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• แนวโน้มความต้องการยานยนต์ยคุใหม่แหง่อนาคต จะเน้นไปที่เทคโนโลยทีี่ประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

• อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจงึต้องปรบัตัวเพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน โดยการ        
น าเอาเปา้หมายดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมาเปน็เปา้หมายของนโยบายอุตสาหกรรม

• แนวทางการสง่เสรมิหลกั ได้แก่
• มุ่งเนน้ใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการผลติชิน้สว่นส าคญัของยานยนตย์คุใหม ่

(โดยเฉพาะมอเตอร ์และแบตเตอรี)่ ผ่านทางการขยายตลาดในประเทศ ให้ลดภาษศุีลกากร
ในการน าเข้าวัตถดุบิในการผลติชิน้สว่นส าคญั รวมถึงสง่เสรมิการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบ
สมองกลฝังตัว และการวิจยัพัฒนาวัสดสุมัยใหม ่ (new material) ในการผลติชิน้สว่น

• มุ่งเนน้ขยายตลาดยานยนตย์คุใหมใ่นประเทศ ผ่านทางกลไกภาษ ีการเตรียมโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน และการทดลองเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่น
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ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายรายประสบปญัหา
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม

ท่ีมา CNN, Reuters, Bloomberg

VOLKSWAGEN ยอมรับว่าโกงการทดสอบการปลอ่ย
มลภาวะในรถยนตด์เีซลบางรุน่ ตั้งแต่ปี 2009

MITSUBISHI รายงานประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ของรถยนต์ที่สงูกว่าความเป็นจรงิเป็นเวลายาวนาน
กว่า 10 ปี
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MEGA TREND I: ยานยนต์ยุคใหม่แห่งอนาคต 
จะต้องประหยัดพลังงานมากขึ้นและปล่อยมลภาวะลดลง

ท่ีมา: International Council on Clean Transportation

• มาตรการ CAFE (Corporate Average 
Fuel Efficiency: CAFE) เป็นเกณฑ์
ควบคุมการน าเข้ารถยนต์จากคา่เฉลี่ย
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานของยาน
ยนต์จากบริษทัรถยนต์แตล่ะราย

• ในอนาคต มาตรการ CAFE จะมีความ
เข้มงวดขึ้น และถูกใชอ้ย่างแพรห่ลาย
มากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดสง่ออก
รถยนต์ของไทย

• ยานยนต์ยุคใหม่แหง่อนาคตต้องลดการ
ปล่อยไอเสีย โดยใช้เครื่องยนต์แบบใหม่
และวัสดทุี่เบาลง

อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงภายใต้ CAFE
historical performance
enacted targets
proposed targets or targets under study
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*ญ่ีปุ่น 2020: 45.9

เม็กซิโก 2016: 35.1
บราซิล 2017: 40.9

*ซาอุฯ 2020: 40.0

จีน 2020: 47.7
อินเดีย 2022: 20.8

เกาหลีใต้ 2020: 56.7
*สหภาพยุโรป 2021: 56.9

สหรัฐ 2025: 56.2
แคนาดา 2025: 56.2
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MEGA TREND II: ซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์เป็นอีกหนึ่ง
มูลค่าเพิ่มใหม่ในรถยนต์แห่งอนาคตในทุกเทคโนโลยีการขับเคล่ือน

• นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานและรักษาสิง่แวดลอ้ม ยานยนต์ยคุ
ถัดไปจะพัฒนาไปสูย่านยนต์ที่เชื่อมต่อและ
สามารถสนบัสนุนการขบัไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ  

• นัยต่ออุตสาหกรรมก็คอื ซอฟต์แวร์ 
เซนเซอร์ และอิเล็กทรอนิกส ์จะเป็น
มูลค่าเพ่ิมใหมใ่นการผลติรถยนต์ในอนาคต

• นวัตกรรมดา้นยานยนต์และชิ้นสว่นในป ี
2555 กว่าร้อยละ 90 เกี่ยวข้องกับ IT, 
ซอฟแวร์ และอิเล็กทรอนิกส ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้าน active safety และ 
infotainment [Mckinsey&Company. 2013]

ท่ีมา: “Detroit hits the road to Silicon Valley,” Financial Times (6 February 2015).
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• มาเลเซียพยายามเป็นฐานการผลติยาน
ยนต์ยุคใหมด่ว้ยการดงึดดูการลงทุน
เพ่ือผลิตยานยนต์ที่มีประสทิธิภาพใน
การใช้พลงังานสงูภายใต้โครงการ 
Energy Efficient Vehicle (EEV) 
ตั้งแต่ปี 2557

• EEV status: หากลงทุนผลติใน
มาเลเซียจะไดร้บัการยกเวน้ภาษี
ศุลกากร รวมไปถึงภาษสีรรพสามิต
รถยนต์

ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ผลิตในภูมิภาค
การผลิตรถยนต์ในปัจจุบนั การผลิตยานยนต์ยคุใหม่
• อินโดนีเซียก าลงัไล่กวดไทยในฐานะฐานการ

ผลิตใหญท่ี่สดุในภมูิภาค

ปริมาณการผลิตรถยนต์นัง่ในอาเซียน

ท่ีมา: ASEAN Automotive Federation

REGIONAL TREND:
พัน

คัน



ลักษณะของยานยนตย์คุใหม่:
• ขับเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าหรอืเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน (Energy-efficient ICE)
• มีประสิทธภาพการใช้พลงังานสงู
• ปล่อยมลพิษน้อย
• เชื่อมต่อสื่อสารกันได้ (เช่น ระบบ ride-sharing)
• มีระบบสนับสนนุการขบั (เช่น ระบบขับเคลือ่นอัตโนมัติ)

นิยามของยานยนต์ยุคใหม่แห่งอนาคต

เครื่องยนตส์นัดาปภายใน
ที่มีประสทิธภิาพ

รถยนตไ์ฮบรดิ รถยนตป์ลั๊กอนิไฮบรดิ รถยนตไ์ฟฟา้ทีใ่ช้
แบตเตอรี่

รถยนตไ์ฟฟา้เซลล์
เชื้อเพลงิ

ซอฟต์แวร์ และเซ็นเซอร์ เพ่ือการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบสนับสนุนการขับ

7

ยานยนต์ยุคใหม่ 
(Next generation automotive)

เท
คโ
นโ
ลยี

Mega Trend I

Mega Trend II

(HEV) (BEV)(PHEV)Energy-efficient ICE (FCV)
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แนวโน้มการครองตลาด
ของเทคโนโลยีขับเคลื่อนแต่ละประเภท

ตลาดอาจยงัไมเ่กดิในเรว็ ๆ  นี้ 
• เทคโนโลยยีงัไม่พรอ้ม โดยเฉพาะ

battery range ท าให้ BEVs ไม่
สามารถตอบสนองรปูแบบการ
เดินทางในปัจจุบันไดท้ั้งหมด

• ราคาน้ ามันที่จะต่ าไปอีกระยะหนึ่ง 
• การเร่งสรา้งตลาดต้องควบคูไ่ปกับ

การสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐานรองรับ
ด้วย เช่น สถานีอัดประจุไฟ 

ตลาดก าลงัขยาย

เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ

รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้
แบตเตอร่ี

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์
เชื้อเพลิง

(HEV) (BEV)(PHEV)Energy-efficient ICE (FCV)

ยอ
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สัดส่วนของรถยนต์ท่ีจ าหน่าย 

2015 2020 2025 2030 2035 2040

พยากรณ์จ านวนรถที่จ าหน่ายไดใ้นอนาคต

ท่ีมา: Bloomberg New Energy Finance

ICE+HEV

BEV

PHEV

EV
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=

ไทยควรปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทโลก
ด้วยน าเป้าหมายด้านพลังงาน-ส่ิงแวดล้อมมาเป็นเป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรม 

ฐานการผลิตและสง่ออก
รถยนต์ในปัจจุบัน

เป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรม

ต้องการเทคโนโลยทีี่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวโน้มของโลก เป็นฐานการผลติยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยุคใหมแ่หง่อนาคตที่
สะอาด-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

สนับสนุนการใชย้านยนต์ยคุ
ใหม่ที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม



มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ต่ า สูง

ปัญหาในปัจจุบัน: เป้าหมายอุตสาหกรรม
ก าลังจะตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ทัน
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บา
ท

จ่ายภาษี
มาก

จ่ายภาษี
น้อย

ภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยส าหรับรถยนต์แต่ละประเภท (บาท/คัน)

• ตัวอย่าง: อัตราภาษีสรรพสามิตถูกปรับให้สอดคล้องกับระดับการปล่อย CO2 ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องให้สิทธิ
พิเศษแก่โปรดักแชมเปี้ยน (อีโคคาร์ และกระบะ 1 ตัน) อยู่ 

• นโยบายภาษีสรรพสามิตยังไม่สอดคล้องต่อการปรับเป้าหมายไปยังยานยนต์ยุคใหม่ท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ท่ีมา: การค านวณของคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (eco sticker)
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รัฐบาลต้องการส่งเสริมยานยนต์ยุคใหม่
โดยเน้นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

มีปล๊ักอินไฮบริด (PHEVs) 
และ รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้

แบตเตอรี่ (BEVs) รวมกัน 
1.2 ล้านคันในปี 2036

ศูนย์กลางการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

สร้างอุปสงค์
ในตลาด

วิจัยและพัฒนา

น าร่องใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
ยกเว้นภาษีน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอร่ี (BEVs)  

สถานีอัดประจุไฟฟ้า 690 
สถานีในปี ค.ศ. 2036

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ี มอเตอร์ โครงสร้าง และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า 

ขสมก.
ก.คลัง

สนับสนุน
การผลิตในประเทศ

ต้องประกอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอร่ี (BEVs) รุ่น
เดียวกับที่น าเข้ามาแบบยกเว้นภาษี  รวมทั้งผลิตชิ้นส่วน
ส าคัญ เช่น แบตเตอร่ีและมอเตอร์ ในประเทศภายใน 5 ปี

BOI
กท.อุตฯ

สวทช.

จัดเตรียม
โครงสรา้งพื้นฐาน

สนับสนุนการจัดตั้งสถานีอัดประจุ (Charging Station )
งบประมาณ 76 ล้านบาท; Quick Charge: 1 ล้านบาทต่อ
สถานี / Normal Charge: 1 แสนบาทต่อสถานี

ก.
พลังงาน

หนว่ยงานนโยบาย เป้าหมาย



ข้อสังเกตและข้อเสนอ
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นโยบายอุตสาหกรรมควรวางเป้าหมายให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ยุคใหม่

13

1. ยกเว้นภาษศุีลกากรส าหรบัชิ้นสว่นของแบตเตอรีแ่ละมอเตอร ์ซึ่งเป็นหัวใจส าคญัของยานยนต์
ยุคใหม่ทกุประเภทที่ขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ (HEV, PHEV, BEV, FCV)

นอกจากจะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แลว้ แบตเตอรี่ยังสามารถรองรับ ตลาดโซลารร์ฟู และ
ระบบการจดัการพลงังานซึง่จะเตบิโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตไดอี้กดว้ย

ท่ีมา: Shukla, A. (2009). “A Market Study on Hybrid Vehicles and the Concept of V2G.”

1

HEVs PHEVs BEVs FCVs
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นโยบายอุตสาหกรรมควรวางเป้าหมายให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ยุคใหม่
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บทเรยีนจากอดตี: การยกเวน้ภาษศุีลกากรส าหรบัสว่นประกอบส าหรบัรถไฮบริดที่ผลติในประเทศ
ระหว่างปี 2011-2013
• ช่วยใหร้าคารถไฮบริดลดลงราว ๆ  20,000 บาทต่อคัน
• ตลาดไฮบริดในประเทศขยายตัวอย่างรวดเรว็

จ านวนรถไฮบริดจดทะเบียน

ท่ีมา: กรมขนส่งทางบก



นโยบายอุตสาหกรรมควรวางเป้าหมายให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ยุคใหม่
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ราคารถยนตท์ี่แขง่ขันได้
ขยายตลาดใประเทศและ
ดึงดูดการลงทุนตั้งฐานการ
ผลิตแบตเตอรี่และมอเตอร์ยกเว้นภาษีศุลกากร

ช้ินส่วนของแบตเตอร่ีและ
มอเตอร์

ปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ที่เหมาะสม

แนวโนม้ตลาดยานยนต ์HEVs และ PHEVs จะขยายตวักอ่น และมโีอกาสดงึดดูการลงทนุตัง้
ฐานการผลติแบตเตอรีแ่ละมอเตอรใ์นระยะแรก

ระยะส้ัน-ระยะกลาง ระยะยาว

• เทคโนโลยไีดร้ับการยอมรับ
• ตลาดเกิดแลว้
• ไม่ต้องการโครงสรา้งพื้นฐานใหม่

• เทคโนโลยแีบตเตอรี่ต้องมีการพัฒนา
เพิ่มเติม

• ตลาดยังไม่เกดิ
• ต้องการโครงสรา้งพื้นฐานใหม่

HEVs, PHEVs BEVs, FCVs
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• สนับสนนุการผลติซอฟตแ์วรส์ าหรบัยานยนตย์คุใหม ่
• ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และเซ็นเซอร์ จะมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์
• ผู้ประกอบการไทยมโีอกาสสรา้งมูลคา่เพ่ิมสว่นนี้ได ้เพราะปัจจุบัน มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ

สมองกลฝังตัวส าหรบัรถยนต์หลายราย และเป็นฐานทีใ่หญ่ที่สดุในอาเซียน

นโยบายอุตสาหกรรมควรวางเป้าหมายให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ยุคใหม่

2

หุ้นส่วนทางเทคโนโลยี ปีที่ริเร่ิม
Continental – Google 2013
BMW - Baidu 2014
Volvo - Microsoft 2015
Bosch - Tomtom 2015
Bosch – Google 2015
Volkvagen - GM - Mobileye 2016
BMW - Intel - Mobileye 2016
Toyota - Microsoft 2016
Ford - Pivotal 2016
Delphi - Mobileye 2016
Renault-Nissan - Sylpheo 2016
Volvo – Autoliv 2016
Delphi - Quanergy 2016
Hyundai - Google on discussion

หุ้นส่วนทางเทคโนโลยี ปีที่ริเร่ิม
BMW - Scoop Technologie 2016
Toyota - Uber 2016
Volkswagen - Gett 2016
GM - Lyft 2016
Volvo – Uber 2016

ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเซนเซอร์ ผู้ผลิตรถยนต์กับผู้ให้บริการ ride sharing
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• ยกระดบัขดีความสามารถของคลสัเตอรช์ิน้สว่นอื่น ๆ  ที่มีอยู่
• ยานยนต์ยุคใหม่ต้องการชิ้นสว่นที่มนี้ าหนักนอ้ยแต่แขง็แรงทนทาน เช่น ชิ้นส่วนตัวถงั 
• ต้องยกระดับขดีความสามารถของคลสัเตอร์ชิ้นสว่น โดยเฉพาะการวิจยัและพัฒนาดา้น

วัสดุใหม่ (new material)  

นโยบายอุตสาหกรรมควรวางเป้าหมายให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ยุคใหม่

3

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของวัสดุในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคต
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การสร้างอุปสงค์ยานยนต์ยุคใหม่ในประเทศ
ควรเน้นการทดลองใช้และการก าหนดราคาที่เหมาะสม 

SAE Combined (IEC Type 1-2)

• BMW i3
• Chevrolet Spart EV
• Volkswagen eGolf

CHAdeMO

• Nissan Leaf
• Kia Soul EV
• Mitsubishi i-MiEV
• Peugeots

Tesla Supercharger

• Tesla ทุกรุ่น

ชนิดของหัวจ่าย

ตัวอย่างยานยนต์
ไฟฟ้าที่ใช้หัวจ่าย
แต่ละแบบ

ทดลองใชเ้ทคโนโลยทีี่ยงัไม่มีตลาด โดยเฉพาะ BEVs
• การน าร่องใช้รถโดยสารพลงังานไฟฟ้า
• จัดเตรียมโครงสรา้งพ้ืนฐานโดยเฉพาะสถานีอัดประจุ 

การสรา้งสถานอีดัประจุ
• ในระยะสัน้ ควรจ ากดัการลงทุนสถานีอัดประจ ุเพียงเพื่อทดลอง ก่อนพิจารณาลงทุนมากขึน้

ในอนาคต ตามพัฒนาการของตลาด โดยรัฐรว่มทุนกบัเอกชน
ข้อสงัเกต เกีย่วกบันโยบายสนบัสนนุสถานอีดัประจุ

• แผนการลงทุนปัจจุบันน่าจะเรว็เกนิไป เพราะตลาด BEVs จะยังไม่ขยายตัวในระยะสัน้
• การร่วมทุนกบัเอกชน มีข้อดีคือ กระจายความเสีย่งและลดภาระการอุดหนนุ
• รูปแบบหัวจา่ยไฟฟ้าส าหรบัสถานีอัดประจแุบบเรว็ (quick charge) ถูกก าหนดใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐาน ICE ในขณะที่คา่ยรถแต่ละคา่ยยงัใช้หวัจ่ายต่างกัน

1
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ก าหนดราคาทีเ่หมาะสม ส าหรับเทคโนโลยทีี่พรอ้มแลว้ แต่ยังไม่มีตลาด
• อาจใช้มาตรการภาษหีรือสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ 
• ต้องมี “ความเป็นกลางทางเทคโนโลย”ี โดยสะท้อนการปลอ่ยมลพิษตามจรงิ

การสร้างอุปสงค์ยานยนต์ยุคใหม่ในประเทศ
ควรเน้นการทดลองใช้และการก าหนดราคาที่เหมาะสม 

2

อัตราภาษีสรรพสามิตที่
สะท้อนการปล่อยมลพิษ-
เป็นกลางทางเทคโนโลยี

ราคายานยนตย์คุใหม่ 
แข่งขันได้มากขึน้ 

เพ่ิมอุปสงค์และขยาย
ตลาดในประเทศ

ดึงดดูการลงทนุเพือ่ใหไ้ทยเปน็
ฐานการผลติชิน้สว่นส าคญัของ

ยานยนตย์คุใหม่

เป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรม

อัตราการปล่อยกา๊ซ CO2 (กรัม/กม., รวม CO2 จากการผลิตไฟฟา้)
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BEV Eco car PHEV NGV Hybrid E85 Traditional
ICE

ท่ีมา: การค านวณของคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (eco sticker)
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• แนวโน้มความต้องการยานยนต์ยคุใหม่แหง่อนาคต จะเน้นไปที่เทคโนโลยทีี่ประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

• อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตอ้งปรับตัวเพื่อคงความสามารถในการแข่งขนั โดยการ น าเอา
เป้าหมายดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมาเปน็เปา้หมายของนโยบายอุตสาหกรรม

• แนวทางการสง่เสรมิหลกั ได้แก่
• มุ่งเนน้ใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการผลติชิน้สว่นส าคญัของยานยนตย์คุใหม ่

(โดยเฉพาะมอเตอร ์และแบตเตอรี)่ ผ่านทางการขยายตลาดในประเทศ ลดภาษศุีลกากรใน
การน าเข้าวตัถดุบิในการผลติชิ้นสว่นส าคญั รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบสมองกลฝัง
ตัว และวัสดใุหม ่(new material)

• มุ่งเนน้ขยายตลาดยานยนตย์คุใหมใ่นประเทศ ผ่านทางกลไกภาษ ีการเตรียมโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน และการทดลองเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่น


