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กวิ่าสิบปีมาแล้วิที�อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
ได้ มี ก ารนำา เสนอแนวิคิ ด ในประเทศเยอรมนี จากนั� น
อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยได้เริม� ปรับตัวิเขั้้าสูก่ ารเป็น
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วิยการนำาหุ่นยนต์ (Robot) เขั้้ามาใช้ใน
กระบวินการผลิต โดยในยุคแรกจะใช้แบบเดย�ี วิ (Stand Alone)
ต่อมามกี ารเชือ� มต่อ (Connected) เขั้้าด้วิยกันเป็นคลัสเตอร์
(Cluster) เพื�อให้สามารถทำางานร่วิมกัน (Synchronized)
กับชุดเซนเซอร์ (Sensors) ในกระบวินการผลิต อันจะทำาให้
ควิามสามารถในการผลิต (Productivity) สูงขั้้�น
ในช่วิงเวิลาเดียวิกันนั�นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
(Electric Vehicle; EV Industry) ในประเทศไทยได้รับการ
ตอบรับดมี ากขั้้น� จากผูใ้ ช้ ดังจะเห็นได้จากยอดขั้ายที�เพิม� สูงขั้้น�
จากผู้ ผ ลิ ต ยานยนต์ ต่ า งๆ โดยในประเทศไทยยานยนต์
ประเภทใช้งานร่วิมกันระหวิ่างระบบเครื�องยนต์เชื�อเพลิง
สันดาป (Combustion Engine) และระบบไฟฟ้าขั้ับเคลื�อน
ด้วิยแบตเตอรี� (Battery Driving) ซ้�งมักเรียกโดยรวิมวิ่า
ยานยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles; HEVs) และ
ยานยนต์ปลัก� อินไฮบริด (Plugin Hybrid Electric Vehicles;

PHEVs) เป็นที�นิยมใช้ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำาลังเริม� ต้น
เปลี�ยนเขั้้าสู่ยุคการใช้ยานยนต์ขั้ับเคลื�อนด้วิยพลังงานไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียวิ ซ้�งมักเรียกวิ่า ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric
Vehicles; EVs) โดยในปี 2020 รัฐบาลไทยได้วิางแผนโรดแมพ
(Roadmap) ให้มีการผลิตรถยนต์ EVs จำานวิน 250,000
คัน รถเมล์ EV จำานวิน 3,000 คัน และรถมอเตอร์ไซต์
(Electric Motorcycle) จำานวิน 53,000 คัน ภายในปี 2025
ประเทศไทยโดยสำานักงานส่งเสริมการลงทุน (Thailand
Board of Divestment; BOI) ได้อนุมัติโครงการขั้นาดใหญ่่
ด้านยานยนต์ไฮบริดมากกวิ่า 24 โครงการ โดยโครงการเหล่านี�
มาจากผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่่จากประเทศยุโรป เอเซีย
อเมริกา และไทย ซ้�งในโครงการที�ได้รับการอนุมัติเหล่านี�
ได้ ร วิมถ้ ง โครงการผลิ ต แบตเตอรี� ให้ ไ ด้ กำา ลั ง การผลิ ต
อย่างน้อย 500,000 แบตเตอร�ีต่อปี รวิมถ้งต้องสร้างสถานี
ชาร์จแบตเตอรี�อย่างน้อย 4,400 จุดต่อปี [1]
ปัจจุบันในประเทศไทยมีกำาลังการผลิต HEVs และ
PHEVs อย่างน้อย 30,000 คันต่อปี มีสถานีประจุหรือสถานี

การอ้างอิงบทควิาม: อรรถกร เก่งพล, “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้้า
พระนครเหนือ, ปีที� 31, ฉบับที� 4, หน้า 597–598, ต.ค.–ธิ.ค. 2564.
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ชาร์จไม่น้อยกวิ่า 750 สถานี ในสถานที�มากกวิ่า 500 จุด รุน่ Model S/X หลังจากใช้ไป 270,000 กิโลเมตร แบตเตอรี�
อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 ได้เกิดสถานการณ์การระบาดขั้อง ยังมีคุณภาพ 91% จากการเริ�มต้นใช้นั�นหมายถ้ง หลังจากใช้
Covid-19 ทำาให้เศรษฐกิจทั�วิโลกตกตำ�า ยอดขั้ายขั้อง HEVs งานทุกๆ 30,000 กิโลเมตร แบตเตอรจ�ี ะเสือ� มลง 1% แสดงวิ่า
และ PHEVs ตกลงประมาณ 18% จากปี 2019 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการซ่อมบำารุงขั้องแบตเตอรจี� ะไม่แพงมากนัก [2] ดังนัน�
เป็นที�คาดหมายวิ่า ภายในปี 2023 ยอดขั้ายจะกลับมาดีขั้้�น ผลกระทบต่อเนื�องคือ ตลาดรถยนต์ใช้แล้วิ (Used Car) จะ
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในตลาดประเทศยุโรปและจีน [1] มีขั้นาดควิามต้องการลดลง ทำาให้การผลิตอะไหล่จะยิง� ลดลง
ควิามเจริ ญ่ ก้ า วิหน้ า ขั้อง HEVs และ PHEVs ใน เนื�องจากรถยนต์ HEVs และ PHEVs จะมีราคาลดลง จนทำา
ประเทศไทย จะเกิดผลกระทบในอุตสาหกรรมยานยนต์ใน ให้ประชาชนทั�วิไปสามารถมีกำาลังซื�อพอที�จะนำามาใช้ในชีวิิต
หลากหลายรูปแบบ ซ้�งจะมีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ประจำาวิันได้ ดังนัน� การปรับตัวิให้เท่าทันกับเทคโนโลยสี มัยใหม่
ผู้ ที� ส ามารถปรั บ ตั วิ เขั้้ า กั บ เทคโนโลยี จ ะได้ รั บป ระโยชน์ ขั้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีควิามจำาเป็นต้องทำา
อย่างมากในการขั้ยายตัวิขั้องธิุรกิจน�ี แต่อย่างไรก็ตาม หาก อย่างยิง� ซ้�งอาจทำาได้ทั�งผลิตชิ�นส่วินให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
เปรียบเทียบกับจำานวินชิ�นส่วินในยานยนต์ระบบเชื�อเพลิง หรือดัดแปลงยานยนต์ระบบเชื�อเพลิงสันดาปให้กลายเป็น
สันดาป (Combustion Engine Vehicles) ซ้�งจะมีประมาณ ยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสมัยใหม่
30,000 ชิ�น โดยมีชิ�นส่วินเคลื�อนไหวิประมาณ 2,000 ชิ�น
ในขั้ณะที� HEVs และ PHEVs มีชิ�นส่วินเคลื�อนไหวิประมาณ เอุกสารอุ้างอุิง
20 ชิ�น ดังนั�นควิามต้องการชิ�นส่วินการผลิต และการซ่อม [1] Thailand Board of Investment (BOI), “Thailand
บำารุงจะน้อยลงอย่างมาก ทำาให้ผผู้ ลิตชิน� ส่วินเหล่านจี� ะมกี าร
car makers ramp up electric vehicle production
แขั้่งขั้ันสูงขั้้�นมาก หากไม่สามารถปรับตัวิได้ ผู้ผลิตชิ�นส่วิน
capacity in Thailand, investment board says,”
จำานวินหลายสิบเปอร์เซ็น จะไม่สามารถอยู่ได้ในธิุรกิจ อันจะ
Investment Services Center, Bangkok Thailand,
เกิดผลกระทบกับการจ้างงานในประเทศไทยอย่างแน่นอน
Press Release No. 85/2563 (O.33), June, 2020.
ชิ�นส่วินสำาคัญ่ใน HEVs และ PHEVs คือ มอเตอร์พร้อมชุด [2] C. Edwards, “The EV life-cycle conundrum,”
ขั้ับเคลื�อน และแบตเตอร�ี หากอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Engineering and Technology Journal, vol. 15,
สามารถปรับตัวิให้สามารถผลิตมอเตอร์พร้อมชุดขั้ับเคลื�อน
no. 7/8, pp. 26–37, 2020.
และแบตเตอรีไ� ด้ จะสามารถอยูไ่ ด้กบั ควิามเจริญ่ก้าวิหน้าด้านนี�
โดยในปี 2010 แบตเตอรีล� เิ ทียมไอออน (Lithium-ion Battery)
ราคาประมาณ USD 1,000 ต่อกิโลวิัตต์-ชัวิ� โมง ต่อมาปี 2017
ราคาลดลงเหลือ USD 200 ต่อกิโลวิัตต์-ชั�วิโมง ซ้�งบริษัท
Tesla ประกาศวิ่าจะทำาให้ได้ USD 100 ต่อกิโลวิัตต์-ชั�วิโมง
ในเร็วิๆ นี� หากดูจากแนวิโน้มจะเห็นได้วิ่า ราคาลดลง 90%
ในช่วิงเวิลาประมาณ 10 ปี และจะลดลงไปเรื�อยๆ ในขั้ณะที�
ควิามสามารถในการใช้งานขั้องแบตเตอรีจ� ะชาร์จได้เร็วิมากขั้้น�
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
และใช้งานได้นานขั้้น� ยกตัวิอย่างเช่น บริษทั Tesla ประกาศวิ่า
กองบรรณาธิิการ
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