PM 2.5 พิษฝุน ละออง สองนโยบายไทย-เทศดานดีเซล
29 มกราคม 2019

ไอเสียจากเครื่องยนตดีเซลเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดฝุนละออง PM 2.5 ซึ่ง
ปญหามลพิษของไทย สวนหนึ่งมาจากการใชรถดีเซล และนํ้ามันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและนโยบายอุดหนุนราคานํ้ามันดีเซล นอกจากนี้ คุณภาพ
ของนํ้ามันดีเซลและเครื่องยนตรถบรรทุกรุนใหมยังมีมาตรฐานตํ่ากวาสากล อีกทั้งมี
รถดีเซลเกาวิ่งอยูเปนจํานวนมาก อีไอซีแนะรัฐผลักดันมาตรการลด PM 2.5 จากดีเซล
ใหเปนรูปธรรมเพื่อลดมลพิษอยางยั่งยืน
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PM2.5 ภัยเงียบแตรายแรง เกิดจากกระบวนการเผาไหมไมสมบูรณของเชื้อเพลิงในรถ
โดยเฉพาะเครื่องยนตดีเซลเปนหลัก มลพิษทางอากาศจากฝุน่ ละอองถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์ทวั ่
โลกมากทีส่ ุด ยิง่ กว่าการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรืออุบตั เิ หตุบนท้องถนน ซึง่ สถาบันนโยบายพลังงาน มหาวิทยาลัยชิคาโก
ประเมินว่าเป็ นความเสีย่ งทีท่ าํ ให้อายุขยั ของคนทัวโลกโดยเฉลี
่
ย่ สัน้ ลงเกือบ 2 ปี ทัง้ นี้ ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีอนั ตรายร้ายแรงมากทีส่ ดุ ทีน่ อกจากจะทําให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ มะเร็งปอด ยังส่งผลต่อสมองอีกด้วย ทัง้ นี้ แหล่งทีม่ าอันดับหนึ่งของ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เกิดจากไอเสียของ
เครื่องยนต์ดเี ซล คิดเป็ นสัดส่วน 26%1 ซึง่ ไอเสียจากเครื่องยนต์ดเี ซลประกอบด้วย PM 2.5 มากกว่า 90%
ภัยจากมลพิ ษฝุ่ นละอองทําให้อายุขยั เฉลี่ยของคนทัวโลกลดลงมากที
่
่สุด ซึ่งฝุ่ นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ
เกิ ดจากไอเสียดีเซลเป็ นหลัก
อายุข ัยเฉลีย
� ทีล
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แหล่งทีม
� าของ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ
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่ า: ขอมู
้ ลของสถาบันนโยบายพลังงาน มหาวิทยาลัยชิคาโก และโครงการศึกษาแหล่งกําเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื�นทีก
่ รุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ของกรมควบคุมมลพิษ อางอิ
้ งการศึกษาเรือ
่ ง A study in urban air pollution improvement in Asia ของ Kim Oanh ปี 2017

สาเหตุของปญหามลพิษ PM 2.5 จากดีเซลในไทยแบงเปน 2 ดาน ดานแรกเกิดจากจํานวน
รถดีเซล และปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลที่ขยายตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดานที่ 2 เปนเรื่อง
ของคุณภาพนํ้ามันและเครื่องยนต โดยคุณภาพนํ้ามันดีเซลของไทยใชมาตรฐานยูโร 4 ซึ่ง
ยังตํ่ากวามาตรฐานสากล สวนคุณภาพเครื่องยนตนั้นมีทั้งรถดีเซลเกาที่วิ่งอยูบนทองถนน
จํานวนมาก และรถบรรทุกดีเซลรุนใหมที่บังคับเพียงมาตรฐานยูโร 3

1

แหล่งทีม่ าของฝุน่ PM 2.5 ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ช่วงฤดูฝน ข้อมูลจากโครงการศึกษาแหล่งกําเนิดและแนวทางการจัดการฝุน่ ละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ของกรมควบคุมมลพิษ อ้างอิงการศึกษาเรือ่ ง A study in urban air pollution
improvement in Asia ของ Kim Oanh ปี 2017
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การใชรถดีเซลของไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง...จากโครงสรางพื้นฐานไทย การปล่อยไอเสียจาก

เครื่องยนต์ดเี ซลซึง่ เป็ นหนึ่งในสาเหตุหลักของมลพิษฝุน่ ละออง PM 2.5 ทีป่ ระเทศไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ กําลัง
เผชิญอยู่ แท้จริงแล้วเป็ นปญั หาทีส่ ะสมมานาน หลายปี ทผ่ี ่านมาจํานวนรถดีเซลในกรุงเทพฯ และทัวประเทศเติ
่
บโต
อย่างต่อเนื่อง โดยปจั จุบนั มีรถดีเซลทีจ่ ดทะเบียนในกรุงเทพฯ ถึง 2.7 ล้านคัน คิดเป็ น 41% ของรถทัง้ หมด (ไม่รวม
รถจักรยานยนต์) ถ้ารวมทัวประเทศมี
่
จาํ นวน 10.8 ล้านคัน หรือเกือบ 60% เป็ นรถทีใ่ ช้น้ํามันดีเซล ซึง่ ความพยายามที่
จะลดจํานวนรถดีเซลนัน้ ค่อนข้างยาก เนื่องจากโครงสร้างพืน้ ฐานของไทยเอือ้ ต่อการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางถนน
เป็ นหลัก ในขณะทีก่ ารขนส่งสินค้าทางรถไฟ หรือเรือ ซึง่ มีตน้ ทุนตํ่ากว่า และปล่อยมลพิษน้อยกว่า 2 ยังมีขอ้ จํากัดอยู่
มาก
1

นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐที่อุดหนุนราคานํ้ามันดีเซลในภาคขนสง มีสวนทําใหปริมาณการ
ใชนํ้ามันดีเซลขยายตัวสูงขึ้น นํ้ามันดีเซลซึง่ มียอดขายสูงทีส่ ดุ ในบรรดานํ้ามันทุกชนิดมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องราว 3% ต่อปี ในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ นโยบายภาครัฐ เช่น การลดภาษีสรรพสามิตของนํ้ามันดีเซลใน
อดีตช่วงปี 2011-2014 หรือการตรึงราคานํ้ามันดีเซลผ่านการใช้กลไกของกองทุนนํ้ามันในช่วงทีร่ าคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าขนส่ง ราคาขายปลีกสินค้า และค่าครองชีพของประชาชน เป็ นสาเหตุ
หนึ่งทีจ่ งู ใจให้คนหันมาซือ้ รถเครื่องยนต์ดเี ซลมากขึน้ แม้แต่รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลทัวประเทศที
่
น่ ิยมใช้น้ํามันเบนซินก็มี
สัดส่วนของรถทีใ่ ช้ดเี ซลเพิม่ ขึน้ จาก 24% เป็ น 31% ภายใน 10 ปี นําไปสู่การใช้น้ํามันดีเซลทีเ่ ติบโตสูงขึน้ อย่างมาก
เช่นในช่วงปี 2012 ทีม่ กี ารตรึงราคานํ้ามันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ยอดขายนํ้ามันดีเซลขยายตัวถึง 7%YOY
จํานวนรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน ที่เป็ นเครือ่ งยนต์ดีเซลของไทยมีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึน้
จํานวนรถยนต์นง� ั ส่วนบุคคลไม่เกน
ิ 7 คน จดทะเบียนสะสม
หน่วย: ล ้านคัน
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� เพลิงเบนซินและดีเซล
หมายเหตุ: คิดเฉพาะรถทีใ่ ช ้เชือ
ทีม
่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข ้อมูลของกรมการขนส่งทางบก

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทป่ี ล่อยออกมา สําหรับการขนส่งสินค้าหนัก 1 ตัน ระยะทาง 1 กิโลเมตร ของรถบรรทุก รถไฟดีเซล และเรือ
คอนเทนเนอร์ เท่ากับ 59 กรัม 21 กรัม และ 10 กรัม ตามลําดับ จากข้อมูลของ World Shipping Council
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นโยบายการตรึงราคานํ้ามันดีเซล เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้การใช้นํ้ามันดีเซลเพิ่มสูงขึน้
ยอดขายนํา� ม ันดีเซล และราคาขายปลีกนํา� ม ันดีเซลของไทย
หน่วย: ล ้านลิตร (แกนซ ้าย) บาท/ลิตร (แกนขวา)
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การวิเคราะห์โดย EIC จากขอมู
้ ลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

มลพิษฝุน PM 2.5 ที่คอนขางสูงยังมาจากปจจัยทั้งดานคุณภาพนํ้ามันดีเซล และคุณภาพ
เครื่องยนต โดยมาตรฐานบังคับของนํ้ามันดีเซล และรถดีเซลขนาดใหญรุนใหมของไทยยัง
ตํ่ากวามาตรฐานสากล อีกทั้งรถดีเซลของไทยสวนใหญเปนรถเกา ปจั จุบนั ไทยใช้น้ํามันดีเซล
มาตรฐานยูโร 4 ทีก่ าํ หนดค่าซัลเฟอร์ไม่เกิน 50 ppm3 ซึง่ มาตรฐานยังค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น เกาหลี
ใต้ใช้มาตรฐานยูโร 6 มาตัง้ แต่ปี 2014 หรือจีนเริม่ ใช้มาตรฐานยูโร 6 แล้วเมื่อต้นปี 2019 อย่างไรก็ตาม แม้ทผ่ี ่านมา
ไทยจะยกระดับคุณภาพนํ้ามันดีเซลเป็ นมาตรฐานยูโร 4 แต่ยงั ได้รบั ประโยชน์ไม่เต็มทีเ่ พราะมีรถดีเซลเก่าทีเ่ ครื่องยนต์
ไม่มปี ระสิทธิภาพวิง่ อยู่เป็ นจํานวนมาก ซึง่ จากสถิตพิ บว่ารถบรรทุกและรถโดยสารของไทยทีส่ ว่ นใหญ่ใช้น้ํามันดีเซล
นัน้ เป็ นรถเก่าทีม่ อี ายุมากกว่า 7 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นสัดส่วนถึง 71% ของรถบรรทุกและรถโดยสารทัง้ หมด ส่วนใน
กรุงเทพฯ มีอยู่ 56% ดังนัน้ จึงต้องเพิม่ ความเข้มงวดของการตรวจสอบการปล่อยไอเสียของรถเหล่านี้ ซึง่ กฎหมาย
กําหนดให้รถบรรทุกส่วนบุคคลทีม่ อี ายุใช้งานครบ 7 ปี ขน้ึ ไปจะต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจําปี ส่วนรถโดยสาร
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ตอ้ งตรวจสภาพรถทุกปี สําหรับรถดีเซลรุ่นใหม่นนั ้ กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของรถเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกอยู่ทม่ี าตรฐานยูโร 3 เท่านัน้

3

ppm ย่อมาจาก parts per million
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รถบรรทุก และรถโดยสาร ซึ่งใช้นํ้ามันดีเซลเป็ นหลัก ส่วนใหญ่เป็ นรถเก่าที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไป

ฝุ่ น PM 2.5 ที่เกิ ดจากดีเซลของไทยมีสาเหตุมาจากสัดส่วนการใช้น้ํามันดีเซลที่ค่อนข้างสูง อีกทัง้ คุณภาพ
นํ้ามันดีเซลไทยอยูท่ ี่มาตรฐานยูโร 4 ในขณะที่คณ
ุ ภาพของรถเครือ่ งยนต์ดีเซลขนาดใหญ่บงั คับที่
มาตรฐานยูโร 3
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ความหนาแน่นของ PM 2.5
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(ไมโครกรัม/ลบ.เมตร)
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ระดับการปล่อยไอเสียของ
รถบรรทุกใหม่ ปี 2018
(เทียบกับมาตรฐานยูโร)
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ตัวอยางนโยบายจีน ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันดีเซลใหดีขึ้น ตรวจสอบการปลอยไอเสียใหได
ตามมาตรฐาน จีนซึง่ มีปญั หามลพิษติดอันดับต้นๆ ของโลก สามารถลด PM 2.5 ในปี 2018 ลง 9.3%YOY เหลือ
39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 4 โดยมีการเพิม่ คุณภาพนํ้ามันดีเซลให้ปล่อยซัลเฟอร์ได้ไม่เกิน 10 ppm จากเดิม 50 ppm
และล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2018 จีนได้ออก China VI emission standard กําหนดให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ทว่ี าง
จําหน่ายในตลาดหลังเดือนกรกฎาคม 2021 จะต้องติดตัง้ เครื่องกรองฝุน่ จากดีเซล (Diesel Particulate Filters: DPF) ซึง่
คาดว่าจะส่งผลให้การปล่อย PM 2.5 จากรถบรรทุกลดลงกว่าระดับในปจั จุบนั ถึง 82% ภายในปี 2030 สําหรับเมืองใหญ่
ของจีนได้ออกมาตรการลดมลพิษของตัวเองเช่นกัน เช่น ปกั กิง่ ห้ามรถบรรทุกดีเซลทีไ่ ม่ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสีย
วิง่ เข้าถนนวงแหวนที่ 6 ของปกั กิง่ และกวางโจวกําลังพิจารณาห้ามรถบรรทุกต่างๆ วิง่ เข้าในตัวเมือง ส่วนรถอืน่ ๆ ให้
ใช้ระบบป้ายทะเบียนเลขคู่-เลขคี่ ในวันทีม่ กี ารประกาศแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศเข้าสูร่ ะดับสูงสุด เป็ นต้น
3

เมืองใหญในยุโรปจํากัดการใชรถดีเซล สวนแบงการตลาดของรถดีเซลในยุโรปมีแนวโนม
ลดลง หลังจากทีย่ ุโรปมีเรื่องอือ้ ฉาวของรถยนต์ดเี ซล (dieselgate scandal) ในปี 2014 ทีร่ ถดีเซลของผูผ้ ลิตหลาย
ค่ายในยุโรปถูกตรวจพบว่าปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ ซึง่ มีผลต่อการก่อตัวของ PM 2.5 มากเกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด
ถึง 10 เท่า รวมไปถึงกรณีศาลสหรัฐฯ แจ้งจับ Volkswagen โทษฐานติดตัง้ ซอฟต์แวร์โกงการทดสอบค่ามลพิษของ
เครื่องยนต์ดเี ซล TDI ในขณะทีอ่ งค์กรระหว่างประเทศ International Council on Clean Transportation ทําการทดสอบ
การปล่อยไอเสียของรถยนต์ทวยุ
ั ่ โรปกว่า 7 แสนคัน 4,850 โมเดล สรุปว่ารถยนต์ดเี ซลปล่อยมลพิษมากกว่ารถยนต์
เบนซิน และแม้แต่รถยนต์ดเี ซลมาตรฐานยูโร 6 ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด ก็ยงั ปล่อยมลพิษเกินกว่าทีก่ ฎหมาย
กําหนดถึง 2 เท่า ส่งผลให้เกิดการต่อต้านการใช้รถยนต์ดเี ซลซึง่ กระทบต่อยอดขายรถยนต์ดเี ซลทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาด
ลดลงตามลําดับ ปจั จุบนั ยุโรปมีคา่ มาตรฐานของ PM 2.5 จํากัดไม่ให้เกิน 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และหลายเมือง
ใหญ่มมี าตรการปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยจํากัดการขับขีร่ ถดีเซล เช่น กรุงลอนดอนกําหนด Ultra Low Emission
Zone (ULEZ) ในใจกลางกรุงลอนดอนทีอ่ นุญาตให้รถดีเซลมาตรฐานยูโร 6 5 เข้ามาวิง่ ได้เท่านัน้ และในปี 2021 จะขยาย
ULEZ ครอบคลุมไปยังลอนดอนชัน้ ใน อีกทัง้ ภายในปี 2040 จะห้ามไม่ให้รถดีเซลวิง่ ในสหราชอาณาจักร
4

ระดับ PM 2.5 ต่อปี ทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะนําคือไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รถดีเซลมาตรฐานยูโร 6 แตกต่างกันในแต่ละยีห่ อ้ และโมเดล แต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงรถยนต์ดเี ซลส่วนบุคคลใหม่ตงั ้ แต่เดือนกันยายน
2014 และรถดีเซลทีจ่ ดทะเบียนใหม่ตงั ้ แต่ปี 2015
4
5

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ดีเซลส่วนบุคคลมีแนวโน้ มลดลงในยุโรป
ส ัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ทเ�ี ป็นเครือ
� งยนต์ดเี ซล
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่ า: ขอมู
้ ลของ Association Auxiliaire De L’Automobile

สําหรับไทย ภาครัฐได้ออกมาตรการระยะสัน้ ซึ่งยังแก้ที่ปลายเหตุ เช่น เพิ่ มความถี่ในการทําความสะอาดถนน
ฉี ดพ่นนํ้าในอากาศ แจกหน้ ากากอนามัย N95 หยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้ าชัวคราว
่
ทําฝนเทียม เป็ นต้น สําหรับ
มาตรการระยะยาว อีไอซีมองว่ายังคงต้องลงรายละเอียดและผลักดันมาตรการต่างๆ ให้เป็ นรูปธรรม เช่น ใน
ด้านคุณภาพของเครือ่ งยนต์ดีเซล ต้องเข้มงวดเรือ่ งการตรวจสภาพรถ และปล่อยควันดําสําหรับรถดีเซลเก่า
ส่วนมาตรฐานรถดีเซลรุ่นใหม่ควรพิ จารณาควบคู่ไปกับมาตรฐานของนํ้ามันดีเซล โดยยกระดับเป็ นมาตรฐาน
ยูโร 5 หรือ 6 ให้เหมือนกันจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ นอกจากนี้ นโยบายแทรกแซงราคาดีเซล ต้องคํานึ งถึงนัย
ยะของการบิ ดเบือนการตัดสิ นใจซื้อประเภทของเครือ่ งยนต์ซึ่งจะนําไปสู่การใช้นํ้ามันดีเซลที่มากเกิ นไป ไม่
เป็ นไปตามกลไกตลาด รวมไปถึงมาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การเพิ่ มสัดส่วนไบโอดีเซลจาก B7 เป็ น B10 และ
B20 ซึ่งจะเพิ่ มสัดส่วนของไบโอดีเซลที่ทาํ มาจากพืชมากขึน้ การเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้ าและไฮบริดแทน
ดีเซล การจัดโซนนิ่ งจํากัดจํานวนรถบรรทุกหรือรถยนต์เข้าเมือง ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาจากสาเหตุอื่น
นอกเหนื อจากการแก้ปัญหาด้านดีเซล เช่น ห้ามเผาขยะ วัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิ ษทางอากาศได้อย่าง
ยังยื
่ น
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