
 

àÊ¹Í 

ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

 

¨Ñ´·ํÒâ´Â  

Ê¶ÒºÑ¹ÂÒ¹Â¹µ� 
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หนาท่ี 1 

บทสรุปผูบริหาร 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมของประเทศไทย 

 
ผลจากการประชุมรัฐภาคีวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21 ท่ี 

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กําหนดใหทุกประเทศตองสงเปาหมายการดําเนินงานเพ่ือลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศอยางตอเน่ือง ทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรการลดกาซเรือนกระจกเพ่ือใหบรรลุเปาหมายฯ ดังน้ัน 
ในป ค.ศ. 2015 ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานจึงมีมาตรการเพ่ือลดความเขมขนการใชพลังงานลง หน่ึงในน้ัน 
คือ มาตรการลดการใชพลังงานในภาคขนสง โดยต้ังเปาหมายใชงานยานยนตไฟฟา (Electric vehicle) ประเภท
ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และประเภทแบตเตอร่ี (BEV) รวมกัน 1.2 ลานคัน ภายในป ค.ศ. 2036 อีกท้ัง รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมใหเปนหน่ึงใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือเปน
กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต  

ในระยะแรกของการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ไดใหความสําคัญไปท่ียานยนตไฟฟา 
(Electric vehicle) โดยในป ค.ศ. 2017 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตท่ี
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาในประเทศไทย ต้ังเปาหมายการผลิตยานยนตไฟฟา (Any electric vehicle: xEV) 
จํานวนรอยละ 25 ของปริมาณการผลิตยานยนตในประเทศ ในป ค.ศ.2036 นอกจากน้ียังมีมาตรการสงเสริมยาน
ยนตไฟฟาจากหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงถาหากมีการบูรณาการอยางเปนรูปธรรมจะทําใหการสงเสริมยานยนตสมัยใหม
ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลไดดีย่ิงข้ึน อยางไรก็ดี เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม มิใชมีเพียง
ยานยนตไฟฟาเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงยานยนตท่ีสามารถเช่ือมตอกับส่ิงตาง ๆ (Connected vehicle) หรือ
ยานยนตท่ีสามารถขับเคล่ือนไดดวยตนเอง (Autonomous vehicle) ดวย รวมท้ังแนวโนมการใชงานยานยนตของ
ผูคนจะเปล่ียนไปสูการใชยานพาหนะรวมกัน (Shared mobility) มากย่ิงขึ้น ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีนโยบาย
หรือแผนงานใด ๆ ท่ีครอบคลุม เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมท้ังหมดน้ี ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดังกลาวไดท้ังหมดมาใชได จะสามารถลดปญหาส่ิงแวดลอม ความแออัดดานการจราจร ลดอุบัติเหตุ 
และชวยทําใหผูคนสามารถเคล่ือนท่ีไปยังท่ีตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ   

สถาบันยานยนต จึงมีแนวคิดจัดทํารายงานการวิจัยถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยใน
อนาคต เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย 
เพ่ือนําเสนอใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการตอไป โดยจัดต้ังคณะทํางานอันประกอบดวย 
ผูแทนจาก 4 หนวยงานหลัก ไดแก สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสถาบันยานยนต  

แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ (1) การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ (Literature 
review) เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวทางพัฒนาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม เปาหมายการพัฒนาและประโยชนท่ี
จะไดรับจากเทคโนโลยี รวมท้ังเปาหมายและการดําเนินนโยบายของประเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับยานยนต
สมัยใหม อีกท้ังยังเพ่ือใหทราบแนวโนมของตลาดยานยนตโลกเน่ืองจากการผลิตยานยนตของไทยกวาครึ่งเปนไป
เพ่ือการสงออก และใชเรียนรูเพ่ือเปนกรณีศึกษาสําหรับการดําเนินนโยบายภาครัฐของประเทศไทยใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการทบทวนเอกสาร ยังรวมรวมขอมูลการเปล่ียนแปลงของหวงโซมูลคายานยนตใน
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อนาคตอีกดวย (2) สัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมยาน
ยนตไทย (In-depth interview) ไดแก ภาครัฐ ผูผลิตรถยนต รถจักรยานยนต ผูผลิตช้ินสวนยานยนต 
ผูเช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษา และส่ือมวลชนดานยานยนต และ (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
โดยใชวิธี “คาดการณอนาคต (Foresight)” จากผูมีสวนไดสวนเสียรวมระดมสมองใหไดภาพอนาคตของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทยในป ค.ศ. 2030 และแนวทางดําเนินงานเพ่ือไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมีตัวแทนจาก
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เขารวมประชุมกวา 100 หนวยงาน 

จากการดําเนินงานดังกลาวขางตนซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ทําใหสถาบันยานยนตไดภาพอนาคตของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทยท่ีสะทอนจากความตองการของผูบริโภคท่ีตองการการเดินทางอยางชาญฉลาด หรือท่ี
เรียกวา “Smart Mobility” อันหมายถึง การเดินทางท่ีสามารถเช่ือมตอการเดินทางในรูปแบบตาง ๆ และเปนการ
เดินทางที่สะดวก ปลอดภัย พาหนะท่ีใชเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังตองมีราคาท่ีสมเหตุผล และทําใหผูคน
สามารถเขาถึงการเดินทางไดอยางท่ัวถึงในทุกระดับ โดย “ในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยาน
ยนตสมัยใหมท่ีสําคัญของภูมิภาค โดยจะผลิตรถยนต 2.5 ลานคัน และ 1.5 ลานคัน เปนการผลิตเพ่ือจําหนาย
ในประเทศ โดยรอยละ 15 เปนรถยนตไฟฟาแบตเตอร่ี (BEV) และรอยละ 60 เปนรถยนตท่ีมีความสามารถ
ขับเคล่ือนอัตโนมัติในระดับ 3 สวนรถท่ีใช ในกิจการท่ีเปนสาธารณะ เชน รถโดยสาร รถสามลอ 
รถจักรยานยนต ท้ังหมดจะเปนรถ BEV ท้ังน้ีเพ่ือเปาหมายในระยะยาวท่ี ประเทศไทยจะเปนฐานการผลิตยาน
ยนตสมัยใหม ท่ีมีหวงโซอุปทานท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยการทําวิจัยและพัฒนาควบคูกับการเปนฐานการผลิต
สวนประกอบท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ การผลิตแบตเตอร่ี มอเตอร กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร ยาง
ลอ และกลุมตัวถังท่ีใชวัสดุนํ้าหนักเบา”  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ภาครัฐจําเปนตองดําเนินมาตรการตาง ๆ ซ่ึงชวยผลักดัน ใหการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดไดรวดเร็วและเปนไปอยางราบร่ืน โดยการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการเปนสิ่งแรก 
คือ การจัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในแผนงานฯ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนวยงานวิจัยและการศึกษา เปนกรรมการ ซึ่งมีหนาท่ีประสานงาน และมีอํานาจในการผลักดัน ขับเคล่ือน และ
ติดตามแผนงาน รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามแผน  

จากน้ันจึงดําเนินมาตรการสงเสริมท้ังดานการใชงานและการผลิตยานยนตสมัยใหม กลาวคือ มาตรการ
ดานการใชงาน เพ่ือใหมีการใชงานยานยนตสมัยใหมอยางแพรหลาย รัฐอาจพิจารณาดําเนินมาตรการสงเสริมการ
ใชงานยานยนตสมัยใหมในรูปแบบตาง ๆ เน่ืองจากจํานวนผูใชงานเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการผลิตเชิงพาณิชย
จากผูผลิต โดยดําเนินการผานมาตรการตาง ๆ  ไดแก การสรางความตระหนักรูและสรางความเขาใจแกผูบริโภค 
ท้ังดานความปลอดภัย ดานการใชงานและการซอมบํารุงในอนาคต การสงเสริมการใชงานยานยนตสมัยใหมท่ี
ใหบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีนํารอง การใหสิทธิประโยชนแกผูบริโภคท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน และเตรียม
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการใชงาน อาทิ จุดประจุไฟฟา (Charging) โครงขายไฟฟา (Grid) ระบบเครือขาย
โทรคมนาคม (Telecom) ถนนและปายสัญญาณ ดานมาตรการดานการผลิต ในระยะแรกควรเนนเตรียมความ
พรอมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตปจจุบัน โดยการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมน้ันควรพิจารณา
ศักยภาพท่ีมีอยูของผูประกอบการเดิม เพ่ือใหมาตรการมีประสิทธิภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจน ภายใตหลักคิดท่ีวา
ทรัพยากรของภาครัฐมีจํากัด ดังน้ันมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพควรมุงไปท่ีปจจัยท่ีสนับสนุนตอการปรับตัวของ
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ผูประกอบการโดยตรง และในเวลาเดียวกันตองกําหนดมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวการผลิตท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จากน้ันเม่ือตลาดเริ่มขยายตัวเขาสูการผลิตในเชิงพาณิชยเพ่ิมขึ้น จึง
เนนมาตรการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสงเสริมความสามารถการแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในระยะ
ยาว ใหสามารถยืนอยูไดในหวงโซอุปทาน และพรอมที่ตอยอดการผลิตไปในดานตาง ๆ ตอไป และนอกจากการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ ขางตนแลว เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามเปาประสงค จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญ
และจัดทําแผนงานของมาตรการตาง ๆ โดยมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานแสดงดังตารางดานทาย 

นอกจากน้ี ในชวงการเปล่ียนผานไปสูการผลิตรถยนตไฟฟา มีความเปนไปไดวาจะมีผูผลิตช้ินสวนยาน
ยนตบางสวนไมสามารถปรับตัวไปสูการผลิตช้ินสวนสําหรับรถยนตไฟฟาได ดังน้ัน ภาครัฐอาจตองพิจารณา
ทางเลือกอ่ืน ๆ เชน การใหความชวยเหลือใหผูผลิตเปลี่ยนแปลงไปผลิตชิ้นสวนอ่ืน ๆ หรือช้ินสวนอะไหล ช้ินสวน
ตกแตง (After market) แตการเปลี่ยนแปลงเชนน้ี ผูผลิตยังตองเผชิญกับการแขงขันที่สูงอยู เน่ืองจากตองแขงขัน
กับผูผลิตรายเดิมท่ีอยูในตลาด ดังน้ัน นอกจากการเปลี่ยนแปลงดานการผลิตแลว จําเปนตองดําเนินการดานการ
วิจัย (วิจัยและพัฒนา ออกแบบ และทดสอบ) และการขาย (การขาย การตลาด การสรางแบรนด) เพ่ิมเติมดวย 
ท้ังน้ี เหตุการณท่ีผูผลิตจํานวนหน่ึงตองออกจากเครือขายเปนส่ิงท่ีอาจจะไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังน้ันการอํานวย
ความสะดวกใหผูผลิตกลุมน้ีสามารถผันตัวไปยังธุรกิจอ่ืน ท่ีเก่ียวของไดงายขึ้น จึงเปนมาตรการการหาทางออกเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูผลิตกลุมน้ีได 

ยานยนตสมัยใหมนอกจากจะเปนประโยชนแกผูบริโภค ในดานการเดินทางท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพการใชพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลว ในดานธุรกิจยังมีมูลคามหาศาล โดยคาดการณวาใน
ป ค.ศ. 2030 มูลคาของธุรกิจการผลิตยานยนต และบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชยานยนตสมัยใหมท่ัวโลกจะ
มีมูลคารวมถึง 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ดังน้ันประเทศไทยควรเรงพัฒนาตนเอง เพ่ือชวงชิงรายไดมหาศาล
ดังกลาวเขาประเทศใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงความสําเร็จน้ีจะเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการดําเนินนโยบายท่ี
เหมาะสมและความรวมมืออยางแนบแนนของทุกภาคสวน  

ท้ังน้ี สถาบันยานยนตจะนําเสนอผลงานดังกลาวตอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และหนวยงานภาครัฐท่ีสนใจ เพ่ือนําไปสู การสงเสริมยานยนตสมัยใหมอยางเต็มรูปแบบ 
ใหประเทศไทยเปลี่ยนผานไปสูยานยนตสมัยใหม หรือ “Smart Mobility” และกาวสูการเปนฐานการผลิต 
ยานยนตสมัยใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงช้ันนําของภูมิภาคตอไป  
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ดําเนินการเรงดวน               
(1) การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ /  /  / / /  / / / นายกรัฐมนตรี  / / 
(2) ปฏิรูปโครงสรางภาษีท่ีเกี่ยวของกับสินคายานยนต   /        /  /  
(3) กําหนดสิทธิประโยชนแกผูบริโภค ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน   /     /   /  /  
(4) ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการประจุไฟฟา       / /   / การไฟฟา /  
(5) ยกระดับความสามารถดานการออกแบบและการผลิตของผูประกอบการปจจุบัน         / /  BOI / / 
(6) การพัฒนาบุคลากร (Reskill and upskill) และเตรียมบุคลากร (New skill) ให

พรอมสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
          / BOI EEC สกอ. สยย. / / 

(7) การเตรียมความพรอมเก่ียวกับธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหม และสนับสนุน
ผูประกอบการไทยในธุรกิจน้ี  

/      / /  / / BOI  / / 

ดําเนินการภายใน 1-2 ป               
(8) ใชงานยานยนตสมัยใหมท่ีใหบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีนํารอง / / /  /      / กทม พัทยา และ Smart 

City ตาง ๆ 
/ / 

(9) กําหนดมาตรฐานยานยนตสมัยใหม และจัดหาเคร่ืองมือทดสอบตามมาตรฐาน   /       /  สยย. /  
(10) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนตสมัยใหมและช้ินสวน            EEC สยย. สกสว. / / 
(11) จัดต้ัง R&D Consortiums เพ่ือพัฒนายานยนตสมัยใหมตนแบบ   /  /       EEC สยย. สกสว. / / 
(12) กําหนดแผนท่ีนําทาง (Road map) ของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติสําหรับประเทศไทย     /     / / กพยช. สยย. / / 
ดําเนินการภายใน 2-5 ป               
(13) การเตรียมความพรอมสําหรับยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ             /  

(13.1)  กําหนดมาตรฐานและความเขากันได (Compatibility) ท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยียานยนตขับข่ีอัตโนมัติ 

    /       กระทรวงยุติธรรม และ 
กพยช. 

/  

(13.2) จัดทําแผนท่ีความละเอียดสูง (HD Map)     /     / /  / / 
(13.3) กําหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมตอยานยนตกับส่ิงตาง ๆ (V2X)   /  / /     / กสทช. / / 
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(13.4) ดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับ 5G/6G และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

    /       กสทช. / / 

(13.5) กําหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของการรับสงขอมูล (Data 
security) 

           กสทช. /  

(13.6) กําหนดกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน ท่ีเก่ียวของกับการใชงานยานยนตขับ
ข่ีอัตโนมัติในท่ีสาธารณะ 

           กระทรวงยุติธรรม  
อยอช. ตช. 

/  

(14) การทดสอบและใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ             /  
(14.1) นํารองใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในพ้ืนท่ีจริง   /  /      / EEC และSmart city 

อยอช. ตช. 
/  

(14.2) ทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด   /  /       อยอช. /  
(14.3) เร่ิมใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ ระดับ 3 ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด            อยอช. ตช. /  
(14.4)  กําหนดเขตหามใชงานสําหรับยานยนตท่ีปลอยมลพิษสูงและมีความปลอดภัยตํ่า  / /         อยอช. กทม. พัทยา  

EEC และ Smart City 
ตช. 

/  

หมายเหตุ:   หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กพยช: คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ  
 กสทช.: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
 ตช.: สํานักงานตํารวจแหงชาติ สกสว.: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 สกอ.: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สยย.: สถาบันยานยนต  
 อววน.: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยอช.: อนุกรรมการยานยนตอัตโนมัติแหงชาติ 
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Executive Summary 
Policy recommendations on  

Thailand development of Next-Generation Automotive Industry 
 
Result from COP21 meeting in Paris, every country has the commitment to reduce its 
greenhouse gas emissions. Therefore, in 2015, Thailand by the Ministry of Energy has measures 
to reduce energy use intensity, one of which is the measure to reduce energy consumption in 
the transportation sector. By targeting the use of electric vehicles (PHEV and BEV) for  
1. 2 million units by 2036. And at the same time, the Thai government promotes 10 industries, 
which have been identified as high potential future new-growth engines for Thailand.  
These include next-generation automotive industry. 
 
In the initial stage of promoting the Next-Generation automotive industry, the government 
focused on promoting Electric vehicles: EV. In 2017, the cabinet approved the measures to 
support the production of Any Electric Vehicle (xEV). They set the target for the production of 
xEV in the amount of 25 percent of total domestic production by 2036. Furthermore, there 
are measures to promote EV from other government agencies. If they are integrated with 
concrete, it will make the promotion of Next-Generation automotive in Thailand more efficient 
and effective. However, Next Generation automotive is not only an Electric vehicle but also 
included connected and automated vehicle (CAV), as well as shared mobility services. At the 
present time, Thailand has no policies covering all the Next-Generation automotive. If Thailand 
utilizes all of those technologies, we will able to reduce environmental problems, traffic 
congestion, road accidents, and also help people to mobilize efficiently.      
 
Thailand Automotive Institute (TAI), had initiated research on Thailand's future mobility 
industry in order to be the policy recommendations. TAI collaborated with three partners 
which consists of Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy 
Council (NXPO), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), and Faculty 
of Engineering Chulalongkorn University. 
 
The research consists of 3 main parts which are (1) Literature review to obtain related 
information regarding Next-Generation automotive development, including target, policy and 
trend. The information was used as a framework for Thailand policy development. Finally, 
due to the fact that half of Thailand's production is for export. It is essential to realize the 
global market trend. (2) In-depth interviews from stakeholders in the industry which are 
government agencies, car-makers, motorcycle-makers, part-makers, specialists from the 
educational sector, and media. (3) Foresight Workshop to foresee Thailand’s vision on future 
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mobility in 2030 from more than 100 organizations. In addition, we also purposed measures 
to achieve the target.  
 
According to all process of research which took a year to complete, TAI has Thailand’s vision 
on future mobility reflects people’s want to commute smartly or ‘Smart Mobility’, which 
means people can access to mobility in various form of traveling with more convenient, safety, 
environmentally friendly, and also reasonable and affordable price. TAI has announced 
targets in 2030 as ‘To Be a Regional Next-Generation Automotive Production Base by 
producing 2.5 million units, 1.5 million units are for domestic sales, 15% of the 
production are BEV and 60% have Autonomous driving level 3. The vehicles used in 
public transport such as buses, three-wheeled vehicles, and motorcycles are all BEV. As 
a result, TAI has set Ultimate Goal to be a Next-Generation Automotive Production Based 
with High Value-Added Supply Chain by researching and developing along with being a 
high value-added components production base, for instance, battery motor, electronics 
and software, tyre, and lightweight body. 
 
In order to achieve that goal, the government has to drive measures for rapid change by 
establishing the ‘National Automotive Industry Development Committee’ contains prime 
minister or deputy prime minister and related agencies from government, private sector, 
research agencies, and educational sector.  To responsible for coordinating and authorizing to 
drive and monitor the plan including evaluating the performance according to the plan. 
 
Afterward, the government should push promoting measures both using and producing Next-
Generation automotive. In other words, the demand side measure, since the number of 
users is the main factor to create commercial production, the government may consider new 
measures for widespread using Next-Generation automotive. Firstly, by making awareness and 
understanding for consumers in terms of safety, usability, and maintenance. Secondly, 
supporting Next-Generation automotive to be served in the pilot area. Thirdly, giving incentives 
to customers. Lastly, providing related infrastructure such as charging stations, electrical grid, 
telecom network, roads, and traffic signs. The supply-side measure, in the first stage, the 
government should select and elevate the potential entrepreneurs to be ready for the 
changes in the industry because of the government resources are limited. Meanwhile, new 
product and production standards must be defined. Then, research and development 



Page 3 
 

activities are needed for enhancing sustainable competitiveness of the supply chain in the 
commercialize stage. Additionally, in order to achieve the goals, priority and action plans are 
required as the following table. 
 
In the transitioning period, there is a possibility that some of the part-makers could not situate 
themselves to the new supply chain. Therefore, the government may assist them to produce 
other segments, i.e. aftermarket parts, and also support them regarding research capability, 
marketing, and branding. However, this incident could not be avoided so the action plan could 
help the part-makers transform into other related businesses. 
 
The Next-Generation automotive does not only benefit consumers in terms of convenience, 
safety, efficiency, and environmental friendly but also creates a high value-added industry. 
The report found that the value in Next-Generation automotive businesses and services is 
more than USD 1 trillion. Consequently, Thailand should accelerate our own capability to grab 
that enormous revenue. Nevertheless, the achievement depends on the policy implemented 
and collaborated in every sector. 
 

Thailand Automotive Institute has purposed this report to the Office of Industrial Economics, 

Ministry of Industry and other government agencies to encourage the Next-Generation 

automotive as a ‘Smart Mobility’ era. As well as step up to be a regional Next-Generation 

automotive production base with the high value-added supply chain.  
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Summary table of plans that must be completed within 5 years in order to achieve the goals of the Automotive Industry by 2030 
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Urgent actions               
(1) Establish ‘National Automotive Industry Development Committee’ /  /  / / /  / / / Prime Minister  / / 
(2) Reform tax structure related to automotive products   /        /  /  
(3) Define incentive for consumers   /     /   /  /  
(4) Revise rules and regulations for EV charging business       / /   / EGAT /  
(5) Elevate Thai entrepreneur capabilities         / /  BOI / / 
(6) Human resources development (Reskill and Upskill) and prepare new 

skill labor to be ready for the Next-Generation Industry 
          / BOI EEC OHEC TAI / / 

(7) Prepare infrastructure, law, and regulations for the new form of mobility 
business 

/      / /  / / BOI  / / 

1-2 years plans               
(8) Use Next-Generation vehicles in the pilot area / / /  /      / Bangkok Pattaya and  

other Smart Cities 
/ / 

(9) Define new Next-Generation vehicles standards and regulations and 
provide testing facilities 

  /       / 
 TAI /  

(10) Encourage R&D  activities             EEC TAI TSRI / / 
(11) Establish R&D Consortiums to develop Next-Generation vehicle prototype   /  /       EEC TAI TSRI / / 
(12) Define an AV road map     /     / / NAIDC TAI / / 
2-5 years plans               
(13) Preparation for Autonomous vehicles             /  

(13.1)  Define standards and compatibility      /       Ministry Of Justice 
NAIDC 

/  
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(13.2) Create HD Map     /     / /  / / 
(13.3) Define standards related to Connected vehicles with everything 

(V2X) and provide infrastructure for ‘Intelligence Traffic System’ 
  /  / /     / NBTC / / 

(13.4) Develop support infrastructure, i.e. satellite navigation system, and 
related regulations 

    /       NBTC / / 

(13.5) Cybersecurity and data privacy            NBTC /  
(13.6) Set up AV standard, law, and regulations for public use            Ministry Of Justice 

NAVSC RTP 
/  

(14) AV adoption             /  
(14.1) Demonstration of AV in real case   /  /      / EEC Smart city 

NAVSC RTP 
/  

(14.2) AV testing in verified roads   /  /       NAVSC /  
(14.3) Start AV level 3 usage in verified roads            NAVSC RTP /  
(14.4) Zero emission and accident zoning  / /         NAVSC Bangkok 

Pattaya EEC Smart 
City RTP 

/  

Remark:   main responsible institute  
 MHESI: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation  NAIDC: National Automotive Industry Development Committee
 NBTC: National Broadcasting and Telecommunication Commission OHEC: Office of the Higher Education Commission  
 RTP: Royal Thai Police TAI: Thailand Automotive Institute  
 TSRI: Thailand Science Research and Innovation NAVSC: National Autonomous Vehicles Sub-committee  
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บทท่ี 1 ท่ีมาของการดําเนินงาน 
 
1.1 เหตุผลและความจําเปน 

ในอนาคตขางหนา ผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จะสงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ (Mega trends) ตอรูปแบบสังคมและเศรษฐกิจ กลาวคือ เทคโนโลยี ICT ทํา
ใหผูคนสามารถเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียวกันไดงายข้ึน โดยคาดการณวาในป ค.ศ. 2020 ท่ัวโลกจะมีผูใชงาน
อินเตอรเน็ตมากกวา 5 พันลานผูใชงาน (User) ผานอุปกรณกวา 8 หม่ืนลานเคร่ือง ซ่ึงสงผลใหเกิดการคาขาย
และทําธุรกรรมออนไลนเติบโตตามไปดวย อีกท้ังเทคโนโลยี ICT ยังเปนปจจัยผลักดันใหสินคาและบริการตาง ๆ 
มีความอัจฉริยะมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีอยางหลากหลายไดถูกตองและ
รวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจขยายตัว แตเม่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการใช
พลังงาน ทําใหในอนาคตประเทศตาง ๆ ตองคํานึงถึงการรักษาสมดุลของแหลงพลังงาน ตองจัดหาแหลง
พลังงานใหม ๆ และจัดการการใชงานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงขายพลังงานอัจฉริยะ (Smart grid) 
นอกจากน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนํามาซ่ึงการขยายตัวของเมือง (Urbanization) สงผลใหตองมีการ
เดินทางและขนสงสินคาระหวางกัน ท้ังน้ีการเดินทางของผูคนจะเปล่ียนจากการเคล่ือนยายรถไปสูการ
เคล่ือนยายคนหรือสินคา (Mobility) ซ่ึงการเคล่ือนยายน้ี อาจไมใชการขนสงโดยพาหนะในรูปแบบเดิม ๆ แต
การเดินทางจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง อาจใชพาหนะมากกวา 1 ประเภท ซ่ึงหมายความวาพาหนะท่ีใชจะมี
รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยตองมีความอัจฉริยะมากข้ึน ท้ังความสามารถเช่ือมตอกับส่ิงตาง ๆ (Connected) 
หรือความสามารถขับข่ีอัตโนมัติ (Automated) และเหมาะสมกับการใชงานรวมกัน (Shared mobility) และ
ทายท่ีสุด นวัตกรรมการผลิตยานพาหนะจะมุงสู “ศูนย” ไดแก การปลดปลอยมลพิษเปนศูนย ลดการสูญเสีย
ชีวิตและอุบัติเหตุใหเปนศูนย ความผิดพลาดจากการผลิตเปนศูนย 

และในชวง 10 ปท่ีผานมา ท่ัวโลกตองเผชิญกับปญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change) ซ่ึงเกิดจากปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง จากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบตาง ๆ โดยการคมนาคมขนสงมีสวนกอใหเกิดกาซเรือนกระจกมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณท้ังหมด 
สงผลใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ มีแนวโนมจะบังคับใชกฎหมายการควบคุมมลพิษและการปลอยกาซเรือน
กระจกจากยานยนตท่ีเขมงวดมากข้ึนเร่ือย ๆ อาทิ กลุมประเทศในสหภาพยุโรปกําหนดใหรถยนตปลดปลอย
กาซ CO2 ไดไมเกิน 95 กรัมตอกิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2021 ประเทศญ่ีปุนและจีน 114 และ 116 กรัมตอ
กิโลเมตรตามลําดับ ภายในป ค.ศ. 2020 เปนตน ดวยเหตุดังกลาว ผูผลิตรถยนตจึงมีความจําเปนตองพัฒนา
เทคโนโลยียานยนตใหมีคุณสมบัติตามท่ีภาครัฐกําหนด แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
(Internal combustion engine: ICE) ไปสูเปาหมายดังกลาวเปนไปไดยาก ภายใตตนทุนการผลิตท่ีทําใหราคา
จําหนายสามารถแขงขันได ดังน้ันผูผลิตรถยนตจึงปรับไปสูการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตท่ีขับเคล่ือนดวย
มอเตอรไฟฟา ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังรูปแบบท่ีมอเตอรไฟฟาทํางานรวมกับเคร่ืองยนต (Hybrid electric 
vehicle) หรือมอเตอรไฟฟาทํางานเพ่ือขับเคล่ือนเพียงอยางเดียว (Pure electric vehicle) ดังน้ัน จึงเปนท่ีมา
ท่ีทําใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ไดกําหนดเปาหมายปริมาณการใชงานยานยนตไฟฟาในชวงปตาง ๆ เพ่ือไปสูการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในท่ีสุด 

ในป ค.ศ. 2015 ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงาน ประกาศแผนอนุรักษพลังงาน ค.ศ. 2015-2036 
(Energy Efficiency Plan : EEP 2015) ท่ีมีเปาหมายลดความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity) 
ลงรอยละ 30 ในป ค.ศ. 2036 เม่ือเทียบกับป ค.ศ. 2010 ซ่ึงหน่ึงในมาตรการหลักของแผน คือ การใชลดใช
พลังงานในภาคขนสง และการใชยานยนตไฟฟาเปนสวนหน่ึงท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายได โดยมีเปาหมาย
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สงเสริมใหเกิดการใชงานรถยนตไฟฟาประเภทไฮบริดปล๊ักอิน (Plug-in hybrid electric vehicle: PHEV) 
และประเภทแบตเตอร่ี (Battery electric vehicle: BEV) รวมท้ังส้ิน 1.2 ลานคัน ภายในป ค.ศ. 2036 จากน้ัน
ในป ค.ศ. 2017 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยพลังงาน
ไฟฟาในประเทศไทย โดยใหดําเนินการใน 6 เร่ือง ไดแก (1) มาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือสรางอุปทาน (2) 
มาตรการกระตุนตลาดภายในประเทศ (3) การเตรียมความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานการผลิตและ
การใชงาน (4) การจัดทํามาตรฐานรถยนตไฟฟา (5) การบริหารจัดการแบตเตอร่ีใชแลว และ (6) อ่ืน ๆ เชน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมยานยนต ท้ังน้ี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการผลิตยานยนตไฟฟา (Any 
electric vehicle: xEV) รอยละ 25 ของปริมาณการผลิตยานยนตในประเทศ ภายในป ค.ศ. 2036 

ท้ังน้ี จากการกําหนดเปาหมายการใชงานและผลิตยานยนตไฟฟาของประเทศไทยท่ีมีสองเปาหมาย 
ซ่ึงแตกตางกัน สงผลใหในเวลาท่ีผานมาการดําเนินมาตรการตาง ๆ ไมเปนเอกภาพ รวมท้ังยังสรางความสับสน
ใหกับนักลงทุน และยังสรางความกังวลใหกับผูประกอบการไทยถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงไปสูการผลิตยานยนตไฟฟาอีกดวย 

ดวยเหตุดังกลาว ท้ังจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและการกําหนดนโยบายดานยานยนต
สมัยใหมของไทยท่ีไมเปนเอกภาพ สถาบันยานยนตจึงมีแนวคิดจัดทํารายงานการวิจัยถึงทิศทางอุตสาหกรรม
ยานยนตของประเทศไทยในอนาคต เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
1.2 แนวทางดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือใหไดขอมูลทิศทางอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยในอนาคต สถาบันยานยนตไดจัดต้ัง
คณะทํางานรวมดําเนินการ อันไดแก ผูแทนจากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช.) ผูแทนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ผูแทนจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูแทนจากสถาบันยานยนต โดยแนวทางการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก  

สวนท่ี 1 การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ (Literature review) เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม เปาหมายการพัฒนาและประโยชนท่ีจะไดรับจากเทคโนโลยี รวมท้ัง
เปาหมายและการดําเนินนโยบายของประเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับยานยนตสมัยใหม ประการหน่ึงเพ่ือให
ทราบแนวโนมของตลาดยานยนตโลก เน่ืองจากการผลิตยานยนตของไทยกวาคร่ึงเปนไปเพ่ือการสงออก อีก
ประการหน่ึง เพ่ือใชเรียนรูและเปนกรณีศึกษาสําหรับการดําเนินนโยบายภาครัฐของประเทศไทยใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การทบทวนเอกสาร ยังเพ่ือรวมรวมขอมูลถึงการเปล่ียนแปลงของหวงโซมูลคา
ยานยนตในอนาคตอีกดวย 

สวนท่ี 2 การสัมภาษณขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมยานยนตไทย (In-depth 
interview) ไดแก  ผู ผ ลิตรถยนต  ผู ผ ลิตรถจักรยานยนต  ผู ผ ลิตช้ินสวนยานยนต  ผู เ ช่ียวชาญจาก
สถาบันการศึกษา และส่ือมวลชนดานยานยนต รวมท้ังหมด 17 หนวยงาน เพ่ือใหไดขอมูลแนวโนม
อุตสาหกรรมยานยนตไทยในอนาคต รวมท้ังนโยบายและมาตรการตาง ๆ ท่ีภาครัฐดําเนินการ 

สวนท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใชวิธี “คาดการณอนาคต (Foresight)” จาก
ผูมีสวนไดสวนเสียรวมระดมสมองใหไดภาพอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป ค.ศ. 2030 (Scenario) 
และแนวทางดําเนินงานเพ่ือไปสูเปาหมายดังกลาว การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดข้ึนสามคร้ังในเดือน
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พฤศจิกายน 2561 เดือนกุมภาพันธ 2562 และเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนเขารวมประชุมกวา 100 หนวยงาน 

ขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการท้ังสามสวน จะนําเสนอในบทถัดไป โดยบทท่ีสองจะเปนขอมูลภาพรวม
และแนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตโลก ประกอบดวยเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม นโยบายและเปาหมายดาน
ยานยนตสมัยใหมของประเทศตาง ๆ และการเปล่ียนแปลงในหวงโซมูลคาอุตสาหกรรมยานยนต  และบทท่ี
สาม จะกลาวถึงสถานภาพอุตสาหกรรมยานยนตไทยในปจจุบัน ท้ังโครงสรางอุตสาหกรรมและความสามารถ
การแขงขันในปจจุบัน จากน้ันในบทท่ีสี่ จึงเปนภาพอนาคตและเปาหมายอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป ค.ศ 
2030 แลวจึงเปน บทท่ีหา แนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ป ค.ศ. 2030 และบทสรุปในสวน
สุดทาย 
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บทท่ี 2 ภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตโลก 
 
2.1 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตโลกกําลังมุงสูอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ท่ีมุงเนนใน 4 เร่ืองหลัก 
คือ ยานยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา (Electric vehicle: EV) การเช่ือมตอและขับข่ียานยนตอัตโนมัติ 
(Connected and Automated Vehicle: CAV) รวมท้ังแนวโนมการใชงานยานยนตของผูคนจะเปล่ียนไปสู
การใชยานพาหนะรวมกัน (Shared mobility) มากย่ิงข้ึน หรือ รวมเรียกวา A-C-E-S Technology โดย
แนวโนมท้ังส่ีเร่ืองน้ี จะทําใหอุตสาหกรรมยานยนตโดยรวมมีมูลคาสูงข้ึน โดยสวนประกอบในยานยนตท่ีจะ
เติบโตอยางเห็นไดชัด มี 2 ระบบ ไดแก ระบบขับเคล่ือนยานยนตไฟฟาและระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสวน
ใหญจะเก่ียวของกับระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมตาง ๆ ในการเช่ือมตอยานยนต กับส่ิงตาง ๆ 
(Connected) และยานยนตท่ีมีความสามารถขับข่ีอัตโนมัติ (Automated) ในขณะท่ีระบบท่ีเก่ียวของกับ
เคร่ืองยนตจะมีมูลคาลดลง และในระบบอ่ืน ๆ ท่ีเหลืออาจจะทรงตัวหรือปรับลดเล็กนอย 

ท้ังน้ี ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนเร่ืองยานยนตสมัยใหมมาระยะหน่ึงแลว ผานนโยบาย 10 
อุตสาหกรรมเปาหมาย ท่ีเร่ิมจากสงเสริมการผลิตยานยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟากอน แตอยางไรก็ดี 
ประเทศไทยยังควรผลักดันเพ่ิมเติมในสวนของยานยนต ท่ีมีความสามารถขับข่ีอัตโนมัติ (Autonomous 
Vehicle) เทคโนโลยีการเช่ือมตอของยานยนตและส่ิงตาง ๆ (Connected Vehicle) และการใชยานยนต
รวมกันและบริการแบบใหม (Share and Services) ดวย จึงจะครบท้ังระบบทางนิเวศน (Eco System) ของ
ยานยนตสมัยใหม 
 

2.1.1 ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle) 
ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) หมายถึง ยานยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา 

(Motor driven) โดยอาจเปนการขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟาเพียงอยางเดียว หรืออาจทํางานรวมกับ
เคร่ืองยนต โดยแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 
1) ยานยนตไฟฟาพลังงานผสม (Hybrid Electric Vehicle: HEV) หรือไฮบริด เปนยานยนตท่ีใช

เคร่ืองยนตสันดาปภายในทํางานรวมกับมอเตอรไฟฟาเพ่ือขับเคล่ือน โดยสามารถแบงตามรูปแบบ
การทํางานของมอเตอรไฟฟาไดอีก 3 ประเภทยอย ไดแก (1) Micro hybrid (2) Mild hybrid 
และ (3) Full hybrid แบตเตอร่ีไดรับการประจุไฟฟาจากเคร่ืองยนตหลัก 

2) ยานยนตไฟฟาพลังงานผสมแบบเสียบปล๊ัก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) หรือ
ปล๊ักอินไฮบริด เปนยานยนตท่ีมีลักษณะการทํางานคลายกับยานยนตไฮบริด แตมีระบบประจุ
ไฟฟาจากแหลงภายนอกได ซ่ึงสงผลใหยานยนตประเภทน้ีมีความสามารถขับข่ีโดยใชมอเตอร
ไฟฟาเพียงอยางเดียวไดระยะทางมากกวายานยนตไฮบริด 

3) ยานยนตไฟฟาพลังงานแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) เปนยานยนตท่ีใชมอเตอร
ไฟฟาขับเคล่ือนเพียงอยางเดียว โดยไมมีเคร่ืองยนต จึงทําใหมีแบตเตอร่ีขนาดใหญมากกวายาน
ยนตไฟฟาชนิดอ่ืน แตดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหระยะทางว่ิงไดตอการประจุ
ไฟฟาหน่ึงคร้ังยังนอยกวาการใชเคร่ืองยนต ทําใหผูผลิตบางรายติดต้ังเคร่ืองยนตขนาดเล็กเพ่ือ
เพ่ิมระยะทางการใชงาน โดยเคร่ืองยนตดังกลาวมีหนาท่ีปนไฟเพ่ือประจุไฟฟาใหแบตเตอร่ีเ พียง
อยางเดียวเทาน้ัน ซ่ึงเรียกยานยนตไฟฟาประเภทน้ีวา ยานยนตไฟฟาพลังงานแบตเตอร่ีแบบ
ขยายระยะทาง (Range extender battery electric vehicle: REEV) 
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4) ยานยนตไฟฟาพลังงานเซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) ยานยนตประเภทน้ี
ใชมอเตอรเปนกําลังหลักเพ่ือขับเคล่ือนเชนเดียวกับ BEV แตมีแหลงท่ีมาของพลังงานแตกตางกัน 
โดยยานยนตประเภทน้ีจะใชไฮโดรเจนมาทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจน เพ่ือใหไดพลังงานไฟฟา 
(หรือท่ีเรียกวา เซลลเช้ือเพลิง) เพ่ือการขับเคล่ือน และมีแบตเตอร่ีเพ่ือกักเก็บพลังงานไวใชดวย 

 
ผลไดทางสังคมท่ีสําคัญจากการใชงานยานยนตไฟฟา คือ ชวยลดมลพิษตอส่ิงแวดลอม ใน

เร่ืองเสียงและอากาศ อยางไรก็ดี การพิจารณาวาผลไดในเร่ืองอากาศน้ันจะมากหรือนอย ตอง
พิจารณาวาประเทศหน่ึง ๆ มีแหลงท่ีมาของการผลิตพลังงานไฟฟาอยางไรดวย ซ่ึงเปนการคํานวณ
ปริมาณการปลอย CO2 ท่ีครอบคลุมต้ังแตกระบวนการผลิตไฟฟาจนกระท่ังปลอยมลพิษท่ีปลายทอ
ยานยนต (Well-To-Wheel) กลาวคือ หากประเทศใชถานหินเปนเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา ผลไดจาก
การใชงานรถยนตไฟฟาแบบ BEV แทบจะไมมีความแตกตางจากการใชรถเคร่ืองยนตสันดาปภายใน
เลย แตหากประเทศสามารถใชพลังงานทดแทน (Renewable energy) ท่ีเปนพลังงานสะอาด เชน 
แสงแดด ลม น้ัน การใชงานรถยนตไฟฟาแบบ BEV จะปลอย CO2 เพียง 1 ใน 10 ของการใชงานรถ
เคร่ืองยนตสันดาปภายใน สําหรับกรณีประเทศไทยท่ีใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักรวมกับเช้ือเพลิง
อ่ืน ๆ ผลิตไฟฟา พบวา ปริมาณการปลอย CO2 จากรถยนตไฟฟาแบบ BEV มีปริมาณประมาณ

คร่ึงหน่ึงของรถเคร่ืองยนตสันดาปภายใน (รูปท่ี 2-1) จึงอาจกลาวสรุปในเบ้ืองตนไดวา การใชงานยาน

ยนตไฟฟาในประเทศไทยจะชวยลดปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการคมนาคมขนสงได   
 

รูปท่ี 2-1 เปรียบเทียบผลลัพธการปลดปลอย CO2 ของยานยนตไฟฟากับรูปแบบของการผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ 

 
ท่ีมา: คํานวณโดยสถาบันยานยนต 
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2.1.2 การเชื่อมตอและขับขี่ยานยนตอัตโนมัติ (Connected and Automated Vehicle: CAV) 
เน่ืองดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความตองการของผูบริโภคท่ีตองการ

ความสะดวกสบายในการใชงานยานยนตมากย่ิงข้ึน ทําใหผูผลิตยานยนตนําเทคโนโลยีการเช่ือมตอ
ยานยนตกับส่ิงตาง ๆ (Connected vehicle) มาใชในยานยนตมากย่ิงข้ึน อาทิ การใชแอพพลิเคช่ัน
ส่ังการรถยนตจากภายนอก  การเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตเพ่ือใชในระบบนําทาง ระบบใหความบันเทิง
และอํานวยความสะดวกตาง ๆ (Infotainment) ในรถ เปนตน อยางไรก็ดี การเช่ือมตอดังกลาว 
นอกจากจะอํานวยความสะดวกแกผูใชงานแลว ยังถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาการทํางานของยานยนตใหมี
ความสามารถขับข่ีอัตโนมัติ (Automated vehicle) ไดอีกดวย 

การเชื่อมตอยานยนตกับสิ่งตาง ๆ (Connected vehicle) จําแนกไดดังน้ี 
V2V Vehicle-to-Vehicle ยานยนตท่ีเช่ือมตอกับยานยนตคันอ่ืน ๆ 
V2I Vehicle-to-Infrastructure ยานยนตท่ีเช่ือมตอกับโครงสรางพ้ืนฐาน 
V2P Vehicle-to-Pedestrian ยานยนตท่ีเช่ือมตอกับผูเดินถนน 
V2G Vehicle-to-Grid ยานยนตท่ีเช่ือมตอกับระบบจายไฟฟา 
V2H Vehicle-to-Home ยานยนตท่ีเช่ือมตอกับอาคารท่ีพักอาศัย 
V2X Vehicle-to-Everything ยานยนตท่ีเช่ือมตอกับทุกส่ิงท่ีกลาวไปขางตน 

ยานยนตขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) แบงระดับออกไดเปน 6 ระดับ ต้ังแต 
0-5 ตามความสามารถขับข่ีไดดวยตนเองของยานพาหนะ ดังน้ี 

ระดับท่ี 0 ผูขับข่ี ควบคุมยานพาหนะเองท้ังหมด 
ระดับท่ี 1  รถยนตมีระบบชวยเหลือผูขับข่ี (Assist) ซ่ึงผูขับข่ีและระบบควบคุมรถยนต เชน ระบบ

ชวยขับ (Adaptive Cruise Control) ท่ีคนขับเปนผูควบคุมพวงมาลัย และระบบเปน
ผูควบคุมความเร็วของรถเพียงอยางเดียว หรือระบบชวยจอด (Park assist) ท่ีคนขับ
เปนผูควบคุมความเร็ว ในขณะท่ีระบบเปนผูควบคุมการเล้ียวจอดเทาน้ัน เปนตน 

ระดับท่ี 2 รถยนตท่ีมีระบบเปนผูควบคุมรถยนต ดานการเรง การเบรก และการบังคับเล้ียว
มากกวา 1 ดานข้ึนไป แตอยางไรก็ตามการควบคุมรถยนตยังเปนหนาท่ีหลักสําหรับ
คนขับอยู เชน ระบบจอดรถยนตอัตโนมัติ (Automate Parking System) ท่ีผูขับข่ีมี
หนาท่ีเพียงเปล่ียนเกียรของรถยนตใหสอดคลองกับการเคล่ือนท่ีเขาจอดตามท่ีระบบ
รองขอ 

ระดับท่ี 3 ระบบเปนผูควบคุมรถยนตไดเองในพ้ืนท่ีมีการควบคุมเฉพาะ หรือสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับระบบ เชน ระบบ Auto Pilot หรือระบบขับเคล่ือนอัตโนมัติในขณะท่ี
การจราจรติดขัด โดยท่ีผูขับข่ีไมจําเปนตองเฝาระวังระบบตลอดเวลา ซ่ึงหมายถึงผูขับ
สามารถทํากิจกรรมอ่ืน เชน พิมพขอความทางโทรศัพท ดูโทรทัศน ได แตคนขับทํา
หนาท่ีเฝาระวังการขับข่ีของระบบ และสามารถเขาควบคุมรถยนตไดทันทีเม่ือระบบไม
สามารถควบคุมรถไดอยางเหมาะสม  

ระดับท่ี 4 ระบบสามารถควบคุมรถยนตไดท้ังหมด ซ่ึงการใชการควบคุมในระดับน้ี ไมจําเปนตอง
ขับข่ีในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดหรือในสถานการณเฉพาะ สามารถใชในสถาพการจราจร
โดยท่ัวไป และหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบจะสามารถควบคุมรถใหเหมาะสม เชน ใช
ระบบเบรกฉุกเฉิน ได และผูขับข่ีสามารถเขาควบคุมรถตอได   
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ระดับท่ี 5 ระบบสามารถควบคุมรถได เองท้ังหมด ไมมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ีใชงาน และไม
จําเปนตองมีผูขับข่ีเฝาระวังแมกระท่ังเร่ืองความปลอดภัย เชน Robot Taxi  

การใชงานยานยนตท่ีมีระบบขับข่ีอัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เม่ือรถแตละคันสามารถส่ือสาร
กันเอง เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังส่ือสารกับส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยูในสภาพแวดลอมได (Connected 
mobility) อาทิ การส่ือสารกับระบบสัญญาณจราจร เพ่ือประโยชนในดานการจัดการจราจร เช่ือมตอ
กับกับสถานีประจุไฟฟา เพ่ือการวางแผนการใชพลังงาน หรือการเช่ือมตอกับหนวยงานกูภัย กรณีท่ี
รถยนตเกิดอุบัติเหตุ เปนตัน ซ่ึงปจจุบันผูผลิตรถยนตไดเร่ิมนําเทคโนโลยีการส่ือสารมาใชงานกับยาน
ยนตแลว โดยการเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตและดาวเทียม เพ่ือใชกับระบบแผนท่ีนําทาง และความ
บันเทิงตาง ๆ แกผูโดยสาร ดังน้ัน เทคโนโลยีการเช่ือมตอ (Connected) และขับข่ีอัตโนมัติ 
(Automated) จึงมักจะมาคูกัน  

การทํางานของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ดังน้ี สวนแรก คือสวนท่ี
เปนอุปกรณตรวจจับตาง ๆ (Sensor) ท่ีทําหนาท่ีตรวจจับส่ิงแวดลอมรอบรถ เชน กลอง Radar Lidar 
และรับขอมูลจากโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) เชน ขอมูลตําแหนงสถานท่ี การอานปายจราจร
ตาง ๆ และเม่ือไดขอมูลเหลาน้ีมาแลวจะนําไปสูการทํางานใน สวนท่ีสอง ทําหนาท่ีประมวลผลวา
รถยนตจะขับข่ีอยางไรใหปลอดภัย รวมถึงการขับเคล่ือนไปในเสนทางท่ีเหมาะสม โดยการคํานวณ
เสนทางและวางแผนการขับอยางเหมาะสมกับสถานการณในขณะน้ัน และจากน้ันสวนท่ีสาม เม่ือ
ระบบคํานวณวาจะไปอยางไร ทางไหนอยางปลอดภัยแลว ระบบจะควบคุมรถไปตามเสนทางท่ี
วางแผนไว โดยควบคุมความเร็วและทิศทางของรถ ไดแก ควบคุมระบบขับเคล่ือน ระบบเบรก และ
ระบบพวงมาลัย  

การพัฒนายานยนตขับข่ีอัตโนมัติ จะทําใหเกิดช้ินสวนและอุปกรณใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนในรถยนต

และมีจํานวนคอนขางมาก (รูปท่ี 2-2) ทําใหมีสัดสวนมูลคาสูงในรถยนตหน่ึงคัน อยางไรก็ดี ผูผลิต

สวนประกอบเหลาน้ีอาจเปนผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตเดิม หรืออาจเปนผูผลิตท่ีมาจาก
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอร การส่ือสาร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซ่ึงหากเปนเชนน้ัน 
มูลคาช้ินสวนท่ีเพ่ิมข้ึนอาจจะไมไดอยูในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตอีกตอไป 

 

รูปท่ี 2-2 ช้ินสวนและอุปกรณท่ีนํามาใชในยานยนตขับข่ีอัตโนมัติของบริษัทตาง ๆ 

 
ท่ีมา: : Autonomous Vehicle Sensors Conference, June 26 2018, San Jose 
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2.1.3 การใชยานพาหนะรวมกัน (Shared mobility) 
ในอนาคต โลกจะเกิดการเปล่ียนแปลงหลายมิติ โดยหน่ึงแนวโนมอนาคต (Mega trend) ท่ี

สําคัญคือ Urbanization หรือการขยายตัวของเมืองและวิถีชีวิตของประชากรในเมืองใหญ โดยใน
ปจจุบันมีประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองประมาณรอยละ 51 ของประชากรท้ังหมด แตภายในป ค.ศ. 
2050 จํานวนดังกลาวจะเพ่ิมเปนรอยละ 70 ท้ังน้ีผลจาก Urbanization จะทําใหเกิดเมืองขนาดใหญ 
ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีผูอยูอาศัยขนาด 10 ลานคนข้ึนไป หรือท่ีเรียกวา Mega City เม่ือเขตเมืองขยายมาก
ข้ึน จะเกิดความแออัดมากข้ึนตามไปดวย ดังน้ันการดํารงชีวิตของผูคนจึงเปล่ียนแปลงไป สินคาและ
บริการตาง ๆ ตองรองรับวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ดวยความจํากัดของพ้ืนท่ีเมือง ทําใหการใชงานยาน
ยนตจะเปล่ียนรูปแบบจากการเคล่ือนยายรถ (Transportation) ไปสูการเคล่ือนยายคน (Mobility) 
กลาวคือ ผูคนเลือกจะเปนเจาของพาหนะลดลง แตจะใชบริการขนสงสาธารณะตาง ๆ ท่ีทําใหไปสู
จุดหมายไดรวดเร็วท่ีสุด ทําใหอัตราการถือครองรถยนตลดลง การใชงานรถยนตรวมกัน (Shared 
mobility) จะมีบทบาทมากข้ึน และอาจสงผลใหรูปลักษณของรถยนตท่ีใชรวมกันแตกตางไปจาก
รถยนตท่ีใชในปจจุบัน ซ่ึงการใชงานรถยนตรวมกัน จะทําใหอัตราการถือครองรถยนตสวนบุคคลลดลง 
ผูบริโภครถยนตท่ีมีลักษณะเปนลูกคารายบุคคลจะลดลง เปล่ียนมาเปนผูประกอบการใหบริการการใช
งานรถยนตรวมกัน (Shared mobility) แตอยางไรก็ตาม เม่ือมีความนิยมใชงานรถยนตรวมกันมาก
ข้ึน จะทําใหอัตราการใชงานรถยนตตอคัน (Utilization) มากข้ึน สงผลใหอัตราการเปล่ียนรถยนต 
(Vehicle Turnover) จะเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 

การใชยานพาหนะรวมกันสามารถเกิดข้ึนไดกับยานพาหนะทุกประเภท อาทิ รถจักรยาน 
จักรยานยนต รถยนต รถโดยสาร และมีรูปแบบการใชงานท่ีหลากหลาย โดยอาจจําแนกเปนประเภท
ใหญ ๆ ได 3 ประเภท ดังน้ี 

1) ระบบขนสงมวลชน (Mass transit) ไดแก รถตูและรถโดยสารประจําทาง 
2) แบบเปนผูโดยสาร (Ride sharing) ไดแก รถเชาท่ีจางคนขับ (Private hire) รถแท็กซ่ี การน่ัง

รวมทางไปกับผูอ่ืน (Car pool) 
3) แบบเปนผูขับข่ี (Drive sharing) ไดแก รถท่ีเชาขับท้ังแบบท่ีตองคืน ณ จุดท่ีกําหนด (Station 

based) หรือแบบคืนท่ีใดก็ได (Free floating)  
โดยประเภทท่ี 2 และ 3 สามารถจําแนกเปนประเภทยอยไดอีกวา ยานพาหนะคันน้ันมีเจาของเปน
บุคคลท่ัวไปหรือเปนนิติบุคคล 

 
2.1.4 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและประโยชนการใชงาน  

จากคุณสมบัติและขอดีของเทคโนโลยี A-C-E-S ท่ีกลาวไปขางตน พบวา แตละเทคโนโลยีมี
บทบาทและความสามารถท่ีจะสรางประโยชนบางอยางใหกับสังคมได กรณียานยนตไฟฟาเปนท่ีแนชัด
วาสามารถชวยแกไขปญหาส่ิงแวดลอมทางเสียงและอากาศได กรณียานยนตท่ีมีความสามารถ
เช่ือมตอหรือความสามารถขับข่ีอัตโนมัติมาใชงาน จะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการขับข่ีมากย่ิงข้ึน 
รวมท้ังชวยลดปญหาจราจรได โดยหากนําเทคโนโลยีท้ังสามมาใชงานรวมกัน ประกอบกับการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบไปสูการใชยานพาหนะรวมกันมากย่ิงข้ึน จะทําใหผลไดของการนําเทคโนโลยีมาใช

มีประโยชนมากย่ิงข้ึน (รูปท่ี 2-3) ตัวอยางเชน ในประเทศสิงคโปรท่ีทดลองนํายานยนตไฟฟาท่ี

สามารถขับข่ีอัตโนมัติในระดับ 5 มาใชงานสําหรับขนสงสาธารณะ สงผลใหเกิดการใชพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 กลาวโดยสรุปไดวา ยังไมมีเทคโนโลยีตัวใดตัวหน่ึงท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดทุก
เร่ือง ดังน้ัน ประเทศไทยจึงตองพิจารณาเร่ืองเหลาน้ีรวมกันเพ่ือสรางอนาคตของประเทศ โดย
นอกจากจะคํานึงถึงประโยชนดานการใชงานแลว ยังตองคํานึงถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ี
เก่ียวของท่ีอาจไดรับผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวมท้ังตองเรงสร าง
ความสามารถการแขงขันเพ่ือชวงชิงมูลคาทางธุรกิจของเทคโนโลยีท่ีจะเกิดใหมใหได 

 

รูปท่ี 2-3 ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการนําเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมมาใช 

 
ท่ีมา: Transportation Research Board of the National Academics, USA (2017) 
   
2.2 นโยบายและเปาหมายดานยานยนตสมัยใหมของประเทศตาง ๆ 

เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคขนสง รถยนตท่ีผลิตข้ึนใหมจําเปนตองมีอัตราการใช
เช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน หรืออัตราการใชเช้ือเพลิงเฉล่ียของรถยนตตองลดลงจาก 8.3 ลิตรตอ 100 
กิโลเมตร ในป ค.ศ. 2005 เปน 4.2 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร ในป ค.ศ. 2030 ผลดังกลาว ทําใหประเทศตาง ๆ 
จึงตองกําหนดกฎระเบียบการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษจากยานยนตเขมงวดมาก ย่ิงข้ึน ท้ังน้ี การ
กําหนดการใชพลังงานและปลอยกาซเรือนกระจก มักดําเนินการผานการกําหนดมาตรฐานการใชพลังงาน 
(Fuel economy) ซ่ึงปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ท่ีบังคับใชมาตรการกําหนดอัตราการใชพลังงานแลวหลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมยุโรป ญ่ีปุน จีน บราซิล เม็กซิโก ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย รวมท้ัง
ประเทศไทยและประเทศสวนใหญ มักใชวิธีท่ีเรียกวา CAFE (Corporate Average Fuel Economy)  หรือวิธี
คํานวณคาการใชพลังงานรถยนตโดยเฉล่ียของผูผลิตรถยนตแตละรายท่ีจําหนายในตลาดน้ัน ๆ และมีเปาหมาย
คาการใชเช้ือเพลิงจําแนกตามขนาดหรือนํ้าหนักรถยนต โดยประเทศตาง ๆ มีเปาหมายของอัตราการใช

พลังงานในยานยนต ดังรูปท่ี 2-4 แตอยางไรก็ตาม ดวยเทคโนโลยียานยนตท่ีทําใหรถท่ีใชเคร่ืองยนตขับเคล่ือน 

(Internal combustion engine: ICE) มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงข้ึน ในขณะท่ีตนทุนการผลิตยังแขงขัน
ได เปนเร่ืองท่ีทําไดยาก จึงทําใหผูผลิตหลายรายนํารถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา (Motor driven) 
วางจําหนาย เพ่ือทําใหคาเฉล่ียการใชพลังงานรวมอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
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รูปท่ี 2-4 เปาหมายอัตราการใชพลังงานในยานยนตของประเทศตาง ๆ 

 
ท่ีมา: Kosuke (2017). Development of fuel economy regulations and impact on automakers. 
 

จากแรงกดดันดานการควบคุมปริมาณการปลอย CO2 และแนวโนมการพัฒนายานยนตของผูผลิตไปสู
ยานยนตไฟฟา ทําใหประเทศตาง ๆ กําหนดเปาหมายปริมาณการใชงานยานยนตไฟฟาในชวงระยะเวลาตาง ๆ 
รวมท้ังกําหนดชวงเวลายกเลิกการใชงานรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตสันดาปภายใน (ICE Ban) โดยเร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 
2025 เปนตนไป นอกจากน้ี ประเทศสมาชิก International Energy Agency (IEA) จํานวน 10 ประเทศ ได
เขารวมโครงการ EV 30@30 เพ่ือต้ังเปาหมายการจําหนายรถยนตไฟฟาแบบเสียบปล๊ัก2-1 (PEV) ใหมีสัดสวน
รอยละ 30 ของปริมาณการจําหนายรถยนตท้ังหมด เพ่ือเปนการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกให
สอดคลองกับเปาหมาของขอตกลงปารีส (Paris agreement) ซ่ึงจากนโยบายในปจจุบันไมสามารถทําใหบรรลุ
เปาหมายได ในเวลาเดียวกัน บางประเทศไดเร่ิมศึกษาการนํายานยนตท่ีมีความสามารถขับข่ีอัตโนมัติมาใชงาน 
ซ่ึงนอกจากจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานแลว ยังชวยเพ่ิมความปลอดภัยและความสะดวกสบายใน
การขับข่ีไดอีกดวย (รูปท่ี 2-5) 

 
  

                                            
2-1 ประกอบไปดวย รถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปล๊ัก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) และ รถยนตไฟฟาแบตเตอร่ี (Battery Electric 
Vehicle, BEV) 
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รูปท่ี 2-5 เปาหมายการใชงานยานยนตสมัยใหมของประเทศตาง ๆ 

 
 

ท้ังน้ี ไดนําตัวอยางการกําหนดนโยบายดานยานยนตสมัยใหมของประเทศตาง ๆ โดยจําแนกเปนสอง
กลุมใหญ ไดแก กลุมประเทศท่ีเปนเจาของเทคโนโลยี ซ่ึงเปนผูกําหนดทิศทางเทคโนโลยียานยนต และกลุม
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท่ีตองการเปนฐานการผลิตยานยนตสมัยใหม ซ่ึงอาจจะเปนคูแขงของประเทศไทย
ในอนาคตได โดยรายละเอียดนโยบายของประเทศตาง ๆ มีดังน้ี 
 

กลุมประเทศท่ีเปนเจาของเทคโนโลยี 
2.2.1 ประเทศจีน 

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศจีนเร่ิมตนต้ังแตทศวรรษท่ี 1960 และเติบโตอยางกาว
กระโดดในชวงทศวรรษท่ี 2000 ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศจีนเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลก (WTO) 
กระท่ังปจจุบันท่ีประเทศจีนเปนผูผลิตรถยนตจํานวนมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงการผลิตเกือบท้ังหมดเปนไป
เพ่ือตอบสนองอุปสงคในประเทศ อยางไรก็ดี แมวาประเทศจีนจะพึงพอใจกับอุตสาหกรรมยานยนตท่ี
เติบโตอยางตอเน่ือง แตน่ันทําใหประเทศจีนตองเผชิญกับความตองการพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน ปญหา
มลพิษทางส่ิงแวดลอม ปญหาการจราจรแออัด และความตองการดานจราจรท่ีปลอดภัยมากข้ึนตาม
ไปดวย ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหในเดือนตุลาคม 2015 รัฐบาลจีนประกาศแผนท่ีนําทางทางเทคโนโลยี 
(Technology roadmap) ยานยนต ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบาย “Made in China 2025” เพ่ือการ
ลดใชพลังงานและลดมลพิษทางส่ิงแวดลอมในยานยนต โดยแบงการดําเนินการเปน 3 ระยะ (ป ค.ศ. 
2020 2025 และ 2030) ใน 3 เร่ือง ดังน้ี  
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(1) ยานยนตประหยัดพลังงาน (Energy-saving vehicles) รัฐบาลกลางกําหนดอัตราส้ินเปลือง
พลังงานสําหรับรถยนตน่ังท่ีผลิตข้ึนใหมทุกประเภทท่ีภายในป ค.ศ. 2020 ตองมีอัตรา
ส้ินเปลืองพลังงาน 5 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร จากน้ันภายในป ค.ศ. 2025 อัตรา 4 ลิตรตอ 
100 กิโลเมตร และภายในป ค.ศ. 2025 อัตรา 3.2 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร รวมท้ังมีเปาหมาย 
เพ่ิมสัดสวนรถยนตประหยัดพลังงานท่ีเปนตราสินคาของตัวเองใหเปนรอยละ 40 ของรถยนต
ท่ีจําหนายท้ังหมด และตองผลิตช้ินสวนสําคัญในประเทศใหไดรอยละ 50 ของช้ินสวนท้ังหมด  

(2) ยานยนตสมัยใหม (New-energy vehicles: NEV) ประกอบดวย รถ BEV PHEV และ FCEV 
ซ่ึงรัฐมีเปาหมายเพ่ิมจํานวนรถยนตดังกลาวใหได 1 ลานคัน ภายในป ค.ศ. 2020 และเพ่ิม
เปน 3 ลานคัน ในป ค.ศ. 2025 

(3) การนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือเช่ือมโยงยานยนตเขาดวยกัน (Connected vehicles) 
ประเทศจีนมีเปาหมายเพ่ิมสัดสวนรถยนตท่ีใชงานระบบชวยขับข่ี (Driver-assistance 
vehicle) และรถก่ึงขับข่ีอัตโนมัติ (Partially-automated vehicle) ใหเปนรอยละ 50 ของ
ปริมาณรถยนตท่ีใชงานท้ังหมด ภายในป ค.ศ. 2020 
ประเทศจีนมุงหวังวาจะสามารถเพ่ิมปริมาณยานยนตท่ีประหยัดพลังงานหรือใชพลังงาน

ทางเลือกใหเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังยังมีแผนดําเนินการระบบจราจรอัจฉริยะ ท่ีจะชวยแกปญหาความ
แออัดของการจราจร และปญหาดานความปลอดภัยจากการจราจรอีกดวย ย่ิงไปกวาน้ัน รัฐบาลกลาง
ยังจะดําเนินการสงเสริมการผลิตรถยนตและช้ินสวน ใหมีความสามารถแขงขันเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนา
และผลิตช้ินสวนยานยนตท่ีสําคัญ และสามารถสรางตราสินคาของตนเองใหเปนท่ียอมรับในระดับ
สากลได 

หากจีนจะประสบความสําเร็จตามท่ีตองการน้ัน จะตองมีการลงทุนในทุก ๆ ดาน ดวยมูลคาท่ี
สูง ดังน้ันรัฐบาลจีนจึงสนับสนุนท้ังดานการวิจัยและพัฒนา การสรางมาตรฐาน การต้ังศูนยทดสอบ
พ้ืนท่ีนํารองใชงาน และการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ นอกจากน้ียังใหเงินอุดหนุนเพ่ือ
สนับสนุนใหประชาชนใชงานยานยนตสมัยใหมดวย  

ในดานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ บริษัทดานเทคโนโลยีของจีนรวมท้ังบริษัทรถยนตไดลงทุนวิจัย
พัฒนาจํานวนมาก มีท้ังการพัฒนาแพลตฟอรมของระบบขับข่ีอัตโนมัติในข่ือโครงการ Apollo โดย
บริษัท Baidu และจัดต้ังศูนยทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศ เชน เซียงไฮ เทียนสิน เปนตน 
และไดทดสอบจริงในหลายเมืองในประเทศจีน  

 
2.2.2 ประเทศในกลุมทวีปยุโรป 

เพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงปารีส (Paris agreement) เร่ืองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
ในเดือนมิถุนายน 2016 สหภาพยุโรปจึงไดมีนโยบายมุงไปสูเศรษฐกิจแบบคารบอนตํ่า โดยหน่ึงในการ
ดําเนินงานเพ่ือไปสูเปาหมายดังกลาว คือ การประกาศยุทธศาสตรการคมนาคมและขนสงแบบ
คารบอนตํ่า (Low-Emission Mobility Strategy) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการเร่ืองการคมนาคม
และขนสงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และในขณะเดียวกันยังทําใหสหภาพยุโรปคงความสามารถการ
แขงขันทางอุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงในเวลาตอมาคณะกรรมาธิการยุโรป ไดประกาศมาตรการเพ่ือ
ไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมาตรการแรกประกาศในเดือนพฤษภาคม 2017 ภายใตช่ือ “Europe on 
the Move Package” และถูกปรับปรุงอีกคร้ังในเดือนกันยายน 2017 ภายใตช่ือ “Clean mobility 
package” ซ่ึงตองการใหยุโรปเปนผูนําดานนวัตกรรมยานยนต ระบบดิจิตอล และลดการปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซด โดยใน Clean mobility package ประกอบดวยมาตรฐานการปลอย CO2 การ
สงเสริมการใชงานยานยนตสะอาด เชน การใชงานในรถยนตของภาครัฐ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเช้ือเพลิงทดแทน การสงเสริมการใชขนสงสาธารณะหลายประเภทรวมกัน และการสงเสริมการ
ผลิตแบตเตอร่ี 

ปจจุบันสหภาพยุโรปกําหนดเปาหมายการปลอย CO2 เฉล่ียของผูผลิตรถยนตแตละรายท่ี 
130 กรัมตอกิโลเมตร และคณะกรรมาธิการยุโรปต้ังเปาหมายลดปริมาณการปลอย CO2 ในยานยนต
ใหมท่ีเปนยานยนตขนาดเล็ก (Light duty vehicle) ใหไดรอยละ 15 ป ค.ศ. 2025 และรอยละ 30 
ในป ค.ศ. 2030 ซ่ึงดําเนินการโดยกําหนดมาตรฐานการปลอย CO2 สําหรับรถยนตน่ังและรถตูท่ีอัตรา 
95 และ 147 กรัมตอกิโลเมตร ตามลําดับ โดยอางอิงการทดสอบแบบ New European Driving 
Cycle (NEDC) ภายในป ค.ศ. 2021 แลวหลังจาก น้ันจะเปล่ียนไปอางอิงการทดสอบแบบ 
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) และหากไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดได รถแตละคันจะตองเสียคาปรับ 95 ยูโรตอกรัม CO2 ตอกิโลเมตรท่ีเกินจากคาท่ี
กําหนด อยางไรก็ตามดวยแผน Low-emission mobility ท่ีประกาศไวในป ค.ศ. 2016 ท่ียุโรป
ตองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคขนสงใหลดลงไมนอยกวารอยละ 60 ภายในป ค.ศ. 2050 
จึงสงผลใหภายหลังป ค.ศ. 2030 มาตรฐานการปลอย CO2 ของยุโรปจะเขมงวดมากข้ึนอีก  

นอกจากการกําหนดมาตรฐานการปลอย CO2 แลว หลายประเทศในยุโรปยังไดประกาศหาม
จําหนายรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตสันดาปภายใน (ICE) ในอนาคตอันใกลน้ีดวย อาทิ นอรเวยเร่ิมบังคับใช
ในป ค.ศ. 2025 เยอรมนีและเนเธอรแลนดเร่ิมบังคับใชในป ค.ศ. 2030 ฝร่ังเศสและสหราชอาณาจักร
เร่ิมบังคับใชในป ค.ศ. 2040 เปนตน 

ในดานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ ประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศไดออกกฎหมาย และ
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับรถยนตขับข่ีอัตโนมัติดวย เชน ประเทศเยอรมนีออกขอกําหนด อนุญาตใหผู
ขับข่ีสามารถใชงานรถยนตอัตโนมัติในระดับท่ี 3 และ 4 ได และในสหราชอาณาจักรถึงแมวาจะไมมี
กฎหมายหามทดสอบรถยนต อัตโนมัติบนถนน แต Centre for Connected & Autonomous 
Vehicle (CCAV) ไดตีพิมพคูมือ Code of Practice: Automated vehicle trialling เพ่ือเปนแนวทาง
ในการทดสอบรถยนตอัตโนมัติ พรอมกับผลักดันใหทบทวนขอกฎหมายตาง ๆ เพ่ือรองรับการใชงาน 
CAV ในอนาคตอีกดวย 

นอกจากน้ี สหราชอาณาจักร ยังใหความสําคัญกับการทําวิจัยและพัฒนา โดยมีการใหทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาต้ังแตป ค.ศ. 2014 สงผลใหมีโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนกวา 70 
โครงการ และมีหนวยงานเขารวมมากกวา 200 หนวยงาน โดยหัวขอการทําวิจัยและพัฒนา
ประกอบดวย เทคโนโลยียานยนต การใชงานในยานพาหนะท่ีไมใชรถยนต การเช่ือมตอส่ือสารและ
ความปลอดภัย โครงสรางพ้ืนฐาน มาตรฐานและการทดสอบ และรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

 
2.2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเปนอีกประเทศท่ีกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานและการปลอย CO2 โดย
มาตรฐานฉบับใหม มีผลบังคับต้ังแตป ค.ศ. 2017-2025 โดยมีคาเปาหมายท่ีแตกตางกันระหวาง

รถยนตน่ังและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Light truck) (ตารางท่ี 2-1) แตอยางไรก็ตาม รัฐบาลทรัมปมี

แนวโนมจะลดความเขมงวดของมาตรฐานดังกลาวลง ดวยเห็นวามาตรฐานดังกลาวมีความเขมงวด
มากเกินไป โดยขอกําหนดฉบับใหมจะบังคับใชกับรถยนตท่ีวางจําหนายในป ค.ศ. 2022-2025 ดังน้ัน 
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ดวยแนวโนมการผอนคลายขอกําหนดดังกลาว จึงอาจทําใหแนวโนมการเติบโตของยานยนต ท่ีใช
มอเตอรขับเคล่ือนในสหรัฐฯ ชากวาภูมิภาคอ่ืน ๆ 

 

ตารางท่ี 2-1 ขอกําหนดอัตราการใชเช้ือเพลิงและอัตราการปลอย CO2 ของสหรัฐอเมริกา 

ขอกําหนด ป ค.ศ. 
2016 

ป ค.ศ. 
2021 

ป ค.ศ. 
2025 

อัตราการใชเช้ือเพลิง (ไมลตอแกลลอน)    
รถยนตน่ัง 37.8 46.1 55.3 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 28.8 32.6 39.3 
อัตราการปลอย CO2 (กรัมตอไมล)    
รถยนตน่ัง 225 172 143 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 298 249 203 

ท่ีมา: International Energy Agency (2016). Global Ev Outlook 2016 Beyond One Million 
Electric Cars. 

 
แตอยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2013 รัฐตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 10 รัฐ ไดแก 

แคลิฟอรเนีย คอนเนคติกัต แมร่ีแลนด แมสซาชูเซตส นิวยอรค โอเรกอน โรดไอแลนด และเวอรมอต 
ลงนามในขอตกลง (MOU) กอต้ัง ZEV Program Implementation Task Force โดยมีจุดประสงค
เพ่ือรวมมือกัน สนับสนุนการสรางตลาดรถยนตท่ีไมปลดปลอยมลภาวะ (Zero Emission Vehicle: 
ZEV) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายมีรถยนต ZEV สะสมบนถนน 3.3 ลานคัน ในป ค.ศ.2025 รวมถึง
แผนการทําวิจัย เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป ซ่ึงโครงการน้ีไดดําเนินการ
ภายใตแผนปฏิบัติการ ป ค.ศ. 2018-2020 โดยมีแนวทางสงเสริม ZEV ใน 5 ดาน ไดแก (1) การให
ความรูแกผูบริโภค (2) ลงทุนและสงเสริมใหติดต้ังอุปกรณประจุไฟฟาในท่ีสาธารณะ (3) ใหสิทธิ
ประโยชนแกผูบริโภคท่ีซ้ือรถ ZEV (4) ใหสิทธิประโยชนแกหนวยงานของรัฐท่ีเปล่ียนจากรถยนต
เคร่ืองยนตสันดาปภายในเปนรถยนต ZEV และ (5) สราง Platform ท่ีสนับสนุนตัวแทนจําหนาย
รถยนตท่ีเปนผูนําในการจําหนายรถยนต ZEV 

นอกจากนโยบายดานยานยนตไฟฟาแลว ในสหรัฐอเมริกายังมีการเคล่ือนไหวเพ่ือสงเสริมการ
ใชงานรถยนตอัตโนมัติอีกดวย แตอยางไรก็ตามการเคล่ือนไหวดังกลาวเปนการสงเสริมใหเกิดการใช
งานรถยนตอัตโนมัติดวยความปลอดภัย ผานคูมือ Automated Driving System 2.0 ของ National 
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) เปนคูมือท่ีแสดงใหเห็นถึงตัวแปรสําคัญในการ
ออกแบบระบบรถยนตอัตโนมัติเพ่ือใหผูผลิตมีกรอบในการออกแบบใหระบบสามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัย และสามารถประเมินระบบของตนเองไดวามีความปลอดภัยมานอยเพียงใดใหผูบริโภคไดรับ
รู โดยการกระทําดังกลาวยังไมประกาศเปนขอบังคับ นอกจากน้ี ในปจจุบันแตละรัฐในสหรัฐอเมริกา
เร่ิมดําเนินการรางขอกําหนดเก่ียวกับการติดต้ังหรือใชงานระบบอัตโนมัติ โดยคูมือ Automated 
Driving System 2.0 มีสวนท่ีจะชวยแนะนําใหแตละรัฐสามารถรางขอกําหนดไดอยางเหมาะสมอีก
ดวย  

ในป ค.ศ. 2018 NHTSA ออกคูมือ Automated Vehicles 3.0: Preparing for the future 
of transportation ซ่ึงเปนคูมือเชิงขอเสนอแนะความรับผิดชอบขององคกรท่ีมีสวนเก่ียวของ และ
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แนะนําแผนเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับรถยนตอัตโนมัติ ดังน้ี (1) กระตุน และสรางการ
รับรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคสาธารณะ (2) สนับสนุนแนวทางการดําเนินการ และขอแนะนําเชิง
นโยบายเพ่ือสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสีย (3) สนับสนุนดานมาตรฐาน (4) ทําการวิจัยมุงเปาไปท่ี
เทคโนโลยีเปาหมาย (5) ปรับเปล่ียนกฎขอบังคับใหมีความทันสมัย 

ปจจุบันสหรัฐอเมริกา มีการออกขอกําหนดเก่ียวของกับรถยนตอัตโนมัติ โดย 7 รัฐ เปน
ขอกําหนดในระดับการลงนามคําส่ังของฝายบริหารของรัฐ (Executive Order) ออกเปนขอกฎหมาย 
(Enacted Registration) 26 รัฐ และมีขอกําหนดท้ัง 2 รูปแบบอีก 4 รัฐ รวมเปน 37 รัฐ ท่ีอนุญาตให
รถยนตอัตโนมัติว่ิงบนถนนได โดยมีรัฐเนวาดา เปนรัฐแรกท่ีอนุญาต นอกจากน้ัน รัฐเนวาดา และรัฐ
แคลิฟอรเนีย เปน 2 รัฐแรกในสหรัฐอเมริกาท่ีอนุญาตใหรถยนตอัตโนมัติว่ิงบนถนนโดยปราศจากผูขับ
ข่ีไดในป ค.ศ. 2018 

 
2.2.4 ประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญ่ีปุนต้ังเปาหมายระยะยาวในป ค.ศ.2050 จะลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของรถยนตท่ีผลิตโดยผูผลิตรถยนตสัญชาติญ่ีปุนลงรอยละ 80 จากปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของรถยนตในป ค.ศ. 2010 โดยคํานึงถึงการปลอยกาซ CO2 แบบ Well-to-Wheel และ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว จึงกําหนดมาตรการ 3 เร่ืองดังน้ี 

(1) กําหนดอัตราการใชพลังงาน (Fuel consumption) ของรถยนต 
มาตรการกําหนดอัตราการใชพลังงานของประเทศญ่ีปุนถูกกําหนดข้ึนในป ค.ศ. 2015 เฉล่ีย

ท่ี 16.8 กม./ลิตร แตเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตเพ่ือการใชพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงไดต้ังขอกําหนดอัตราการใชพลังงานเช้ือเพลิงใหมในป ค.ศ.  2020 โดย
คาดการณวาจากขอกําหนดดังกลาวรถยนตในประเทศญ่ีปุนจะมีอัตราการใชพลังงานเฉล่ียท่ี  
20.3 กม./ลิตร  และดําเนินการควบคูกับการคํานวณอัตราการใชพลังงานเฉล่ียท่ีครอบคลุมรถทุก
รุนท่ีขายสําหรับรถยนตย่ีหอหน่ึงๆ (Corporate Average Fuel Economy Standard: CAFÉ 
Standard) ท้ังน้ี ผูบริโภคท่ีซ้ือรถยนตท่ีมีอัตราการใชพลังงานใกลเคียงกับคาเปาหมายในป ค.ศ. 
2020 จะไดรับสิทธิลดหยอนภาษีรถยนตประจําป รอยละ 50-75 ตามประเภทของเทคโนโลยี
ยานยนต โดยหากเปนยานยนตประเภท xEV รถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลสะอาด และรถยนตท่ี
ใชกาซธรรมชาติจะไดสิทธ์ิหักลดหยอนมากถึงรอยละ 75 นอกเหนือจากท่ีไดรับการลดหยอนภาษี
การซ้ือและไดรับเงินอุดหนุนการซ้ือรถไปแลว อีกท้ัง รัฐบาลญ่ีปุนยังมีมาตรการสนับสนุนการใช
งานยานยนตไฟฟาโดยใหเงินอุดหนุนสําหรับติดต้ังสถานีประจุไฟฟาอีกดวย 

นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุนยังสงเสริมดานนวัตกรรม เพ่ือใชเทคโนโลยีเขามาแกปญหาท่ีอาจ
พบเจอสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน โดยในสวนท่ีเก่ียวของกับยานยนตไฟฟา รัฐบาลมี
การสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ีลิเทียมในปจจุบัน ท่ีมีความหนาแนนพลังงาน 200 
วัตตช่ัวโมงตอกิโลกรัม ใหเปนแบตเตอร่ีลิเทียมชนิด Solid State ท่ีมีความหนาแนนพลังงาน 
400 วัตตช่ัวโมงตอกิโลกรัม ในป ค.ศ.2025 และนวัตกรรมแบตเตอร่ีชนิดใหม ท่ีมีความหนาแนน
พลังงาน 500 วัตตช่ัวโมงตอกิโลกรัม ในป ค.ศ.2030 
(2) มาตรการสงเสริมสงเสริมการใชนวัตกรรมในการเดินทาง (Mobility) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในการเดินทาง โดยนําเทคโนโลยี CAV 
มาใชในระบบขนสงสาธารณะผานรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบ Mobility-as-a-Service (MaaS) 



 

หนาที่ 2-13 

ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุน โดยความรวมมือของ กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม (METI) และ
กระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง และการทองเท่ียว ไดจัดต้ัง คณะกรรมการพัฒนา
แผนธุรกิจสําหรับรถยนตอัตโนมัติ (Panel on Business Strategies for Automated Driving) 
ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- กําหนดเปาหมายสําหรับรถยนตสวนบุคคลใหสามารถใชงานระบบอัตโนมัติระดับท่ี 3 
และ 4 บนทางดวนได ในป ค.ศ. 2020 และ 2025 ตามลําดับ 

- กําหนดเปาหมายในป ค.ศ. 2020 วารถยนตสาธารณะใหสามรถใชงานระบบอัตโนมัติ
ระดับท่ี 4 ไดในบางพ้ืนท่ี 

- กําหนดขอบเขตการทํางานในดานนโยบายรวมกันระหวางภาครัฐ และเอกชน ในดาน
ตาง ๆ อาทิ แผนท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยี Recognition เทคโนโลยีการ
วางแผนเสนทาง (Path Planning) การยศาสตร (Ergonomics) ความปลอดภัยในการ
ใชงาน ความปลอดภัยดานไซเบอร ทรัพยากรมนุษยดานวิศวกรรมซอฟทแวร การ
ยอมรับของสังคม และการประเมินระดับความปลอดภัยของระบบ 

- เร่ิมตนโครงการนํารองในการทดสอบ และใชงานรถยนตอัตโนมัติ เชน สาธิตการขนสง
ผูเขารวมงานโอลิมปก 2020 ณ เมืองโตเกียว 

(3) มาตรการสรางความตระหนักถึงแหลงพลังงานท่ีไมปลอยกาซเรือนกระจก 
มาตรการสุดทายท่ีจะทําใหประเทศญ่ีปุนบรรลุแผนระยะยาวในป ค.ศ. 2050 ได คือ 

มาตรการสรางความตระหนักถึงแหลงพลังงานท่ีไมปลอยกาซเรือนกระจก (Zero Emission 
Energy Supply) โดยประเทศญ่ีปุนคาดวาวาคําตอบของ Zero Emission Energy Supply คือ 
กาซไฮโดรเจน ควบคูกับพลังงานหมุนเวียน ดวยเหตุน้ีเองทําใหรัฐบาลญ่ีปุนมีเปาหมายท่ีจะลด
ราคากาซไฮโดรเจนลงใหใกลเคียงกับราคาของนํ้ามันเบนซิน หรือ กาซธรรมชาติ เพ่ือใชเปน
พลังงานในภาคขนสง โดยมีเปาหมายท่ีจะลดราคาจาก 100 เยนตอลูกบาศกเมตร (1,100 เยน
ตอกิโลกรัม) ในปจจุบัน ใหเหลือ 30 เยนตอกิโลกรัม ในป ค.ศ. 2030 และ 20 เยนตอกิโลกรัม 
ในป ค.ศ. 2050 ผานมาตรการสงเสริมใหเกิดการผลิตในจํานวนมาก (Mass Production) และ
สงเสริมใหเกิดการใชงาน รวมถึงการสนับสนุนการทําวิจัย และพัฒนา เพ่ือการใชงาน การผลิต 
และการขนสง กาซไฮโดรเจน 

 
2.2.5 ไตหวัน 

ประเทศไตหวันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตท่ีสําคัญแหงหน่ึง
ของโลก โดยไตหวันมีหวงโซอุปทานท่ีเขมแข็งของอุตสาหกรรมยานยนตมาอยางยาวนาน และเม่ือ
อุตสาหกรรมยานยนตเกิดความเปล่ียนแปลง ไปสูอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม โดยมีวิสัยทัศนท่ี
ประเทศไตหวันจะเปนผูสงออกเทคโนโลยีท่ีสําคัญของยานยนตสมัยใหม เพ่ือใหไปถึงเปาหมายท่ีต้ังไว 
ประเทศไตหวันมีการดําเนินมาตรการตางๆ ดังน้ี 

(1) มาตรการสงเสริมใหเกิดการใชงานในประเทศ ผานการใหสิทธิประโยชนสําหรับผูใชงานยาน
ยนตไฟฟาในประเทศ อาทิ การใหสิทธิประโยชนดานภาษี การใหเงินอุดหนุน และการลด
คาธรรมเนียมในการจอดรถของผูใชยานยนตไฟฟา เปนตน 
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(2) มาตรการสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยและพัฒนาของ
ผูประกอบการในประเทศ สงเสริมใหเกิดการผลิตช้ินสวนยานยนตสมัยใหม และการดําเนินการ
สาธิตการใชงานรถยนตอัตโนมัติ 
(3) มาตรการพัฒนาขอกําหนดและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน มาตรฐานช้ินสวนยานยนต
อัตโนมัติ ขอกําหนดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  และขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยสําหรับการทดสอบยานยนตอัตโนมัติ 
(4) การกอต้ังองคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ซ่ึงประกอบดวย  
- Taiwan Automotive Research Consortium 
- Standard Testing and Certification Organization 
- AV Flag-ship Team 

 
กลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

2.2.6 ประเทศมาเลเซีย  
ประเทศมาเลเซียยังไมมีการดําเนินนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ถึงแมวา

ในอดีตจะมีขาววาในป  ค.ศ. 2018 มาเลเซียจะประกาศนโยบายรถยนตแหงชาติ (National 
Automotive Policy: NAP 2018) ซ่ึงครอบคลุมถึงยานยนตสมัยใหม แตในปจจุบันยังไม มีการ
ประกาศดําเนินการนโยบายดังกลาว ท้ังน้ี มีความเคล่ือนไหววารัฐบาลมาเลเซียใหการสนับสนุน 
บริษัท DreamEDGE ซ่ึงเปนบริษัทผูใหบริการทางวิศวกรรมดิจิตัล เปนบริษัทรถยนตแหงชาติรายท่ี 3 
ในความรวมมือของบริษัท Daihatsu แตอยางไรก็ตาม การผลักดันของรัฐบาลมาเลเซียมีเพียงแคการ
อํานวยความสะดวกในดานการขอใบอนุญาตตาง ๆ เทาน้ัน โดยไมมีการสนับสนุนดานการเงิน โดย
บริษัท DreamEDGE จะผลิตรถยนต น่ั ง  Sub-Compact Car และ Compact Car โดยมีระบบ
ขับเคร่ือนท้ังแบบเคร่ืองยนตสันดาปภายในและเคร่ืองยนตไฮบริด ซ่ึงจะเร่ิมผลิตในเดือนมีนาคม 2021  
 
2.2.7 ประเทศอินโดนีเซีย  

ประเทศอินโดนีเซียไดใหความสําคัญในเร่ืองของการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและ
การใชปริมาณนํ้ามันสํารองของประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงระบุใหภาคขนสงทอง ถ่ินสําหรับพ้ืนท่ี
พัฒนาแผนงานระดับชาติ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต โดยการออกแผน Low Carbon 
Emission Vehicle หรือ LCEV โดยมีเปาหมายผลิตรถยนตไฟฟาไดรอยละ 30 ในป ค.ศ. 2035 อีก
ท้ังอินโดนีเซียมีปริมาณการสํารองแรนิกเกิล (Nickel) เปนอันดับ 1 ของโลก ซ่ึงสามารถนํามาใชผลิต
แบตเตอร่ีได จึงมีความเปนไปไดวาในอนาคตอาจจะกลายเปนผูผลิตแบตเตอร่ีลิเทียมรายใหญใน
ภูมิภาค ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการสนับสนุนมาตรการทางภาษีใหแกตางชาติในการมาลงทุน
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะการลงทุนในดานวิจัยและพัฒนาท่ีจะไดรับการ
ลดหยอนภาษีสูงกวารอยละ 300 สําหรับกรณีการลงทุนดานการผลิต ตองมีการใชช้ินสวนในประเทศ
ดวย นอกจากน้ี ในดานโครงสรางพ้ืนฐานปจจุบันมีสถานีประจุไฟฟา 1,300 แหงท่ัวประเทศ ซ่ึงสวน
ใหญยังอยูในกรุงจาการตา  
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2.2.8 ประเทศเวียดนาม  
เวียดนามไมมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม แตอยางไรก็ตาม บริษัท 

Vinfast บริษัทในเครือ Vingroup ซ่ึงถือเปนกิจการอันดับ 1 ของเวียดนามท่ีดําเนินธุรกิจหลากหลาย
ประเภท ไดเร่ิมตนการผลิตรถยนตน่ังสวนบุคคลและรถจักรยานยนตไฟฟา โดยมีเปาหมายผลิตใหได
จํานวน 250,000 คันตอป ซ่ึงเปนปริมาณท่ีใกลเคียงกับยอดขายรถยนตในเวียดนามในป ค.ศ. 2017 
ท่ี 280,000 คัน โดย Vinfast ไดใชวิธีซ้ือเทคโนโลยีและจางบุคลากรจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาและ
ผลิตรถยนต และยังต้ังเปาท่ีจะพัฒนาบุคลากรของเวียดนามเพ่ือรับถายทอดเทคโนโลยีเหลาน้ันดวย  
รวมถึงมีขาวจะพัฒนารถยนตไฟฟาอีกดวย แตยังไมมีกําหนดวาจะเร่ิมผลิตเม่ือใด นอกจากน้ี รัฐบาล
เวียดนามยังมีแผนท่ีจะจํากัดพ้ืนท่ีใชงานรถจักรยานยนต โดย พ้ืนท่ีดังกลาวอนุญาตใหรถจักรยานยนต
ไฟฟาเขาใชงานเทาน้ัน สงผลใหรถจักรยานยนตไฟฟาของ Vinfast ไดรับความนิยมจากผูบริโภคใน
เวียดนาม 

 
2.2.9 ประเทศสิงคโปร  

สิงคโปรเปนประเทศท่ีมิไดเปนฐานการผลิตยานยนต แตเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเปน
เกาะขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับปริมาณรถยนตจํานวนมากได ทํา
ใหสิงคโปรมีความพยายามนําเทคโนโลยียานยนตขับเคล่ือนอัตโนมัติ และการใชยานพาหนะรวมกันมา
แกปญหาดังกลาว โดยดําเนินการผานนโยบาย Smart Mobility Initiation ซ่ึงเปนหน่ึงในนโยบาย 
Smart Nation ท่ีครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต 3 เร่ือง ไดแก คือ (1) Autonomous Shuttle Bus 
(2) Connected Vehicle และ (3) Shared Mobility โดยทางรัฐบาลสนับสนุนมหาวิทยาลัยนานยาง
เพ่ือดําเนินโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ (1) การสรางแผนท่ี 3 มิติ และการระบุตําแหนงสําหรับ
รถยนตอัตโนมัติ และ (2) การพัฒนาช้ินสวนสําหรับรถยนตอัตโนมัติ เชน Sensor และ Actuator 
นอกจากน้ัน ยังสนับสนุนใหสรางสนามทดสอบรถยนตอัตโนมัติข้ึน เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี CAV ของทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

นอกจากน้ี บริษัท Dyson ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาระดับโลก ไดขยายธุรกิจไปสูการผลิตยานยนต
ไฟฟา เน่ืองจากมีเทคโนโลยีการผลิตมอเตอรอยูเดิม ไดพิจารณาลงทุนต้ังโรงงานผลิตยานยนตไฟฟาท่ี
ประเทศสิงคโปร เน่ืองดวยความพรอมของแรงงานท่ีมีทักษะสูง ประกอบกับใกลกับแหลงผลิตมอเตอร
ไฟฟาของบริษัทท่ีประเทศมาเลเซีย และสะดวกในการจัดซ้ือช้ินสวนยานยนตอ่ืน ๆ จากประเทศ
สมาชิกอาเซียน และสามารถสงออกไปจําหนายยังประเทศสมาชิกภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียนโดย
ไมเสียภาษีนําเขา 
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ตารางท่ี 2-2 สรุปมาตรการสงเสริมยานยนตไฟฟาของประเทศตาง ๆ 

มาตรการสงเสริมยานยนตไฟฟา จีน
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ดานอุปสงค           

1. ภาษีการขายพาหนะ (ภาษีสรรพสามิต)           

1.1 กําหนดภาษีฯ ที่ขึ้นกับระดับการปลอย CO
2
           

1.2 ลด/ยกเวน ภาษีฯ สําหรับรถยนตไฟฟา O  O  O      

2.  ภาษี/คาธรรมเนียมประจําป           

2.1 กําหนดภาษีฯ ที่ขึ้นกับระดับการปลอย CO
2
           

2.2 ลด/ยกเวน ภาษีฯ สําหรับรถยนตไฟฟา      O      

3.  ใหเงินอุดหนุนการซ้ือรถยนตไฟฟา  O   O      

4.  ยกเวนภาษีนําเขารถยนตไฟฟา           

5.  สิทธิพิเศษแกผูใชรถยนตไฟฟา O O  O O      

6.  ขึ้นภาษีนํ้ามัน           

7. ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับการใชในธุรกิจ           

8.  จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ, ใชงานกับรถสาธารณะ           

9.  การรับรูการใชรถยนตไฟฟา, ประชาสัมพันธการใช

งาน, โครงการนํารองการใชงานยานยนตไฟฟา 

O   O  O     

10. มาตรการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน           

10.1 มาตรการอุดหนุนการติดตั้งจุดประจุไฟฟา  O O O O      

10.2 การใชงานโดยลด/ยกเวน คาใชจาย           

10.3 ระบบสนับสนุนการใชงานสถานีประจุไฟฟา เชน 

Application บนโทรศัพทมือถือ 

          

10.4 ขอบังคับการสรางจุดประจุไฟฟาในอาคารที่สรางใหม           

ดานอุปทาน           

1. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา           

2. การกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ           

3. ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร           

4. ลด/ยกเวน ภาษีนําเขาช้ินสวนสําคัญ           

5. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล           

6. เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสงเสริมความสามารถการแขงขัน           

7. มาตรการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน           

7.1 มาตรการอุดหนุนการติดตั้งจุดประจุไฟฟา  O O O O      

7.2 การใชงานโดยลด/ยกเวน คาใชจาย           
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มาตรการสงเสริมยานยนตไฟฟา จีน
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7.3 ระบบสนับสนุนการใชงานสถานีประจุไฟฟา เชน

Application บนโทรศัพทมือถือ 

          

7.4 ขอบังคับการสรางจุดประจุไฟฟาในอาคารที่สรางใหม           

ดําเนินการโดย     รัฐบาลกลาง  O  รัฐบาลทองถิ่น 

 

ตารางท่ี 2-3 สรุปมาตรการสงเสริมยานยนตขับข่ีอัตโนมัติของประเทศตาง ๆ 

มาตรการสงเสริมยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ จีน
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1. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา           

2. การพัฒนามาตรฐานและขอกําหนด           

3. การเตรียมพรอมดานกฎระเบียบและขอบังคับ  O         

4. โครงการนํารอง           

5. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน           
6. สนามทดสอบ CAV           

ดําเนินการโดย     รัฐบาลกลาง  O  รัฐบาลทองถิ่น 

 

ดังน้ัน จากการกําหนดเปาหมายการใชงานยานยนตสมัยใหมของประเทศตาง ๆ และแนวโนมการ

พัฒนาเทคโนโลยีของผูผลิต ทําใหคาดการณวาในป ค.ศ. 2030 ท่ัวโลก จะมีปริมาณจําหนายยานยนตไฟฟา 

(Electric vehicle) ประมาณรอยละ 46 ของปริมาณจําหนายยานยนตท้ังหมด โดยแบงเปนยานยนตไฟฟา

ประเภท BEV รอยละ 20 PHEV รอยละ 10 และ HEV รอยละ 36 ในขณะท่ีเทคโนโลยีเช่ือมตอยานยนต 

(Connected vehicle) จะอยู ในระดับท่ียานยนตสามารถเ ช่ือมต อกันได  (Vehicle-to-Vehicle: V2V) 

เน่ืองจากการพัฒนาระบบโครงขายส่ือสารไปอยูในระดับ 5G และผลจากการเช่ือมตอในระดับ V2V ทําใหการ

พัฒนาเทคโนโลยีขับข่ีอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ไปถึงระดับท่ี 4 ได (รูปท่ี 2-6) 
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รูปท่ี 2-6 คาดการณการเกิดข้ึนของเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมในป ค.ศ. 2030 

  
 

2.3 การเปลี่ยนแปลงในหวงโซมูลคาอุตสาหกรรมยานยนต 
ผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียานยนตไปสูยานยนตสมัยใหม จะสงผลกระทบตอโครงสราง

และหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมยานยนต จากเดิมท่ีผูผลิตยานยนตจะรับช้ินสวนจากผูผลิตช้ินสวนในระดับ
ตาง ๆ (Tier) และมีอํานาจตอรองสูงท่ีสุดในหวงโซอุปทาน จะเปล่ียนแปลงไป โดยจะมีผูเลนรายใหมจากธุรกิจ
อ่ืน ๆ เขามาเก่ียวของมากย่ิงข้ึน ไดแก การผลิตอุปกรณของยานยนตสมัยใหม (Device manufacturers) 
ผูผลิตสินคาไอที (IT suppliers) ผู ใหบริการออนไลน  (Online players) และผู ใหบริการดานส่ือสาร 
(Telecom Companies) ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีกลาวมาขางตนในอนาคตจะเขามามีสวนแบงมูลคาจาก
อุตสาหกรรมยานยนตมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีมูลคาอุตสาหกรรมเดิมรวมท้ังผูผลิตรถยนต (OEM) อาจหดตัวลง 

อยางไรก็ดี ในระยะเวลาอันใกล (ประมาณ 5 ป) หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตยังไมมีการ
เปล่ียนแปลงดานโครงสรางมากนัก กลาวคือ จะยังมีรูปแบบการจัดหาช้ินสวนเหมือนเดิม (สงมอบตาม Tier) 
และประกอบข้ึนมาเปนรถยนต แตจะมีผูผลิตช้ินสวนท่ีเก่ียวของกับยานยนตสมัยใหมบางสวนเกิดข้ึน ไดแก 

ผูผลิตแบตเตอร่ี มอเตอรไฟฟา และระบบตรวจจับตาง ๆ (Sensor) [หมายเลข 2 และ 3 ในรูปท่ี 2-7] 

นอกจากน้ี เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีหลากหลายและเปล่ียนแปลงรวดเร็วมากข้ึน ทําใหการ
ผลิตรถยนตจะมีชวงเวลาพัฒนารุนรถส้ันลง (Model life) ทําใหตองมอบหนาท่ีออกแบบและพัฒนาช้ินสวน
บางรายการใหผูผลิตช้ินสวนเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงผลดังกลาวจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการจัดซ้ือ
ของผูผลิตรถยนต จากการซ้ือแบบช้ินสวนหรือกลุมช้ินสวน เปนการซ้ือแบบ Module หรือระบบยอย ๆ 
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวยังสงผลใหเกิดผูเลนรายใหมในหวงโซอุปทาน ซ่ึงจะอยูระหวางผูผลิต
รถยนตและผูผลิตช้ินสวนลําดับท่ีหน่ึง (1st Tier) ท่ีเรียกวา ผูผลิตช้ินสวนในลําดับท่ี 0.5 (Tier 0.5) [หมายเลข 

4 ในรูปท่ี 2-7] ซ่ึงเปนผูผลิตท่ีมีความสามารถออกแบบและพัฒนาช้ินสวนรวมกับผูผลิตรถยนตในระดับ 
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Module ได รวมท้ังมีความสามารถรวม Module หรือระบบตาง ๆ เขาดวยกัน เพ่ือสงใหผูผลิตรถยนตได และ
ดวยทิศทางการผลิตรถยนตและช้ินสวน ท่ีตองการองคความรูดานการออกแบบ และวิจัยพัฒนามากย่ิงข้ึน จะ

ทําใหเกิดกลุมบริษัทท่ีใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม [หมายเลข 8 ในรูปท่ี 2-7] ซ่ึงจะมีบทบาทในหวงโซมูลคา

มากย่ิงข้ึนดวย 
ในระยะกลาง (5 ปข้ึนไป) จะเกิดธุรกิจการใหบริการเดินทางขนสง (Service provider) ท่ีดําเนิน

ธุรกิจใชขอมูล (Data) เปนปจจัยสําคัญ [หมายเลข 6 ในรูปท่ี 2-7] รวมท้ังจะมีผูผลิตรถยนตรายใหม [หมายเลข 

5 ในรูปท่ี 2-7] ท่ีจะรับพัฒนาและผลิตรถยนตใหกับ Service provider หรือแมกระท่ังใหกับผูผลิตรถยนตราย

ปจจุบัน 
 

รูปท่ี 2-7 โครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

 
ท่ีมา: Oliver Wyman (2018), Future automotive industry structure until 2030 
 

นอกจากการเปล่ียนแปลงดานผูเลนในหวงโซมูลคายานยนตแลว ยังพบการเปล่ียนแปลงในดาน
ผลิตภัณฑ ท่ีช้ินสวนประกอบตาง ๆ ของรถยนตจะมีระบบซอฟทแวรเขามาเก่ียวของมากย่ิงข้ึน โดยมีการ
คาดการณวา ในป ค.ศ. 2030 ซอฟทแวรท่ีใชในยานยนตสมัยใหมจะมีมากถึง 300 ลานบรรทัด ซ่ึงมากกวา
รถยนตระดับเรือธงในปจจุบันท่ีมี 100-150 ลานบรรทัด และมากกวาในเคร่ืองบินโบอ้ิง 787 ปจจุบันท่ีมี 18 
ลานบรรทัด สะทอนใหเห็นวามูลคาของซอฟทแวรในอุตสาหกรรมยานยนตจะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางมาก 

ระบบซอฟทแวรท่ีมีมากข้ึน เน่ืองมาจากการทํางานของระบบในยานยนตสมัยใหมตองการความ
อัจฉริยะมากย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย ตองการความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ตัวอยางเชน ระบบบังคับเล้ียว (Steering System) ในปจจุบันจะมีการส่ังซ้ือเปน
ช้ินสวนยอย เชน พวงมาลัย แกนพวงมาลัย มอเตอรเสริมแรง และชุดแร็คแอนดพีเนียน โดยผูผลิตระบบบังคับ
เล้ียวจะนําช้ินสวนตาง ๆ ประกอบเขาดวยกัน จากน้ันจึงรวมเขากับกับซอฟทแวรสําหรับควบคุมมอเตอร
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เสริมแรง เพ่ือผลิตเปนระบบบังคับเล้ียว ซ่ึงในอนาคต เม่ือรถยนตมีระบบอัตโนมัติเพ่ิมมากข้ึน การทํางานของ
ระบบบังคับเล้ียวจะตองถูกออกแบบใหสอดคลองกับการขับข่ีอัตโนมัติดวย ซ่ึงมีซอฟทแวรเปนหัวใจสําคัญ 
จากการท่ีผูผลิตระบบบังคับเล้ียวซ้ือช้ินสวนตาง ๆ กลายเปนซ้ือระบบบังคับเล้ียวในสวนฮารดแวรท้ังชุด และ
นําเขามารวมกับระบบซอฟทแวรตาง ๆ อาทิ ระบบควบคุมการเล้ียวท่ีมีความแมนยําสูงสําหรับรองรับการขับข่ี
อัตโนมัติ ระบบจัดเก็บพฤติกรรมการขับข่ี และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวา
ระบบซอฟทแวรในอนาคต จะเขามามีบทบาทกับช้ินสวนยานยนตมากข้ึน  ดังน้ัน ผูผลิตท่ีมีความสามารถ
ผนวกรวมระบบท้ังซอฟทแวรและฮารดแวรเขาดวยกัน (System integration) จะมีโอกาสทางธุรกิจมากกวา
บริษัทท่ีมีความสามารถดานฮารดแวรเพียงอยางเดียว 

ท้ังน้ี นอกจากซอฟทแวรตองทํางานรวมกับระบบกลไก (Mechanical) แบบด้ังเดิมแลว ยังตองมี
ความสามารถเช่ือมตอกับระบบจัดเก็บขอมูลท่ีอยูบน Cloud เพ่ือเช่ือมโยงกับการทํางานของยานยนตคันอ่ืน
รวมท้ังส่ิงแวดลอมรอบตัวรถอีกดวย  

จากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตน บริษัทท่ีมีความสามารถทางดานซอฟทแวร และการผนวกระบบ 
(System integrator) จะมีสัดสวนมูลคาสูง โดยผูประกอบการเดิมท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานฮารดแวร
แบบเดิมตองปรับตัว ซ่ึงอาจดําเนินการไดสองแนวทาง คือ ปรับตัวตามความตองการใหม ๆ ใหได หรือ การหา
พารทเนอรรวมทําความตองการใหม ๆ น้ีรวมกัน 
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บทท่ี 3 สถานภาพอุตสาหกรรมยานยนตไทยในปจจุบัน 
 

3.1 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตไทย 
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยประกอบไปดวยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต และ

รถจักรยานยนต โดย ในป ค.ศ. 2018 ประเทศไทยมีผูผลิตรถยนตรวม 18 ราย (18 ตราสินคา)  ผลิตรถยนตได 
2,167,694 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 72 ของกําลังการผลิตรวม สงผลใหประเทศไทยมีปริมาณการผลิต
รถยนตอยูในลําดับท่ี 11 ของโลก โดยประเทศไทยผลิตรถกระบะหน่ึงตันมากท่ีสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 49 
ของการผลิตรถยนตท้ังหมด รองลงมา คือ รถยนตน่ังคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ในขณะท่ีรถ PPV และรถยนต
เพ่ือการพาณิชยมีปริมาณการผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 8 และ 2 ตามลําดับ ในดานการจําหนายรถยนตใน
ประเทศมีปริมาณ 1,041,739 คัน โดย รถยนตน่ังเปนรถยนตท่ีมีปริมาณการจําหนายมากท่ีสุดคิดเปนสัดสวน
รอยละ 46 ของปริมาณการจําหนายในประเทศท้ังหมด รองลงมา คือ รถกระบะหน่ึงตันคิดเปนสัดสวนรอยละ 
43 ของปริมาณการจําหนายในประเทศท้ังหมด ในขณะท่ีรถ PPV และรถยนตเพ่ือการพาณิชยอ่ืน ๆ มีปริมาณ
การจําหนายคิดเปนสัดสวนรอยละ 6 และ 5 ตามลําดับ และประเทศไทยมีปริมาณการสงออก 1,140,640 คัน 
โดยรถกระบะหน่ึงตันมีปริมาณการสงออกสูงท่ีสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ของปริมาณการสงออกท้ังหมด 
รองลงมา คือ รถยนตน่ัง และรถ PPV มีปริมาณการสงออกคิดเปนสัดสวนรอยละ 37 และ 10 ของปริมาณการ
สงออกท้ังหมดตามลําดับ โดย โอเชียเนีย และเอเชียเปนตลาดสงออกท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทย คิดเปนสวน
แบงตลาดรอยละ 31 และ 28 ตามลําดับ 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2017 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตินโยบายสงเสริมการผลิตรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวย
มอเตอรไฟฟา (xEV) ในประเทศไทย โดยมีเปาหมายท่ีจะผลิตรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา (xEV) เปน
สัดสวนรอยละ 25 ของปริมาณการผลิตรถยนตท้ังหมดในประเทศ ในป ค.ศ. 2036 ซ่ึงประกอบไปดวย
มาตรการสําคัญ 6 มาตรการคือ 

1) มาตรการสงเสริมการลงทุน 
2) มาตรการกระตุนอุปสงคภายในประเทศ 
3) มาตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
4) มาตรการกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวกับรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา 
5) มาตรการบริหารจัดการแบตเตอร่ีใชแลว 
6) มาตรการพัฒนาบุคลากร 

จากมาตรการสงเสริมการลงทุนท่ีดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เม่ือส้ินสุด
ชวงเวลาขอรับการสงเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต HEV ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2017 และรถยนต PHEV และ BEV 
ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2018 มีผูผลิตรถยนตย่ืนขอรับการสงเสริมการลงทุน 10 รายและในเดือนมิถุนายน 2019 มี
โครงการท่ีไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนแลวจํานวน 9 โครงการ แบงเปนโครงการผลิตรถยนต HEV จํานวน 4 
โครงการ โครงการผลิตรถยนต PHEV จํานวน 4 โครงการ และโครงการผลิตรถยนต BEV จํานวน 1 โครงการ รวมมี
กําลังการผลิตรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟารวมท้ังส้ินประมาณ 600,000 คันตอป นอกจากน้ียังมี
ผูประกอบการ ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตรถยนต xEV อีก 12 ราย แสดง

ดังตารางท่ี 3-1 จากการสงเสริมการลงทุนดังกลาว ปจจุบัน (สิงหาคม 2019) มีปริมาณรถยนต xEV จดทะเบียนสะสม 

140,703 คัน* แบงเปน รถยนต HEV และรถยนต PHEV รวม 140,300 คัน* และรถยนต BEV 403 คัน*

                                            
* แกไข ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
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ตารางท่ี 3-1 รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวของกับการผลิตรถยนต xEV ท่ีไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุน 
ผูผลิตรถยนต วันที่ไดรับอนุมัติ BOI ประเภท xEV และรุนรถยนต การผลิตแบตเตอร่ี 

Li-ion HEV PHEV BEV 
1. Toyota Motor 
(Thailand) Co., Ltd. 

27 กรกฎาคม 2017  CH-R*   In-house 
production 
(NiMH) 

2. Mercedes-Benz 
Manufacturing 
(Thailand) Co., Ltd. 

27 มีนาคม 2018     Thonburi energy 
storage Co., Ltd. 
[BOI] 

3. BMW 
Manufacturing 
(Thailand) Co., Ltd. 

10 กรกฎาคม 2018    DTS Draexlmaier 
Automotive 
System 
(Thailand) Co., 
Ltd. [BOI] 

4. Honda 
Automobile 
(Thailand) Co., Ltd. 

25 กรกฎาคม 2018  Accord*   In-house 
production 

5. Nissan Motor 
(Thailand) Co., Ltd. 

25 กรกฎาคม 2018  e-Power 
technology 

  In-house 
production 

6. SAIC Motor – CP 
Co., Ltd. 

4 กันยายน 2018    In-house 
production 

7. FOMM (Asia) Co., 
Ltd. 

18 กันยายน 2018    One* In-house 
production 

8. Auto Alliance 
(Thailand) Co., Ltd. 

19 พฤศจิกายน 2018      

9. Mitsubishi Motor 
(Thailand) Co., Ltd. 

5 มีนาคม 2019     

10. Suzuki Motor 
(Thailand) Co., Ltd. 

     

หมายเหตุ:  = รอการอนุมัติ   = อนุมัติแลว  * ผลิตและวางจําหนายแลว 
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ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตมีผูผลิตรถจักรยานยนตรวม 8 ราย (8 ตราสินคา) ใน
ป ค.ศ. 2018 ประเทศไทยผลิตรถจักรยานยนตได 2,063,076 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 69 ของกําลังการ
ผลิตรวม โดยการผลิตรอยละ 81 เปนการผลิตรถจักรยานยนตประเภท Commuter เพ่ือจําหนายในประเทศ 
ในดานปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศมีจํานวน 1 ,788,323 คัน โดยรอยละ 80 เปน
รถจักรยานยนตขนาดเล็กท่ีมีเคร่ืองยนตขนาดตํ่ากวา 125 ซีซี แตในปจจุบันตลาดรถจักรยานยนตขนาดเล็กใน
ประเทศไทยเร่ิมถึงจุดอ่ิมตัว และผูบริโภคหันไปใหความสนใจรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) มากข้ึน 
สงผลใหปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตขนาดเล็กลดลงอยางตอเน่ือง ดานการสงออกมีปริมาณ 371,190 
คัน คิดเปนมูลคา 1,472 ลานเหรียญสหรัฐ โดยรถจักรยานยนตขนาดตํ่ากวา 250 ซีซี มีมูลคาการสงออกสูง
ท่ีสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 38 ของมูลคาการสงออก อยางไรก็ดี แมวาปจจุบันภาครัฐจะยังไมมีมาตรการ
สงเสริมการผลิต xEV ในรถจักรยานยนตก็ตาม แตพบวามีผูผลิตบางรายไดวางจําหนายรถจักรยานยนต HEV 
แลว โดยขอมูล ณ สิงหาคม 2019 มีประมาณรถ HEV จดทะเบียนสะสม 3,056 คัน 
 
3.2 ความสามารถการแขงขันในปจจุบัน 

โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีลักษณะเปรียบเสมือนรูปทรงพีระมิด ท่ีถูกแบงออกเปนหลายข้ัน
ตามลําดับการส่ังซ้ือ และอํานาจในการตอรอง กลาวคือ ผูผลิตรถยนตอยูบนยอดพีระมิดเน่ืองจากมีจํานวนนอย 
และมีอํานาจในการตอรองสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ผูผลิตช้ินสวนลําดับท่ี 1 (1st Tier Supplier) และ ผูผลิตช้ินสวน

ลําดับท่ี 2 และตํ่ากวา (2nd Tier and Lower Suppliers) ดังแสดงในรูปท่ี 3-1  

ในปจจุบัน ผูผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีจํานวน 26 ราย ประกอบดวยผูผลิตรถยนต 
และรถจักรยานยนตจากตางประเทศรวม 25 ราย และผูผลิตรถยนตสัญชาติไทย 1 ราย ผูผลิตช้ินสวนลําดับท่ี 
1 จํานวน 476 ราย สวนใหญรอยละ 42 เปนผูผลิตช้ินสวนท่ีถือหุนโดยตางชาติท้ังหมด และผูผลิตช้ินสวน
ลําดับท่ี 2 และตํ่ากวาจํานวน 1,210 ราย สวนใหญรอยละ 49 เปนผูผลิตช้ินสวนท่ีถือหุนโดยคนไทยท้ังหมด 
 

รูปท่ี 3-1 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป ค.ศ. 2019 

 
ท่ีมา: ศูนยวิจัยยานยนตสมัยใหม สถาบันยานยนต 
 

Pure 
Foreign

Foreign 
Majority

Joint
Venture

Thai
Majority

Pure
Thai

18 Car assembler

8 Motorcycle assembler

476 1st Tier supplier

1,210 2nd and lower Tier supplier

27%

42%

11%

26%

13%

14%

49%

17%

4
%

96 %
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หากพิจารณารายไดของผูผลิตช้ินสวนในประเทศไทยแบงตามผลิตภัณฑ จะเห็นไดวาจากป ค.ศ. 2014 ถึง 
ค.ศ. 2018 ผูผลิตช้ินสวนท่ีมีสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทยลวน (Pure Thai)3-1 และผูผลิตช้ินสวนท่ีมีสัดสวนผูถือ
หุนสัญชาติไทยเปนสวนใหญ (Thai Majority) 3-2 มีสวนแบงตลาดลดลง โดยเฉพาะผูผลิตช้ินสวนกลุมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronics, E&E) และช้ินสวนระบบขับเคล่ือน (Powertrain) มีสวน
แบงตลาดลดลงถึงรอยละ 11 และ 30 ตามลําดับ ในขณะท่ีผูผลิตช้ินสวนสวนชวงลาง (Suspension) ยัง
สามารถคงสวนแบงการตลาดเดิมไวได 

 

รูปท่ี 3-2 สัดสวนรายไดรวมของบริษัทท่ีมีสัดสวนผูถือหุนตางกันในแตละประเภทของกิจการ และผลิตภัณฑ 

 
ที่มา: รวบรวมโดย ศูนยวิจัยยานยนตสมัยใหม สถาบันยานยนต 

 
ถึงแมวาผูผลิตช้ินสวนไทยสวนใหญจะมีรายไดในป ค.ศ. 2018 เพ่ิมข้ึนจากป ค.ศ. 2015 แตอยางไรก็

ตาม การท่ีผูผลิตช้ินสวนสัญชาติไทย (Thai Majority และ Pure Thai) ไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได 
ทําใหรายไดของผูผลิตช้ินสวนสัญชาติไทย (Thai Majority และ Pure Thai) เติบโตแตไมเทามูลคาตลาดท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ ผูผลิตช้ินสวนระบบตนกําลังสัญชาติไทย ท่ีมีสวนแบงตลาดลดลง ทําใหรายไดในป ค.ศ. 

2018 ของผูผลิตช้ินสวนในกลุมน้ีเปนกลุมเดียวท่ีลดลงรอยละ 9 ดังแสดงในตารางท่ี 3-2  

  

                                            
3-1 ผูผลิตชิ้นสวนที่มีสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทยลวน (Pure Thai) หมายถึง ผูผลิตชิ้นสวนที่มีผูถือหุนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 
3-2 ผูผลิตชิ้นสวนที่มีสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทยลวน (Pure Thai) หมายถึง ผูผลิตชิ้นสวนที่มีผูถือหุนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 

47%

35%

54%

26%

25%

33%

26%

29%

36%

27%

5%

11%

5%

7%

21%

11%

26%

13%

30%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Suspension

Powertrain

E&E

Body

Process

Auto parts makers revenue in 2014

49%

45%

58%

31%
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31%
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26%

5%

8%

4%
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21%
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18%

12%
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ตารางท่ี 3-2 สวนแบงการตลาด และรายไดท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูผลิตช้ินสวนในประเทศไทย 

Product Type 
Pure TH and TH Majority Share Revenue Growth 

2014 2018 Growth Total Foreign Thai 

Process 48% 47% -2% 11% 13% 10% 

Body 37% 35% -5% 7% 9% 3% 

E&E 18% 16% -11% 19% 20% 13% 

Powertrain 37% 26% -30% 26% 48% -9% 

Suspension 16% 16% 0% 12% 12% 4% 

Total 33% 28% -12% 17% 23% 3% 

ที่มา: รวบรวมโดย ศูนยวิจัยยานยนตสมัยใหม สถาบันยานยนต 

 

จากสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมยานยนตไทยดังกลาว สามารถวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน
ตามกรอบการวิเคราะห SWOT Analysis ไดดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths)  
- ผูประกอบการไทย มีความสามารถในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ และมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ี

รองรับการผลิตสินคาใหแกอุตสาหกรรมยานยนตอยูแลว นอกจากน้ี ผูประกอบการไทยยังมี
ความสามารถการผลิตในระดับการพัฒนา หรือ Development ซ่ึงเปนการพัฒนาช้ินสวนใหตรง
กับเง่ือนไขท่ีผูผลิตรถยนตตองการได 

- อุตสาหกรรมยานยนตไทย มีผูประกอบการจากตางประเทศเขามาลงทุนคอนขางมากโดยเฉพาะ
ผูประกอบการจากประเทศท่ีเปนเจาของตราสินคารถยนต สงผลใหมีผูประกอบการท่ีใกลชิดกับ
ผูผลิตรถยนต และไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี นอกจากน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ยานยนตไทยเร่ิมตนมาเปนระยะเวลาหลายสิบป สงผลใหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยาน
ยนตไทยมีความเขมแข็ง มีความสามารถในการผลิตช้ินสวนยานยนตไดหลากหลาย และมีหวงโซ
อุปทานท่ีลงลึก 

- ประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนการผลิตยานยนตสมัยใหม ในดานของ รถยนตไฟฟา หรือ xEV 
กอปรกับนโยบายสงเสริมการผลิตช้ินสวนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง และช้ินสวนท่ีเก่ียวของกับ xEV 
สงผลใหผูประกอบการภายในประเทศไดรับการสนับสนุนหากตองการท่ีจะผลิตช้ินสวน หรือใช
เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน 

จุดออน (Weaknesses)  
- ผูประกอบการไทย ถึงแมวาผูประกอบการไทยจะอยูในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต

ไทยเปนเวลานาน และมีความสามารถการผลิตในระดับการพัฒนา แตอยางไรก็ดี ผูประกอบการ
ไทยยังขาดความสามารถการผลิตในดานการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสราง
มูลคาเพ่ิมสูงใหแกผูประกอบการ นอกจากน้ันถึงแมวาผูประกอบการไทยจะมีการพัฒนาตนเอง
เพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity) อยางตอเน่ือง แตยังใหความสําคัญไมมากนัก 
นอกจากน้ีผูประกอบการไทยมีความสามารถในการตอรองตํ่า และมีแนวโนมท่ีจะลดลงอยาง
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ตอเน่ือง เน่ืองจากในปจจุบันเร่ิมมีผูประกอบการระดับ 0.5 (Tier 0.5) จากตางชาติซ่ึงมีความ
ใกลชิดกับผูผลิตรถยนต เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

- อุตสาหกรรมยานยนตไทย มีตนทุนการผลิตท่ีสูงเม่ือเทียบกับฐานการผลิตในประเทศใกลเคียง 
โดยเฉพาะคาแรง และประเทศไทยขาดแหลงวัตถุดิบท่ีจําเปนในการผลิตรถยนตทําใหจําเปนตอง
นําเขาวัตถุดิบเพ่ือใชในอุตสาหกรรม 

- ประเทศไทย ในดานเทคโนโลยี และวิจัยและพัฒนา ระบบการทํางานของสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ไมเอ้ือตอการรวมมือกับภาคเอกชนในการทําวิจัยและพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพ กอปรกับการขาดการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี 
หรือแมแตบุคลากรเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ัน ประเทศ
ไทยยังมีระบบขนสงท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities)  
- อุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน เน่ืองจากผูประกอบการในประเทศไทยน้ัน เปนสวนหน่ึงของ

หวงโซอุปทานมาเปนเวลานาน สงผลใหมีองคความรูในการผลิตช้ินสวนยานยนตในปจจุบัน ดวย
เหตุน้ีเอง เน่ืองจากการเปล่ียนผานไปสูเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมตองใชเวลา สงผลใหยังคงมี
รถยนตเทคโนโลยีเดิมถูกใชงานอยู ผูประกอบการสามารถใชองคความรูท่ีตนมีผลิตช้ินส วนเพ่ือ
เปนอะไหลทดแทนใหแกรถยนตท่ียังคงถูกใชงานบนทองถนนได 

- อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม เน่ืองจากผูประกอบการไทยอาจไมไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
หลัก (Core Technology) ของรถยนตเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ทําใหมีการลงทุนท่ีเก่ียวของ
กับเทคโนโลยีดังกลาวไมมาก สงผลใหการเปล่ียนผานไปสูอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมมีตนทุน
ไมมากนัก นอกจากน้ี รถยนตเพ่ือใชในกิจการสาธารณะ หรือรถยนตตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche 
Market) เชน รถโดยสาร รถสามลอ และรถส่ีลอเล็ก เปนตน เปนรถยนตท่ียังไมมีผูผลิตท่ีเปนเจา
ตลาด กอปรกับผูบริโภคใหความยอมรับสินคาท่ีผลิตจากผูประกอบกาไรไทย สงผลให Niche 
Market เปนอีกหน่ึงโอกาสท่ีทําใหผูประกอบการไทยสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ือไปสูอุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหมได 

อุปสรรค (Threats)  
- อุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบนั ถึงแมวาภาครัฐจะมีมาตรการสงเสริมการผลิตรถยนต xEV แลว

ก็ตาม แตยังไมเห็นแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนจากมาตรการดังกลาว นอกจากน้ันรถยนต xEV เปน
เพียงแคสวนหน่ึงของยานยนตสมัยใหม ซ่ึงสวนอ่ืน ๆ ภาครัฐเองก็ยังไมมีมาตรการสงเสริม 
นอกจากการสงเสริมจากภาครัฐท่ีไมชัดเจน อุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบันมีลักษณะการจัดซ้ือ
แบบ Globalization สงผลใหการแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนตรุนแรงข้ึน เน่ืองจากตอง
แขงขันกับคูแขงในระดับโลก 

- อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม  ถึงแมวาจะเปนโอกาสใหแก ผูประกอบการ แตไม ใช
ผูประกอบการทุกรายจะสามารถเขาสูตลาดได ผูท่ีจะสามารถเขาสูตลาดได จะตองเปนผู ท่ีมี
ความพรอมท้ังดาน บุคลากร เทคโนโลยี และการเงิน นอกจากน้ัน ประเทศจีนซ่ึงถือเปนผูเลน
รายใหมในอุตสาหกรรมยานยนต ไดพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศสูอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม โดยมีการสนับสนุน และการออกขอบังคับ จากรัฐบาลอยางเขมขน สงผลใหเปน
ประเทศท่ีเร่ิมมีบทบาทอยางมากในอุตสาหกรรมยานยนต และมีศักยภาพท่ีจะผลิตเพ่ือสงออกไป
ยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
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3.3 สรุปสถานภาพอุตสาหกรรมยานยนตไทยในปจจุบัน 

จากขอมูลขางตน พบวา ถึงแมวายังไมมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรุนแรง (Disrupt) แต
ผูผลิตช้ินสวนสัญชาติไทยก็ไดรับผลกระทบดานลบจากการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต ดังน้ัน หาก
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปสูอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม หรือ  
A-C-E-S ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจจะรุนแรงกวาเดิม แตอยางไรก็ตาม แมวาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจะ
เปนภัยคุกคาม แตก็ยังสามารถเปนโอกาสใหแกผูผลิตช้ินสวนท่ีมีความสามารถปรับตัว เน่ืองจากจะมีเทคโนโลยี
ใหมเขามาทดแทนเทคโนโลยีเดิม โดยเปนเทคโนโลยีท่ีอยูในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ หรือเปนเทคโนโลยีท่ีไมไดถูก
ผูกขาดอยูกับผูผลิตรถยนตแตเพียงผูเดียว และเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคโนโลยีใหมท่ีจะเกิดข้ึน ผูผลิตรถยนต
จําเปนตองรวมมือกับผูประกอบการจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ หากผูผลิตช้ินสวนสัญชาติไทยสามารถควาโอกาสน้ี 
และพัฒนาตนเองจนสามารถมีองคความรูเทคโนโลยีใหม จะสามารถทําใหผูผลิตช้ินสวนรายน้ันสามารถชวงชิง
จุดยืน และสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมได ในทางกลับกันผูผลิตช้ินสวนท่ีไมเตรียมตัว
สําหรับการเปล่ียนแปลง อาจสงใหผูผลิตช้ินสวนรายน้ันไดรับผลกระทบอยางรุนแรงได 
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บทท่ี 4 ภาพอนาคตและเปาหมายอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป ค.ศ 2030 
 

4.1 ภาพอนาคต Thailand Smart Mobility ป ค.ศ. 2030 

จากความพยายามของภาครัฐท่ีตองการยกระดับเศรษฐกิจไทย ใหกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายได

ปานกลาง โดยสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ท้ังการผลิตสินคาและ

การใหบริการ รวมท้ังการสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมาย 10 อุตสาหกรรม (S-Curve) และการเติบโต

ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ สงผลใหในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมี

รายไดปานกลางได ชนช้ันกลางมีสัดสวนมากข้ึน เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน สงผลใหชุมชนกลายเปน

เมืองและเกิดการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 30 ของ

ประชากรท้ังหมด เขาสูยุคผูสูงวัย (Age society) ในดานหน่ึงสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนจําเปนตองตอบสนอง

ผูบริโภคสูงวัย และในอีกดานหน่ึงสงผลใหแรงงานในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ มีจํานวนลดลง การนําระบบอัตโนมัติ

และหุนยนตมาใชเปนส่ิงท่ีพบเห็นไดท่ัวไปในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี ระบบโครงขายการส่ือสาร 5G ยัง

ครอบคลุมท่ัวประเทศ การรับบริการทางราชการสามารถทําไดโดยผานระบบออนไลน เชนเดียวกับการซ้ือ

สินคาผานระบบออนไลนท่ีเปนชองทางหลักในการคาขาย  

“การขยายตัวของเขตเมืองและความหนาแนนของประชากร ทําใหการคมนาคมขนสงขยายตัว ระบบ

ขนสงมวลชนเกิดข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกลาว ทุกคนสามารถเดินทางไปยังท่ีตาง ๆ (Accessible) ได

อยางสะดวกและปลอดภัย (Comfort & Safety) มีราคาท่ีสมเหตุสมผล (Cost reasonable) มีการเช่ือมตอ 

(Connect) ท้ังทางถนนและระบบราง ดวยพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(Clean)” 

เน่ืองดวยความหนาแนนของเขตเมือง และระบบผังเมืองท่ีไมสามารถปรับเปล่ียนไดโดยงาย ทําใหใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ การเดินทางสัญจรของผูคนสวนใหญจึงใชระบบขนสงมวลชน โดยใช

การขนสงทางรางเปนระบบขนสงหลัก และมียานยนตเปนพาหนะเช่ือมตอจากระบบรางไปยังจุดหมายตาง ๆ 

ท้ังแบบมีผูขับข่ีให (Ride sharing) ไดแก รถโดยสาร รถสามลอและส่ีลอรับจาง (แท็กซ่ี) รถจักรยานยนต และ

แบบท่ีผูใชบริการสามารถขับข่ีดวยตนเอง (Car sharing) เชน รถยนตน่ังขนาดเล็ก รถจักรยานยนต โดยยาน

ยนตเหลาน้ันเปนยานยนตไฟฟาท่ีไมปลอยมลภาวะ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ท้ังหมด และสามารถ

จองลวงหนา/เรียกใชบริการผานทาง Application ในโทรศัพทเคล่ือนท่ี ทําใหผูใชบริการสามารถบริหาร

จัดการเวลาการเดินทางของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังผูใหบริการสามารถวางแผนการใหบริการ

ของตนเองได โดยไมจําเปนตองขับรถตลอดเวลาบนทองถนนเพ่ือหาลูกคา ซ่ึงนอกจากจะชวยลดการใช

พลังงานแลว ยังชวยลดความหนาแนนของการจราจรไดอีกดวย สําหรับการใชรถยนตสวนตัวมักจะเปนการใช

งานเพ่ือเดินทางในชานเมือง หรือการเดินทางไกลเพ่ือการพักผอนในตางจังหวัด หรืออาจกลาวไดวา ผูคนท่ี

ตองการเดินทางในเขตเมือง มิไดยึดติดกับรูปแบบการเดินทางหรือพาหนะอยางใดอยางหน่ึง แตมองการ

เดินทางเพ่ือไปยังจุดหมายในรูปแบบของการรับบริการ ท่ีทําใหสามารถไปถึงจุดหมายไดในเวลาท่ีตองการ หรือ

ท่ีเรียกวา Mobility as a Service (MaaS)  
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นอกจากน้ี เพ่ือแกไขปญหาการจราจรคับค่ังและมลพิษทางอากาศ ทําใหภาครัฐกําหนดพ้ืนท่ี 

(Zoning) การใชงานรถยนตสวนบุคคลท่ีจะเขาใชงานในเขตเมืองตองเปนรถยนตท่ีปลอยมลพิษตํ่า ในระดับ 

EURO 6 หรือดีกวาเทาน้ัน และตองเปนรถยนตท่ีสามารถขับข่ีอัตโนมัติในระดับ 3 เพ่ือชวยลดอุบัติเหตุและ

การจราจรติดขัด รวมท้ังหามรถบรรทุกขนาดใหญ (Truck) ว่ิงในเขตเมือง การขนสงสินคาสามารถทําไดโดยใช

รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปกอัพ รถตู ส่ีลอเล็ก) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชยานพาหนะรวมกัน ซ่ึงการ

อนุญาตเขาใชพ้ืนท่ีจะระบุโดยการใชเทคโนโลยี RFID (Radio frequency identification)  

การเดินทางในตางจังหวัดท่ีไมใชกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ มีระบบรางเปนการคมนาคมเช่ือมตอกับ

จังหวัดอ่ืน ๆ ในขณะท่ีการเดินทางภายในจังหวัดจะใชรถยนตสวนบุคคลและยานพาหนะแบบท่ีมีผูขับข่ีให 

(Ride sharing) ไดแก รถโดยสาร รถสามลอและส่ีลอรับจาง (แท็กซ่ี) รถจักรยานยนต โดยยานยนตเหลาน้ัน

เปนยานยนตไฟฟาท่ีไมปลอยมลภาวะ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ท้ังหมด และสามารถจองลวงหนา/

เรียกใชบริการผานทาง Application ในโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเชนเดียวกันกับการใหบริการในเมืองใหญ 

การขนสงสินคาระหวางจังหวัด นอกจากจะขนสงทางรางแลว ยังใชรถบรรทุกท่ีใชเช้ือเพลิงจาก

ธรรมชาติท่ีใช ว่ิงเปนขบวนแบบอัตโนมัติ (Platooning) ซ่ึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงไดอยางมาก 

โดยเฉพาะเม่ือในเวลาน้ัน ไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางบกของภูมิภาคอาเซียนและจีน จากการมี Eco 

system ท่ีเอ้ือตอการคาระหวางประเทศ 

ท้ังน้ี การเติบโตและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยียานยนตไปสูยานยนตท่ีไมปลอยมลพิษและมี

ความปลอดภัยสูง และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคมนาคมไปสูการใชยานพาหนะรวมกัน มีอุตสาหกรรมยาน

ยนตภายในประเทศผลิตพาหนะประเภทตาง ๆ เพ่ือรองรับ เน่ืองจากการผลิตในประเทศไมเพียงแตทําให

ตนทุนตํ่ากวาการนําเขา แตเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมอีกดวย ในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยยังคงเปน

ฐานการผลิตยานยนตท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศและสงออกท่ีมีความสามารถแขงขัน เน่ืองจากไดดําเนิน

กิจกรรมท้ังดานการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการตลาดและสรางแบรนด เขามาชวยสงเสริมการเปนฐานการผลิต

ดวย 
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4.2 เปาหมายอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป ค.ศ 2030 
ผลจากภาพอนาคตประเทศไทยในป ค.ศ. 2030 ท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ขยายตัวมากข้ึน ทํา

ใหเกิดความตองการเดินทางและขนสงสินคา จึงคาดการณวาในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะมีความตองการ

ใชงานยานยนตมากข้ึน จากประมาณ 1.0 ลานคัน เพ่ิมเปน 1.5 ลานคัน ในขณะท่ีตลาดสงออก จะพบวา 

ประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคท่ีเคยนําเขารถยนตจากประเทศไทย ไดเร่ิมการผลิตในประเทศเอง จึงมีความ

เปนไปไดวาตลาดสงออกของไทยอาจไมขยายตัวจากระดับปจจุบันท่ีประมาณ 1.0 ลานคันมากนัก ดังน้ัน จาก

การคาดการณตลาดยานยนตในประเทศและสงออกดังกลาว จะทําใหในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะผลิตยาน

ยนตรวม 2.5 ลานคัน 

 จากความตองการของผูบริโภคท่ีตองการใชงานยานยนตท่ีสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีราคา

ท่ีสมเหตุสมผล รวมท้ังความเขมงวดการปลอยไอเสียของยานยนตท่ีจะเขมงวดข้ึน4-1 ทําใหตนทุนการพัฒนา

เคร่ืองยนตจะสูงมากกวาการนําเทคโนโลยียานยนตท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟามาใช ประกอบกับการพัฒนา

ทางเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม ท่ีทําใหตนทุนการผลิตลดลง ดังน้ัน หากประเทศไทยตองการคงความเปนฐาน

การผลิตยานยนต จําเปนตองผลิตยานยนตตอบสนองความตองการผูบริโภคดังกลาว และตองมีจํานวนมาก

เพียงพอท่ีจะไดใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ดังน้ัน ในป ค.ศ. 2030 ประเทศ

ไทยตองผลิตยานยนตสมัยใหม โดยรอยละ 15 ของปริมาณการผลิต เปนยานยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (BEV) 

และรอยละ 60 เปนรถยนตท่ีมีความสามารถขับเคล่ือนอัตโนมัติในระดับ 3 ซ่ึงการผลิตยานยนตสมัยใหมโดย

สวนมาก จะเปนไปเพ่ือจําหนายในประเทศ และยานยนต ท่ีใชในกิจการท่ีเปนสาธารณะ เชน รถโดยสาร 

รถสามลอ รถจักรยานยนต ท้ังหมดจะเปนรถ BEV 

 กลาวโดยสรุป คือ เปาหมายของอุตสาหกรรมยานยนตไทย คือ “ในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยเปน

ฐานการผลิตยานยนตสมัยใหมท่ีสําคัญของภูมิภาค โดยจะผลิตรถยนต 2.5 ลานคัน และ 1.5 ลานคัน เปน

การผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ โดยรอยละ 15 เปนรถยนตไฟฟาแบตเตอรี่ (BEV) และรอยละ 60 เปน

รถยนตท่ีมีความสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับ 3 สวนรถท่ีใชในกิจการท่ีเปนสาธารณะ เชน รถ

โดยสาร รถสามลอ รถจักรยานยนต ท้ังหมดจะเปนรถ BEV ท้ังน้ีเพ่ือเปาหมายในระยะยาวท่ี ประเทศไทย

จะเปนฐานการผลิตยานยนตสมัยใหม ท่ีมีหวงโซอุปทานท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยการทําวิจัยและพัฒนาควบคู

กับการเปนฐานการผลิตสวนประกอบท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ การผลิตแบตเตอร่ี มอเตอร กลุมชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร ยางลอ และกลุมตัวถังท่ีใชวัสดุนํ้าหนักเบา” 
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บทท่ี 5 แนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอุตสาหกรรมยานยนต ป ค.ศ. 2030 
 
 จากเปาหมายของอุตสาหกรรมยานยนตไทยท่ี “ในป ค.ศ. 2030 ประเทศไทยเปนฐานการผลิต 
ยานยนตสมัยใหมท่ีสําคัญของภูมิภาค โดยจะผลิตรถยนต 2.5 ลานคัน และ 1.5 ลานคัน เปนการผลิตเพ่ือ
จําหนายในประเทศ โดยรอยละ 15 เปนรถยนตไฟฟาแบตเตอร่ี (BEV) และรอยละ 60 เปนรถยนตท่ีมี
ความสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับ 3 สวนรถท่ีใชในกิจการท่ีเปนสาธารณะ เชน รถโดยสาร 
รถสามลอ รถจักรยานยนต ท้ังหมดจะเปนรถ BEV ท้ังนี้เพ่ือเปาหมายในระยะยาวท่ี ประเทศไทยจะเปน
ฐานการผลิตยานยนตสมัยใหม ท่ีมีหวงโซอุปทานท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยการทําวิจัยและพัฒนาควบคูกับการ
เปนฐานการผลิตสวนประกอบท่ีมีมูลคาเ พ่ิมสูง อาทิ การผลิตแบตเตอร่ี มอเตอร กลุมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร ยางลอ และกลุมตัวถังท่ีใชวัสดุน้ําหนักเบา”  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
ภาครัฐจําเปนตองดําเนินมาตรการตาง ๆ ซ่ึงชวยผลักดันใหการเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดไดรวดเร็วและเปนไป
อยางราบร่ืน โดยดําเนินมาตรการสงเสริมท้ังดานการใชงานและการผลิตยานยนตสมัยใหม กลาวคือ  

มาตรการดานการใชงาน เพ่ือใหมีการใชงานยานยนตสมัยใหมอยางแพรหลาย รัฐอาจพิจารณา
ดําเนินมาตรการสงเสริมการใชงานยานยนตสมัยใหมในรูปแบบตาง ๆ เน่ืองจากจํานวนผูใชงานเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหเกิดการผลิตเชิงพาณิชยจากผูผลิต โดยดําเนินการผานมาตรการตาง ๆ  ไดแก การสรางความ
ตระหนักรูและสรางความเขาใจแกผูบริโภค ท้ังดานความปลอดภัย ดานการใชงานและการซอมบํารุงในอนาคต 
การสงเสริมการใชงานยานยนตสมัยใหมท่ีใหบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีนํารอง การใหสิทธิประโยชนแกผูบริโภค
ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน และเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการใชงาน อาทิ จุดประจุไฟฟา 
(Charging) โครงขายไฟฟา (Grid) ระบบเครือขายโทรคมนาคม (Telecom) ถนนและปายสัญญาณ 

มาตรการดานการผลิต ในระยะแรกควรเนนเตรียมความพรอมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
ยานยนตปจจุบัน โดยการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมน้ันควรพิจารณาศักยภาพท่ีมีอยูของผูประกอบการเดิม 
เพ่ือใหมาตรการมีประสิทธิภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจน ภายใตหลักคิดท่ีวาทรัพยากรของภาครัฐมีจํากัด 
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพควรมุงไปท่ีปจจัยท่ีสนับสนุนตอการปรับตัวของผูประกอบการโดยตรง และในเวลา
เดียวกันตองกําหนดมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับการขยายตัวการผลิตท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต เม่ือตลาดเร่ิมขยายตัวเขาสูการผลิตในเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึน จึงเนนมาตรการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสงเสริมความสามารถการแขงขันของผูผลิตช้ินสวนยานยนตในระยะยาว ใหสามารถยืนอยูไดในหวง
โซอุปทาน และพรอมท่ีจะตอยอดการผลิตไปในดานตาง ๆ ตอไป กลาวโดยสรุปคือ เปนการพัฒนาหวงโซ
อุปทานของยานยนตและช้ินสวนสมัยใหมในประเทศ ใหผูประกอบการไทยสามารถอยูในหวงโซอุปทานน้ีและ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหประเทศไดมากข้ึน  

นอกจาก การกําหนดมาตรการตาง ๆ ขางตนแลว เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามเปาประสงค 
จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญและจัดทําแผนงานของมาตรการตาง ๆ โดยมีขอเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตารางที่ 5-1 สรุปรายการแผนงานที่ตองดําเนินการภายใน 5 ป เพื่อใหบรรลุเปาหมายของอุตสาหกรรมยานยนตในป ค.ศ. 2030 

กระทรวงที่เก่ียวของ 
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ดําเนินการเรงดวน               
(1) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ /  /  / / /  / / / นายกรัฐมนตรี  / / 
(2) ปฏิรูปโครงสรางภาษีที่เก่ียวของกับสินคายานยนต   /        /  /  
(3) กําหนดสิทธิประโยชนแกผูบริโภค ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน   /     /   /  /  
(4) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของกับธุรกิจการประจุไฟฟา       / /   / การไฟฟา /  
(5) ยกระดับความสามารถดานการออกแบบและการผลิตของผูประกอบการปจจุบัน         / /  BOI / / 
(6) การพัฒนาบุคลากร (Reskill and upskill) และเตรียมบุคลากร (New skill) ให

พรอมสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
          / BOI EEC สกอ. สยย. / / 

(7) การเตรียมความพรอมเก่ียวกับธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหม และสนับสนุน
ผูประกอบการไทยในธุรกิจน้ี  

/      / /  / / BOI  / / 

ดําเนินการภายใน 1-2 ป               
(8) ใชงานยานยนตสมัยใหมที่ใหบริการสาธารณะในพื้นที่นํารอง / / /  /      / กทม พัทยา และ Smart 

City ตาง ๆ 
/ / 

(9) กําหนดมาตรฐานยานยนตสมัยใหม และจัดหาเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน   /       /  สยย. /  
(10) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนตสมัยใหมและชิ้นสวน            EEC สยย. สกสว. / / 
(11) จัดตั้ง R&D Consortiums เพื่อพัฒนายานยนตสมัยใหมตนแบบ   /  /       EEC สยย. สกสว. / / 
(12) กําหนดแผนที่นําทาง (Road map) ของยานยนตขับขี่อัตโนมัติสําหรับประเทศไทย     /     / / กพยช. สยย. / / 
ดําเนินการภายใน 2-5 ป               
(13) การเตรียมความพรอมสําหรับยานยนตขับขี่อัตโนมัติ             /  

(13.1)  กําหนดมาตรฐานและความเขากันได (Compatibility) ที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยียานยนตขับขี่อัตโนมัติ 

    /       กระทรวงยุติธรรม และ 
กพยช. 

/  

(13.2) จัดทําแผนที่ความละเอียดสูง (HD Map)     /     / /  / / 



หนาที่ 5 - 3 
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(13.3) กําหนดมาตรฐานที่เก่ียวของกับการเช่ือมตอยานยนตกับส่ิงตาง ๆ (V2X)   /  / /     / กสทช. / / 
(13.4) ดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานที่เก่ียวของกับ 5G/6G และกฎระเบียบที่

เก่ียวของ 
    /       กสทช. / / 

(13.5) กําหนดกฎระเบียบที่เก่ียวของกับความปลอดภัยของการรับสงขอมูล (Data 
security) 

           กสทช. /  

(13.6) กําหนดกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน ที่เก่ียวของกับการใชงานยานยนตขับ
ขี่อัตโนมัติในที่สาธารณะ 

           กระทรวงยุติธรรม  
อยอช. ตช. 

/  

(14) การทดสอบและใชงานยานยนตขับขี่อัตโนมัติ             /  
(14.1) นํารองใชงานยานยนตขับขี่อัตโนมัติในพื้นที่จริง   /  /      / EEC และSmart city 

อยอช. ตช. 
/  

(14.2) ทดสอบยานยนตขับขี่อัตโนมัติในพื้นที่ที่กําหนด   /  /       อยอช. /  
(14.3) เริ่มใชงานยานยนตขับขี่อัตโนมัติ ระดับ 3 ในพื้นที่ที่กําหนด            อยอช. ตช. /  
(14.4)  กําหนดเขตหามใชงานสําหรับยานยนตที่ปลอยมลพิษสูงและมีความปลอดภัยต่ํา  / /         อยอช. กทม. พัทยา  

EEC และ Smart City 
ตช. 

/  

หมายเหตุ:   หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กพยช: คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ  
 กสทช.: คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
 ตช.: สํานักงานตํารวจแหงชาติ สกสว.: สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 สกอ.: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สยย.: สถาบันยานยนต  
 อววน.: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยอช.: อนุกรรมการยานยนตอัตโนมัติแหงชาติ 
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แผนงานท่ี (1) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 ยานยนตสมัยใหมจะมีสวนประกอบของเทคโนโลยีเทรนดท้ังส่ีดาน (C-A-S-E) นํามาซ่ึงความซับซอน
มากข้ึนกวายานยนตปจจุบัน ท้ังในดาน เทคโนโลยี หวงโซมูลคา รูปแบบการดําเนินธุรกิจ การควบคุมและ
กํากับดูแล เปนตน และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงเปนเหตุ
ใหแผนในการบรรลุเปาหมายของอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป ค.ศ. 2030 จะมีหนวยงานและกระทรวงท่ี
เก่ียวของดวยจํานวนมาก (ดังแสดงในตารางท่ี 5-1) และจากรูปแบบการทํางานท่ีแยกลําดับช้ันกันของแตละ
หนวยงานและกระทรวง จึงเปนการยากท่ีจะทําใหบรรลุถึงเปาหมายและมีการทํางานท่ีสอดคลองและรับกันได 
ดังน้ันการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติจึงเปนความสําคัญเรงดวนลําดับแรก 
เพ่ือใหมีหนวยงานท่ีคอยประสานงานและมีอํานาจในการผลักดัน ขับเคล่ือน และติดตามแผนงานฯ และ
ประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามแผน 
 คณะกรรมการฯดังกลาว มีสมาชิกมาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในแผนงานฯ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหนวยงานวิจัยและการศึกษา และมีประธานคือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 
ภายใตคณะกรรมการฯ มีอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับแนวโนมเทคโนโลยีท้ังส่ีดานเปนผูติดตามรายละเอียด 
ไดแก อนุกรรมการดานยานยนตไฟฟา (EV) อนุกรรมการดานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติและการเช่ือมตอ (CAV) 
และอนุกรรมการท่ีดูแลการใหบริการ Mobility Service ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนรถแบงปนกันใช (Shared mobility) 
On-demand และ Micro-transit mobility เปนตน โดยมีสถาบันยานยนตเปนฝายเลขาฯ 

แผนงานท่ี (2)  ปฏิรูปโครงสรางภาษีท่ีเก่ียวของกับสินคายานยนต 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงการคลัง 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
สถานการณปจจุบัน 
 การจัดเก็บภาษีของภาครัฐ มีไวเพ่ือประโยชนหลักสามประการ โดยประการแรกเพ่ือเปนแหลงรายได
สําหรับนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ประการท่ีสอง เพ่ือจัดการหรือควบคุมพฤติกรรมของผูบริโภคให
เปนไปตามท่ีรัฐตองการ และประการท่ีสาม เพ่ือปกปองหรือคุมครองอุตสาหกรรมเกิดใหมในประเทศท่ียังไมมี
ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ (Infant industry) โดยมีหนวยงานจัดเก็บภาษีผูรับผิดชอบไดแก 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีตามวัตถุประสงคสามประการขางตน
ตามลําดับ รวมท้ังยังมีหนวยงานราชการอ่ืนและหนวยงานรัฐวิสาหกิจทําหนาท่ีจัดเก็บภาษีจากการใชงานท่ี
เก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุนโดยรัฐ เชน กรมการขนสงทางบก ท่ีจัดเก็บคาภาษีจดทะเบียนรถยนต
ประจําป เน่ืองจากการใชงานถนนท่ีรัฐสรางข้ึน เปนตน 
 การจัดเก็บภาษีจากรถยนตในปจจุบัน พิจารณาบนแนวคิดวา รถยนตเปนสินคาฟุมเฟอยและกอให  
เกิดตนทุนทางสังคมในดานการสรางมลพิษทางอากาศ ดังน้ันรัฐจึงใชภาษีสรรพสามิตเปนเคร่ืองมือควบคุม 
กลาวคือ รถท่ีมีเคร่ืองยนตขนาดใหญกวาสะทอนวาเปนสินคาฟุมเฟอยมากกวาจึงควรเสียภาษีในอัตราท่ีสูงกวา 
และรถยนตท่ีปลอยกาซคารบอนไดออกไซดปริมาณมาก กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคมสูงกวา จึงควร
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เสียภาษีในอัตราท่ีสูงกวาเชนกัน ซ่ึงการชําระภาษีดังกลาวจะถูกจัดเก็บเพียงคร้ังเดียวท่ีซ้ือรถยนตเทาน้ัน5-1 
และเน่ืองดวยนโยบายสงเสริมใหรถยนตใชพลังงานทดแทน ดังน้ัน รัฐจึงใหสวนลดภาษีสรรพสามิตกับรถยนตท่ี
สามารถใชนํ้ามันท่ีมีสวนผสมของเอทานอลไดดวย 

นอกจากน้ี รถยนตยังสรางตนทุนใหสังคมโดยการใชโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรัฐไดจัดสรางข้ึน เชน ถนน 
โครงสรางดานระบบการจราจร ซ่ึงเปนตนทุนตอสังคมท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีรถยนตถูกใช ดังน้ัน รัฐจึงใหกรมการ
ขนสงทางบกเปนผูรับผิดชอบจัดเก็บภาษีดังกลาว โดยใชภาษีจดทะเบียนรถยนตประจําปเปนเคร่ืองมือจัดเก็บ 
ซ่ึงอัตราภาษีมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคการใชงาน (ใชงานสวนบุคคลหรือใชเพ่ือการพาณิชย) หาก
เปนรถท่ีใชงานสวนบุคคลจะพิจารณาอัตราภาษีตามขนาดเคร่ืองยนต (โดยอนุมานวารถท่ีมีเคร่ืองยนตใหญ จะ
เปนรถท่ีมีขนาดใหญ) ในขณะท่ีรถท่ีใชเพ่ือการพาณิชยจะพิจารณาจากนํ้าหนักรถ โดยรถท่ีสรางภาระตอการใช
ถนนมากกวาจะเสียภาษีในอัตราท่ีสูงกวา นอกจากน้ี ภาษีดังกลาวไดใหสวนลดแกรถท่ีใชพลังงานทดแทน
ประเภทกาซธรรมชาติ (CNG) และรถยนตท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป อีกดวย 
 อยางไรก็ตาม ดวยเทคโนโลยียานยนตท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปสูการใชมอเตอรชวยในการขับเคล่ือนรถ
มากข้ึน การพิจารณาและกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีจดทะเบียนประจําปในปจจุบัน อาจไมจูงใจให
ผูซ้ือเลือกใชงานรถยนตท่ีมลพิษตํ่าอยางแทจริง และมีความลักล่ันในการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเจตนารมณ 
โดยมีเหตุผลท่ีอธิบายไดหาประการ กลาวคือ ประการแรก การกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตจากปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปจจุบัน พิจารณาตามประเภทเทคโนโลยีการขับเคล่ือนยานยนต เชน กลุมท่ี
ใชเคร่ืองยนตขับเคล่ือนอยางเดียว กลุมรถท่ีมอเตอรทํางานควบคูกับเคร่ืองยนต (Hybrid and Plug-in hybrid 
electric vehicle) และกลุมท่ีใชมอเตอรขับเคล่ือนอยางเดียว (Pure electric vehicle) ซ่ึงอัตราภาษีของ
รถยนตในกลุมท่ีมีมอเตอร น้ัน ไม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แมวาปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของรถเหลาน้ันจะแตกตางกันคอนขางมาก5-2 2ก็ตาม ประการท่ีสอง รัฐใหสวนลดภาษี
สรรพสามิตกับรถยนตท่ีสามารถใชนํ้ามันท่ีมีสวนผสมของเอทานอลไดดวย แมวาในการใชงานจริง ผูบริโภคจะ
ไมไดใชพลังงานทางเลือกก็ตาม ซ่ึงไมเปนไปตามเจตนารมยท่ีตองการสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทางเลือกท่ี
ผลิตไดในประเทศ ประการท่ีสาม การจัดเก็บภาษีจดทะเบียนรถยนตประจําป โดยพิจารณาจากภาระแกถนน
น้ัน พบวา การพิจารณาอัตราภาษีไดจําแนกประเภทยอยของยานยนตอีก โดยหากเปนยานยนตท่ีขับเคล่ือน
ดวยมอเตอรไฟฟาเพียงอยางเดียวจะพิจารณาอัตราภาษีจากนํ้าหนักรถยนต ในขณะท่ีรถท่ีมีมอเตอรทํางาน
รวมกับเคร่ืองยนตจะพิจารณาจากขนาดเคร่ืองยนตเทาน้ัน ซ่ึงพบวา อัตราภาษีของรถท่ีใชมอเตอรไฟฟา
ขับเคล่ือนตํ่ากวารถท่ีใชเคร่ืองยนต แมวารถท่ีใชมอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนจะมีนํ้าหนักรถมากกวาก็ตาม เชน 
กรณีรถยนต Nissan Leaf Model Year 2011 นํ้าหนักรถประมาณ 1,500 กิโลกรัม เสียภาษี 1,000 บาทตอป 
ในขณะท่ีรถยนต Nissan Pulsar นําหนักรถประมาณ 1,000 กิโลกรัม เสียภาษี 1,800 บาทตอป ประการท่ีสี่ 
การใหสวนลดภาษีประจําปแกรถยนตท่ีมีอายุการใชงานมาก ซ่ึงปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวารถท่ีมี
อายุนอยกวา เน่ืองจากการเส่ือมสมรรถภาพตามเวลาและการใชงาน ทําใหเปนการลักล่ันในเร่ืองการสงเสริม
ใหประชาชนเลือกใชรถยนตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และประการสุดทาย จากแนวโนมท่ีเทคโนโลยียานยนต
ท่ีจะนํามอเตอรมาใชในการขับเคล่ือนรถยนตมากย่ิงข้ึน อาจทําใหหลักการพิจารณาความฟุมเฟอยจากขนาด
ของเคร่ืองยนตไมถูกตองนัก  
                                            
5-1 รถยนตที่จําหนายในประเทศตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของราคาจําหนายที่รวมอัตราภาษีสรรพสามิตแลว 
และตองเสียภาษีมหาดไทยที่เก็บทั้ง CBU/CKD รอยละ 10 ของมูลคาภาษีสรรพสามิตดวย 
5-2 คาเฉล่ียปริมาณการปลอยกาซ CO2 ที่ปลายทอของรถ HEV 100-150 g/km PHEV 50-100 g/km BEV 0 g/km 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียานยนตท่ีมุงไปสูยานยนตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยการนํา
มอเตอรมาใชในการขับเคล่ือน รวมท้ังเทคโนโลยีการเช่ือมตอและขับเคล่ือนอัตโนมัติ ท่ีจะชวยเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการใชยานยนต ซ่ึงจะมีบทบาทในยานยนตสมัยใหมมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน จึงขอเสนอแนวทางการปรับ
โครงสรางภาษีท่ีเก่ียวของกับรถยนตใหครอบคลุมเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม ดังน้ี 

ภาษีสรรพสามิตตองเปนเคร่ืองมือท่ีช้ีนําใหประชาชนเลือกใชยานยนตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและมี
ความปลอดภัยสูง โดยตองมีเง่ือนไขในการจําแนกวารถยนตประเภทใดคือรถยนตท่ีปลอยมลพิษตํ่าหรือไม
ปลอยเลย และรถยนตประเภทใดคือรถยนตท่ีมีความปลอดภัยระดับสูง โดยกรณีการปลอยมลพิษ หากเปนรถ
ท่ียังมีเคร่ืองยนตอยู ใหใชปริมาณการปลอย CO2 เปนหลักเกณฑการพิจารณาอัตราภาษี ในขณะท่ีรถท่ีใช
มอเตอรขับเคล่ือนเพียงอยางเดียว ใหพิจารณาอัตราภาษีตามขนาดแบตเตอร่ี สําหรับกรณีความปลอดภัย ให
พิจารณาจากระดับการขับข่ีอัตโนมัติตามนิยามของ SAE International เปนหลักเกณฑการพิจารณาอัตรา
ภาษี ดังน้ันรถท่ีไมปลดปลอยมลพิษเลยและสามารถขับข่ีอัตโนมัติในระดับสูงสุด (ระดับ 5) จะเสียภาษีในอัตรา
ตํ่าท่ีสุด ท้ังน้ี รัฐอาจมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงปจจุบันเปนผูรับผิดชอบจัดทําระบบปายแสดง
คุณสมบัติรถยนต (Eco sticker) เปนผูรับรองคุณสมบัติรถยนตตามเง่ือนไขดังกลาว โดยอาจตองดําเนินการ
ควบคูกับระบบปายทะเบียนรถยนต เพ่ือใหสามารถแสดงและช้ีบงประเภทของรถยนตไดชัดเจน เม่ือตองการ
รับสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ขณะใชงานรถยนต [ดูเพิ่มเติม หัวขอ แผนงานที่ (2) กําหนดสิทธิประโยชนแกผูบริโภค
สําหรับการใชงานยานยนตสมัยใหม ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน] 

ท้ังน้ี อัตราภาษีควรมีลักษณะท่ีเปนอัตรากาวหนา (Progressive rate) ดวย เพ่ือจูงใจใหเกิดการใช
ยานยนตตามเจตนารมณท่ีแทจริง นอกจากน้ี รัฐอาจพิจารณาใชการเก็บภาษีแบบการใชแรงจูงใจท้ังใน
ทางบวกและทางลบ (Carrot and Stick) โดยใชการใหรางวัล (Carrot) และการลงโทษ (Stick) เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของผูท่ีอยูภายใตมาตรการดังกลาว เชน การใหเงินอุดหนุนแกผูใชยานยนตสมัยใหม (การใหรางวัล) 
ในขณะเดียวกันก็เก็บภาษีจากคนท่ีใชรถยนตประเภทอ่ืน (การลงโทษ) โดยมาตรการท่ีมีลักษณะ Carrot and 
Stick) นอกจากจะทําใหผูบริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใชยานยนตสมัยใหมผานทางแรงจูงใจดานบวกแลว 
การดําเนินมาตรการดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิด Revenue recycling โดยรัฐอาจนําภาษีท่ีเก็บจาก
รถยนตประเภทอ่ืน ๆ มาจัดต้ังเปนกองทุนสนับสนุนการใชงานยานยนตสมัยใหม เพ่ือหลีกเล่ียงภาระทางการ
คลังท่ีอาจเกิดจากการดําเนินมาตรการสนับสนุนยานยนตสมัยใหมได 
 
ตารางท่ี 5-2 กรอบแนวคิดการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามคุณลักษณะของยานยนต 
   หลักเกณฑดานความปลอดภัย 

(ความสามารถขับข่ีอัตโนมัติ) 
  หลักเกณฑพิจารณา

อัตราภาษีสรรพสามิต 
ระดับ 

0 
ระดับ 
1-2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4-5 

หลักเกณฑดานเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 

รถท่ีมีเคร่ืองยนต
สําหรับการขับเคล่ือน 

ปริมาณการปลอย 
CO2 (g/km) 

    

รถท่ีใชมอเตอร
ขับเคล่ือนเทาน้ัน 

ความจุของแบตเตอร่ี 
(kWh) 

   อัตรา 
ต่ําที่สุด 
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อีกท้ัง รัฐควรพิจารณายกเลิกเง่ือนไขการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนผานทางภาษีสรรพสามิตของ
รถยนต เน่ืองจากมิไดทําใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจตอการเลือกใชพลังงานทดแทนอยางแทจริง แตหากรัฐ
ตองการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดในประเทศ ควรดําเนินการผานภาษีสรรพสามิตของนํ้ามัน ซ่ึง
จะตรงตามวัตถุประสงคมากกวา นอกจากน้ี การพิจารณาความฟุมเฟอยจากขนาดของเคร่ืองยนต อาจปรับไป
ใชการพิจารณาจากขนาด (มิติ) ของรถยนต ควบคูกับราคาขายปลีกรถยนตแทน 

การจัดเก็บ ภาษีจดทะเบียนรถยนตประจําป เน่ืองจากการใชงานยานยนตสรางตนทุนแกสังคมเร่ือง
การใชโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรัฐไดจัดสรางข้ึน โดยอัตราภาษีพิจารณาจากภาระท่ีเกิดแกถนน และมีหลักเกณฑ
ยอยท่ีพิจารณาตามเทคโนโลยีการขับเคล่ือนยานยนตอีกน้ัน เปนการคิดอัตราภาษีท่ีมีความลักล่ัน ดังน้ันรัฐควร
ใชการพิจารณาตามภาระท่ีเกิดแกถนนกับรถยนตทุกประเภทดวยหลักเกณฑเดียวกัน รวมท้ัง ควรพิจารณา
ยกเลิกเง่ือนไขลดอัตราภาษีใหกับรถยนตท่ีมีอายุมาก เน่ืองจากจะเปนการขัดแยงกับการดําเนินการอ่ืน เชน 
ภาษีสรรพสามิต เปนตน 

นอกจากน้ี การใชงานรถยนตยังกอใหเกิดตนทุนแกสังคมอ่ืน ๆ กลาวคือ กอใหเกิดความแออัดในการ
ใชถนน จนเกิดเปนปญหาการสัญจร ดังน้ัน การเก็บคาธรรมเนียมการใชทางในถนนท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
(Congestion fee) จะชวยใหสะทอนตนทุนการใชรถยนตไดอยางแทจริง และชวยลดปญหาการจราจรได 
รวมท้ัง รถยนตท่ีหมดอายุการใชงานแลว ซ่ึงในอนาคตยานยนตสมัยใหมจะมีช้ินสวนไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังแบตเตอร่ีมากย่ิงข้ึน จึงตองกําหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการซากยานยนตและช้ินสวนท่ีหมด
สภาพการใชงาน (End-of-life vehicle: ELV) โดยในระยะเร่ิมตน อาจกําหนดเปนคาธรรมเนียมจัดการซาก
รถยนต (ELV fee) โดยพิจารณาตามกลุมช้ินสวน ท่ีจะกอใหเกิดขยะพิษกอน อาทิ ถุงลมนิรภัย แบตเตอร่ี เปน
ตน 

แผนงานท่ี (3)  กําหนดสิทธิประโยชนแกผูบริโภคสําหรับการใชงานยานยนต
สมัยใหม ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

เม่ือรัฐไดดําเนินการปฏิรูปโครงสรางภาษีท่ีเก่ียวของกับสินคายานยนตใหมีความสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมแลว จึงจะพิจารณา กําหนดมาตรการจูงใจแกผูบริโภคท้ัง
มาตรการจูงใจทางการเงินและมิใชตัวเงิน ดังน้ี  

มาตรการจูงใจทางการเงิน มาตรการเบ้ืองตนเพ่ือสงเสริมการใชงานท่ีเปนไปไดคือ มาตรการจูงใจทาง
การเงิน ซ่ึงในตางประเทศมักอยูในรูปแบบของเงินอุดหนุนและการใหสิทธิพิเศษทางภาษี เน่ืองจากยานยนต
สมัยน้ันมีราคาสูงกวารถยนตประเภทอ่ืนโดยเปรียบเทียบ การใชมาตรการท่ีเปนตัวเงินท่ีมีประสิทธิผลน้ันจึง
จําเปนตองชวยสรางขอไดเปรียบทางดานราคาใหแกยานยนตสมัยใหมมากกวารถยนตประเภทอ่ืน กลาวคือ 
ควรจะตองทําใหผูบริโภคมองวาราคารถยนตไฟฟาถูกกวารถยนตประเภทอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม 
ดวยบริบทของประเทศไทย การใหเงินอุดหนุนอาจทําไดไมงายนัก ดังน้ันขอเสนอสําหรับมาตรการจูงใจทาง
การเงินท่ีมีความเปนไปได คือ การใชมาตรการลดหยอนภาษีเงินได (ท้ังประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
และลดหยอนใหเพ่ิมเติมสําหรับรถท่ีนําไปใชสําหรับดําเนินกิจการเดินรถสาธารณะ อีกท้ัง รัฐอาจใชการใหสิทธิ
พิเศษอ่ืน ๆ เชน สวนลดคาผานทางพิเศษ การยกเวนคาจอดรถ เพ่ือใหผูบริโภครูสึกวาการใชงานยานยนต
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สมัยใหมน้ัน มีคาใชจายตํ่ากวาการใชงานรถยนตท่ัวไป ซ่ึงจะจูงใจใหผูบริโภคหันมาใชยานยนตสมัยใหมมากข้ึน
ดวยความถ่ีของการใชงานท่ีมากข้ึนดวย 

นอกจากน้ี ไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม กรณีรถยนตท่ีมีความสามารถขับข่ีอัตโนมัติในระดับสูง ซ่ึงชวย
ทําใหการเกิดอุบัติเหตุลดลง นาจะไดรับการลดหยอนเบ้ียประกันภัยภาคสมัครใจ แตอยางไรก็ดี มีขอโตแยงวา 
ความสามารถขับข่ีอัตโนมัติในระดับสูงแมจะชวยใหอุบัติเหตุลดลงได แตตนทุนคาอุปกรณของเทคโนโลยี
เหลาน้ันยังมีราคาสูงมาก ทําใหมูลคารถยนตมีราคาสูงกวารถยนตท่ีไมมีความสามารถดังกลาว ดังน้ัน ใน
ภาพรวมจึงไมนาจะทําใหเบ้ียประกันภัยลดลงได 
 มาตรการจูงใจท่ีไมเปนตัวเงิน นอกจากมาตรการจูงใจท่ีเปนตัวเงินแลว ประเทศไทยอาจใชมาตรการ
จูงใจท่ีไมเปนตัวเงินรวมดวย เชน การใหสิทธิพิเศษเร่ืองท่ีจอดรถเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใช ยานยนต
สมัยใหม การติดต้ังจุดประจุไฟในท่ีสาธารณะและอาจใหบริการโดยไมคิดคาใชจายในชวงแรก 

ท้ังน้ี มาตรการสนับสนุนทางการเงินตาง ๆ ตองกําหนดระยะเวลาใหชัดเจน ซ่ึงไมควรเกิน 1-3 ป 
เน่ืองจากจะเปนการเพ่ิมภาระทางการคลังและการยืดเวลานานจะทําใหผูบริโภคเกิดความลังเล สวนมาตรการ
ท่ีมิใชภาษี เชน การใหสิทธิประโยชนดานท่ีจอดรถ สามารถขอความรวมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนได ไม
ยากจึงนาจะสามารถดําเนินการไดต้ังแตระยะเร่ิมแรก 

แผนงานท่ี (4) ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการประจุไฟฟา 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงพลังงาน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  

การไฟฟาฝายผลิตและฝายจําหนาย  
 
สถานการณปจจุบัน 
 ปจจัยแวดลอมประการหน่ึงท่ีทําใหเกิดการใชงานยานยนตไฟฟา คือ การประจุไฟฟา ท่ีตองมีจํานวน
มากเพียงพอท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในการใชงาน ซ่ึง “จํานวนท่ีมากเพียงพอ” ยังไมสามารถหาขอยุติ
ไดวาควรมีจํานวนเทาไหร ปจจุบันประเทศนอรเวยท่ีมีสัดสวนการใชงานยานยนตไฟฟามากท่ีสุดในโลก มี
จํานวนสถานีตอจํานวนรถยนตไฟฟาในอัตรา 1 ตอ 2 และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟามา
ระยะหน่ึงแลว เชน เยอรมนี ฝร่ังเศส เกาหลีใต จีน ญ่ีปุน มีอัตราสวนเฉล่ีย 1 ตอ 8 ในขณะท่ีประเทศไทยมี
อัตราสวนดังกลาว 1 ตอ 1.55-3ซ่ึงมากกวาประเทศนอรเวย แตปริมาณการใชงานยานยนตไฟฟาของไทยยังมี
จํานวนเพียงหลักรอยคันตอปเทาน้ัน ดังน้ัน สัดสวนจุดประจุไฟฟาตอรถยนตไฟฟาจึงไมใชหลักพิจารณาเพียง
ประการเดียว แตตองพิจารณาถึงความครอบคลุมของท่ีต้ังและความสะดวกในการใชงานของจุดประจุเหลาน้ัน
ดวย 
 ปจจุบันจุดประจุไฟฟาท่ีมีในประเทศไทยเกือบท้ังหมดยังใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย หรือหากคิด
คาใชจายจะคิดจากระยะเวลาการจอดรถ ณ จุดประจุ มิใชการคิดราคาจากปริมาณกระแสไฟฟาท่ีจายให 
เน่ืองจากมีตนทุนดําเนินการ (Transaction cost) เพ่ือจําหนายไฟฟาคอนขางสูง และราคาไฟฟาท่ีการไฟฟา
ฝายจําหนายสงมาให (4 บาทตอหนวย) น้ัน ยังไมจูงใจใหธุรกิจสามารถดําเนินการโดยมีกําไรได รวมท้ังจุดจาย

                                            
5-3 ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยมีจํานวนรถยนตไฟฟา (BEV) สะสม 413 คัน และมีจุดประจุไฟฟาในที่
สาธารณะรวม 262 จุด 



หนาที่ 5 - 9 

ไฟฟาบางสวนต้ังอยู ณ สถานท่ีราชการ ซ่ึงตามกฎหมายไมสามารถขายไฟฟาได จึงยังไมไดเปดใหใชงานเปน
การท่ัวไป 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากสถานการณของธุรกิจการประจุไฟฟาท่ีไดกลาวไปขางตน พบวาอุปสรรคท่ีทําใหธุรกิจยังไม
สามารถเติบโตตามกลไกตลาดได เกิดจากตนทุนจําหนายไฟฟาท่ีไมสามารถดําเนินการโดยมีกําไรไดและท่ีต้ัง
ของจุดประจุไฟฟาท่ียังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานของประชาชนท่ัวไป ดังน้ัน จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
สงเสริมธุรกิจการประจุไฟฟา ดังน้ี  
  กรณีตนทุนคาไฟฟาสําหรับธุรกิจใหบริการประจุไฟฟาในปจจุบัน ยังไมจูงใจให ธุรกิจสามารถ
ดําเนินการโดยมีกําไรได หากพิจารณากรณีศึกษาประเทศในทวีปยุโรป พบวา ภาครัฐอนุญาตใหเอกชนสามารถ
จําหนายไฟฟาได นอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูจําหนายไฟฟาของประเทศ ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันดาน
ราคา ทําใหตนทุนราคาไฟฟาสําหรับธุรกิจใหบริการประจุไฟฟาสามารถดําเนินกิจการโดยมีกําไรได  
 กรณีท่ีต้ังของจุดประจุไฟฟาท่ียังไมครอบคลุม หากจะใหรัฐเปนผูลงทุนกอสรางท้ังหมดจะเปนภาระตอ
การคลังจํานวนมาก ดังน้ัน รัฐจึงควรกําหนดกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหประชาชนหรือธุรกิจ
ท่ีมีพ้ืนท่ีใกลชุมชน สามารถเปดใหบริการจุดประจุไฟฟาแกบุคคลท่ัวไป ณ สถานท่ีของตน โดยมีธุรกิจประเภท 
Service Provider เปนผูจัดทํา Platform เพ่ือใหบริการ (ระบบแสดงตําแหนงจุดประจุไฟฟา การจอง การใช
งาน และจายคาบริการ) ซ่ึงนอกจากจะทําใหจุดประจุไฟฟามีจํานวนมากและครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานแลว รัฐยัง
ไมจําเปนตองเปนผูลงทุนเองอีกดวย นอกจากน้ี รัฐอาจพิจารณาใชมาตรการบังคับควบคูไปกับมาตรการ
สนับสนุนขางตน โดยกําหนดใหอาคารท่ีสรางข้ึนใหมตองติดต้ังจุดประจุไฟฟา และท่ีอยูอาศัยท่ีสรางข้ึนใหม 
ตองมีระบบไฟฟาภายในท่ีรองรับการติดต้ังอุปกรณประจุไฟฟาในอนาคตได 

อุปสรรคของมาตรการสงเสริมการใชงานรถยนตไฟฟาในหลายประเทศน้ันเกิดจาก ผูบริโภคไมม่ันใจท่ี
จะใชงานรถยนตไฟฟาเน่ืองจากกังวลเร่ืองการเขาถึงสถานีประจุไฟ แนวทางหน่ึงคือเรงสรางจุดประจุไฟเพ่ิม
มากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ควรมีการใหขอมูลแกผูบริโภคดวยวา รถยนตไฟฟาน้ันสามารถว่ิงไดระยะทางไกล
พอสมควรตอการประจุไฟหน่ึงคร้ัง ซ่ึงหากมีการประจุไฟกอนออกเดินทาง นาจะครอบคลุมระยะการเดินทาง
โดยไมจําเปนตองประจุไฟระหวางวัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชงานระยะส้ันและกลางภายในเมือง สําหรับจุด
ประจุในท่ีสาธารณะจะมีไวใชกรณีเหตุฉุกเฉินเทาน้ัน 
 
  



หนาที่ 5 - 10 

รูปท่ี 5-1 ตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนของการดําเนินธุรกิจสถานีประจุไฟฟา 

 

แผนงานท่ี (5)  ยกระดับความสามารถดานการออกแบบและการผลิตของ
ผูประกอบการปจจุบันใหพรอมสําหรับการผลิตยานยนตสมัยใหม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
สงเสริมใหเกิดการลงทุนจากผูผลิตตางชาติ 

ความทาทายท่ีจะกาวสูเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม คือความสามารถผลิตของผูประกอบการ ใน

ประเทศ ซ่ึงในระยะแรก ผูประกอบการไทยอาจยังไมมีความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิต แตเพ่ือใหเกิด

การผลิตในประเทศ รัฐจําเปนตองจูงใจใหเกิดการลงทุนโดยตรง (FDI) ในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมจาก

บริษัทขามชาติตาง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดการลงทุนผลิตในประเทศ อันจะชวยสรางโอกาสการใชช้ินสวนใน

ประเทศ แมจะยังไมมากนัก แตถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะทําใหผูประกอบการไทยเขาสูหวงโซอุปทานยานยนต

สมัยใหมได 

อีกท้ัง การผลิตยานยนตสมัยใหมจําเปนตองใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีสูงข้ึน การยกระดับความสามารถ

ของผูประกอบการจึงเปนส่ิงจําเปน แตการท่ีทุกคนจะยกระดับไปยังระดับท่ีสอดคลองกับการผลิตรูปแบบใหม

โดยตนเองนาจะเปนไปไดยาก บทบาทภาครัฐตอกระบวนการดังกลาวอาจไมใชเปนการช้ีนําวาผูผลิตควรทํา ไม
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ควรทําอะไร แตควรเปนเพียงตัวกลางท่ีทําใหกระบวนการดังกลาวเกิดข้ึนได  หน่ึงในวิธีการท่ีเปนไปไดคือการ

จัดทําโครงการนํารอง ซ่ึงอาจเปนลักษณะของการเปนตัวกลาง ประสานใหเกิดความรวมมือกันระหวางรัฐกับ

ผูผลิตยานยนตสมัยใหมท่ีเปนบริษัทขามชาติท่ีเปนเจาของเทคโนโลยีและรูถึงขอบเขตของเทคโนโลยีการผลิต 

(Technology frontier) ในปจจุบันดีท่ีสุด โดยมุงให เกิดการถายโอนองคความรู ใหมๆ (Technology 

transfer) เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตช้ินสวนยานยนตสมัยใหมระหวางบริษัทรถยนตกับกลุมผูผลิตช้ินสวนไทย 

ซ่ึงรัฐอาจจะมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือเปนแรงจูงใจ แกบริษัทรถยนตท่ีเขารวมโครงการและมีการถาย

โอนองคความรูเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ปจจัยความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยี มิใชวาตางชาติถายทอด

องคความรูใหบุคลากรไทยมากนอยเพียงใด แตเปนขีดความสามารถของบุคลากรไทยท่ีจะรับองคความรู

เหลาน้ัน ดังน้ัน ส่ิงท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนคือ การเตรียมและพัฒนาคนในประเทศใหพรอมรับกับ

เทคโนโลยีใหม รวมท้ังภาครัฐตองมีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

วัดผลได โดยอาจกําหนดผลผลิต (Output) ของโครงการเปนจํานวนนักวิจัยคนไทยท่ีสรางข้ึนใหม หรือจํานวน

ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนใหมในประเทศไทย 

 

เรงสรางความสามารถแขงขันใหผูประกอบการในประเทศ 

ในระยะส้ัน การจัดทําโครงการความรวมมือระหวางรัฐและกลุมผูประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพเพ่ือ

รวมกันพัฒนาและหาวิธีการปรับตัวในเครือขายการผลิตใหม รวมท้ังเพ่ือเปนบรรทัดฐานการปรับปรุง

กระบวนการการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจากการรวมมือดังกลาว จะเปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดการ

แบงปนประสบการณ เกิดเปนแบบอยางใหกับผูผลิตช้ินสวนรายอ่ืน ๆ สามารถปรับตัวตามได เกิดเปนการ

รวมมือกันของผูผลิตในเครือขาย อีกท้ังยังเปนการลดภาระคาใชจายสําหรับการชวยเหลือของรัฐไปในตัว 

อยางไรก็ตาม การเปล่ียนจากการผลิตรถยนตในปจจุบันไปสูยานยนตสมัยใหม จะทําใหผูผลิตมีตนทุน การวิจัย

พัฒนา การจัดหาเคร่ืองจักร บุคลากร และอาจมีตนทุนท่ีเกิดจากการลองผิดลองถูกในการผลิตระยะแรกๆ ซ่ึง

ตองใชเงินทุนเปนจํานวนมากและอาจมีความตองการแหลงกูยืม การสนับสนุนกลุมผูผลิตท่ีมีศักยภาพเพียงพอ

ในการปรับตัว แตยังติดขอจํากัดดานการเขาถึงแหลงเงินทุน การสนับสนุนเงินทุนในรูปของเงินกูระยะยาว

ดอกเบ้ียตํ่าอาจเปนทางเลือกหน่ึงท่ีภาครัฐนํามาพิจารณา โดยอาจดําเนินมาตรการทางการคลังผานทาง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือใหเอกชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน มาตรการเหลาเปนส่ิงจําเปนท่ีตองทําและ

นาจะชวยใหเกิดการปรับตัวในระยะส้ันไดดี อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีตองพิจารณาตอไปเพ่ิมเติมก็คือ เราจะใชกรอบ

ในการแบงแยกกลุมผูผลิตท่ีมีศักยภาพและกลุมท่ีไมมีศักยภาพออกจากกันอยางไร 

จากน้ัน เพ่ือสงเสริมความสามารถการแขงขันของผูผลิตช้ินสวนยานยนตในระยะยาว ใหสามารถยืน

อยูไดในหวงโซอุปทาน และพรอมตอยอดการผลิตไปในดานตาง ๆ รัฐตองจัดต้ังโครงการความรวมมือเพ่ือ

ดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา โดยอาจดําเนินการในรูปแบบ กลุมความรวมมือเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี

เฉพาะดาน (R&D Consortium) [ดูเพิ่มเติมแผนงานที่ (11) จัดต้ัง R&D Consortiums เพื่อพัฒนายานยนต

สมัยใหมตนแบบ] เพ่ือเปาหมายการเปนผูผลิตท่ีเรียกวา System integrator ซ่ึงจะไดรับผลตอบแทนจากการ

ผลิตสูงกวาการเปนผูรับจางผลิต 
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ช้ินสวนยานยนตเปาหมาย (Product champion) 
 เพ่ือใหรัฐมีกรอบแนวทางพิจารณาสงเสริมผูผลิตยานยนตสมัยใหม จึงขอเสนอกลุมช้ินสวนยานยนตท่ี

มีศักยภาพ โดยใชเกณฑการคัดเลือกจากโอกาสการเติบโตเน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ีจะเขาไปอยูในยานยนต

สมัยใหม ไดแก แบตเตอร่ี มอเตอร ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร รวมท้ังใชเกณฑพิจารณาจากโอกาสท่ี

ผูประกอบการไทยนาจะมีโอกาสเขาสูหวงโซอุปทานได แตตองยกระดับความสามารถการผลิตเพ่ิมเติม ไดแก  

ตัวถังท่ีใชวัสดุนํ้าหนักเบา และยางลอ ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมในประเทศได ตองเกิดกิจกรรมต้ังแต

การวิจัย (วิจัยและพัฒนา ออกแบบ และทดสอบ) ไปจนถึงการขาย (การขาย การตลาด การสรางแบรนด)  

 

การบรรเทาผลกระทบใหผูประกอบการท่ีไมสามารถเขาสูหวงโซอุปทานยานยนตสมัยใหมได  

 ในชวงการเปล่ียนผานไปสูการผลิตรถยนตไฟฟา มีความเปนไปไดวาจะมีผูผลิตช้ินสวนยานยนต

บางสวนไมสามารถปรับตัวไปสูการผลิตช้ินสวนสําหรับรถยนตไฟฟาได ดังน้ัน ภาครัฐอาจตองพิจารณา

ทางเลือกอ่ืน ๆ เชน การใหความชวยเหลือใหผูผลิตเปล่ียนแปลงไปผลิตช้ินสวนอ่ืน ๆ หรือช้ินสวนอะไหล 

ช้ินสวนตกแตง (After market) แตการเปล่ียนแปลงเชนน้ี ผูผลิตยังตองเผชิญกับการแขงขันท่ีสูงอยู เน่ืองจาก

ตองแขงขันกับผูผลิตรายเดิมท่ีอยูในตลาด ดังน้ัน นอกจากการเปล่ียนแปลงดานการผลิตแลว จําเปนตอง

ดําเนินการดานการวิจัย (วิจัยและพัฒนา ออกแบบ และทดสอบ) และการขาย (การขาย การตลาด การสราง

แบรนด) เพ่ิมเติมดวย ท้ังน้ี เหตุการณท่ีผูผลิตจํานวนหน่ึงตองออกจากเครือขายเปนส่ิงท่ีอาจจะไมสามารถ

หลีกเล่ียงได ดังน้ันการอํานวยความสะดวกใหผูผลิตกลุมน้ีสามารถผันตัวไปยังธุรกิจอ่ืน ท่ีเก่ียวของไดงายข้ึน 

จึงเปนมาตรการการหาทางออกเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูผลิตกลุมน้ีได 

แผนงานท่ี (6)  การพัฒนาบุคลากร (Reskill and upskill) และเตรียมบุคลากร 
(New skill) ใหพรอมสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
 แมวาการยกระดับศักยภาพผูประกอบการจะเปนส่ิงจําเปน แตในขณะเดียวกันส่ิงท่ีตองดําเนินการ
ควบคู คือ การพัฒนาบุคลากร ท้ังบุคลากรปจจุบันในอุตสาหกรรมและบุคลากรท่ีกําลังศึกษาอยู ใหพรอม
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ซ่ึงเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม น้ีจะมีความซับซอนและเปนการ
ผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีทางดาน วัสดุศาสตร วิศวกรรมยานยนตและเคร่ืองกล ระบบไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรซอฟทแวร และศาสตรอ่ืน ๆ รวมกัน ดังน้ัน ทักษะองคความรูท่ีสําคัญมาก คือ การ
ควบรวมระบบเขาดวยกัน (System integration) ซ่ึงบุคลากรเดิมในอุตสาหกรรมยานยนตยังมีความรูและ
ทักษะไมครอบคลุมท้ังหมด การพัฒนาบุคลากรโดยการ Reskill และ Upskill จึงมีสวนท่ีจะชวยไดอยางมาก 
เพ่ือตอยอดความสามารถเดิมท่ีบุคลากรมีอยู ใหมีเพ่ิมข้ึนและสามารถทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดการฝกอบรมระยะส้ัน (Non-degree course) ท่ีมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยเปนความรวมมือกันระหวางภาคการศึกษาและผูประกอบการ เปนตน 
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ท้ังน้ีองคความรูสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ไดแก แม็กคาทรอนิกส (Mechatronics)5-4 และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Automation) พลศาสตรและการควบคุมยานยนต (Vehicle dynamics and control) 
การเขียนซอฟตแวร และ Deep Technology  อาทิเชน การวิเคราะหและประมวลขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีการใชงานอุปกรณตรวจจับหลายชนิดรวมกัน 
(Sensor Fusion) เปนตน และในดานการพัฒนายานยนตสมัยใหมน้ัน ยังตองการความรูดาน Model based 
development (MBD) ซ่ึงเปนการพัฒนาและออกแบบซอฟทแวรฝงตัวในระบบยานยนต ในรูปแบบโมเดลใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร แลวจึงทําการทดสอบ ในรูปแบบ Model in the Loop test (MIL) Software-in-the-
Loop test (SIL) และ Hardware-in-the-Loop test (HIL) ตามลําดับ กอนจะเปนการทําสอบจริงในรถยนต
ตอไป 

นอกจากน้ี การพัฒนาบุคลากรท่ีกําลังศึกษาอยู ยังตองเปนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ท่ีจะออกแบบและกําหนดหลักสูตรใหเหมาะสมกับการทํางานจริงในสถานประกอบการอีก
ดวย อาทิ การศึกษาแบบสหกิจท่ีนิสิตนักศึกษาไปเรียนรูจากการทํางานจริงระยะยาวในสถานกระกอบการ 
เปนตน 

แผนงานท่ี (7) การเตรียมความพรอมเก่ียวกับธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหม และ
สนับสนุนผูประกอบการไทยในธุรกิจนี้ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพานิชย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ทําใหธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหม (Mobility service) 

กําลังมีการขยายตัวอยางมากในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ท้ังท่ีเปนรูปแบบรถท่ีแบงปนกันใช (Shared 

mobility) รถท่ีสามารถเรียกใชงานไดผานแอพพลิเคช่ัน (On-demand หรือ Ride haling Mobility Service) 

รถโดยสารรับสงท่ีปรับเปล่ียนเสนทางไดตามลูกคาท่ีเรียกใชงาน  (Micro-transit mobility) เปนตน รวมถึง

รูปแบบการใหบริการดานการเดินทางท่ีมีการเปล่ียนโหมดการเดินทาง (Transportation mode) เพ่ือเช่ือมตอ

กัน แนวโนมของผูบริโภคจะเปล่ียนรูปแบบจากการเปนเจาของรถ มาเปนผูซ้ือบริการ มากข้ึน รูปแบบธุรกิจ 

Mobility-as-a-Service (Maas) จึงกําลังเปนธุรกิจใหมท่ีมีผูเขามาลงทุน และใหบริการในประเทศไทยจํานวน

มากจากผูประกอบการตางชาติ  ท่ีผานมาภาครัฐยังไมมีการปรับตัวเตรียมความพรอมเก่ียวกับธุรกิจน้ีมากนัก 

ท้ังในดานกฎระเบียบขอกฎหมาย การสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ และการสงเสริมผูประกอบการไทย ดังน้ัน

จึงควรเตรียมความพรอมอยางเรงดวน เพ่ือใหธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหมน้ีสามารถเขามาใหบริการไดอยาง

ถูกตอง และสามารถถูกกํากับดูแลไดจากภาครัฐ มีความปลอดภัย มีราคาเหมาะสม สามารถสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหประเทศ และมีผูประกอบการไทยท่ีสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางชาติได จึงควรดําเนินการ

ดังน้ี  

                                            
5-4 ความรูดานแม็กคาทรอนิกส (Mechatronics) เปนสหวิทยาการระหวาง วิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
ระบบและการควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเขาดวยกัน 
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1) ปรับปรุงขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหมน้ีสามารถ

ใหบริการไดอยางถูกกฎหมาย และเอ้ือใหเกิดธุรกิจน้ี รวมท้ังการมีองคกรท่ีเขามาดูแลธุรกิจน้ีโดยตรง

เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลได  

2) บมเพาะและสนับสนุนผูประกอบการไทย ท้ังในรูปแบบ Startups หรือ บริษัท ใหสามารถแขงขันกับผู

เลนอ่ืน ๆ จากตางประเทศได โดยมีสิทธิประโยชนจากภาครัฐสนับสนุน เชน  จากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และทุนดานการวิจัยและประกอบการธุรกิจจากภาครัฐ เปนตน  

3) สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหมน้ี ท้ังในอุตสาหกรรมยานยนต 

ช้ินสวน ไอทีและซอฟทแวร ใหมีมูลคาสูงข้ึนจากธุรกิจน้ี  

4) พัฒนาบุคลากร ใหเพียงพอและพรอมสําหรับธุรกิจน้ี  

แผนงานท่ี (8) ใชงานยานยนตสมัยใหมท่ีใหบริการสาธารณะในพื้นท่ีนํารอง 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงมหาดไทย 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

การจัดต้ังพ้ืนท่ีนํารอง (Demonstration Zone) เพ่ือการใชงานยานยนตสมัยใหม จะชวยสรางการ

รับรูแกสังคมในวงกวาง และยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดทดลองใชงาน ซ่ึงจะทําให เกิด

ความคุนเคยกับยานยนตสมัยใหม นํามาซ่ึงการใชงานสวนบุคคลตอไปในอนาคต โดยแนวทางท่ีจะนํามาใช

ดําเนินการ คือ การนํามาใชกับยานยนตท่ีใหบริการสาธารณะ ไดแก รถสามลอรับจาง (รถตุกตุก) รถส่ีลอ

รับจาง (รถแท็กซ่ี) รถโดยสาร รถยนตและรถจักรยานยนตท่ีใหเชาขับเอง รวมท้ังรถบรรทุกขนสงสินคา แต

อยางไรก็ตาม รถแตละประเภทอาจไมเหมาะท่ีจะนําไปทดลองใชงานเหมือนกันในทุกพ้ืนท่ี เน่ืองดวยขอจํากัด

ทางกายภาพและความนิยมใชงานของผูบริโภคของแตละพ้ืนท่ี โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

กรุงเทพฯ เปนพ้ืนท่ีผูคนอยูอาศัยอยางหนาแนน รวมท้ังพ้ืนท่ีถนนท่ีคับค่ัง ประกอบกับการกอสราง

รถไฟฟาท่ัวเมือง ทําใหพ้ืนท่ีถนนท่ีใชงานไดมีนอยลงไปอีก ดังน้ันการนํายานยนตสมัยใหมมาใชในพ้ืนท่ี ตองไม

รบกวนพ้ืนท่ีถนนท่ีมีอยูอยางจํากัด ดังน้ันยานยนตท่ีเชาขับระยะส้ัน (First and last mile) ท่ีตองการพ้ืนท่ี

จอด (Station-based ride sharing) จึงไมเหมาะท่ีจะนํามาทดลองใช แตเหมาะจะทดลองใชกับยานยนตท่ีมีผู

ขับให คือ รถสามลอรับจาง (รถตุกตุก) รถส่ีลอรับจาง (รถแท็กซ่ี) และรถโดยสาร โดยทยอยปรับรถท่ีมีใน

ปจจุบันใหเปนรถท่ีใชมอเตอรในการขับเคล่ือน (BEV) ซ่ึงจะไดประโยชนดานส่ิงแวดลอมทางอากาศและชวย

ลดตนทุนการใชงาน (โดยไมรวมราคารถ) และอาจพิจารณาเพ่ิมเติมความสามารถขับข่ีอัตโนมัติในระดับ 2 กับ

รถโดยสาร เพ่ือเพ่ิมประโยชนดานความปลอดภัยซ่ึงจะเกิดประโยชนแกผูคนจํานวนมาก 

เมืองทองเท่ียวท่ีใชรถสามลอรับจางอยูในปจจุบัน ไดแก เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา ตรัง รวมถึง

สุโขทัย ทยอยปรับรถท่ีมีในปจจุบันใหเปนรถ BEV นอกจากน้ี เชียงใหม ภูเก็ต เกาะสมุย และพัทยา ท่ีเปน

เมืองทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมเชารถขับข่ีเอง รัฐควรมีสงเสริมใหรถท่ีใชเชาขับเองท้ังรถยนตน่ังและ

รถจักรยานยนตเปล่ียนเปนรถ BEV ดวยเชนเดียวกัน สําหรับเมืองใหญท่ีเปนเมืองเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดแก 

อุดรธานี ขอนแกน อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช หาดใหญ รัฐควรจัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะท่ี

เปนรถ BEV ในเขตเมือง  
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นอกจากน้ี ในดานการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก อาจทดลองให มีการว่ิง เปนขบวนอัตโนมัติ 

(Platooning) บนถนนทางพิเศษระหวางเมือง (Motorway) ท้ังสายเหนือและสายตะวันออก ซ่ึงจะเปน

ประโยชนในดานการลดพลังงานในการขนสงได และชวยเพ่ิมความปลอดภัยแกผูขับข่ีและผูรวมใชทางไดอีก

ดวย 

รูปแบบการมาตรการเพ่ือใหเกิดการใชยานยนตสมัยใหมในพ้ืนท่ีนํารองอาจดําเนินการไดโดยใช

มาตรการบังคับ กลาวคือ ผูท่ีจะดําเนินการเดินรถและใหบริการเชาขับรถยนตตองเปล่ียนเปนยานยนต

สมัยใหมท่ีผลิตในประเทศ [ดูเพิ่มเติมแผนงานที่ 11 จัดต้ัง R&D Consortiums เพื่อพัฒนายานยนตสมัยใหม

ตนแบบ] ภายในระยะเวลาท่ีรัฐกําหนด หรือดําเนินการโดยมาตรการสมัครใจ หากผูประกอบการท่ีเปล่ียนไปใช

ยานยนตสมัยใหมท่ีผลิตในประเทศ จะไดรับเงินกูดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ียในการเชาซ้ือรถยนต และ

สามารถนําคาใชจายมาหักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปไดอีกดวย 

 

รูปท่ี 5-2 ขอเสนอแนะการใชงานยานยนตสมัยใหมในพ้ืนท่ีนํารองท่ัวประเทศไทย 
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แผนงานท่ี (9) กําหนดมาตรฐาน และจัดหาเคร่ืองมือทดสอบตามมาตรฐาน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑและการผลิตยานยนตสมัยใหมของไทย ควรกําหนดใหเปนปจจุบันและสอดคลอง
กับมาตรฐานของประเทศท่ัวโลก เน่ืองจากมาตรฐานและกฎระเบียบเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการวางแผนและ
ลงทุนของผูผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม รวมท้ังสนับสนุนการผลิตเพ่ือสงออก และการนํามาตรฐานท่ี
เกิดข้ึนใหมมาบังคับใชอยางทันที จะเปนการกระตุนใหผูผลิตต่ืนตัวและพัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน
อยูเสมอ โดยปกติมาตรฐานเหลาน้ีสามารถมองไดท้ังเปนอุปสรรค (Treat) ท่ีตองเผชิญ แตในทางกลับกันหาก
ผูผลิตสามารถผานมาตรฐานเหลาน้ีได จะกลายเปนจุดแข็ง (Strength) ได 

ศูนยทดสอบยานยนตสมัยใหมเปนส่ิงท่ีตองดําเนินการควบคูกับการกําหนดมาตรฐาน เพ่ือเปนส่ิงท่ีทํา
ใหม่ันใจวาผลิตภัณฑตาง ๆ เปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด แตอยางไรก็ตาม ธรรมชาติของการจัดต้ังศูนย
ทดสอบมีคาใชจายท่ีสูง ในมุมของผูผลิตยอมตองการลงทุนเฉพาะในสวนท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากพอให
คุมคากับการลงทุน และสามารถคืนทุนไดไวท่ีสุด สวนในมุมของภาครัฐ เน่ืองดวยงบประมาณท่ีมีจํากัด ทําให
รัฐไมสามารถลงทุนการทดสอบไดทุกประเภท ดังน้ันกอนท่ีภาครัฐจะจัดต้ังศูนยทดสอบ จึงควรส่ือสารกับ
เอกชนใหชัดเจนวากิจกรรมใดเปนของเอกชน กิจกรรมทดสอบใดรัฐจะทําเอง ท้ังน้ีเพ่ือลดปญหาความซํ้าซอน
และเส่ียงท่ีจะทําใหเอกชนท่ีลงทุนอยูขาดทุน ท้ังน้ี โดยท่ัวไปศูนยทดสอบท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ ควรมีหนาท่ี
ในการทดสอบและรับรองวาช้ินสวนตาง ๆ มีลักษณะและคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน ใน
ขณะเดียวกันศูนยทดสอบท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชน จะมีบทบาทในการทดสอบเชิงพาณิชย ซ่ึงจะเก่ียวของ
กับเร่ืองความลับทางการคา 

นอกจากน้ี การจัดต้ังศูนยทดสอบนับเปนหัวใจของการยกระดับความสามารถในการผลิตท่ีควบคูกับ
การทํา R&D หากขาดอยางใด ๆ อยางหน่ึงยอมทําใหใหการทําอีกอยางไมสมบูรณ หากมุงแตทํา R&D แตไม
ทดสอบจะไมสามารถรูไดเลยวาการทํา R&D น้ัน ๆ มีขอผิดพลาดอะไรบาง และสามารถตอบโจทยท่ีต้ังไวได
หรือไม ประโยชนของการทํา R&D ไมใชเพียงการทดสอบใหไดคุณลักษณะท่ีตองการเทาน้ัน แตส่ิงท่ีสําคัญไม
นอยกวากันคือ การเรียนรูจากผลการทดสอบไมไดเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดไว ความผิดพลาดดังกลาวเปน
ขอมูลท่ีสําคัญท่ีนําไปสูการวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดความเขาใจสาเหตุอันนําไปสูการหาแนว
ทางแกไขและการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการผลิตในท่ีสุด 

มีความเปนไปไดวา ในระยะแรกของการกําหนดมาตรฐานและการทดสอบ จะมุงเนนไปท่ีเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟา เน่ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีคอนขางเสถียร (Mature) มากกวามากกวาเทคโนโลยีอ่ืน ๆ แต
อยางไรก็ดี ระหวางการพัฒนาเทคโนโลยีการเช่ือมตอยานยนต (Connected) และระบบขับข่ีอัตโนมัติ 
(Automated) รัฐจําเปนตองเตรียมขอกําหนด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการทดสอบยานยนตท่ีขับข่ี
อัตโนมัติในพ้ืนท่ีสาธารณะไวกอน เน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหลายภาคสวน ทําใหใชเวลาดําเนินการ
คอนขางนาน และเม่ือเทคโนโลยีพรอม จะสามารถดําเนินการทดสอบไดทันทีโดยไมติดขัดกับขอกฎหมายใด ๆ 
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แผนงานท่ี (10) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนตสมัยใหมและช้ินสวน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

แมวาปจจุบัน ประเทศไทยจะมีหนวยงานบางแหงดําเนินการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับยานยนต
สมัยใหมบางแลว แตเน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จํานวน
มาก และมีลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม เชน แนวทางการผลิตถูกกําหนดจากคายรถยนต ดังน้ันการทําวิจัย
และพัฒนาจึงจําเปนตองมีความเขมขนและรอบดาน รวมท้ังเม่ือพิจารณาจากประสบการณของตางประเทศ 
การวิจัยและพัฒนาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความสามารถในการผลิตยานยนต สมัยใหม ซ่ึงสําหรับ
ประเทศไทยแลว มาตรการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอาจดําเนินการไดหลายวิธี ประกอบดวย 

 
1) การจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาดานยานยนตไฟฟาและยานยนตอัตโนมัติ  

การจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาดานยานยนตสมัยใหมโดยเฉพาะ เพ่ือเปนหนวยงานหลักทําวิจัยและ
พัฒนา โดยอาจจัดต้ังความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการทําวิจัยและพัฒนา โดยรูปแบบคือ
รัฐบาลอาจเปนผูสนับสนุนเงินทุนบางสวนและกําหนดแนวทางการพัฒนา สวนเอกชนจะเปนผูดําเนินการท้ัง
ดานสถานท่ี บุคลกร เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีวาประเทศไทยเปนฐานการผลิต
รถยนตอยูแตเดิม และมีบริษัทผูผลิตรถยนตจากตางประเทศท่ีเปนเจาของเทคโนโลยีมาลงทุนเปนจํานวนมาก 
หากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนารวมกัน จะชวยสรางโอกาสใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาองคความรูดานยานยนตสมัยใหมของตนเอง และยกระดับเปนฐานการผลิตยานยนตสมัยใหมในอนาคต 

ศูนยทดสอบและวิจัยดานยานยนตของไตหวัน (Taiwan Automotive Research and Testing 
Center: ARTC) เปนตัวอยางหน่ึงท่ีประเทศไทยอาจนํามาปรับใชได กลาวคือ ARTC กอต้ังในป ค.ศ. 1990 
โดยความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเปนผูผลิตยานยนต ท้ังรวมลงทุนงบประมาณและบุคลากร เพ่ือ
เปาหมายการพัฒนาช้ินสวนยานยนตท่ีผลิตในไตหวัน ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ท้ังน้ี ARTC มีภารกิจ
หลักท่ีตองดําเนินการ ไดแก การทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนตและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ สรางการรับรูในระดับโลก เร่ืองความสามารถการทดสอบและใหการรับรอง และให
คําแนะนําภาครัฐในเร่ืองกฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ  

การดําเนินการดานวิจัยพัฒนาในระยะส้ันท่ีผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทยควรเรงดําเนินการโดยเร็วและ
ตองทําอยางตอเน่ือง คือ เร่ือง Process improvement ในหัวขอท่ีสนใจ เพราะตองใชระยะเวลาดําเนินการ
อยางนอย 7-10 ป เพ่ือใหผูผลิตรถยนตยอมรับความสามารถการผลิตของผูผลิตรายน้ัน และเร่ิมท่ีจะรักษาคํา
ส่ังซ้ือท่ีเขามาได ประกอบกับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง ลวนแลวแตทําใหมีโอกาสนอยมากท่ีผูผลิตรถยนตจะ
มาเสียเวลากับผูประกอบการรายใดรายหน่ึงเพ่ือรอเวลาใหเกิดการพัฒนา อยางไรก็ตาม จากประสบการณของ
ผูผลิตช้ินสวนหลายรายท่ีกําลังเผชิญคือ วันน้ีความสนิทชิดเช้ือในแงของการถายโอนเทคโนโลยีการผลิตกับ
บริษัทรถยนตเจาของแบรนดไมไดมีมากเชนในอดีต สวนหน่ึงเปนผลจากการท่ีผูผลิตช้ินสวนมีการผลิตช้ินสวน
ใหกับหลายคายรถยนต ความกังวลเก่ียวกับการร่ัวไหลทางเทคนิคจึงเกิดข้ึน อีกสวนหน่ึงคือ วันน้ีผูผลิตช้ินสวน
ตางชาติซ่ึงเปนบริษัทลูกของคายรถยนตเองก็มีจํานวนมากข้ึน ทําใหพ้ืนท่ีเลนของผูผลิตไทยลดลง ขอจํากัด
เร่ืองบุคลากรท่ีเปนผูเช่ียวชาญ ซ่ึงเปนปญหาระดับโครงสรางของประเทศไทย ยังคงเปนปญหาท่ีคางคามาเปน
เวลานานท่ีทําใหเรายังคงตองพ่ึงพาผูเช่ียวชาญดานเทคนิคจากตางประเทศ โดยเฉพาะ Technical Assistant 
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ท่ีเปนวิศวกรชาวญ่ีปุน ท่ีเกษียณอายุงานแลว ซ่ึงการทําแบบน้ีมีขอจํากัดเกิดข้ึนเม่ือระยะเวลาผานไป ขอบเขต
ขององคความรูใหมของผูเช่ียวชาญจึงมีจํากัด การไดท่ีปรึกษาท่ียังอยูในวัยทํางานใหมาอยูในไทยปจจุบันเปน
เร่ืองยาก ท้ังในแงของสวัสดิการ คาตอบแทนตาง ๆ หากเดินทางออกไปทํางานนอกประเทศ การรวมมือ
ระหวางประเทศในประเด็นน้ีนาจะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางไทยและบุคลากรผูเช่ียวชาญ
ระหวางประเทศสามารถทําไดมากข้ึน รวมท้ังการรวมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนยวิจัยในไทยเปนเครือขายก็
จะสามารถชวยในสวนน้ีได ท้ังจากความเช่ียวชาญของคณาจารยและนักวิจัยไทยเองและจากคณาจารยและ
นักวิจัยตางประเทศท่ีเปนเครือขายกับเครือขายของไทย  
 
2) มาตรการสนับสนุนทางดานเงินทุน 

ตัวอยางการสนับสนุนเงินทุน อาจดําเนินการในรูปของเงินกูระยะยาวดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตยานยนตสมัยใหม รัฐบาลอาจดําเนินมาตรการทางการคลังผานทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
เพ่ือใหเอกชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน และทําใหตนทุนของการวิจัยและพัฒนาลดลง ซ่ึงจะจูงใจใหเอกชน
หันมาทําวิจัยและพัฒนามากข้ึน ท้ังน้ี มีขอสังเกตประการหน่ึง กลาวคือ แมวาปจจุบันประเทศไทยจะสนับสนุน
ทางการเงินในการทําวิจัยและพัฒนาอยูบางแลว แตแหลงเงินทุนยังมีจํากัด และบางแหลงเงินทุนมีการจํากัด
เง่ือนไข กลาวคือ ตองทําวิจัยและพัฒนาใหไดรับสิทธิบัตร ซ่ึงทําไดยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

แผนงานท่ี (11) จัดตั้ง R&D Consortiums เพื่อพัฒนายานยนตสมัยใหมตนแบบ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 
 ในระยะเร่ิมตนของการลงทุนผลิตยานยนตสมัยใหมในประเทศไทยโดยผูผลิตรถยนตขามชาติน้ัน 
ตลาดภายในยังมีขนาดเล็ก ประกอบกับยังไมมีหวงโซอุปทานการผลิตช้ินสวนในประเทศมากนัก จึงคาดวาใน
ชวงแรกของการลง ทุน ประเทศไทยจะเปนเพียงฐานการประกอบรถยนตไฟฟา (Assembly base) กอน 
ดังน้ัน ในเวลาคูขนานกันน้ี จําเปนตองพัฒนาหวงโซอุปทานช้ินสวนยานยนตไฟฟาใหเกิดข้ึนในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถผลิตของผูประกอบการไทยใหสามารถคงสถานะในหวงโซอุปทานใหได โดย
แนวทางหน่ึงของการพัฒนาผูประกอบการ คือ การจัดต้ัง R&D Consortium เพ่ือพัฒนายานยนตสมัยใหม
ตนแบบรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
 R&D Consortium คือ การรวมตัวกันของบริษัทในอุตสาหกรรม ศูนยวิจัยของรัฐและสถาบัน 
การศึกษา รวมทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม เพ่ือประโยชนของสมาชิกใน Consortium ซ่ึงจะชวยลดความ
เส่ียงการทําวิจัย ลดตนทุนในการวิจัยพัฒนา และสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดรวดเร็ว โดยกิจกรรมท่ีสําคัญของ 
R&D Consortium น้ี คือ “การพัฒนายานยนตสมัยใหมตนแบบ” ท่ีจะดําเนินการกับยานยนตประเภทรถ
โดยสาร รถสามลอ (รถตุกตุก) รถยนตน่ังขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต เน่ืองจากการผลิตยานยนตในกลุมน้ี 
สวนมากจะมีผูประกอบการไทยท่ีเปนผูเลนหลัก ในขณะท่ียานยนตประเภทอ่ืน อาทิ รถยนตน่ัง รถกระบะ 
และรถบรรทุกขนาดใหญ จะมีผูผลิตยานยนตตางชาติท่ีมีตราสินคาของตนเอง (Brand owner) เปนเจาตลาด 
ซ่ึงจะทําใหการวิจัยและพัฒนายานยนตในกลุมน้ีทําไดไมงายนัก  
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 การพัฒนายานยนตสมัยใหมตนแบบ มุงเนนการพัฒนายานยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (BEV) และกรณี
รถโดยสารและรถบรรทุก จะเพ่ิมการพัฒนาความสามารถขับข่ีอัตโนมัติเพ่ิมเติมดวย โดยจะเนนไปท่ียานยนตท่ี
ใชขนสงผูโดยสารและสินคาต้ังแตขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ ท้ังน้ี กิจกรรมท่ีดําเนินการจะครอบคลุมตลอดหวง
โซมูลคาอุตสาหกรรม ต้ังแตดานการออกแบบ วิจัยและพัฒนา การผลิต การใชงาน จนถึงการซอมบํารุงรักษา 
และการจัดการแบตเตอร่ีท่ีใชงานแลว โดยรถยนตตนแบบท่ีพัฒนาข้ึน จะถูกนําไปใชสําหรับการใหบริการ
สาธารณะในพ้ืนท่ีนํารอง [ดูแผนงานที่ (8) ใชงานยานยนตสมัยใหมที่ใหบริการสาธารณะในพื้นที่นํารอง] 

การดําเนินการดังกลาวขางตน นอกจากจะกอใหเกิดการแลกเปล่ียนและถายทอดเทคโนโลยีระหวาง
กันแลว ยังจะเกิดการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของในกิจกรรมตาง ๆ อีกดวย ทําใหผูประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมยานยนต สามารถยกระดับการผลิตไปสูการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน (High value added) 
และสามารถกาวสูการเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตสมัยใหมในอนาคตตอไปได 

แผนงานท่ี (12) กําหนดแผนท่ีนําทาง (Road map) ของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ
สําหรับประเทศไทย 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงคมนาคม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  

ควรจัดทําแผนท่ีนําทางของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติสําหรับประเทศไทยข้ึนโดยเร็ว โดยมีการวิเคราะห
ถึงประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนเอกภาพสําหรับทุกภาคสวน 
ในการพัฒนาและเตรียมการเก่ียวกับยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศไทย แผนท่ีนําทางน้ีควรกําหนด
เปาหมาย และเวลาใหชัดเจนและสอดคลองกับแผนงานในแนวนโยบายยานยนตสมัยใหมฉบับน้ี โดยลงใน
รายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจําเปนในชวงเวลาตาง ๆ โดยควรมีลําดับช้ันของแผนท่ีนําทางในการ
สนับสนุนใหเกิดท้ังอุปสงคและอุปทานของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศไทย คือ แผนท่ีนําทางดานการ
ใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในไทย และแผนท่ีนําทางดานการพัฒนาหวงโซอุปทานและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
ของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในไทย 

แผนงานท่ี (13) เตรียมพรอมสําหรับยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  กระทรวงคมนาคม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
ยานยนตขับข่ีอัตโนมัติจะเขามาเพ่ิมมูลคาของหวงโซมูลคาของยานยนตสมัยใหมอยางมาก การจะ

สรางใหเกิดอุตสาหกรรมยานยนตขับข่ีอัตโนมัติข้ึนในประเทศไทยได ตองผลักดันท้ังทางดานอุปสงคและ
อุปทาน ไปควบคูกัน และการจะทําใหสามารถใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในไทยไดจริง  ตองเตรียมการใน
หลายสวนเพ่ือรองรับ ท้ังทางดาน โครงสรางพ้ืนฐาน กฎหมาย มาตรฐาน การทดสอบ ความปลอดภัย เปนตน 
ซ่ึงตองไดรับการรวมมือจากหลายภาคสวนในหลายกระทรวง ดังน้ันเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงควรจัดต้ัง คณะกรรมการแหงชาติดานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ ท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย 
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กํากับดูแล ติดตามความคืบหนา กําหนดพ้ืนท่ีทดสอบและใชงาน ของการเตรียมพรอมและการใชงานยานยนต
ขับข่ีอัตโนมัติ ซ่ึงมีสมาชิกจาก หลายหนวยงานท้ังภาครัฐ เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
ภาคเอกชน มาทํางานรวมกัน ท้ังน้ี การเตรียมความพรอมสําหรับยานยนตขับข่ีอัตโนมัติน้ีสามารถแบงเปน
แผนงานยอยไดดังน้ี 
 
แผนงานท่ี (13.1)  กําหนดมาตรฐานและความเขากันได (Compatible) ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

ยานยนตขับขี่อัตโนมัติ 
เพ่ือใหยานยนตขับข่ีอัตโนมัติท้ังท่ีนําเขามาจากตางประเทศและท่ีผลิตในประเทศสามารถใชงานได

จริงในสภาพแวดลอมในประเทศไทย มีส่ิงท่ีตองคํานึงถึงการเขากันได ไดแก 
1) โครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน และระบบควบคุมจราจร การส่ือสาร ระหวางรถและส่ิงอ่ืน ๆ (V2X: 

Vehicle to Everything) การประจุไฟฟา (ในกรณีเปนยานยนตขับข่ีอัตโนมัติไฟฟา) และท่ีจอดรถ 
2) กฎจราจร 
3) กฎความปลอดภัยและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ในดานโครงสรางพ้ืนฐานทางถนน จะตองตรวจสอบและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน เสนขอบ
ถนน เสนแบงชองทางจราจร ปายจราจร และปายเตือนตาง ๆ รวมท้ังชองทางชําระเงินของทางพิเศษ เปน
ตน ใหเปนมาตรฐานและรองรับการใชงานของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติไมวาจะมาจากแหลงใดได  

ในดานอ่ืน ๆ จะตองตรวจสอบวา ยานยนตขับข่ีอัตโนมัติจากแหลงตาง ๆ สามารถเขากันไดกับ 
ระบบควบคุมจราจร การส่ือสาร การประจุไฟฟา กฎจราจร และ กฎดานอ่ืน ๆ ไดหรือไม โดยใชวิธีการ
ตรวจสอบขอมูลจากผูผลิตและการทดสอบเพ่ือยืนยันความเขากันได ในพ้ืนท่ีหรือสนามทดสอบท่ีจัดต้ังข้ึน 
โดยมีหนวยงานท่ีดูแลโดยเฉพาะ และเพ่ือใหสามารถทําการทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศไทย
ได ยังตองจัดเตรียมเร่ืองกฎระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการจัดทําคูมือท่ีอธิบายภาพรวม
ของระบบนิเวศน (Eco System) ของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศไทย อยางละเอียด  

 
แผนงานท่ี (13.2)  จัดทําแผนท่ีความละเอียดสูง (HD map) 

แผนท่ีความละเอียดสูงเปนหน่ึงในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตองเตรียมการ กอนการใชงานยานยนตขับข่ี
อัตโนมัติ โดยนํารองทําแผนท่ีความละเอียดสูงในถนนท่ีมีความพรอมในการใชงาน ตามแผนการใชยานยนต
ขับข่ีอัตโนมัติจะเร่ิมจากระดับข้ันท่ี 3 (Autonomous level 3) กอน ดังน้ันถนนท่ีจะเร่ิมทําแผนท่ีความ
ละเอียดสูงกอนจึงเปนทางดวนและทางดวนระหวางเมือง (Motorway) และพรอมกันน้ีควรกําหนดรูปแบบ
ของธุรกิจการใหบริการแผนท่ีความละเอียดสูงน้ี ใหเหมาะสม และเอ้ือใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ประเทศ และสงเสริมใหมีการใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติได เชนเปนการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
ในการจัดทําและใหบริการแผนท่ีความละเอียดสูงน้ี 
 
แผนงานท่ี (12.3) กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอยานยนตกับสิ่งตาง ๆ (Vehicle to 

everything: V2X) 
ในการใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ จะมีการใชการส่ือสารเช่ือมโยงระหวางรถและส่ิงตาง ๆรอบขาง 

(Vehicle to everything) เขามาทําใหเกิดความปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการขับข่ี (ลดการใชพลังงาน 
และลดเวลาในการเดินทางลง) และเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชงาน ซ่ึงการเช่ือมตอมีท้ังท่ีเปนการ
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เช่ือมตอระหวางยานยนตดวยกัน เช่ือมตอกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน สัญญานไฟจราจร อุปกรณเซ็นเซอร
ดานขางถนน (Road side sensor) สถานีประจุไฟฟา ศูนยกลางควบคุมการจราจร เปนตน ในการน้ีตองมี
มาตรฐานของการเช่ือมโยง เพ่ือใหรถยนตจากหลายย่ีหอ สามารถเช่ือมตอกันเองได และสามารถเช่ือมโยงกับ
โครงสรางพ้ืนฐานได เชนการกําหนด รูปแบบและคล่ืนความถ่ีของการส่ือสารสําหรับยานยนตและการขนสง
โดยเฉพาะ   

 
แผนงานท่ี (13.4) ดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ 5G/6G และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

สืบเน่ืองจากแผนงานท่ี 10.4 การกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมตอยานยนตกับส่ิงตาง ๆ 
(Vehicle to anything: V2X) รูปแบบการส่ือสารโดยใชสัญญาณ 5G และ 6G จะเขามามีบทบาทในเวลาอัน
ใกล จึงควรเตรียมการดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือใหสามารถนํามาใชกับ
การเช่ือมตอยานยนตกับส่ิงตาง ๆ ได และควรท้ังกําหนดแผนการเปนข้ันเปนตอนของการเตรียมการดังกลาว
ดวย 
  
แผนงานท่ี (13.5) กําหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของการรับสงขอมูล และเก็บรักษา

ขอมูลสําหรับยานยนตขับขี่อัตโนมัติ (Data security) 
ยานยนตขับข่ีอัตโนมัติจะเช่ือมตอและรับสงแลกเปล่ียนขอมูลกับส่ิงตาง ๆ ภายนอก ซ่ึงขอมูลเหลาน้ี

ตองไดรับการปกปองจากการโจรกรรมขอมูลและการเขาแทรกแซงการควบคุมยานยนตผานเครือขายการ
ส่ือสารจากผูไมไดรับอนุญาต และขอมูลการขับข่ีของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติจะตองถูกเก็บรักษาและสามารถ
ถูกนําออกมาตรวจสอบไดในกรณีท่ีมีความจําเปน เชนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ดังน้ันจึงควรกําหนดกฎระเบียบ ขอ
กฎหมายเขามาควบคุมดูแลเร่ืองน้ี  ท้ังในสวนขอมูลท่ีเก็บในตัวรถและท่ีเก็บใน Cloud และ Server 
แผนงานท่ี (13.6) กําหนดกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน ท่ีเก่ียวของกับการใชงานยานยนตขับขี่

อัตโนมัติในท่ีสาธารณะ 
กอนจะมีการใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในท่ีสาธารณะ กฎหมายหลายฉบับตองไดรับการปรับปรุง 

หรือออกกฎหมายใหม เพ่ือรองรับการใชงาน กํากับดูแลยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ และดูแลผูประสบภัยทาง
ถนนอันเก่ียวของกับยานยนตอัตโนมัติ อาทิ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต  
พระราชบัญญัติทางหลวง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยทางรถ และกฎหมายแพงและอาญาท่ี
เก่ียวของ ดังน้ันควรจะปรับปรุงกฎหมายเหลาน้ีใหสอดคลองกัน โดยตองมีผูเช่ียวชาญจากหลายดานท้ังทาง
กฎหมาย สังคม และวิศวกรรมศาสตร รวมกันจัดทําและแกไขกฎหมายดังกลาว  
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แผนงานท่ี (14) ทดสอบและใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงคมนาคม 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หนวยงานทองถ่ิน และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
เพ่ือเปนการเตรียมพรอมกอนจะใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติอยางท่ัวไป การทดสอบการใชงาน การ

สาธิตและการนํารองการใชงาน จะสามารถชวยใหสามารถเตรียมความพรอมท้ังในดานเทคนิค ขอกฎหมาย 
การยอมรับของสังคมและผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดําเนินงานมีแผนงานยอยดังน้ี  
 
แผนงานท่ี (14.1) นํารองใชงานยานยนตขับขี่อัตโนมัติในพ้ืนท่ีจริง 

การนํารองใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในพ้ืนท่ีจริง เปนการเปดทางใหใชงานในพ้ืนท่ีจริงในบริเวณ
ท่ีกําหนดข้ึนเฉพาะ เพ่ือเปนการเรียนรูและของท้ังฝงผูดูแลและกํากับการใชงาน (ภาครัฐ) และผูใชงานท่ัวไป 
ใหสามารถเขาใจเทคโนโลยี การทํางาน ขอจํากัด และวิธีการใชงาน ของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติอยางถูกตอง 
และเปนการเปดทางใหผูประกอบการไทยและตางประเทศสามารถนํายานยนตขับข่ีอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึนมา
ใชงานในประเทศไทยและตอยอดทางธุรกิจไดโดยเร็ว 

สถานท่ีนํารองการใชงาน สามารถเปนท้ังพ้ืนท่ีปดหรือพ้ืนท่ีเปดท่ีควบคุมใหสภาพการจราจรามีความ
ความซับซอนไมมากนัก โดยรูปแบบการใชงานอาจอยูในลักษณะการขนสงส่ิงของและสินคา หรือการขนสง
คน ในลักษณะรถรับสงในมหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม สนามบิน หรือพ้ืนท่ีพิเศษ เชน โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือพ้ืนท่ีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ยานยนตท่ีนํามาใชนํารองใชงาน ควรเปนยานยนตสาธารณะ ท่ีใชในการรับสงคน หรือใชในการ
รับสงส่ิงของและสินคา เพ่ือใหมีรูปแบบการใชงานท่ีชัดเจน และมีผลตอเน่ืองกับการพัฒนาธุรกิจและหวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศ เชน นําไปใชงานในธุรกิจดานการใชรถรวมกันและรูปแบบการเดินทาง
แบบใหม (S: Share and Mobility Service)  
 
แผนงานท่ี (14.2) ทดสอบการใชงานยานยนตขับขี่อัตโนมัติในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

การทดสอบการใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดข้ึนเฉพาะ เพ่ือเปนการทดสอบวา 
ยานยนตขับข่ีอัตโนมัติสามารถใชงานในสภาพแวดลอมการใชงานจริงไดดีเพียงใด มีปญหาดานความ
ปลอดภัยหรือไม เพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยมีลําดับข้ันของการทดสอบ ดังน้ี 

1) การตรวจสอบคุณลักษณะของยานยนตจากเอกสารและผลการทดสอบเบ้ืองตน  
2) การทดสอบจริงในสนามทดสอบ เพ่ือตรวจสอบความพรอมดานความปลอดภัย 
3) การทดสอบในสภาพแวดลอมจริงในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

ในการทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในสนามทดสอบน้ัน จําเปนตองจัดเตรียมสนามทดสอบข้ึน โดย
สามารถจัดสรางสนามทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติภายในพ้ืนท่ีของศูนยทดสอบยานยนตและยางลอ
แห งช า ติ  ( Automatic and Tyre Testing, Research and Innovation Center - ATTRIC) ซ่ึ ง สนา ม
ทดสอบน้ีควรสามารถใชทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติไดต้ังแตระดับข้ันท่ี 1 ถึง 5 ซ่ึงคือสามารถใชทดสอบ



หนาที่ 5 - 23 

ได ต้ังแต รถท่ีมีระบบชวยเหลือผูขับข่ีข้ันสูง (Advanced Driver Assistance System: ADAS) ไปจนถึง 
ยานยนตขับข่ีอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในระดับข้ันท่ี 5 

การกําหนดพ้ืนท่ีทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ ควรระบุเปนพ้ืนพิเศษท่ีมีขอบเขตชัดเจนเพ่ือใชใน
การทดสอบ (Regulatory Sandbox) เพ่ือเปนการงายในการควบคุม กํากับดูแล และละเวนขอกฎหมาย
บางอยาง ในกรณีท่ีกฎหมายสําหรับการทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติยังไมแลวเสร็จ ตัวอยางเชน พ้ืนท่ีใน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ้ืนท่ีในเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปนตน 

การเปดใหมีการทดสอบและนํารองการใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติน้ีจะเปนการเสริมสรางความ
พรอมของประเทศท้ังในดานการเปนผูใชงานเทคโนโลยียานยนตขับข่ีอัตโนมัติน้ีในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ศักยภาพของประเทศ และดานการเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในเปนเพ่ือเปนการเพ่ิม
มูลคาใหกับอุตสาหกรรมยานยนตของไทย 
 
แผนงานท่ี (14.3) เริ่มใชงานยานยนตขับขี่อัตโนมัติในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

เพ่ือเปนการสรางใหอุปสงคและอุปทานของยานยนตอัตโนมัติในประเทศ ควรมีแผนในการเร่ิมใช
งานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศท่ีชัดเจน เพ่ือใหผูประกอบการท้ังไทยและตางประเทศไดเตรียมพรอม
ท้ังในดานการสรางตลาดและการพัฒนาหวงโซมูลคาในประเทศ ตามแผนท่ีตองการใหมีจํานวนของยานยนต
ท่ีผลิตในประเทศรอยละ 60 เปนยานยนตขับข่ีอัตโนมัติระดับข้ันท่ี 3 ในป ค.ศ. 2030 น้ัน ดังน้ันเพ่ือให
สามารถบรรลุเปาหมายได ควรกําหนดใหเร่ิมใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในประเทศลวงหนา 5 ป คือเร่ิมใน
ป ค.ศ. 2025 โดยเร่ิมในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด สําหรับใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติระดับข้ันท่ี 3 เชน ทางดวน  
ทางดวนระหวางเมือง และพ้ืนท่ีเฉพาะอ่ืน ๆ เปนตน โดยกอนหนาการเร่ิมใชงาน ภาครัฐตองเตรียมการตาม
มาตรการในแผนงานท่ี 13 (เตรียมพรอมสําหรับยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ) ใหครบถวนกอน 
 
แผนงานท่ี (14.4) กําหนดเขตหามใชงานสําหรับยานยนตท่ีปลอยมลพิษสูงและความปลอดภัยตํ่า 

(Zero Emission and Accident Zoning) 
เพ่ือเปนการสงเสริมและกระตุนใหมีการใชงานยานยนตท่ีปลอดปลอยมลพิษตํ่าหรือไมปลอยมลพิษ

เลย และมีความปลอดภัยสูงมากข้ึน และทําใหเกิดผลอยางแทจริง จึงควรกําหนดพ้ืนท่ีเขตหามใชงาน  
ยานยนตท่ีปลอยมลพิษสูงและความปลอดภัยตํ่า โดยใชงานในพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศ ปญหาจราจร และ
มีปญหาดานอุบัติเหตุทางถนนสูง หรือเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีทองเท่ียว พ้ืนท่ีอุทยานทางประวัติศาสตร 
บริเวณใกลเคียงถนนคนเดิน เปนตน โดยรถท่ีสามารถเขาไปในเขตน้ันได ตองเปนรถไฟฟาลวน (BEV) และมี
ระดับข้ันของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติข้ันตํ่าระดับท่ี 2 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือเปนการจําแนกรถท่ีสามารถเขาไป
ในเขตน้ันไดหรือไมได ควรมีการแสดงใหเห็นบนรถอยางชัดเจน เชน มีการใชปายทะเบียนพิเศษ เพ่ือให
สังเกตไดงาย หรือมีปายพิเศษพรอมชิป RFID ในการบงบอกและใชเขาสูเขตพิเศษ ในขณะท่ีรถอ่ืนท่ีไมมีปาย
ไมสามารถเขาเขตน้ันได หรือตองจายคาธรรมเนียม เปนตน 
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บทท่ี 6 บทสรุป 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยฉบับน้ี ถูก
จัดทําข้ึนเพ่ือหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของพิจารณาและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และมุงสูเปาหมายท่ี
สอดคลองเดียวกัน โดยสามารถแบงแผนงานออกได ท้ังหมด 14 แผนงาน ในสามระดับข้ันของเวลา และสอง
กลุมมาตรการ คือ มาตรการดานการใชงาน และ มาตรการดานการผลิต ดังน้ี  
แผนงานท่ีตองดําเนินการเรงดวน  

(1) การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ 
(2) ปฏิรูปโครงสรางภาษีท่ีเก่ียวของกับสินคายานยนต 
(3) กําหนดสิทธิประโยชนแกผูบริโภค ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน 
(4) ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการประจุไฟฟา 
(5) ยกระดับความสามารถดานการออกแบบและการผลิตของผูประกอบการปจจุบัน 
(6) การพัฒนาบุคลากร (Reskill and upskill) และเตรียมบุคลากร (New skill) ใหพรอมสําหรับ

อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
(7) การเตรียมความพรอมเก่ียวกับธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหม และสนับสนุนผูประกอบการไทยใน

ธุรกิจน้ี 
แผนงานท่ีควรดําเนินการใน 1-2 ป  

(8) ใชงานยานยนตสมัยใหมท่ีใหบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีนํารอง 
(9) กําหนดมาตรฐานยานยนตสมัยใหม และจัดหาเคร่ืองมือทดสอบตามมาตรฐาน 
(10) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนตสมัยใหมและช้ินสวน 
(11) จัดต้ัง R&D Consortiums เพ่ือพัฒนายานยนตสมัยใหมตนแบบ 
(12) กําหนดแผนท่ีนําทาง (Road map) ของยานยนตขับข่ีอัตโนมัติสําหรับประเทศไทย 

แผนงานท่ีควรดําเนินการใน 2-5 ป  
(13) การเตรียมความพรอมสําหรับยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ 

(13.1)  กําหนดมาตรฐานและความเขากันได (Compatibility) ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยียาน
ยนตขับข่ีอัตโนมัติ 

(13.2) จัดทําแผนท่ีความละเอียดสูง (HD Map) 
(13.3) กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมตอยานยนตกับส่ิงตาง ๆ (V2X) 
(13.4) ดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ 5G /6G และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
(13.5) กําหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของการรับสงขอมูล (Data 

security) 
(13.6) กําหนดกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน ท่ีเก่ียวของกับการใชงานยานยนตขับข่ี

อัตโนมัติในท่ีสาธารณะ 
(14) การทดสอบและใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ 

(14.1) นํารองใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในพ้ืนท่ีจริง 
(14.2) ทดสอบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
(14.3) เร่ิมใชงานยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ ระดับ 3 ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
(14.4)  กําหนดเขตหามใชงานสําหรับยานยนตท่ีปลอยมลพิษสูงและมีความปลอดภัยตํ่า 
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การดําเนินการดังกลาว มีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับแผนงานดังกลาวจํานวนมากจากหลายหนวยงาน
กวา 10 กระทรวง การผลักดันใหแผนงานน้ีดําเนินไปไดอยางราบร่ืน สอดคลองกัน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เปาหมายน้ัน เปนส่ิงท่ีทาทายมาก ดังน้ัน รูปแบบการดําเนินงานแบบเดิม ท่ีแตละกระทรวงไม มีการ
ประสานงานกันอยางเปนรูปธรรม และมีเปาหมายการทํางานแตกตางกัน จะไมสามารถผลักดันนโยบายและ
แผนงานน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงตองมีหัวหอกท่ีผลักดันนโยบายและแผนงานน้ี ท่ีสามารถประสาน
หนวยงานตาง ๆ ใหทํางานรวมกันในแผนและเปาหมายเดียวกัน โดยรายงานฉบับน้ีได เสนอให จัดต้ัง 
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแหงชาติ เปนแผนงานแรกท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนท่ีสุด 
เพ่ือเปนการเบิกทางไปสูการดําเนินการในแผนงานอ่ืน ๆ ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ และในเวลาเดียวกัน ควร
เร่ิมดําเนินการนโยบายการสงเสริมและเตรียมการใชงาน และสรางใหเกิดหวงโซอุปทานและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
ในส่ีเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม ซ่ึงไมไดมีเพียงแตยานยนตไฟฟาเพียงอยางเดียว แตยังมีดานยานยนตขับข่ี
อัตโนมัติ (Autonomous vehicle) การเช่ือมตอของยานยนตและส่ิงอ่ืน ๆ (Connected vehicle) และ
รูปแบบธุรกิจการเดินทางแบบใหม (New Mobility Service) อีกดวย 

ท้ังน้ีอุตสาหกรรมยานยนตไทยตองขยับตัวไปสูดานซายและขวาของ Smile curve ใหมากข้ึน 
กลาวคือ มุงเนนสรางความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาและการสรางแบรนดใหมากข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิม
มูลคาใหกับอุตสาหกรรมยานยนต และเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว ภาครัฐจึงควรสนับสนุนและบมเพาะใหเกิด
ผูประกอบการรายใหมในธุรกิจยานยนตสมัยใหม รวมท้ังเสริมสรางความสามารถใหกับบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมยานยนตเดิมใหสามารถดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมน้ีได และสรางใหเกิดความ
เช่ืองโยงและความรวมมือกับบริษัทจากกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน เชน อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมไอทีและซอฟทแวร กับกลุมอุตสาหกรรมเดิม ซ่ึงจะชวยใหสามารถผลักดันให
แผนนโยบายบรรลุเปาหมายได ในขณะท่ีทางดานการใชงาน ควรมีการวางเปาหมายของการใชงานยานยนต
สมัยใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประเทศ ท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย 
และสามารถนําไปใชผลักดันอุตสาหกรรมและเพ่ิมมูลคาใหประเทศไทยตอไป  
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