รถยนต์ ไฟฟ้า เปลีย่ นโลก

ทุกวันนี้เราอยู่อาศัยในเมืองที่อัดแน่นด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าปีละ 300 ล้านตันจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน เมือ่ ผนวก
รวมกับคาร์บอนไดออกไซด์จำ�นวนมหาศาลจากภาคอุตสาหกรรมและ
ครัวเรือนด้วยแล้ว จึงส่งผลให้อุณหภูมิของโลกผันแปรและเกิดปัญหา
มลภาวะทางอากาศขั้นรุนแรง
ทัว่ โลก เริม่ ตืน่ ตัวและออกมาตรการรวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ
อย่างจริงจังในการช่วยลดปัญหาข้างต้น เรียกได้ว่าเป็นการจับมือ
พร้ อ มใจก้ า วไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในการรั ก ษาโลกให้ ห ายป่ ว ย
เปลี่ยนบรรยากาศของโลกใบนี้ให้บริสุทธิ์
รถยนต์ไฟฟ้า ซึง่ ใช้ “พลังงานสะอาด” จึงเป็นทีก่ ล่าวถึงกันมาก
ทัว่ โลกในฐานะทางเลือกในการขจัดปัญหาดังกล่าว และเนือ่ งด้วยปริมาณ
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่มีอยู่จำ�กัดและกำ�ลังหมดไปเรื่อยๆ หลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยพยายามพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ ยี ง่ิ ขึน้
เช่น การลดความดังเสียงเครื่องยนต์ สตาร์ทเครื่องได้ง่ายขึ้น ระยะ
การเดินทางยาวไกลขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ตลอดจนการร่วมใจกันส่งเสริม
การวิจัย พัฒนาและลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และการเพิ่ม
จำ�นวนสถานีชาร์จไฟฟ้า ฯลฯ
เหนือสิง่ อืน่ ใด สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างมากทีส่ ดุ คือการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าให้กับสาธารณชน
จึงเป็นที่มาของ “EV รถยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนโลก” ในมือท่านเล่มนี้

มารูจ้ กั

กันเถอะ

คืออะไร
EV ย่อมาจาก Electric Vehicle คือ
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
โดยมอเตอร์ ไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานจาก
แหล่งกักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ หรือ
แหล่งกำ�เนิดไฟฟ้าในตัว เช่น เครื่องยนต์
กำ�เนิดไฟฟ้า (Generator) หรือเซลล์เชือ้ เพลิง
(Fuel Cell)
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รถยนต์ ไฟฟ้าลูกผสม
หรือไฮบริด

รถยนต์ ไฮบริด คือ รถยนต์
ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ ไฟฟ้า
ร่วมกับเครื่องยนต์น้ำ�มัน และ
รถยนต์ปลัก๊ อินไฮบริด คือ รถยนต์
ไฮบริดทีส่ ามารถอัดประจุไฟฟ้า
จากภายนอกตัวรถได้

รู้หรือไม่?!

นอกจากรถยนต์แล้ว ยังมียานยนต์ที่ใช้ ไฟฟ้าอีกหลาย
รูปแบบ เช่น รถไฟ รถราง มอเตอร์ ไซค์ เรือดำ�น้� ำ และเครือ่ งบิน
เป็นต้น
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รถยนต์น�ำ้ มันหลบไป
มาแล้ว
ขณะนี้ ผู้ ผลิ ต รถยนต์ เ กื อ บทุ ก ค่ า ยหั น มาเร่ ง พั ฒ นา
เทคโนโลยีรถยนต์ ไฟฟ้าหรือรถยนต์ ไฮบริดกันอย่างจริงจัง
เพราะกระแสรถยนต์ไฟฟ้า ทีก่ �ำ ลังมาแรงและได้รบั ความสนใจ
จากผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็
สนับสนุนด้วยมาตรการจูงใจต่าง ๆ

ความแตกตางระหวาง
รถยนต ไฟฟาและรถยนตนำ้ มัน
มอเตอร์ ไฟฟ้า

หัวชาร์จไฟฟ้า

Household Plug

กล่องควบคุม

Electric Motor Controller

แบตเตอรี่

เครื่องยนต์น้ำ�มัน

Combustion
Engine

Rechargeable
Batteries

หัวจ่ายน้ำ�มัน

ถังน้ำ�มัน

Gas Tank
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ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รถยนต์ ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางเสียงและ
ทางอากาศ ส่วนรถยนต์ไฮบริดแม้ยงั จะปล่อยไอเสียแต่กน็ อ้ ยกว่ารถยนต์น�ำ้ มันถึง 75%
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงน้อยกว่า
เทียบกับระยะทางทีเ่ ท่ากัน รถยนต์ ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์
น้ำ�มัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับค่าไฟฟ้าของแต่ละประเทศ
มีอัตราการเร่งที่ดี
ด้วยข้อเด่นด้านคุณสมบัติทางกลของมอเตอร์ ไฟฟ้าสามารถตอบสนอง
การขับขี่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความเร็วเท่ากับรถยนต์น้ำ�มัน
และมีความนุ่มนวลในการขับขี่
ปลอดภัย
รถยนต์ ไฟฟ้ามีความปลอดภัยเหมือนรถยนต์น้ำ�มันทั่วไป เพราะต้องผ่าน
การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและมีระบบตรวจจับการรัว่ ไหลไฟฟ้าภายในรถ
ซึ่งหากเกิดความผิดปกติ ระบบไฟฟ้าแรงสูงจะหยุดทำ�งานทันที
ลุยน้ำ�ท่วมขังได้
ปัญหาน้�ำ ท่วมขังไม่เป็นอุปสรรคต่อรถยนต์ไฟฟ้า เพราะรถยนต์ไฟฟ้าบางรุน่ สามารถ
ลุยผ่านบริเวณน้�ำ ท่วมขังได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า
แต่่อย่างใด
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กว่า 180 ปี

วิวฒ
ั นาการของ

EV เป็นเทคโนโลยีทม่ี มี านานกว่า 180 ปี ก่อนที่
รถยนต์สันดาปภายใน (รถยนต์น้ำ�มัน) จะถูกผลิต
ขึ้นมาโดยมีวิวัฒนาการแบ่งเป็น 6 ช่วง ดังนี้

ปี พ.ศ. 2373 - 2433

ยุคการประดิษฐ์คดิ ค้น รถยนต์ไฟฟ้าในยุคนี้
มีลกั ษณะเป็นรถยนต์สามล้อทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยแบตเตอรี่ วิง่ ได้ในระยะสัน้ ๆ

ปี พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั

ทัว่ โลกให้ความสนใจกับสภาวะภูมอิ ากาศโลก
ที่เ ปลี่ย นแปลงไป บวกกั บ ความก้ า วหน้ า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า
จึงได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก และเริ่มเป็น
ทีน่ ยิ มอีกครัง้ ในบางประเทศ
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ปี พ.ศ. 2443

28% ของรถยนต์ทง้ั หมดในสหรัฐอเมริกา
เป็นรถยนต์ไฟฟ้า แต่ความนิยมกลับ
ลดลงอย่างมาก เพราะการขยายถนน
ออกไปนอกเมืองทำ�ให้ตอ้ งใช้รถยนต์
ที่ วิ่ ง ได้ ใ นระยะทางไกล รวมถึ ง
การขุ ด เจาะพบแหล่ ง น้ำ � มั น ทำ � ให้
ราคาน้ำ�มันถูกลง

ปี พ.ศ. 2451

การผลิตรถยนต์ใช้นำ�้ มันในเชิงพาณิชย์
สำ�เร็จ ทำ�ให้ราคารถยนต์ใช้น�ำ้ มันลดต่�ำ
ลงมาก ส่งผลให้ความนิยมของรถยนต์
ไฟฟ้าลดน้อยลง เนือ่ งจากข้อเสียเปรียบ
หลายด้าน ทั้งระยะทางที่วิ่งได้สั้นกว่า
และความสะดวกในการใช้งาน

ปี พ.ศ. 2433 - 2443

ยุคการผลิตเชิงพาณิชย์ รถยนต์ไฟฟ้า
ได้รบั ความนิยมอย่างมาก เพราะใช้
แบตเตอรีท่ สี่ ามารถอัดประจุไฟฟ้าได้
วิ่งได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น ในขณะ
เดี ย วกั น เริ่ ม มี ก ารผลิ ต รถยนต์ ใ ช้
น้ำ�มัน แต่ยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจาก
ใช้งานยากและมีราคาแพง

ปี พ.ศ. 2513

เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ น้ำ � มั น โลก ทำ � ให้
รถยนต์ไฟฟ้า ได้รบั ความสนใจอีกครัง้
โดยในช่วงนี้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า
ได้พัฒนาการขับเคลื่อนแบบลูกผสม
หรือไฮบริด เพื่อช่วยในการประหยัด
เชื้อเพลิง  

ทีม่ า : IEA Global Outlook 2013
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รถยนต์
5 ประเภท ของ
HEV

Hybrid Electric
Vehicle

ขับเคล�่อนดวยเคร�่องยนต
และ/หร�อ มอเตอร ไฟฟา

12

เคร�่องยนต

PHEV

Plug-in
Hybrid
Electric
Vehicle

เคร�่องยนต

มอเตอร

มอเตอร

แบตเตอร�่

แบตเตอร�่

ถังน้ำมัน

ขับเคล�่อนดวยเคร�่องยนต
และ/หร�อ มอเตอร ไฟฟา
และมีปลั๊กชารจไฟฟา

ถังน้ำมัน

1

2

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid
Electric Vehicle : HEV) คือรถยนต์
ที่ ผ สมผสานการทำ � งานระหว่ า ง
เครื่ อ งยนต์ แ ละมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
ซึ่ ง รถยนต์ ป ระเภทนี้ เ ครื่ อ งยนต์
จะยั ง คงเป็ น หั ว ใจหลั ก ของ
การขับเคลื่อนอยู่

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle :
PHEV) คือรถยนต์ไฮบริดที่สามารถ
เก็ บ ไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้มากขึ้น  
และชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ภายนอกได้

EREV

เคร�่องยนต

Extended Range
Electric Vehicle

ขับเคล�่อนดวยมอเตอร ไฟฟา
มีปลั๊กชารจไฟฟาและ
เคร�่องยนตกำเนิดไฟฟา

BEV

FCEV

Battery Electric
Vehicle

Fuel Cell Electric
Vehicle

เซลล
เชื้อเพล�ง

มอเตอร

มอเตอร

มอเตอร

แบตเตอร�่

แบตเตอร�่

แบตเตอร�่

ถังน้ำมัน

ถังน้ำมัน

ขับเคล�่อนดวยมอเตอร ไฟฟาเทานั้น
และมีปลั๊กสำหรับชารจไฟฟา

ขับเคล�่อนดวยมอเตอร ไฟฟา
โดยมีเซลลเชื้อเพล�งผล�ตกระแสไฟฟา

ถัง H2

3

4

5

   รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม ระยะ
(Extended Range Electric
Vehicle : EREV) คือรถยนต์ที่มี
แบตเตอรีข่ นาดค่อนข้างใหญ่เท่ากับ
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แบตเตอรี่ และมี
เครือ่ งยนต์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ด้วย
โดยการขับเคลื่อนจะใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า เป็ น หลั ก ส่ ว นเครื่ อ งยนต์
ทำ�หน้าที่ให้กำ�เนิดพลังงานไฟฟ้า
เท่านั้น

ร ถ ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ รี่
(Battery Electric Vehicle : BEV)
คือรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าเท่านัน้ ไม่มเี ครือ่ งยนต์ และ
ชาร์ จ ไฟฟ้ า จากแหล่ ง พลั ง งาน
ภายนอกได้

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง
(Fuel Cell Electric Vehicle :
FCEV) คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า โดยมีเซลล์เชือ้ เพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้า ติดตั้งอยู่ ในรถ
และไม่ มี ก ารปล่ อ ยมลพิ ษ จาก
การขับขี่เช่นกัน
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มาทำ�ความรูจ้ กั

“แบตเตอรี”่ กัน

แบตเตอรี่ ถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญของรถยนต์ ไฟฟ้า เพราะเป็น
ส่ ว นประกอบหลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ ต้ น ทุ น รถ ตลอดจนระยะเวลา
ในการชาร์จและระยะทางในการขับขี่ ผู้ผลิตรถยนต์หลาย ๆ ค่าย
จึ ง เร่ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี แ บตเตอรี่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และ
ต้นทุนต่ำ�ลง เพื่อผลักดันให้มีการใช้รถยนต์ ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย  
สำ�หรับแบตเตอรี่ที่ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

สถานีชารจไฟฟา
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อุปกรณแปลงไฟฟา

แบตเตอร�่

กลองควบคุม

มอเตอร ไฟฟา

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Lead acid) เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ใน
รถยนต์ทุกประเภทมาอย่างยาวนาน  มีโครงสร้างอย่างง่าย
ราคาถูก  และนำ�มารีไซเคิลได้กว่า 90% แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่
และน้�ำ หนักมาก ค่าความจุพลังงานต่� 
ำ จึงไม่เป็นทีน่ ยิ มนำ�มาใช้
สำ�หรับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน

แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดรายด์ (Ni-MH) เป็นแบตเตอรี่
ที่ใช้สำ�หรับรถไฟฟ้าไฮบริดตั้งแต่รุ่นแรก นั่นคือ โตโยต้าพรีอุส
จนถึงปัจจุบัน แบตเตอรี่ชนิดนี้ให้ค่าความจุพลังงานที่สูงกว่า
ชนิ ด ตะกั่ ว กรด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอายุ ก ารใช้ ง านดี ก ว่ า  
แต่ตน้ ทุนการผลิตสูง และยังไม่สามารถพัฒนาต่อให้มตี น้ ทุนถูก
ลงได้

Ni-MH

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับ
ความนิ ย มใช้ ใ นรถยนต์ ไ ฟฟ้ า เป็ น อย่ า งมากในปั จ จุ บั น
มีคุณสมบัติเด่นคือ  ความจุพลังงานที่สูงกว่า ทำ�ให้ขนาดและ
น้ำ�หนักลดลง มีอัตราการคายประจุในขณะที่แบตเตอรี่ยังไม่ได้
ทำ�งานที่ต่ำ�  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่มีราคาสูงมาก
เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น  
Bloomberg New Energy Finance ปี 2560 เผยผลสำ�รวจ
ราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพบว่าราคาในปี 2560 ได้ลดลงจาก
ปี 2553 ถึง 80% ซึง่ จะผลักให้รถยนต์ไฟฟ้ากลับมาเป็นทีจ่ บั ตามอง
อีกครั้ง
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ถึงเวลา

“ชาร์จ” ไฟ

การชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้า ทำ�ได้ 3 รูปแบบคือ
1. การชาร์จด้วยสายนำ�ไฟฟ้า (Wired Charging)
หรือการชาร์จผ่านเต้ารับ-เต้าเสียบทั่วไป เป็นวิธีใช้ทั่วไป สะดวก ลงทุนต่ำ� และมีประสิทธิภาพ
ที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทตามประเภทกระแสไฟฟ้า ได้แก่
การชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) และการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger)
การชารจดวยไฟฟากระแสตรง

การชารจดวยไฟฟากระแสสลับ

AC Charger

DC Charger

Wall-mounted
home charger

AC public charger

อุปกรณ
แปลงไฟฟา
On-board
Charger
แบตเตอร�่
BMS Li-ion battery

DC
เคร�่องชารจไฟฟาเรงดวนแบบ
DC quick charger

ชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
แบ่งเป็น 2 ระดับ
แบบ 1 เฟส 230 โวลต์

จะให้กำ�ลังไฟฟ้าประมาณ 3.3-7.4 กิโลวัตต์ ใช้เวลา
ในการอัดประจุประมาณ 3-7 ชั่วโมง จึงเหมาะกับการอัด
ประจุไฟฟ้าข้ามคืน
แบบ 3 เฟส 400 โวลต์

ซึ่งกำ�ลังไฟฟ้าสูงขึ้นอีกระดับไปจนถึง 43 กิโลวัตต์
ทำ�ให้ระยะเวลาการชาร์จลดลงเหลือเพียง 0.5-2 ชั่วโมง
ซึ่งลักษณะนี้พบตามสถานีชาร์จสาธารณะหรือจุดพักรถ
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ชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งผ่ า นอุ ป กรณ์ แ ปลงกระแสไฟฟ้ า
เนื่องจากอุปกรณ์นั้นติดตั้งที่สถานีชาร์จแล้ว (Off Board
Charger) ทำ�ให้สถานีชาร์จค่อนข้างใหญ่ เป็นการชาร์จด้วย
แรงดันและกระแสไฟฟ้าสูงทำ�ให้สามารถชาร์จไฟได้สูงกว่า
50 กิโลวัตต์ และใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที (จากระดับต่ำ�สุด
ถึงที่ระดับ 80% ของความจุ) พบมากตามจุดพักรถตาม
ทางหลวงหรือสถานีบริการน้ำ�มัน

2. การชาร์จด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3. การชาร์จด้วยการเหนี่ยวนำ� 
ทั้งแพ็ก (Battery Swapping)
(Inductive Charging)
เป็นวิธีการชาร์จพลังงานที่เร็วที่สุด เหมาะ
กับการเดินทางไกล แต่ต้องลงทุนสูงมาก และ
อาศัยการบริหารจัดการที่ค่อนข้างซับซ้อน และ
รถยนต์ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแบตเตอรี่ ไ ด้ นั้ น
ต้ อ งมี ดี ไ ซน์ ที่ เ ฉพาะ ทั้ ง นี้ Tesla ได้ ห ยุ ด
การพั ฒ นาเทคโนโลยี นี้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมและเห็นว่ามี Supercharger ก็เพียงพอแล้ว

แบตเตอรี่ ภ ายในรถสามารถชาร์ จ ไฟได้
โดยไม่ตอ้ งใช้สายชาร์จ อาศัยหลักการเหนีย่ วนำ�ของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างจุดชาร์จกับจุดรับ
บนตัวรถ ซึ่งเป็นวิธีท่สี ะดวกสบายและมีค่าบำ�รุง
รั ก ษาน้ อ ย แต่ ตั ว อุ ป กรณ์ ก็ มี ร าคาสู ง และ
เกิดการสูญเสียพลังงานขณะชาร์จไฟได้
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เรือ่ งน่ารู้

รถยนต์
ในต่างประเทศ
ในปี 2560 มีจ�ำ นวน
รถยนต์ไฟฟ้า สะสมทัว่ โลก
มากกว่า 3.1 ล้านคัน

มี ย อดขายรถยนต์
ไฟฟ้ากว่า 1,150,000 คันทัว่ โลก
ในปี 2560
ประเทศจี น เป็ น ตลาด
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ หญ่ สุ ด
ด้วยยอดขายมากกว่า 50%
ของปริมาณการขายทั่วโลก
ยอดขายในประเทศจีน
สูงกว่ายอดขายในสหรัฐอเมริกา
เกือบ 3 เท่า
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จัดอันดับ
ประเทศทีม่ ยี อดรถยนต์
สะสมมากทีส่ ดุ อันดับแรก
ในปี 2560
เทียบกับจำ�นวนจุดชาร์จ

5

จีน

1,227,770
ญีป่ นุ่   

205,350

คัน

สหรัฐอเมริกา

762,060 คัน สหราชอาณาจักร

คัน

28,834 ยูนติ 213,903 ยูนติ 45,868 ยูนติ

133,670  คัน
13,534 ยูนติ

นอร์เวย์

176,310 คัน
9,530 ยูนติ

ทีม่ า :  IEA Global Outlook 2018
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รู้หรือไม่?!

ประเทศจีนกำ�ลังประสบปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ เนื่องจาก
หมอกควันพิษจากรถยนต์ในเมืองใหญ่   รัฐบาลจึงมุง่ ส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาใช้รถยนต์ ไฟฟ้า เพื่อทดแทนรถยนต์น้ำ�มันให้มากและเร็วที่สุด  
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Q : ประเทศไหนที่ประกาศยุติการจำ�หน่ายรถยนต์ใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง

เป็นประเทศแรก
A : ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศแรกทีป่ ระกาศยุตกิ ารจำ�หน่ายรถยนต์
ใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในปี 2568 ซึง่ ในแง่ของตลาดรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์
เป็นประเทศที่มีสัดส่วนรถยนต์ ไฟฟ้ามากที่สุดถึง  39.2% จึงถือว่า
เป็นผู้นำ�ด้านการใช้งานรถยนต์ ไฟฟ้า ด้วยปัจจัยสำ�คัญคือ นโยบาย
การส่งเสริมจากภาครัฐ การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริม
การใช้รถยนต์ ไฟฟ้าอย่างเต็มที่
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รถยนต์

ในประเทศไทย

“รัฐบาลได้ประกาศแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ ได้ร้อยละ
20-25 จากระดับที่คาดว่าจะปล่อยในปี 2573 ซึ่งในแผนฯ ได้ระบุ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การใช้ ง านรถยนต์ ไฟฟ้ า เป็ น
มาตรการหนึ่ง ในการช่ ว ยลดการใช้ เ ชื้อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง”
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เป้าหมาย
ในปี

2579

ในปี 2579 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยตัง้ เป้าว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้า
สะสม จำ�นวน 1.2 ล้านคัน และมีสถานี
ชาร์จจำ�นวน 690 สถานี ซึ่งปัจจุบัน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนหลาย
หน่ ว ยงานได้ เ ริ่ ม ทำ � การศึ ก ษา วิ จั ย
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
และรั ฐ บาลได้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น การใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า
หลายด้าน
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สถิตริ ถยนต์
ในประเทศไทย
2556

2560

2555

2554

2553
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ตั้งแต่ปี 2553-2560
ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ประเทศไทยมีจำ�นวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียน
สะสมตั้งแต่ปี 2553-2560 เป็นสัดส่วนของรถยนต์
ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
1.7% และรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) 0.001%
ของรถยนต์ในประเภทเดียวกันทั้งหมด

นโยบายส่งเสริม
การผลิตรถยนต์

ในประเทศไทย

ในประเทศไทย รัฐบาลได้ประกาศแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579
(Energy Efficiency Plan : EEP2015) โดยกระทรวงพลังงาน ได้ระบุให้
การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เป็นมาตรการหนึง่ ในการช่วยลด
การใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลในภาคขนส่ง และเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แบ่งการดำ�เนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่
• ระยะที่ 1 (2559-2560) เตรียมความพร้อมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและ
ด้านอื่น ๆ อาทิ สาธารณูปโภค การสนับสนุนด้านภาษี และการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ระยะที่ 2 (2561-2563) ขยายผลในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล
• ระยะที่ 3 (2564-2579) ขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล
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PTTVS
ในปี 2555 ปตท. เริม่ ศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนนโยบายรัฐในการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง สร้างองค์ความรู้และเตรียม
ความพร้อมระบบและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในภาคยานยนต์ให้เกิดขึน้ จริง ผูบ้ ริโภคได้ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้อย่างปลอดภัย
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PTT

Station

ในปี 2559  ปตท. ได้เปิดตัวสถานีบริการชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้า
หรือ PTT EV Station ภายในสถานีบริการน้�ำ มัน ปตท. และภายใน
หน่วยงาน เพื่อ ใช้ ใ นการวิ จัยรถยนต์ ไฟฟ้ า จำ � นวน 6 แห่ ง
และต่อมาติดตัง้ PTT EV Station รวมเแล้ว 14 แห่งด้วยกัน ได้แก่

สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station
สน. PTT EV Station

สาขาวังน้อย อยุธยา
สาขาบางปะอิน อยุธยา
สาขาสระบุรี
สาขาวงแหวนตะวันตก (ขาเข้า) ปทุมธานี
สาขาพระราม 2 (ขาเข้า) สมุทรสาคร
สาขาเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา กทม.
สาขานวลจันทร์ กทม.
สาขามัยลาภ กทม.
สาขาราษฎร์บรู ณะ (ขาออก) กทม.
สาขาลาดพร้าว-วังหิน กทม.
สาขาคลองหลวง ปทุมธานี
สาขาพุทธมณฑล สาย 5 นครปฐม
สาขาแยกสันติสขุ ปทุมธานี
สาขาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
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Group
Bus
รถโดยสาร พลังงานไฟฟ้า
ในปี 2560 กลุ่ม ปตท. เปิดตัวรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
“PTT Group EV Bus” โดยความร่วมมือของบริษทั ในกลุม่ ปตท.
ซึง่ ถือเป็นโครงการนำ�ร่องใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากลุม่ รถโดยสารสาธารณะ
ตามแผนการขับเคลือ่ นภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในประเทศไทย และอำ � นวยความสะดวก
ในการรับส่งพนักงานในกลุม่ ปตท. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน
และประชาชนทีม่ าติดต่องาน เพือ่ ทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม

PTT Group EV Bus
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PTT Group EV Bus

Group

Bus

มีขนาดเทียบเท่ารถมินบิ สั โดยมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 3 คัน ประกอบด้วย รถโดยสาร
ทัว่ ไป 2 คัน และรถทีม่ กี ารติดตัง้ อุปกรณ์พเิ ศษรองรับผูพ้ กิ าร 1 คัน แต่ละคันสามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารนัง่ ได้จ�ำ นวน 20 คน ผูโ้ ดยสารยืนจำ�นวน 20 คน รวม 40 คน
ขับเคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดย PTT Group EV Bus จะวิง่ ในเส้นทาง
อาคารเอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต /
MRT จตุจกั ร
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Charger
ในปี 2561 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
เปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภท
AC ซึง่ ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยี
ระดั บ สู ง เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความปลอดภัยในการใช้งาน จำ�นวน
2 รุ่น คือ
รุน่ Wall Charger – Eco

สำ�หรับติดตั้งที่บ้าน

รุน่ Wall Charger – Smart

สำ � หรั บ ติ ด ตั้ ง ในสถานประกอบการ
ห้างสรรพสินค้า อาคารสำ�นักงาน หรือ
คอนโดมิเนียม
ทัง้ สองรุน่ ใช้เวลาชาร์จโดยเฉลีย่ 2 ชัว่ โมง มีคณุ สมบัตเิ ด่น
คือ ปลัก๊ ชาร์จ Type 2 IEC 62196-1 และ -2 ปลอดภัย
ด้วยระบบ Safety มาตรฐาน Earth-Leakage Sensitivity
30 mA และมีการรับประกันยาวนาน 1 ปี
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เปลีย่ นโลก
จากข้อมูลทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนกำ�ลังให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ใหญ่น้ี สำ�หรับการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็น
ทีแ่ พร่หลายและเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคอย่างยัง่ ยืน แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว
EV จะเปลี่ยนโลกได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
และอาศัยความร่วมมือจากทุกคน...
แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเปลีย่ นแปลงโลกด้วยกัน
หรือยัง
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