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• 100 ปีทีแ่ล้ว รถยนต์ (น า้มนั) ทดแทนรถม้า น ามาสู่ยุค
น า้มนั 
• ในอกี 20 ปีข้างหน้า รถยนต์ไฟฟ้าจะเข้าทดแทนรถยนต์
ใช้น า้มนั?
•รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles หรือ EVs)
•รถยนต์ใช้น า้มนั (Internal Combustion Engine หรือ 

ICE)
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•EVs คุ้มค่าหรือไม่ มข้ีอดข้ีอเสียอะไร มผีลต่อเศรษฐกจิ/
อุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร จะมผีลต่อราคาน า้มนั
หรือไม่ สะอาดจริงไหม (ปัญหาภาวะโลกร้อน) ???
•ชวนคดิว่า “ควรรับมือกบัการเปลีย่นแปลงนีอ้ย่างไร”
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•บทความนีค้รอบคลุมเฉพาะรถยนต์ battery electric 
vehicles (BEV) เพราะได้รับความนิยมมากกว่ารถยนต์
fuel cell vehicles (FCV)
•ปลายศตวรรตที่ 19 EVs เกดิขึน้พร้อมกบั ICE แต่คน
เลกิใช้ EVs เพราะข้อจ ากดัด้านแบตเตอร่ี
•ปลายศตวรรษที่ 20  EVs ได้รับความสนใจมากขึน้
เพราะน า้มนัแพงมาก  ปัญหามลภาวะทางอากาศและ
ปัญหาโลกร้อนจากการเผาเช้ือเพลงิฟอสซิล และ
เทคโนโลยแีบตเตอร่ีก้าวหน้ามากขึน้
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•แบตเตอร่ีลเิธ่ียม-ไอออนเร่ิมน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์เม่ือ 
20 กว่าปีมาแล้ว ราคาลดลงจาก 3,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อกโิลวตัต์ช่ัวโมง เหลือประมาณ 150 - 200 เหรียญต่อ
กโิลวตัต์ช่ัวโมงในปัจจุบัน
• ในเวลาไม่เกนิ 10 ปีข้างหน้า  เทคโนโลยแีละ
ประสบการณ์ในการผลติจะท าให้ราคาลดลงถึง 100 
เหรียญฯ ต่อกโิลวตัต์ช่ัวโมง ราคา EVs จะลดลงมากจน
แข่งขันได้กบั ICE

6



• รัฐบาลของหลายประเทศส่งเสริม EVs เพ่ือทดแทน
ICEเพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก 
นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ญีปุ่่ น จีน และสหรัฐอเมริกา
•มาตรการ : ลดภาษ/ีค่าธรรมเนียม ให้เงนิอุดหนุน     
เพิม่สถานีชาร์จไฟ
•หลายประเทศก าหนดเวลายุตกิารใช้ ICE เพ่ือให้หันมา
ใช้ EVs แทน เนเธอร์แลนด์ (2025)  ฝร่ังเศส (2040) 
องักฤษ (2040) อนิเดยี จีน
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•บริษัทรถยนต์ยกัษ์ใหญ่ช้ันน าของโลกหลายแห่ง
ประกาศแผนที่จะเพิม่การผลติ EVs :  Volkswagen 
Daimler  BMW   Volvo 
• ปัจจุบัน EVs ทีว่ิง่กนัอยู่บนถนนมจี านวนรวมกนัไม่ถึง 

1% ของรถยนต์ทั้งหมดในโลก  แต่กต้็องยอมรับว่า EVs 
เป็นที่นิยมมากขึน้อย่างรวดเร็ว
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• ในปี ค.ศ. 2040 ยอดขาย EVs อาจเพิม่ขึน้สูงเป็นหน่ึงใน
สามของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในโลก และจ านวน
EVs ทีว่ิง่อยู่ในท้องถนนจะคดิเป็นประมาณ 10% ถึง 
20% ของรถยนต์ในโลก
• น่าจะมผีลต่อความต้องการใช้น า้มนั และราคาน า้มนั
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รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าแค่ไหน

• EVs ยงัมรีาคาค่อนข้างสูงเพราะต้นทุนแบตเตอร่ีแพง
มาก
• ในปัจจุบันการชาร์จแบตเตอร่ีต้องใช้เวลานาน   ส่วน
ใหญ่เม่ือเตมิไฟเต็มที่สามารถวิง่ได้โดยเฉลี่ยไม่เกนิ 200 
กโิลเมตร   แต่ในระยะหลงั EVs รุ่นใหม่ๆ มกีารพฒันา
ให้วิง่ได้ถึง 300 – 500 กโิลเมตรต่อการชาร์จหน่ึงคร้ัง 
และมกีารตั้งสถานีชาร์จไฟมากแห่งขึน้
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รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าแค่ไหน

• เปรียบเทียบระหว่าง EVs ยีห้่อ Nissan Leaf และ
รถยนต์ทีใ่ช้น า้มนัยีห้่อ Honda Jazz
•สมมุตใิห้ราคาน า้มนัเท่ากบั 30 บาทต่อลติร และค่า
ไฟฟ้าเท่ากบัหน่วยละ 4.50 บาท ก าหนดให้รถ Honda 
Jazz วิง่ได้ลติรละ 16 กโิลเมตร และรถ Nissan Leaf วิง่
ได้ 4.7 กโิลเมตรต่อหน่ึงหน่วยไฟฟ้า (กโิลวตัต์ช่ัวโมง)
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รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าแค่ไหน

•สมมติให้วิง่ปีละ 30,000 กโิลเมตร มอีายุใช้งานทั้งหมด 
10 ปี และอตัราคดิลด (discount rate) ที ่10% ต่อปี
•รถ Nissan Leaf จะประหยดัค่าเช้ือเพลงิกว่าคดิเป็นเงิน
ประมาณ 170,000 บาทตลอดชีวติการใช้งาน แต่ Nissan 
Leaf ราคารถแพงกว่า 1.3 ล้านบาท (รวมภาษ)ี  และ
แพงกว่า  300,000 บาท (ไม่รวมภาษี)
•แสดงว่า EVs ยงัไม่มคีวามคุ้มค่าทั้งทางการเงนิและทาง
เศรษฐกจิเม่ือเทยีบกบั ICE
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รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าแค่ไหน

• เช่ือว่าราคา EVs จะถูกลงในอนาคตตามต้นทุน
แบตเตอร่ี  ท าให้การใช้ EVs มคีวามคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ   
•ยิง่คุ้ม หากในอนาคตน า้มนัแพงเม่ือเทยีบกบัไฟฟ้า และ
การลดก๊าซเรือนกระจกมากส าคญัมากขึน้
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รถยนต์ไฟฟ้าสะอาดจริงหรือ

•มกีารศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ EVs
เปรียบเทียบกบัรถยนต์ทีใ่ช้น า้มนั ตลอดช่วงวงจรชีวติ 
(life cycle หรือทีเ่รียกว่า well-to-wheels approach) 
กล่าวคือ ตั้งแต่กระบวนการผลติรถยนต์  ช่วงเวลาการ
ใช้รถยนต์  ไปจนถึงช่วงท้ายซ่ึงต้องมกีารก าจัดซากรถ
และอุปกรณ์ต่างๆ
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รถยนต์ไฟฟ้าสะอาดจริงหรือ

•ผลการศึกษาสรุปได้ว่า EVs ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปริมาณทีน้่อยกว่ารถยนต์ทีใ่ช้น า้มนัอย่างมนัียส าคญั
•รถยนต์ทีใ่ช้น า้มนัเบนซิน ปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์หนัก 381 กรัมต่อไมล์
• EVs แบตเตอร่ี BEV ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
หนัก 144 กรัมต่อไมล์
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รถยนต์ไฟฟ้าสะอาดจริงหรือ

•นโยบายส่งเสริมการใช้ EVs เพ่ือยบัยั้งปัญหาภาวะโลก
ร้อนในระยะยาว  และเพ่ือลดความสูญเสียของชีวติ
มนุษย์อนัเกดิจากมลภาวะทางอากาศในระยะส้ันด้วย

17



รัฐบาลไทยควรส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

•ควรส่งเสริมให้ใช้  เพราะสะอาด และ (จะ) คุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิ
•ควรส่งเสริมให้ผลติในประเทศ เพราะมอีุตสาหกรรม
ยานยนต์ ICE ทีเ่ข้มแขง็อยู่แล้ว แต่ EVs ใช้เทคโนโลยี
และช้ินส่วนส าคญัที่ต่างจาก ICE จึงต้องปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอด (โลกจะหันไปใช้ EVs ในทีสุ่ด)
• ปัญหาปัจจุบัน “ไก่กบัไข่ ใครเกดิก่อนกนั?”
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มผู้ีใช้ EVs 
จ านวนมาก

การลงทุนผลติ 
EVs ขายใน
ประเทศ            

(+ ส่งออก)   

ต้นทุนและ
ราคา EVs 
ลดลง
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รัฐบาลไทยควรส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

• รัฐบาลหวงั : ส่งเสริมโดย BOI จูงใจให้ลงทุนผลติ 
ต้นทุน/ราคาลด  ยอดขาย EVs เพิม่ (+ ส่งออก?)
• แต่ยงัไม่เกดิ เพราะราคา EVs ยงัแพง เทยีบกบั ICE 
• เสนอให้เร่งเกดิ    โดยใช้แรงจูงใจให้มผู้ีซ้ือใช้ EVs 

(สร้างตลาดในประเทศ) เช่น ลดภาษีสรรพสามติและ
ภาษนี าเข้า และ “ช็อป EVs ช่วยชาติ” ก่อนการลงทุน
ผลติในประเทศ + BOI (เช่นที่เกดิกบั ICE ในอดตี)
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รัฐบาลไทยควรส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

• เป้าหมายของกระทรวงพลงังาน : 1.2 ล้านคนัในอกี 20
ปี ยอดขายต้องโตเร็ว (30% ต่อปี)
•แต่รถส่วนใหญ่ยงัเป็น ICE ในปี 2579
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อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์

•EVs ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีไปหมุนมอเตอร์โดยผ่านอนิ
เวอเตอร์ (inverter) เพ่ือไปหมุนล้อรถ จึงไม่มเีคร่ืองยนต์  
EVs มช้ิีนส่วนที่เคล่ือนไหวได้ (moving parts) จ านวน
น้อยกว่า
•อุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนรถยนต์จ าเป็นต้องปรับตวั 
แบ่งได้ 3 กลุ่ม
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อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์

•กลุ่มแรกเป็นการผลติช้ินส่วนที่สามารถใช้ได้กบัทั้ง EVs 
และรถยนต์ทีใ่ช้น า้มนั เช่น ยางรถยนต์ อุปกรณ์ทีเ่ป็น
กระจก ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ต้องปรับตัว
•กลุ่มทีส่องเป็นการผลติช้ินส่วนทีไ่ม่ต้องใช้ใน EVs เช่น 
เคร่ืองยนต์  ระบบการระบายความร้อน จะได้รับ
ผลกระทบในทางลบ จึงต้องปรับตัวอย่างมาก
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อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์

• กลุ่มทีส่ามเป็นการผลติช้ินส่วนที่ใช้ได้เฉพาะใน EVs 
เช่น แบตเตอร่ีลเิธ่ียมไอออน มอเตอร์ อนิเวอเตอร์ ใช้
เทคโนโลยใีหม่ในระดบัค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการไทย
จึงต้องร่วมมือ/ร่วมทุนกบับริษทัต่างชาตทิีม่เีทคโนโลย ี 
รัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพเิศษด้านวิจัยและ
พฒันา  ส าคญัต่อความส าเร็จในการพฒันา
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ขอบคุณครับ


