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สารจากผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในการประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศสมั ย ที่ ๒๑ (COP-21) ณ กรุ ง ปารี ส
ประเทศฝรั่ ง เศส เมื่ อ ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ แ ถลงจุ ด ยื น ในการ
ประกาศลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๒๕ ภายในปี ค.ศ.
๒๐๓๐ โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดาเนินงาน มุ่ง
ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล เปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้ อม พร้ อมผลั กดัน ใช้พลังงานทดแทนโดยบรรจุไว้ในแผน
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓ (EEP 2015)
อุตสาหกรรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ อชั้น
บรรยากาศค่อนข้างมาก ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน จนถึง การทาลายเมื่อหมดอายุ ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตต้อง
ใช้พลังงานทั้งสิ้น ประกอบกับความไม่มั่นคงของพลังงานและความผันผวนของราคาน้ามัน ทาให้ผู้ผลิตยานยนต์
และผู้บริโภคเริ่มสนใจยานยนต์ประหยัดพลังงานเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการที่ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สาคัญประเทศหนึ่ง โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มคิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๘
ของ GDP ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงเริ่มสนใจการใช้ “ยานยนต์ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นยานพาหนะประเภทพลังงาน
สะอาดที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนผ่านการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นยาน
ยนต์ที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยและไม่ปล่อยไอเสีย ในด้านของเทคโนโลยีได้มกี ารพัฒนาเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การคิดค้นวัสดุที่มีน้าหนักเบาเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ล้วนแต่มีมูลค่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายานยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน ซึ่งประเทศไทยยังไม่สามารถ
พัฒนา ผลิต หรือประกอบชิ้นส่วนดังกล่าวทีเ่ หมาะสมต่อการใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าได้
ด้วยความตระหนักในความสาคัญของปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดาเนินการวิจัย พัฒนา และ
สร้างองค์ความรู้ดา้ นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อันเป็นการส่งเสริม ให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีความพยายามอย่างจริงจังในการ
ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการลงทุน และกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น ได้แก่
การกาหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (New Engine of
Growth) การพัฒนาโครงการนาร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดทาแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้การผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ GDP ในปี ๒๕๕๙ ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๗๐ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒ ในปี ๒๕๖๔
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงได้จัดทา “แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” ซึง่ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในหลายหลากช่องทางในด้านการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา และภาคเอกชน รวมทั้ ง จากรายงานการศึ ก ษาต่ า งๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ในการนี้ สวทช. ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัย
และพัฒนาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดทิศ
ทางการวิจัย พัฒนาแบบมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นและ
สร้ างแรงจู งใจให้ มีการลงทุน วิจัย และพัฒ นาเพิ่ มมากขึ้น อันเป็นการส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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คานา
เอกสารเผยแพร่ ฉ บั บ นี้ น าเสนอแผนมุ่ ง เป้ า ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของประเทศไทย โดยส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการศึกษาและระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพรวมของแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของประเทศไทย โดยเน้นให้ เห็ นความส าคัญ และความจาเป็น ที่ ประเทศไทย
จาเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดภาระการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนา
และสร้างอุตสาหกรรมการผลิต และประกอบชิ้นส่วนสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ อย่างไรก็ดี แผนมุ่งเป้า
ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการที่
รวบรวมขึ้นจากการสารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
ใช้ชิ้นส่วนสาหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
ฉบับนี้ จะนาไปสู่การกาหนดนโยบายและผลักดันให้เกิด แนวทางปฏิบัติด้านการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และกระตุ้นให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนยาน
ยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
ต่อไป
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หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิธีการดาเนินการจัดทาแผน
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แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
การลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
การพัฒนาแบตเตอรียานยนต์ไฟฟ้าของโลก
การประจุไฟในยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
การพัฒนามอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
การพัฒนาวัสดุน้าหนักเบาของยานยนต์ไฟฟ้าของโลก (light weight structure)
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นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า
แผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

๔๔
๔๖

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

ด้านแบตเตอรีและระบบการจัดการพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ด้านการพัฒนาโครงสร้างน้าหนักเบาสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ตัวอย่างความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

๕๐
๕๒
๕๓
๕๕

๕.๑
๕.๒
๕.๓

เป้าหมายของแผนงานมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ของแผนงานมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
แผนงานมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

๖๑
๖๑
๖๑

๖

สารบัญ

๗

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๒-๑ คุณสมบัติของแบตเตอรีที่ถูกนามาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า
ตารางที่ ๒-๒ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแบตเตอรีลิเทียมไอออนและแบตเตอรีโซเดียมไอออน
ตารางที่ ๒-๓ เปรียบเทียบคุณสมบัติแบตเตอรีสังกะสี-อากาศและแบตเตอรีลิเทียม-อากาศ
ตารางที่ ๒-๔ คุณสมบัติของตัวเก็บประจุยิ่งยวดเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของแบตเตอรีลิเทียมไอออน
ตารางที่ ๒-๕ สัดส่วนของมวลวัสดุที่ลดลงจาแนกตามประเภทวัสดุ
ตารางที่ ๕-๑ การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในประเทศต่างๆ

๒๔
๒๖
๒๗
๒๗
๔๒
๕๙

๘

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๒-๑ ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า
๑๗
แผนภาพที่ ๒-๒ ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
๑๘
แผนภาพที่ ๒-๓ สัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกปี ค.ศ. ๒๐๑๔
๒๐
แผนภาพที่ ๒-๔ แนวโน้มการใช้งานยานยนต์ของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๕๐
๒๑
แผนภาพที่ ๒-๕ มูลค่าการลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของโลกในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๔
๒๒
แผนภาพที่ ๒-๖ พลังงานจาเพาะของแบตเตอรีชนิดต่างๆ
๒๕
แผนภาพที่ ๒-๗ ผู้ผลิตแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ๑๐ อันดับแรก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔
๒๘
แผนภาพที่ ๒-๘ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
๒๙
แผนภาพที่ ๒-๙ ประมาณการต้นทุนแบตเตอรีในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๒๐ และปี ค.ศ. ๒๐๓๐
๓๐
แผนภาพที่ ๒-๑๐ ประมาณการต้นทุนแบตเตอรีที่สามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปัจจุบัน
ถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐
๓๑
แผนภาพที่ ๒-๑๑ เปรียบเทียบการประจุไฟจาแนกตามประเภทยานยนต์ไฟฟ้าและประเภทเทคโนโลยี
๓๓
แผนภาพที่ ๒-๑๒ การเปรียบเทียบการประจุไฟในยานยนต์ไฟฟ้า โดย นักวิจัยจาก
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (EFPL) แห่ง SWISS FEDERAL
INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN LAUSANNE ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
๓๔
แผนภาพที่ ๒-๑๓ ภาพรวมสถานีประจุไฟฟ้าของโลกในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๒๐
๓๕
แผนภาพที่ ๒-๑๔ ภาพรวมการใช้มาตรฐานปลั้กประจุไฟเทียบกับยอดขายของยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๔
๓๖
แผนภาพที่ ๒-๑๕ ตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าของโลก ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๒๐
๓๘
แผนภาพที่ ๒-๑๖ ตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าของโลกจาแนกตามประเภทการใช้งงานและเทคโนโลยี
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
๓๙
แผนภาพที่ ๒-๑๗ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด
๔๐
แผนภาพที่ ๒-๑๘ คาดการณ์การใช้วัสดุน้าหนักเบา
๔๓
แผนภาพที่ ๓-๑ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(NEW ENGINE OF GROWTH)
๔๕
แผนภาพที่ ๓-๒ แผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.)
๔๙
แผนภาพที่ ๔-๑ ห่วงโซ่มูลค่าของแบตเตอรีที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า
๕๑
แผนภาพที่ ๔-๒ งานวิจัยและพัฒนาด้านแบตเตอรีและระบบการจัดการพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทย
๕๒
๙

สารบัญแผนภาพ (ต่อ)
แผนภาพที่ ๔-๓ งานวิจัยและพัฒนาด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แผนภาพที่ ๔-๔ งานวิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างน้าหนักเบาสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แผนภาพที่ ๔-๕ ตัวอย่างการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าของประเทศไทย
แผนภาพที่ ๔-๖ ตัวอย่างการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศไทย
แผนภาพที่ ๕-๑ แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทย

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๖๓

๑๐

บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยสูงถึง ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ ของ GDP โดยในปี
๒๕๕๗ มีการผลิตรถยนต์ราว ๒ ล้านคัน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถเป็นอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกยานยนต์และชิ้ นส่วนทั้งสิ้น ๗๘๑,๐๘๘ ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน รัฐบาลได้
เล็งเห็นโอกาสในการรักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศ รวมทั้งดาเนินการตาม
พันธกรณีของประชาคมโลกที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ กลางยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ซึ่งประเทศไทยจาเป็ นต้ อ งพึ่ ง พาการน าเข้ า ชิ้ นส่ ว นส าคั ญ จาก
ต่างประเทศ อาทิ แบตเตอรีที่มีน้าหนักเบา มอเตอร์ และวัสดุน้าหนักเบาจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทย
มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนสาคัญที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าไม่มากนัก จึง
ได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดาเนินการจัดทาแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานต่างๆ ไดดาเนินงานจัดทาโครงการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีไปสู การ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน โดยการจัดทาแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
ดังกล่าวนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้กาหนดนโยบาย ผู้ประกอบการภาคเอกชน
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของรัฐ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสรางความรวมมือในลักษณะจตุภาคี
๑.๒ วัตถุประสงค์
แผนมุ่งเป้ าด้านการวิ จั ย และพัฒ นาเพื่ อสนั บสนุน อุตสาหกรรมยานยนต์ไ ฟฟ้ าของประเทศไทย มี
วัตถุประสงคดังต่อไปนี้
 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินโครงการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิต
ชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับใช้ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์สาคัญสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเองภายในประเทศ
และลดการนาเขาชิ้นส่วนจากตางประเทศ

๑๑

 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค
๑.๓ วิธีการดาเนินการจัดทาแผน
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทย มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้

การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดทาแผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การจัดสรรทุนวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า
การมอบหมายหน่วยงานหลักดาเนินการวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้า
การแสดงศักยภาพการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และใช้ยานยนต์
ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยและพัฒนา
ผลงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทางานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอกรอบแนวคิ ด (Conceptual Framework) และแผนที่ น าทาง (Roadmap) โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยมีต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุม
คณะทางานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับยาน
ยนต์ไฟฟ้า พบว่า หน่วยงานวิจัยของประเทศไทย เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และมหาวิทยาลัยของไทย มีการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า และมีบุคลากรที่มีความสามารถในการ
พั ฒ นาต้ น แบบยานยนต์ ไ ฟฟ้ า มอเตอร์ แบตเตอรี และสถานี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า อี ก ทั้ ง มี ผู้ ป ระกอบการไทยที่ มี
ความสามารถในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าร่วมกับนักวิจัยของไทยมากกว่าหนึ่งราย ดังนั้น การส่ งเสริมให้มีการ

๑๒

ใช้และการผลิตจึงต้องสนั บสนุน ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศ
เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยมีโอกาสผลิตรถโดยสารไฟฟ้าขึ้นในประเทศ
 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ – สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ได้มีการ
จัดสัมมนา เรื่อง อนาคตประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางโซลาร์รูฟและยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน รวมทั้งจัด
นิทรรศการแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งที่ทาในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก
หน่วยงานต่างๆไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดประชุมระดมสมอง
เรื่อง วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น มุมมองต่อนโยบายและแผนในการจัดทาแผนการวิจัยและพัฒนารถ
โดยสารไฟฟ้า เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในการใช้พลังงานในภาคขนส่งและเป็นทางเลือก
ใหม่ของรถโดยสารไทย
 ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ – สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีการประชุม
หารือการวิจัยและพัฒนาระบบเก็บสะสมพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา เพื่อหาแนวทางการจัดทาแผนการวิจัย
และพัฒนาระบบเก็บสะสมพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
การจัดทาแผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และจัดทาโครงการนาร่อง
 ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ - สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มี มติเห็นชอบต่อรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป
พลังงาน เรื่อง การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
โดยเสนอให้ภาครัฐกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรีให้แพร่หลายใน
อนาคต เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนาเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานให้ประชาชน และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เข้าปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล) เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่ประชุมเห็นชอบให้แยกการส่งเสริมออกเป็น ๒ แนวทาง คือ ๑) มาตรการ
พิเศษสนับสนุนสาหรับส่วนที่ดาเนินการได้โดยคนไทยทั้งหมด ซึ่งควรเป็นยานยนต์ประเภทรถโดยสารไฟฟ้า หรือ
ยานยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่จากัด และ ๒) มาตรการสนับสนุนสาหรับส่วนที่เป็นการเร่งรัดโดยผู้ลงทุนต่างชาติ
คือ รถยนต์นั่ง ที่ประเทศไทยมีกาลังการผลิตในลาดับต้นๆ ของโลก เพื่อเปลี่ยนให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด
(Hybrid Electric Vehicle: HEV) หรือการวิ่งด้วยแบตเตอรีล้วน (Battery Electric Vehicle: BEV) จากนั้น จึง
เป็นการขับเคลื่อนทั้งวงการแบบค่อยเป็นค่อยไป
 ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายเลขานุการคณะทางานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ได้เข้าพบ
รองนายกรัฐมนตรี (มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล) โดยรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาที่จะใช้ในการจัดซื้อรถโดยสาร
ไฟฟ้าที่นาเข้าเฉพาะแบตเตอรี พร้อมทั้งผลการศึกษาข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้า

๑๓

ในประเทศไทย สรุปได้ว่า รถโดยสารไฟฟ้าที่เหมาะสมสาหรับการนามาใช้งาน คือ รถโดยสารไฟฟ้าขนาด ๑๒
เมตร ซึ่งรถโดยสารไฟฟ้าสามารถแข่งขันทางด้านราคากับรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ต้องประจุไฟฟ้า
ในช่วง Off-peak อย่างไรก็ตาม คณะทางานฯ เสนอให้ภาครัฐควรยกเว้นอัตราศุล กากรขาเข้าและสรรพสามิต
สาหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงแรก
 ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ได้เข้าพบรักษาการผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อหารือแนวทางการจัดซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้า ซึ่ง ขสมก. เห็นด้วยต่อการใช้รถโดยสารไฟฟ้า ทดแทน NGV แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ ขสมก. ดาเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(NGV) จานวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ามันดีเซลเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หาก
มีการปรับเปลี่ยน กระทรวงคมนาคม ต้องนาเสนอขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะสามารถดาเนินการ
 ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ – คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ได้เห็นชอบต่อ
แผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ได้เห็นความชัดเจนของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน โดยเสนอให้มีแผนที่นาทางเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) รถโดยสารไฟฟ้า ๒)
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ๓) รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล และ ๔) เทคโนโลยีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หัวจ่ายไฟฟ้า สถานีประจุไฟฟ้า แบตเตอรี และมอเตอร์ ทั้งนี้ รถทุกชนิดก็ต้องมีแบตเตอรีขนาดเล็ก น้าหนักเบา
และความจุสูง ในการเก็บพลังงานเพื่อการขับเคลื่อนผ่านมอเตอร์ และต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการประจุแบ
ตเตอรีด้วยสถานีประจุที่มีจานวนเพียงพอ
 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.)
ได้เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก ประ
จิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าของ ขสมก. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มี การทบทวนแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเดิม
โดยขอให้มีการศึกษาสถานภาพ ความพร้อม แนวทางการซ่อมบารุงรักษา ความคุ้มค่าในการลงทุน ประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการนาเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย
 ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายเลขานุการ คพน. ได้เข้าหารือรองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพงษ์
ไชย เกษมทวีศักดิ์) ขสมก. และกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ในด้านต้นทุน
ความคุ้มค่าของการใช้ร ถโดยสารไฟฟ้าเมื่อเปรีย บเทียบกับรถโดยสารชนิดอื่น ซึ่งพบว่า ผลการศึกษาของ
กระทรวงคมนาคม และผลการศึกษาของ สวทช. มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมค่าซ่อม
บารุงรักษาแล้ว การใช้รถโดยสารไฟฟ้ามีความคุ้มค่ามากกว่ารถโดยสารประเภทอื่น และมอบหมายให้ ขสมก.
จัดทารายละเอียดเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิม โดยให้เป็นการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจานวน ๕๐๐ คัน ทั้งนี้
ให้พิจารณารายละเอียดต่างๆ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาทิ สถานีประจุไฟฟ้า ควร
หารือการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
 ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ – ฝ่ายเลขานุการ คพน. ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าตามมติ คพน. ความว่า ขสมก. อยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียดการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
จัดทารายละเอียดเชิงเทคนิคประกอบการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๔

 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ – ฝ่ายเลขานุการ คพน. ได้รับเชิญจาก ขสมก. ให้เข้าหารือร่วมกับการไฟฟ้า
นครหลวง เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดเชิ ง เทคนิ ค ที่ ค วรพิ จ ารณาและก าหนดในเอกสารประกอบการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี อาทิ สถานีประจุไฟฟ้า กาลังไฟ การพิจารณาเส้นทางเดินรถ เป็นต้น
 ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ – สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการนาร่องในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่า
การจัดสรรทุนวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า
 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ - เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เห็นชอบให้มีการนาแผน
ที่นาทางฯ สาหรับใช้ในการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า ไว้ภายใต้ทุนวิจัยตามระเบียบวาระ
แห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มจัดสรรทุนวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การมอบหมายหน่วยงานหลักในการดาเนินการวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
 ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ – สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก
คพน. ให้ดาเนินการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ส านักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ได้เข้าพบรอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาต้นแบบแบตเตอรีร่วมกับโรงงานแบตเตอรีทหาร กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ สวทช. ดาเนินการพัฒนาแบตเตอรีต้นแบบและส่งมอบกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณานาไปประยุกต์ใช้
ต่อไป
การแสดงศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
 ๘ มกราคม ๒๕๕๙ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้จัดงานนิทรรศการ
แสดง “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย” ณ ลานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล โดยมุ่งเน้นยาน
ยนต์ไฟฟ้าสาธารณะที่ผลิตในประเทศไทย รวม ๓ ประเภท คือ ๑) รถโดยสารไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (๑๒ เมตร)
จานวน ๒ คัน ขนาดกลาง (๖-๘ เมตร) จานวน ๒ คัน ๒) ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จานวน ๒ คัน และ ๓) จักรยานยนต์
ไฟฟ้า จานวน ๓ คัน รวมทั้งสิ้น ๙ คัน มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน

๑๕

แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
ปัจจุบันทุกประเทศกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
ที่สร้างแรงกดดันให้ต้องมีกาหนดมาตรการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพื่อลดมลพิษ หนึ่งในทางเลือกของการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดมลพิษ รวมทั้งมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่า
รถยนต์ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลิง คือ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โดยจากเอกสาร Global EV Outlook:
Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020 เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ขององค์กรพลังงานระหว่าง
ประเทศ (International Energy Agency, IEA) ได้กาหนดนิยามของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ว่า เป็นยานพาหนะที่ใช้
พลังงานในการขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อแบ่งตามลักษณะการใช้พลังงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓
ประเภท1 (แผนภาพที่ ๒-๑) ได้แก่
๑) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) เป็นยานพาหนะที่ใช้ระบบขับเคลื่อน
แบบเครื่ องยนต์สั น ดาปภายใน (Internal combustion engine: ICE) ควบคู่กับระบบขับเคลื่ อนแบบไฟฟ้ า
ตั ว อย่ า งรถประเภทนี้ เช่ น Toyota Prius, Toyota Yaris Hybrid, Ford Escape Hybrid, Ford Fusion
Hybrid, Ford C-Max Hybrid, Audi Q5 Hybrid, BMW 5 Series Active Hybrid, BMW 3 series Hybrid
เป็นต้น และในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยี ปลั้กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) มาใช้ในการ
ประจุพลังงานไฟฟ้าเข้า สู่แบตเตอรีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ตัวอย่างรถประเภทนี้ เช่น Toyota Prius
Plug-in Hybrid, BMW eDrive เป็นต้น
๒) ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี (Battery Electric Vehicle: BEV) เป็นยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จากพลังงานที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี ตัวอย่างรถประเภทนี้ เช่น Tesla Model S,
Nissan Leaf เป็นต้น
๓) ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) เป็นยานพาหนะที่ใช้
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) เช่น ไฮโดรเจน ในการทาปฏิกริยาทางเคมีและและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนามา
ขับ เคลื่ อน ตัว อย่ างรถประเภทนี้ ได้แก่ Toyota Mirai, Honda FCX Clarity, Hyundai Tucson Fuel Cell
เป็นต้น

1

ปรับปรุงนิยามยานยนต์ไฟฟ้าจากเอกสาร Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020 เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓
ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ๒๕๕๙.

๑๖

แผนภาพที่ ๒-๑ ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้ า

ที่มา : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
และผลกระทบที่เกิดขึ้นสาหรับประเทศไทย. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.
๒.๑ แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
จากรายงาน Global EV Outlook 2015 ของ International Energy Agency (IEA) ที่ระบุว่า ทั่วโลก
มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าราวร้อยละ ๐.๑ ของจานวนยานยนต์ทั้งโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑ ของ
มูลค่าตลาดทั้งหมด และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ทั่วโลกจะมียานยนต์ไฟฟ้าราว ๒๐ ล้านคัน โดยจีน
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น จะเป็นประเทศที่มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดในโลก และเมื่อพิจารณายอดขายของ
ยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง ๔ ประเภททั่วโลกพบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ
๕๓ จากปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ในจานวนนี้ เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี (Battery electric vehicle :
BEV) ร้อยละ ๕๗ และยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in hybrid electric vehicle : PHEV) ร้อยละ ๔๓
(แผนภาพที่ ๒-๒) ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า สัดส่วนยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

๑๗

แผนภาพที่ ๒-๒ ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

ที่มา : International Energy Agency (IEA). Global EV Outlook 2015.
ในภาพรวมแล้ว นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก โดยมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ ๑๒.๕ ของมูลค่ายอดขายทั่วโลก รองลงมา คือ เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ ๓.๙) สหรัฐอเมริกา
(ร้อยละ ๑.๕) และสวีเดน (ร้อยละ ๑.๔) ตามลาดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่พัฒนา
แล้วดังกล่าวมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
นอร์เวย์ เน้นยานยนต์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี (BEV) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ Nissan Leaf มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดของยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในนอร์เวย์มากที่สุด (ร้อยละ ๔๑) รองลงมา คือ Tesla
Model S (ร้ อ ยละ ๑๕) สาเหตุ ข องความนิ ยมใช้ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ในนอร์ เวย์ม าจากการที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนด
เป้ า หมาย Zero emission vehicle จ านวน ๕๐,๐๐๐ คั น ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ 2 และก าหนดมาตรการ
สนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีและเซลล์เชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นภาษี
ประจาปีในการใช้ถนน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์ในที่สาธารณะ ค่าใช้ถนนหลวง (รวมการนายานยนต์
ไฟฟ้าขึ้นเรือข้ามฝากในประเทศ) และสามารถใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในช่องทางรถโดยสารได้ 3 ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริดจะไม่ได้รับมาตรการสนับสนุนเหมือน BEV แต่ได้รับเพียงการลดภาษีการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดคันใหม่
เหลือร้อยละ ๑๐ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้กอินไฮบริดเสียภาษีการซื้อคันใหม่ร้อยละ ๑๕ ขณะที่ยานยนต์
ทั่วไปที่ใช้น้ามันจะคิดภาษีในการซื้อคันใหม่อยู่ที่ร้อยละ ๒๕

2

Lars Ole Valøen. "Electric Vehicle Policies in Norway" (PDF). Retrieved 2012-10-24.
European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles (AVERE) (2012-09-03). "Norwegian Parliament extends
electric car iniatives [sic] until 2018". AVERE. Retrieved 2013-04-10.
3

๑๘

ขณะที่เนเธอร์แลนด์ มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในสัดส่วนลดลงจากปีก่อน และส่วนใหญ่เป็นยานยนต์
ไฟฟ้ า แบบไฮบริ ด ปลั๊ ก อิ น (Plug-in hybrid electric vehicle : PHEV) ที่ มี ก ารใช้ ที่ ม ากกว่ า โดยในปี ค.ศ.
๒๐๐๙-๒๐๑๔ Mitsubishi Outlander P-HEV มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด เมื่อพิจารณาจากยอดขาย โดย
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒ รองลงมา คือ Volvo V60 Plug-in Hybrid (ร้อยละ ๒๒.๑)4 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณานโยบาย
รัฐบาลพบว่า รัฐบาลเนเธอแลนด์ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อรถแท๊กซี่ไฟฟ้าที่ใช้ในเมือง Amsterdam,
Rotterdam, Hague, Utrecht, Arnhem-Nijmegen หรื อ รถบรรทุ ก ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การขนส่ ง คั น ละ ๓,๐๐๐ ยู โ ร
(ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) และเพิ่มเป็นคันละ ๕,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) นอกจากนี้ รัฐบาล
ท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนในการซื้ อรถแท๊กซี่ไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าเพิ่มอีกคันละ ๕,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท) สาหรับใช้ในเมือง Amsterdam และเพิ่มอีก ๓,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) สาหรับ
ใช้ในเมือง Limburg และ Tilburg56 ส่วนเมือง Rotterdam รัฐบาลท้องถิ่นจะให้สนับสนุนให้นารถเก่ามาแลกรถ
ใหม่ให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า โดยสนับสนุนมาตรการให้คันละ ๒๕๐๐ ยูโร (ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) สาหรับ
๕,๐๐๐ คันแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ นอกจากนี้ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและ
ค่าภาษีการใช้ถนนให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา ๔ ปี (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๓) โดยผู้ที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน
เมือง Amsterdam จะมีที่จอดรถสารองสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถประจุไฟฟ้าในที่จอดรถได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เป็นต้นมา ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีจะเสียค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ ๔ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจะเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ ๗7 ซึง่
ใกล้เคียงกับภาษียานยนต์ทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคายานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้กอินไฮบริด (PHEV)
และแบบที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี (BEV) แล้วพบว่า ราคายานยนต์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีสูงกว่า
ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้กอินไฮบริดค่อนข้างมาก ผู้บริโภคจึงนิยมใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้นอินไฮบริดมากกว่า
(แผนภาพที่ ๒-๓)
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Number of registered electric vehicles in Netherlands, Top 5 registered plug-in
electric hybrid vehicle models and Top 5 registered all-electric vehicle models. July 2014.
5 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) . Electromobility in the Netherlands - Highlights 2013. March 2014.
6 Automotive World. Rotterdam introduces world’s best EV incentives to improve air quality. September 2014.
7 Nederlandse Omroep Stichting (NOS). "Forse toename elektrische auto's" [Major increase in electric car sales]. December 2013.

๑๙

แผนภาพที่ ๒-๓ สัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกปี ค.ศ. ๒๐๑๔

ที่มา : International Energy Agency (IEA). Global EV Outlook 2015.
เมื่อพิจ ารณาแนวโน้ มการใช้ย านยนต์ ไ ฟฟ้ าของโลกแล้ ว International Energy Agency (IEA) ได้
จัดทา BLUE Map Scenario โดยคาดการณ์ไว้ว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะมีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ เบนซิน ดีเซล
CNG/LPG ลดลง โดยร้ อยละ ๘๐ จะเป็นการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า
ปลั้กอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี และยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม
ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการใช้ลดลง ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และปลั้กอินไฮบริด ดังนั้น จะ
เห็นได้ว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานที่
สนับสนุนต่างๆ กาลังมีความต้องการในการดาเนินการวิจัย ปรับปรุง และการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่ง
นับเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคต (แผนภาพที่ ๒-๔)

๒๐

แผนภาพที่ ๒-๔ แนวโน้มการใช้งานยานยนต์ของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๕๐

ที่มา : International Energy Agency (IEA). The Number of Electric Vehicles Is Growing on Land, in
the Water, and in the Air.
๒.๒ การลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าพบว่า ทั่วโลกมีการลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าแบ่งเป็น ๓
ด้าน คือ ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒) การสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการภาษี และ ๓) การวิจัยและพัฒนา โดย
การวิจั ย และพัฒ นา ได้รั บ ความสนใจในการลงทุนมากที่สุด ราว ๗,๐๐๐ ล้ านเหรียญสหรัฐ ในช่ว งปี ค.ศ.
๒๐๐๘-๒๐๑๔ โดยประเภทของการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การทดลองใช้ในยานยนต์
สาธารณะ และการวิจัยและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง การวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรีสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า (แผนภาพที่ ๒-๕) เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการลงทุนวิจัยและพัฒนา
มากกว่าการใช้นโยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านภาษี และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เช่น โครงการนาร่องของสหราชอาณาจักรที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณราว ๓๑ ล้านปอนด์ (ประมาณ ๑,๕๙๕
ล้านบาท) ในการพัฒนายานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้ยานยนต์ในยุโรปและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการยานยนต์รายใหญ่ ๕ ราย ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ไฮโดรเจนที่ ใ ช้ ง านในพื้ น ที่ ยุ โ รป (๖ เมื อ งใหญ่ คื อ Bolzano, Copenhagen,
๒๑

Innsbruck, London, Munich, Stuttgart) รวม ๑๑๐ คัน และพัฒนาคลัสเตอร์สถานีเติมไฮโดรเจนควบคู่ไป
ด้วย และคาดว่าจะสามารถสาเร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕8
แผนภาพที่ ๒-๕ มูลค่าการลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของโลกในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๔

ที่มา : International Energy Agency (IEA). Global EV Outlook 2013 & Global EV Outlook 2015.
๒.๓ การพัฒนาแบตเตอรียานยนต์ไฟฟ้าของโลก
แบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการของการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ไ ฟฟ้ า เพื่ อ เปลี่ ย นแหล่ ง พลั ง งานเคมี เ ป็ น พลั ง งาน ทั้ ง นี้ Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ได้กาหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของแบตเตอรี ใน A Guide to Understanding Battery
Specifications9 เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ โดยประกอบด้วยคุณสมบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑) ค่า พลังงานจ าเพาะ (Specific energy) หรือค่าความจุพลั งงาน เป็นค่าที่แสดงความหนาแน่น ของ
พลังงาน (energy density) ต่อความจุแบตเตอรี มีหน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) หรือ
วัตต์-ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร (Wh/L)
๒) ค่ากาลังจาเพาะ (Specific power) หรือค่าความหนาแน่นของกาลังไฟฟ้า (Power density) เป็นค่าที่
แสดงความสามารถในการให้กาลังไฟฟ้าสูงสุดต่อความจุของแบตเตอรี มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัม
(W/kg) หรือวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร (W/L)
๓) รอบของการใช้งาน (Cycle life) เป็นค่าที่แสดงรอบของการคายหรืออัดประจุของแบตเตอรี (DOD)
ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้น โดยทั่วไปแบตเตอรีที่ใช้งานได้นาน จะสามารถอัดหรือคายประจุได้
ทั้งที่อุณหภูมิต่า และอุณหภูมิสูง
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Electric Cars Report. EU Launches Hydrogen Fuel Cell Vehicle And Infrastructure Project. April 2014.
http://electriccarsreport.com/2014/04/eu-launches-hydrogen-fuel-cell-vehicle-infrastructure-project/
9MIT Electric Vehicle Team. A Guide to Understanding Battery Specifications. December 2008.

๒๒

๔) ความลึกของการคายประจุ (Depth of Discharge: DOD) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการคาย
ประจุของแบตเตอรี มีหน่วยเป็นร้อยละ (percentage) หรือ Ah ทั้งนี้ หากแบตเตอรีสามารถคายประจุ
ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ จะเป็นแบตเตอรีรอบลึก (deep discharge)
เมื่อพิจารณาประเภทของแบตเตอรีที่เหมาะสมสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า จากรายงานของ Batteries in a
Portable World โดย Isidor Buchmann พบว่า ปัจจุบันแบตเตอรีที่เหมาะสมและได้รับความสนใจในการ
นามาใช้งานกับยานยนต์ไฟฟ้า แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑) แบตเตอรีตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)
เป็ น แบตเตอรี ที่ อ าศั ย การสร้ า งพลั ง งานจากการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ไ ฟฟ้ า โดยใช้ ต ะกั่ ว เป็ น ขั้ ว
อิเล็กโทรด และมีกรดซัลฟูริกเป็นอิเล็กโตรไลท์ แบตเตอรีตะกั่วกรด แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ๑) แบตเตอรีสตาร์ท
รถยนต์ (Starter battery) ซึ่งให้กาลังจาเพาะสูงแต่ให้พลังงานจาเพาะต่า ส่วนใหญ่นามาใช้งานในยานยนต์
ทั่วไปเพื่อสตาร์ทรถยนต์ และ ๒) แบตเตอรีรอบลึก (Deep cycle battery) ซึ่งให้พลังงานจาเพาะสูงแต่ให้กาลัง
จาเพาะต่า นิยมนามาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า กักเก็บพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิต และสารองจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
๒) แบตเตอรีนิกเกิลเมทัลไฮดราย (Nickel Metal Hydride Battery)
เป็นแบตเตอรีชนิดนิเกิลโลหะชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรีที่มีคุณสมบัติสูง
กว่าแบตเตอรีตะกั่วกรด มีค่าพลังงานจาเพาะต่ากว่าแบตเตอรีลิเทียม ตัวอย่างการใช้แบตเตอรีในยานยนต์ไฟฟ้า
เช่น Toyota Prius เป็นต้น
๓) แบตเตอรีลิเทียม (Lithium Battery)
แบตเตอรีลิเทียมมีหลายประเภทโดยจาแนกตามชนิดของขั้วอิเล็กโทรด อาทิเช่น แบตเตอรีลิเทียม
โคบอลออกไซด์ (Lithium Cobalt Oxide) ลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ (Lithium Manganese Oxide) ลิเทียม
นิ ก เกิ ล แมงกานี ส โคบอลออกไซด์ (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC) ลิ เ ที ย มเฟอร์ โ ร
ฟอสเฟต (Lithium Ferro Phosphate) ลิ เทียมนิกเกิล โคบอลอลู มิเนียมออกไซด์ (Lithium Nickel Cobalt
Aluminum Oxide, NCA) และ ลิเทียมไททาเนต (Lithium Titanate) ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ปั จ จุ บั น แบตเตอรี ลิ เทีย มไอออน ได้รั บความสนใจและนิ ยมเป็น อย่า งมากในการน ามาใช้ งานกั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรีลิเทียมไอออน มีพลัง งานและกาลังจาเพาะสู ง
และมีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรีชนิดตะกั่วกรด และแบตเตอรีนิเกิลเมทัลไฮดราย อย่างไรก็ตาม ต้นทุน
ของแบตเตอรีชนิดนี้ยังมีต้นทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรีตะกั่วกรด และนิเกิลเมทัลไฮดราย ผู้ผลิตหลาย
แห่งได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี ตัวอย่างการใช้แบตเตอรีในยานยนต์ไฟฟ้า เช่น Tesla และ Nissan
เป็นต้น

๒๓

แบตเตอรีแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของแบตเตอรี ต่างๆ สรุปได้ดัง
ตารางที่ ๒-๑
ตารางที่ ๒-๑ คุณสมบัติของแบตเตอรีที่ถูกนามาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า
คุณสมบัติ
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ที่มา : Batteries in a Portable World
ปัจจุบันการพัฒนาแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้ามุ่งเน้นไปที่แบตเตอรีลิเทียมไอออน ซึ่งมีค่าพลังงาน
จาเพาะสูงกว่า ๒๐๐ วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม ขณะที่แบตเตอรีตะกั่วกรด (Lead acid) มีค่าพลังงานจาเพาะต่า
ประมาณ ๕๐ วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม เท่านั้น (แผนภาพที่ ๒-๖) ดังนั้น การพัฒนาแบตเตอรีลิเทียมจึงจาเป็นต้อง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของต้นทุนและความปลอดภัยในการใช้งาน

๒๔

แผนภาพที่ ๒-๖ พลังงานจาเพาะของแบตเตอรีชนิดต่างๆ

ที่มา : UK Energy Storage Startups Take Aim At EV Battery Market, July 29th, 2015 by Tina Casey
นอกจาก แบตเตอรีทั้ง ๓ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว Isidor Buchmann ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ใน
Battery in a Portable world เพิ่มเติมว่ายังมีเทคโนโลยีแบตเตอรีที่กาลังได้รับความสนใจในการวิจัยและ
พั ฒ นา เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ในอนาคต อาทิ เ ช่ น แบตเตอรี โ ซเดี ย มไอออน และแบตเตอรี
โลหะ-อากาศ เป็นต้น ดังนี้
๑) แบตเตอรีโซเดียมไอออน (Sodium ion Battery)
เป็นแบตเตอรีที่อาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าเช่นเดียวกับลิเทียม ธาตุโซเดียมมีคุณสมบัติในการ
ให้และรับอิเล็กตรอนแบบเดียวกับลิเทียม มีค่าการนาไฟฟ้าที่คงที่ และมีปริมาณของสสารบนโลกมากที่สุดใน
ธาตุหมู่เดียวกัน โดยมีอัตราส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับลิเทียม Li:Na = ๑:๑๐๐๐ แบตเตอรีชนิดนี้เหมาะสมกับการ
ใช้งานเป็นสถานีกักเก็บพลังงานมากกว่าจะนามาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากมีค่าพลังงานจาเพาะ และกาลัง
จาเพาะที่ต่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรีลิเทียมไอออน แบตเตอรีชนิดนี้ มีต้นทุนวัสดุตั้งต้นในการผลิตถูกกว่า
แบตเตอรีลิเทียมไอออน เมื่อเปรียบเทียบแบตเตอรีโ ซเดี ยมไอออนกับแบตเตอรีลิ เทียมไอออนจะเห็น ได้ว่ า
คุณสมบัติการนาไฟฟ้าของโซเดียมและลิเทียมมีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่โซเดียมมีปริมาณของสสาร น้าหนัก
อะตอมสูงกว่าลิเทียมมาก ส่งผลให้โซเดียมมีค่าพลังงานจาเพาะที่ต่ากว่าลิเทียม และมีต้นทุนของวัตถุดิบตั้งต้นที่
ต่ากว่าลิเทียมมาก ดังแสดงในตารางที่ ๒-๒ ปัจจุบันแบตเตอรีโซเดียมไอออนส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานใน
ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่

๒๕

ตารางที่ ๒-๒ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแบตเตอรีลิเทียมไอออนและแบตเตอรีโซเดียมไอออน
คุณสมบัติ

ลิเทียมไอออน

โซเดียมไอออน

๑

๑,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๕๐

๖.๙

๒๓

๓,๘๒๙

๑,๑๖๕

ร้อยละ ๗๐ ในประเทศแถบ
อเมริกาใต้

มีอยู่ทุกแห่งทั่วโลก

ปริมาณสารอง
ต้นทุน (ในรูปคาร์บอเนต) (เหรียญ สรอ./ตัน)
น้าหนักอะตอม (กรัม/โมล)
พลังงานจาเพาะในทางทฤษฎี
(มิลลิแอมป์-ชั่วโมง/กรัม)
แหล่งที่มาของวัสดุต้นน้า

ที่มา : K. Vignarooban. Current trends and future challenges of electrolytes for sodium-ion
batteries. International Journal of Hydrogen Energy. Volume 41, Issue 4. 2016.
๒) แบตเตอรีโลหะ-อากาศ (Metal-air Battery)
แบตเตอรีโลหะ-อากาศเป็นแบตเตอรีที่อาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าระหว่างสังกะสี และอากาศ
หลักการทางานคือ การปล่อยให้อากาศไหลผ่านเซลล์แบตเตอรี และทาปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ากับสังกะสี ทาให้เกิด
การไหลผ่านของอิเล็ กตรอนผ่านสารละลายอิเล็ กโตรไลท์ และนาอิเล็กตรอนที่ไหลผ่านไปใช้งาน ในรู ปของ
กระแสไฟฟ้า แต่ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าระหว่างสังกะสีกับอากาศ ยังมีปฏิกิริยาแข่งขันเกิดขึ้นมาด้วย
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาแข่งขันนั้น คือ ไฮโดรเจน ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย แบตเตอรีลิเทียม-อากาศ
เป็นแบตเตอรีโลหะ-อากาศเช่นเดียวกัน มีหลักการทางานเหมือนกับแบตเตอรีชนิดสังกะสี-อากาศ ในทางทฤษฎี
แบตเตอรีลิเทียม-อากาศ สามารถให้พลังงานจาเพาะที่สูงกว่า แบตเตอรีสังกะสี-อากาศ ถึง ๓ เท่า แต่เทคโนโลยี
ปัจจุบัน แบตเตอรีลิเทียม-อากาศ สามารถให้พลังงานจาเพาะได้เพียง ประมาณร้อยละ ๒ ของพลังงานจาเพาะ
ในทางทฤษฎีทั้งหมด และยังมีราคาสูงกว่าแบตเตอรีสังกะสี -อากาศ ทาให้แบตเตอรีทั้ง ๒ ประเภทนี้ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น เทคโนโลยีนี้จึงจาเป็นและมีความน่าสนใจที่จะต้องวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติการให้พลังงานของแบตเตอรีสังกะสี -อากาศ และลิเทียม-อากาศ ได้
แสดงดังตารางที่ ๒-๓

๒๖

ตารางที่ ๒-๓ เปรียบเทียบคุณสมบัติแบตเตอรีสังกะสี-อากาศและแบตเตอรีลิเทียม-อากาศ
ชนิดของแบตเตอรี

สังกะสี-อากาศ

ลิเทียม-อากาศ

พลังงานจาเพาะในทางทฤษฎี (วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม)

๑,๐๘๖

๓,๔๕๘

พลังงานจาเพาะที่สามารถให้ได้จริง (วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม)

๓๕๐-๕๐๐

๔๕-๘๐

ต้นทุนของวัสดุ (เหรียญ สรอ./กิโลกรัม)

๑.๘๕

๖๘

ที่มา : Panuthai, N. Characterization of copper-zinc nanoparticles synthesized via submerged
arc discharge with successive reduction process. Japanese Journal of Applied Physics, 53, 5,
05HA11. 2014.
อุปกรณ์ให้พลังงานหลักแก่ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากจะมีแบตเตอรีที่ปัจจุบันได้รับความสนใจนามาใช้
งานในยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังมีตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Electric, Electrochemical double-layer capacitors
หรือในชื่อที่นิยมใช้อย่าง Supercapacitor หรือ Ultracapacitor) ที่เป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้กาลัง
จาเพาะสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์/กิโลกรัม ทาให้สามารถอัดและคายประจุในปริมาณที่มากในช่วงเวลาสั้นๆ ได้
ดีกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับแบตเตอรีลิเทียมไอออนที่ให้กาลังจาเพาะราว ๑,๐๐๐-๓๐๐๐ วัตต์/กิโลกรัม มีอายุการ
ใช้งานราว ๑ ล้านรอบมากกว่าแบตเตอรีลิเทียมไอออน (ราว ๕๐๐ รอบ) แต่ให้พลังงานจาเพาะต่าเพียงประมาณ
๕ วัตต์ - ชั่วโมง/กิโลกรัม (ขณะที่แบตเตอรีลิ เทียมไอออนให้ พลังงานจาเพาะราว ๑๐๐-๒๐๐ วัตต์ - ชั่วโมง/
กิโ ลกรั ม) (ตารางที่ ๒-๔) ปั จ จุ บั น ตัว เก็บประจุยิ่งยวดได้รั บความนิยมนามาใช้ในยานยนต์ ไฟฟ้า ควบคู่ กั บ
แบตเตอรี เพื่อให้การทางานของแบตเตอรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น รวมไปถึงยังสามารถยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีได้อีกด้วย คุณสมบัติของตัวเก็ บประจุยิ่งยวด ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดกับค่าเฉลี่ยของแบตเตอรีลิเทียมไอออน และเนื่องจากวัสดุที่นามาผลิตขั้วของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
เป็นวัสดุที่ไม่จาเป็นต้องมีคุณสมบัติทางเคมีเช่นเดียวกับวัสดุในขั้วแบตเตอรี ทาให้วัสดุที่จะนามาผลิตขั้วตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดนั้นมีความหลากหลายมากกว่า ทาให้การวิจัยและพัฒนาด้านตัวเก็บประจุยิ่งยวดนี้ยังคงมีความ
น่าสนใจ ทั้งในเรื่องของการหาวัสดุทดแทนวัสดุเดิมที่มีอยู่ การเพิ่มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดต้นทุนในการ
ผลิต
ตารางที่ ๒-๔ คุณสมบัติของตัวเก็บประจุยิ่งยวดเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของแบตเตอรีลิเทียมไอออน
คุณสมบัติ
เวลาในการประจุไฟ
อายุการใช้งาน
พลังงานจาเพาะ (วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม)

ตัวเก็บประจุยิ่งยวด

แบตเตอรีลิเทียมไอออน

๑-๑๐ วินาที

๑๐-๖๐ นาที

๑ ล้านรอบ หรือ ๓๐,๐๐๐ ชัว่ โมง

๕๐๐ รอบ

๕

๑๐๐-๒๐๐

๒๗

คุณสมบัติ
กาลังจาเพาะ (วัตต์/กิโลกรัม)
ต้นทุน (เหรียญ สรอ./วัตต์-ชัว่ โมง)

ตัวเก็บประจุยิ่งยวด

แบตเตอรีลิเทียมไอออน

สูงกว่า ๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐-๓,๐๐๐

๒๐

๐.๕

ที่มา : Batteries in a Portable World
จากการสารวจสัดส่วนการตลาดของแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ พบว่า แบตเตอรี
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนราวร้อยละ ๕๔ โดยผู้นาในการผลิต แบตเตอรี
ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีสั ดส่วนการตลาดมากที่สุ ด คือ พานาโซนิค โดยมีสัดส่วนการตลาดราวร้อยละ ๓๘ (ราว
๒,๗๒๖ เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)) รองลงมา คือ AESC (เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง NEC และ Nissan) โดยมี
สัดส่วนการตลาดราวร้อยละ ๒๓ (หรือ ๑,๖๒๐ เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ส่วนอันดับสาม คือ LG Chem โดยมีสัดส่วน
การตลาดราวร้อยละ ๑๒ (หรือ ๘๘๖ เมกะวัตต์-ชั่วโมง) และ BYD โดยมีสัดส่วนการตลาดราวร้อยละ ๖ (หรือ
๔๖๑ เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ตามลาดับ (แผนภาพที่ ๒-๗)
แผนภาพที่ ๒-๗ ผู้ผลิตแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ๑๐ อันดับแรก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔

ที่มา: EV Obsession, LG Chem Trying To Steal Tesla’s Home Battery Storage Thunder?, April
25th, 2015 by Zachary Shahan.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Panasonic จะเป็นบริษัทที่มียอดขายในการผลิตแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
สูงสุดของโลก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิ ตแบตเตอรี

๒๘

สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าจากรายงาน Navigant Research Leaderboard Report: Li-Ion Grid Storage เมื่อปี
ค.ศ. ๒๐๑๕ ทีไ่ ด้ดาเนินการสารวจจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรีลิเทียมไอออน ๑๕ บริษัทชั้นนาของ
โลก โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ยอดขาย การตลาด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การออกสู่ตลาด ความร่วมมือกับ
บริษัทอื่น กลยุทธ์การผลิต เทคโนโลยี เครือข่าย ประสิทธิภาพของสินค้า คุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้า
ราคา พบว่า เทคโนโลยีแบตเตอรีลิเทีย มไอออนได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านราคา
ประสิทธิภาพ พลังงานจาเพาะ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยบริษัท LG Chem และ Samsung SDI เป็น ๒
บริษัทที่มีฐานการผลิตในเกาหลีใต้ และกลายเป็นบริษัทผู้นาในการผลิตแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
เพราะสามารถผลิ ตเซลล์ลิเทียมไอออนที่มีคุณภาพ และราคาต่า รวมทั้งมีปริมาณการผลิตสูง ทาให้เกิดการ
ประหยัดขนาด (economies of scale) ในการผลิต (แผนภาพที่ ๒-๘)
แผนภาพที่ ๒-๘ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

ที่มา : CleanTechnica. Samsung SDI + LG Chem Top Recent Business Assessment Of Lithium-Ion
Battery Manufacturers. อ้างจาก Navigant Research Leaderboard Report: Li-Ion Grid Storage.
July 12th, 2015. http://cleantechnica.com/2015/07/12/samsung-sdi-lg-chem-top-recentbusiness-assessment-lithium-ion-battery-manufacturers/
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าก้าวสู่ยุคของยานยนต์
ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี (Battery electric vehicle : BEV) ที่จาเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งในด้านความสามารถในการประจุไฟฟ้า น้าหนัก ความเสถียรและ

๒๙

ความปลอดภัย เป็นต้น หลายประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีแบบลิเทียม (Lithium Battery) ที่
ปัจจุบันมีราคาที่สูงมากราว ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า ยยาน
ยนต์ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง คั น ทั้ ง นี้ จากการประเมิ น ไว้ ใ นรายงาน Global EV Outlook ของ International Energy
Agency (IEA) เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ คาดการณ์ไว้ว่า ตลาดแบตเตอรีลิเทียมของโลกจะมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยคาดว่า จะมีมูลค่ามากกว่า ๙,๐๐๐ ล้านเหรียญ สรอ. ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือมากกว่า ๔ ล้านคัน10 ส่วนใหญ่
เป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และปลั้กอินไฮบริด ทั้งนี้ เมื่อเกิดกระแสการใช้ในวงกว้างจะทาให้ราคา แบตเตอรี
ลิเทียมจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ ๓๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (แผนภาพที่
๒-๙)
แผนภาพที่ ๒-๙ ประมาณการต้นทุนแบตเตอรีในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๒๐ และปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา : Global EV Outlook 2013, IEA.
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บริษัท Siemans. Pictures of the Future: The Magazine for Research and Innovation. The Number of Electric Vehicles Is
Growing on Land, in the Water, and in the Air. 20 August 2014.
http://www.siemens.com/innovation/en/home/picturesofthefuture/mobilityandmotors/factsandfigureselectricmobility.html

๓๐

จากการประเมิ น ของ Björn Nykvist and Måns Nilsson นั ก วิ จั ย จาก Stockholm Environment
Institute ในบทความตีพิมพ์ที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Climate Change เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ คาดการณ์ไว้
ว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ คาดว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีแบบลิเทียมโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ ๑๕๐
ดอลลาร์ สรอ. ต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมง (kWh) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อการขายในเชิงพาณิชย์ อันส่งผล
กระทบต่อราคายานยนต์ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่จะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตอีกด้วย (แผนภาพที่ ๒๑๐)
แผนภาพที่ ๒-๑๐ ประมาณการต้นทุนแบตเตอรีที่สามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปัจจุบัน ถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา : Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles,” Nature Climate Change, Vol. 5
(April, 2015): 329–332.

๓๑

๒.๔ การประจุไฟในยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
จากรายงานของ Navigant Research ได้ประมาณการตลาดอุปกรณ์รองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น
ตัว ประจุ ไฟฟ้า พบว่า จะมีการเติบ โตสู งขึ้นจาก ๘๑.๑ ล้ านเหรียญ สรอ. ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เป็น ๒,๙๐๐
ล้านเหรียญ สรอ. ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓11 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (compound annual growth rate:
CAGR) อยู่ ที่ร้ อยละ ๒๗.๑ ต่อปี 12 โดยได้กาหนดให้ ความส าคัญ ต่ อปัจจัย ที่ มีผ ลต่อ อัต ราการเติบโตได้ แ ก่
เทคโนโลยี มาตรฐานอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้แบ่ง ประเภทของ
เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีการพัฒนาและส่งผลต่ออัตราการเติบโตเป็น ๓ ประเภท คือ
๑) การประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC charging) ใช้ได้ทั้งในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ โดยสามารถ
ประจุ ไ ฟฟ้ า อยู่ ที่ ร ะหว่ า ง ๗.๒ - ๑๙.๒ กิ โ ลวั ต ต์ โดยมี ๒ ประเภทตามการจั ด ประเภทโดย Society of
Automotive Engineers (SAE) คือ ระดับที่ ๑ (Level 1) สามารถประจุไฟฟ้า ได้สูงสุดที่ ๑.๙๒ กิโลวัตต์ (ใช้
แรงดันไฟฟ้า ๑๒๐ โวลท์) และระดับที่ ๒ (Level 2) ใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๔๐ โวลท์ สามารถประจุไฟฟ้าระหว่าง
๓-๑๙.๒ กิโลวัตต์
๒) การประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC charging) บางครั้งเรียกว่า การประจุไฟฟ้าระดับที่ ๓ เป็นการ
ประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (fast charging) ใช้เฉพาะในเชิงพาณิชย์เท่านั้น เพราะต้องใช้กาลังไฟสูง โดยสามารถประจุ
ไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ๒๐ – ๑๐๐ กิโลวัตต์ และการประจุไฟฟ้ากระแสตรงจะประจุไฟได้เร็วนั้น ต้องมีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าอยู่ที่ ๒๕-๕๐ กิโลวัตต์ ซึ่งผู้ผลิตควรมีกาลังขับ (power ratings) สูงถึง ๑๐๐ กิโลวัตต์ ใช้แรงดันไฟอยู่ที่
๒๐๐-๔๕๐ โวลท์ ทั้งนี้ การประจุไฟฟ้าชนิดนี้ จาเป็นต้องมีระบบการจัดการแบตเตอรี (battery management
system: BMS) ด้วย (แผนภาพที่ ๒-๑๑)
๓) การเปลี่ยนแบตเตอรี (Battery swapping) ทาได้เฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้ กอิน โดยการ
เปลี่ยนแบตเตอรีสารองที่ประจุไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วแทนที่ของเดิม และนาแบตเตอรีที่ไฟฟ้าหมดไปประจุไฟฟ้า
เพื่อใช้สับเปลี่ยนต่อไป
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Navigant. Electric Vehicle Charging Services: Level 1, Level 2, DC Fast Charging, and Wireless EVSE for Residential and
Commercial Car Charging and Commercial Charging Services. https://www.navigantresearch.com/research/electric-vehiclecharging-services
12 Green Car Congress. Navigant Research forecasts EV charger global market to grow to $3.8B by 2020; 27.1% CAGR from
2013. 11 April 2013. http://www.greencarcongress.com/2013/04/nav-evse-20130411.html

๓๒

แผนภาพที่ ๒-๑๑ เปรียบเทียบการประจุไฟจาแนกตามประเภทยานยนต์ไฟฟ้าและประเภทเทคโนโลยี

ที่มา : Peak Energy & Resources, Climate Change, and the Preservation of Knowledge. Vehicle
Charging Infrastructure. Posted on April 28, 2015. http://energyskeptic.com/2015/electricvehicle-overview/
เนื่องจากเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประจุไฟ
ได้รวดเร็วขึ้น โดยทั่วไป ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถประจุไฟฟ้าเพื่อเต็มแบตเตอรีอยู่ที่ราว ๘ ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม
ในปีที่ผ่านมา Tesla ได้เปิดตัวสถานีประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว (Supercharger station) ที่ใช้เทคโนโลยีการประจุ
ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลา ๓๐ นาที และสามารถวิ่งได้ระยะทาง ๑๗๐ ไมล์ (ประมาณ ๒๗๓ กิโลเมตร) หาก
ประจุไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี จะใช้เวลา ๗๕ นาที โดยประจุไฟฟ้ากระแสตรงด้วยกาลังไฟ ๑๒๐ กิโลวัตต์ ซึ่ง Tesla
model S อ้ า งว่ า เป็ น การประจุ ไ ฟฟ้ า ที่ เ ร็ ว ที่ สุ ด ในตลาด ปั จ จุ บั น Tesla มี ส ถานี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า อย่ า งรวดเร็ ว
(Supercharger station) จานวน ๕๙๑ สถานี ในจานวน ๓,๔๒๕ แห่งทั่วโลก และปีที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว
ซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจสอบพื้นที่ของสถานีประจุไฟฟ้าเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนผู้ขับรถได้ เมื่อต้นปี ๒๕๕๙
นั ก วิ จั ย จ า ก Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EFPL) แ ห่ ง Swiss Federal Institute of
Technology in Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ทาการวิจัยที่สามารถทาให้ประจุไฟฟ้ารวดเร็วขึ้น โดย
ใช้เวลาเพียง ๑๕ นาทีเพื่อประจุแบตเตอรีให้เต็ม และสามารถวิ่งได้ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร โดยใช้สถานีประจุ
ไฟฟ้าที่มีกาลั งไฟ ๔.๕ เมกะวัตต์ (MW) และต้องสามารถจ่ายไฟในประมาณ ๒๐-๓๐ กิโ ลวัตต์ - ชั่ว โมง ซึ่ ง
งานวิจัยนี้ สามารถประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ได้ราว ๒๐๐ คันต่อวัน ด้วยประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานที่ ๒.๒
เมกะวัตต์-ชั่วโมง13 (แผนภาพที่ ๒-๑๒)

13

Computerworld. A shipping container-sized battery is required for fast charging an EV. Jan 21, 2016.
http://www.computerworld.com/article/3025341/car-tech/researchers-move-closer-to-charging-an-ev-as-fast-as-filling-a-tankof-gas.html

๓๓

แผนภาพที่ ๒-๑๒ การเปรียบเทียบการประจุไฟในยานยนต์ไฟฟ้า โดย นักวิจัยจาก Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne (EFPL) แห่ง Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ที่มา : Computerworld. A shipping container-sized battery is required for fast charging an EV.
Jan 21, 2016.
เมื่อพิจารณาสถานีประจุไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของโลกจากรายงานชื่อ Global cumulative EV
sales with fast charging plug standard (2010 - 2014) ของ IHS Automotive14 พบว่า มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นจาก ๑ ล้านสถานี ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เป็นมากกว่า ๑๒.๗ ล้านสถานี ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (แผนภาพที่
๒-๑๓) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถานี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ปลั้ ก อิ น ไฮบริ ด (PHEV) ทั้ ง นี้ จากรายงานของ
Navigant Research เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ได้ทาการสารวจพบว่า สถานีประจุไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการประจุไฟฟ้า
กระแสสลับมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๙๔ ของสถานีประจุไฟฟ้าทั่วโลก ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกาเหนือ
และร้อยละ ๕ เป็นเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิค โดยญี่ปุ่นมี
การใช้สถานีแบบนี้มากที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการประจุไฟฟ้าแบบเร็วเพื่อใช้ใน
ภาคเอกชน ส่วนสถานีประจุไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนแบตเตอรีอย่างรวดเร็ว (Battery swap station) มี
สัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๑ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มในอนาคตโดย IHS Automotive คาดว่าในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะ
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IHS Automotive. Global EV Charging Stations to Skyrocket by 2020, IHS Report Says. May 28, 2015. อ้างจาก Global
cumulative EV sales with fast charging plug standard (2010 – 2014). http://press.ihs.com/press-release/automotive/global-evcharging-stations-skyrocket-2020-ihs-report-says

๓๔

มีสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับราวร้อยละ ๑๐ ของสถานีประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ญี่ปุ่นมี
สถานีประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (Fast charging station) ที่เป็นแบบกระแสตรง (DC) ราว ๒,๘๐๐ สถานี
แผนภาพที่ ๒-๑๓ ภาพรวมสถานีประจุไฟฟ้าของโลกในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๒๐

ที่มา : IHS Automotive. Global EV Charging Stations to Skyrocket by 2020, IHS Report Says. May 28,
2015. อ้างจาก Global cumulative EV sales with fast charging plug standard (2010 – 2014).
เมื่อพิจารณามาตรฐานสถานีประจุไฟฟ้าทั่วโลกพบว่า ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๔ มีสถานีประจุไฟฟ้า
ของโลกที่ใช้มาตรฐานของ Combined Charger System (CCS) ประมาณร้อยละ ๗ ของสถานีประจุไฟฟ้าของ
โลก ส่วนใหญ่เป็นรถราคาสูง เช่น Audi, BMW, Daimler, Chrysler, Ford, GM, Porsche, and Volkswagen
ขณะที่มาตรฐาน CHAdeMO15 มีการใช้มากที่สุดราวร้อยละ ๖๕ และอยู่ในญี่ปุ่นราว ๒,๘๐๐ สถานี (แผนภาพที่
๒-๑๔)
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CHAdeMo ย่อมาจาก CHArge de Move แปลว่า การประจุไฟเพื่อการเคลื่อนที่ (Charge for moving) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ในประเทศ
ญี่ปุ่น

๓๕

แผนภาพที่ ๒-๑๔ ภาพรวมการใช้มาตรฐานปลั้กประจุไฟเทียบกับยอดขายของยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๔

ที่ ม า : IHS Automotive. Global EV Charging Stations to Skyrocket by 2020, IHS Report Says. May
28, 2015. อ้างจาก Global cumulative EV sales with fast charging plug standard (2010 – 2014).
๒.๕ การพัฒนามอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก
ในรายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส าหรั บ ประเทศไทย ของส านั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้ระบุไว้ว่า
มอเตอร์ที่ใช้สาหรับยานยนต์ ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนทางกลโดยใช้กลไก
ของแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถสร้างออกมาได้หลากหลายรูปแบบตามชนิดของกระไฟฟ้าที่จ่ายและโครงสร้างการส่ง
กาลัง ซึง่ สามารถแบ่งมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าออกได้เป็น ๓ ประเภทหลัก คือ
๑) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current: DC) แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
๑.๑) มอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน (Brush DC motors) ประกอบด้วยแกนหมุน (Rotor) โดยมีขดลวด
เหนี่ยวนา (Armature) หลายชุดอยู่รอบ เพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากคอมมิวเทเตอร์ (Commutator) ในการทาให้
เกิดสนามแม่เหล็ กผลั กหรื อดูดกับ แม่เหล็ กถาวรบนสเตเตอร์ (Stator) ทาให้ มอเตอร์เกิดการหมุนขึ้น โดย
คอมมิวเทเตอร์นั้นมีหน้าสัมผัสกับแปรงถ่านเพื่อรับกระแสไฟจากสายส่งไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอก
๑.๒) มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless DC motors) มอเตอร์ชนิดนี้จะวางโครงสร้างสลับ
กับมอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน โดยมีแกนหมุน (Rotor) เป็นแม่เหล็กถาวร แต่ขดลวดเหนี่ยวนาอยู่ที่สเตเตอร์ โดย
ขดลวดเหนี่ยวนามีไม่ต่ากว่าสามชุด มอเตอร์ชนิดนี้สามารถทางานได้โดยการจ่ายไฟเข้าขดลวดแต่ละชุดเป็นเฟส
สลั บ กัน ไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ เกิดสนามแม่เหล็ กดึงและผลั กแกนหมุนให้ ห มุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจจับ
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ตาแหน่งเพื่อเริ่มทางานโดยใช้ตัวตรวจจับสนามแม่เหล็ก (Hall sensor) มอเตอร์ชนิดนี้สามารถปรับแรงบิดได้
โดยปรับการจ่ายกระแสไฟ และปรับความเร็วรอบได้โดยการปรับความถี่ในการสลับกระแสไฟของขดลวด ซึ่ง
สามารถเรียกการทางานของมอเตอร์ที่มีความเร็วในการหมุนตรงกับความเร็วของการหมุนของสนามแม่เหล็กว่า
เป็นการทางานแบบ Synchronous นั่นเอง มอเตอร์ชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ต้องการวงจรขับดันมอเตอร์ที่ซับซ้อน
ต่างกับมอเตอร์แบบมีแปรงถ่านที่เพียงจ่ายไฟที่สายไฟทั้งสองด้านก็ทางานได้
๒) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current: AC) มีโครงสร้างคล้ายกับมอเตอร์กระแสตรง
แบบไม่ มี แ ปรงถ่ า น คื อ มี ข ดลวดเหนี่ ย วน าอยู่ บ ริ เ วณสเตเตอร์ (Stator) เพื่ อ รั บ พลั ง งานไฟฟ้ า จากไฟฟ้ า
กระแสสลับแล้วแปลงเป็นพลังงานแม่เหล็ก สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ
๒.๑) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนา (Asynchronous alternating-current motors)
หรือ Induction motors ส่วนใหญ่จะใช้แกนหมุน (Rotor) แบบกรงกระรอก ความเร็วของมอเตอร์ชนิดนี้ช้า
กว่าความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ในการควบคุม
๒.๒) มอเตอร์แบบ Synchronous (Synchronous alternating-current motors) ใช้แกนหมุน
(Rotor) แบบขดลวดพันรอบแกนหมุน ความเร็วของมอเตอร์ชนิดนี้จะตรงกับความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับและ
จานวนขดลวดที่สเตเตอร์ที่ใช้ในการควบคุม
๓) มอเตอร์ที่มีโครงสร้างแบบอื่น ได้แก่
๓.๑) มอเตอร์แบบ Switched reluctance (SRM) มอเตอร์แบบนี้มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับ
มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน แต่วัสดุที่ใช้ทาแกนหมุนนั้นเป็นเหล็กอ่อน โดยอาศัยหลักการของวัสดุที่มีคุณสมบัติ
เป็นแม่เหล็กที่จะเคลื่อนตัวเพื่อให้อยู่ในตาแหน่งที่มีความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กน้อยที่สุด ซึ่งการเคลื่อนที่
ของมอเตอร์จะเกิดขึ้นได้จากการจ่ายไฟเข้าขดลวดแต่ละขดคล้ายกับมอเตอร์ ไม่มีแปรงถ่าน การควบคุมมอเตอร์
ชนิดนี้ ต้องการตัวตรวจจับตาแหน่งแกนหมุนเช่นกัน แต่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาระบบให้ไม่ต้องใช้ตัวตรวจจับ
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความทนทานยิ่งขึ้น
๓.๒) มอเตอร์แบบ Axial-Flux มอเตอร์ชนิดนี้ใช้เส้นแรงแม่เหล็กแตกต่างจากมอเตอร์แบบอื่น โดย
เส้ น แรงแม่เหล็ กของมอเตอร์ ป กติจ ะเคลื่ อนตัว ในแนวรั ศมีผ่ านช่องอากาศระหว่างแกนหมุน (Rotor) และ
สเตเตอร์ (Stator) แต่มอเตอร์แบบ Axial-flux นั้น เส้นแรงแม่เหล็กจะไหลขนานกับแกนของมอเตอร์ ทาให้
สามารถออกแบบแกนหมุน ได้บ างและเบากว่ามอเตอร์แบบอื่น เหมาะส าหรับการใช้งานที่ต้องการเปลี่ยน
อัตราเร็วอย่างรวดเร็ว (อัตราเร่งสูง)
นอกจากนี้ อาจมีการจัดประเภทของมอเตอร์ตามตาแหน่งที่ติดตั้ง เช่น มอเตอร์ดุมล้ อ (In wheel
motors, Wheel hub motor) เป็ น มอเตอร์ที่มีโ ครงสร้างของมอเตอร์ที่มีการวางตัว มอเตอร์อยู่ในโครงล้ อ
มักจะใช้ในยานยนต์ โดยเฉพาะจักรยานไฟฟ้า โครงสร้างของมอเตอร์ชนิดนี้ จะมีการต่อสายไฟจ่ายพลังงานผ่าน
ทางแกนของล้อ โครงสร้างทั้งหมดของมอเตอร์จะวางตัวสลับที่กับมอเตอร์ปกติ เช่น มอเตอร์กระแสตรงมีแปรง
ถ่านนั้นจะมีขดลวดเหนี่ยวนาอยู่รอบนอก แต่มีแม่เหล็กถาวรอยู่ที่แกนกลาง
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การประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนมอเตอร์ ไม่มีแปรงถ่านทั้งในยานยนต์ไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมอื่นได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเหตุผลหลัก คือ การมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และแทบไม่
ต้องการการดูแลรักษา แม้ว่าอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์แบบนี้มีราคาแพงกว่า อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ขับ
มอเตอร์ ก ระแสตรงมี แ ปรงถ่ า น แต่ มี แ นวโน้ ม ที่ ร าคาลดลง เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ มอเตอร์ลากจูง (Traction motor) ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ได้ทั้งแบบมอเตอร์กระแสตรง
หรื อมอเตอร์ กระแสสลั บ กาลั งได้รั บ ความนิ ยมสู ง ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ องจากรายงาน World Electric Motors Market Opportunities and Forecasts, 2014 – 2020 ของ Research and Markets ได้คาดการณ์ไว้ว่า ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ มูลค่าตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าขอโลกจะมีมูลค่าราว ๑๒๙ พันล้านเหรียญ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์
ลากจูง (traction motor) โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๒๐ ราวร้อยละ
๕.๓ ต่อปี (แผนภาพที่ ๒-๑๕) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคมียอดขายมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดใน
โลก รองลงมาคือ ยุ โ รป ทั้งนี้ มอเตอร์ แบบปิด (hermetic motor) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ ยสะสมสูงสุดราว
ร้อยละ ๗.๔ ต่อปี ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐ เป็นการใช้มอเตอร์ในยานยนต์ไฟฟ้า
แผนภาพที่ ๒-๑๕ ตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าของโลก ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๒๐

ที่มา : Allied Market Research. World Electric Motor Market - Opportunities and Forecasts,
2013–2020. Nov. 16, 2015.
ปั จ จุ บั น ผู้ ผ ลิ ต มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า หลั ก ได้ แ ก่ Teslas, Ford, Nissan และ
Chevrolet ซึ่งมีการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามอเตอร์ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ที่ใช้สาหรับยานยนต์ปกติทั่วไป แต่ยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ ๒๐
ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะยาวสามารถประหยัดต้นทุนในการบริโภคพลังงานดีกว่า นอกจากนี้ ด้วยความต้องการใช้
มอเตอร์ ไฟฟ้าที่มีปั จ จั ย เช่น อัตราการเติบโตของต้นทุนค่าไฟฟ้า และราคาค่าน้ามันส าหรับยานพาหนะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC motor) มียอดขาย
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สูงสุดเพราะมีการใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเน้นในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ Synchronous และแบบ
เหนี่ยวนา (induction) ขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC motor) ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
มากกว่ า อุ ต สาหกรรมประเภทอื่ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มอเตอร์ แ บบแปรงถ่ า น (brushed) และไม่ มี แ ปรงถ่ า น
(brushless) ซึ่งมีต้นทุนการบารุงรักษาที่ต่ากว่า โดยมอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน (brushless DC motor) มักใช้
กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมจึงมียอดขายสูงสุดกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประเภท
อื่น (แผนภาพที่ ๒-๑๖) ซึ่งมอเตอร์ที่มีแรงม้าต่ากว่า ๑ แรงม้า (Fractional Horsepower: FHP) ได้รับความ
นิยมในการนาไปใช้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมการผลิต โดย
คิดเป็ น ร้ อยละ ๘๘ ของมูล ค่าตลาดยานยนต์ ไฟฟ้ า ส่ ว นมอเตอร์ไฟฟ้า ที่มี แรงม้า ตั้ง แต่ ๑.๕ แรงม้าขึ้ น ไป
(Integral Horsepower: IHP) มีอัตราการเติบโตและความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
แผนภาพที่ ๒-๑๖ ตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าของโลกจาแนกตามประเภทการใช้งงานและเทคโนโลยี ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓

ที่มา : Allied Market Research. World Electric Motor Market - Opportunities and Forecasts,
2013–2020. Nov. 16, 2015.
ตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าได้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็วเพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการใช้
งานสูงขึ้น และสามารถสนองตอบต่อความต้ องการต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ยานยนต์ไฟฟ้า
อุ ป กรณ์ ท าความร้ อ นความเย็ น เครื่ อ งบิ น และภาคขนส่ ง ทั้ ง นี้ มอเตอร์ ส าหรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ได้ รั บ การ
แพร่หลายในการใช้งานสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากช่วยลดก๊าซคาร์บอนจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิง โดยมอเตอร์
ไฟฟ้าแบบกระแสตรง (ทั้งแบบมีแปรงถ่านและไม่มีแปรงถ่าน) มีการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างสูงและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้าที่สาคัญ ได้แก่ ABB Group, Ametek Incorporation, Allied Motion Technologies Incorporation
และ Johnson Electric Holdings ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตลาดมอเตอร์ ไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น นโยบายการกาหนดมาตรฐาน และการเพิ่มขึ้นของความต้องการมอเตอร์ รวมทั้งการสร้าง
ความตระหนักต่อผู้บริโภคในการใช้ยานยนต์เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (แผนภาพที่ ๒-๑๗)
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แผนภาพที่ ๒-๑๗ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด

ที่มา : Allied Market Research. World Electric Motor Market - Opportunities and Forecasts,
2013–2020. Nov. 16, 2015.
๒.๖ การพัฒนาวัสดุน้าหนักเบาของยานยนต์ไฟฟ้าของโลก (light weight structure)
เมื่อเปรียบเทียบน้าหนักยานยนต์ของรถส่วนใหญ่มาจากชิ้นส่วนโครงสร้างตัวรถ เช่น แชสซี และตัวถัง
ช่วงล่างต่างๆ ซึ่งเป็นน้าหนักกว่าร้อย ๕๐ ของตัวรถ และในยานยนต์ไฟฟ้าการใช้พลังงานอย่างได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดเป็นสิ่งสาคัญเพราะมีผลต่อระยะทางการขับขี่และปริมาณแบตเตอรีที่ใช้ ยานยนต์ที่ลดน้าหนักลงร้อยละ
๑๐ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อนได้ร้อยละ ๕-๗ ดังนั้น ปัจจุบันผู้ผลิต
ยานยนต์ได้มี ความพยายามอย่ างมากในการลดน้าหนักชิ้นส่ วนโครงสร้างและตัว ถังให้ มีน้าหนักเบาลง แต่
เนื่องจากโครงสร้างและตัวถังนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ โครงสร้างที่ลด
น้าหนักลงควรคงคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่สามารถปกป้องผู้โดยสารได้ตามเงื่อนไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงนามา
สู่การพัฒนาวัสดุทาตัวถังที่มีความแข็งแรง และน้าหนักเบา ซึ่งปัจจุบัน ทิศทางการใช้วัสดุในการทาโครงสร้าง
ตัวถังของยานยนต์นั้นมุ่งเน้นเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
๑) เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษ (Advanced High Strength Steel (AHSS)) เหล็กชนิดนี้มี
แนวโน้มในการนามาใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากมีการพัฒนาคุณสมบัติ
ให้สามารถรองรับแรงดึงและแรงกระแทกสูงสาหรับการผลิตชิ้นส่วน น้าหนักเบาลง แต่มีความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้น
ตอบสนองด้านการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ และเพิ่มความปลอดภัย เหล็กกลุ่มนี้จึง นิยามนามาใช้โดย
ผู้ผลิตยานยนต์ทุกค่ายรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) กลุ่มเหล็กกล้าขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้อง (Cold forming) ซึ่งอาจทาให้แม่พิมพ์สึกหรอ
หรือเสียหายได้ง่าย จึงควรคานึงถึงการดีดตัวกลับ (Spring back) ของชิ้นงานเนื่องจากความแข็งแรงของโลหะ
ประเภทนี้ และ ๒) กลุ่มเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ที่ต้องให้ความร้อนแก่ชิ้นงานจนมีอุณหภูมิสูงตามที่ต้องการ
(Hot forming) เพื่อขึ้นรูป ซึ่งต้องควบคุมปัจจัยในการทางานต่างๆ มากขึ้น
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๒) อะลูมิเนียม (Aluminum) ปัจจุบันได้มีการนาโลหะอย่างอะลูมิเนียมมาใช้ผลิตตัวถัง ยานยนต์มาก
ขึ้นในปัจจุบัน เช่น Ford F-150 หรือ Honda NSX เนื่องจากมีน้าหนักเบากว่าเหล็กตัวถังแบบปรกติถึง ๒ เท่า
ทาให้ประหยัดพลังงานดีกว่าเดิม และมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กเทียบต่อน้าหนักที่เท่ากัน รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ในการดูดซับแรงที่ดีกว่า ทาให้ยานยนต์ที่ใช้อะลูมิเนียมมีความปลอดภัยเมื่อนามาใช้เป็นโครงสร้างยานยนต์
นอกจากนั้น ยังสามารถทนสนิมได้ดีกว่าเหล็กปกติ ทาให้อะลูมิเนียมเป็นวัส ดุที่มีโอกาสผุกร่อนได้ยาก และ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่เกือบร้อยละ ๑๐๐ อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมทาได้ยาก
กว่า ค่าซ่อมแซมสูงกว่า เก็บความร้อนไว้มากกว่า คายความร้อนช้ากว่า และราคาจาหน่ายสู งกว่าเหล็กกล้าและ
มีจานวนจากัดมากกว่า และมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน กระบวนการดัดขึ้นรูปให้เป็นยานยนต์ทาได้ยากกว่า ทา
ให้ยานยนต์ที่ใช้ตัวถังอะลูมิเนียมมีราคาสูงกว่าเหล็กกล้า
๓) คอมโพสิต (Composites Material) เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยการรวมวัสดุมากกว่า ๒ ประเภทเข้า
ด้วยกัน โดยทั่วไปคอมโพสิตมีวัสดุที่เป็นเนื้อหลัก (Matrix) และวัสดุเสริมแรง (Reinforcement materials) ที่
ระจายตัวอยู่ในเนื้อหลัก วัสดุที่เป็นเนื้อหลักจะรองรับวัสดุเสริมแรงให้อยู่ในรูปร่างที่กาหนด ขณะที่วัสดุเสริมแรง
จะช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเนื้อหลักให้สูงขึ้น ซึ่งวัสดุเ สริมแรงอาจมีลักษณะเป็นเส้น ก้อน
อนุภาคหรือเกล็ดแทรกอยู่ในวัสดุเนื้อหลัก (Base materials) เช่น โลหะ เซรามิกส์ หรือโพลิเมอร์ ผลของการ
รวมวัสดุต่างกัน ๒ ประเภทเข้าด้วยกัน ทาให้คอมโพสิตมีความแข็งแรงโดยรวมมากกว่าเมื่อเทียบกับความ
แข็งแรงของวัสดุแต่ละประเภท ซึ่ งในยานยนต์นิยมใช้กันในชิ้นส่วน อาทิ กันชน โครงขอบประตู ฐานรองรับ
เครื่องยนต์ โครงรับแรงด้านหน้า โครงสร้างรับแผงหน้าปัทม์ โครงรับเบาะที่นั่ง โครงรับฝากระโปรงท้ าย
ชิ้นส่วนใต้ตัวถัง และชิ้นส่วนอื่น ๆ การออกแบบและผลิตยานยนต์ มีความพยายามในการนาคอมโพสิตมาใช้
ประโยชน์ ในการผลิตโครงสร้างและตัวถังเพราะมีความแข็งแรงเที ยบเท่าโลหะ และสามารถลดน้าหนักโดยไม่
สูญเสียความแข็งแรง โดยมีการใช้วัสดุคอมโพสิตน้าหนักเบา เช่น เทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต ที่ใช้เสริมแรงด้วย
เส้นใยทอ (Textile reinforcement) หรือวัสดุโครงสร้างเรซิ่น และวัสดุที่ใช้เสริมกาลังไฟเบอร์ใยแก้ว หรือการ
เติมสารเติมเต็ม (Mineral-filled grade additives) ให้กับวัสดุเสริมแรงให้รับแรงได้หลายทิศทาง เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเลือกใช้วัสดุและระบบการทางาน เพื่อให้มีความแข็งแรง โดยมีข้อควรระวังในเรื่อง
ของการเลือกใช้วัสดุและระบบการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม
๔) คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนามาใช้ทาแชสซี และโครงสร้าง
ตัวถัง ปัจจุบัน คาร์บอนไฟเบอร์หรือเส้นใยคาร์บอนเป็นวัสดุทางวิศวกรรมชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ การผลิตอาวุธ และเครื่องบิน รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น เนื่องจากวัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติ
เด่นหลายอย่าง เช่น มีความแข็งแรงสูง ต้านทานแรงดึงสูง น้าหนักเบา ทนต่อสารเคมีสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง และ
อัตราการขยายตัวต่อความร้อนต่า แต่ที่โดดเด่นมากคือ การเป็นวัสดุน้าหนักเบา แต่มีความแข็งแรงสูงมาก โดย
เบากว่าเหล็กกล้า ๔.๕ เท่า และมีค่าความแข็งแรงเฉพาะมากกว่าเหล็กกล้า ๑๑.๘ เท่า นอกจากนี้ คาร์บอนไฟ
เบอร์ยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และมี คุณสมบัตินาไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากเส้นใยคาร์บอนมีราคา
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น อาทิ เส้นใยแก้วหรือเส้นใยพลาสติก ซึ่งคาร์บอนไฟเบอร์มีองค์ประกอบ
เป็นคาร์บอนเหมือนกับถ่านและแกรไฟต์ โดยเนื้อของวัสดุชนิดนี้ ประกอบด้วย คาร์บอนอย่างน้อยร้อยละ ๙๐
คาร์บอนไฟเบอร์เกิดจากเส้นใยคาร์บ อนขนาดเล็ ก จานวนมากควั่นเป็นเส้นด้าย ในการผลิตเส้นใยคาร์บอน
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คาร์บอนอะตอมจะถูกผูกมัดร่วมกันในผลึกจานวนมากหรือน้อยตามแนวขนานกับแกนยาวของเส้นใยเป็นแนว
คริสตัล โดยให้อัตราส่วนความแข็งแรงของเส้ นใยต่อปริมาณสูง เส้นใยคาร์บอนหลายพันเส้นจะถูกรวมเข้ า
ด้วยกันในรูปแบบกลุ่มเส้นใยซึ่งอาจจะนาถูกมาใช้ด้วยตัวมันเองหรือทอเป็นผ้า
การพัฒนาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุได้มีบทบาทในการใช้ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อประหยัด
พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัยอย่างมาก โดยการพัฒนาวัสดุให้มีน้าหนักเบาสามารถ
ประหยั ดพลั งงานได้ดีกว่าการใช้วัสดุที่มีน้าหนักมาก วัส ดุน้าหนักเบาจึงได้ทวีบทบาทอย่างมากในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของยานยนต์เพื่อให้มีน้าหนักยานยนต์ลดลง และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง โดยจากการประเมินวัสดุ
น้าหนักเบาที่ช่วยลดมวลของวัสดุพบว่า วัสดุที่ทาจากแมกนีเซียมผสม (Magnesium alloy) อลูมิเนียมผสม และ
คาร์บอนไฟเบอร์ สามารถช่วยลดน้าหนักลงกว่าการใช้เหล็กหล่อ (Cast iron) ถึงร้อยละ ๓๐-๗๐ ซึ่งจะช่วยลด
น้าหนักรถได้ราวร้อยละ ๕๐16 แต่อาจยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาว ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใน
ระยะสั้น เป็นการใช้วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ไฟเบอร์ ไททาเนียม อลูมิเนียม (ตารางที่ ๒-๕)
ตารางที่ ๒-๕ สัดส่วนของมวลวัสดุที่ลดลงจาแนกตามประเภทวัสดุ
weight Material

Mass Reduction

Magnesium

30-70%

Carbon fiber composites

50-70%

Aluminum and Al matrix composites

30-60%

Titanium

40-55%

Glass fiber composites

25-35%

Advanced high strength steel

15-25%

High strength steel

10-28%

ที่มา : U.S. Department of Energy. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. VEHICLE TECHNOLOGIES
OFFICE: LIGHTWEIGHT MATERIALS FOR CARS AND TRUCKS. 2014. http://energy.gov/eere/vehicles/vehicletechnologies-office-lightweight-materials-cars-and-trucks
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U.S. Department of Energy. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. VEHICLE TECHNOLOGIES OFFICE: LIGHTWEIGHT
MATERIALS FOR CARS AND TRUCKS. 2014.
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จากรายงาน Lightweight, heavy impact ของ McKinsey เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒ พบว่า การใช้วัส ดุ
น้าหนักเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มการใช้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นอย่างมีนัยสาคัญ ทั้ง
วัสดุน้าหนักเบาที่ทาด้วยเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง อลูมิเนียม แมกนีเซียม พลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ใยแก้ว มี
สัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๙ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เป็นร้อยละ ๖๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของวัสดุน้าหนักเบาที่ทาด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง (High-Strength Steel: HSS) เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๑๕ เป็นร้อยละ ๓๘ ของสัดส่วนการใช้วัสดุน้าหนักเบาทุกประเภท รองลงมาคือ อลูมิเนียม และ
พลาสติก ตามลาดับ (แผนภาพที่ ๒-๑๘)
แผนภาพที่ ๒-๑๘ คาดการณ์การใช้วัสดุน้าหนักเบา

ที่มา : McKinsey. Lightweight, heavy impact. 2012.
โดยสรุปแล้ว ทิศทางการใช้เทคโนโลยีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของโลกมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีที่สามารถประจุไฟรวดเร็วขึ้น โดยสามารถใช้วิ่งใน
ระยะทางที่ไม่น้อยกว่าเดิม รวมทั้งการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการพัฒนาวัสดุน้าหนัก
เบาสาหรับใช้เป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้า

๔๓

นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
๓.๑ นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า
จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนที่ทาให้ภาครัฐจาเป็นต้องตื่นตัว
และให้ความสาคัญกับการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลต่อการ
กาหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยที่มุ่งสู่การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนมากขึ้น ด้วย
เหตุนี้ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้ มีการ
เน้นความสาคัญของการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในการประชุมหลาย
ครั้ง ตลอดจนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ - นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชารับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาข้อเสนอโครงการปฏิรูป เรื่อง
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน และมีดาริว่า พลังงานไฟฟ้า/
พลังงานไฮโดรเจน ให้มีการวิจัยและพัฒนาเองด้วย (วท.+สวทช.) (ภาคผนวก ก-๑)
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ – การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle
– EV) และเห็ น ควรให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกันพิจารณาดาเนินการผลิตผลงานวิจัยรถยนต์ไฟฟ้า
ให้สาเร็จภายในปีนี้ รวมถึงการพัฒนาแบตเตอรี สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงานอื่นๆ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ ในการขับเคลื่อนรถยนต์ดังกล่าว (ภาคผนวก ก-๒)
๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ - นายกรั ฐ มนตรี มี ข้ อ สั่ ง การในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสนั บสนุ น การดาเนิน การในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไ ฟฟ้ า
(Electric Vehicle: EV) เพื่อให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการวิจัย พัฒ นา และสนับสนุนองค์ความรู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต แบตเตอรี ส าหรั บ ใช้ ใ นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว ตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด จากส านั ก งาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ข้อ ๒) (ภาคผนวก ก-๓)
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ – การประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบ
ตเตอรีสาหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าตามข้อสั่งการดังกล่าวให้มีความชัดเจนใน ๓ เดือน พร้อมทั้งประสานงานให้

๔๔

ผู้ ป ระกอบการที่เกี่ย วข้องได้ทราบด้วย ตามหนังสื อด่ว นที่สุดจากส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
๐๕๐๕/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ข้อ ๓) (ภาคผนวก ก-๔)
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อ
ข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)
โดยแบ่ ง เป็ น ๒ กลุ่ ม คื อ ๑) การต่ อ ยอด ๕ อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First S-curve) และ ๒) ๕
อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ทั้งนี้ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นการต่อยอดจากอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) โดยมี
กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย คือ การพัฒนาเพื่อเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) โดยเริ่มจาก
การประกอบร่ ว มกับ ผู้ ผ ลิ ต (OEM) เพื่อนาไปสู่ อุตสาหกรรมแบตเตอรี และระบบขับเคลื่ อนรถไฟฟ้าต่ อ ไป
(แผนภาพที่ ๓-๑)
แผนภาพที่ ๓-๑ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth)

ที่มา : ปรับปรุงโดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจากกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๕

๓.๒ แผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๒ ซึ่ง
แบ่งยานยนต์ไฟฟ้าออกเป็น ๓ กลุ่มคือ รถโดยสารไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล
และกาหนดเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย ได้แก่ แบตเตอรี มอเตอร์และ
ระบบขับเคลื่อน หัวจ่ายไฟฟ้า และสถานีประจุไฟฟ้า (แผนภาพที่ ๓-๒)
ด้วยเหตุนี้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เล็งเห็นถึงนโยบายของภาครัฐ ที่ ต้องการส่ งเสริมให้ ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตยายนต์ ไ ฟฟ้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตชิ้นส่วนที่ไทยยังไม่สามารถผลิตหรือประกอบเองในประเทศ เช่น แบตเตอรี ที่มีราคา
ค่อนข้างสูงราวร้อยละ ๗๕ ของราคายานยนต์ทั้งคัน ในการนี้ จึงได้จัดให้มีแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพั ฒนา
เพื่อสนั บ สนุ น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

๔๖

แผนภาพที่ ๓-๒ แผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.)

๔๙

สถานภาพการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
ประเทศไทยมีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบตเตอรีและระบบการจัดการพลังงาน มอเตอร์
และระบบขับเคลื่อน การพัฒนาวัสดุน้าหนักเบาที่สามารถประยุกต์ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า ในสถาบันวิจัยของ
รั ฐ และสถาบั น การศึ ก ษาทั่ ว ประเทศพอสมควร โดยแต่ ล ะแห่ ง มี นั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า แตกต่างกัน
ออกไป ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยแบ่งความพร้อมด้านการวิจัย พัฒนา และสนั บสนุนองค์
ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยออกเป็น
๔.๑ ด้านแบตเตอรีและระบบการจัดการพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาสถานภาพการผลิตแบตเตอรีในประเทศไทย พบว่า ผู้ประกอบการผลิตแบตเตอรีส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตแบตเตอรี ตะกั่วกรด เพื่อใช้สาหรับสตาร์ ทรถยนต์ โดยมีส่วนน้อยที่ผลิตแบตเตอรีตะกั่ว
กรดชนิดรอบลึก (Deep cycle battery) เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอรีที่เหมาะสม
กับยานยนต์ไฟฟ้าควรมีข้ความจุพลังงานมาก น้าหนักและปริมาตรน้อย ความปลอดภัยสูง รวมถึงสามารถ
ออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของโลกนิยมใช้
แบตเตอรีลิเทียมมากกว่าแบตเตอรีตะกั่วกรด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตแบตเตอรีลิเทียมในตลาดโลกมี
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงมายาวนาน ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูงที่ทาให้ผู้ประกอบการไทยไม่
สามารถเข้าไปแข่งขันได้
ที่ ผ่ า นมา การด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาในประเทศไทยด้ า นแบตเตอรี แ ละระบบการจั ด
การพลังงานมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบภายในเซลล์แบตเตอรี
รวมทั้งการออกแบบเพื่อประกอบแบตเตอรีกับการประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ ในการนี้ เมื่อพิจารณาห่วง
โซ่มูลค่าของแบตเตอรีที่ใช้สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า จากรายงานของ Boston Consulting Group ได้จาแนก
ขั้นตอนของการผลิตแบตเตอรีออกเป็น ๗ ขั้นตอนตามห่วงโซ่มูลค่า คือ ๑) การผลิตชิ้นส่วน (รวมวัตถุดิบ)
๒) การผลิตเซลล์ ๓) การผลิตโมดูล ๔) การประกอบโมดูลและแพ็คเป็นแบตเตอรี ๕) การแพ็คแบตเตอรี
เข้ากับยานยนต์ไฟฟ้า ๖) การใช้งานแบตเตอรี ๗) การนากลับมาใช้ใหม่ (แผนภาพที่ ๔-๑)

๕๐

แผนภาพที่ ๔-๑ ห่วงโซ่มูลค่าของแบตเตอรีที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า

ที่มา : Boston Consulting Group. Batteries for Electric Cars: Challenges, Opportunities, and
the Outlook to 2020. 2009.
ดั ง นั้ น ความเหมาะสมของการวิ จัย และพั ฒ นาควรเน้ น ที่ ร ะบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบตเตอรีทั้งแบบเซลล์ และแบบแพ็ค การนาหน่วยกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับแหล่ง
พลังงานอื่น การผลิตและวิเคราะห์ทดสอบวัสดุแบตเตอรีและตัวเก็บประจุ การรีไซเคิลและกาจัดแบตเตอรี
และการวิจัยด้านตัวเก็บประจุยิ่งยวด เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนาไปสู่การต่อยอดแบตเตอรีรุ่นใหม่ที่ให้
พลังงานหรือกาลังสูง อันเป็นการสร้างองค์ความรู้สาหรับรองรับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต และเป็นกลไกสาคัญในการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต วัสดุต้นน้ารองรับ
การผลิตแบตเตอรี หรือการผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงานได้ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีการ
วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น แบตเตอรี แ ละระบบการจั ด การพลั ง งานส าหรับ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า โดยสถาบันวิจัย
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยเทคโนโลยีที่พัฒนา ได้แก่ เทคโนโลยีการนาหน่วย
กักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น มาตรฐานการใช้งาน เทคโนโลยีการกาจัดและนากลับมา
ใช้ใหม่ การทดลองและพัฒนาแบบจาลอง เทคโนโลยีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุและผลิต
เซลล์แบตเตอรี รวมทั้งการวิเคราะห์เทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ รวมทั้งให้คาปรึกษา
ทั่วไปด้านแบตเตอรีและระบบการจัดการพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า (แผนภาพที่ ๔-๒) ทั้งนี้ ในระยะ
สั้น อาจเริ่มต้นการวิจัยและพัฒนาในลักษณะของการประกอบเป็นแพ็ค แบตเตอรี โดยการนาเข้าเซลล์แบ
ตเตอรีจากต่างประเทศ แล้วจึงพัฒนาต่อยอดไปสู่ขั้นอื่นต่อไป

๕๑

แผนภาพที่ ๔-๒ งานวิจัยและพัฒนาด้านแบตเตอรีและระบบการจัดการพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย

ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย-ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘.
๔.๒ ด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ผลิตมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
พอสมควร ส่ ว นใหญ่เป็ น มอเตอร์ เหนี่ ยวนา (Induction motor) ซึ่งผู้ ประกอบการเหล่ า นี้มี ศั ก ยภาพ
เพียงพอในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมมาเป็นมอเตอร์ที่ใช้สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการทาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนพอสมควร โดย
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า การออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีการขับเคลื่อน อินเวอร์เตอร์ การประกอบชิ้นส่วนในรถไฟฟ้าและ
การทดสอบประสิทธิภาพ การออกแบบและพัฒนาระบบระบายความร้อนและการเบรคสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า และชุดควบคุมสาหรับมอเตอร์กระแสตรงไม่มีแปรงถ่าน มอเตอร์แรงต้านแม่เหล็ก (แผนภาพที่ ๔-๓)
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพจะพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
ทามอเตอร์สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น ความเหมาะสมของการวิจัยและพัฒนาด้านมอเตอร์และระบบ

๕๒

ขับเคลื่อน ควรมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ชนิดต่างๆ เมื่อนามาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า การนา
มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนมาใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาต้นแบบมอเตอร์
และระบบขับเคลื่อนชนิดต่างๆ สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า อาทิเช่น มอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่าน มอเตอร์
แรงต้านแม่เหล็ก มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนาหลายเฟส หรือมอเตอร์ในดุมล้อ เป็นต้น
แผนภาพที่ ๔-๓ งานวิจัยและพัฒนาด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย-ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘.
๔.๓ ด้านการพัฒนาโครงสร้างน้าหนักเบาสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์มานาน จึงมีผู้ประกอบการในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างใน
ประเทศไทยจานวนมาก แต่มีเพียงน้อยรายที่สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
และยั ง ท าได้ ใ นระดั บ Cold Forming เท่ า นั้ น การผลิ ต โครงสร้ า งน้ าหนั ก เบาในประเทศไทยในกลุ่ ม
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง การผลิตอลูมิเนียม คอมโพสิตและคาร์บอนไฟเบอร์มีผู้ประกอบการไทยน้อยราย
ที่สามารถทาการผลิตได้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มการขึ้นรูปเหล็กด้วยกระบวนการ Cold Forming
โดยยังไม่สามารถดาเนิน การผลิ ตในระดับ Hot Forming ได้ จึงยังมีการนาเข้ามาประกอบในประเทศ
สาหรับในกลุ่มอลูมิเนียมผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จานวนมากนิยามขึ้นรูปโดยการใช้กระบวนการหล่อ
และยั งไม่น ามาใช้ในส่ วนโครงสร้ างรั บ แรง เนื่องจากราคาและเทคโนโลยีสาหรับกลุ่ มคอมโพสิ ต และ
พลาสติกส่วนใหญ่จะขึ้นรูปเพื่อใช้ในชิ้นส่วนภายในรถหรือชิ้นส่วนตบแต่ง และสาหรับคาร์บอนไฟเบอร์มี
๕๓

ผู้ประกอบการน้อยรายที่ดาเนินการผลิต และส่วนใหญ่ใช้ในชิ้นส่วนตบแต่ง จะเห็นได้ว่า ไทยยังขาดความ
พร้ อมในเรื่ องของอุป กรณ์ทดสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของชิ้นส่ว นโครงสร้าง เช่น เครื่องมือ
ทดสอบการชน เครื่องมือทดสอบการสั่น เป็นต้น
เมื่อพิจารณาการวิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างน้าหนักเบาสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของสถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษาพบว่า ความสามารถที่ทาได้ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
เพื่ อ การทดสอบแบบพลิ ก คว่า การประเมิ น การใช้พ ลั ง งานของต้ น แบบรถโดยสารไฟฟ้ า การพั ฒ นา
โครงสร้างแชสซีร ถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังและโครงแชสซี
ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ Rollform (แผนภาพที่ ๔-๔)
แผนภาพที่ ๔-๔ งานวิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างน้าหนักเบาสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย-ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘.

๕๔

๔.๔ ตัวอย่างความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
ตัว อย่ างของการออกแบบและพัฒ นาชิ้นส่ ว น อุปกรณ์ และระบบที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า เช่น
โครงสร้ างตัว ถัง รถโดยสาร แชสซีส าหรับรองรับ แบตเตอรี อุปกรณ์ยึดเกียร์ เ ข้า กับ มอเตอร์ มอเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น switched reluctance motor (SRM), Brushless DC electric motor (BLDC) เป็น
ต้น ระบบควบคุม (Inverter) ที่ใช้สาหรับควบคุมความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และควบคุมมอเตอร์
อุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่ องยนต์ (Electronics Control Unit: ECU) คันเร่งไฟฟ้า (Drive by
Wire) เพื่อควบคุมการทางานของมอเตอร์ให้ทางานสัมพันธ์กับคันเร่ง และสามารถปรับระบบการขับขี่ได้
ตามความต้องการ เช่น Eco Mode, Power Mode และ โหมดปรกติ เป็นต้น และระบบบริหารจัดการแบ
ตเตอรี (Battery Management System: BMS) โดยมีตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ได้
ดาเนินการแล้ว อาทิเช่น
๑) การพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดาเนินการพัฒนาต้นแบบรถ
โดยสารไฟฟ้าขนาดความยาว ๙ เมตร โดยการออกแบบโครงสร้างแชสซี เพื่อรองรับแบตเตอรีสาหรับใช้ใน
การขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศทีม่ ีความแข็งแรง ปลอดภัย รวมถึงการออกแบบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
ออกแบบระบบการประจุไฟ ระบบควบคุมไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทางานของมอเตอร์ และการเคลื่อนย้าย
แบตเตอรี เข้าออกเพื่อน าไปตรวจระดับน้ากลั่ น และติดตั้งระบบทาความเย็นของรถโดยสารไฟฟ้า ให้
สามารถใช้งานได้ รถโดยสารไฟฟ้าที่ออกแบบนี้ สามารถวิ่งได้ ๓๕-๖๐ กิโลเมตรต่อการประจุไฟ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ในการประจุไฟหนึ่งครั้ง จะใช้เวลา ๘ ชั่วโมง (แผนภาพที่ ๔-๕)
แผนภาพที่ ๔-๕ ตัวอย่างการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าของประเทศไทย

ที่มา : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. ๒๕๕๘.

๕๕

๒) การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
ส านั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) และ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ดาเนินการนายานยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กมาดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ต้นแบบที่ปราศจากการใช้
เครื่ องยนต์ โดยน าเครื่ องยนต์ และระบบน้ามัน ออก และพัฒ นาชิ้นส่ ว นหลั กส าหรับ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีลิเทียมไอออนผ่านมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าทั้งหมดของรถทั้งคัน เช่น ระบบการขับขี่ การแสดงผล ระบบความปลอดภัย ระบบเบรค
เพื่อให้ ทางานประสานกันได้ป กติ อุป กรณ์ ควบคุมการทางานของมอเตอร์ และระบบปรับอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี เพื่อควบคุมการประจุไฟและปรับสมดุลประจุไฟของแบตเตอรี
แต่ละเซลให้เท่ากัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีในขณะขับขี่ เพื่อให้การใช้งานแบตเตอรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาวนาน และมีความปลอดภัย ระบบระบายความร้อนและการจัดวางแบตเตอ
รี ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงนี้ สามารถวิ่งได้ความเร็ วสูงสุดมากกว่า ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาในการ
ประจุไฟ ๖ ชั่วโมง (แผนภาพที่ ๔-๖)
แผนภาพที่ ๔-๖ ตัวอย่างการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศไทย

ที่มา : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. ๒๕๕๘.

๕๖

๓) การพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้า
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้พัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยการพัฒนาระบบ Switched reluctance motor and drive system
มอเตอร์ขับเคลื่อน และพัฒนาระบบบริหารจัดการแบตเตอรี (BMS) เพื่อให้สามารถประจุไฟได้เร็ว โดย
พิจารณาเลือกแบตเตอรีและเกียร์ที่มีความเหมาะสม โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาและติดตั้งในจักรยานยนต์
ไฟฟ้ารวม ๖๐ คัน (แผนภาพที่ ๔-๗)
แผนภาพที่ ๔-๗ ตัวอย่างการพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ที่มา : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. ๒๕๕๘.
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แผนมุ่งเป้าด้านการวิจยั และพัฒนา
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
ในประเทศต่างๆ รัฐบาลได้มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศตนเอง
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า อย่างต่อเนื่ อง และกาหนด
มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความสามารถในการพัฒนพลังงานทางเลือกของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจาก
รายงาน Joint Working Party on Trade and Environment เรื่ อ ง Domestic Incentive Measures
for Environmental Goods with Possible Trade Implications: Electric Vehicles and Batteries
ของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้
รวบรวมมาตรการส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในประเทศต่างๆ โดยสรุปได้เป็น ๑๐ เรื่อง ดังนี้
การให้เครดิตภาษี (Tax credit) หรือหักลดหย่อนภาษี (Tax deduction) ในการซื้อยานยนต์
ไฟฟ้าที่ขับ เคลื่ อนด้ว ยแบตเตอรี (BEV) หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้ กอินไฮบริด (PHEV) ประเทศที่ใช้
มาตรการนี้ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม อิสราเอล เนเธอแลนด์ (เฉพาะแท๊กซี่ไฟฟ้า หรือรถบรรทุกไฟฟ้า
แบบ BEV) สหรัฐอเมริกา (โคโรลาโด จอร์เจีย โอกลาโฮมา ยูทาร์)
การให้ เงิน อุดหนุ นหรือส่ วนลดในการซื้อหรือเช่า ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี
(BEV) หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั้กอินไฮบริด (PHEV) ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ ได้แก่ แคนาดา จีน (จ่าย
ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์) สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา (แคลิฟอร์เนีย ฮาวาย อิลินอยส์ หลุย
เซียน่า แมรี่แลนด์ เทนเนสซี่ เท็กซัส)
การคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าใหม่แบบพิเศษ (Feebate) ประเทศที่ใช้มาตรการ
นี้ ได้แก่ ออสเตรีย จีน เอสโทเนีย ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ สเปน สวีเดน
การลดหรือยกเว้นภาษีจดทะเบียนการซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ใหม่ ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ ได้แก่
คอสตาริก้า เดนมาร์ก ฟินแลนด์ อินเดีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล มาเลเซีย เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส
โรมาเนีย สิงคโปร์ สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา (นิวเจอร์ซี่ วอชิงตัน แมรี่แลนด์)
การยกเว้ น หรื อ ลดภาษี ก ารใช้ ถ นนหรื อ ภาษี ร ถประจ าปี ประเทศที่ ใ ช้ ม าตรการนี้ ได้ แ ก่
ออสเตรีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรัน กรีซ อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น
เนเธอแลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส โรมาเนีย สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร (ลอนดอน)
ลดค่าประจุ แ บตเตอรี ห รื อ ให้ ใช้ ฟรี ประเทศที่ใช้ มาตรการนี้ ได้แก่ เนเธอแลนด์ นอร์เวย์
สหรัฐอเมริกา (แคลิฟอร์เนีย)
ให้ ใช้เลนรถขนส่งมวลชนได้ ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ ได้แก่ เกาหลี เนเธอแลนด์ นอร์เวย์
โปรตุเกส แคนาดา (ออนตาริโอ) สหรัฐอเมริกา (อริโซน่า แคลิฟอร์เนีย ฟอริดา นิวเจอร์ซี่)
ลดค่าธรรมเนี ย มหรื อฟรี ค่ าที่จ อดรถสาธารณะ ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ ได้แก่ เดนมาร์ ก
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สหราชอาณาจักร
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบพิเศษ ส่วนใหญ่ใช้ในการนาร่องโครงการ (kick-start) โดยอาจ
กาหนดประเภทรถสาหรับใช้ในกิจการของรัฐ เช่น รถประจาทาง รถเก็บขยะ รถที่ใช้ในสนามบิน ประเทศที่
ใช้มาตรการนี้ ได้แก่ บั ล กาเรี ย เอสโทเนีย ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
รั ฐ สร้ างสถานี ป ระจุ แบตเตอรี ประเทศที่ใช้ มาตรการนี้ ได้แก่ ออสเตรีย จีน (บางเมื อ ง)
เดนมาร์ก เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมัน อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์
โปรตุเกส สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม การกาหนดมาตรการดังกล่าวข้างต้น ประเด็นสาคัญที่แต่ละประเทศให้ความสาคัญ
อย่างมาก คือ การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนา
เทคโนโลยี ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการวิจัย พัฒนา และทดสอบแบตเตอรี
การพัฒนามอเตอร์และระบบขับเคลื่อน การพัฒนาโครงสร้างน้าหนักเบา การจัดทามาตรฐาน และพัฒนา
บุคลากรด้านต่างๆ โดย International Energy Agency และ Electric Vehicles International ได้มีการ
ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนา และการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในประเทศต่างๆ ในปี
ค.ศ. ๒๐๑๒ พบว่ า จี น และสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น ประเทศที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแบบ
โปรแกรมมุ่งเป้าอย่างต่อเนื่อง เช่น สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัย พัฒนา
และทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าจานวน ๓๐๓ ล้านเหรียญ สรอ. (ประมาณ ๑๐,๖๓๘ ล้านบาท) ส่วนประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป จัดสรรงบประมาณในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๗-๒๐๑๕ รวม ๑.๙ พันล้านเหรียญยูโร (ประมาณ
๗๔,๒๓๐ ล้านบาท) โดยร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ และอีกร้อยละ
๒๐ เป็นการจัดสรรทุนแบบความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ สหภาพ
ยุโรปได้ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างมาก เพื่อยกระดับความสามารถของหน่วยงานวิจัยแห่งชาติให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย การสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ โดย
สามารถสรุปงบประมาณของภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และทดสอบยานยนต์
ไฟฟ้าดังปรากฎในตารางที่ ๕-๑
ตารางที่ ๕-๑ การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในประเทศต่างๆ
ประเทศ
รายละเอียด
แคนาดา การวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
ฟินแลนด์ การวิจัยประยุกต์ และการสร้างความร่วมมือในการ
ทาวิจัยระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

งบประมาณภาครัฐ
USD 22 million
๗๗๒ ล้านบาท
(2014-18)
(ปี ๒๕๕๗-๖๑)
EUR 80 million ๓,๑๒๕ ล้านบาท
(2011-2015)
(ปี ๒๕๕๔-๕๘)
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ประเทศ
รายละเอียด
เบลเยี่ยม การทดสอบนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานจริง

เดนมาร์ก การวิจัยเพื่อทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างสถานี
ประจุไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าแก่ประชาชน
ฝรั่งเศส การวิจัยเพื่อทดสอบการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสู่เชิง
พาณิชย์ และแหล่งประจุไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าใน
พื้นที่เขตเมือง
เยอรมัน
จีน

อินเดีย

ญี่ปุ่น

การวิจัยแบตเตอรียานยนต์ไฟฟ้า การทดสอบ
ยานยนต์ไฟฟ้า
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานทางเลือกและ
คาร์บอนต่า
แผนวิจัยไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
(National Mission for Hybrid and Electric
Vehicles)
การวิจัยด้านแบตเตอรีลิเทียมไอออน การพัฒนาวัสดุ
น้าหนักเบา การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

งบประมาณภาครัฐ
EUR 16.25
๖๓๕ ล้านบาท
million
(ปี ๒๕๕๔-๕๘)
(2011-2015)
EUR 6.7 million
๒๖๑ ล้านบาท
(2008-2015)
(ปี ๒๕๕๑-๕๘)
EUR 100 million ๓,๙๐๖ ล้านบาท
(ระดมทุนเพิ่มอีก (ระดมทุนเพิ่มอีก
150 million)
๕,๘๖๐ ล้านบาท)
(2008-2015)
(ปี ๒๕๕๑-๕๘)
EUR 500 million ๑๙,๕๓๔ ล้านบาท
(2009-2011)
(ปี ๒๕๕๒-๕๔)
USD 18 billion
๖๓๒,๐๐๐ ล้าน
(2011-2020)
บาท
(ปี ๒๕๕๔-๖๓)
USD 110 million ๓,๘๖๒ ล้านบาท
(2012-2017)
(ปี ๒๕๕๕-๖๐)
USD 52 billion
(2013/14)

๒,๐๓๑ พันล้าน
บาท
(ปี ๒๕๕๖/๕๗)
เกาหลี การวิจัย พัฒนา และทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและ
USD 270 million ๙,๔๗๙ ล้านบาท
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (เน้นแบตเตอรี)
(แบตเตอรี)
(แบตเตอรี)
USD 680 million ๒๓,๘๗๕ ล้านบาท
(ด้านอื่นๆ)
(ด้านอื่นๆ)
(2011)
(ปี ๒๕๕๔)
ที่มา : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Joint Working
Party on Trade and Environment. Domestic Incentive Measures for Environmental Goods
with Possible Trade Implications: Electric Vehicles and Batteries. January 2015.
จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศต่ า งๆ ได้ ทุ่ ม งบประมาณในการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
ค่อนข้างมาก ในการนี้ สาหรับประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นควาสาคัญของ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล จึงได้ประเมินความท้าทายหลักของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้
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บริบทที่ประเทศไทยควรดาเนินการในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า จึงจัดทาข้อเสนอแผนมุ่ง
เป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ ของกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการวิ จั ย พั ฒ นา และสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การใช้ ชิ้ น ส่ ว น
ภายในประเทศให้ มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การท าวิจั ยในชิ้นส่ ว นที่ป ระเทศไทยยั ง ต้อ งน าเข้ าจาก
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของแผนงานวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ คือ
๕.๑ เป้าหมายของแผนงานมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
เป้าหมายของแผนงานวิจัย :
เกิดอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ และพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ภายในปี ๒๕๖๔
๕.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงานมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
 เพื่อสร้างความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ
 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
 ลดการนาเข้าชิ้นส่วนสาคัญในการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า
๕.๓ แผนงานมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน ๔ ด้าน คือ ๑) แบตเตอรีและระบบจัดการพลังงาน ๒) มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ๓)
โครงสร้ า งน้ าหนั ก เบาและการประกอบ และ ๔) พั ฒ นานโยบาย มาตรฐาน และบุ ค คลากร โดยมี
รายละเอียดของแต่ละแผนงาน (แผนภาพที่ ๕-๑) ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านแบตเตอรีและระบบจัดการพลังงาน
เป้าประสงค์ : มีเทคโนโลยีและต้นแบบของแบตเตอรีที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งองค์ความรู้ในการกาจัด
และนาแบตเตอรีกลับมาใช้ใหม่ที่สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
แผนงานย่อย
๑.๑ การศึกษาสถานภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี อุตสาหกรรมแหล่งกักเก็บ
พลังงาน และระบบจัดการพลังงาน
๑.๒ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแบตเตอรีที่เหมาะสมสาหรับใช้ในยานยนต์ ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
๑.๓ การออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาต้นแบบ และ/หรือกระบวนการผลิตขั้วแบตเตอรี
เซลล์แบตเตอรี การประกอบแบตเตอรีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีการนาแหล่งกักเก็บพลังงานผสมไปใช้ในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า
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๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีการกาจัดแบตเตอรี และการนาแบตเตอรีที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
๑.๖ การทดสอบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แบตเตอรีและระบบบจัดการพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
แผนงานที่ ๒ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน
เป้าประสงค์ : มีเทคโนโลยีและต้นแบบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทที่
สามารถนาไปผลิตและประกอบในภาคอุตสาหกรรมได้จริง
แผนงานย่อย
๒.๑ การออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาต้นแบบ กระบวนการผลิต และ/หรือกระบวนการ
ประกอบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๒.๒ การทดสอบและส่งเสริมการใช้มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
แผนงานที่ ๓ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านโครงสร้างนาหนักเบาและการประกอบ
เป้าประสงค์ : มีวัสดุที่เหมาะสมสาหรับทาโครงสร้างยานยนต์แบบน้าหนักเบาและสามารถประกอบเป็นตัว
รถในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
แผนงานย่อย
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

การศึกษา วิจัยวัสดุที่เหมาะสมในการใช้ทาตัวถังน้าหนักเบา
การออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาต้นแบบวัสดุสาหรับทาตัวถังน้าหนักเบา
การพัฒนากระบวนการผลิตโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้าน้าหนักเบาในขนาดต่างๆ
การพัฒนาเทคโนโลยีการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตในขนาดต่างๆ

แผนงานที่ ๔ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนานโยบาย มาตรฐาน และบุคคลากร
เป้าประสงค์ : มีนโยบาย มาตรฐาน และบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
แผนงานย่อย
๔.๑ การจัดทามาตรฐานเต้ารับ/เต้าเสียบ สถานีประจุไฟฟ้า แบตเตอรี มอเตอร์ ระบบขับเคลื่อน
และ/หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า
๔.๒ การพัฒนาบุคลากร และสร้างองค์ความรู้ในการผลิตและการซ่อมบารุงยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
๔.๓ การจัดทานโยบายระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและความต้องการใช้พลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพในพื้นที่ต่างๆ
๔.๔ การศึกษาวิจัยนโยบายในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ และ/หรือ การส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค
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แผนภาพที่ ๕-๑ แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ที่มา : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๙
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๗๗

๓๒. นางสาววิราวัลย์ ฤทธิกาณจน์
๓๓. นายวิชัย จิราธิยุต
๓๔. นางสาวรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
๓๕. นายสมบูรณ์ หอตระกูล
๓๖. นายนิวัฒน์ พันธุศิลปคม
๓๗. นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
๓๘. นายวรชาติ ชูชม
๓๙. นายธีระ ประสงค์จันทร์
๔๐. นางสาวภาวิกา วิภิศมากุล
๔๑. นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
๔๒. นายอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล
๔๓. นายพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
๔๔. นายยศพงษ์ ลออนวล
๔๕. นายกิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์
๔๖. นายดนัย เผ่าหฤหรรษ์
๔๗. นายผดุงเดช เอื้อสุขกุล
๔๘. นายนราชัย แสนใจวุฒิ
๔๙. นายศุภัช ดอนไพรเณร
๕๐. นางสาวภมรชล ตุลาโชติกุล
๕๑. นายยุทธนา กัลยามงคล
๕๒. นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี
๕๓. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
๕๔. นายวสุธา คงโต
๕๕. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
๕๖. นายสถาพร วงศ์เบญจรัตน์
๕๗. นายวันชัย มีศิริ
๕๘. นางสาวนุชนารถ วสุรัตน์
๕๙. นางอัศรี โกษานันตชัย
๖๐. นายโกศล สุรโกมล
๖๑. นายกฤษฏา กฤษดาธิการ
๖๒. นายอุดม เปรมพูลสวัสดิ์
๖๓. นายบูรพา ธีระโรจนารัตน์
๖๔. นายวรันธร รัตนสินศรีรัตน์
๖๕. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
๖๖. นายพิพัฒน์ ตั้งศิริไพศาล
๖๗. นายสุชาติ พันธุ์ไพศาล

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันยานยนต์
สถาบันยานยนต์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
สมาคมผู้ผลิตฃิ้นส่วนยานยนต์ไทย
สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จากัด
บริษัท ที เอส วีฮิเคิล จากัด
บริษัท ที เอส วีฮิเคิล จากัด
บริษัท 3K Battery จากัด
บริษัท ซัยโจเดินกิ จากัด
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จากัด
บริษัท นครชัยแอร์ จากัด
บริษัท บางกอกไฮแล็บ จากัด
บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท วิกิจศิลป จากัด
บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท สิขร จากัด
บริษัท สิขร จากัด
บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จากัด

๗๘

๖๘. Mr.Christ Fischer
๖๙. นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์

บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จากัด

๗๙

รายชื่อคณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
๑. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๒. นายชาตรี ศรีไพพรรณ
๓. นายจุลเทพ ขจรไชยกุล
๔. นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล

ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้อานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัยอาวุโส
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะผู้จัดทา
๑. นางสาวดารารัตน์ รัชดานุรักษ์
๒. นายณัฎฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร
๓. นายสรวิศ วณิชอนุกูล

นักวิจัยนโยบาย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้อานวยการโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิเคราะห์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๖๔๓๘

๘๐

๘๑

