึ่ เปั็นมาต่ร้การ้ที�สามาร้ถึ
ดำเนินการ้ได้ในร้ะยะเวลา 1 -2 ปัี ร้ายละเอียดของ
มาต่ร้การ้ไม่มีความซึ่้บซึ่้อน ชี่วยบร้ร้เทาปััญหา PM2.5 
ไดใ้นร้ะด้บหนึ�ง ปัร้ะกอบด้วยมาต่ร้การ้ยกร้ะด้บความเข้ม
ข้นในการ้ต่ร้วจสภาพิร้ถึยนต์่เก่า มาต่ร้การ้ส่งเสร้ิมการ้
จด้ทำแบบจำลองการ้ปัล่อยมลพิษิ (Emission Inventory 
Modelling) สำหร้้บยานพิาหนะเพิ่�อใชี้ปัร้ะกอบการ้
วางแผนในการ้จ้ดการ้ปััญหา PM2.5 จากภาคยานยนต่์
อย่างมีปัร้ะสิทธิภาพิ และมาต่ร้การ้กวดข้นการ้ต่ร้วจจ้บ
ร้ถึยนต่์ที�ปัล่อยไอเสียเกินค่ามาต่ร้ฐาน

มาตรการระยะกลาง เปั็นมาต่ร้การ้ที�สามาร้ถึ
ดำเนินการ้ไดใ้นร้ะยะเวลา 3-5 ปั ีปัร้ะกอบดว้ยมาต่ร้การ้
ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐาน Euro ของน�ำม้นเชี่�อเพิลิงมาต่ร้การ้ 
ยกร้ะด้บมาต่ร้ฐาน Euro ของร้ถึยนต่์ใหม่ที�จะเข้าสู่ร้ะบบ 
มาต่ร้การ้ Phase-out ร้ถึยนต่์ในร้ะบบที�มีอายุการ้ใชี้งาน
สูง และมาต่ร้การ้ปัฏิิรู้ปัการ้เก็บภาษีร้ถึยนต์่ปัร้ะจำปีัให้
มีอ้ต่ร้าภาษีที�สูงขึ�นต่ามอายุการ้ใชี้งานของร้ถึยนต่์ และ

มาตรการระยะยาว ซึ่ึ�งเป็ันมาต่ร้การ้ที�สามาร้ถึ
ด�าเนินการ้ได้ต่้�งแต่่ 5 ปัีขึ�นไปั โดยมาต่ร้การ้ปัร้ะเภทนี�
ต้่องการ้ผลการ้ศึกษาร้องร้บ้ค่อนข้างมาก เน่�องจากใช้ีเงนิ
ลงทุนสูงและอาจสร้้างผลกร้ะทบที�รุ้นแร้งต่่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจ�านวนมากจากภาคส่วนต่่างๆ จึงต่้องวิเคร้าะห์
ผลปัร้ะโยชีน์และผลกร้ะทบที�เกิดขึ�นอย่างถึี�ถ้ึวนท้�งในมิต่ิ

ด้านเศร้ษฐกิจ ด้านส้งคม และด้านสิ�งแวดล้อม ปัร้ะกอบ
ด้วยมาต่ร้การ้ส่งเสริ้มร้ถึยนต่์พิล้งงานไฟฟ้า (EV) ที�มี
ความช้ีดเจน และมาต่ร้การ้ส่งเสร้ิมการ้พิ้ฒนาโคร้งข่าย
ร้ถึไฟฟ้าและร้ถึไฟใต่้ดินให้คร้อบคลุมพิ่�นที�อย่างท้�วถึึง
โดยปัร้ะชีาชีนสามาร้ถึเข้าถึึงบริ้การ้ได้อย่างสะดวกและ
ปัลอดภ้ย
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