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รถยนต์ไฟฟ้า : สะอาด คุ้มค่า มาแน่ แต่ยังแพง 
พรายพล คุ้มทรัพย์ 

 
เกริ่นน า 

ในอดีต การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์มาแล้วหลายครั้งหลายหน เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว รถท่ีใช้เครื่องยนต์ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายจนท าให้รถม้าที่เคยวิ่งอยู่เต็มท้องถนนในมหานครนิวยอร์คถูกทดแทนจนหมดไปภายในเวลาไม่ถึง 
10 ปี และท าให้มนุษย์หันไปพ่ึงพาน้ ามันมากข้ึน 

มาถึงยุคสมัยนี้ ผู้คนสนใจหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและรัฐบาลของหลายประเทศส่งเสริมให้
ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้าและกีดกันการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ ามัน ค าถามที่คนส่วนใหญ่เริ่มถามกันมากก็คือ โลกจะ
เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน เร็วช้าแค่ไหน คุ้มค่าหรือไม่ รถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีข้อเสียอะไร และจะ
มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง จะมีผลต่อราคาน้ ามันหรือไม่ จะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
ได้จริงหรือไม่....... 

บทความนี้คงไม่สามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน แต่จะพยายามน าความคิดเห็นและ
ข้อมูลของผู้รู้และผู้สันทัดกรณีมาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ด้วย
ความหวังที่ว่าผู้อ่านจะได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้ได้ดียิ่งข้ึน และช่วยกันขบคิดต่อไปว่าประเทศไทย
ควรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ผู้เขียนเชื่อว่ายุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อวงการพลังงาน และต่อความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 
 
แบตเตอรี่ชี้เป็นชี้ตาย 
 

การน าเอาไฟฟ้ามาขับเคลื่อนรถยนต์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคท่ีเริ่มมีการ
ประดิษฐ์คิดค้นรถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เพ่ือใช้แทนรถที่ลากจูงด้วยม้านั้น รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าได้เกิดขึ้น
พร้อมๆ กับรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน (หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน คือ internal combustion 
engine หรือ ICE) แต่ต่อมาความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไดเ้สื่อมถอยลงจนคนเลิกใช้ในที่สุดเพราะวิ่งได้
ระยะทางไม่ไกลเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านแบตเตอรี่ ในขณะที่รถยนต์ใช้น้ ามันมีใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดย
ตลอดเพราะการใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงมีความสะดวกกว่าและวิ่งได้ระยะทางท่ีไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามาก 

ในยุคปลายศตวรรษที่ 20 รถยนต์ไฟฟ้ากลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะน้ ามันมีราคาแพง
ขึ้นมาก ประกอบกับหลายประเทศมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางอากาศและปัญหาโลกร้อนอันมี
สาเหตุหลักมาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์ที่ใช้
น้ ามันปิโตรเลียมเพ่ือลดมลพิษ   ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็มีความก้าวหน้ามากข้ึน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนที่ลดลงมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการประจุไฟฟ้าเริ่มลดลง และระยะทางที่รถวิ่ง
ได้จากการประจุไฟฟ้าในแต่ละครั้งก็มีแนวโน้มยาวขึ้น (คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับแบตเตอรี่คือ ความ
ปลอดภัยสูง อายุการใช้งานทนนาน และน้ าหนักเบา)  

ในปัจจุบันมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 2 ประเภทคือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
หรือที่เรียกว่า battery electric vehicles (BEV) โดยแบตเตอรี่ส่วนใหญ่เป็นแบบลิเธียม-ไอออน (lithium-
ion) และรถยนต์ทีข่ับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากฟิวเซลล์ (fuel cell) โดยมีไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง หรือที่
เรียกว่า fuel cell vehicles (FCV) บทความนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ประเภทแรกเพราะในปัจจุบันเป็น
กลุ่มรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากกว่า (ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV รุ่น Leaf ของ Nissan ขายได้ทั่ว
โลกจ านวน 300,000 คันแล้ว ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ FCV รุ่น Mirai ของ Toyota ขายได้ทั้งหมดจ านวน
เพียง 5,000 คัน ในญี่ปุ่นมีสถานีประจุไฟฟ้ารถยนต์ BEV มากกว่า 28,000 แห่ง แต่มีสถานีเติมไฮโดรเจน
ส าหรับ FCV เพียง 91 แห่งเท่านั้น  ดูใน “Toyota Clings to Hydrogen Bet While Electric Sales 
Soar”, Bloomberg 27 November 2017) 

แบตเตอรี่ลิเธี่ยม-ไอออนเริ่มน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาท าให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจ านวนพลังงานไฟฟ้าที่บรรจุ
ได้ต่อหน่วยน้ าหนัก (energy density) เพ่ิมข้ึนกว่า 2 เท่าตัว ในขณะที่ราคาลดลงจาก 3,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เหลือประมาณ 500  เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี ค.ศ. 2012  และคิดเป็นประมาณหนึ่ง
ในสามของราคาตัวรถยนต์ไฟฟ้า  จึงท าให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันมาก   

แต่ในปัจจุบันแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนลดลงเหลือประมาณ 150 - 200 เหรียญต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง  จึงท าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงมากและใกล้เคียงกับราคารถยนต์ที่ใช้น้ ามันและมีสมรรถนะ
เดียวกัน เช่น รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Tesla รุ่น Model 3 ที่ก าหนดราคาไว้คันละ 35,000 เหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 1.2 ล้านบาท) อันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของราคารถยนต์ทั่วๆไปในสหรัฐฯ   ในรถยนต์
ชนิดนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง วิ่งได้ 220 ไมล์ หรือ 352 กิโลเมตรต่อการชาร์จ
ไฟหนึ่งครั้ง  ประเมินกันว่าราคาแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 150 เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือประมาณลูกละ 
7,500 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 250,000 บาท) ซึ่งก็ตกประมาณ 21% ของราคารถยนต์ 

คาดว่าในเวลาไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการผลิต
น่าจะท าให้ราคาลดลงถึง 100 เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  ท าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงมากจนสามารถแข่งขัน
ไดก้ับรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน 
 

ภาครัฐเข้าผลักดัน 

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว รัฐบาลของหลายประเทศยังมี

นโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและก๊าซเรือน
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กระจก จึงมีส่วนท าให้ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเหล่านี้พุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างของประเทศเหล่านี้ได้แก่ 

นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา (ดู โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการ

ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า, 2559 โดย ภูรี สิรสุนทร, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร, ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย ์และศุพฤฒิ ถาวร

ยุติการต)์ 

ประเทศนอร์เวย์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยการใช้มาตรการทางภาษีอากรและการให้เงิน

อุดหนุน เพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า โดยยกเว้นภาษีจดทะเบียน ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(อัตราปกติร้อยละ 25)  ลดภาษีรถยนต์ประจ าปี และให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า  มาตรการที่ช่วย

อ านวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่การยกเว้นค่าผ่านทาง   การอนุญาตให้ใช้ช่องทางส าหรับ

รถโดยสารประจ าทางและรถแท็กซี่ และการอนุญาตให้จอดรถในที่จอดรถสาธารณะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

มาตรการในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคือการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือติดตั้งสถานีชาร์จในพื้นที่

ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการเปิดให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถประจุไฟฟ้าที่สถานีชาร์จสาธารณะได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้มาตรการให้แรงจูงใจทางการเงิน ที่

ส าคัญ ประกอบด้วย การยกเว้นภาษีจดทะเบียน การยกเว้นภาษีถนน การยกเว้นภาษีเงินได้จากการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว การลดหย่อนภาษีให้กับการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม การให้เงิน

อุดหนุนแก่รถแท็กซ่ีและรถตู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า  มาตรการให้แรงจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงินคือการเชื่อมโยงผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้า 

ประเทศญี่ปุ่นใช้นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่ 

1. การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยการจัดตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานสูง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ    

2. การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดตั้งโครงการเพื่อสร้างสถานีชาร์จ 

ทั้งแบบธรรมดาและแบบที่ท าการประจุไฟฟ้าได้เร็ว มีการจัดตั้ง “เมืองยานยนต์ไฟฟ้า” เพ่ือเป็นบริเวณ

ต้นแบบที่มีการบังคับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย และ 

3. การสนับสนุนด้านตลาด โดยการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการลดหรือยกเว้น

ภาษีท่ีเก็บจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า   
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ประเทศจีนได้มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้า   นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการให้เงินอุดหนุน (Subsidy) ใน

การซื้อยานยนต์ไฟฟ้า  รัฐบาลท้องถ่ินยังให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่าง ๆ ในแต่ละเมือง   การให้

เงินอุดหนุนแก่ผู้บริโภคในการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่นรวมกันแล้วมีมูลค่าสูงถึง 

17,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อยานยนต์หนึ่งคัน และผู้ซื้อยังได้รับการยกเว้นภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีรถยนต์อีกด้วย รัฐบาลจีนได้ลงทุนเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดย

อาศัยมาตรการต่าง ๆ เช่น  การให้เงินทุนวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM  การให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้

ลงทุนสร้างสถานีชาร์จ  และการให้เงินกูด้อกเบี้ยต่ าแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า   

ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลมลรัฐ โดยมาตรการดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ มาตรการให้แรงจูงใจแก่ผู้บริโภค 

มาตรการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี และมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จ   มาตรการให้

แรงจูงใจแก่ผู้บริโภคท่ีรัฐบาลกลางน ามาใช้นั้น ประกอบด้วยการเครดิตภาษีและการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้บริโภค  

บางมลรัฐอนุญาตให้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้ช่องทางพิเศษบนทางด่วนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  การสนับสนุนทางด้าน

เทคโนโลยีคือการให้เงินอุดหนุนในการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนมาตรการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีชาร์จเป็นการลงทุนในการสร้างสถานีชาร์จโดยรัฐ แลว้ให้เอกชนเข้ามา

บริหารงาน  

ตั้งแต่ปทีี่แล้ว (ค.ศ. 2016)  มีหลายประเทศในโลกตัดสินใจก าหนดเวลายุติการใช้รถยนต์ที่ใช้
น้ ามันเพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทน  เมื่อปีที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์มีมติให้ยุติ
การขายรถยนต์ที่ใช้น้ ามันภายในปี ค.ศ. 2025 ในปีนี้ก็มีอีกหลายประเทศท่ีรัฐบาลประกาศจะยุติการขาย
รถยนต์ทีใ่ช้น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลในอนาคต อินเดียต้องการยุติการขายในปี ค.ศ. 2030 นอร์เวย์
ต้องการยุติการขายภายในปี ค.ศ. 2025 ฝรั่งเศสต้องการยุติการขายในปี ค.ศ. 2040 เช่นเดียวกันกับอังกฤษ 
ส่วนสกอตแลนด์ต้องการจะทะยอยลดการใช้น้ ามันรถยนต์ที่ใช้น้ ามันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2032 เป็นต้นไป เยอรมัน
เองก็มีด าริที่จะลดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ ามันแต่ยังไม่ได้ก าหนดเวลา 

ที่ส าคัญคือจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกและมียอดขายถึง 30% ของโลก  รัฐบาลจีน
เพ่ิงประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะใช้นโยบายผลักดันให้มีการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยจะเริ่มใช้นโยบายนี้ในอีกสองปีข้างหน้า 

ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ การที่บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ชั้นน าของโลกหลายแห่งที่เรารู้จักกันดีว่า
ผลิตรถยนต์ใช้น้ ามันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ได้ประกาศแผนที่จะเพ่ิมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าท้ังที่เป็นแบบ
ลูกผสมหรือ plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) และแบบที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนๆ หรือ battery 
electric vehicles (BEV) 
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เริ่มตั้งแต่บริษัท Volkswagen ซึ่งประกาศเม่ือปีที่แล้วว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขายเป็นจ านวน 2 - 
3 ล้านคันในปี ค.ศ. 2025 ต่อมาในปีนี้ก็มีบริษัท Daimler ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์  บริษัท BMW 
บริษัทจากัวร์แลนด์โรเวอร์  ซึ่งประกาศว่าจะเพ่ิมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนภายในปี ค.ศ. 2022 - 
2025 แต่ที่กล้าหาญมากที่สุดเห็นจะเป็นบริษัท Volvo ที่ประกาศออกมาว่าเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป 
รถยนต์ทุกคันที่บริษัทผลิตจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด (ทั้งท่ีเป็น PHEV และ BEV) คือจะเลิกผลิตรถยนต์ใช้น้ ามัน
แล้ว 

สังเกตได้ว่าบริษัทรถยนต์ที่ประกาศจะเพ่ิมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทค่ายรถยนต์
ในยุโรป บริษัทรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นยักษ์ใหญ่คือ GM Ford และ Chrysler มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ออกมาขายอยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนว่าจะเพ่ิมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมากข้ึน
เท่าใด มียกเว้นก็เพียงบริษัท Tesla ซึ่งผู้บุกเบิกผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวมาตั้งแต่เริ่มแรก  

ส่วนบริษัทค่ายรถยนต์ในญี่ปุ่นก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายหลายบริษัทแล้ว ที่นิยมกัน
มากก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่า Leaf ของบริษัทนิสสัน แต่บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นก็ยังสงวนท่าทีไม่ประกาศออกมา
ว่าจะเพ่ิมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและลดการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ ามันอย่างไร 
เมือ่เทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกยังมีจ านวนน้อยมาก และจ ากัดเฉพาะรถยนต์
นั่ง (passenger cars) เท่านั้น (ในอนาคตอาจมียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถอ่ืนๆ รวมถึงรถบรรทุก และอากาศยาน
ด้วย ดู “Tesla reveals semi-truck and new sports car”, CNN Money 17 November 2017, และ 
“Successful test flight brings Lilium electric air taxis closer to reality”, CNN 25 April 2017)    
ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งกันอยู่บนถนน (รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เรียกว่า plug-in hybrid) มี
จ านวนรวมกันไม่ถึง 1% ของรถยนต์ทั้งหมดในโลก  แต่ก็ต้องยอมรับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากข้ึนอย่าง
รวดเร็วจริงๆ   ยอดขายในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูงมาก ตัวอย่างเช่น ในช่วงไตรมาสที่แล้วของปี
นี้มีรายงานยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่สูงขึ้นในอัตรากว่า 60% (“Global electric car sales jump 63% 
in Q3”, Bangkok Post, 22 Nov 2017) 

ครึ่งหนึ่งของยอดขายที่เพ่ิมข้ึนอยู่ที่ประเทศจีน ส่วนที่เหลือเป็นยอดขายในยุโรปและสหรัฐฯ  

คาดว่าหากยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วต่อไปในลักษณะที่เป็นตัวอักษร S อย่างเช่นที่

เกิดข้ึนในสินค้าใหม่ๆ ที่เริ่มเป็นที่ยอมรับและนิยมกันอย่างรวดเร็วในตลาด (สินค้าเช่นโทรทัศน์สีและ

โทรศัพท์มือถือในอดีต) ในปี ค.ศ. 2040 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอาจเพ่ิมข้ึนสูงเป็นหนึ่งในสามของยอดขาย

รถยนต์ทั้งหมดในโลก และจ านวนรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในท้องถนนจะคิดเป็นประมาณ 10% ถึง 20% ของ

รถยนต์ทุกประเภทในโลก  คาดว่าน่าจะมีผลท าให้ความต้องการใช้น้ ามันของโลกลดลงและชะลอไม่ให้ราคา

น้ ามันสูงขึ้นมาก (IHS Markit Energy Blog, “Electric cars and oil—is peak oil demand at hand?”, 

IHS Blogs, 14 November 2017) 
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รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าแค่ไหน 

เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน  รถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการ ข้อดีที่เด่นที่สุดคือการไม่สร้าง

มลภาวะทั้งด้านอากาศและเสียง  คือเวลาวิ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอ่ืนๆ ออกมาเลย และแทบไม่

มีเสียงจากเครื่องยนต์เลย   รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นการขนส่งโดยใช้พลังงานที่สะอาด  นอกจากนั้น ค่าซ่อมบ ารุง

รถยังค่อนข้างต่ าเพราะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว (moving parts) ไม่มาก เช่น ไม่มีเครื่องยนต์กลไกประเภท

ลูกสูบหรือคันชัก   มีแต่มอเตอร์เอาไว้หมุนล้อ  รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ ามันซึ่งหลายๆ ประเทศ (รวมทั้งไทย) 

ต้องน าเข้าเป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มจะแพงขึ้นในอนาคต การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงประหยัดเงินตรา

ต่างประเทศและลดการพ่ึงพาพลังงานน าเข้า  แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับว่าไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เชื้อเพลิงที่

น าเข้าจากต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนด้วย 

ในด้านการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงไปเป็นแรงขับเคลื่อนรถนั้น  รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราสูงถึง 60 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการแปลงรูปพลังงานของรถยนต์ที่ใช้น้ ามันซึ่งมีอัตราเพียง 20 

เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิงสูญเสียไปกับการก่อให้เกิดความร้อนค่อนข้างมาก ดังนั้น 

ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าจึงสูงกว่าของรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน 

ข้อเสียที่ส าคัญของรถยนต์ไฟฟ้าคือยังมีราคาค่อนข้างสูงเพราะต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่แพง

มากตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  ในปัจจุบันการประจุไฟฟ้าหรือชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน   เช่น การ

ชาร์จโดยเสียบปลั๊กท่ีบ้านเพื่อให้ได้ไฟเต็มหม้อต้องใช้เวลามากถึง 8 ชั่วโมง การชาร์จแบบเร็วที่สุดใช้เวลาครึ่ง

ชั่วโมง  เทียบกับการเติมน้ ามันของรถยนต์ที่ใช้น้ ามันใช้เวลาเพียง 5 นาทีก็เติมเต็มถัง และยังใช้วิ่งได้ระยะทาง

ระหว่าง 400 ถึง 600 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าระยะทางที่วิ่งได้โดยรถยนต์ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เมื่อเติมไฟเต็มที่

สามารถวิ่งได้โดยเฉลี่ยไม่เกิน 200 กิโลเมตร   แต่ในระยะหลังรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ มีการพัฒนาให้วิ่งได้ถึง 

300 – 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง และมีการตั้งสถานีเติมประจุไฟฟ้ามากแห่งขึ้นในหลาย

ประเทศที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเป็นจ านวนมาก  อย่างไรก็ตาม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระยะทางไกลๆ ก็ไม่

สะดวกเท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงยังมีข้อวิตกกังวลว่าหากวิ่งไปไกลๆ แล้วรถเกิดไฟหมด

กลางทางจะหาที่เติมไฟไม่ได้ 

เราบอกได้อย่างไรว่าการหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการเงิน  เรา

สามารถบอกได้โดยการเปรียบเทียบรถยนต์ 2 ประเภทนี้ที่มีขนาดและสมรรถนะใกล้เคียงกัน เช่น เปรียบเทียบ

ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Nissan Leaf และรถยนต์ที่ใช้น้ ามันยี่ห้อ Honda Jazz  รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพง

กว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน  แต่ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบ ารุงจะต่ ากว่า  ในปัจจุบันรถ Nissan Leaf น าเข้ามาใน
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ประเทศต้องเสียภาษีน าเข้าขายในประเทศตกราคาประมาณคันละประมาณ  2  ล้านบาท เทียบกับ Honda 

Jazz ซึ่งผลิตในประเทศขายคันละ 700,000 บาท จึงมีราคาขายต่างกันถึง 1.3 ล้านบาท  

สมมุติให้ราคาน้ ามันเท่ากับ 30 บาทต่อลิตร และค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยละ 4.50 บาท ก าหนดให้

รถ Honda Jazz วิ่งได้ลิตรละ 16 กิโลเมตร และรถ Nissan Leaf วิ่งได้ 4.7 กิโลเมตรต่อหนึ่งหน่วยไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

เมื่อค านวณเป็นค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงส าหรับรถ 2  ยี่ห้อนี้ โดยสมมติให้วิ่งปีละ 30,000 กิโลเมตร มี

อายุใช้งานทั้งหมด 10 ปี และอัตราคิดลด (discount rate) ที่ 10% ต่อปี        เราพบว่าโดยรวมตลอดชีวิต

การใช้งาน รถ Nissan Leaf  จะประหยัดค่าเชื้อเพลิงกว่าคิดเป็นเงินประมาณ 170,000 บาท ซึ่งไม่สามารถ

ชดเชยความแตกต่างด้านราคาได้ทั้งหมด จึงไม่คุ้มค่าท่ีจะหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า   ถึงแม้ว่ารถ Nissan Leaf  

จะได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าและขายในราคาท่ีลดลงเป็นประมาณคันละ 1 ล้านบาท แต่ราคาก็ยังแตกต่างกันอยู่  

300,000 บาทซึ่งก็ยังมากกว่าเงินที่ประหยัดได้จากค่าเชื้อเพลิง    การลดภาษีน าเข้าให้จึงยังไม่สามารถท าให้

รถยนต์ไฟฟ้ามีความคุ้มค่ามากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน แสดงว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินนี้ยัง

ไม่มีความคุ้มค่าท้ังทางการเงินและทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน (ดูรูปประกอบ) 
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อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงในอนาคตเมื่อต้นทุนการผลิต

แบตเตอรี่จะลดลงมาก  อาจลดลงได้ถึงปีละประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์   หากการพยากรณ์นี้เป็นจริง  ก็

หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทเดียวกันกับ Nissan Leaf  จะมีราคาลดลงได้ถึง  20 เปอร์เซ็นต์ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า จากคันละ 1 ล้านบาทถ้าไม่รวมภาษีน าเข้า เหลือเพียง 800,000 บาท ซึ่งก็จะแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้

น้ ามันที่มีขนาดเดียวกันเพียง 100,000 บาทเท่านั้น และก็จะท าให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ     ยิ่งในอนาคตหากน้ ามันมีราคาแพงขึ้นมากเมื่อเทียบกับราคาไฟฟ้า และการลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกมีคุณค่ามากขึ้น   ความคุ้มค่าในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะยิ่งมีมากข้ึนจากการประหยัดค่า

เชื้อเพลิง  โดยเฉพาะยิ่งถ้าการพัฒนาแบตเตอรี่สามารถท าให้รถยนต์ไฟฟ้ามีระยะวิ่งได้ไกลขึ้น การชาร์จไฟใช้

เวลาสั้นลง และลดปัญหาเรื่องการเติมไฟฟ้ากลางทาง   รถยนต์ไฟฟ้าก็จะได้รับความนิยมและเข้ามาแทนที่

รถยนต์ที่ใช้น้ ามันได้ในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

รถยนต์ไฟฟ้าสะอาดจริงหรือ 

ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นการขนส่งที่ใช้พลังงานที่สะอาดกว่ารถยนต์ใช้

น้ ามัน เพราะการท างานของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย แต่ก็มีหลายคนแย้งว่า 

กระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแบตเตอรี่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการผลิต

รถยนต์ที่ใช้น้ ามัน เพราะต้องใช้โลหะและพลังงานในปริมาณท่ีมากกว่า ดังนั้น เป็นไปได้ว่าในภาพรวมการใช้

รถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่ใช่เป็นวิธีการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีแท้จริง 

มีการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าเปรียบเทียบ

กับรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน โดยพิจารณาตลอดช่วงวงจรชีวิต (life cycle หรือที่เรียกว่า well-to-wheels 

approach) กล่าวคือ ตั้งแต่กระบวนการผลิตรถยนต์ รวมถึงแบตเตอรี่ และช่วงเวลาการใช้รถยนต์ไปจนถึงช่วง

ท้ายของการใช้ซึ่งจะต้องมีการก าจัดซากรถและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งแบตเตอรี่ด้วย ซ่ึงอาจเป็นการน ามาใช้

ใหม่ หรือที่เรียกว่า reuse และ recycle ด้วย (ดู Cleaner Cars from Cradle to Grave, 2015 โดย Union 

of Concerned Scientists) 

ผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูลของสหรัฐฯ สรุปได้ว่า ในช่วงของการผลิตตัวรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ

นั้น รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้วัตถุดิบและพลังงานมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแบตเตอรี่ลิ

เธียมไอออนซึ่งต้องใช้โลหะและพลังงานค่อนข้างมาก ท าให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกออกมาในปริมาณท่ีมากกว่าการผลิตรถยนต์ ICE (ความแตกต่างอยู่ระหว่าง 15% ถึง 68% ขึ้นอยู่กับ

ขนาดและรุ่นของรถ) 
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการขับขี่รถยนต์ ปรากฏว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าที่มักจะผลิตจากแหล่ง

พลังงานที่สะอาดกว่าน้ ามันปิโตรเลียมที่ใช้ในรถยนต์ ICE  และรถยนต์ไฟฟ้าก็มีอัตราการแปลงพลังงานจาก

เชื้อเพลิงเป็นแรงขับเคลื่อนรถที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงท าให้รถยนต์

ไฟฟ้าปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยกว่าของรถยนต์ ICE อยู่มากทีเดียว (ด้วยการขับเคลื่อนใน

ระยะทางเท่ากัน)  ทั้งนี้ความแตกต่างย่อมขึ้นอยู่กับว่าไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าผลิตจากแหล่งพลังงานที่

สะอาดมากน้อยแค่ไหน   ในกรณีของสหรัฐฯ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ามี

ปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน  (ในปี ค.ศ. 2012  ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ผลิตจากถ่านหิน 37% ผลิต

จากก๊าซธรรมชาติ 30% ผลิตจากนิวเคลียร์ 18% ผลิตจากพลังน้ า 7% ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ใช่พลัง

น้ า 5% และผลิตจากพลังงานอ่ืนๆ อีก 3%) ส่วนการก าจัดซากของรถยนต์ทั้งสองประเภทพบว่าก่อให้เกิดก๊าซ

เรือนกระจกในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 

โดยรวมตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปริมาณท่ีน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันอย่างมีนัยส าคัญ  ข้อมูลเฉลี่ยของสหรัฐฯ เป็นดังนี้ 

• รถยนต์ที่ใช้น้ ามันเบนซิน ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนัก 381 กรัมต่อไมล์ หรือมีอัตราสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงเทียบเท่า 29 ไมล์ต่อแกลลอน หรือ 12.33 กิโลเมตรต่อลิตร 

• รถยนต์ไฟฟ้าแบบ plug-in hybrid ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนัก 204 กรัมต่อไมล์ หรือมีอัตรา

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบเท่า 53 ไมล์ต่อแกลลอน หรือ 22.53 กิโลเมตรต่อลิตร 

• รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนัก 144 กรัมต่อไมล์ หรือมีอัตรา

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบเท่า 76 ไมล์ต่อแกลลอน หรือ 32.31 กิโลเมตรต่อลิตร 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอาจจะดูไกลตัวส าหรับคน
ทั่วๆ ไป เราจึงมักจะไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนว่าเป็น
อันตรายต่อความเป็นอยู่และชีวิตของมนุษย์มากเท่าใด แต่ถ้ามีหลักฐานและข้อมูลที่บอกเราว่าการใช้รถยนต์ที่
ใช้น้ ามันท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราโดยตรง   เราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่า
ท าไมรัฐบาลของหลายประเทศจึงต้องการลดการใช้น้ ามันในยานยนต์และหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทน  เหตุผล
ก็เพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชีวิตของคนในชาติ 

การเผาผลาญน้ ามันในรถยนต์เป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ท าให้อากาศเป็นพิษ องค์การอนามัยโลก
รายงานว่าในปี ค.ศ. 2012 ทั่วโลกมีคนตายถึง 3 ล้านคนจากมลภาวะในอากาศ เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
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(หรือท่ีเรียกว่า P.M.2.5 และ P.M.10) ซึ่งมนุษย์สูดดมเข้าไปและท าให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรค
ระบบทางเดินหายใจ และมะเร็งปอด 

ในปีนั้นมีคนจีนตายจากสาเหตุที่เก่ียวกับมลภาวะในอากาศมากถึงกว่า 1 ล้านคน อินเดียมีคน
ตายจากสาเหตุนี้อย่างน้อย 600,000 คน คนรัสเซียตายมากกว่า 140,000 คน ส่วนคนไทยตายจากอากาศเป็น
พิษประมาณ 22,000 คน (หรือประมาณ 33 คนจากประชากร 100,000 คน)  นโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าจึงไม่ใช่เพื่อยับยั้งปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในระยะยาวแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตมนุษย์อันเกิดจากมลภาวะทางอากาศในระยะสั้นด้วย 

 
รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น 
 

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของรถยนต์ไฟฟ้าว่าจะเป็นยานยนต์ที่
ส าคัญที่จะมาทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ ามันได้ในอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ภายใต้กรอบเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่เผาน้ ามันเป็นเชื้อเพลิง และในปัจจุบันมีความส าคัญมากท้ังในด้านการ
สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการส่งออก อุตสาหกรรมนี้ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์มีมูลค่าการ
ผลิตปีละประมาณ 2 ล้านล้านบาท  ส่งออกได้เงินตราต่างประเทศเข้าประเทศประมาณปีละ 8 แสนล้านบาท 
และมีการจ้างงานประมาณ 250,000 คน ผลิตรถยนต์ได้ปีละ 2 ล้านคัน ในจ านวนนี้เป็นรถยนต์นั่งประมาณ 1 
ล้านคัน ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ปีละ 1.8 ล้านคัน ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ก็ควรจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือให้อุตสาหกรรมนี้สามารถปรับเปลี่ยน
ได้อย่างสอดคล้องและทันเวลา ทั้งเพ่ือบรรเทาผลกระทบในทางลบ และเพ่ือตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 

รัฐบาลไทยได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต  อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถูกจัดให้เป็น
หนึ่งในสิบอุตสาหกรรมใหม่ (new S curve) ที่จะน าประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0  และกิจกรรมการ
ผลิต การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ถูกก าหนดไว้ให้ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของ “ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก” (East Economic Corridor หรือ EEC)  

มาตรการที่ส าคัญได้แก่การส่งเสริมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ โดยการลดและยกเว้นภาษีต่างๆ   การส่งเสริมครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า
ทั้งสามแบบคือ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบพลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ล้วนๆ (BEV) และรวมถึงรถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก (pickup) และรถโดยสาร 

HEV ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักร ส่วน PHEV ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรและได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลาสามปี แต่ถ้าผลิตชิ้นส่วนส าคัญมากกว่าหนึ่งชิ้น จะได้แถมการลดภาษีเงินได้อีกหนึ่ง
ปีต่อหนึ่งชิ้นโดยรวมกันเป็นระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ต้องไม่เกินหกปี 
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BEV ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลาห้าถึงแปดปี แต่ถ้า
ผลิตชิ้นส่วนส าคัญมากกว่าหนึ่งชิ้น จะได้แถมการลดภาษีเงินได้อีกหนึ่งปีต่อหนึ่งชิ้น โดยรวมกันเป็นระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้ต้องไม่เกิน 10 ปี 

BOI ก าหนดให้กระทรวงการคลังยกเว้นอากรน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ส าเร็จรูป (CBU) 
เพ่ือทดลองตลาดด้วย   อีกทั้งส่งเสริมโดยลดภาษีเงินได้เป็นเวลาแปดปีส าหรับผู้ลงทุนผลิตชิ้นส่วนส าคัญ 10 
ประเภท ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ รวมทั้งระบบการประจุไฟฟ้ารถยนต์
ไฟฟ้า  

นอกจากนั้น ส าหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการนี้ รัฐบาลยกเว้น
อากรน าเข้าเพ่ือน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ส าเร็จรูป (CBU) เข้ามาทดลองตลาด  และยังลดอัตราภาษี
สรรพสามิตจาก 10% ถึง 25% ลงเหลือ 2% ถึง 23% ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสามประเภท ที่น่าสนใจก็คืออัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่ลดลงจาก 
10% เหลือเพียง 2% 

กระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปในการอุดหนุนการ
ลงทุนติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าทั้งโดยภาครัฐและเอกชน และก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเอาแท็กซ่ีและ
รถตุ๊กตุ๊กมาปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมทั้งให้เงินอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย 

เท่าท่ีผ่านมา มีบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งที่แสดงความสนใจ แต่ก็ยังไม่มีรายใดถึงกับมี
โครงการเสนอขอรับการส่งเสริมเพ่ือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเลย มาตรการ
ส่งเสริมนี้มีระยะเวลาให้บริษัทเสนอขอรับการส่งเสริมได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561 จึงยังบอกไม่ได้ในขณะนี้ว่าจะมี
การลงทุนเพ่ือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคตมากน้อยเพียงใด 

แต่ที่รู้แน่ตอนนี้ก็คือยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อกลางปีนี้ 
ปรากฏว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) และพลั๊กอินไฮบริด (PHEV) มีจ านวนรวมกันประมาณ 84,000 คัน 
ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่เป็น (HEV) ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วนๆ (BEV) มีเพียง 63 คันเท่านั้น แสดงให้เห็น
ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่ต่ ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วนๆ 
(BEV) ที่มีจ านวนผู้ใช้น้อยมากๆ เหตุผลน่าจะเป็นเพราะรถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถยนต์
ที่ใช้น้ ามันตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ความแตกต่างของราคาไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะภาษีท่ีเก็บในอัตราค่อนข้าง
สูงแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ไม่รวมภาษีก็ยังแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันอยู่ใน
ระดับหนึ่งด้วย 

อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งท าให้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากก็คือความสะดวกสบายในการ
ประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ยังมีไม่มาก สถานีประจุไฟฟ้ายังมีจ านวนน้อย รถยนต์ไฟฟ้ายังมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วท า
ให้วิ่งได้ระยะทางไม่ไกลนัก 
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ปัญหาเรื่องการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นปัญหา ”ไก่กับไข่” ว่าอะไรจะ
เกิดก่อนกันระหว่าง “ความนิยมของการใช้รถ” กับ “การลงทุนผลิตรถในประเทศ”  คนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้า
มากขึ้นก็ต่อเมื่อราคารถถูกลง ราคารถจะถูกลงได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทุนผลิตรถในประเทศ และจะมีการลงทุน
ผลิตรถในประเทศได้ก็ต่อเมื่อตลาดในประเทศมีคนใช้รถมากพอ 

ส าหรับประเทศไทย การส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ ไฟฟ้าในประเทศตามแนวโน้มและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดโลก มีความส าคัญต่อประเทศอย่างน้อย 2 ประการ 

ประการแรก ตามท่ีเห็นได้ในกรณีรถยนต์ที่ใช้น้ ามันของไทยและในประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่
ในอดีต  การใช้รถยนต์และการมีตลาดรถยนต์ในประเทศมักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการผลิตหรือประกอบรถยนต์
ในประเทศนั้นๆ โดยรถยนต์ที่มีการใช้กันในช่วงแรกๆ จะเป็นรถยนต์ส าเร็จรูปที่น าเข้าจากต่างประเทศ ต่อมา
เมื่อตลาดรถยนต์ในประเทศมีขนาดใหญ่ข้ึนและใหญ่พอที่จะท าให้การผลิตในประเทศมี economies of scale 
จึงมีบริษัทรถยนต์ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพ่ือผลิตหรือประกอบรถยนต์ในประเทศเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในประเทศ และในบางประเทศ (รวมทั้งไทย) อุตสาหกรรมนี้ยังพัฒนาขึ้นไปได้จนสามารถ
ส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนได้อีกด้วย 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลเดียวกัน เราจึงน่าจะเชื่อได้ว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเกิดข้ึน
ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทรถยนต์มีความม่ันใจว่าจะมีตลาดภายในประเทศรองรับการผลิตปริมาณการผลิตได้ในระดับ
หนึ่ง และความหวังที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือการส่งออกโดยไม่อาศัยตลาดในประเทศก่อนคงเป็นจริงได้ยาก 

ประการที่สอง การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากข้ึนย่อมเป็นผลดีต่อความพยายามของไทยที่
จะร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เพราะเราได้อธิบายแล้วและมีข้อพิสูจน์แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้า “สะอาด” กว่า
รถยนต์ที่ใช้น้ ามันอย่างเห็นได้ชัด การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจะช่วยท าให้คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ของ
ประเทศดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน นอกจากนั้น การหันไปใช้รถยนต์
ไฟฟ้าจะยังเป็นการประหยัดทั้งด้านพลังงานและเงินตราต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากเราเชื่อว่าในอีกไม่เกิน 
10 ปีข้างหน้า การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีความคุ้มค่าในการประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์ ICE  

ดังนั้น การส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอันจะน าไปสู่ตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่
พอส าหรับการลงทุนเพ่ือผลิตทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ส าคัญ จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ มาตรการที่รัฐบาลไทยได้น ามาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเท่าท่ีผ่านมาดูเหมือนจะยังไม่
เพียงพอที่จะท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันเวลา  

รัฐบาลจึงควรพิจารณาใช้มาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น 
การลดอัตราภาษีสรรพสามิตและอากรน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ผูกติดกับการได้รับการส่งเสริม BOI การให้
เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า การน าเอาเงินที่ใช้ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีเงิน
ได้เพ่ิมเติม (เหมอืนกับโครงการ “ช็อปช่วยชาติ”) มาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายและ
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สร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ในช่วงแรก จึงควรจ ากัดเวลาการใช้มาตรการไว้เพียงช่วงแรก (เช่น 3-5 ปี) 
เท่านั้น ดังเช่นที่ใช้ได้ผลดีในหลายๆ ประเทศที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้คาดการณ์ไว้ว่าในประเทศไทยจะมี
รถยนต์ไฟฟ้า (ซึ่งรวม PHEV และ BEV) เป็นจ านวนสะสมประมาณ 1.2 ล้านคันในปี พ.ศ. 2579 นั่น
หมายความว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศจะต้องเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยปีละประมาณ 
30% เป็นอย่างน้อย ซึ่งก็คงยากท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติมตามที่เสนอแนะไว้ข้างต้น 

ถึงแม้ว่าตัวเลขจ านวนรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคันในปี พ.ศ. 2579 อาจจะดูค่อนข้างมาก แต่เมื่อ
เทียบกับจ านวนรถยนต์ใช้น้ ามันที่คาดว่าจะยังมีใช้อยู่ในปีนั้น รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของ
รถยนต์ทั้งหมดทุกประเภทที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้น และคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนั้นจะมีจ านวนประมาณ 
200,000 คันและคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% - 30% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดทุกประเภท พูดง่ายๆ ก็คือ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า รถยนต์ที่ขายและวิ่งกันบนถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน 
 

ชิ้นส่วนรถยนต์ : กระทบไม่เหมือนกัน ส าคัญไม่เท่ากัน 

รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ ามันอยู่ค่อนข้างมาก รถยนต์ไฟฟ้าใช้
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปหมุนมอเตอร์โดยผ่านอินเวอเตอร์ (inverter) เพ่ือไปหมุนล้อรถอีกต่อหนึ่ง จึงไม่มี
เครื่องยนต์ส าหรับเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ (moving parts) เป็นจ านวน
น้อยกว่าในรถยนต์ที่ใช้น้ ามันมาก (ไม่ก่ี 100 ชิ้นเมื่อเทียบกับกว่า 3,000 ชิ้น) คือไม่มีเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย 
หม้อน้ า และส่วนประกอบอื่นๆที่เก่ียวกับเครื่องยนต์และระบบการระบายความร้อน ด้วยเหตุนี้รถยนต์ไฟฟ้าจึง
มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่ต่ ากว่ารถยนต์ ICE แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้ามักจะเป็นแบบลิเธี่ยมไอออนที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่แบบตะกั่วที่ใช้อยู่ในรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน ระบบเบรค
ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่เหมือนกับท่ีใช้ในรถยนต์ทั่วๆไป คือเป็นระบบเบรคที่สามารถผลิตไฟฟ้าเอาเข้าไปเก็บ
ไว้ในแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่มีการเหยียบเบรค 

ความแตกต่างระหว่างชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้น้ ามันตามที่กล่าวมาแล้วท าให้
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเมื่อโลกหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากข้ึน ลักษณะการ
ปรับตัวแบ่งชนิดของชิ้นส่วนออกได้เป็นสามกลุ่ม 

กลุ่มแรกเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่สามารถใช้ได้กับทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน เช่น ยาง
รถยนต์ อุปกรณ์ท่ีเป็นกระจก และส่วนประกอบต่างๆ ของตัวถัง จึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่จ าเป็นต้อง
ปรับตัวมากนัก 

กลุ่มที่สองเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า เช่น ส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ ส่วนประกอบของระบบการระบายความร้อน และ แบตเตอรี่ตะกั่ว กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก โดยอาจหันไปผลิตชิ้นส่วนแข่งกับกลุ่มแรก 
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หรือหันไปผลิตชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือต้องเปลี่ยนแนวการท าธุรกิจไปเลย กลุ่มที่สองนี้น่าจะมีเวลา
อีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าที่จะใช้ในการปรับตัวเพ่ือรองรับกับตลาดรถยนต์ที่จะเปลี่ยนไป โดยคาดว่าใน
ช่วงเวลาอีก 10 ปีข้างหน้ายอดขายของรถยนต์ที่ใช้น้ ามันจะมีจ านวนลดลง 

กลุ่มที่สามเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ได้เฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน 
มอเตอร์ อินเวอเตอร์ และ regenerative brake ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในระดับ
ค่อนข้างสูงอันเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนของไทยจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ร่วมมือและ/หรือร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยี หากต้องการจะผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้
ให้ได้ดี กลุ่มที่สามนี้คงเป็นกลุ่มที่รัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการพัฒนาขีดความสามารถ
ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา 

ชิ้นส่วนในกลุ่มที่สามคือหัวใจของความส าเร็จในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า เพราะเป็นกลุ่มชิ้นส่วน
ที่ท าให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถ “เอาชนะ” รถยนต์ที่ใช้น้ ามันได้ในที่สุด (ดังที่ได้อธิบายบทบาทของแบตเตอรี่ไว้
แล้ว) ดังนั้น คงเป็นโจทย์ที่ส าคัญส าหรับรัฐบาลไทยที่จะต้องด าเนินนโยบายและใช้มาตรการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศในการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มนี้ และเพ่ือรักษาความเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญ
ของโลกต่อไปในยุคยานยนต์ไฟฟ้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


