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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่มา: การสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ขับเคลื่อน
สู่ยานยนต์ยุคใหม่ ประเทศไทยจะไปทางไหน”
(Driving to the next generation automotive: Where are we heading to?)
น�ำเสนองานวิจัยเรื่อง “ทิศทางยานยนต์ยุค
ใหม่ใ นประเทศไทย: ประเด็น ด้ า นนโยบายที่
ส�ำคัญ” โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
คุ ณ สุ น ทร ตั น มั น ทอง และคุ ณ ภวิ น ทร์
เตวียนันท์ และการเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนสู่
ยานยนต์ยุคใหม่: ประเทศไทยจะไปทางไหน?”
โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์ ดร. พลายพล
คุ้มทรัพย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลั ง งาน คุ ณ ศุ ภ รั ต น์ ศิ ริ สุ ว รรณางกู ร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และคุณเพียงใจ
แก้วสุวรรณ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2559
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ทิศทางยานยนต์ยุคใหม่
ในประเทศไทย

บทน�ำ
ยานยนต์และชิน้ ส่วนเป็นหนึง่ ในสินค้าแชมเปีย้ น
ของไทยมาโดยตลอดทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก
แต่แนวโน้มในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้นว่ารถยนต์
แบบที่ไทยผลิตอยู่นั้นจะได้รับความนิยมลดลงเรื่อยๆ
ในตลาดโลก อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเชื้อเพลิงสู่พลังงานไฟฟ้า
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) รถยนต์
ประเภทไฮบริด (Hybrid) และรถยนต์เซลล์เชือ้ เพลิง (FCV)
รัฐบาลไทยได้ผลักดันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใน
ฐานะยานยนต์ยุคใหม่ (Next generation automotive)
ภายใต้นโยบาย Thailand Industry 4.0 เพื่อก้าวให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในไทยยังคงตั้งค�ำถามเกี่ยวกับทิศทาง
ดังกล่าวและผลกระทบที่จะตามมา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้จัด
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สัมมนาสาธารณะเรื่อง “ขับเคลื่อนสู่ยานยนต์ยุคใหม่
ประเทศไทยจะไปทางไหน” (Driving to the next generation automotive: Where are we heading to?) เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญ
ด้านนโยบายเกีย่ วกับยานยนต์ยคุ ใหม่ โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิ
ด้านนโยบายอุตสาหกรรม นโยบายพลังงานของประเทศ
และตัวแทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมเสวนา
เสนอทิศทางที่ประเทศไทยจะไปต่อให้เกิดความชัดเจน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมปรับและพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต
อันใกล้นี้
รายงานที ดี อ าร์ ไ อฉบั บ นี้ ส รุ ป การน� ำ เสนอใน
การสัมมนาดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของแต่ละภาค
ส่วน โดยเริ่มจากผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยทีดีอาร์ไอ
ความเห็นของผู้ประกอบการ และความเห็นของภาครัฐ
ตามล�ำดับ
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ผลการศึกษาวิจัยด้านยานยนต์ยุคใหม่ของคณะ
วิจัยทีดีอาร์ ไอ
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ เสนอรายงานผลการศึ ก ษา
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางยานยนต์ ยุ ค ใหม่ แ ห่ ง อนาคตใน
ประเทศไทยโดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นสรุปได้
ดังนี้
MEGA TREND ยานยนต์ยคุ ใหม่แห่งอนาคต
จากข้อมูลของ International Council on Clean Transportation พบว่าแนวโน้มยานยนต์ยุคใหม่แห่งอนาคตใน
ระดับโลกโดยสรุปมี 2 กระแสหลัก ดังนี้
MEGA TREND I: ยานยนต์ ยุ ค ใหม่ แ ห่ ง
อนาคตจะต้องประหยัดพลังงานมากขึ้น และปล่อย
มลภาวะลดลง เห็ น ได้ ชั ด เจนจากแนวโน้ ม การใช้
มาตรการด้านประสิทธิภาพพลังงานที่มีความเข้มงวด
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมาตรการที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปคือ
มาตรการ CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency)
ซึง่ เป็นเกณฑ์สำ� หรับควบคุมการน�ำเข้ารถยนต์โดยดูจาก
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานยนต์จาก
บริษัทรถยนต์แต่ละราย จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าแต่ละ
ประเทศได้ก�ำหนดค่ามาตรการ CAFE สูงขึ้นทุกปี และมี
ข้อมูลบ่งชีว้ า่ ในปี 2020-2050 หลายประเทศได้กำ� หนดค่า
มาตรการ CAFE สูงขึ้นไปอีก ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะมีการ
ใช้มาตรการ CAFE อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในตลาดส่งออกรถยนต์ของไทย ซึ่งหากประเทศไทย
ยั ง ไม่ มี ก ารปรั บ ตั ว ที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมก็ จ ะส่ ง ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบันอย่าง
แน่นอน ตัวอย่างกรณีอื้อฉาวของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่
หลายรายซึ่งประสบปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัท VOLKSWAGEN ยอมรับ
ว่าบิดเบือนผลการทดสอบการปล่อยมลภาวะในรถยนต์
ดีเซลบางรุ่นตั้งแต่ปี 2009 หรือบริษัท MITSUBISHI ได้
รายงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรถยนต์ทส่ี งู กว่า
ความเป็นจริงเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี
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ดั ง นั้ น คุ ณ สมบั ติ ข องยานยนต์ ที่ จ ะผลิ ต ใน
อนาคตจะต้ อ งลดการปล่ อ ยไอเสี ย ลง ซึ่ ง ท� ำ ได้ โ ดย
การพั ฒ นาเครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในปั จ จุ บั น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการขับเคลื่อนแทน
MEGA TREND II : ซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์
จะเป็นชิ้นส่วนใหม่ในทุกเทคโนโลยีการขับเคลื่อน
นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว แนวโน้มหลักส�ำคัญอีกประการ
ของยานยนต์ยุคใหม่คือ ยานยนต์ที่มีการพัฒนาจนเป็น
ยานยนต์ที่เชื่อมต่อและสามารถสนับสนุนการขับให้มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งชิ้นส่วน
ที่จะมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเชื่อมต่อและสนับสนุน
การขับดังกล่าวก็คือซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ พบว่า กว่าร้อยละ 90 ของนวัตกรรม
ด้านยานยนต์และชิ้นส่วนในปี 2012 เกี่ยวข้องกับ information technology (IT) ซอฟต์แวร์ และอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน active safety และ infotainment
ดังนั้น จึงมีความชัดเจนว่า ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นมูลค่าเพิ่มใหม่ในการผลิตรถยนต์
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ในอนาคต และมีนัยต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่
อย่างส�ำคัญ
ลักษณะของยานยนต์ยุคใหม่จะมีองค์ประกอบ
ซึ่งรวมลักษณะเด่นของแนวโน้มหลักจาก Mega Trend
I และ Mega Trend II ดังนี้
(1) ขับเคลือ่ นด้วยไฟฟ้า หรือเครือ่ งยนต์สนั ดาป
ภายในที่มีประสิทธิภาพสูง (Energy-efficient Internal Combustion Engine: ICE)
(2) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
(3) ปล่อยมลพิษน้อย เช่น มีอัตราการปล่อย
ก๊าซ CO2 (กรัม/กม.) ในระดับต�่ำ
(4) มีระบบซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์เพือ่ เชือ่ มต่อ
การสื่อสาร เช่น ระบบ ride-sharing
(5) มีระบบซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์สนับสนุน
การขับ เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ดั ง นั้ น นิ ย ามของยานยนต์ ยุ ค ใหม่ แ ห่ ง
อนาคต (Next generation automotive) จากการประมวล
ข้อมูลลักษณะยานยนต์ยุคใหม่ เทคโนโลยี และประเภท
เครื่องยนต์ที่มีใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งรถยนต์ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองและพัฒนาแล้ว สามารถสรุปภาพรวมยาน
ยนต์ยุคใหม่แห่งอนาคตได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
(1) รถยนต์ เ ครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ (ICE)
(2) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles:
HEV)
(3) รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid
Electric Vehicles: PHEV)
(4) รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles: BEV)
(5) รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell
Vehicle: FCV)
แนวโน้มการครองตลาดของเทคโนโลยีขับ
ฉบับที่ 129 มิถุนายน 2560

เคลื่อนแต่ละประเภท จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารจ� ำ หน่ า ย
รถยนต์และการพยากรณ์การจ�ำหน่ายรถยนต์ระหว่าง
ช่วงปี 2015 จนถึงปี 2035 พบว่าตลาดส�ำหรับยานยนต์
ยุคใหม่ทั้ง 5 ประเภทข้างต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มตลาดที่ก�ำลังขยาย ประกอบด้วยรถยนต์เครื่อง
สันดาปภายในที่มีประสิทธิภาพ รถยนต์ไฮบริด และ
รถยนต์ปลัก๊ อินไฮบริด และกลุม่ ตลาดทีอ่ าจยังไม่ขยายตัว
ในเร็วๆ นี้ ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ และ
รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ สาเหตุทที่ ำ� ให้รถไฟฟ้า
ยังไม่พร้อมขยายตัวมาจากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยียงั
ไม่พร้อม โดยเฉพาะ battery range ที่ยังมีข้อจ�ำกัดวิ่งได้
ระยะทางไม่มากเท่าทีค่ วร และใช้เวลาในการชาร์จไฟนาน
ท�ำให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถตอบสนองรูปแบบการเดิน
ทางในปัจจุบนั ได้ทงั้ หมด รวมทัง้ ยังไม่มโี ครงสร้างพืน้ ฐาน
เช่น สถานีอัดประจุไฟ รองรับอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ราคาน�้ำมันที่จะยังคงต�่ำไปอีกระยะหนึ่ง ก็ท�ำให้ต้นทุน
การใช้งานรถยนต์แบบเดิมต�่ำกว่ารถไฟฟ้า เป็นต้น
REGIONAL TREND: ความเคลื่อนไหวของ
ประเทศผู้ผลิตอื่นในภูมิภาค เมื่อดูสถานการณ์ของ
ประเทศผู้ผลิตในภูมิภาค จากข้อมูลของ ASEAN Automotive Federation พบว่ามีประเทศคู่แข่ง 2 ประเทศที่
ก�ำลังมาแรงและเป็นคู่แข่งส�ำคัญของประเทศไทย ทาง
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ
ประเทศมาเลเซี ย เป็ น คู ่ แ ข่ ง ส� ำ คั ญ ด้ า นการ
ผลิตยานยนต์ยุคใหม่ พบว่ามาเลเซียให้ความส�ำคัญและ
พยายามเป็นฐานการผลิตยานยนต์ยคุ ใหม่ดว้ ยการดึงดูด
การลงทุนเพื่อผลิตยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานสูงภายใต้โครงการ Energy Efficient Vehicle
ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 และสร้างแรงจูงใจให้
กับนักลงทุนว่าหากลงทุนผลิตในมาเลเซียจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีศุลกากร รวมไปถึงภาษีสรรพสามิตส�ำหรับ
รถยนต์ การผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน และการผลิตยาน
ยนต์ยุคใหม่
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งส�ำคัญด้านการ
5
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ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

ผลิตรถยนต์ในปัจจุบนั พบว่าอินโดนีเซียก�ำลังไล่กวดไทย
ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
นโยบายและเป้ า หมายการส่ ง เสริ ม ยาน
ยนต์ยุคใหม่ของรัฐบาล รัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นว่า
ต้องการส่งเสริมยานยนต์ยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นยานยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และได้ออกนโยบายและ
เป้าหมายเกี่ยวกับยานยนต์ยุคใหม่ซึ่งทีดีอาร์ไอได้น�ำมา
สรุปเป็นภาพรวมดังตารางที่ 1
ในการนี้ คณะผู ้ วิ จั ย มี ข ้ อ สั ง เกตและข้ อ
เสนอแนะแนวทาง กรอบวิสัยทัศน์ และนโยบาย
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเห็นว่าหากประเทศไทย
ยังต้องการรักษาสถานภาพผู้น�ำด้านการผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วน ก็ควรปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทโลกโดย
การน�ำเป้าหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็น
เป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรมให้มากขึ้นด้วย ซึ่ง
เมื่อน�ำเป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
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คือ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ใน
ปัจจุบนั ” มาผสานกับแนวโน้มของโลก คือ “ความต้องการ
เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ” จะได้เป็นกรอบวิสัยทัศน์นโยบายยาน
ยนต์ไทยในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทโลกดังนี้ “เป็น
ฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยุคใหม่แห่งอนาคตที่
สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้ยาน
ยนต์ยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
อย่ า งไรก็ ดี หากจะด� ำ เนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น์
นโยบายดังกล่าว จะพบว่าปัญหาในปัจจุบนั คือเป้าหมาย
อุตสาหกรรมก�ำลังจะตามเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อมไม่ทนั
เนือ่ งจากนโยบายภาษีสรรพสามิตยังไม่สอดคล้องต่อการ
ปรับเป้าหมายไปยังยานยนต์ยคุ ใหม่ทสี่ ะอาดและเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างคือ อัตราภาษีสรรพสามิตถูกปรับ
ให้สอดคล้องกับระดับการปล่อย CO2 ในระดับหนึ่ง แต่ก็
ยังต้องให้สิทธิพิเศษแก่โปรดักแชมเปี้ยน (อีโคคาร์ และ
รายงานทีดีอาร์ ไอ

กระบะ 1 ตัน) โดยอัตราภาษีจะเป็นค่าคงทีไ่ ม่วา่ จะมีอตั รา
การปล่อย CO2 เท่าใดก็ตาม
ดั ง นั้ น คณะผู ้ วิ จั ย มี ข ้ อ เสนอแนะเพื่ อ ให้
ประเทศไทยมีกรอบแนวทางการด�ำเนินการตามวิสยั ทัศน์
นโยบายข้างต้นได้อย่างชัดเจน ว่านโยบายอุตสาหกรรม
ควรวางเป้าหมายให้ประเทศเป็นฐานการผลิตชิ้น
ส่วนส�ำคัญของยานยนต์ยุคใหม่ โดยมีแนวทางหลัก
ในการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ยกเว้นภาษีศุลกากรส�ำหรับชิ้นส่วนของ
แบตเตอรี่และมอเตอร์
ข้อมูลจากการศึกษาตลาดรถยนต์ยุคใหม่ของ
1
Shukla เมื่อปี 2009 พบว่าแบตเตอรี่และมอเตอร์เป็น
หัวใจส�ำคัญของยานยนต์ยุคใหม่ทุกประเภทที่ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ (HEV, PHEV, BEV, FCV) ยิ่งไปกว่านั้น
แบตเตอรีย่ งั สามารถรองรับตลาดโซลาร์รฟู และระบบการ
จัดการพลังงานซึ่งจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต
ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ข้อเสนอการยกเว้นภาษีศุลกากรนั้นมี
แนวคิดมาจากบทเรียนความส�ำเร็จจากอดีต ที่ได้ยกเว้น
ภาษีศุลกากรส�ำหรับส่วนประกอบรถไฮบริดที่ผลิตใน
ประเทศระหว่างปี 2011-2013 ท�ำให้ราคารถไฮบริดลดลง
ประมาณ 20,000 บาทต่อคัน ส่งผลให้ตลาดรถไฮบริด
ในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากข้อมูลสถิตขิ องกรมขนส่งทางบกซึง่ ระบุวา่ ใน
ปี 2010 มีจ�ำนวนรถไฮบริดจดทะเบียน 9,256 คัน และมี
จ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 69,911 คันในปี 2015
นอกจากนี้ การปรับให้มีอัตราภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ที่เหมาะสม และการยกเว้นภาษีศุลกากรชิ้นส่วน
ของแบตเตอรีแ่ ละมอเตอร์ ก็จะช่วยท�ำให้รถยนต์มรี าคาที่
แข่งขันได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตลาดในประเทศ และจะ
สร้างแรงจูงใจดึงดูดการลงทุนตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่
และมอเตอร์ได้ในที่สุด
Shukla, A. (2009). “A Market Study on Hybrid Vehicles and the
Concept of V2G.”
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ทั้งนี้ การด�ำเนินการในระยะแรกและในระยะ
กลางเห็นว่าควรเน้นดึงดูดการลงทุนตั้งฐานการผลิต
แบตเตอรี่และมอเตอร์ส�ำหรับรถ HEVs และรถ PHEVs
เพราะแนวโน้มตลาดมีความพร้อมที่จะขยายตัวก่อน
เนื่องจากเทคโนโลยีได้รับการยอมรับแล้ว และมีตลาด
เกิดขึน้ แล้วในระดับหนึง่ รวมทัง้ ไม่ตอ้ งการโครงสร้างพืน้
ฐานใหม่ ส�ำหรับรถยนต์ BEVs ซึ่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่
ยังต้องมีการพัฒนาเพิม่ เติม ตลาดยังไม่เกิด และต้องการ
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ จึงควรให้เป็นแผนการด�ำเนินการ
ในระยะยาวต่อไป
2. สนับสนุนการผลิตซอฟต์แวร์ส�ำหรับยาน
ยนต์ยุคใหม่
ดั ง ที่ เ ห็ น ชั ด เจนแล้ ว ว่ า ซอฟต์ แ วร์ ระบบ
สารสนเทศ และเซ็นเซอร์ จะมีบทบาทส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะเป็น Mega Trend ระดับ
โลก ผูป้ ระกอบการไทยจึงมีโอกาสสูงทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่
ส่วนนี้ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
สมองกลฝังตัวส�ำหรับรถยนต์หลายราย และเป็นฐานการ
พัฒนาซอฟแวร์สำ� หรับรถยนต์ทใ่ี หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียนด้วย
3. ยกระดับขีดความสามารถของคลัสเตอร์
ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีอยู่
องค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งส�ำหรับยาน
ยนต์ยคุ ใหม่คอื ชิน้ ส่วนทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยแต่แข็งแรงทนทาน
เช่น ชิ้นส่วนตัวถัง เป็นต้น แนวโน้มของการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในอนาคตจึงเป็นการใช้วัสดุใหม่ๆ เช่น Glass
fiber, Carbon fiber, Plastics, Magnesium, Aluminum,
HSS เป็นต้น ดังนัน้ ขีดความสามารถในเรือ่ งวัสดุศาสตร์
ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนจะเป็นขีดความสามารถของฐาน
การผลิตรถยนต์ในอนาคตด้วย จึงมีความจ�ำเป็นต้องยก
ระดับขีดความสามารถของคลัสเตอร์ชิ้นส่วน โดยเฉพาะ
การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุใหม่ (new material)
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างยานยนต์ ไฟฟ้าที่ใช้หัวจ่ายแตกต่างกัน
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การสร้างอุปสงค์ยานยนต์ยุคใหม่ในประเทศ
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางหลักในการ
สร้างอุปสงค์ยานยนต์ยุคใหม่ในประเทศ ดังนี้
แนวทางที่ 1. การทดลองใช้เทคโนโลยีที่ยัง
ไม่มตี ลาด โดยเฉพาะรถไฟฟ้าทีใ่ ช้แบตเตอรี่ (BEVs)
โดยมีวิธีการคือ จัดให้มีการน�ำร่องใช้รถโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้า และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับโดยเฉพาะ
สถานีอดั ประจุ ทัง้ นี้ ในระยะสัน้ ควรจ�ำกัดการลงทุนสถานี
อัดประจุเพียงเพื่อทดลองก่อน และพิจารณาลงทุนมาก
ขึ้นในอนาคตตามพัฒนาการของตลาด โดยเป็นการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบาย
สนับสนุนสถานีอัดประจุของรัฐที่ก�ำหนดไว้แล้วกรณีการ
ร่วมทุนกับเอกชนนั้นเห็นว่ามีข้อดีคือช่วยกระจายความ
เสี่ยงและลดภาระการอุดหนุน แต่ในส่วนของแผนการ
ลงทุนปัจจุบนั น่าจะเร็วเกินไป เพราะตลาดรถยนต์ BEVs
จะยังไม่ขยายตัวในระยะสั้น ในส่วนของรูปแบบหัวจ่าย
ไฟฟ้าส�ำหรับสถานีอัดประจุแบบเร็ว (quick charge) ที่
ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICE นั้น ข้อเท็จจริง
ขณะนีป้ รากฏว่าค่ายรถแต่ละค่ายยังใช้หวั จ่ายไฟฟ้าแตก
ต่างกัน ดังแสดงในตาราง 2
แนวทางที่ 2. การก�ำหนดราคาที่เหมาะสม
ส�ำหรับเทคโนโลยีที่พร้อมแล้วแต่ยังไม่มีตลาด โดย
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ผ่านกลไกมาตรการภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ และ
จะต้องมี “ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี” โดยสะท้อน
การปล่อยมลพิษตามจริง คณะผู้วิจัยได้ค�ำนวณอัตรา
การปล่อยก๊าซ CO2 (กรัม/กม., รวม CO2 จากการผลิต
ไฟฟ้าด้วย) โดยใช้ฐานข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (eco sticker) ปรากฏผลอัตราการปล่อย
ก๊าซ CO2 ของรถยนต์แต่ละประเภทจากน้อยไปมากตาม
ล�ำดับดังนี้ รถยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ (BEV), รถ Eco car,
รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV), รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV,
รถยนต์ Hybrid, รถใช้น้�ำมัน E85, และรถยนต์เครื่อง
สันดาปแบบดั้งเดิม (Traditional ICE)
ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การก�ำหนดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่สะท้อนการปล่อยมลพิษจริง มีความ
เป็นกลางทางเทคโนโลยี จะท�ำให้ราคายานยนต์ยุคใหม่
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีอุปสงค์เพิ่ม
มากขึ้นและขยายตลาดในประเทศได้ รวมทั้งจะสามารถ
ดึ ง ดู ด การลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ทยเป็ น ฐานการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ส�ำคัญของยานยนต์ยคุ ใหม่อนั เป็นเป้าหมายของนโยบาย
อุตสาหกรรมได้ในที่สุด
กล่าวโดยสรุป คณะผู้วิจัยเห็นว่าแนวโน้มความ
ต้องการยานยนต์ยคุ ใหม่ในอนาคตจะมุง่ เน้นการประหยัด
พลั ง งาน และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น กว่ า ใน
ปัจจุบันมาก หากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องการ
รักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ จะต้อง
ปรับตัวโดยการน�ำเป้าหมายด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม
รายงานทีดีอาร์ ไอ

มาเป็นเป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
ด้วย โดยมีแนวทางการด�ำเนินการคือมุ่งเน้นให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตชิน้ ส่วนส�ำคัญของยานยนต์ยคุ ใหม่และ
ครอบคลุมไปถึงชิน้ ส่วนใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมถึงชิน้ ส่วน
ทางเทคโนโลยีที่เป็นระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน เช่น
ซอฟต์แวร์ และเซ็นเซอร์ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องมุ่งเน้น
การยกระดับขีดความสามารถของคลัสเตอร์ชิ้นส่วนที่มี
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวัสดุที่จะใช้ในการผลิตซึ่ง
อนาคตจะเน้นวัสดุที่เบาและแข็งแรง นอกจากนี้ คณะผู้
วิจยั ได้เสนอแนะให้มงุ่ เน้นขยายตลาดยานยนต์ยคุ ใหม่ใน
ประเทศผ่านกลไกภาษี การเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
การทดลองใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยเน้นความเป็น
กลางทางเทคโนโลยี และให้มกี ารด�ำเนินการแยกเป็นระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามการขยายตัวของตลาด

มุมมองทิศทางยานยนต์ ในอนาคตของบริษัท
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับยานยนต์ในอนาคตจากมุมมอง
ของบริษัทฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ด้านแนวโน้มยานยนต์ในอนาคต Nissan
เห็นด้วยกับคณะผู้วิจัยทีดีอาร์ไอที่น�ำเสนอว่าแนวโน้ม
ยานยนต์ระดับโลกจะเป็นยานยนต์ที่เน้นการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี
การปล่อยมลพิษน้อย ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของ IEA (International Energy Agency) สนับสนุนในส่วนของลักษณะ
การใช้พลังงานในอนาคตว่าจากปี 2000 ถึงปี 2050 แนว
โน้มการใช้พลังงานยานยนต์ยคุ ใหม่จะมีการเปลีย่ นแปลง
ไปใช้พลังงานจากไฮโดรเจนและไฟฟ้าในสัดส่วนที่ค่อน
ข้ า งสู ง มาก และจากการเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า น
พลังงานของยานยนต์แต่ละประเภทแล้ว พบว่ารถยนต์
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีค่าพลังงานต่อกิโลเมตรถูกที่สุด
อันสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่สูงในการใช้พลังงาน ทั้งนี้
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ส�ำหรับพลังงานทีใ่ ช้กบั เครือ่ งยนต์ไฮบริดและเครือ่ งยนต์
ICE ที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าจะยังคงมีการใช้งานอยู่ แต่
มีสัดส่วนไม่มากนัก และเครื่องยนต์จะมีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น
ในด้านแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลกที่มุ่งเน้นการ
ปล่อยมลพิษให้น้อยลง ดังที่องค์กรสภาวะสิ่งแวดล้อม
COP21 ได้ก�ำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าอุณหภูมิโลก
จะต้องสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาในแต่ละปีนั้น Nissan ก็ได้
ก�ำหนดเป้าหมายการปล่อยมลพิษของรถยนต์ช่วงปี
2000-2050 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวด้วย โดย
ก�ำหนดเป้าหมายอัตราการเกิด CO2 ของรถให้ลดลงมา
ถึง 90% คงเหลือไว้ประมาณ 10% ซึ่งจากผลการเปรียบ
เทียบอัตราการเกิด CO2 ของรถยนต์ประเภทต่างๆ ณ
ปัจจุบัน โดยใช้หลักการวัดแบบ wheel to wheel พบ
อัตราการลด CO2 รถประเภทต่างๆ ดังนี้
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จากการเปรียบเทียบข้างต้นพบว่า ตัวเลือกยาน
ยนต์ในอนาคตที่ดีท่ีสุดส�ำหรับสิ่งแวดล้อม (Best Solution) คือรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮโดรเจน ซึ่งแม้อัตรา
CO2 ที่เหลือ หรืออาจเรียกว่าอัตราการปล่อย CO2 แบบ
wheel to wheel จะเป็น 5% แต่หากวัดเฉพาะอัตราการ
ปล่อย CO2 จากตัวรถยนต์จริงๆ พบว่าอัตราการเกิด CO2
จะมีค่าเป็น 0% หรือที่เรียกว่า zero emission
จากข้อมูลการวิจัยข้างต้น Nissan จึงได้เลือก
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นรถ model ยาน
ยนต์ในอนาคตเชิงพาณิชย์ของบริษทั มาตัง้ แต่ปี 2010 แต่
อย่างไรก็ดี พบว่าแม้รถไฟฟ้าเริ่มที่จะแพร่หลายออกไป
ทั่วโลกแต่ก็ยังมีจ�ำกัดอยู่เฉพาะในภูมิภาคที่ส�ำคัญของ
โลก เช่น ในเอเซีย Nissan จะมีโรงงานผลิตรถ EV รวม
ทัง้ โรงงานแบตเตอรีท่ ญ
ี่ ปี่ นุ่ เท่านัน้ ส่วนในยุโรปจะมีอยูท่ ี่
ประเทศอังกฤษ และในสหรัฐอเมริกาก็มีเพียงหนึ่งแห่งที่
รัฐ Tennessee เป็นต้น
สาเหตุที่รถไฟฟ้าเติบโตช้าเนื่องจากมีข้อจ�ำกัด
หลายประการ ข้อจ�ำกัดส�ำคัญประการแรกคือแบตเตอรี่
ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้า เป็นเสมือนดัง
เครื่องยนต์ของรถไฟฟ้า เพราะเป็นตัวสร้างพลังงานที่
จะท�ำให้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนรถยนต์แทนเครื่องยนต์
ปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ท�ำจากวัสดุที่มีคุณภาพ
สู ง แล้ ว ก็ ต าม แต่ ก็ ยั ง วิ่ ง ได้ ใ นระยะทางที่ จ� ำ กั ด เช่ น
รถไฟฟ้ารุ่นปัจจุบันมีเกณฑ์เฉลี่ยระยะทางวิ่งเพียง 160
กม.ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
10

แบตเตอรี่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีคุณภาพ
ดีขึ้น มีขนาดเล็กลง แต่สามารถเก็บหรือสร้างพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากขึ้น ใช้เวลาในการชาร์จไฟน้อยลง และวิ่ง
ได้ระยะทางที่มากขึ้นเป็นเท่าตัว ข้อจ�ำกัดประการที่สอง
คือระยะเวลาในการชาร์จไฟซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน โดย
การชาร์จไฟแบบปกติ (normal charge) ซึ่งออกแบบไว้
ให้เป็นการชาร์จที่บ้านหรือที่ท�ำงานเป็นตัวหลักในช่วง
เวลากลางคืนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ซึ่งต้องใช้เวลาถึง
8 ชั่วโมงในการเติมพลังงานแต่ละครั้ง และการชาร์จไฟ
แบบเร่งด่วน (quick charge) ตามสถานีต่างๆ ระหว่าง
การเดินทางซึ่งใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ข้อจ�ำกัด
ประการที่สามคือราคารถไฟฟ้ายังค่อนข้างสูงมากเมื่อ
เทียบกับรถเครือ่ งยนต์สนั ดาปในปัจจุบนั จึงไม่จงู ใจให้คน
หันมาใช้รถไฟฟ้า ทัง้ นี้ จากการศึกษาพบว่าในทุกประเทศ
ทีม่ กี ารใช้รถไฟฟ้าค่อนข้างมากนัน้ รัฐบาลได้สง่ เสริมโดย
การให้เงินอุดหนุน (subsidy) เช่น รัฐบาลญีป่ นุ่ มีนโยบาย
ทีจ่ ะสนับสนุนและส่งเสริมให้รถไฟฟ้าเกิดขึน้ ในญีป่ นุ่ โดย
ให้เงินอุดหนุนแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อรถไฟฟ้า ข้อจ�ำกัด
ที่ส�ำคัญอีกประการคือโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พร้อม
เช่น ยังไม่มคี วามพร้อมด้านสถานีอดั ประจุหรือทีเ่ รียกกัน
ทัว่ ไปว่าสถานีชาร์จไฟ ท�ำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ทัง้ นี้
ในประเทศญี่ปุ่นที่มีการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่อน
ข้างมาก พบว่ามีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้รถไฟฟ้า
หลายวิธี เช่น รถ Nissan Leaf ที่ใช้ในญี่ปุ่น นอกจากจะ
ชาร์จไฟที่บ้านแล้วยังสามารถไปชาร์จไฟที่โชว์รูมนิสสัน
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ได้ฟรี โดยมีกาแฟกับของว่างให้บริการระหว่างรออีกด้วย
ส� ำ หรั บ ประเด็ น ด้ า นนโยบายของรั ฐ บาล
เกี่ยวกับยานยนต์ยุคใหม่ Nissan เห็นว่าขณะนี้เริ่มมี
สัญญาณที่ดีและค่อนข้างชัดเจนหลายประการว่าภาครัฐ
จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ ตัวอย่างเช่น
(1) โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย Thailand 4.0
ซึง่ ก�ำหนดให้อตุ สาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการต่อยอด
จากฐานปัจจุบันที่แข็งแรงอยู่แล้วในระดับหนึ่ง โดยให้มี
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และรังสรรค์นวัตกรรม เพือ่
สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และได้
มีการด�ำเนินการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นเครือ่ งมือส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับใช้ดงึ ดูดการลงทุน
ที่มีคุณค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (2) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า
ในประเทศไทย และ (3) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ได้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพิจารณาเปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนส�ำคัญของรถยนต์ เป็นต้น
ดังกล่าวแล้วว่ารถไฟฟ้าจะยังไม่ขยายตัวในเร็วๆ
นี้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงเห็นว่า
นโยบายนี้ เ ป็ น นโยบายที่เป็น จุด เริ่มต้น เพื่อพยายาม
กระตุ้นให้เกิดตลาดในประเทศ เป็นการสร้างอุปสงค์
และเตรียมการเพื่อการผลิตในอนาคต โดยคาดว่าเมื่อ
ลดภาษีให้แล้ว ราคารถยนต์ก็อาจจะสามารถแข่งขันได้
ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีส�ำหรับผู้ผลิตที่จะลงทุนได้ต่อไป
ในอนาคต อย่างไรก็ดี Nissan มีข้อสังเกตด้านนโยบาย
ภาษีว่า ปัจจุบันภาษีสรรพสามิตยังไม่สอดคล้องกับแนว
นโยบายทีส่ นับสนุนให้ใช้รถยนต์ทมี่ อี ตั รา CO2 ทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ
หรือต�่ำให้มากที่สุด เพราะปัจจุบันแม้รถ EV กับ FCV มี
อัตราการเกิด CO2 เป็น Zero Emission ดังกล่าวแล้ว แต่
ภาษีสรรพสามิตขณะนี้ก็ยังอยู่ที่ 10%
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มุมมองทิศทางยานยนต์ ในอนาคตของบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับมุมมองยานยนต์ในอนาคตในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
แนวโน้มยานยนต์ในอนาคต Toyota มีมุม
มองเรือ่ งแนวโน้มยานยนต์ในอนาคตในลักษณะคล้ายกัน
กับภาพของบริษัท Nissan และที่คณะผู้วิจัยทีดีอาร์ไอ
น� ำ เสนอ คื อ แนวโน้ ม การใช้ พ ลั ง งานที่ ต ่ อ ไปจะเน้ น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมจะ
เน้นรถยนต์ที่ลดการปล่อยมลพิษ แต่ยังมีความเห็นแตก
ต่างบางประการ ดังนี้
ในด้านพลังงานที่ใช้ Toyota เห็นว่าปัจจุบันยัง
มีพลังงานทางเลือกส�ำหรับเครื่องยนต์อีกหลายประเภท
เช่น พลังงานน�้ำมัน ซึ่งพบว่าน�้ำมันดิบโลกยังคงมีเหลือ
อยู่อีกมาก และเมื่อเทคโนโลยีเอื้อต่อการใช้พลังงานรูป
แบบอื่นๆ มากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีการใช้น�้ำมันน้อยลง
ปริมาณน�ำ้ มันจึงคงมีเหลืออีกมหาศาล ท�ำให้ราคาน�ำ้ มันมี
ความปัน่ ป่วนและคงจะมีราคาต�ำ่ ไปอีกระยะ หรือพลังงาน
ไฮโดรเจน ที่มีอยู่ในอากาศมากมาย หรือพลังงานไบโอ
ดีเซล โดยเฉพาะประเทศไทยหรืออินโดนีเซียหรือบาง
ประเทศซึ่งมีน�้ำมันปาล์มมากส�ำหรับท�ำไบโอดีเซล หรือ
ประเทศทางอเมริกาใต้ เช่น บราซิลที่มีการผลิตเอทา
นอล เป็นต้น ซึ่งจะเอื้อต่อการใช้รถยนต์เครื่องสันดาป
หรือเครื่องยนต์ไฮบริด
ส�ำหรับประเด็นด้านการปล่อยมลพิษของรถยนต์
นั้น Toyota มีวิธีการคิดค่า CO2 ต่างกับ Nissan เล็ก
น้อย ในขณะที่ Nissan คิดค่า CO2 โดยใช้หลัก wheel
to wheel ขั้นตอนเดียวนั้น ทาง Toyota ใช้ผลการวิจัย
ของบริษัท Mizuho ที่ประเทศญี่ปุ่นในการคิดค่า CO2 ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง CO2 ของ MIT ใน
อเมริกา โดยคิดค่าการปล่อย CO2 ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
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ปลายทางโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกจะคิด
ค่าการปล่อย CO2 ในขั้นตอนการน�ำน�้ำมันดิบขึ้นมาจน
กระทั่งถึงสถานีเติมน�้ำมัน (wheel to tank) และจะคิด
ค่าการปล่อย CO2 ในขั้นตอนจากสถานีเติมน�้ำมันเข้าสู่
รถยนต์ (tank to wheel) อีกครัง้ หนึง่ ในการนี้ หากเปรียบ
เทียบการปล่อยค่า CO2 ของรถยนต์ประเภทต่างๆ โดย
การก�ำหนดให้ค่า gasoline ธรรมดามีค่า scale เป็น 1
พบว่าค่าการปล่อย CO2 ของดีเซลจะน้อยกว่า gasoline
เล็กน้อย ในขณะที่ไฮบริดที่เป็น gasoline ครึ่งหนึ่งก็จะ
ปล่อย CO2 ประมาณครึ่งหนึ่ง
ส�ำหรับพลังงานไฟฟ้านัน้ เห็นว่าแม้คา่ การปล่อย
CO2 ในขั้นตอน tank to wheel จะเป็น 0 แต่ในขั้นตอน
ของ wheel to tank ค่าการปล่อย CO2 จะขึ้นอยู่กับแหล่ง
ที่มาของไฟฟ้าซึ่งมีหลากหลาย เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ก็จะปล่อย CO2 น้อยมาก แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินจะปล่อย
CO2 ในปริมาณสูงมาก ค่าที่วัดได้สูงเกินกว่า scale 1 ดัง
นั้น การใช้พลังงานไฟฟ้าจะต้องค�ำนึงถึงโรงไฟฟ้าที่เป็น
แหล่งผลิตไฟฟ้าด้วย ซึ่งหากเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินการ
ปล่อย CO2 ก็จะสูงมาก ก็จะมีผลท�ำให้ในภาพรวมการ
ปล่อย CO2 อาจไม่ใช่ 0% ดังที่เข้าใจกัน ทั้งนี้ Toyota มี
ข้อสังเกตว่าในอนาคต 20 ปีต่อจากนี้หากประเทศไทย
มีการใช้รถไฟฟ้าจ�ำนวน 1.2 ล้านคันตามนโยบายที่
กระทรวงพลังงานก�ำหนดไว้นั้น ปริมาณไฟฟ้าจะรองรับ
เพียงพอหรือไม่
ในด้านการปล่อย CO2 เห็นว่ามีพลังงานส�ำคัญ
อีกตัวคือเอทานอล ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้กับเครื่องยนต์
สันดาปภายในของรถไฮบริด พบว่าการปล่อย CO2 ใน
ขั้นตอน wheel to tank ของเอทานอลโดยใช้อ้อยหรือ
โมลาสมีคา่ ติดลบ หมายถึงว่าเมือ่ ค�ำนวณจากกระบวนการ
ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น จนกระทั่ ง ถึ ง การเป็ น น�้ ำ มั น
เอทานอล คือการปลูก การหีบท�ำเป็นน�ำ้ อ้อย และการท�ำ
เป็นเอทานอล พบว่ามีการเกิดออกซิเจน (O2) มากกว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งหมายความว่าพลังงาน
เอทานอลจะดี ต ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมาก ดั ง นั้ น รถไฮบริ ด
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จึงสอดคล้องกับแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก
ในภาพรวม Toyota เห็นด้วยว่ายานยนต์ใน
อนาคตจะมี ส่ี ถึ ง ห้ า รู ป แบบดั ง ที่ ค ณะผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอ
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน Toyota เห็นว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยี 5–10 ปีนี้ รถยนต์หลักจะเป็นรถยนต์ไฮบริด
เพราะสามารถใช้งานได้สะดวก เติมน�้ำมันธรรมดาได้
ซึ่งจะประหยัดน�้ำมันกว่าปกติ 30-50% เพราะระหว่าง
ที่เครื่องยนต์ท�ำงานแบตเตอรี่ที่สร้างพลังงานไฟฟ้าก็จะ
ท�ำงานควบคู่กันไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งปกติแบตเตอรี่จะมี
การรับประกัน 10 ปี จึงมีราคาไม่แพงเท่าแบตเตอรี่ที่ใช้
ในรถไฟฟ้า นอกจากนี้ รถยนต์ไฮบริดมีชิ้นส่วนส�ำคัญ
ประกอบด้วยทั้งเครื่องยนต์แบบปัจจุบัน และเครื่องยนต์
ในอนาคต คือเครื่องยนต์สันดาปภายในกับชิ้นส่วนหลัก
ส�ำคัญอีก 3 ประเภท คือ แบตเตอร์รี่ มอเตอร์ และเซลล์
เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านแนวโน้ม
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของยานยนต์โลกได้ดีในระดับ
หนึ่ ง และสามารถเป็ น พื้ น ฐานหลั ก ที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น
ส�ำหรับการพัฒนาไปสูร่ ถยนต์ไฮบริดปลัก๊ อินและรถไฟฟ้า
เต็มรูปแบบตามแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตได้ต่อไป
นอกจากนี้ รถยนต์ไฮบริดยังมีความสะดวกในการใช้งาน
เพราะไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ราคาก็ไม่แตก
ต่างจากรถเครือ่ งยนต์สนั ดาปมาก จึงมีความคุม้ ค่าในการ
ใช้งานส�ำหรับผู้บริโภค
Toyota ได้ ผ ลิ ต รถยนต์ ไ ฮบริ ด ที่ ใ ช้ พ ลั ง งาน
ไฮโดรเจนขายในเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศญี่ปุ่น และ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ตัวอย่าง
เช่น รถไฮบริดทีน่ ำ� เสนอขายเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว สามารถเติม
ไฮโดรเจนได้ 5 กิโลกรัม วิ่งได้ระยะทาง 650 กิโลเมตร
ราคาต้นทุนประมาณ 7 ล้านเยน ประชาชนซื้อในราคา
5 ล้านเยน เพราะรัฐบาลให้เงินอุดหนุน 2 ล้านเยน ใน
ส่วนของการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้าง
สถานีไฮโดรเจนซึง่ แต่ละแห่งมีราคาประมาณห้าร้อยล้าน
เยน (แพงกว่าสถานีเติมน�้ำมันประมาณ 5 เท่า) รัฐบาล
ให้เงินสนับสนุนกิโลกรัมละ 1,000 เยน ขณะนีม้ สี ถานีเติม
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ไฮโดรเจนประมาณ 80 สถานี และก�ำลังจะเพิ่มเป็น 100
สถานีในสิ้นปีนี้ Toyota มีจ�ำนวนการผลิตในขณะนี้อยู่ที่
ประมาณ 2,000 คัน และเริม่ มีการสัง่ ซือ้ จากแคลิฟอร์เนีย
และจากทางยุโรปบางส่วน ทัง้ นี้ Honda เองก็กำ� ลังจะผลิต
รถยนต์ไฮบริด fuel cell ออกมาขายที่ญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน
ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า Toyota เห็นว่าจะเป็น
รถยนต์หลักในอนาคตในระยะยาว ยังไม่ใช่ในเร็วๆ นี้
เนื่องจากข้อจ�ำกัดส�ำคัญคือแบตเตอรี่ ที่ยังคงมีข้อจ�ำกัด
ในด้านความคุ้มค่าและการใช้งานอยู่มาก เช่น ราคาที่ยัง
คงสูงมาก ระยะทางที่วิ่งได้จ�ำกัด ระยะเวลาในการชาร์จ
ไฟนานมาก ขนาดที่ใหญ่และมีน�้ำหนักมาก ท�ำให้ ณ
ขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่คุ้มค่าต่อผู้บริโภคเมื่อเทียบ
กับรถยนต์ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้วย เช่น เรือ่ งหัวจ่ายประจุหรือหัวชาร์จ
ซึง่ ปัจจุบนั หัวชาร์จมีอย่างน้อย 5 มาตรฐานในโลกตามแต่
ผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นเจ้าของเทคโนโลยีคอื อเมริกา ยุโรป จีน ญีป่ นุ่
และเกาหลี ซึง่ หากรถยนต์และหัวชาร์จไฟไม่ใช่มาตรฐาน
เดียวกัน ก็จะท�ำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
ดังนัน้ โดยสรุปในภาพรวม Toyota เห็นว่า Road
ฉบับที่ 129 มิถุนายน 2560

Map การใช้รถยนต์ในอนาคตน่าจะเป็นการพัฒนาจาก
รถยนต์เครื่องสันดาปไปสู่รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์
ไฟฟ้าในที่สุด โดยยังมีช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยี และจะมีรถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์หลักใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก
วิ่งได้ระยะทางไกล มีความพร้อม และมีความคุ้มค่า
ในการใช้งานมากกว่า ส่วนรถไฟฟ้าจะมีการใช้งานใน
ลักษณะรถยนต์คนั ทีส่ องทีใ่ ช้งานในระยะทางสัน้ ๆ จนกว่า
เทคโนโลยีจะพัฒนาจนท�ำให้มคี วามสะดวก มีความพร้อม
และมีความคุ้มค่าไม่แตกต่างจากรถอื่นๆ
ในเรื่องภาษี มีความเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความ
อนุเคราะห์เก็บภาษีรถกระบะในอัตราต�่ำ เพราะเป็นรถ
ที่ใช้เอนกประสงค์และใช้ขนส่งทางด้านเกษตรกรรมเป็น
หลัก และเห็นว่าควรเก็บภาษีรถยนต์อื่นๆ ในอัตราตาม
การปล่อยมลพิษจริงดังเช่นในประเทศญีป่ นุ่ และอีกหลาย
ประเทศ โดยรัฐบาลให้เงินอุดหนุนส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่
สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรถใหม่เมื่อถึงเวลาสมควร
โดยจะได้ใช้รถใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ ใช้พลังงานน้อย
ลง ไอเสียต�่ำลง และมีความปลอดภัยมากขึ้น
ส�ำหรับนโยบายรัฐบาลที่จะยกเว้นภาษีรถไฟฟ้า
นั้น เห็นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ Toyota เอง
ก็มรี ถไฟฟ้าขายอยูแ่ ต่ตลาดยังไม่คอ่ ยดีนกั แต่ทตี่ อ้ งการ
จริงๆ นั้นอยากเสนอขอให้มีการยกเว้นภาษีรถไฮบริด
มากกว่า เพราะราคาของรถไฮบริดกับเครือ่ งยนต์ธรรมดา
ในรุน่ เดียวกันยังมีความแตกต่างกันสูงมาก ท�ำให้รถยนต์
ไฮบริดมียอดขายน้อยมาก ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันขาย
ได้เพียง 70,000 คันเท่านั้นเอง ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐลดภาษีเพื่อให้รถไฮบริดมีราคาแพงกว่ารถ
ธรรมดาไม่เกิน 5% รถไฮบริดน่าจะขายดีขึ้นเช่นเดียว
กับที่ญี่ปุ่นเคยประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ซึ่งรถไฮบริดนี้
ก็จะมีแบตเตอรี่และมอเตอร์เป็นตัวพื้นฐาน เมื่อเราสร้าง
ปริมาณความต้องการได้มากพอ ก็จะท�ำให้แบตเตอรี่
หรือมอเตอร์ที่ผลิตในประเทศไทยถูกลง ทั้งนี้ จากข้อมูล
อ้างอิงของ Panasonic ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่
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ด้านนโยบายของรัฐเห็นว่าจะยังคงเป็นหลักการ
เดิมคือจะมีความเป็นกลางทางเทคโนโลยี ในลักษณะ
เดียวกับความส�ำเร็จเดิมของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ผ่าน
มาที่ไม่ได้ก�ำหนดแบรนด์เฉพาะเจาะจงแต่ให้ตลาดเป็น
ผู้ก�ำหนด ซึ่งแม้รัฐจะเห็นว่าแนวโน้มทิศทางยานยนต์
ในอนาคตค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แต่
ก็ยังไม่ได้ก�ำหนดชัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะรถไฟฟ้า EV
เพียงอย่างเดียว รัฐบาลจ�ำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากเรามุ่งเพียงด้านเดียวและ
เทคโนโลยีเปลี่ยนไปรวดเร็วมากและไม่ใช่ในทิศทางที่
เราก�ำหนดไว้ก็จะส่งผลเสียหายได้ ดังกรณีของหลอด
ทีวีซึ่งไทยขาดทุนมหาศาล ทั้งนี้ รัฐมองว่ารถยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตอาจจะเป็นรถ EV ของค่าย Nissan หรือรถ
HEV ของค่าย Toyota หรือรถ PHEV ของค่ายยุโรป ดัง
นั้นตัวเก็บพลังงานจึงอาจจะเป็นแบตเตอรี่ หรือ fuel cell
หรือปลั๊กอินแบตเตอรี่ก็เป็นได้ ดังนั้น นโยบายของรัฐจึง
มุง่ เน้นความเป็นกลางทางเทคโนโลยีทมี่ คี วามสอดคล้อง
กับทิศทางของโลก รวมทัง้ ค�ำนึงถึงการด�ำเนินการในช่วง
ระยะเวลาเปลีย่ นผ่านด้วย เพราะปัจจุบนั รถยนต์สว่ นใหญ่
ยังคงเป็นเครื่องสันดาปภายใน
ในด้านภาษีทมี่ ขี อ้ เสนอแนะจากทัง้ ทีดอี าร์ไอและ
ผู้ผลิตรถยนต์นั้น ดร.สมชาย ให้ความเห็นว่าในภาพรวม
ประเทศไทยมีโครงสร้างภาษีรถยนต์ที่ซับซ้อนที่สุด เดิม
เราใช้โครงสร้างภาษีรถยนต์ตามลักษณะความจ�ำเป็นและ
ความสะดวกสบาย แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยน
เป็นเก็บภาษีและให้สว่ นลดภาษีตามประสิทธิภาพของรถ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน�้ำมัน หรือการปล่อย
มลพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการลดภาษีเพื่อสนับสนุน
เชิงพาณิชย์ด้วย เช่น ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับรถปิคอัพ
เป็นต้น แม้รัฐจะต้องการท�ำโครงสร้างภาษีให้ง่ายขึ้นดัง
มุมมองของกระทรวงอุตสาหกรรม
เช่นที่มีข้อเสนอให้เก็บภาษีตามการปล่อยมลพิษจริง แต่
ดร. สมชาย หาญหิรญ
ั ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในข้อเท็จจริงเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนมาก โดย
มีความเห็นในภาพรวมด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้

พบว่าหากจะผลิตแบตเตอรีไ่ ด้ในราคาถูก จะต้องมีจำ� นวน
ปริมาณผลิต 100,000 ลูกต่อปี ซึ่งหากภาครัฐสนับสนุน
เฉพาะรถไฟฟ้าหรือรถปลั๊กอิน จะมีความเป็นไปได้น้อย
มากทีจ่ ะมีจำ� นวนผลิตดังกล่าว ทัง้ นี้ หากใช้แนวทางเดียว
กับรถปิคอัพ 1 ตัน ซึ่งเป็น product champion ตัวส�ำคัญ
ในปัจจุบัน ที่ ณ วันนี้ไทยส่งไปกว่า 120 ประเทศทั่วโลก
เมื่อเริ่มด�ำเนินการยี่สิบปีที่แล้วได้ใช้วิธีการยกเว้นภาษี
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้เครื่องยนต์และวัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ท�ำให้ผลิตได้ในราคาถูกเพราะมีปริมาณ
การผลิตจ�ำนวนมากเพียงพอ ต่อไปอีก 20 ปีข้างหน้า รถ
ยนต์ไฮบริดก็อาจจะเป็น product champion ตัวต่อไปทีจ่ ะ
มาแทนปิคอัพก็เป็นได้ ในปัจจุบนั มาตรการ CAFE ทีเ่ ริม่
ขยายตัวไปทั่วโลกได้เริ่มส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม
รถปิคอัพไทยแล้ว เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ใน
ปิคอัพจะปล่อย CO2 สูงกว่ารถเก๋ง เมื่อซาอุดิอาระเบีย
เริ่มใช้มาตรการ CAFE ท�ำให้การน�ำเข้ารถปิคอัพจาก
ประเทศไทยลดลงกว่าเดิม ไทยจึงต้องพยายามส่งรถไฮ
บริดทีม่ กี ารปล่อย CO2 ต�ำ่ เข้าไปแทน เพือ่ ให้ภาพรวมค่า
เฉลีย่ CAFE เป็นไปตามเกณฑ์ ทัง้ นี้ แม้วา่ ซาอุดอิ าระเบีย
ไม่ต้องการรถประหยัดน�้ำมัน เนื่องจากเป็นประเทศผลิต
น�้ำมัน น�้ำมันจึงมีราคาถูกมาก แต่จากกฎเกณฑ์ที่ถูก
บังคับท�ำให้ตอ้ งซือ้ รถยนต์ประเภทไฮบริดมากขึน้ ดังนัน้
จึงมองกรณีนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะสามารถผลิตและ
ส่งรถไฮบริดเข้าไปเพื่อสร้างความสมดุลกับรถปิคอัพซึ่ง
ขณะนี้ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ ซึ่งนอกจากจะรักษา
ฐานปิคอัพทีเ่ ราส่งออกแล้วยังอาจจะเพิม่ จ�ำนวนการผลิต
มากขึน้ ด้วย นอกจากนี้ การรวมรถไฮบริดเข้าไปจะท�ำให้
เรื่องการจัดการเรื่องมาตรการ CAFE ในอนาคตง่ายขึ้น
เพราะจะมีสินค้าหลากหลายจากประเทศไทยส่งออกไป
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

เฉพาะด้านรายได้ของรัฐ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายส�ำหรับผูบ้ ริหาร
และผูก้ ำ� หนดนโยบายภาครัฐทีจ่ ะต้องพิจารณาให้มคี วาม
ลงตัวทีเ่ หมาะสมเป็นไปได้กบั ทุกภาคส่วน เช่น ด้านธุรกิจ
การเมือง สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งส�ำหรับยาน
ยนต์ในอนาคต รัฐบาลเองก็มีเป้าหมายที่จะให้มีการใช้
รถยนต์ทมี่ กี ารปล่อยมลพิษเป็นศูนย์หรือ Zero Emission
และเห็นด้วยว่าภาษีจะเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปรับปรุงและปรับลดราคาเพือ่ ให้เกิดการแข่งขันได้
แต่จะเป็นอย่างไรจะต้องพิจารณาให้รอบด้าน อย่างไรก็
ดี ขณะนี้นโยบายการลดภาษีส�ำหรับรถไฟฟ้าจะไม่ได้
เป็นการลดภาษีแบบให้เปล่า แต่จะมุง่ เน้นส่งเสริมให้เกิด
การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศไทย ซึ่งการ
ผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญอาจเป็นชิ้นส่วนใดก็ได้ และไม่จ�ำเป็น
ต้องมีปริมาณที่สูงมากในระยะแรก แต่จะต้องค่อยๆ
พัฒนาขยายตัวตามสถานการณ์ต่อไป และในส่วนที่ภาค
เอกชนต้องการให้มนี โยบายการให้เงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนา
ตลาดรถไฟฟ้าหรือรถประเภทใดนั้นก็มีการพิจารณาอยู่
แต่จะให้ลักษณะใด อย่างไร จะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อธุรกิจรถยนต์ประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ส� ำ หรั บ นโยบายของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เห็ น ว่ า จะมุ ่ ง เน้ น ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ความส� ำ เร็ จ ของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ผ่านมา คือเน้นนโยบายความ
เป็นกลางทางเทคโนโลยีก่อน ค่อยๆ สร้างตลาด และให้
ตลาดเป็นตัวก�ำหนดว่าเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมต่อไป
เป็นลักษณะการออกแบบนโยบายให้เป็นการท�ำแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป มีการก�ำหนดนโยบายในแต่ละด้าน
แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ร้อยเรียงและเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเพื่อน�ำ
ไปสูเ่ ป้าหมายปลายทางเดียวกัน ซึง่ การก�ำหนดนโยบาย
จะไม่ให้เป็นลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งแต่มีผล
เสียต่ออีกกลุ่ม โดยจะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อรถยนต์
ทุกกลุ่ม เพราะในอนาคตรถเครื่องยนต์สันดาปก็จะยังมี
อยู่ เนื่องจากรถไฟฟ้ายังมีข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยีและ
ราคาสูงท�ำให้ตลาดจะยังไม่ขยายตัวได้เร็วนัก รวมทั้ง
ฉบับที่ 129 มิถุนายน 2560

ไทยยังไม่ได้ก�ำหนดให้มีการเก็บหรือเลิกใช้รถเก่าเช่น
ในบางประเทศ หรือเก็บภาษีรถเก่าในอัตราที่สูง ดังนั้น
การใช้รถแบบเดิมก็จะยังคงมีอยู่มากเช่นกัน ซึ่งเมื่อดู
จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่แม้จะมีนโยบาย
สนับสนุนรถไฟฟ้าอย่างเต็มที่ แต่ในข้อเท็จจริงก็สนับสนุน
รถประเภทอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นกัน ประเทศไทยก็คงจะ
ด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะคล้ า ยกั น คื อ เป้ า หมายหลั ก ส่ ง
เสริมและสร้างแรงจูงใจให้รถไฟฟ้าเกิดและเติบโตเป็น
อุตสาหกรรมทีเ่ ข้มแข็งของประเทศไทยในอนาคต แต่กย็ งั
คงดูแลรักษาฐานของรถเดิมในปัจจุบนั และรถประเภทอืน่
ให้ครอบคลุมครบทุกด้านด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีจากรถเครื่องยนต์
สันดาปในปัจจุบันจนกระทั่งไปสู่รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ดัง
นั้น นอกจากนโยบายที่ได้ก�ำหนดและประกาศแล้ว ใน
อนาคตอาจจะมีการก�ำหนดนโยบายเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

มุมมองของกระทรวงพลังงาน
ศาสตราจารย์ ดร. พลายพล คุม้ ทรัพย์ อดีตผูช้ ว่ ย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน มีความเห็นว่าแนวทาง
การส่งเสริมยานยนต์ในอนาคตควรมีลักษณะความเป็น
กลางทางเทคโนโลยี และให้ตลาดเป็นตัวตัดสินเองว่าจะ
ใช้เทคโนโลยีใด เพราะเทคโนโลยีของยานยนต์ในอนาคต
ยังไม่นิ่ง ดังนั้น สิ่งส�ำคัญประการแรกคือต้องส่งเสริมการ
ใช้รถในประเทศเพื่อสร้างตลาดภายในประเทศก่อน ซึ่ง
วิธกี ารส่งเสริมก็คงคล้ายกับประเทศอืน่ คือให้เงินอุดหนุน
และลดภาษี แต่จะต้องมีการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า
ควรมีกลไกและวิธกี ารอย่างไร เช่น ควรจะให้เงินอุดหนุน
อะไรในลักษณะใดและอย่างไร จะเป็นแนวทางเดียวกับ
ต่างประเทศหรือไม่ทใี่ ห้เงินสนับสนุนแก่ผปู้ ระกอบการทุก
ค่ายและให้ผใู้ ช้ตดั สินใจเองว่าจะเลือกใช้รถของผูป้ ระกอบ
การค่ายใด หรือในกรณีการลดภาษีสรรพสามิตนั้นก็ควร
จะเป็นกลางด้วยเช่นกัน ควรศึกษาว่าจะลดภาษีอย่างไร
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ให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ทงั้ ส�ำหรับรถทีผ่ ลิตใน
ประเทศและรถน�ำเข้า เป็นต้น
ในส่วนที่ Toyota ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีพลังงาน
ไฟฟ้าเพียงพอรองรับรถจ�ำนวน 1.2 ล้านคันในอนาคต
หรือไม่ เห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด เพราะก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้าใน 20 ปีข้างหน้าจะเป็นประมาณ 50,000
เมกกะวัตต์ ในขณะที่หากมีการอัดประจุไฟรถจ�ำนวน
1.2 ล้านคันพร้อมกันจะใช้เพียงประมาณ 3,000 เมกกะ
วัตต์เท่านั้น ซึ่งโดยข้อเท็จจริงโอกาสที่จะอัดประจุไฟ
ในเวลาเดียวกันทั้งหมดมีน้อยมาก และส่วนใหญ่น่าจะ
เป็นการอัดประจุในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟ
น้อย ส�ำหรับกรณีมีข้อสังเกตว่าพลังงานไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าอาจไม่ใช่พลังงานสะอาดนั้น เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้า
สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดได้จากพลังงานไฟฟ้า
ที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น solar cell ในการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดส�ำหรับใช้ได้เองที่บ้าน ซึ่งใน
อนาคตหากคนหันมาใช้หลังคาโซลาร์เซลล์ (solar roof
top) มากขึ้นก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ซึ่งนอกจาก
จะใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้แล้ว ยังสามารถใช้เติมรถยนต์
ไฟฟ้าโดยตรงได้ด้วย ดังนั้น การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและ
การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ท่ีบ้าน
นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานทีส่ ะอาดแล้ว ยังช่วยเสริม
สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศได้อกี ทางหนึง่
ด้วย นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จะมีแบตเตอรี่ซึ่ง
สามารถเก็บไฟฟ้าได้ที่เรียกว่า vehicle to grid โดยใน
บางช่วงที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในการวิ่งรถก็สามารถเก็บไฟฟ้า
ไว้ในกริดได้ ซึ่งหากแบตเตอรี่ได้รับการพัฒนาให้ดีมาก
ขึน้ และมีราคาลดลงจากปัจจุบนั ซึง่ ประมาณ 300 เหรียญ
ต่อหน่วยต่อกิโลวัตต์/ชัว่ โมง เป็น 150 เหรียญต่อหน่วยได้
ราคารถยนต์ไฟฟ้าก็จะไม่แตกต่างจากรถยนต์ใช้น�้ำมัน
ในปัจจุบัน ซึ่งจะท�ำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมือ่ มีคา่ การใช้พลังงาน
ประหยัดกว่าการใช้พลังงานน�้ำมันมาก
จากแนวโน้มในอนาคตที่โลกจะหันไปใช้รถยนต์
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ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ และรถยนต์ใช้น�้ำมันจะค่อยๆ ลด
ลง ดังนั้น อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยจะต้อง
ปรับตัวให้ทัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องจะต้องก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเหมาะสม
เตรียมตัวให้พร้อม อธิบายและชีใ้ ห้ผเู้ กีย่ วข้องโดยเฉพาะ
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนคนไทยให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าหากไม่มกี าร
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้ว เราอาจจะไม่สามารถอยู่รอด
และแข่งขันในตลาดโลกได้ และแม้ตลาดภายในประเทศ
ก็อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากราคาน�้ำมันแพง ในขณะ
ทีร่ ถยนต์ใช้ไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่า มีความคุม้ ค่าทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพราะราคาขายปลีกอย่างเดียว แต่
ราคาต้นทุนจริง และราคาตลาดโลกก็คุ้มด้วย

บทสรุป
จากผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอและจากข้อคิด
เห็นของวิทยากรทั้งสี่ท่านข้างต้น สามารถสรุปภาพรวม
ทิศทางยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทยได้วา่ จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มยานยนต์
โลกซึ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพือ่ ให้สามารถอยู่
รอดและแข่งขันได้ในตลาดโลก อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
จะเป็นแหล่งผลิตแหล่งใช้รถยนต์รุ่นใหม่ได้เมื่อใดจะ
ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีว่าจะช้าหรือเร็ว
อย่างไร และเนือ่ งจากเทคโนโลยียงั ไม่นงิ่ ดังนัน้ นโยบาย
ที่ เ หมาะสมของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ไ ทยน่ า จะเป็ น
นโยบายความเป็นกลางทางเทคโนโลยี โดยด�ำเนินการใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและปรับตัวตามสถานการณ์ โดย
ภาครัฐจะเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
มาตรการ และวิธีการสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งชี้ให้ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าใจชัดเจนถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่
ให้ประเทศไทยทั้งอุตสาหกรรมและผู้ใช้ได้รับประโยชน์
จากอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

รายงานทีดีอาร์ ไอ

