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สถาบันยานยนต์ ชง มาตรการเร่งด่วน!!! 
ดันไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทยตอ่ยานยนต์อนาคต “มุ่งสู่ฐานการผลิตยานยนตส์มัยใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง”  
 ตั้งเป้า ปี 2030 ไทยเป็นฐานผลิตยานยนตส์มัยใหม่ ยอดทะลกุว่า 4 แสนคัน 
 ยกระดับผู้ประกอบการเดิม เพิ่มเติมศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือกา้วสูย่านยนต์สมัยใหม ่
 ปฏิรูปโครงสรา้งภาษีสินค้ายานยนต์ทั้งระบบ  

 
ผลจากการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่ 

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก าหนดให้ทุกประเทศต้องส่งเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายฯ 
ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานจึงมีมาตรการเพ่ือลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลง 
หนึ่งในนั้น คือ มาตรการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง โดยตั้งเป้าหมายใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric 
vehicle) ประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และประเภทแบตเตอรี่ (BEV) รวมกัน 1.2 ล้านคัน ภายในปี  
ค.ศ. 2036 อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้เป็นหนึ่งใน  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 

ในระยะแรกของการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้ให้ความส าคัญไปที่ยานยนต์ไฟฟ้า  
(Electric vehicle) โดยในปี ค.ศ. 2017 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Any electric vehicle: xEV) 
จ านวนร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตยานยนต์ในประเทศ ในปี ค.ศ.2036 นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าจากหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งถ้าหากมีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้การส่งเสริมยานยนต์
สมัยใหม่ของประเทศไทยมปีระสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มิใช่มีเพียงยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงยานยนต์
ที่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ (Connected vehicle) หรือยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง 
(Autonomous vehicle) ด้วย รวมทั้งแนวโน้มการใช้งานยานยนต์ของผู้คนจะเปลี่ยนไปสู่การใช้ยานพาหนะ
ร่วมกัน (Shared mobility) มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีนโยบายหรือแผนงานใดๆ ที่ครอบคลุม 
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ทั้งหมดนี้ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้
ทั้งหมดมาใช้ได้ จะสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ความแออัดด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และช่วยท าให้ผู้คน
สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

สถาบันยานยนต์ จึงมีแนวคิดจัดท ารายงานการวิจัยถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
ในอนาคต เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของ 
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ประเทศไทย เพ่ือน าเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยจัดตั้งคณะท างานอัน
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันยานยนต์ โดยแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

1. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature review) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เป้าหมายการพัฒนาและประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี รวมทั้งเป้าหมายและ
การด าเนินนโยบายของประเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ อีกท้ังยังเพ่ือให้ทราบแนวโน้มของตลาด
ยานยนต์โลกเนื่องจากการผลิตยานยนต์ของไทยกว่าครึ่งเป็นไปเพ่ือการส่ งออก และใช้เรียนรู้ เพ่ือเป็น
กรณีศึกษาส าหรับการด าเนินนโยบายภาครัฐของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การ
ทบทวนเอกสาร ยังรวมรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ในอนาคตอีกด้วย 

2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทย (In-depth interview) ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนด้านยานยนต์  

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้วิธี “คาดการณ์อนาคต (Foresight)” จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วมระดมสมองให้ได้ภาพอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี ค.ศ. 2030 และแนวทาง
ด าเนินงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม
ประชุมกว่า 100 หน่วยงาน 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ท าให้สถาบันยานยนต์ได้ภาพอนาคต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่สะท้อนจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการการเดินทางอย่างชาญฉลาด 
หรือที่เรียกว่า “Smart Mobility” อันหมายถึง การเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบต่างๆ 
และเป็นการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย พาหนะที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีราคาที่สมเหตุผล 
และท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการเดินทางได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ โดย “ในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของภูมิภาค โดยจะผลิตรถยนต์ 2.5 ล้านคัน และ 1.5 ล้านคัน เป็น
การผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ โดยร้อยละ 15 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และร้อยละ 60 เป็น
รถยนต์ที่มีความสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับ 3 ส่วนรถที่ใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณะ เช่น รถ
โดยสาร รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ทั้งหมดจะเป็นรถ BEV ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในระยะยาวที่ ประเทศไทย
จะเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ที่มีห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยการท าวิจัยและพัฒนาควบคู่
กับการเป็นฐานการผลิตส่วนประกอบที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ การผลิตแบตเตอรี่ มอเตอร์ กลุ่มชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ ยางล้อ และกลุ่มตัวถังท่ีใช้วัสดุน้ าหนักเบา”  

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 สถาบันยานยนต์น าโดย นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท าการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ ได้น าเสนอ “วิสัยทัศน์ประเทศไทยต่อยานยนต์อนาคต” ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมน า เสนอ 5 มาตรการเร่ งด่ วน  และ  
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14 มาตรการต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย 5 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ (1) การปฏิรูป
โครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายานยนต์ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกันภายใต้แนวคิด “สะอาด-ประหยัด-
ปลอดภัย” (2) ก าหนดสิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างตลาด  
(3) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประจุไฟฟ้า (4) ยกระดับความสามารถการผลิตของ
ผู้ประกอบการปัจจุบัน และการพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมส าหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ (Reskill and 
Upskill) รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม ให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ได้ และ (5) เตรียมบุคลากรที่ยังอยู่ในระบบการศึกษา เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(New skill)  

ยานยนต์สมัยใหม่นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ในด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในด้านธุรกิจยังมีมูลค่ามหาศาล โดยคาดการณ์
ว่าในปี ค.ศ. 2030 มูลค่าของธุรกิจการผลิตยานยนต์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานยนต์สมัยใหม่
ทั่วโลกจะมีมูลค่ารวมถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นประเทศไทยควรเร่งพัฒนาตนเอง เพ่ือช่วงชิงรายได้
มหาศาลดังกล่าวเข้าประเทศให้ได้มากที่สุด ซึ่งความส าเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการด าเนิน
นโยบายที่เหมาะสมและความร่วมมืออย่างแนบแน่นของทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์จะน าเสนอผลงานดังกล่าวต่อ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ 
ให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ “Smart Mobility” และก้าวสู่การเป็นฐานการผลิต 
ยานยนต์สมัยใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงชั้นน าของภูมิภาคต่อไป 
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