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นโยบายยานยนต์ของไทยมีทิศทางที่มุ่งสู่การสนับสนุนการผลิตรถยนต์ใหม่
ในประเทศเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV)  
เพ่ือเร่งรัดให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วนท่ีสำคัญของโลก 
(EV Hub) และแสดงจุดยืนการลดภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันมาตรการส่งเสริม ZEV ในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนมากนัก 
ทั้งประเภทยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ตลอดจนโครงสร้าง
พื้นฐานและการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ EV ในอนาคต 
อีกทั้งภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตยานยนต์สันดาป
ภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม ZEV ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
จำเป็นต้องแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังน้ี

ดังน้ัน แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ในภาพรวม
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย คือ ภาครัฐควรสนับสนุน
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมยานยนต์ที่ใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพจนกระทั่งประเทศไทยมีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานสะอาด ส่งเสริมหรือให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่ผู้ผลิต
ช้ินส่วนในประเทศ (Localization) เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานเพ่ือรองรับการใช้งาน EV โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
รวมถึงกำหนดนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ZEV ที่มีความชัดเจนเพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจนำไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต 
ตลอดจนจัดทำมาตรการจูงใจผู้ประกอบการให้ปรับเปล่ียนธุรกิจเพ่ือสนับสนุน
ยานยนต์ไฟฟ้า

แม้นโยบายการส่งเสริม ZEV จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงาน
ของเกษตรกรมากนัก แต่รัฐบาลควรติดตามและเสนอแนวทางการปรับเปล่ียน
แผนการนำผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืน

อย่างใกล้ชิด เพ่ือคงการสร้างรายได้และการจ้างงาน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ของผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างย่ังยืน
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ประเด็นสำคัญ

* Policy Brief ฉบับนี้ สรุปและเรียบเรียงจากโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลกระทบและแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบาย
ยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตรและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย” รหัสโครงการ C10F640312 ของ ดร. สุเมธ องกิตติกุล 
และคณะ (2564) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) (ดร.พนิดา ร้อยดวง: ผู้สรุปและเรียบเรียง) 

1.  ระยะสั้น 
สนับสนุนการใช้งาน EV สำหรับภาคการขนส่งสาธารณะท่ีมีเท่ียวการเดินรถ
ต่อวันสูงเป็นลำดับแรก 
สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี 
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
สนับสนุนเอกชนลงทุนและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
วางแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มขึ้น 
ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ในอนาคต เช่น 
เช้ือเพลิงไฮโดรเจน ฯลฯ  
กำหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ให้กับการผลิตพืชพลังงาน 
และลดต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และกำหนดแนวทางการเยียวยา
ทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ 

2.  ระยะปานกลาง  
กำหนดโครงสร้างภาษีท่ีเก่ียวข้องและเงินอุดหนุนเพ่ือจูงใจให้ประชาชนใช้ ZEV 
ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 
กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานของช้ินส่วนยานยนต์ 
รวมถึงมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งด้าน
ความปลอดภัยและราคา 
กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า
และจัดการผลผลิตส่วนเกินของพืชพลังงาน 
ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในการติดตามศึกษายานยนต์ในอนาคต 
เช่น ยานยนต์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell) เป็นต้น 

3.  ระยะยาว 
ให้ส่วนลดค่าผ่านทางและค่าท่ีจอดรถในเขตเมืองสำหรับผู้ใช้ ZEV 
กำหนดมาตรการจำกัดอายุการใช้งานยานยนต์สันดาป 
มาตรการลดต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนของประเทศ ตลอดจนมาตรการ 
Carbon Tax 
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจสีเขียว
หรือธุรกิจหมุนเวียน



ที ่มาและความสำคัญ
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      คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ประกาศเป้าหมาย
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ว่า ไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไร้มลพิษ 
(Zero Emission Vehicle: ZEV) สะสม 1,350,000 คัน ภายใน พ.ศ. 2578 
ซ่ึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของไทย และจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ย้ายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามายัง
ประเทศไทย ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการลดมลพิษและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
แม้ว่าปัจจุบันสัดส่วนปริมาณยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle: BEV) 

ของประเทศไทยยังมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี การขับเคล่ือนเป้าหมายนโยบาย ZEV 
ข้างต้น ให้บรรลุผลสำเร็จจำเป็นต้องวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และความสามารถในการผลิต
ของประเทศ เน่ืองจาก ZEV จะส่งผลต่อกระทบต่อหลายปัจจัย อาทิ การเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าและความต้องการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
การปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานของเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) 
และศักยภาพในการรีไซเคิลเพื่อรองรับแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้
การดำเนินการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) จากการใช้
ยานยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

      ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาผลกระทบ

และแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบาย ZEV 
ต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตรและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย” 
จึงได้ศึกษาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ EV ของไทย วิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholder) รวมถึง แนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) และการกำหนดนโยบายของต่างประเทศ ตลอดจนการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม เชิงลึก (In-dept Interview) 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอทางเลือก (Option) ในการปรับปรุงนโยบาย 
ZEV และแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐในบริบทท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดสรุป ดังน้ี

      นโยบายยานยนต์ของประเทศไทยมีทิศทางสนับสนุนการผลิตรถยนต์ใหม่
ในประเทศเป็นรูปแบบ ZEV ท้ังหมด เพ่ือเร่งรัดให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก (EV Hub) รวมถึงเพื่อแสดงจุดยืนในการ
ลดภาวะโลกร้อน โดยได้กำหนดเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
(xEV) ประมาณ7.5 แสนคัน ภายในปี 2573 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมาตรการ
ส่งเสริม ZEV ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ EV ในอนาคตของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนมากนัก 
อีกท้ังภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตยานยนต์สันดาปภายใน 
(Internal Combustion Engine: ICE) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การจำกัดขนาดเคร่ืองยนต์ และการกำหนดมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 

      นโยบายด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการลดการพึ ่งพา
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ปี 2561-2580 ได้กำหนดให้มีการเพ่ิมผลผลิตการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
ได้แก่ ไบโอดีเซลและเอทานอลให้ได้ 7.5 และ 8 ล้านลิตรต่อวัน ตามลำดับ 
นอกจากน้ี แผนการบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิงปี 2558-2579 ได้ใช้มาตรการ
ทางภาษีในการส่งเสริมการใช้เชื ้อเพลิงดีเซล B10 และแก๊สโซฮอล์ E20 
สำหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลและเบนซิน ตามลำดับ อย่างไรก็ดี การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ
ในประเทศไทยยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) 
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นางสาวรัชพร กุฎีศรี                           
นางสาวศิญาพร พุฒิเสน                   
นางสาวเกษศิรินทร์ สมเพ็ชร              
นางสาวสาธิตา พงษ์สว่าง                   
นายพิชญุตม์ รัตนสุวรรณชัย              
นางสาวภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์          
นางสาวนิตยา คุรุวาณิชย์                    

         ที่มาของข้อมูล
โครงการวิจัย   การศึกษาผลกระทบและแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ
ในระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ต่อเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตรและสิ ่งแวดล้อมของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ    ดร. สุเมธ องกิตติกุล 
สนับสนุนทุนวิจัย    แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)



      ประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้ EV 1  ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ 

ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์และสวีเดน โดยมีลักษณะเด่นที่สนับสนุนความสำเร็จ
ของการส่งเสริม EV ได้แก่
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การดำเนินนโยบาย/มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของต่างประเทศ

1 ประเทศท่ีประสบความสำเร็จด้านนโยบาย EV ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประเทศท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดของ EV ท่ีจำหน่ายในประเทศต่อปีอยู่ในระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 10) 
ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ (ร้อยละ 56) ไอซ์แลนด์ (ร้อยละ 23) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 15) และสวีเดิน (ร้อยละ 11)

ที่มา: Statista (2021)

ประเทศนอร์เวย์ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศสวีเดน

พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 100) 
• พลังงานน้ำ ร้อยละ 73 
• พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ ร้อยละ 27

พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 61) 
• พลังงานน้ำ ร้อยละ 39 
• พลังงานลม ร้อยละ 12 
• พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ ร้อยละ 10 
พลังงานไม่หมุนเวียน (ร้อยละ 39) 
• พลังงานนิวเคลียร์ ร้อยละ 39 

       มีสัดส่วนของแหล่งผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61 – 100) จากพลังงาน
หมุนเวียนภายในประเทศ อาทิ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานจากความร้อน
ใต้ภิภพ ในระดับสูง ทำให้ภาครัฐมีแรงจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมในการต่อยอด 
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 100) 
• พลังงานน้ำ ร้อยละ 93 
• พลังงานลม ร้อยละ 4 
• พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ ร้อยละ 3

1.

       มีเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้า คือ มีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ หรือมีโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการจัดหาไฟฟ้า
ได้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ อีกทั้ง มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำ จึงทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 

      มีความเป็นเมืองสูง มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองจำนวนมาก และมีการ

ลงทุนหรือการกระจุกตัวของโครงสร้างพ้ืนฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าในเขตเมือง
จำนวนมาก เพื่อตอบสนองการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี 
ยานยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเก่ียวกับประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี ซ่ึงทำให้
การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าต่อครั้งจะสามารถใช้เดินทางได้ในระยะทางไม่เกิน 
300 กิโลเมตร และต้องใช้เวลาในการชาร์จนานกว่าการเติมเช้ือเพลิงของยานยนต์
สันดาปภายใน 

       มีนโยบายสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการกำหนด 

ที่มา: 2 Energy Fact Norway (2021), 3 Lin, Zheng; Barbara, Breitschopf (2020), 4 Svenska kraftnät (2021)

      มียานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกให้กับตลาดผู้บริโภคในประเทศมากพอ 
โดยประเทศท่ีประสบความสำเร็จจะเป็นประเทศท่ีมีนโยบายส่งเสริมการนำเข้า
ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีหลากหลาย ท้ังจากการนำเข้าและการเป็นฐานการผลิตยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 

1) นโยบายจูงใจทางการเงิน (Financial Incentive) อาทิ การยกเว้น
หรือการลดภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ตลอดจนการให้เงินชดเชย/
อุดหนุน และ
2) นโยบายจูงใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Incentive) อาทิ การอนุญาต

ให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งานช่องรถประจำทาง พื้นที่เขตเมืองชั้นใน
หรือพ้ืนท่ีห้ามจอด การบริการท่ีจอดรถ ซ่ึงจะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุน
ที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับยานยนต์สันดาปภายใน อีกทั้งเป็นการกระตุ้น
ความสนใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศในระยะต่อไป  

      ให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องและยั่งยืนในการใช้งาน EV 
ส่งเสริมการพัฒนาแบตเตอร่ีรถยนต์จำเป็นต้องได้รับการวิจัยและพัฒนาเน่ืองจาก
เป็นส่วนประกอบสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
อัดประจุ ระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Grid) การจัดทำมาตรฐาน และการสาธิต
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้สามารถใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าได้
โดยสะดวกและต่อเน่ือง รวมถึงมีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

• โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ 1,690 แห่ง/
  ทุ่งกังหันลม 53 แห่ง 
• 75% ของแหล่งผลิตไฟฟ้ามีลักษณะยืดหยุ่น 
  (สามารถผลิตได้ตามอุปสงค์การใช้ไฟฟ้า
  ในประเทศ) 
• ปริมาณไฟฟ้าสำรองคิดเป็นครึ่งหนึ่งของ
  สหภาพยุโรป 
• ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำ (16 cent ต่อ KWh) 
  เทียบกับสหภาพยุโรป (25.8 cent ต่อ KWh) 

• ไม่มีโครงข่ายสายไฟฟ้าเช่ือมต่อกับประเทศอ่ืน 
  ทำให้ราคาไฟฟ้าในประเทศมีเสถียรภาพสูง 
• ต้นทุนไฟฟ้าต่อผู้บริโภคต่ำ เม่ือเทียบกับ EU 
  (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ EU 20%) 

• มีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอ สำหรับส่งออกไฟฟ้า
  ราว 36.8 terawatt ช่ัวโมง ในปี ค.ศ. 2020 
• มีโครงข่ายสายไฟฟ้าเชื่อมโยง 16 ประเทศ
  ในภูมิภาคนอร์ดิกและสหภาพยุโรป ทำให้
   สามารถนำเข้าไฟฟ้าได้ทันที

ประเทศนอร์เวย์ 2 ประเทศไอซ์แลนด์ 3 ประเทศสวีเดน 4

2.

3. 5.

6.

4.



      หากรัฐบาลส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอาจทำให้ความต้องการใช้สินค้าเกษตร

เพื่อผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลลดลง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกรมากนัก เนื่องจากเกษตรกรสามารถปรับตัวและวางแผนการผลิต
มันสำปะหลังและอ้อย ในระยะสั้นได้ อีกทั้งยังมีความต้องการใช้มันสำปะหลัง
และอ้อยในภาคการผลิตอ่ืนนอกเหนือจากการผลิตเอทานอล อาทิ อุตสาหกรรม
น้ำตาลและอาหารสัตว์ อย่างไรก็ดี การปลูกปาล์มน้ำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการใช้เพ่ือผลิตไบโอดีเซลเพียงอย่างเดียว และสามารถจำหน่ายปาล์มน้ำมัน
แก่อุตสาหกรรมอาหารและการผลิตสบู่ได้ ดังน้ัน สรุปได้ว่า หากมีการดำเนินนโยบาย

ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรในระยะส้ัน 
และเกษตรกรส่วนมากสามารถปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต

ในระยะยาวได้ อีกทั้งนโยบายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนการจ้างงาน

ของเกษตรกร

      สำหรับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พบว่า การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ขณะท่ียังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตลอดจน
การใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพียงบางส่วน จะไม่สามารถ
ลดปัญหาการปล่อย CO2 ได้เท่าที่ควร
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ผลกระทบของนโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV)

1. ความต้องการพลังงาน พืชพลังงาน และภาคการเกษตร

คาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภาคขนส่งในอนาคต (หน่วย: Gwh)

เมื่อมีการส่งเสริมการใช้รถ xEV ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2583
เพ่ิมขึ้น 103.24 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรณี Base Case และ Biofuel

หมายเหตุ: กรณีที่ 1 และ 2 กรณีที่ 3 และ 4 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่ากัน เน่ืองจากกำหนดให้ปริมาณรถประเภท EV เท่ากัน
             : ภายใต้ข้อสมมติที่กำหนดให้ค่าไฟฟ้าคงที่เท่ากับราคาในปัจจุบัน
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98.62 854.68

236,482.81

2,290.56

Case 1 : Base case

Case 3 : xEV
Case 4 : 

Biofuel+xEV

Case 2 : Biofuel

จากการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2575 และ 2580
เกินกว่าปริมาณความต้องการตามแผน PDP 7,376.63 Gwh (2%) และ 133,537.96 Gwh (26%)

ตามลำดับ จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องกำหนดแผนรองรับ

หมายเหตุ: กรณีที่ 1 และ 2 กรณีที่ 3 และ 4 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่ากัน เน่ืองจากกำหนดให้ปริมาณรถประเภท EV เท่ากัน
             : ภายใต้ข้อสมมติที่กำหนดให้ค่าไฟฟ้าคงที่เท่ากับราคาในปัจจุบัน
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คาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ความต้องการไฟฟ้าตามแผน PDP

203,203.00 236,488.00
277,302.00

328,137.63

462,093.36

367,458.00
320,761.00

1. ดำเนินนโยบายที่เทียบเคียงได้กับ
   สถานการณ์ปัจจุบัน(ไม่มีการส่งเสริม
   การใช้ EV/Biofuel โดยเฉพาะ)

2. ส่งเสริม Biofuel แต่ไม่ได้ส่งเสริม EV 
    ชัดเจน

3. ส่งเสริม EV ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้า
    พลังงานสะอาด

4. ส่งเสริม Biofuel ควบคู่กับ EV
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2,878

ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลภาคการขนส่งกรณี ปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลภาคการขนส่ง

      การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าจะทำให้รายได้ของภาครัฐจากภาษีสรรพสามิต
รถยนต์และน้ำมันเช้ือเพลิง รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการจำหน่ายน้ำมันเช้ือเพลิง
ลดลง แต่จะทำให้รายได้จากภาษีสรรพสามิตจากการจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันยังมีราคาสูงเพราะ
ส่วนใหญ่มาจากการนำเข้า นอกจากน้ี เม่ือประเมินความคุ้มค่าหรือผลประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อมของมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ พบว่า 
ในภาพรวมยังไม่มีความคุ้มค่า เน่ืองจากปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่
เป็นการใช้งานของภาคครัวเรือน ซ่ึงเป็นเพียงการใช้เดินทางระยะทางส้ันและมีเท่ียว 

การเดินทางต่อวันไม่มาก เม่ือเทียบกับปริมาณการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ 

ดังน้ัน ยานพาหนะประเภทเดียวท่ีคุ้มค่าต่อการลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด 
คือ รถโดยสารสาธารณะ

2. รายได้ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และน้ำมันเช้ือเพลิง

      ภายในปี 2583 คาดว่า สัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 47 และจะทำให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 (PDP (2018/1) ประมาณร้อยละ 26 และปริมาณความต้องการน้ำมันเบนซินและดีเซลลดลงมากกว่า
ร้อยละ 40  

      เอทานอลและไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกท่ีใช้สำหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยกากน้ำตาล (61%) มันสำปะหลัง (34%) และอ้อย (5%) เป็นวัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตรในการผลิตเอทานอล ขณะที่ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจาก
นโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า พบว่า หากรัฐบาลส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด (กรณีท่ี 3) หรือการส่งเสริมการใช้ Biofuel 
ควบคู่กับยานยนต์ไฟฟ้า (กรณีที่ 4) จะทำให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลและไบโอดีเซลในภาคการขนส่งมีแนวโน้มลดลง



      ราคายานยนต์ไฟฟ้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมากท่ีสุด ขณะท่ี
ปัจจัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแทบไม่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค นอกจากน้ี หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงพอยานยนต์ไฟฟ้า
จะไม่มีความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปภายใน

      ร่างแผนฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ได้กำหนดนโยบายด้านพลังงาน คือ ประเทศไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงาน
ในครัวเรือน พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการ 
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมนวัตกรรมประหยัดพลังงานท่ีมีราคาท่ีเหมาะสม

และผู้ใช้สามารถจ่ายได้ สร้างการรับรู้และให้ข้อมูล
แก่ประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี

ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกท้ังต้องส่งเสริมการเดินทาง
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ

ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และการส่งเสริมการผลิต
และการใช้ยานพาหนะที ่ใช้พลังงานสะอาดและ
ประหยัดพลังงาน
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1.

3. การบริโภค

      การดำเนินนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าจะทำให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ลดลงเมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจซึ่งมีการ
ขยายตัวตามปกติที่ร้อยละ 2.88 เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนของ
ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าต่างๆ (Electric Accumulators 
and Batteries) ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าและอัตราการเติบโตของ GDP 
อย่างไรก็ดี หากมีการดำเนินนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการ
สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ โดยจะทำให้อัตรา
การเติบโตของ GDP เฉลี่ยระหว่างปี 2573 - 2583 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กับการขยายตัวตามปกติ

4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กำหนดทิศทางการดำเนินนโยบาย
พลังงานของประเทศ ได้แก่ 

การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 

2.

การทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการ
ผลิตไฟฟ้าและพัฒนาวิธีการบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้า ท้ังด้านอุปทานและ
ด้านอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพและ
ความยืดหยุ่น  

3.

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการกักเก็บ
พลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ 
ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้า
ที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13



    สนับสนุนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมยานยนต์
    ท่ีใช้เช้ือเพลิงชีวภาพจนกระท่ังประเทศไทยมีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
    ด้วยพลังงานสะอาด 
    ส่งเสริมหรือให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่ผู ้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ 
    (Localization) ท้ังแบตเตอร่ีและช้ินส่วนสำคัญอ่ืน ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการพ่ึงพา
    การนำเข้าในอนาคต 
    เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานเพ่ือรองรับการใช้งาน 
    EV โดยส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาตำแหน่งการจัดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้า
    ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเมือง 
    และสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน 
    กำหนดนโยบายการเปล่ียนผ่านไปสู่ ZEV ท่ีมีความชัดเจนเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ

    ที่ได้รับผลกระทบสามารถใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต 
    พร้อมท้ังจัดทำมาตรการจูงใจผู้ประกอบการให้ปรับเปล่ียนธุรกิจเพ่ือสนับสนุน
    ยานยนต์ไฟฟ้า
    กำหนดมาตรการอื่นเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การพิจารณา
    กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของการผลิตและทำลายระบบกักเก็บ
    พลังงานไฟฟ้า การควบคุมการใช้งานรถยนต์เก่า และการจัดตั้งกองทุน
    เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจหมุนเวียน
    มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษา
    แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลของสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศ ข้อมูล
    การอุบัติภัยจากการใช้งาน เน่ืองจากมีความจำเป็นอย่างมากต่อการกำกับดูแล
    และควบคุมมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการทั้งใน
    ประเด็นด้านความปลอดภัย
    ควรติดตามและเสนอแนวทางการปรับเปล่ียนแผนการนำผลผลิตทางการเกษตร
    เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไปสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างใกล้ชิด เพื่อคงการ
    สร้างรายได้และการจ้างงาน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
    ทางการเกษตร เพ่ือสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างย่ังยืน ตลอดจน
    ควรมีมาตรการรองรับคนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน
    ที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เช่น 
    การกำหนดกลไกการเยียวยาผู้ได้รับ รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนงาน/
    โครงการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี เป็นต้น

      ภายใต้ข้อจำกัดด้านความพร้อมทางโครงสร้างการผลิตของประเทศในช่วง
เปลี่ยนผ่าน ภาครัฐควรดำเนินการในภาพรวม ดังน้ี
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      อย่างไรก็ดี การวางแผนการขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้าให้สัมฤทธ์ิผลอย่างเป็น
รูปธรรมจำเป็นต้องแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ปานกลาง 
และยาว โดยต้องครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การสร้างอุปสงค์ในประเทศต่อ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงชีวภาพ การส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศ และสร้าง
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต การวางแผนและเตรียมความพร้อม
ด้านพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ำ และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า ดังน้ี

• ส่งเสริมการใช้งาน EV สำหรับภาคการขนส่งสาธารณะท่ีมีเท่ียวการเดินรถต่อวันสูง 
  อาทิ รถโดยสาร รถท่ีใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และแท็กซ่ี เป็นลำดับแรก
• สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
• สนับสนุนการเปล่ียนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน อาทิ มาตรการจูงใจ
  กลุ่มผู้ประกอบการให้มาดำเนินธุรกิจท่ีสนับสนุน EV ตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงาน
  ในอุตสาหกรรม
• สนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้สอดคล้อง
  กับพฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
• วางแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเพ่ือรองรับความต้องการ
  ใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มขึ้น
• ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ในอนาคต
• กำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับการผลิตพืชพลังงาน 
  และลดต้นทุนในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ
• กำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ แรงงานในอุตสาหกรรม
  ช้ินส่วนยานยนต์ ICE ท่ีไม่สามารถพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมได้ และเกษตรกรรายย่อย
  ที่ผลิตพืชพลังงานเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะสั้น

• กำหนดโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องและเงินอุดหนุนเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้ ZEV
• ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพา
  การนำเข้า 
• กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานของช้ินส่วนยานยนต์ 
  ได้แก่ การทำลายซากรถเก่าและแบตเตอร่ี และมาตรฐานและแนวทางการกำกับ
  ดูแลสถานีอัดประจุไฟฟ้า ท้ังด้านความปลอดภัยและราคา
• กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า
• จัดต้ังหน่วยงานในการติดตามศึกษายานยนต์ในอนาคต เช่น การติดตามทิศทาง
  ของยานยนต์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen fuel cell)
• กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดการผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินของพืชพลังงาน

• สนับสนุนส่วนลดค่าผ่านทาง ค่าท่ีจอดรถในเขตเมือง และการลดหย่อนภาษีเงินได้
  สำหรับผู้ใช้ ZEV
• กำหนดมาตรการจำกัดอายุรถ มาตรการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียน
  ของประเทศ ตลอดจนมาตรการ Carbon Tax
• จัดต้ังกองทุนเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจหมุนเวียน

ระยะยาว

ระยะปานกลาง 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2564. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม 

      พ.ศ. 2566 - 2570.

  บพข. POLICY BRIEF 

- 07 - 

เอกสารอ้างอิง


	ZEV_cover
	ZEV_P1
	ZEV_P2
	ZEV_P3
	ZEV_P4
	ZEV_P5
	ZEV_P6
	ZEV_P7

