สรุปประเด็น EEC Economic Forum
“การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์กับผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย”
2030
30% of all new cars
produced to be ZEV
2035
All new car sales
to be ZEV
ผลการศึกษา EEC ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
และทีมนักวิจัยจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “วิเคราะห์ผลของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย ด้ ว ยแบบจ าลอง DynamicComputable General Equilibrium (Dynamic CGE)” พบว่า
•

•

•

การขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริง (Real GDP) เพิ่ มขึ้น
้
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการพยากรณ์ โดยในช่วงปีแรก (พ.ศ. 2565) เพิ่ มขึน
8,847 ล้านบาท ไปสู่ 72,058 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2578
ครัวเรือนบางส่วนปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทาให้สามารถประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ได้ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ โ ภคโดยรวมของ
ครัวเรือน เพิ่ มขึ้น 34,129 ล้านบาท (ในปีแรกของการพยากรณ์ พ.ศ. 2565)
และจะเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทาให้เกิดการบริโภครวมของครัวเรือน
เพิ่ มขึ้น 175,555 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2578
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ต้ อ งเร่ ง
ปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นี้

บทวิเคราะห์ Krungsri Research จัดทาแบบสารวจกลุ่มตัวอย่าง 776 คน
“รถยนต์ไฟฟ้า : ความต้องการและโอกาสที่กาลังมาถึง” พบว่า
•

ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างวางแผนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า (EV คือสินค้า Hi-tech ไม่ติดค่าย/แบรนด์)

•

4 เงื่อนไข (ราคาตา่ กว่า 1 ล้านบาท-วิ่งได้ระยะทางเกิน 500 กม.
ใช้เวลาในการชาร์จไม่นาน 15-30 นาที ค่าดูแลรักษาไม่สูง 0-1%)

•

รถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV ได้รับความสนใจมากที่สุด ความต้องการในช่วง
ต้น (ปี ค.ศ. 2022-2023) จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในระดับราคาปานกลางถึง
สูง และหลังจากนั้นจะปรับมาเป็นรถยนต์ขนาดเล็กและมีราคาถูกลง

•

ปัจจัยบวกสาหรับการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือ ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

•

ปัจจัยลบหรืออุปสรรคสาหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือ จานวนสถานีชาร์จ
ไฟที่ไม่ครอบคลุม ระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จที่สั้น ระยะเวลาในการ
ชาร์จที่นาน และราคารถยนต์ไฟฟ้าที่สูงกว่ารถยนต์ทั่วไปในปัจจุบัน 1
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รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
• ควรกาหนดแนวทางการพั ฒนาที่สอดคล้องเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050 โดยพิ จารณาถึง Total Life Cycle ของ EV ตั้งแต่การผลิต การนา EV ใปใช้งาน
ไปจนถึงการจัดการ EV ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ครบคลุมถึงแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และการจัดการแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถถึงเป้าหมาย Carbon Neutrality
และเป็นปัจจัยสาคัญต่อการผลิตและการส่งออก EV และแบตเตอรี่ของไทยในอนาคต
่ ต้องอาศัยความ
• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์เครื่องยนต์แบบเดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า EV ควรมองเป็นโอกาสที่ประเทศจะพั ฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ ซึง
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคเอกชน => Local EV development ในประเทศไทย/Start up/Thailand Battery Swapping Platform

คุณสุวช
ั ร์ ศุภกาจจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
• ศักยภาพและความพร้อมของไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอันดับ 10 ของโลก และอันดับ 1 ของอาเซียน โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ สรุปนโยบาย EV ล่าสุดของประเทศไทย
ไทยให้เป็น EV Hub
• บทบาทของ FTA เช่น RCEP ไม่มีผลต่ออุตสาหกรรม EV ของไทย
• 6 กลยุทธ์สาคัจ ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

คุณปริพัตร บูรณสิน ที่ปรึกษาสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรม
• การพั ฒนาอุตสาหกรรม EV เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับประเทศไทย => การเปลี่ยนผ่าน มีความท้าทายทั้งด้านอุปสงค์/อุปทาน/สิ่งแวดล้อม
่ าคัจ ได้แก่ ญีป
่ ุ่นและจีนยังไม่ตอ
• ผู้ผลิต EV ทีส
้ งการพั ฒนาอุตสาหกรรม EV ในไทยเต็มรูปแบบ นโยบายการส่งเสริม EV ในไทยยังสนับสนุนทั้ง PHEV และ BEV ซึ่งมีพื้นฐาน
่
ทางด้านอุตสาหกรรมทีแตกต่างกัน และจีนยังสามารถนาเข้ารถยนต์ได้โดยไม่เสียภาษีศุลกากร
• ทางออก: ประเทศไทยต้องการ Exit Strategy จาก อุตสาหกรรม ICE และ Entry Strategy สู่อุตสาหกรรม EV ร่วมมือกันทุกภาคส่วน
=> EV conversion/สร้าง demand อุปกรณ์หลักเพิ่ มเติม/เร่งการลด CO2 PM2.5/ลดผลกระทบผู้ประกอบการชิ้นส่วนเดิม เป็นต้น
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EV
อีอีซี พื้ นที่เป้าหมายหลักในการดึงดูดการลงทุนและห่วงโซ่การผลิต
(Supply chain) อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

1.
Electric Vehicle : EV

2.
EV Battery

3.
EV Charging Station

มีหลายค่ายรถหลายสัจชาติ
เช่น MG Great Wall Motor
Toyota BMW เป็นต้น

โครงการกับทัง
้ ผู้ประกอบการ
ไทยและต่างชาติ เช่น
EVlomo บริษัทพลังงาน
บริสุทธิ์ ปตท. ฯลฯ จะทาให้
กาลังการผลิตแบตเตอรี่ของ
ไทยใหจ่ที่สุดในอาเซียน

เป้าหมายมีสถานีบริการในอีอีซี
ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ภายใน
ปี 2565

4.
EV Related parts
and business
เป้าหมายดึงดูดการลงทุน
ห่วงโช่การผลิต และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

5.
EV Ecosystem
• ศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อ จ. ฉะเชิงเทรา
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
• EECi – ARIPOLIS
• การพั ฒนาบุคลากร
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