
 ยานยนต์ไฟฟ้าไมใ่ช่แนวคิดใหม ่แตท่ี่กลบัมาได้รับความสนใจและพฒันาอีกครัง้ก็เนื่องมาจากมลภาวะทางอากาศ 

(smog) ในแคลฟิอร์เนีย เหตกุารณ์ราคาน า้มนัท่ีพุง่สงูขึน้ และความพยายามที่จะลดการปลอ่ยก๊าซ CO2  

 เมื่อพดูถึงรถยนต์ไฟฟ้า คนไทยจะเข้าใจวา่รถยนต์ที่ไมม่เีคร่ืองยนต์ อยา่งไรก็ตาม ยานยนต์ไฟฟ้าในความหมายทาง

วิชาการจะมีความหมายกว้างที่รวมไปถึงรถทกุประเภทที่ไฟฟ้า และรถที่ใช้ทัง้ไฟฟ้าและเคร่ืองยนต์ ดงันัน้ ในการ

พดูคยุหรือถกเถียงงในหวัข้อดงักลา่ว ควรก าหนดนยิามยานยนต์ไฟฟ้าให้ชดัเจน  

 รถยนต์ไฟฟ้าที่มีขายในท้องตลาดสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Plug-in Hybrid EVs และ Battery 

EVs ในบริษัท EV ที่เพิ่งก่อตัง้จะพฒันาและผลติ Battery EVs เลย 

 รถยนต์ไฟฟ้าอีกชนิดที่ได้รับความสนใจ คือ Fuel Cell EVs โดยเทคโนโลยี Fuel Cell นีม้ีศกัยภาพในการเพิ่มความจุ

แบตเตอร่ีในจไุด้มากขึน้ (นอกจากนี ้Fuel Cell ได้รับการพฒันาเพื่อน ากระแสไฟฟ้าที่เหลอืในระบบมาเปลีย่นน า้

เป็นไฮโดนเจนเก็บไว้) 

 แบตเตอร่ีในรถยนต์ไฟฟ้าตามท้องตลาดสามารถวิง่ได้ประมาณ 200 กม. แตเ่มื่อรวมเคร่ืองยนต์ขนาดเลก็ (Plug-in 

Hybrid EVs) จะวิ่งได้เพิ่มเป็น 500 กม. สว่น Fuel cell EVs ทีก าลงัพฒันาอยูน่ัน้ แบตเตอร่ีจะสามารถเก็บพลงังาน

ได้มากขึน้และคาดวา่จะสามารถวิ่งได้ถงึ 700 กม.  

 แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสามารถแบง่เป็น 2 แนวทาง คอื ญ่ีปุ่ นจะพฒันา Hybrid EVs และข้ามไป Fuel 

cell EVs สว่นในยโุรป จะเน้นพฒันา Battery EVs  

 บริษัท Tesla มีแนวคิดใหม่ๆ  ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีอตุสาหกรรมยานยนต์เคยท ากนัมา เช่น สร้าง demand โดย

การเปิดจองลว่งหน้าก่อน 1 ปี การจองรถสามารถท าออนไลน์โดยไมต้่องผา่นนายหน้า เป็นต้น ด้วยเหตนุี ้Tesla 

สามารถทีจ่ะเป็นผู้น าในรถยนต์ไฟฟ้าได้ และอาจท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงและมาตรฐานใหม่ๆ  ขึน้ในอตุสาหกรรม

รถยนต์ 

 Norway (เป็นประเทศสง่ออกน า้มนัรายใหญ่ แตม่ีเก็บภาษีน า้มนัสงูมาก) มี incentive สนบัสนนุให้คนในประเทศ

ใช้ EV โดยมีสดัสว่นขึน้ 20%  

 Energy Density Volume ของแบตเตอร่ีมแีนวโน้มสงูขึน้ โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่ 400 Wh/Liter (EDV ยงัหา่งจาก

น า้มนัมาก) บริษัท Tesla มีเป้าหมายทีจ่ะลดราคาแบตเตอร่ีให้อยูท่ี่$100/kWh  

 การด าเนินการสง่เสริม EV ในไทยเป็นไปตามแนวทางที ่สวทช. ได้จดัท าขึน้ โดยสง่เสริมทัง้รถโดยสารไฟฟ้า ยานยนต์

ไฟฟ้าดดัแปลง และรถยนต์ไฟฟ้าสว่นบคุคล มีโครงการสง่เสริมตดิตัง้ 100 charging outlets และสวทช. พฒันา

มาตราฐานเต้าเสยีบให้ตรงตามมาตรฐาน สมอ. มีการปรับอตัรายกเว้นภาษีเก่ียวกบันรถประเภทตา่งๆ ใหมโ่ดยที่

ค านงึถึงการลด CO2 ของรถแตล่ะประเภทมากขึน้ นอกจกานี ้การจดทะเบยีนรถยนต์ไฟฟ้าได้แยกออกมาเป็นอีก

ประเภทหนึง่ไมร่วมกบัประเภทรถยนต์ 4 ล้อ 

 แนวคิดการแชร์จะท าให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม ่เช่น Car sharing หรือ EV charger sharing อาจเกิดขึน้ได้ การ

ควบคมุโดยรัฐต้องพิจารณาแนวทางและปรับตวัเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ  นี ้



 การพฒันา EV มีเป้าหมายระยะยาวคือ การลด CO2 ในภาคขนสง่ที่ผลติ CO2 ออกมามาก โดย IPCC พิจารณาวา่ 

EV เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สดุเมื่อเทยีบกบัเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์อื่นท่ีจะสามารถลด CO2 ได้ในขณะนี ้และเนื่องจาก

ประเทศไทยได้เข้าร่วมใน COP 21 เพื่อท่ีจะลด CO2 ให้ได้ตามเป้า EVs จึงได้รับความสนใจและน ามาใช้เพื่อลด 

CO2 นอกจากนี ้EV ยงัถือวา่เป็นหนึง่อตุสาหกรรมใหมท่ีจ่ะเข้ามาช่วยสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจในไทยตาม

แนวทาง Thailand 4.0 

 การชาร์จ EV แบง่เป็น 2 แบบ ได้แก่ การชาร์จแบบช้า (Slow charge) และแบบเร็ว (Quick charge) ความเร็วของ

การชาร์จขึน้อยูก่บัชนิดไฟ ขนาดแรงดนั ขนาดแบตเตอร่ี ระยะทางที่รถต้องการวิ่ง เช่น  Slow charge ที่ไฟ AC หนึง่

เฟส แรงดนั 220 v ก าลงั 3.3 kW จะใช้เวลา 6-8 ชม. 

 จีน ญ่ีปุ่ น มี Quick charge ตามที่สาธารณะในสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น ในขณะอเมริกาจะเน้นท่ี Slow 

charge ที่ติดตัง้ตามบ้าน (เป้าหมายและลกัษณะการใช้งานของแตล่ะที่ไมเ่หมือนกนั) 

 Charging station ควรต้องจดัหาให้เพยีงพอเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้า บริษัทที่ขาย EV ต้องมีแผนการวาง 

Charging station ตามจดุตา่งๆ นอกจาก Charging outlet ที่บ้าน นอกจากนี ้บริษัทท่ีขาย EV ควรต้องมีระบบ

ก าจดัแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อสิน้อายกุารใช้งาน 

 องค์กรที่มีสว่นในบริการ Quick charge ในไทย ได้แก่ MEA, PTT, PEA, EGAT, NECTEC, EVAT  

 ข้อจ ากดัทางกฏหมายเร่ืองการขายไฟที่ Charging station ยงัอนญุาตให้การไฟฟ้าฯ 2 การ, และ PTT จ าเป็นต้องนี ้

 V2G (Vehicle to G rid) ใช้แบตเตอร่ี ของรถเป็น energy storage ลดพีคไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าส ารอง  

 ในเบือ้งต้น ครม. เห็นชอบในหลกัที่จะสนบัสนนุ EV  ซึง่แบง่เป็นรถ 3 ประเภท ได้แก่ รถสว่นบคุคล รถสว่นบคุคล

ขนาดเลก็ รสบสัไฟฟ้า โดยเร่ิมสนบัสนนุท่ีรสบสัไฟฟ้าของ ขสมก. 100 คนั  

 ในระยะแรกของการสง่เสริมอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าควรเป็นการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั EV กบัภาคประชาชน

และธุรกิจ และสร้างความต้องการ EV เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้ ในเร่ิมแรกของธุรกิจจะเป็นการน าเข้า EV ก่อน 

ส าหรับนโยบายสง่เสริมอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าและพิจารณาโดย BOI 

 ราคาของ EV ยงัสงูมาก การขายในตลาดอาจต้องมี margin น้อยกวา่รถยนต์ประเภท ICE (Internal Combustion 

Engine) เพื่อให้สามารถแขง่กบัรถยนต์ ICE ได้ เพื่อท่ีจะสร้างความต้องการในตลาด EV ในระยะแรก คา่บ ารุงรักษา

ไมต่า่งจาก รถยนต์ ICE 

 กรณีประเทศนอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ จีน เปลีย่นมาใช้ EV ได้เนื่องจากเขาผลติไฟฟ้าจาดแหลง่ที่ผลติ CO2 น้อย เช่น

น า้ นิวเคลยีร์ ซึง่ตา่งจากประเทศไทยที่ผลติไฟฟ้าจาก NGV เป็นหลกั ซึง่อาจไมคุ่้มที่จะน า EV มาใช้เพื่อจดุประสงค์

ในลดการ CO2 

 สญัญาณจากรัฐฯ ควรชดัเจนหากจะเปลีย่นผา่นไปยงัอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจริง และก่อนที่จะเปลีย่นผา่นไปยงั

อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รัฐฯ ควรศกึษาผลกระทบในภาคอตุสหากรรมและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น 

อตุสาหกรรมชิน้สว่นท่ีเก่ียวข้องกนัเคร่ืองยนต์ น า้มนัหลอ่ลืน่ ร้านซอ่มเคร่ืองยนต์ ตลาดรถมือสอง เชือ้เพลงิชีวภาพท่ี



สนบัสนนุไป เป็นต้น นอกจากนีก้ารเก็บภาษีที่เก่ียวข้องกบัรถ EV ควรเป็นธรรมตอ่ธุรกิจอื่น เช่น EV ใช้ไฟฟ้าแทน

น า้มนั ซึง่ในปัจจบุนัการชาร์จไฟฟ้าไมต้่องเสยีภาษีเหมือนเช่นภาษีน า้มนัท่ีเก็ยกบัคนเติม  

 รัฐฯควรวิเคราะห์สถานการณ์ทีจ่ านวนรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามากกวา่ 1.2 ล้านตามที่ได้คาดการณ์ไว้ใน พ.ศ. 2579 

เช่น ผลกระทบตอ่ความต้องการไฟฟ้า ปริมาณ CO2 ที่ลดลงโดยปรับสดัสว่นจ านวนรถประเภท ICE และ EV   

 สรุป รัฐฯ ควรพิจารณา EV เป็นทางเลอืกหนึง่ที่จะมาแบง่ตลาดในอตุสาหกรรมยายนต์ แตไ่มใ่ช่แทนท่ีอตุสหกรรมยา

ยนต์ทัง้หมดในช่วงที่เทคโนโลยีก าลงัพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 

 


