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เอกสารฉบับน้ีจัดท าข้ึนภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2566 

เพ่ือน าเสนอผลการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

ประเด็นส าคัญในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ท่ีได้รับการกล่าวถึง

เป็นวงกว้างในปัจจุบัน และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในการขับเคล่ือน

กลไกเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต โดยผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและ

น ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 

โครงสร้างและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงประเด็นสนับสนุนและความท้าทายของ

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ท้ังน้ี ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial 

Intelligence Unit : IIU) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะ

ผู้ก ากับดูแลโครงการฯ จึงขอขอบพระคุณหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

ท่ีอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลและได้น ามาอ้างอิงในรายงานฉบับน้ี โดยหวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปต่อยอดและมีส่วน

เป็นองค์ความรู้ในการขับเค ล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

ของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อย่างย่ังยืน

ค าน า

มีนาคม 2566

ส านั กงาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

ศูนย์ ข้อมูล อัจฉ ริย ะ ด้าน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

( I ndust r ia l  I n te l l i gence Un i t  :  I IU )  

สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

สู่ เ ป้ าหมายเศรษฐกิจ…“ยั่งยืน”
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ยานยนต์สมัยใหม่ 
What ’s The Next–Gen Automotive?

ส่วนท่ี1

ยานยนต์สมัยใหม่ คือ ยานยนต์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดการผลิตจากการผลิต

เคร่ืองยนต์สันดาปภายในและไฮบริด ด้วยการน าเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผ่านการพัฒนา

อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา มาประกอบเป็นยานยนต์ที่ เ ป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เคร่ืองยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าผนวกรูปแบบ

การสั่งการใช้งานภายในรถยนต์ที่หลากหลาย ด้วยการใช้ส่วนประกอบจาก

หลากหลายอุตสาหกรรมมาต่อยอดเป็นยานยนต์อัจฉริยะ

แนวโน้มการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่จะถูกพัฒนาใน 4 เร่ืองหลัก ไดแ้ก่
(อ้างอิง: ดร.ยศพงศ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย)

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี 

(Battery Electric Vehicle) 

รถยนต์ขับขี่อัตโนมตัิ 

(Autonomous Vehicle)

รถยนต์เชื่อมตอ่กับภายนอก 

(Connected Vehicle) 

การแบ่งปันการใช้รถยนต์ (Car 

Sharing)
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ยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบนัมี 4 ประเภท

ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี (BEVs) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีเฉพาะมอเตอร์

ไฟฟ้าเป็นต้นก าลังให้ยานยนต์เคล่ือนท่ี และใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีอยู่ใน

แบตเตอร่ีเท่าน้ัน ไม่มีการใช้เคร่ืองยนต์พลังงานเช้ือเพลิงอ่ืนในยานยนต์

(อ้างอิง: สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย)

ยานยนต์ ไฟฟ้าไฮบริด  (HEVs) ประกอบด้วยเค ร่ืองยนต์ ลูก สูบ

เ ป็น ต้นก า ลั ง ในการ ขับ เค ล่ื อนห ลัก  ซ่ึง ใ ช้ เ ช้ื อ เพ ลิง ท่ีบรร จุ ใน

ยานยนต์และท างานร่วมกับมอเตอร์ ไฟฟ้า  เ พ่ือ เ พ่ิมก า ลังของ

ยานยนต์ให้เคล่ือนท่ีได้

ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เช้ือเพลิง (FCEVs) ) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีเซลล์

เ ช้ือ เพ ลิง  (Fuel cell) ท่ี สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ไ ด้ โดยตรง 

ประสิทธิภาพของเซลล์เช้ือเพลิงมีค่าสูงถึง 60% มีความจุพลังงานจ าเพาะ

ท่ีสูงกว่าแบตเตอร่ีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

ยานยนต์ไฟฟ้าปล๊ักอินไฮบริด (PHEVs) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าท่ีต่อมาจากแบบ

ไฮบริด สามารถประจุพลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งภายนอก ท าให้ยานยนต์

สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง สามารถว่ิงในระยะทางและ

ความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึน 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม

• พัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเร่ิมจากการประกอบร่วมกับผู้ผลิต 

(OEM) เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมแบตเตอร่ีและระบบขับเคล่ือนรถไฟฟ้าต่อไป

• ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในด้านการออกแบบ

และจัดท าต้นแบบ

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง

• พัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ ก้าวทันมาตรฐานโลก 

เช่น ชิ้นส่วนระบบความปลอดภัย ชิ้นส่วนระบบก าลังส่ง

• ผลิตจักรยานยนต์ (ขนาดมากกว่า 248 cc) โดยมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์

5PAGE
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ไฮบริด (HEVs)

ปล๊ักอินไฮบริด (PHEVs)

แบตเตอรี่ (BEVs)

อัพเดทข้อมูลปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ยอดจดทะเบียนใหม่ ปี 2565 ยอดสะสมจนถึง 31 ม.ค. 2566

64,035 คัน +79.2%(YoY%)

(อัพเดท ม.ค. 2566 = 7,687 คัน)

11,331 คัน +60.5%(YoY%)

(อัพเดท ม.ค. 2566 = 961 คัน)

20,816 คัน +260.1%(YoY%)

(อัพเดท ม.ค. 2566 = 4,707 คัน)

267,391 คัน สัดส่วน 76.9%
จ าแนกเป็น : รถยนต์นั่ง 96.6%,

รถจักรยานยนต์ 3.4%

43,360 คัน สัดส่วน 12.5%
จ าแนกเป็น : รถยนต์นั่ง 100.0%,

36,775 คัน สัดส่วน 10.6%
จ าแนกเป็น : รถจักรยานยนต์ 49.2%,

รถยนต์นั่ง 45.6%, รถโดยสาร 3.7%

รถสามล้อ 1.4%, รถบรรทุก 0.1%
(อ้างอิง: กรมขนส่งทางบก)

อัพเดทสถานการณ์
คาดการณ์การผลิตและใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ส่วนท่ี2
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98.02% 97.85% 97.74% 97.34%

95.99%

0.67% 1.06% 1.34% 1.81%

3.18%

1.25% 1.04% 0.87% 0.81% 0.79%

0.06% 0.05% 0.06% 0.05% 0.04%

2561 2562 2563 2564 2565

เคร่ืองยนต์เบนซิน, ดีเซล

เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า

เคร่ืองยนต์ LPG, CNG

เคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ

(อ้างอิง: กรมขนส่งทางบก)

เปรียบเทียบสัดส่วนยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ของไทย

จ าแนกตามประเภทเชื้อเพลิง ปี 2561-2565

รถยนต์โดยสารไฟฟ้า 16,665 ล้านบาท

รถยนต์นั่งไฟฟ้า 9,068 ล้านบาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 445 ล้านบาท

รถบรรทุกไฟฟ้า 270 ล้านบาท

ยานยนต์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 1,807 ล้านบาท

IMPORT
ปี 2565 น าเข้ารวม 28,258 ล้านบาท 

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า/ชิ้นส่วน 20,848 ล้านบาท

รถยนต์นั่งไฮบริด 17,588 ล้านบาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 131 ล้านบาท

รถยนต์นั่งมอเตอร์ไฟฟ้า 79 ล้านบาท

รถปิคอัพ รถบัส รถบรรทุกไฟฟ้า 38 ล้านบาท

EXPORT
ปี 2565 ส่งออกรวม 38,685 ล้านบาท 

(อ้างอิง: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ )
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ส่วนท่ี 2
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สถานการณ์การตั้งฐานผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย

เร่ิมผลิตแล้วในปี 2565

ก าลังสร้างโรงงาน / คาดว่าผลิตได้ตั้งแตปี่ 2566-2569

แสดงความสนใจเปิดสายการผลิตในไทย / แต่ยงัไม่แจ้งช่วงเวลา

อยูร่ะหว่างการศึกษาแนวทางการตลาด

ยงัไม่แสดงความสนใจ / แต่มีโรงงานผลิตรถยนตใ์นไทย

ปริมาณผลผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศไทย ปี 2565*

รถโดยสารไฟฟ้า

ปี 65 = 1,250 คัน 

+1,015.0% (YoY%)

หมายเหตุ: *ข้อมูลผลผลิตรวบรวมจากข้อมูลผลผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี (BEV) เบ้ืองต้น 

ท่ีสืบค้นจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกับข้อมูลจดทะเบียนรถยนต์คร้ังแรกกับทางกรมขนส่งทางบก

82
199

117

1305

2562 2563 2564 2565

ผลผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ปี 66f = 3,000 คัน 

+140.0% (YoY%)

(ยอดสั่งซือ้รอการผลิตส่งมอบปี 66)

ผลจากนโยบาย

สนับสนุนของรัฐบาล

/ ส้ินสุด COVID-19

(อัพเดท 1 มีนาคม 2566)

(ผลิต HEV)

(ผลิต BEV)

( E XE CUT IVE  SUM M AR Y)
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ส่วนท่ี 2

สถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

รถยนต์นั่ง PHEV

ยอดจดทะเบียนใหม่

4.7 ล้านคัน 

+135.0% (YoY%)

8.3 ล้านคัน 

+76.6% (YoY%)

13 ล้านคัน 

+176.6%

22 ล้านคัน 

+368.1%

1.9 ล้านคัน 

+93.9% (YoY%)

2.9 ล้านคัน 

+52.6% (YoY%)

4.1 ล้านคัน 

+115.8%

5.5 ล้านคัน 

+189.5%

ปี 2565pปี 2564 ปี 2573f

รถยนต์นั่ง BEV
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BEV (พันคัน) PHEV (พันคัน) Electric car sales share in other market

Other Countries

อ้างอิง: International Energy Agency (IEA) 

ปี 2568f

(p = ขอ้มูลเบ้ืองต้น / f = ขอ้มูลประมาณการณ์, % เทียบกับปี 2564)

Share 47.6% Share 7.2%

Share 23.4% Share 21.8%
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ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทีม่ยีอดจ าหนา่ยสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก ในปี 2565

(จีน) 

1.8 ล้านคัน

+211% (YoY%)

(อเมริกา)

1.3 ล้านคัน

+40% (YoY%)

(เยอรมนี)

8.5 แสนคัน

+10% (YoY%)

(จีน) 

6 แสนคัน
+13% (YoY%)

(ฝร่ังเศส) 

5 แสนคัน
+34% (YoY%)

อ้างอิง: Global EV Sales for 2022 By Roland Irle, EV-Volumes 

( E X E CU TI VE  S U M M ARY)
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รถโดยสารไฟฟ้า

รถบรรุทุกไฟฟ้า

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

2559 2560 2561 2562 2563 2564

จีน (คัน) สหรัฐอเมริกา (คัน)

สหภาพยุโรป (คัน) ประเทศอ่ืน ๆ (คัน)

จีน (ส่วนแบ่ง/รถโดยสารเชื้อเพลิงอ่ืนๆ) สหรัฐอเมริกา (ส่วนแบ่ง/รถโดยสารเชื้อเพลิงอ่ืนๆ)

สหภาพยุโรป (ส่วนแบ่ง/รถโดยสารเชื้อเพลิงอ่ืนๆ) ประเทศอ่ืน ๆ (ส่วนแบ่ง/รถโดยสารเชื้อเพลิงอ่ืนๆ)

จีน

ปี 64 ขาย 8.6 หมื่นคัน

+43.0% (YoY%) 

สัดส่วน 26% ต่อรถโดยสารทุกประเภท

เชือ้เพลิง

ปี 64 ขาย 3 พันคัน

+50.0% (YoY%) 

สัดส่วน 6% ต่อรถโดยสารทุกประเภท

เชือ้เพลิง

ปี 64 ขาย 1 พันคัน

00.0% (YoY%) 

สัดส่วน 1% ต่อรถโดยสารทุกประเภท

เชือ้เพลิง
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จีน (คัน) สหรัฐอเมริกา (คัน)

สหภาพยุโรป (คัน) ประเทศอ่ืน ๆ (คัน)

จีน (ส่วนแบ่ง/รถบรรทุกเชื้อเพลิงอ่ืนๆ) สหรัฐอเมริกา (ส่วนแบ่ง/รถบรรทุกเชื้อเพลิงอ่ืนๆ)

สหภาพยุโรป (ส่วนแบ่ง/รถบรรทุกเชื้อเพลิงอ่ืนๆ) ประเทศอ่ืน ๆ (ส่วนแบ่ง/รถบรรทุกเชื้อเพลิงอ่ืนๆ)

จีน

ปี 64 ขาย 1.3 หมื่นคัน

+160.0% (YoY%) 

สัดส่วน 0.4% ต่อรถบรรทุก 

ทุกประเภทเชือ้เพลิง

สหภาพยโุรป

ปี 64 ขาย 1 พันคัน
สัดส่วน 0.2% ต่อรถบรรทุก 

ทุกประเภทเชือ้เพลิง

ปี 64 ขาย 1 พันคัน
สัดส่วน 0.1% ต่อรถบรรทุก 

ทุกประเภทเชือ้เพลิง

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา

( E XE CUT IVE  SUM M AR Y)

อัพเดทสถานการณ์
คาดการณ์การผลิตและใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

ส่วนท่ี 2

สถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

( E X E C UT IVE  S U M M A RY)



ส่วนท่ี3
ห่วงโซ่อุปทาน

ยานยนต์เปลี่ยน . .
กลุ่มการผลิตใดเสี่ยง

ได้ รับผลกระทบ?
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ประเทศไทยมีการวางยุทธศาสตร์

เพ่ือพัฒนาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยียานยนต์เพ่ือส่ิงแวดล้อม

จากเช้ือเพลิงฟอสซิลสู่การใช้พลังงาน

ไฟฟ้า

โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้า จึงมีส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก

อุตสาหกรรมยานยนต์แบบเดิม คือ 

เพ่ิมการผลิตในอุตสาหกรรมระดับ 0.5 

(Tier 0.5) เข้ามาเช่ือมโยงในโซ่อุปทาน

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า 

ซ่ึงระ ดับ Tier 0.5  เ ป็นการผลิตที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

ระบบเซ็นเซอร์ และช้ินส่วน/อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ห่วงโซ่ อุปทาน

ยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ที่มา: ปรับปรุงจาก รายงานพิเศษ: หว่งโซคุ่ณค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 

ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย, 2561, รวบรวมและปรับปรุงโดยศูนย์ขอ้มูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (IU)

( E XE CUT IVE  SUM M AR Y)



ส่วนท่ี3
ห่วงโซ่อุปทาน

ยานยนต์เปลี่ยน . .
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ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์เปล่ียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดเ ส่ียงได้ รับผลกระทบ?

กลุ่มเส่ียงมาก 5 ผลิตภัณฑ์ : เม่ือเปล่ียนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ท่ีจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด คือ 

กลุ่มสินค้าท่ีไม่จ าเป็นต่อการใช้งานในระบบเคร่ืองยนต์ของยานยนต์ไฟฟ้า

เบรกระบบส่งก าลัง-เกียร์

ระบบท่อไอเสียเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ระบบน้ามันเชื้อเพลิง

มูลค่าตลาดปี 2568f

-5.0%

มูลค่าตลาดปี 2568f

-15.0%

มูลค่าตลาดปี 2568f

-10.0%

มูลค่าตลาดปี 2568f

-15.0%
มูลค่าตลาดปี 2568f

-15.0%

กลุ่มเส่ียงต่า 7 ผลิตภัณฑ์ : กลุ่มสินค้าเหล่าน้ีคาดว่าจะขยายตัวได้ในอนาคตในช่วงขยายตัวไม่เกินร้อยละ 10

เน่ืองจากยังมีความจ าเป็นต่อการผลิตในยุคยานยนต์ไฟฟ้า แต่อาจถูกปรับเปล่ียนระบบ/การท างานให้สอดคล้อง

กับการขับเคล่ือนเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า

ตัวถังรถ

โครงรถ

เบาะ/ที่นั่ง เพลา

มูลค่าตลาด

ปี 2568f +10.0%

มูลค่าตลาด

ปี 2568f +10.0%

มูลค่าตลาด

ปี 2568f +10.0%

สื่อสาร/เชื่อมต่อ

มูลค่าตลาด

ปี 2568f +9.0%

มูลค่าตลาด

ปี 2568f +9.0%

ระบบช่วงล่าง

มูลค่าตลาด

ปี 2568f +9.0%

พวงมาลัย
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +9.0%

กลุ่มได้รับผลดี 7 ผลิตภัณฑ์ : กลุ่มสินค้าเหล่าน้ีคาดว่าจะขยายตัวสูงในอนาคต และส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีจ าเป็นต่อ

การรองรับระบบเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า และการสร้างยานยนต์อัจฉริยะท่ีพัฒนาต่อยอดจากสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบขับเคล่ือนไฟฟ้า
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +475.0%

แบตเตอร่ีและเซลล์เชื้อเพลิง 
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +475.0%

ระบบช่วยขับ/เซ็นเซอร์ 
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +150.0%

อิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +22.0%

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +21.0%

ฟังก์ชั่นระบบปรับอากาศ
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +21.0%

ล้อและยางรถ
มูลค่าตลาด

ปี 2568f +12.0%

อ้างอิง: Insights from Deloitte’s 2021 Automotive Supplier Study “The road ahead: Auto suppliers 

navigate new terrain” By Jason Coffman, Raj Iyer, and Ryan Robinson, 2021 

( E XE CUT IVE  SUM M AR Y)
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ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต

อุตสาหกรรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เอกสารประกอบงานเสวนา Morning Talk คร้ังที่  1

( EXECUT IVE  SUMMARY)

▪ ราคาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมีความผันผวน หลังจาก

ท่ัวโลกประกาศยุติการใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ท าให้
ความต้องการพลังงานเชื้อเพลิงขยายตัวสูง รวมถึง

ข้อพิพาทการเมืองและสงครามระหว่างประเทศ ส่งผลให้
ราคาน้ามันและก๊าซธรรมชาติมีราคาสูง

▪ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญต่อการใช้
เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น และถูก

น ามาผนวกเป็นส่วนประกอบในยานยนต์สมัยใหม่ ท าให้ยาน

ยนต์ตอบสนองการใช้งานได้มากขึ้น

▪ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเครดิต จากการ

เกิดดภาวะเรือนกระจก สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากควันไอเสีย

รถยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ท าให้หลายประเทศเร่ิมบังคับ

ใช้นโยบายคาร์บอนเครดิต น ามาซ่ึงนโยบายส่งเสริมการใช้
งานพลังงานสะอาดในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 

▪ ตัวเลือกยานยนต์ไฟฟ้ามีมากขึ้น ปัจจุบันผู้ผลิตยานยนต์

ของโลกมีจ านวนมากขึ้นและหลากหลายท้ังรูปแบบประเภท

เคร่ืองยนต์และรูปแบบการใช้งาน และมีการน าเสนอรถยนต์

ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกที่ล้า

สมัยมากขึ้น กระตุ้นใหเ้กิดกระแสความสนใจ

▪ แนวโน้มราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลง จากการแข่งขันสูง

ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า สิ่งท่ีตามมา คือ การท่ีแต่ละบริษัท

ต้องมีส่วนแบ่งตลาดท่ีมากขึ้น จึงเร่ิมมีการน าเสนอขายใน

ราคาที่ถูกลง เพ่ือขยายขอบเขตตลาดลงมายังระดับกลาง

▪ สถานีชาร์จไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จมีมากขึ้น โครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการชาร์จไฟฟ้าท่ัวโลกได้รับการพัฒนา

จนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าติดต้ังในครัวเรือนท่ีหลากหลายรูปแบบ



เอกสารประกอบงานเสวนา Morning Talk คร้ังที่  1

( EXECUT IVE  SUMMARY)

▪ รายได้และก าลังซ้ือของผู้บริโภค ความผันผวนทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบัน กระทบต่อ

รายได้และก าลังซ้ือของผู้บริโภคท าให้ความสามารถในการ

ใช้จ่ายซ้ือสินค้าน้อยลง โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา

▪ ความจุของแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV ความจุ

ของแบตเตอร่ียังมีข้อจ ากัด ผู้บริโภคยังมองว่าไม่คุ้มค่า

อีกท้ังอายุของแบตเตอร่ีมีอายุสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และหาก

ต้องเปลี่ยนแบตเตอร่ีแต่ละคร้ังต้องจ่ายในราคาสูงมาก 

▪ ความสะดวกสบายและพฤติกรรมในการใช้งาน การใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้า เม่ือต้องการชาร์จไฟต้องใช้เวลานาน

ในการชาร์จให้เพียงพอต่อการใช้งานหน่ึงคร้ัง และผู้คน

ในเมืองส่วนใหญ่ นิยมอาศัยในคอนโดมิเนียม ยากต่อการ

เข้าถึงแหล่งชาร์จพลังงานไฟฟ้าท่ีเพียงพอ

▪ โครงสร้างพ้ืนฐานไม่เหมาะสมต่อการใช้งานยานยนต์

ไฟฟ้า โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนามีโครงสร้างพ้ืนฐาน

ไม่เหมาะสมกับยานยนต์ประเภทรถยนต์เล็กท่ียานยนต์ไฟฟ้า

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมน าเสนอขาย 

▪ ความกังวลต่อราคาขายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นรถมือสอง 

ยานยนต์ไฟฟ้าพ่ึงเปิดตัวและเติบโตในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา 

จึงยังไม่มีมาตรฐานราคากลางท่ีแน่ชัด ผู้คนจึงกังวลว่าเม่ือ

จ าหน่ายต่อเป็นรถมือสองจะมีราคาขายต่ามาก ถูกกดราคา 

▪ ด้านการผลิตในประเทศท่ีไม่มีการวิจัย/พัฒนา การเป็น

เจ้าของลิขสิทธ์ิเทคโนโลยีและเจ้าของแหล่งวัตถุดิบผลิต

แบตเตอร่ีเป็นเร่ืองส าคัญต่อการเป็นฐานการผลิต ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคต

ปัจจัยท้าทายต่อการเติบโตอุตสาหกรรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม

ให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

• ออกแบบและบังคับใช้มาตรการเ พ่ือลดการใช้รถยนต์

เคร่ืองยนต์สันดาป เช่น ขึ้นภาษีการต่อทะเบียนรถยนต์

เคร่ืองยนต์สันดาป การจ ากดัอายุรถที่ใช้งานในเมือง เป็นต้น

• ส่งเสริมใหร้ถทุกประเภทเปล่ียนเป็นเคร่ืองยนต์พลังงานไฟฟ้า 

เร่ิมจากรถโดยสารประจ าทาง และลงทุนวิจัยสร้างยานยนต์

ไฟฟ้าใหค้รอบคลุมยานยนต์ที่หลากหลายมากขึ้น

• ออกนโยบายและส่งเสริมให้มีการขยายตัวของสถานีบริการ

ชาร์จแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือให้เพียงพอและครอบคลุม

ต่อความต้องการใช้งาน เข้าถงึประชากรในทุกพ้ืนทุกชุมชน

• การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศก าลังพัฒนา

ควรมุ่งเน้นส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กก่อน เช่น 

จักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า 

• จัดการห่วงโซ่อุปทานและบริหารเทคโนโลยีชิ้นส่วนอุปกรณ์
ยานยนต์ไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น ใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย และ

ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพ่ือไม่ให้การ

ผลิตเกดิปัญหาคอขวดเหมือนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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