รถไฟฟ้ า (Electric Vehicles) กับบริบทของประเทศไทย
โดย ณรัล ลีลามานิตย์
หนึ่งในประเด็นที่ได้ รับความสนใจมากอันดับต้ นๆในโลกเวลานี ้คงหนีไม่พ้นเรื่องของรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้ วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles)
ที่ตอ่ ไปนี ้ทางผู้เขียนขอเรียกสันๆว่
้ ารถไฟฟ้า ว่าจะมาทดแทนรถยนต์ทใี่ ช้ เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน (Combustion Engine) ที่ใช้ น ้ามันไม่วา่ จะ
เป็ นน ้ามันเบนซินหรือน ้ามันดีเซลมากน้ อยขนาดไหน ในเมื่อหลายๆประเทศได้ มีการประกาศบังคับห้ ามใช้ รถยนต์ทใี่ ช้ น ้ามันภายในอนาคต
ส่วนจะเร็วมากน้ อยขนาดไหนนันล้
้ วนแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ เช่น Norway วางเป้าว่าภายในปี 2025 หรื อไม่ถึง 10 ปี ข้างหน้ ารถยนต์
ใหม่ทกุ คันที่ขายในประเทศควรจะเป็ นรถที่ไม่มีการปล่อยไอเสีย (Zero Emission Vehicles) ส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสวางเป้าไว้ หา่ งออกไปคือ
ประมาณปี 2040 คาถามที่สาคัญคืออะไรคือปั จจัยที่จะทาให้ เกิดการใช้ รถไฟฟ้าจานวนมากในอนาคต ซึง่ ทางผู้เขียนขออนุญาตแบ่งออกเป็ น
ปั จจัยบวกและปั จจัยที่สง่ ผลกระทบเชิงลบดังต่อไปนี ้
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
1.

ต้ นทุนในการผลิตแบตเตอรี่สาหรับรถไฟฟ้า

แบตเตอรี่หลักทีใ่ ช้ ในรถไฟฟ้าในปั จจุบนั ก็คือแบตเตอรี่ Lithium-iOn ซึง่ จากแผนภาพข้ างล่างจะเห็นว่าต้ นทุนในการผลิตแบตเตอรี่สาหรับ
รถไฟฟ้า คิดเป็ น USD/KwH ลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 1000 USD/KwH ในปี 2010 ลงมาอยูท่ ี่ระดับ 170-200 USD/KwH หรื อลดลงกว่า
70% ขึ ้นอยูก่ บั เทคโนโลยีของแต่ละผู้ผลิตในปี 2017 และมีแนวโน้ มที่จะลดลงต่อเนื่องไปเรื่ อยๆที่ระดับต่ากว่า 100 USD/KwH ภายในปี 2030
ซึง่ การที่ราคาแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องนี ้ จะส่งผลโดยตรงต่อราคาของรถไฟฟ้าในที่สดุ เนื่องจากต้ นทุนแบตเตอรี่คิดเป็ น 30% ของต้ นทุน
การผลิตรถไฟฟ้า ดังนันหากราคาแบตเตอรี
้
่ยงั คงลดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มีการคาดการณ์วา่ ภายในปี 2040 รถไฟฟ้าหนึ่งคันจะอยูท่ ี่ราคา
ประมาณ 22,000 USD หรื อประมาณ 700,000 บาท ซึง่ เท่ากับราคารถยนต์ที่ใช้ น ้ามันทัว่ ไปโดยไม่ต้องพึง่ พาการสนับสนุนทางด้ านภาษี หรือ
เงินทุนของภาครัฐ

2. ชิ ้นส่วนที่ใช้ ในการผลิตรถไฟฟ้ามีจานวนน้ อยชิ ้นกว่ารถยนต์ใช้ น ้ามัน
การผลิตรถไฟฟ้าหนึ่งคันโดยเฉลี่ยมีชิ ้นส่วนอยูแ่ ค่ประมาณ 3,000 ชิ ้นเท่านันเมื
้ ่อเทียบกับรถยนต์ใช้ น ้ามันทัว่ ไปทีอ่ ยูป่ ระมาณ 40,000 ชิ ้น อัน
เนื่องมาจากรถไฟฟ้าไม่จาเป็ นต้ องมีเครื่ องยนต์ที่ประกอบไปด้ วย วาล์ว ข้ อเหวี่ยง ลูกสูบ ก้ านสูบ แคมชาฟท์ ซีลต่างๆปะเก็น หัวฉีด หัวเทียน
รวมไปถึงระบบส่งกาลังไม่วา่ จะเป็ นเกียร์ Flywheel clutch ต่างๆ ดังนัน้ การที่รถไฟฟ้ามีชิ ้นส่วนน้ อยชิ ้นลง ต้ นทุนในการบารุงรักษาในทาง
ทฤษฎีแล้ วควรจะตา่ ลงไปด้ วย เพราะนอกจากรถยนต์จะมีชิ ้นส่วนที่สกึ หรอที่ต้องเปลี่ยนหรือมีโอกาสที่จะเสียน้ อยลงแล้ ว รถไฟฟ้ายังไม่

ต้ องการการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่องหรือการ service แบบรถยนต์ที่ใช้ น ้ามันทัว่ ไปด้ วย ซึง่ นัน่ หมายความว่าการครอบครองรถไฟฟ้าในระยะ
ยาวน่าจะช่วยลดภาระค่าดูแลรักษาให้ กบั เจ้ าของรถด้ วยเช่นกัน
3. ระยะทางต่อการชาร์ จหนึ่งครัง้ ที่ไกลขึ ้นมาก
หนึ่งในปั จจัยที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคหลายๆคนยังไม่กล้ าใช้ รถไฟฟ้าคือเรื่องของระยะทางที่สามารถขับได้ ตอ่ การชาร์ จหนึ่งครัง้ (Range anxiety) ซึ่งใน
อดีตถือเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ รถยนต์ทใี่ ช้ น ้ามันมากกว่ารถไฟฟ้า อย่างไรก็ดีด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ ้น
มาก ทาให้ ปัจจุบนั รถไฟฟ้าหลายๆรุ่นมีระยะทางที่ทางผู้ผลิตรถยนต์ระบุวา่ สามารถขับได้ ตอ่ การชาร์ จหนึ่งครัง้ อยูท่ ี่ระดับเกือบๆ 150 - 200
miles (240 กิโลเมตร – 320 กิโลเมตร) ต่อการชาร์ จหนึ่งครัง้ ไม่วา่ จะเป็ น Tesla Model S หรือ BMW i3 ที่ถือว่าเป็ นรถ Luxury/Premium
Segment หรื อรถอย่าง Nissan Leaf ที่พงึ่ เปิ ดตัวไปพร้ อมกับระยะที่ไกลขึ ้นเป็ นต้ น ซึง่ ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีพฒ
ั นาต่อไปเรื่ อยๆระยะทาง
ของรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ ก็จะมากขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ แม้ วา่ ระยะทางจะยังน้ อยกว่ารถยนต์ที่ใช้ น ้ามันแต่ก็ชว่ ยลดประเด็นความกังวลใจของผู้บริโภคที่
ห่วงว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งไปไม่ถึงจุดหมายได้ เป็ นอย่างมาก
โดยจาก 3 ปั จจัยหลักข้ างต้ นหากเป็ นไปตามที่คาดการณ์ จะช่วยส่งผลให้ ยอดขายรถไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีการประมาณการไว้ วา่
ภายในปี 2040 ยอดขายรถไฟฟ้า รวมกับรถไฮบริดที่ยงั มีเครื่องยนตที่ใช้ น ้ามัน (ICE+HEV) และรถปลัก๊ อินไฮบริด (PHEV) จะคิดเป็ นประมาณ
40% ของยอดขายรถใหม่ของทังโลก
้

ปั จจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ
ในมุมมองของผู้เขียนแม้ วา่ ต้ นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการที่คา่ ใช้ จา่ ยในการดูแล บารุ งรักษารถไฟฟ้าที่ควรจะถูกกว่า
รถยนต์ทวั่ ไป ผนวกกับเทคโนโลยีที่ชว่ ยให้ รถไฟฟ้าวิ่งได้ ไกลมากกว่าในอดีต ซึง่ เป็ นปั จจัยเชิงบวกที่ชว่ ยสนับสนุนให้ รถไฟฟ้าได้ รับการยอมรับ
ในวงกว้ างมากขึ ้น อย่างไรก็ดีทางผู้เขียนเชื่อว่าการที่รถไฟฟ้าจะได้ รับการยอมรับในวงกว้ างจากผู้บริโภคและมาแทนที่รถน ้ามันได้ นนั ้ ปั จจัยที่
ส่งผลกระทบเชิงลบ 3 ด้ านหลักๆต้ องได้ รับการแก้ ไขก่อน โดยปั จจัยลบทัง้ 3 ประการได้ แก่เรื่อง Technology Adoption, Government Policy
และ Infrastructure ดังแสดงในแผนภาพข้ างล่าง

1. Technology adoption
แม้ ผ้ เู ขียนจะเคยได้ ยินหลายๆคนพูดว่ารถไฟฟ้าจะเป็ นเหมือนกับกรณีมือถือ Nokia ที่เป็ น functional phone ถูกแทนที่ด้วย Smart phone เช่น
Apple iPhone หรือ Andriod phone และรถยนต์ทใี่ ช้ น ้ามันก็จะถูกแทนที่ด้วยรถไฟฟ้าเหมือนกัน อย่างไรก็ดีสิ่งสาคัญที่แตกต่างกันระหว่าง
กรณีโทรศัพท์มือถือกับรถยนต์ก็คือเรื่อง Technology adoption ซึ่งในมุมมองผู้เขียน ราคายนต์หนึ่งคันแพงกว่าโทรศัพท์มือถืออย่างน้ อย 30
เท่า ยกตัวอย่างมือถือเครื่องละ 30,000 บาท ในขณะที่รถไฟฟ้ารุ่นถูกที่สดุ ในปั จจุบนั อย่างน้ อยคันละ 1 ล้ านบาทและ รถยนต์หนึ่งคันอายุการ
ใช้ งานก็ยาวนานกว่ามาก จนอาจจะพูดได้ วา่ การตัดสินใจซื ้อรถยนต์หนึ่งคันของคนทัว่ ไป เป็ นการตัดสินใจที่สาคัญครัง้ หนึ่งในชีวิตว่าจะเลือก
รถรุ่นไหน อย่างไร เพราะอย่างน้ อยก็ต้องใช้ ไปอีกหลายปี บางครอบครัวอาจจะใช้ มากกว่า10 ปี ด้วยซ ้า ดังนันผู
้ ้ บริโภคจะค่อนข้ างระมัดระวังใน
การตัดสินใจ และจะพิจารณาประเด็นเรื่องต้ นทุนในการบารุงรักษาแบตเตอรี่วา่ หากแบตเตอรี่มีปัญหาราคาเท่าไหร่ หากในระยะยาวแบตเตอรี่
เสื่อมขึ ้นมาและกระทบต่อระยะทางในการขับขี่ตอ่ การชาร์ จหนึ่งครัง้ จะเป็ นยังไง
นอกจากนี ้ยังมีประเด็นเรื่องระยะเวลาในการชาร์ จ (Charging time) ที่ทางผู้เขียนมองว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยงั ไม่อยากเสียเวลา 30-45 นาที
เพื่อไปชาร์ จรถยนต์ตวั เองในที่สาธารณะ แม้ วา่ หลายๆคนอาจจะมองว่าส่วนใหญ่ก็ชาร์ จที่บ้านตอนกลางคืนอยูด่ ี แต่อย่าลืมว่าในบางครัง้ เรา
อาจจะมีเหตุจาเป็ นที่จะต้ องเดินทางไปที่ไหนซักแห่งนอกเหนือจากแผนที่วางไว้ และสิ่งทีส่ าคัญทีส่ ดุ อีกประเด็นคือตัวพฤติกรรมผู้บริโภคเองที่
ต้ องยอมรับว่าในประเทศไทย คนไทยยังค่อนข้ าง conservative ในการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ที่เป็ นรถยนต์ที่ใช้ น ้ามันเป็ นหลัก โดยดูได้ จาก
ยอดขายรถยนต์ไฮบริดเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้ น ้ามันและราคาขายต่อ(รถมือสอง)ของรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทย ก็สะท้ อนให้ เห็นว่า
ผู้บริโภคชาวไทยยังกังวลเรื่องความเสถียรของเทคโนโลยี การบารุงรักษา รวมถึงราคาของแบตเตอรี่ เป็ นปั จจัยหลัก และถ้ าจะเป็ นรถไฟฟ้าแบบ
ไม่ใช่รถไฮบริดเรื่องระยะเวลาในการชาร์ จและ range anxiety จะเป็ นปั จจัยที่เข้ ามาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ รถไฟฟ้าด้ วย
2. Infrastructure
ประเด็นนี ้ถือว่าเป็ นประเด็นไก่กบั ไข่มาตลอดในการส่งเสริมให้ เกิดการใช้ รถไฟฟ้าไม่วา่ จะเป็ นประเทศไหนๆบนโลก เนื่องมาจากผู้บริโภค
ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ รถไฟฟ้าเพราะไม่มีสถานีที่ชาร์ จที่ครอบคลุมเพียงพอเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้ น ้ามัน ในทางกลับกันผู้ประกอบการก็ไม่อยาก
ลงทุนสถานีที่ชาร์ จไฟฟ้าสาหรับรถไฟฟ้า ตราบใดที่จานวนรถไฟฟ้าในประเทศนันๆยั
้ งไม่เยอะพอที่จะคุ้มค่ากับการลงทุน อย่างในประเทศไทย

เองแม้ จะมีข่าวที่การไฟฟ้าลงนามกับบริษัทเอกชนที่จะพัฒนาสถานีชาร์ จพลังงานไฟฟ้าซึง่ เป็ นสิ่งที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้ เกิ ดการใช้ รถไฟฟ้ามาก
ขึ ้นในประเทศ แต่ก็ต้องอย่าลืมด้ วยเช่นกันว่าในปั จจุบนั การชาร์ จรถไฟฟ้าหนึ่งคันใช้ เวลานานกว่าการเติมน ้ามันมาก (30 นาทีเทียบกับ 3 นาที)
นอกจากนี ้หัวชาร์ จของรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นก็ยงั มีความแตกต่างกันดังนัน้ ประเด็นตรงนี ้ก็จาเป็ นต้ องได้ รับการปลดล็อคเพื่อให้ เกิดความสะดวกแก่
ผู้ใช้ รถไฟฟ้ามากขึ ้น
3. Government Policy
ประเด็นเรื่อง Government policy หรือนโยบายภาครัฐถือเป็ นประเด็นสาคัญ ที่อาจจะกล่าวได้ วา่ สาคัญทีส่ ดุ ที่จะทาให้ รถไฟฟ้าประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องนโยบายการขายไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่จะคิดต่อหน่วยโดยเฉพาะในประเทศไทยที่หากราคาคิด
ออกมาเป็ นบาทต่อกิโลเมตรแล้ วแพงกว่ารถยนต์ใช้ น ้ามันก็จะทาให้ สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ รถไฟฟ้า รวมไปถึงเรื่องการให้ แรงจูงใจทาง
ภาษีทงแก่
ั ้ ผ้ ปู ระกอบการที่เป็ นผู้ผลิตรถไฟฟ้าและผู้ผลิตชิ ้นส่วนต่างๆให้ มาผลิตและให้ มาประกอบรถไฟฟ้าในประเทศ เนื่องจาก supply chain
ของรถไฟฟ้าจะแตกต่างกับ supply chain ของรถยนต์ในปั จจุบนั มาก การสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนของผู้ซื ้อรถไฟฟ้าเองที่ในปั จจุบนั
รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ยงั มีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้ น ้ามัน ล้ วนแต่เป็ นประเด็นทีส่ าคัญต่อการที่ผ้ บู ริโภคในประเทศไทย จะตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้า
ซึง่ หากดูจากยอดขายรถไฟฟ้าในปั จจุบนั จะพบว่ากว่า 95% ของยอดขายรถไฟฟ้ากระจุกตัวอยูใ่ น 10 ประเทศอันได้ แก่ China, the U.S.,
Japan, Canada, Norway, the U.K., France, Germany, the Netherlands และ Sweden ซึง่ ทุกประเทศรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนที่ชดั เจน
เพื่อกระตุ้นในเกิดการใช้ รถไฟฟ้ามากขึ ้น
ในบริบทของประเทศไทยเองนัน้ ทางผู้เขียนยังมองว่าปั จจัยที่สง่ ผลกระทบเชิงลบทังสามปั
้
จจัยที่กล่าวมาจะมีผลมากกว่าปั จจัยเชิงบวกและจะ
ยังทาให้ รถไฟฟ้าในเมืองไทยน่าจะเป็ นรถคันที่สามหรือสี่มากกว่าจะเป็ นรถคันแรกของครอบครัว และนัน่ หมายความว่ารถยนต์ที่ใช้ น ้ามันจะ
ยังคงเป็ นสัดส่วนหลักของรถที่วิ่งอยูใ่ นประเทศไทย เพราะแม้ รถไฟฟ้าจะขายได้ เยอะขึ ้น แต่รถเก่าก็ไม่ได้ หายไปจากตลาดเหมือนในกรณีของ
โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี ้อย่าลืมว่าแม้ รถไฟฟ้าจะไม่มีการปล่อยค่าไอเสีย แต่พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากเชื ้อเพลิงฟอซซิล
เป็ นหลักโดยพลังงานทดแทนในประเทศไทยยังคงคิดเป็ นส่วนน้ อยมาก ดังนันการที
้
่รถไฟฟ้าในประเทศไทยน่าจะ gain momentum น่าจะเป็ น
เรื่องที่ต้องใช้ เวลา ซึง่ จากข่าวล่าสุดก็จะเห็นว่าได้ มีการวางเป้าให้ มีรถไฟฟ้าในประเทศไทยทังหมดคิ
้
ดเป็ น 1.2 ล้ านคันภายในปี 2033 ซึง่ ถ้ า
เทียบเป็ นสัดส่วนรถยนต์บนท้ องถนนก็ต้องถือว่าน้ อยมากๆอยูด่ ี
Source of data: Bloomberg, EIA, SMC analysis
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