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ประเทศไทยกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ า
“รถยนต์ ไฟฟ้า” กาลังเป็ นประเด็นที่ถูกจับตาในไทย ล่ าสุดรั ฐบาลวางเป้าหมายให้ เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ชาติ พร้ อมตัง้ ความหวัง
ให้ รถยนต์ ไฟฟ้าเป็ น product champion ลาดับที่ 3 ของไทยในอนาคตต่ อจากรถปิ กอัพและอีโคคาร์ อย่ างไรก็ตาม วิจัยกรุ งศรี ประเมินว่ าการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าในไทยยังต้ องการเวลาในการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานรองรั บสังคมรถยนต์ สมัยใหม่ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่ วงโซ่ อุปทานอย่ างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งคงใช้ เวลาไม่ ต่ากว่ า 10 ปี
 รถยนต์ ไฟฟ้า...Disruptive Technology ในอุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็ นยานยนต์พลังงานสะอาด1/ ที่ได้ รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลก เนื่องจากเป็ นยานยนต์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ตามเจตจานงในการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกของหลายประเทศ ปั จจุบนั หากไม่นบั รวมรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle หรื อ HEV) ซึ่งเป็ นรถยนต์
ลูกผสม (ขับเคลื่อนด้ วยน ้ามันเชื ้อเพลิงและไฟฟ้า) ที่มีการทาตลาดมาแล้ วระยะหนึ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนีย้ งั มีอีก 3 ประเภท (เน้ นใช้
แบตเตอรี่ ในการเก็บพลังงาน) คือ รถยนต์ไฟฟ้าปลัก๊ อินไฮบริ ด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle หรื อ PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric
Vehicle หรือ BEV) และรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื ้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle หรือ FCEV)
รถยนต์ ไฟฟ้าถือเป็ นเทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่ ทม่ี ีการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง จนปั จจุบันสามารถชิงส่ วนแบ่ งตลาดจากรถยนต์ ทข่ี ับเคลื่อนด้ วย
น้ามันได้ บางส่ วน และอาจเข้ ามาแทนทีเ่ ทคโนโลยียานยนต์ ปัจจุบันได้ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2559 แม้ ยอดจาหน่ ายรถยนต์ ไฟฟ้าทั่วโลก (ไม่ รวม
HEV) จะมีสัดส่ วนเพียง 0.83% ของยอดจาหน่ ายรถยนต์ ทุกประเภท หรือเพียง 0.78 ล้ านคัน แต่ มีอัตราการเติบโตถึง 42% เมื่อเทียบกับปี ก่ อน ซึ่ง
สูงกว่ าอัตราการเติบโตของการจาหน่ ายรถยนต์ ระบบสันดาป (Internal Combustion Engine: ICE) และรถยนต์ HEV ถึงประมาณ 10 เท่ า (ภาพที่ 1)
โดยค่ายรถผู้นาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็ นสัญชาติตะวันตก อาทิ Tesla, Volkswagen, BMW และค่ายรถยนต์ทเี่ ป็ นพันธมิตรของค่ายรถตะวันตก อาทิ
Renault-Nissan, BYD (ค่ายรถจีนร่วมกับค่ายรถเยอรมนี) ขณะที่คา่ ยรถญี่ปนที
ุ่ ่มีฐานการผลิตใหญ่ในไทยยังคงให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์สนั ดาป
ในขณะเดียวกันก็ผลักดันตลาดรถยนต์ HEV ให้ เป็ นรถยนต์ทางเลือกเพื่อให้ เกิดการปรับตัวของผู้บริโภคในประเทศกาลังพัฒนา2/(รวมทังไทย)
้
จากความ
่
้
่
เคลือนไหวในตลาดรถยนต์ โลกข้ างต้ นทาให้ ค่ายรถตะวันตกอย่ าง Volkswagen ขยับขึนเป็ นค่ ายรถทีมียอดจาหน่ ายรถยนต์ ทุกประเภทสูงสุดของ
โลกได้ อีกครั้ งนับจากที่เสียแชมป์ให้ กบั ค่ายรถญี่ปนในช่
ุ่
วงวิกฤตซับไพรม์ปี 2550 (ไม่นบั รวมปี ที่เกิดเหตุการณ์สนึ ามิในญี่ปน)
ุ่
Figure 1 : Global Automobile Sales (units)
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Source: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) , International Energy Agency (IEA), compiled by Krungsri Research

อย่างไรก็ตาม ค่ายรถญี่ปนได้
ุ่ มีการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ โดยเปิ ดตัวโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เข้ ามาทดลองตลาดอย่างต่อเนื่อ ง อาทิ Toyota FCV Plus
(รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน) Nissan e-Bio Fuel-Cell (รถยนต์ไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชีวภาพ หรือ Solid Oxide Fuel Cell) Mitsubishi MiEV Evolution III (รถแข่ง
พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้ อ) …ความพยายามปรั บตั วของค่ ายรถญี่ ปุ่นข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่ าพั ฒนาการของเทคโนโลยีรถยนต์ ไฟฟ้า และ
รถยนต์ พลังงานสะอาดอื่นๆ ในตลาดรถยนต์ โลกยังดาเนินต่ อไปอย่ างเข้ มข้ น เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านตลาดในอนาคต
1/ ปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานสะอาด

(Zero-Emissions Vehicle)
มีหลายประเภททั ้งรถยนต์ที่ขบั เคลือ่ นโดยไฟฟ้ า รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน รวมไปถึงรถยนต์
ไฟฟ้ าจากเซลล์เชื ้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง (Solid Oxide Fuel Cell: SOFC)
2/ ประเทศกาลังพัฒนามีสดั ส่วนยอดจาหน่ายรถยนต์ใหม่ทวั่ โลกมากกว่าครึ่ งหนึง่ ของโลก
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 รถยนต์ EV ในไทย ... รถยนต์ “ทางเลือก” ที่เติบโตในอัตราเร่ ง
สถานการณ์ ตลาดรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยเป็ นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก จานวนรถยนต์ ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมในไทยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่ อนในอัตราสูง (ภาพที่ 2) โดยยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ PHEV และ BEV ขยายตัวถึง 32% และรถยนต์ HEV ขยายตัว 13% สวนทางกับจานวนรถยนต์
ระบบสันดาปจดทะเบียนสะสมที่เติบโตชะลอลงต่อเนื่องมาหลายปี อย่างไรก็ตาม จานวนรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยยังมีสัดส่ วนต่ามากเมี่อเทียบกับจานวน
รถยนต์ จดทะเบียนสะสมทั้งหมด ณ สิ ้นปี 2559 ไทยมีรถยนต์จดทะเบียนสะสมประเภทรถยนต์ PHEV และ BEV รวมกันเพียง 132 คัน ขณะที่รถยนต์ HEV
ที่ทาตลาดในไทยมาตังแต่
้ ปี 2552 มีจานวนจดทะเบียนสะสม 79,657 คัน (สัดส่วน 0.49% ของจานวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมทังหมด)
้
สาเหตุจากรถยนต์
แบตเตอรี่ยงั เป็ นเทคโนโลยีใหม่สาหรับผู้บริโภคชาวไทยจึงยังไม่เชื่อมัน่ ในการใช้ งาน และราคาที่ยงั สูงตามต้ นทุน แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ คิดเป็ นต้ นทุนประมาณ
50% ของราคารถ) รถยนต์ไฟฟ้าในไทยจึงยังเป็ นเพียงรถยนต์ทางเลือกเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคระดับบน และมักเป็ นแบรนด์รถหรู อาทิ Mercedes-Benz, BMW,
Porsche เป็ นต้ น
Figure 2 : Thai Accumulative Registered Automobile (units)
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Source: Department of Land Transport, compiled by Krungsri Research

ในระยะถัดไป...ตลาดรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยมีโอกาสเติบโตต่ อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจจากการประหยัดค่าเชือ้ เพลิงได้ มากกว่าเมื่อเทียบกับ รถยนต์ระบบ
สันดาปที่ใช้ น ้ามัน3/ และการพัฒนาแบตเตอรี่ ที่คาดว่าจะมีประสิทธิ ภาพสูงขึน้ ทังมี
้ ขนาดที่เล็กลง นา้ หนักเบาลง ใช้ เวลาชาร์ จน้ อยลง สามารถวิ่งได้ ระยะ
ทางไกลขึ ้นต่อการชาร์ จหนึ่งครัง้ และราคาแบตเตอรี่ที่มีแนวโน้ มลดลงในระยะต่อไป จนมีผลให้ ราคารถยนต์ไฟฟ้าปรับลงมาใกล้ เคียงกับ รถยนต์ระบบสันดาปใน
อนาคต (ภาพที่ 3)
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Figure 3 : Battery Technology Improvement
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Notes: USD/kWh = United States dollars per kilowatt-hour; Wh/L = watt-hours per litre.
PHEV battery cost and energy density data shown here are based on an observed Industry-wide trend, include useful energy only, refer to battery packs and
suppose an annual battery production of 100,000 units for each manufacturer.
Source: US DOE (2015 and 2016) for PHEV battery cost and energy density estimates; EV Obsession (2015); and HybridCARS (2015).
The International Energy Agency (IEA)

3/

กรณีชาร์ จไฟฟ้ าให้ กบั รถยนต์ EV ในเวลากลางวันจะประหยัดกว่าใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ประมาณ 2-2.5
เท่า (ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของน ้ามันแก๊ สโซฮอล์) และใกล้ เคียงกับการใช้ ก๊าซ LPG และ NGV แต่หากชาร์ จไฟฟ้ า
ในช่วงเวลากลางคืนจะประหยัดกว่าใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ถงึ 4-5.5 เท่า และยังประหยัดกว่าการใช้ ก๊าซเป็ น
เชื ้อเพลิงถึง 2-3 เท่า (คานวณจากการศึกษาของกระทรวงพลังงาน โดยใช้ ข้อมูลราคาพลังงานปี 2559)
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 รัฐเดินหน้ าผลักดัน “รถยนต์ ไฟฟ้า” เป็ นยุทธศาสตร์ ชาติ
นับจากปี 2559 รัฐบาลไทยทยอยออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในหลายมิติ รวมทังก
้ าหนดให้ อตุ สาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ าเป็ นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Industry) ซึง่ จะเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญของความสาเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทย อาทิ


มาตรการกระตุ้นตลาดของรั ฐ ซึ่งมีทงการสนั
ั้
บสนุนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล องค์กร และการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานรองรับ สังคมรถยนต์
ไฟฟ้าในอนาคต






การเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศ โดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจากอัตราปกติ 10-30% (ขึน้ อยู่
กับปริมาณการปล่อยไอเสีย) เหลือเพียง 5-15% สาหรับรถยนต์ HEV และ PHEV ส่วนภาษี สรรพสามิตรถยนต์ BEV ลดเหลือ 2% จากอัตราเดิม
10% ซึง่ ความคืบหน้ าล่าสุด (มี.ค. 2560) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ ผ่านความเห็นชอบตามที่กรมสรรพสามิตเสนอ และรอประกาศใช้ อย่างเป็ น
ทางการต่อไป
มาตรการสนั บสนุ นการลงทุนสถานี ชาร์ จไฟฟ้าเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ รถ โดยการยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักร/อุปกรณ์
สาหรับติดตังสถานี
้
ชาร์ จไฟฟ้า และยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล 5 ปี
มาตรการผลักดันการใช้ รถยนต์ ไฟฟ้าในหน่ วยงานราชการ/รั ฐวิสาหกิจ และรถบริการสาธารณะ อาทิ
ให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นารถโดยสาร BEV มาใช้ บริการ 200 คัน ภายในปี 2560
ให้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดซื ้อรถ BEV สัดส่วน 20% ของงบประมาณจัดซื ้อรถยนต์ใหม่
ให้ การท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จัดทาแผนเช่ารถ PHEV และ BEV มาให้ บริการส่งผู้โดยสาร (limousine)
ให้ มีการนารถ BEV มาใช้ บริการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์ ขนาดใหญ่
ให้ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการปรับเปลี่ยนแท็กซี่เป็ นรถยนต์ไฟฟ้า








มาตรการผลักดันการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าในประเทศ โดยตังเป
้ ้ าหมายให้ ไทยเป็ นฐานการผลิตสาคัญของภูมิภาคเช่นที่เคยเป็ นฐานผลิตรถยนต์
ระบบสันดาป พร้ อมตังความหวั
้
งที่จะผลักดันให้ รถยนต์ไฟฟ้าเป็ น product champion ลาดับที่ 3 ของไทยต่อจากรถปิ กอัพและอีโคคาร์ โดยมี
มาตรการให้ สิทธิประโยชน์การลงทุนกับธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า 4/ ดังนี ้






มาตรการส่ งเสริมการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าในไทย ประกอบด้ วย (1) การยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักรเพื่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท (2)
การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล 3 ปี สาหรับรถยนต์นั่ง PHEV และรถยนต์โดยสาร BEV และ 5-8 ปี สาหรับรถยนต์นั่ง BEV (3) กรณีมีการผลิต
ชิ ้นส่วนสาคัญในประเทศมากกว่า 1 ชิ ้น จะได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติมชิ ้นละ 1 ปี แต่รวมไม่เกิน 6 ปี สาหรับรถยนต์นั่ง PHEV
และรถยนต์โดยสาร BEV และไม่เกิน 10 ปี สาหรับรถยนต์นั่ง BEV และ (4) การยกเว้ นภาษี น าเข้ ารถยนต์ BEV สาเร็ จรู ปในจานวนที่
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) เห็นชอบ เพื่อทดลองตลาดไม่เกิน 2 ปี ในระหว่างที่ลงทุนก่อสร้ า ง
โรงงานผลิตในไทย
มาตรการส่ งเสริมการผลิตชิน้ ส่ วนฯ โดยการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล 8 ปี สาหรับการลงทุนใหม่เพื่อผลิตชิ ้นส่วนฯ สาคัญ 13 รายการ คือ
แบตเตอรี่ , มอเตอร์ , ระบบปรับอากาศด้ วยไฟฟ้าและชิ ้นส่วน, ระบบบริ หารจัดการแบตเตอรี่ , ระบบควบคุมการขับขี่ , On-Board Charger, สาย
ชาร์ จแบตเตอรี่ พร้ อมเต้ ารับ -เต้ าเสียบ, DC/DC Converter, Inverter, Portable Electric Vehicle Charger, Electrical Circuit Breaker, คาน
หน้ า/คานหลังสาหรับรถโดยสารไฟฟ้า และระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ
มาตรการเพิ่มเติม ในกรณีนักลงทุนขอรั บ ส่ งเสริ มการลงทุนผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าและชิ้นส่ วนฯ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ภายใน 29 ธ.ค.2560 จะได้ ลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มเติมอีก 50% เป็ นระยะเวลา 5 ปี

4/ กรณีขอรั บการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI จะต้ องลงทุนภายใน 5 ปี
5/ อ้ างอิงจากหนังสือพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ

ภายหลังได้ รับการส่งเสริ มฯ
และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
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 ความสาเร็จของฐานผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าในไทย ... มีล้ ุน แต่ ไม่ ก้าวกระโดด
ล่ าสุดมีหลายค่ ายรถสนใจลงทุนผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยแล้ ว โดยค่ ายรถหลั กที่มีฐานผลิตในไทยยั งคงเลือกที่จะขยายลงทุนรถยนต์ ลูกผสมที่
ใช้ ได้ ท้งั น้ามันและไฟฟ้า คือ รถยนต์ HEV และ PHEV ซึ่งเป็ นการต่ อยอดจากเทคโนโลยีระบบสันดาปที่ไทยมีความได้ เปรี ยบอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ จากการ
รวบรวมข้ อมูลความเคลื่อนไหวด้ านการผลิตของค่ายรถใหญ่ในไทย5/ พบว่า โตโยต้ าตังเป
้ ้ าพัฒนาอีโคคาร์ ไฮบริ ด นิสสันเดินหน้ ารถยนต์ BEV มิตซูบิชิเน้ นผลิต
รถยนต์ PHEV และค่ายรถเยอรมนีอย่าง BMW และ Mercedes-Benz ตังเป
้ ้ าขยายฐานผลิตรถยนต์ PHEV ส่ วนการผลิตรถยนต์ BEV ในไทย มีเพียง 2 ค่ าย
่
รถน้ องใหม่ ทลี งทุนในไทยแล้ ว ซึง่ มีกาลังการผลิตรวมเพียงปี ละไม่กี่หมื่นคัน คือ FOMM (ญี่ปน)
ุ่ และ VERA (ไทย) ขณะที่ Tesla Motors ยังอยู่ระหว่ างการ
พิจารณาเลือกฐานลงทุนในอาเซียน ซึง่ หาก Tesla Motors ตัดสินใจลงทุนในไทยอาจสร้ างความตื่นตัวให้ กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างมาก
เนื่องจาก Tesla Motors มีความโดดเด่นด้ านเทคโนโลยีทงแบตเตอรี
ั้
่ และหัวชาร์ จไฟฟ้าสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า จึงน่าจะช่วยสนับสนุนการพั ฒนาห่วงโซ่อปุ ทาน
รถยนต์ไฟฟ้าในไทยด้ วย อย่ างไรก็ตาม ความหวังในการดึงค่ ายรถชั้นนาเข้ ามาลงทุนในไทยอาจไม่ ง่ายนั ก เพราะขณะนี้มีหลายประเทศตั้งเป้าดึงดูด
เม็ดเงินลงทุนจากต่ างชาติเช่ นกัน เช่ นกรณีของมาเลเซียพยายามดึง Tesla Motors ให้ เข้ าไปลงทุนในประเทศ หลังจากที่ปีก่ อนหน้ ามาเลเซีย
ประสบความสาเร็จในการดึง BAIC Group ของจีนเข้ าไปตั้งฐานผลิตรถยนต์ BEV มาแล้ ว
นอกจากนี้ จากประสบการณ์ ของประเทศทีม่ ีพัฒนาการของตลาดรถยนต์ ไฟฟ้านาหน้ าไทยไปก่ อนแล้ ว พบว่ าประเทศเหล่ านี้ไม่ เพียงมีมาตรการ
สนั บสนุ นที่จริ งจังจากรั ฐ (ภาพที่4) หากแต่ ยังมีจุดแข็งภายในประเทศที่หนุ นการเติบโตของตลาดรถยนต์ ไฟฟ้าเด่ นชั ด ไม่ว่าจะเป็ นนอร์ เ วย์
(ประเทศที่มีสดั ส่วนการใช้ รถยนต์ไฟฟ้าเทียบกับจานวนรถยนต์ทกุ ประเภทในประเทศสูงสุดในโลก) ที่มีความได้ เปรียบจากต้ นทุนค่าไฟฟ้าต่ามาก เนื่องจากเป็ น
ประเทศที่เน้ นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน ้า ซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่าสุด จีน มีจดุ แข็งในการผลิตแบตเตอรี่ เนื่อ งจากมีความพร้ อมด้ านวัตถุดิบแร่ลิ
เธียมเพื่อผลิตแบตเตอรี่ และยังมีตลาดรถยนต์ในประเทศขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของโลก โดยมีค่ายรถสัญชาติตนเองที่ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศได้ ถึง
40% ของยอดจาหน่ายรถยนต์ทงหมดในจี
ั้
น ทาให้ สามารถพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ของตนเองได้ อย่างคล่องตัว และสหรั ฐฯ มีค่ายรถ Tesla Motors
ที่สร้ างกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าไปทัว่ โลก มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ขนสู
ั ้ ง และราคาขายปลีกไฟฟ้าสาหรับครัวเรือนอยูใ่ นระดับต่า แต่ เมื่อ
กลับมามองอุตสาหกรรมรถยนต์ ในไทยและสภาพแวดล้ อมทางธุ รกิจในประเทศ พบว่ าไทยอาจใช้ เวลาอีกไม่ ต่ากว่ า 10 ปี กว่ าจะสามารถพั ฒนา
ห่ วงโซ่ อุปทานอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้าในประเทศได้ ครบวงจร เนื่องจากยังมีข้อจากัดและความไม่ พร้ อมบางประการ ดังนี ้
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Figure 4 : Summary of policy support mechanisms for EV uptake in place in selected countries in 2015
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ประเด็นแรก การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ ไฟฟ้าของโลกทีย่ ังไม่ หยุดนิ่งระหว่ างรถยนต์ ทใ่ี ช้ พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ ท่ขี ับเคลื่อนด้ วยเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน อาจทาให้ เกิดความไม่ชดั เจนของทิศทางการลงทุน และมีผลต่อเนื่องถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเฉพาะแบตเตอรี่ และ
ชิ ้นส่วนยานยนต์
ประเด็นที่สอง ไทยยังอยู่ในระยะแรกของการพั ฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า ล่าสุดเริ่ มมี
ภาคเอกชนหลายรายสนใจลงทุนผลิตแบตเตอรี่ ในไทย อาทิ บมจ.พลังงานบริ สทุ ธิ์ ร่วมกับพันธมิตรจีนและไต้ หวันลงทุนสร้ างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียม
กาลังการผลิต 50 GWh ต่อปี (ผลิตอุปกรณ์กกั เก็บไฟฟ้าหลากหลายประเภททัง้ Power Storage ขนาดใหญ่ ระบบสารองไฟฟ้า แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) บจก. เบต้ าเอ็นเนอร์ ยี่ โซลูชนั่ เตรี ยมลงทุนผลิตเซลล์ลิเธียมไอออนสาหรับผลิตแบตเตอรี่ นิเกิลแมงกานีสโคบอลต์
(NMC) และโตโยต้ ามอเตอร์ วางแผนลงทุนสร้ างโรงงานผลิตแบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮดรายสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็ นต้ น เห็นได้ ว่าการลงทุนผลิตแบตเตอรี่
ในไทยมีความหลากหลาย และยังไม่ แน่ ชัดว่ าจะมุ่งสู่เทคโนโลยีใด อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ของโลกยั งมีต่อเนื่อง อาทิ Solid
State Battery (SSB) ซึง่ เป็ นแบตเตอรี่แบบแข็ง (ต่างจากแบบเดิมที่เป็ นของเหลว) ที่ปัจจุบนั ยังอยู่ในช่วงทดลองก่อนจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ สะท้ อนว่ าทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยอาจยังมีความไม่ แน่ นอน
ประเด็นทีส่ าม ปั ญหาพลังงานไฟฟ้าในไทยอาจไม่ เอื้อต่ อการใช้ งานรถยนต์ ไฟฟ้า เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าในไทยเน้ นผลิตจากก๊ าซธรรมชาติ (สัดส่วน
64% ของการผลิตไฟฟ้าทังหมดของไทย)
้
ทาให้ มีต้นทุนค่อนข้ างสูง ขณะที่การขยายโรงไฟฟ้าใหม่ๆ จากถ่านหิน (แหล่งพลังงานที่มีราคาถูกกว่า) มักสะดุด
จากปั ญหาการต่อต้ านจากชุมชน ส่วนการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable) ในไทยอาจทาให้ คา่ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มสูงขึน้ ตามต้ นทุนการรับซื ้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่อยูใ่ นระดับสูง (ตามนโยบายส่งเสริมของรัฐ) ประกอบกับการพัฒนาระบบโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 6/ ใน

ไทยยังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนาจึงต้ องอาศัยเวลาอีกหลายปี
กว่าจะครอบคลุมทั่ว ประเทศ และช่วยให้ เกิดความสะดวกในการใช้ งาน
รถยนต์ ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี ก้ ารไฟฟ้าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทยอยู่ร ะหว่า ง
ดาเนินโครงการนาร่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ จ.แม่ฮ่องสอน (คาด
แล้ วเสร็ จในปี 2561) และตังเป
้ ้ าหมายพัฒนาเต็มรูปแบบทัว่ ประเทศในปี
2579 ซึ่งจะท าให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคสามารถใช้ ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ เ องจากพลัง งาน
หมุนเวียน และขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ กับทางการได้ และอาจนาไปสู่ การ
กาหนดมาตรฐานสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ และหม้ อแปลงไฟฟ้าในบ้ านเรื อน
ให้ สามารถรองรับระบบ Vehicle-to-Home (V2H) ได้ ในอนาคต (ภาพที่ 5)
ประเด็ น ที่ สี่ การลงทุ น สถานี ช าร์ จไฟฟ้ าอาจมี ข้ อจ ากั ด ซึ่ ง เป็ น
สถานการณ์ ที่มักจะเกิด ขึน้ ในระยะแรกของการใช้ รถยนต์ ไฟฟ้าทั่ว โลก
เนื่องจากจานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีไม่มากพอทาให้ ไม่ค้ มุ ค่าการลงทุนสถานี
ชาร์ จไฟฟ้าและโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ ส่งผลให้ จานวนสถานีชาร์ จไฟฟ้าไม่
ทัว่ ถึงและไม่สะดวกกับผู้ใช้ รถเท่าที่ควร ปั จจุบันไทยยังต้ องเร่ งขยายการ
ลงทุนสถานีชาร์ จไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยรั ฐบาลยังมีโครงการสนับสนุ นการ
ลงทุนสถานีอดั ประจุไฟฟ้าแบบทุนให้ เปล่ากับหน่ายงานภาครัฐและเอกชน
มีการตังเป
้ ้ าหมาย 100 สถานีภายในปี 2563 (ปั จจุบนั มีหน่วยงานที่ได้ รับ

Figure 5 : Vehicle-to-Home (V2H) Concept

Source: Krungsri Research

เงินสนับสนุนแล้ ว 77 หน่วยงาน) โดยกาหนดประเภทหัวชาร์ จไฟฟ้า (EV Charging Connecter) ตามมาตรฐานยุโรป อย่างไรก็ตาม ทางการยังไม่ กาหนด
มาตรฐานประเภทหัวชาร์ จไฟฟ้าสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งอาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุนของค่ ายรถยนต์ เนื่องจากค่ ายรถยนต์ สัญชาติสหรั ฐฯ
ญี่ปุ่น จีน และยุโรป มีหัวชาร์ จไฟฟ้าทีแ่ ตกต่ างกัน ซึ่งหากกาหนดหัวชาร์ จไฟฟ้าตามมาตรฐานประเทศใดประเทศหนึ่งอาจเป็ นข้ อจากัดในการ
ขยายตลาดรถยนต์ EV ของค่ ายรถสัญชาติอื่น

6/ เป็ นโครงข่ายไฟฟ้ าที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาบริ หารจัดการ ควบคุมการผลิต

การส่ง
และจ่ายพลังงานไฟฟ้ า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่ สะอาดที่
กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource : DER) โดยเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านมิเตอร์ อัจฉริ ยะ
เพื่อให้ เกิดการใช้ ไฟฟ้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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 บทสรุ ป
วิจัยกรุ งศรี ประเมินว่ าในระยะแรกตลาดรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยจะขยายตัวแบบค่ อยเป็ นค่ อยไปโดยตลาดส่ วนใหญ่ ยังคงเป็ นรถยนต์ HEV และ
PHEV ขณะที่ตลาดรถยนต์ BEV จะยังเป็ น niche market จนกว่าราคาจะลดลงถึงจุดคุ้มค่า และประเด็นความกังวลต่างๆ ในการใช้ งานได้ รับการแก้ ไข ไม่ว่า
จะเป็ นความเพียงพอของสถานี ชาร์ จไฟฟ้า ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ เป็ นต้ น นอกจากนี้ การผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยยังมี ปัญหาเชิง
โครงสร้ างทีย่ ังต้ องรอความชัดเจนและเร่ งแก้ ไข ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้าในไทยอย่ างเป็ นรู ปธรรมอาจต้ องรอเวลาไม่ ต่ากว่ า
10 ปี (สอดคล้ องกับทิศทางการใช้ รถยนต์ ไฟฟ้าในประเทศที่เป็ นตลาดส่ งออกรถยนต์ หลักของไทย อาทิ อาเซียน และประเทศผู้ผลิตน้ามันใน
ตะวันออกกลาง) แต่ หลังจากนั้นอาจเห็นการเติบโตของตลาดแบบก้ าวกระโดด ... จากสถานการณ์ข้างต้ นทาให้ อตุ สาหกรรมชิ ้นส่วนรถยนต์ไทยต้ อง
เตรียมปรับตัวล่วงหน้ า โดยเฉพาะหากมีความชัดเจนว่าไทยจะก้ าวไปสูฐ่ านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือเชื ้อเพลิงที่ไม่ใช่นา้ มันเต็ม รูปแบบ จะส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ ดังนัน้ ความร่ วมมืออย่ างจริงจังในการวิจัยพัฒนาชิ้นส่ วนที่ใช้ เทคโนโลยีข้ันสูงของหน่ วยงาน
ภาครั ฐ สถานศึกษา รวมถึงภาคเอกชนทั้งค่ ายรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่ วนฯ จะมีความสาคัญนั บจากนี้ เพราะจะเป็ นการสร้ างความมั่นคงให้ กับ
ห่ วงโซ่ อุปทานยานยนต์ ของไทยในอนาคต
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