
สรุปสถานการณร์ถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicles)ในปี 2020และภาพในอนาคต   

โดย ณรลั ลลีามานติย ์ 

ผูเ้ขียนเคยเขียนบทความเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicles: EV) หรือที่คนทั่วๆไปชอบเรยีกวา่รถไฟฟา้ไปครัง้หนึ่งเม่ือเกือบ 4 ปีที่แลว้ 

โดยในตอนนัน้ไมว่า่จะเป็นจ านวนรุน่ของรถไฟฟา้ที่ยงัมีใหเ้ลือกไมม่ากนกับวกกบัราคาของรถไฟฟา้ที่มีราคาสงูมาก อนัเน่ืองมาจากราคาของ 

Battery Li-On ที่เป็นขิน้สว่นประกอบหลกัที่ส  าคญัของรถไฟฟา้ยงัมีราคาคอ่นขา้งสงู อยา่งไรก็ดีในชว่ง 4 ปีที่ผ่านมาบรบิทไมว่า่จะเป็นเรือ่ง

ของทางดา้นเทคโนโลยี  ที่เปลี่ยนแปลงไปของ Battery Li-On ที่มีราคาถกูลงมาก รูปแบบการ design Battery pack ใหม่ๆ ที่ชว่ยประหยดั

ตน้ทนุ รวมไปถึงจ านวนผูผ้ลติรถยนตห์ลายๆเจา้ไมว่า่จะเป็น Volkswagen, Volvo, BMW, Mercedes Benz  ซึง่ลว้นแตเ่ป็นบรษัิทผูผ้ลิต

รถยนตร์ายใหญ่ของโลกที่ประกาศ timeline ออกมาชดัเจนวา่ในอนาคตอนัใกลนี้จ้ะเปิดตวัรถไฟฟา้ออกมาอีกมากมายหลายรุน่ ไมน่บัรวมผูน้  า

ตลาดรถไฟฟา้อยา่ง Tesla หรอืแบรนดจ์ากประเทศจีนเชน่ Nio, BYD  ยกตวัอยา่งเชน่ Volkswagen เองจะมีรุน่รถไฟฟา้ใหผู้บ้รโิภคเลือกซือ้ได้

ผ่าน model Brand “ID” อีกมากกวา่ 10 รุน่ โดยเริม่เปิดตวัจาก ID3 และสรา้งยอดขายไดร้ะดบัหลายแสนคนัภายในปีเดียว ซึง่ท  าใหเ้ห็นวา่

ภาพตลาดของรถไฟฟา้ในระดบัโลกเปลี่ยนไปอยา่งชดัเจนจากในชว่ง 4 ปีที่ผา่นมา โดยในปี 2017 ที่ทางผูเ้ขียนไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบั

รถไฟฟา้นัน้ ยอดขายรถไฟฟา้ที่เป็น Battery Electric Vehicles ไมร่วมรถ Hybrid หรอื Plug in-Hybrid อยูท่ี่ประมาณ 700,000 คนั แตใ่นปี 

2020 ทัง้ๆที่มีสถานการณ ์Covid-19 ระบาดทั่วโลกและยอดขายรถยนตโ์ดยรวมของทัง้โลกลดลงยอดขายรถไฟฟา้กลบัเติบอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย

อตัราเฉลี่ยสะสม (CAGR) กวา่ 30% ทกุปีและมียอดขายในปี 2020 กวา่ 2,000,000 คนั  ทัง้หมดนีผู้เ้ขียนพดูถึงรถยนตน์ั่งสว่นบคุคล หรอืที่

เรยีกวา่ Passenger car เทา่นัน้ โดยยอดขายที่กลา่วมานัน้แมจ้ะยงัเป็นสว่นนอ้ยเม่ือเทียบกบัยอดขายรถยนตท์ั่วโลกที่ระดบั 72,000,000 คนั 

แตห่ากดเูรือ่งอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของรถไฟฟา้คงปฏิเสธไมไ่ดว้า่ไมน่่าชา้ก็เรว็ รถไฟฟา้คงขึน้มาแทนที่รถยนตเ์ครือ่งยนตส์นัดาป

ภายในหรอืที่เรยีกวา่รถน า้มนัอยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ด ้ โดยปัจจยัหลกัๆที่สง่ผลตอ่การเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของยอดขายรถไฟฟา้ทั่วโลกนอกจาก

เรือ่งการกระตุน้และสนบัสนนุเชิงนโยบายทัง้ในดา้น supply และ demand และเรือ่งกฏหมายควบคมุมลภาวะของประเทศที่มียอดขาย

รถไฟฟา้จ านวนมากแลว้อีก 2 ปัจจยัที่ส  าคญัไมแ่พก้นัก็คือ 

1. ราคา battery Li-On ส าหรบัรถไฟฟา้ 

Battery หลกัที่ใชใ้นรถไฟฟา้ก็คือ battery Lithium-iOn (Li-On) ซึง่มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไมว่า่จะเป็น NCA ที่เป็นเทคโนโลยีของ 

Panasonic ใชอ้ยูใ่น Tesla บางรุน่เทคโนโลยี NMC111, NCM622, NMC811 ของ Samsung SDi, CATL หรอื LGChem ซึ่งก็ไดร้บัการ

พฒันามาอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นเทคโนโลยี Li-On หลกัของรถไฟฟา้ตอ่ไปในอนาคตอีก 5-10 ปีขา้งหนา้ รวมถึง LFP ที่แมป้ระสิทธิภาพจะดอ้ย

กวา่NCA หรอื NMC แตก็่มีตน้ทนุในการผลิตที่ถกูกวา่ รวมถึงเทคโนโลยีที่พฒันาขึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะกบัการใชง้านในบางประเภท  

โดยราคา Volume weight average ของ battery Li-On Pack ส าหรบัรถไฟฟา้ คิดเป็น USD/KwH ลดลงอยา่งรวดเรว็จากระดบั 1200 

USD/kWh ในปี 2010 ลงมาอยูท่ี่ระดบั 220 USD/kWh ในปี 2017 และในปัจจบุนัปี 2020 จากขอ้มลูที่ทางบรษัิททีป่รกึษาของผูเ้ขียนมีการเก็บ

อยา่งตอ่เน่ืองผ่านการท า Li-On Battery Survey ซึง่ไดแ้ยกราคาของ battery แตล่ะประเภทและแตล่ะเทคโนโลยีจากแตล่ะผูผ้ลิตอยา่งตอ่เน่ือง

ทกุปี พบวา่โดยเฉลี่ยสิน้ปีที่ผา่นมาราคาอยูท่ี่ระดบัเฉลี่ยต  ่าวา่ 140 USD/kWh ลดลงเกือบ 90% จากปี 2010 โดยที่ราคาที่ถกูทีส่ดุอยูท่ี่แถว

ระดบั 110 USD/kWh จากผูผ้ลิตในจีน โดยจากที่ทางผูเ้ขียนเคยคาดการณไ์วใ้นบทความปี 2017 วา่ battery Li-On จะลดลงต ่ากวา่ 100 

USD/kWh ภายในปี 2030 นัน้ หากดจูาก trend ตอนนีค้าดวา่ภายในปี 2023-2024 จะเห็น battery Li-On ต ่ากวา่ 100 USD/kWh อยา่ง

แน่นอน และอาจจะต ่ากวา่ระดบั 60 USD/kWh ภายในปี 2030 ซึง่จะเป็นปัจจยัส  าคญัที่ท  าใหร้าคารถไฟฟา้ในหลายๆรุน่ในหลายๆประเทศ

สามารถแข่งขนักบัรถยนตท์ีใ่ชน้  า้มนัไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่การสนบัสนนุจากภาครฐัภายในปี 2030 ในเกือบๆทกุ segment ของ Passenger car ใน

เกือบทกุทวีป 



2. การขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของ Charging infrastructure 

 ในปี 2017 ที่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัรถไฟฟา้ไว ้หนึ่งในปัญหาส าคญัที่ท  าใหก้ารใชร้ถไฟฟา้ยงัไมแ่พรห่ลายนอกจากเรือ่งของราคาที่

แพงกวา่รถยนตท์ั่วไปก็คือเรือ่งของจ านวนจดุ charge สาธารณะ (Public Charging) ของรถไฟฟา้ที่สง่ผลตอ่เรือ่งของ Range anxiety (ความ

กงัวลวา่ของผูใ้ชร้ถไฟฟา้วา่แบตจะหมดเม่ือไหรและจะไป charge ไดท้ี่ไหน)  ตา่งกบัการใชร้ถยนตป์กติที่มกัจะมีสถานีบรกิารน า้มนัที่มีทัง้

ความสะดวกและพบไดท้ั่วไปตามถนนเสน้หลกัทกุเสน้ โดยในปี 2017 ทัง้โลกมีจดุ charge รถไฟฟา้ทัง้หมดประมาณ 400,000 ที่เป็น

สาธารณะ โดยเกินกวา่ครึง่นึงอยูใ่นประเทศจีนและอีกเกือบ 30% อยูใ่นยโุรป อยา่งไรก็ดีในปี 2020 มีจดุ charge รถไฟฟา้สาธารณะทัง้สิน้

รวมกนัอยูท่ี่กวา่1,300,000 จดุ เติบโตเฉลี่ยสะสมกวา่ 34% ทกุปี จีนยงัคงเป็นผูน้  าในการติดตัง้จดุ charge สาธารณะเน่ืองจากวา่ประชากร

ของจีนสว่นใหญ่ไมไ่ดมี้โรงรถสว่นตวัหรอืที่ชารจ์ที่บา้นไดเ้หมือนกบัในสหรฐัอเมรกิาหรือยโุรปที่ charge มกัจะมีบา้นเดี่ยวพรอ้มโรงจอดรถ 

เหตผุลที่จ  านวนจดุ charge สาธารณะยงัมีไม่มากนกัก็เน่ืองจากปัญหาไก่กบัไข่ ที่ทางเจา้ของบรษัิทที่ลงทนุดา้นจดุ charge ก็ไม่อยากลงทนุ

หากจ านวนผูใ้ชร้ถไฟฟา้มีไมม่ากพอ ในขณะเดียวกนัผูใ้ชร้ถยนตก็์ไมก่ลา้หันไปใชร้ถไฟฟา้เพราะจ านวนจดุ charge ก็ยงัไมค่รอบคลมุ ท าใหผู้้

ลงทนุสว่นใหญ่ในเรือ่งของจดุ charge หากไมใ่ชบ่รษัิทรถเองอยา่ง Tesla ที่ลงทนุสรา้งเพ่ือ support ลกูคา้ตวัเอง ก็มกัจะตอ้งพึ่งพาการ

สนบัสนนุทัง้ทางดา้นการเงินและนโยบายจากภาครฐัทัง้ในเรือ่งของการชว่ยออกตน้ทนุในการติดตัง้บางสว่น หรอืใหร้าคาขายไฟฟา้ที่ไดร้บัการ

อดุหนนุบางสว่นเป็นตน้ อยา่งไรก็ดีหากราคาของbattery Li-On ลดลงมาอย่างตอ่เน่ืองและในอนาคตอีกไมก่ี่ปีขา้งหนา้ราคารถยนตไ์ฟฟา้ลง

มาเทียบเทา่กบัรถยนตใ์ชน้ า้มนัไดอ้ยา่งที่คาดการณไ์ว ้นา่จะเป็นจดุส  าคญัทีท่  าใหย้อดขายรถไฟฟ้าเติบโตอยา่งรวดเรว็และท าใหเ้กิดการลงทนุ

ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและจดุ charge รถไฟฟา้สาธารณะอยา่งตอ่เน่ือง รวมไปถึงระบบ ultra-fast charge ที่น่าจะเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

โดยจากการคาดการณข์องผูเ้ขียนเองภายในปี 2025 น่าจะมีจดุ charge สาธารณะมากกวา่ 4 ลา้นจดุ บวกกบัจ านวนที่ charge ที่บา้นและที่

ออฟฟิสทั่วโลกกวา่ 25,000,000 ลา้น ท าใหปั้ญหาเรือ่งของ Range anxiety และความไมส่ะดวกในการเดินทางดว้ยรถไฟฟา้ลดลงอยา่งมาก

ในหลายๆประเทศหลายๆภมิูภาค 

จากทัง้สองปัจจยัหลกัๆที่กลา่วมาผนวกกบัราคาตัง้ตน้ของรถไฟฟา้ที่ถกูลงมากและจ านวนรุน่ที่มีใหผู้บ้รโิภคเลือกเยอะขึน้ บวกกบักระแสความ

กงัวลเรือ่งสิ่งแวดลอ้มและ global warming ที่มีแตจ่ะทวีความรุนแรงมากขึน้ ท  าใหท้างผูเ้ขียนและทีมคาดวา่ภายในปี 2025 ยอดขายรถยนต์

ไฟฟา้ที่ใชแ้ค ่Batteryเพียงอยา่งเดียวจะอยูท่ี่ระดบั 9-10 ลา้นคนัตอ่ปีและเตบิโตขึน้ไปถึงระดบั 25-30 ลา้นคนัภายในปี 2030 หรอืคิดเป็นกวา่ 

25% ของยอดขายรถยนตข์องทัง้โลกในปีนัน้  

จะเห็นไดว้า่กระแสการเติบโตของรถไฟฟา้ในระดบัโลกคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ดงันัน้หากมองยอ้นกลบัมาที่ประเทศไทยเองปัจจยัที่ยงัท าให้

ยอดขายของรถยนตไ์ฟฟา้ในบา้นเรายงัคงนอ้ยอยูม่ากๆรวมถึงการเติบโตในอนาคตยงัเป็นเรือ่งที่ไมแ่น่นอน ก็คงจะประกอบไปดว้ย 3 ถึง 4 

ปัจจยัที่เคยไดก้ลา่วไวต้ัง้แตใ่นบทความปี 2017 ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการสนบัสนนุทางดา้นนโยบายของทางภาครฐัเอง ที่แมใ้นปัจจบุนัจะไดมี้

การประกาศเรือ่งเป้าหมายและ roadmap ที่จะใหมี้การผลิต การใชร้ถยนตไ์ฟฟา้ที่ชดัเจนขึน้ แตจ่ากการที่ทางผูเ้ขียนไดไ้ปเป็นทีป่รกึษาใหก้บั

หลายๆบรษัิทชัน้น าที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่วตา่งมองวา่เรือ่งของการ execute และ how-to ที่จะเดินไปใหถ้ึงเป้าหมายที่วางไวย้งัขาดความ

ชดัเจน ปัจจยัถดัมาตอ้งยอมรบัวา่ผูบ้รโิภคชาวไทยคอ่นขา้งจะติดกบั Brand เจา้ตลาดไมก่ี่ยี่หอ้ทัง้ในฝ่ังของรถญ่ีปุ่ นและรถยโุรปก็เน่ืองมาจาก

เรือ่งของความครอบคลมุของศนูยบ์รกิาร ทัง้ตวั official authorized dealer และอูน่อกที่มีใหเ้ลือกใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย รวมไปถึงสิ่งที่ส  าคญั

มากในการเรือ่งซือ้รถซกัยี่หอ้ซกัรุน่ของผูบ้รโิภคชาวไทยนั่นก็คือราคาขายตอ่ ที่แมก้ระทั่งอยา่งเจา้ตลาดที่ท  ารถ Hybrid มานานและเป็นที่นิยม 

พอถึงเวลาขายตอ่มือสองรถ hybrid กับไดร้าคานอ้ยกวา่รถยนตรุ์น่เดียวกนัทีไ่มมี่ระบบ hybrid เพราะคนกลวัเรือ่งราคาของbatteryที่

เสื่อมสภาพและตอ้งเปลี่ยน จนถึงกบัตอ้งออก campaign การนัตีราคาขายตอ่รถ hybrid ออกมาเพื่อสรา้งความเช่ือมั่น ดงันัน้ยิ่งเป็นรถไฟฟา้ที่

ใช ้Battery ลว้นซึง่ตอ้งนบัวา่เป็นของใหมส่  าหรบัตลาดเมืองไทย ยิ่งท าใหผู้บ้รโิภคกลวัเรือ่งราคาขายตอ่มากขึน้ไปอีก ดงันัน้การจะกระตุน้ให้

เกิดการใชร้ถไฟฟา้ใหม้ากขึน้ ภาครฐัอาจจะตอ้งมีบทบาทเขา้มาใหก้ารสนบัสนนุ หรอื subsidy ในเรือ่งของสว่นลดของราคาซือ้ตอนแรกเพ่ือให้

ผูบ้รโิภคที่ยงัลงัเลกลา้ที่จะตดัสินใจลองหรอืเลือกซือ้ไดง้า่ยขึน้ สดุทา้ยก็คงเป็นเรือ่งของ charging infrastructure ที่ยงัมีอยูน่อ้ยมาก อนัเรื่อง



มาจากความไมช่ดัเจนทางดา้นนโยบายตา่งๆที่มีหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง และท าใหก้ารใชง้านรถไฟฟา้เพื่อเดินทางขา้มจงัหวดัยงัเป็น

เรือ่งที่ไมส่ะดวกเทียบกบัรถยนตท์ั่วไป สง่ผลใหร้ถไฟฟา้ในประเทศไทย ณ ปัจจบุนัเป็นรถคนัที่ 2 หรอืคนัที่ 3 มากกวา่ที่จะเป็นรถยนตท์ี่ใชง้าน

หลกั 

ดงันัน้ในมมุของผูเ้ขียนเองมองวา่หากประเทศไทยยงัคงอยากจะรกัษาสถานะภาพการเป็นศนูยก์ลางการผลิตและประกอบรถยนตต์อ่ไปใน

อนาคต ปัญหาทีผู่เ้ขียนไดก้ลา่วมาลว้นเป็นสิ่งที่ทางภาครฐัจ าเป็นที่จะตอ้งเรง่สรา้งความชดัเจน เพ่ือใหก้ระตุน้ใหเ้กิดทัง้การลงทนุในฝ่ังของ

ผูผ้ลติและกระตุน้การซือ้ในฝ่ังของผูบ้รโิภค เพราะคงเป็นการยากที่จะใหผู้ผ้ลติรถยนตม์าตัง้โรงงานหรอืขึน้ไลนก์ารประกอบรถยนตไ์ฟฟา้เพื่อ

สง่ออกเป็นเพียงอยา่งเดียวในขณะที่ demand ในประเทศไทยยงัไมมี่  
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