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รายงานศึกษาฉบับนี้ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง 

โดยเฉพาะนโยบายสิทธิประโยชน์หรือกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง โครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน และเปรียบเทียบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
และโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของไทย ความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งในบริบทของไทย เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจาก
บริษัทในมณฑลกวางตุ้งมาไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ของไทยและการแก้ปญัหามลพิษทางอากาศของไทย 

การศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายอุตสาหกรรม 
ห่วงโซ่อุปทาน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้งและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เก่ียวข้องของไทย และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรมของ
ทั้งสองฝ่ายเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งประสบความสำเร็จ 
เนื่องจากมีความต่อเนื่องทางนโยบายซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป และในแง่
โครงสร้าง มณฑลกวางตุ้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน และเป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับมณฑล ในแง่มาตรการสร้างอุปทานและอุปสงค์ มณฑลมีการดำเนิน
นโยบายที่สนับสนุนการสร้างอุปทานและอุปสงค์ โดยให้สิทธิประโยขน์ในรูปของเงินตอบแทนและ
ไม่ใช่เงินตอบแทน ซึ่งไทยยังไม่มีการดำเนินการในลักษณะนี้ แต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในแง่ห่วง
โซ่อุปทาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งมีความสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของ
ห่วงโซ่อุปทานของไทยแล้ว ไทยมีบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์อ่ืน
นอกจากแบตเตอรี่ เซลล์แบตเตอรี่ และแพ็คแบตเตอรี่ แต่ไทยยังไม่มีบริษัทผลิตมอเตอร์ ชิ้นส่วน
ควบคุมการขับเคลื่อน บริหารจัดการแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไร้คนขับ  

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์หน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทย มณฑลกวางตุ้ง และ
บริษัทจีนเห็นว่า ไทยควรพิจารณาดึงดูดการลงทุนบริษัทผลิตเซลล์แบตเตอรี่ตลอดสายการผลิต 
บริษัทผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ บริษัทผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และบริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และควรสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าและความเสถียรของระบบการให้บริการไฟฟ้า ซึ่งไทยควรพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือ
กับหน่วยงานและภาคเอกชนมณฑลกวางตุ้งท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร  

นักบริหารการทูต รุ่นที่  13 ประจำปี  2564 โดยผู้ เขียนได้ศึกษาหัวข้อ “การศึกษาการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งของจีน เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับมณฑลกวางตุ้ง” โดยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑล
กวางตุ้ง โครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเปรียบเทียบกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย ความเป็นไป
ได้ของการประยุกต์แนวทางการพัฒนาของมณฑลกวางตุ้งในบริบท และแนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะในบริบทที่ไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ และการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศของไทย  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์ ชัยนาม 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เอกอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคัม 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและคำชี้แนะในการจัดทำรายงานฉบับนี้ ให้มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ยิ่ง ทำให้ผู้เขียนสามารถศึกษาในเรื่องนี้ที่รอบด้าน และ
วิเคราะห์ประเด็นได้รอบคอบยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณนางสาวเนตรนภา คงศรี กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว  ที่กรุณา
สนับสนุนให้ผู้ เขียนมาเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ครั้งนี้  และให้
คำแนะนำในเรื่องการจัดทำรายงาน และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 
ทุกคนที่สนับสนุนทั้งข้อมูล ข้อคิดเห็น และการจัดทำกราฟฟิค โดยเฉพาะนายพิชญพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ 
นายสรศักดิ์ บุญรอด หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 
และนายหลิน เล่อ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการเมือง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 

ขอขอบพระคุณนางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ  และนางสาวปฏิญญา แดงโชติ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนางสาว Qing Ju บริษัท GAC 
Toyota Motor จำกัด ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่ผู้เขียนตลอดช่วงการจัดทำรายงาน 

สุดท้ายนี้  ผู้ เขียนขอขอบพระคุณนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์  ผู้อำนวยการสถาบัน 
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ที่เป็น
ประโยชน์ยิ่ง แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์พิเศษ 

นิภัสสร คำภา 
กันยายน 2564 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะในบริบทการให้ความสำคัญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะ PM 2.5 ที่ผ่านมา มีหลายประเทศที่เป็น 
ตลาดส่งออกสำคัญของไทยประกาศนโยบายและกรอบเวลาการยกเลิกการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ( internal combustion engine: ICE) ซึ่งเรื่องนี้มีนัยสำคัญต่อไทย 
เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 10-12 ของ GDP ของไทย  

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่ านมา จีนให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 
โดยในปี 2544 รัฐบาลจีนประกาศพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านโยบาย “863” ซึ่งอยู่ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 101 และจากนั้นมา นโยบายดังกล่าวได้มีพัฒนาการ 
อย่างต่อเนื่องจากกฎระเบียบด้านการบริหารการเข้าตลาดของยานยนต์พลังงานใหม่ (Management 
Rule of New Energy Vehicle Product Market Entrance (2007)) และแผนปฏิรูปและพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์  (Auto Industry Adjustment and Revitalisation Plan (2009)) และ
โครงการนำร่องด้านยานยนต์ไฟฟ้า “สิบเมือง พันคัน (Ten Cities, Thousand Vehicles)” ปัจจุบัน 
จีนเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยผลิตยานยนต์ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 50 ของปริมาณ
ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลก และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้ากว่าร้อยละ 90 ของ
จำนวนการผลิตของโลก และมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานี อัดประจุไฟฟ้าสาธ ารณะ  
ที่เทียบเคียงได้กับจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น นอกจากนี้ 

 
1 Jin, Lingzhi, He, Hui, Cui, Hongyang, Lutsey, Nic, Wu, Chuqi, Chu, Yidan, Zhu, Jin, Xiong, Ying, Liu, 
Xi, Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle Development and 
Outlook for the Future, International Council on Clean Transportation, [Online], January 2021, 2. 
Available from https://theicct.org/sites/ default/files/publications/China-green-future-ev-
jan2021.pdf [2021, June 22].  



2 

ยังเป็นที่ตั้งของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบตเตอรี่ แบบจำลองธุรกิจด้านการเคลื่อนย้ายสมัยใหม่ 
(new mobility business model) และยานยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายที่มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก2  

สืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าข้างต้น โดยเฉพาะนโยบายโครงการนำร่อง
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า “สิบเมือง พันคัน” ที่เริ่มประกาศใช้เมื่อปี 2552 นโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้
เมืองเซินเจิ้น และนครกว่างโจวอยู่เมืองในโครงการนำร่องด้วย ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลได้ดำเนิน
นโยบายตามนโยบายของรัฐบาลจีนกลาง ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนานวัตกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ และเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน เช่น  บริษัท BYD 
Auto จำกัด บริษัท Guangzhou Automobile Group จำกัด หรือ GAC และบริษัท Xiaopeng 
Motors จำกัด หรือ XPeng นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งยังมีห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจีน ทั้งในด้านการผลิตแบตเตอรี่มอเตอร์ ระบบควบคุมไฟฟ้า 
ระบบบริหารแบตเตอรี่ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ICE และชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญ
แห่งหนึ่งของจีนที่มีการปรับธุรกิจบางส่วนเพ่ือพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เช่น ในกรณีของ บริษัท BYD  
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับไทย  

นอกจากนี้  ปั จจุบัน  ไทยอยู่ ในระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟ ฟ้ า 
โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอเรื่องการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม และการเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
จำนวน 5 อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive)  
เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve เมื่อปี 2558 กอปรกับเมื่อปี 2559 ไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งกำหนดเป้าหมายการรักษาการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้จัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มาจากภาคการขนส่ง  
การเพ่ิมปริมาณการใช้ ยานยนต์สมัยใหม่จึงมีส่วนสำคัญต่อแผนการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  

ที่ผ่านมา ไทยมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะ
ระหว่างกรอบความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-
Macao Greater Bay Area: GBA) กับ เขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ไทยกับมณฑลกวางตุ้งได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

 
2 Jin, Lingzhi et al., Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle 
Development and Outlook for the Future, ibid, p.1.  
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ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาล
มณฑลกวางตุ้ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะผลักดันให้มีให้เกิดความร่วมมือระหว่าง EEC และ GBA 
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and 
Road Initiative) โดยจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือในด้านที่สำคัญต่อการพัฒนา เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมการผลิต 4.0 ซึ่งการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในสาขา
อุตสาหกรรมความร่วมมือเป้าหมายด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ไทยได้พยายามเชิญชวนบริษัทด้านยานยนต์
ไฟฟ้าเป้าหมายของมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ บริษัท BYD บริษัท XPeng และบริษัท GAC เข้ามาลงทุนในไทย 
อย่างไรก็ดี ความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร บริษัทเป้าหมายยังคงอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในไทย โดยบางบริษัทได้เคยให้ความเห็นด้วยว่า 
หากรัฐบาลไทยจะพิจารณานโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วย 
เช่น การพิจารณาภาษีนำเข้าของชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ภาษีนำเข้าของรถยนต์หรือยานยนต์ไฟ ฟ้า
ประเภทอ่ืน และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าของไทย ขณะเดียวกันบางบริษัทมีแนวโน้มขยายการลงทุนในประเทศอ่ืนในอาเซียน  

ด้วยเหตุผลข้างต้น ได้แก่ (1) แนวโน้มของสถานการณ์โลกด้านยานยนต์ไฟฟ้า (2) แผน 
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย และ (3) นโยบายของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑล
กวางตุ้ง เพ่ือให้การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศของไทย ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากมีการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของมณฑลกวางตุ้ง เปรียบเทียบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยเฉพาะในด้าน
นโยบายและห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าของไทย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลกวางตุ้ง ขณะเดียวกันจะเป็นประโยชน์ต่อ
พิจารณาบริษัทเป้าหมายในห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ากวางตุ้ง เพ่ือที่จะเชิญชวนให้เข้ามา
ลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ EEC ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะ
นโยบายสิทธิประโยชน์หรือกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 
และโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งกับ 
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยและวิเคราะห์ว่าสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของไทยได้หรือไม่ 
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อย่างไร รวมทั้งเปรียบเทียบโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของมณฑลกวางตุ้งกับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ของไทย 

1.2.3  เพ่ือศึกษาว่าไทยมีความร่วมมือด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ากับมณฑลกวางตุ้ง
หรือไม่ อย่างไร 

1.2.4  เพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาข้างต้นในการพิจารณาแนวทางส่งเสริม  
ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง และการดึงดูด
การลงทุนของบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจากมณฑลกวางตุ้งมาไทย และเป้าหมายของการดึงดูดการลงทุน
ดังกล่าว  

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศีกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  การจัดทำรายงานการศึกษานี้จะเน้นศึกษาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าในมณฑลกวางตุ้งโดยเฉพาะในพ้ืนที่ GBA ของมณฑลกวางตุ้งกับ EEC 
2)  การจัดทำรายงานศึกษานี้จะจำกัดช่วงเวลาการศึกษาเป็นระหว่าง ปี 2554-

ปัจจุบัน 
3)  การจัดทำรายงานศึกษานี้จะศึกษาความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทย

กับมณฑลกวางตุ้ง 
4)  การจัดทำรายงานศึกษาจะเน้นการศึกษาวิจัยจากเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง

และการสัมภาษณ์บุคคลในภาครัฐ ภาคเอกชนเป้าหมาย และสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก 
1.3.2  วิธีการดำเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1)  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา โดยจะอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

-  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนแม่บทและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งและไทยที่เกี่ยวข้อง ประกาศนโยบายของหน่วยงานจีนและไทย รายงานข่าว 
บทความ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาข้างต้นทั้งของไทย จีน และประเทศอ่ืน 

-  ข้อมูลปฐมภูมิ (1) การสัมภาษณ์ หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) รัฐวิสาหกิจและสภาอุตสาหกรรม หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องในไทยและมณฑลกวางตุ้ง เช่น สถาบันยานยนต์ของไทย (3) ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องในมณฑลกวางตุ้งและไทย เช่น สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ
ธนาคารโลกประจำประเทศไทย (4) ภาคเอกชน บริษัทเป้าหมาย เช่น บริษัท BYD บริษัท GAC 
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บริษัท XPeng บริษัท Great Wall Motors และภาคเอกชนไทยในมณฑลกวางตุ้ง เช่น บริษัท  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ตลอดจนบริษัทเอกชนอื่น
ที่เก่ียวข้อง  

2)  การศึกษาฉบับนี้จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นโดยใช้
แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์  ได้แก่  (1) นโยบาย
อุตสาหกรรม (Industrial Policy) (2) ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) (David Ricardo) (3) ท ฤษ ฎี ความ ได้ เป รี ยบ ในการแข่ งขั น ระห ว่ างป ระ เท ศ 
(Competitive Advantage) (Michael E. Porter) (4) ทฤษฎีความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(Industrial Development Cooperation) (Sebastian Paulo) (5) แผนแม่บทและแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งและไทยที่เกี่ยวข้อง และ (6) การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มณฑลกวางตุ้ง การพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าของไทย และการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับจีนหรือ
ไทยกับญี่ปุ่นหรือประเทศอ่ืน (หากมี)  

 
1.4 คำถามการศึกษา 

1.4.1  มณฑลกวางตุ้ งดำเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร  
มีนโยบายให้สิทธิประโยชน์ หรือมีการออกกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างไร รวมทั้งมีห่วงโซ่อุปทานอย่างไร  

1.4.2  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งสามารถประยุกต์ใช้ใน
บริบทของไทยได้หรือไม่ อย่างไร และห่วงโซ่อุปทานของมณฑลกวางตุ้งแตกต่างกับไทยอย่างไร  

1.4.3  ไทยมีความร่วมมือด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ากับมณฑลกวางตุ้งหรือไม่ อย่างไร 
1.4.4  ไทยควรมีความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากับมณฑลกวางตุ้ง

อย่างไร และไทยควรดึงดูดการลงทุนของบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจากมณฑลกวางตุ้งใดเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยพิจารณาประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างไทย
กับญี่ปุ่นประกอบ ซึ่งที่ผ่านมาเคยส่งผลกระทบให้ประเทศผู้ ผลิตอ่ืน และประเด็นด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้วย รวมทั้งพิจารณาประเด็นเรื่องเป้าหมายของการดึงดูดการลงทุนว่า ควรที่จะเป็น 
การลงทุน ร่วมทุน หรือร่วมวิจัยและพัฒนา 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1  มณฑลกวางตุ้งดำเนินนโยบายพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการดำเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน มีงบประมาณสนับสนุน ให้สิทธิประโยชน์แก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  
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ออกกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิผล และมีห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

1.5.2  ไทยสามารถประยุกต์ใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไทยอาจประสบความท้าทาย 
เนื่องจากความแตกต่างด้านโครงสร้างรูปแบบการปกครองและเศรษฐกิจ และไทยยังไม่มีบางรายการ
ในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พลังงานใหม่ที่มณฑลกวางตุ้งมี 

1.5.3  ในส่วนของภาครัฐ ไทยยังไม่มีความร่วมมือด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ากับมณฑล
กวางตุ้ง ในส่วนของภาคเอกชน มีความร่วมมือระหว่างกัน แต่ยังมีไม่มากนัก 

1.5.4  ไทยควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องของมณฑลกวางตุ้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า สิทธิประโยชน์ และกฎหมาย และไทย
ควรเชิญชวนบริษัทมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือเข้ามาลงทุนในไทย 
เช่น บริษัทมณฑลกวางตุ้งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริหารจัดการแบตเตอรี่ และบริษัทมณฑล
กวางตุ้งที่เข้ามาลงทุนในไทย ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของไทย 
ทั้งนี้ เป้าหมายของการดึงดูดการลงทุน ในระยะแรกน่าจะเป็นการลงทุนและร่วมทุน เมื่อไทยมี
บุคลากรและประสบการณ์มากข้ึนน่าจะสามารถพัฒนาเป็นการร่วมวิจัยและพัฒนาได ้

 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.6.1  ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง
เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ของไทย 

1.6.2  จะทำให้ได้รับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้ากับมณฑลกวางตุ้ง ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนของมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะบริษัท
เป้าหมายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุ้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเชิญชวน
ให้เข้ามาลงทุน ร่วมทุน และร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในไทย ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมายต่อไป 

 
 

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิด 

2.1.1 นโยบายอุตสาหกรรม  
นโยบายอุตสาหกรรม ( Industrial Policy) หรือกลยุทธ์ด้ าน อุตสาหกรรม 

(industrial strategy) เป็นนโยบายหรือแผนที่รัฐกำหนดหรือมีขึ้นเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจทั้ งระบบหรือบางส่วน  ส่วนใหญ่ จะเน้น
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นาย Howard Pack และนาย Kamal Saggi ได้นิยามไว้ว่า นโยบาย
อุตสาหกรรม คือ นโยบายใดก็ตามที่ รัฐดำเนิน เพ่ือเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมบางสาขาเพ่ือทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะไม่สามารถเกิดได้ในจุด
ดุลยภาพของตลาด (market equilibrium) หากไม่มีการแทรกแซงนี้3 ขณะที่นาย Chang Ho Joon 
นักเศรษฐศาสตร์ชาวเกาหลีใต้ระบุว่า นโยบายอุตสาหกรรม คือ นโยบายใดก็ตามที่ส่งผลต่อ
ภาคอุตสาหกรรม4 อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา นโยบายอุตสาหกรรมยังคงเป็นนโยบายมีการอภิปรายอย่าง
กว้างขวางในเรื่องข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีไม่นิยมการแทรกแซงของรัฐ  

นอกจากนี้  นโยบายอุตสาหกรรมเป็นนโยบายที่ประเทศและเขตเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (“The Asian Miracles”) ใช้ในช่วงปี 2503-2556 (ค.ศ. 1960-2014) 
เช่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน และรวมถึงเยอรมนี และสหรัฐอเมริกาด้วย5 
นอกจากนี้ นาย Robert B. Reich กล่าวว่า นโยบายอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการจัดสรรเงินทุน

 
3 Pack, Howard and Saggi, Kamal cited in Kaur, Inderjit N.; Singh, Nirvikar, China, India and 
Industrial Policy for Inclusive Growth, [Online] (University of California, Economic Department, 
Santa Cruz, Working Paper No. 710), 3. Available from: https://www.econstor.eu/bitstream 
/10419/98633/1/770655203.pdf [2021, June 26]. 
4 Chang, Ho Joon, cited in Kaur et al., China, India and Industrial Policy for Inclusive Growth, ibid, p.3. 
5 Cherif, Reda and Hasanov, Fuad, The Return of the Policy That Shall Not be Named: Principles 
of Industrial Policy, [Online] (International Monetary Fund, Working Paper, WP/19/74, 2019), p.5. 
Available from: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/03/26/The-Return-of-the-
Policy-That-Shall-Not-Be-Named-Principles-of-Industrial-Policy-46710. [2021, June 26].  
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มากกว่าการสะสมเงินทุน เน้นรูปแบบการลงทุนที่มีประสิทธิผลที่สุด และมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ
ของแผน เชิ งยุทธศาสตร์  (strategic planning models) ที่ บ ริษั ทหนึ่ ง ใช้มากกว่ าน โยบาย
เศรษฐศาสตร์มหภาคหรือเศรษฐศาสตร์จุลภาค ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  
ในตลาดโลก และการกำหนด“จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic positioning)” ของอุตสาหกรรมหลัก
มากกว่าการจัดการ (ทรัพยากร) ที่มีประสิทธิภาพ ระยะสั้น หรืออุปทานและอุปสงค์รวม ดังนั้น จึงให้
ความสำคัญต่อสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันจะช่วยสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางด่วนพิเศษ ท่าเรือ และระบบท่อน้ำเสีย และแรงงานฝีมือที่จะช่วย
สนับสนุนสาขาอุตสาหกรรมนี้6  

องค์ประกอบของนโยบายอุตสาหกรรมเป็นประเด็นที่ยังคงถกเถียงในกลุ่ม
นักวิชาการ อย่างไรก็ดี จากคำนิยามของ Pack และ Saggi นโยบายอุตสาหกรรมมีทั้งที่เป็นนโยบาย
ทั่วไป (general) หรือเฉพาะด้าน (functional) ขณะที่นาย Chang เห็นว่า นโยบายอุตสาหกรรม
จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน และเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นาย Chang ได้เสนอองค์ประกอบของนโยบายอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า
การให้สิทธิประโยชน์ (subsidies) และการมีมาตรการกีดกันทางการค้า (trade restrictions) แล้ว 
ได้แก่ (1) นโยบายการลงทุนที่เกื้อซึ่งกันและกัน  (2) นโยบายการลงทุนที่แข่งขันซึ่งกันและกัน  
(3) นโยบายเพ่ือช่วยสร้างขนาดเศรษฐกิจ (ensure scale economies) (4) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการนำเข้าเทคโนโลยี (5) กฎระเบียบที่ควบคุมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (6) การฝึกอบรม 
ภาคบังคับสำหรับบริษัทที่ขนาดใหญ่ (7) ศูนย์บ่มเพาะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของรัฐ (8) การส่งเสริม
การส่งออก และ (9) การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ)7 

2.1.2  ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  
คือ เครือข่ายระหว่างบริษัทกับผู้ผลิต (suppliers) ในการผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังผู้ซื้อปลายทาง โดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบกิจกรรมหลายกิจกรรม 
ประชาชน กลุ่ม (entities) ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร ห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวข้องขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ของการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการจากแหล่งผลิตถึงผู้รับ8 

ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) เป็นทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ของนาย David Ricardo นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งได้พัฒนาทฤษฎีดังกล่าวใน

 
6 Reich, Robert B., Why the U.S. Needs an Industrial Policy, Harvard Business Review, [Online], 
January 1982. Available from: https://hbr.org/1982/01/why-the-us-needs-an-industrial-policy 
[2021, June 26].  
7 Chang, Ho Joon cited in Kaur et al., China, India and Industrial Policy for Inclusive Growth, ibid, p.4. 
8 คำนิยาม Supply Chain จาก Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/s/supplychain.asp  



9 

ศตวรรษที่ 19 จากทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ของนายอดัม สมิธ (Adam Smith) โดยกล่าวว่า
ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งหรือ
ผลิตสินค้าด้วยต้นทุน ค่าเสียต่ำที่สุด และส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศนั้น ในทางตรงกันข้าม 
จะนำเข้าสินค้าที่ผลิตแล้ว เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ต่ำกว่าต้นทุน ค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าจาก
ประเทศนั้นการค้าโลกก็จะเพ่ิมขึ้น9 ทั้งนี้ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานสำคัญที่สนับสนุนการค้าเสรีและ
การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเทศต่าง ๆ10  

2.1.3 ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (competitive advantage)  
เป็นทฤษฎีของนาย Michael Porter ที่กล่าวว่า ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศขึ้นอยู่กับศักยภาพของประเทศนั้นในการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับอุตสาหกรรม 
บริษัทจะได้เปรียบคู่แข่งจากแรงกดดันและความท้าทาย บริษัทจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันจาก
บริษัทคู่แข่งท้องถิ่น บริษัทท้องถิ่นที่แข็งขัน (aggressive home-based suppliers) และมีผู้บริโภค
ท้องถิ่นที่มีข้อเรียกร้องสูง และความได้เปรียบเชิงแข่งขันสร้างขึ้นและรักษาสถานะโดยกระบวนการ  
ที่เกิดขึ้นในประเทศ ความแตกต่างด้านค่านิยมแห่งชาติ วัฒนธรรม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สถาบัน 
และประวัติศาสตร์ล้วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการแข่งขัน11 

2.1.4 แนวคิดความร่วม มือระห ว่างประเทศและการพัฒนา ( International 
Cooperation and Development)  

นาย Sebastian Paulo กล่าวถึงแนวคิดของการมีความร่วมมือระหว่างประเทศ
และการพัฒนาในรายงานศึกษา “ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา : ภาพรวมของแนวคิด 
( International Cooperation and Development: A Conceptual Overview)”  โด ย ร า ย ง า น
ดังกล่าวได้กล่าวถึงคำนิยามของความร่วมมือระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกับการพัฒนา และแนวคิดของสินค้าสาธารณะทั้งในบริบทในประเทศ (domestic public 
goods: DPGs) และระหว่างประเทศ (global public goods: GPGs) เช่น เสถียรภาพทางสภาพ
ภูมิอากาศ (climate stability) ความมั่นคงทางอาหาร สันติภาพ และสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ทั้งนี้ DPGs และ GPGs เป็นทั้งปัจจัยทำให้เกิด (enabler) และเป้าหมาย (goal) ของการ
พัฒนา โดยนาย Paulo กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้เมื่อประเทศมีเป้าหมาย
หรือประสบปัญหาร่วมกัน โดยสามารถแบ่งรูปแบบและเหตุผลของความร่วมมือ ได้แก่ การจัดให้ 

 
9 คำนิยามทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ, 
https://www.stou.ac.th/Study/Services/Sec/60340(2)/Trade.html  
10 คำนิยามทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ, https://www.britannica.com/topic/comparative-advantage 
11 Porter, Michael E., The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, March-April 
1990. Available from: https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations [2021, June 26].  
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(provision) การสนับสนุน  (support) การเข้ าถึ ง (access) และการอนุ รักษ์  (preservation) 
นอกจากนี้ นาย Paulo ได้กล่าวถึงภาพรวมของรูปแบบและลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ได้แก่ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือของแต่ละประเทศ ประเภทของการให้ความช่วยเหลือ กลไก 
ธรรมาภิบาล บทบาทของขั้นตอนกระบวนการพิจารณา และความซับซ้อนขององค์กร รวมทั้งได้
กล่าวถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้ความร่วมมือประสบผลสำเร็จ คือ (1) การประติบัติต่างตอบแทน 
(reciprocity) (2) ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจ  (trust) (3) การสื่ อสาร (communication) (4) ชื่ อ เสี ย ง 
(reputation) (5) ความยุติธรรม (fairness) (6) การบังคับใช้ (enforcement) และ (7) การสร้าง
ความรู้สึกร่วมกัน (we-identity)12  

2.1.6 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง  
มณฑลกวางตุ้งดำเนินการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่13 ตามแผนพัฒนายานยนต์

พลังงานใหม่ระดับชาติของจีน เช่น แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและพลังงานใหม่
แห่งชาติจีนระหว่างปี 2555-2563 (2012-2020) และระหว่างปี 2564-2578 (ค.ศ. 2021-2035)  
ในส่วนของมณฑลกวางตุ้งมีการระบุในแผนพัฒนา 2 กลุ่ม ดังนี้  

2.1.6.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12-14 มณฑลกวางตุ้ง  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ระหว่างปี  2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระหว่างปี 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ระหว่างปี 
2564-2568 (ค.ศ. 2021-2025) ครอบคลุมมาตรการหลายด้าน ได้แก่  (1) ส่งเสริมการลงทุน  
เพ่ือสร้างอุปทาน เช่น โครงการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่แบบครบวงจรและแบตเตอรี่ที่เมืองเซินเจิ้น 
โรงงานผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ที่นครกว่างโจว และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่เมืองจูไห่ เป็นต้น 
และให้ความสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่รุ่นใหม่ และระบบการบริหารจัดการ  
ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมความร่วมมือกับสหภาพยุโรป (2) กระตุ้นตลาดภายในมณฑล เช่น การสร้าง
เมืองสาธิตการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ให้บริการสาธารณะ และ
ส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ และ (3) เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การพัฒนา
เครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4,500 แห่ง และการสร้างแท่นอัดประจุไฟฟ้า 
(charging piles) 250,000 แท่น ภายในปี ค.ศ. 2025 ทั่วมณฑลกวางตุ้ง เป็นต้น  

 
12 Messner, Guarin, Haun, cited in Sebastian Paulo, International Cooperation and Development: A 
Conceptual Overview, [Online], Discussion Paper, 13/2014, German Development Institute, 24. 
Available from: https://www.die-gdi.de/uploads/media /DP_13.2014..pdf. [2021, June 26]. 
13 ยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนประกอบด้วยยานยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (battery electric vehicle: BEV)  
ยานยนตไ์ฮบริดปลั๊กอิน (plug-in hybrid electric vehicle: PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชือ้เพลิง (fuel 
cell electric vehicle: FCV) 
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2.1.6.2  แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง
ร ะ ห ว่ า ง ปี  2556-2563 (Guangdong New Energy Development Automobile Industry 
(2013-2020)) ซึ่งกำหนดภารกิจสำคัญ คือ  

1) เร่งจัดตั้งระบบและกลไกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ 
ได้แก่ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เช่น สร้างระบบการผลิต การออกแบบและพลังขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ พัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้มาตรฐานและทรัพย์สินทางปัญญา เร่งสร้างระบบ
มาตรฐานยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมการวิจัยการอัดประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ และฐานของตัวยานยนต์
พลังงานใหม่ (chassis) ให้ได้มาตรฐานระดับชาติจีน รวมถึงการพัฒนาชุดแบตเตอรี่อัดประจุแบบเร็ว 
ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต  สร้างห้องปฏิบัติการ
ด้านวิศวกรรมระดับมณฑล ศูนย์วิศวกรรม สร้างแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมระหว่างมณฑล ส่งเสริม
การฝึกอบรมบุคลากรและการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ ใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยและพัฒนา
ยานยนต์พลังงานใหม่ เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงานใหม่  

2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่สมบูรณ์และ
เหมาะสม ได้แก่ ส่งเสริมการรวมอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์ชั้นนำ ส่งเสริมการเปิดกว้างและมีความร่วมมือ ได้แก่  
การดึงดูดบริษัทยานยนต์ต่างมณฑลให้มาตั้งโรงงานผลิตยานยนต์และส่วนประกอบ ส่งเสริมให้บริษัท
ยานยนต์ท้องถิ่นไปเปิดตลาดในต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกับต่างมณฑลและต่างประเทศ 

3) พัฒนาระบบการบริการที่เกี่ยวข้องให้รองรับการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ เช่น ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบสร้างสรรค์ เช่น สัญญาเช่าการเงิน 
การให้บริการอัดประจุไฟฟ้า พัฒนาระบบการสนับสนุนทางการเงิน โดยให้สถาบันการเงินท้องถิ่น
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ 
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และการจัดตั้งกองทุนรวม 

4) ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ โดยเน้นการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่
เพ่ือให้บริการสาธารณะในเมือง ผลักดันการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ส่วนบุคคล ส่งเสริมให้หน่วยงาน
และองค์กรภาครัฐจัดซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่
มากขึ้น พัฒนาเทคโนโลยีและลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้นเป็น  
เมืองนำร่องการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติและให้ขยายไปยังเมืองอ่ืน ๆ ของมณฑลโดยเฉพาะทาง
ตะวันตกและตะวันออก และใช้สื่อท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต และเวทีหารือในการเผยแพร่ประโยชน์ของ
การใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ 
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2.1.7 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย 
1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบในหลักการต่อ

ข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First  
S-Curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม 
โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive) เป็นหนึ่งในกลุ่ม First  
S-Curve และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ทั้งนี้ ยานยนต์สมัยใหม่หรือ
ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (motor driven vehicles: xEV) ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริด (hybrid electric vehicle: HEV) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (plug-in hybrid electric 
vehicle: PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า (battery electric vehicle: BEV) และยานยนต์
ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell electric vehicle: FCEV) 14 

2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการสนับสนุน 
การผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  โดยให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการชี้แจงให้ประชาชน และ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทย 
ที่มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยไม่มีผลกระทบต่อมาตรการสนับสนุนผลิตยานยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ Eco Car15 

3) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ซึ่งตั้งเป้าหมายของการรักษาการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศา
เซลเซียส หน่วยงานไทยที่ เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำแผนงาน ( roadmap) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกให้ ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี  2573 ทั้ งนี้  เนื่องจากก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่วนใหญ่มาจากภาคขนส่ง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ดังนั้น 
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่า การเพิ่มปริมาณการใช้ยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปล่อยก๊าซ CO2 ต่ำ (ยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ไม่ปล่อยก๊าซ CO2) เป็น
มาตรการสำคัญท่ีจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้16 

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 28 มีนาคม 2560 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  ได้แก่                  

 
14 กระทรวงอุตสาหกรรม, มาตรการสนับสนุนการผลติรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย, หนังสือ
ที่ อก 0805/1577, 23 มีนาคม 2560.  
15 เรื่องเดียวกัน. 
16 เรื่องเดียวกัน. 
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(1) เห็นชอบเป้าหมายการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV) ร้อยละ 25 ภายในปี 
2579 (ค.ศ. 2036) (2) มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทย 6 
ด้าน ประกอบด้วย (ก) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสร้างอุปทาน (ข) มาตรการกระตุ้นตลาด
ภายในประเทศ (ค) การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน (ง) การจัดทำมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า 
(จ) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และ (ฉ) มาตรการด้านอ่ืน ๆ เช่น การดำเนินโครงการเพ่ิม 
ผลิตภาพ (productivity) เพ่ือพัฒนาบุคลากร จำนวน 140 คน ใน 4 สาขา ประกอบด้วย งานปรับแต่ง
ระบบไฮดรอลิก (hydraulic systems) งานออกแบบและประกอบวงจรนิวเมติก (pneumatic systems) 
งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PLC) และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (mechanical maintenance) 

4) มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 11 
มีนาคม 2563 เห็นชอบแผน roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดเป้าหมาย
ให้ไทยผลิต xEV ร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 2.5 ล้านคัน (ประมาณ 750,000 คัน) 
ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)  

 

 

ภาพที่ 1 Roadmap: Thailand Smart Mobility 30@30 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 



14 

5) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงพลังงาน
เสนอ เรื่อง (1) แนวทางการส่งเสริมพ้ืนที่ติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV charging station 
mapping) และ (2) การศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 

6) เพ่ือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 มีนาคม 2560 หน่วยงานไทย 
ที่ เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทย  
(1) การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสร้างอุปทาน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) (2) การกระตุ้นตลาดภายในประเทศ (สำนักงบประมาณ องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) EEC) (3) การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน (กระทรวง
พลังงาน) (4) การจัดทำมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า (กระทรวงอุตสาหกรรม) (5) การบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ใช้แล้ว (กระทรวงอุตสาหกรรม) (6) มาตรการด้านอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร (สถาบัน
ยานยนต์) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนานโยบาย EV การพัฒนามาตรฐานรถ และสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สศอ.) กรมการขนส่งทางบก และกระทรวง
อุตสาหกรรม) ดังความละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/ทบทวนวรรณกรรม 

2.2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุ้ง  
มีงานวิจัยและผลการศึกษาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ซึ่ งมี 

การกล่าวถึงบริษัทยานยนต์ในมณฑลกวางตุ้งหลายฉบับ งานศึกษาที่ผู้เขียนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับ 
งานศึกษาฉบับนี้ มีดังนี้  

2.2.1.1  งานศึกษาเรื่อง Sinocharged: The bright future of China’s electric 
vehicle market17 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท KPMG โดยได้กล่าวถึงภาพรวม สถานะ และอนาคตของตลาด
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีน โดยได้กล่าวถึง (1) ความเป็นมาของนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลจีน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (2) อนาคตที่ดีของการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า (3) การแข่งขัน
ของตลาดแบตเตอรี่  และ (4) สถานีอัดประจุไฟฟ้าและแท่นอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งในส่วนของนโยบาย 
การส่งเสริมหรือสิทธิประโยชน์บางรายการของจีน บางรายการรัฐบาลจีนได้เริ่มประกาศยกเลิกในปี 

 
17 KPMG, Sinocharged: The bright future of China’s electric vehicle market, [Online], KPMG China 
Autotech Series, 2021. Available from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/ 
2021/01/2020-china-leading-autotech-50.pdf [2021, June 22]. 



15 

2562-2563 แต่บางรายการ รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสถานี
อัดประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell electric vehicles: FCEV) ระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่  
(battery management systems: BMS) และการวิจัยและพัฒนาชิป (auto spec chip) ให้เป็น
หนึ่งอยู่ในรายการเทคโนโลยียุทธศาสตร์ (strategic technology development items) ตามนัย
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่  ปี 2564-2578 (New Energy Vehicle Industry 
Development Plan (2021-2035)) นอกจากนี้ ในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงบริษัทหลายแห่งในมณฑล
กวางตุ้ง เช่น บริษัท BYD บริษัท Zhuhai Power บริษัท Dongguan Powerhouse บริษัท Innovance 
Technology บริษัท XPeng เป็นต้น รวมทั้งระบุว่า มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีการติดตั้ง
สถานีอัดประจุไฟฟ้ามากเป็นลำดับต้นของจีน 

2.2.1.2  งานศึกษาเรื่อง Driving A Green Future: A Retrospective Review of 
China’s Electric Vehicle Development and Outlook for the Future จัดทำโดย International 
Council on Clean Transportation (ICCT) และ องค์กรไม่ประสงค์ผลกำไร China EV10018 สรุปได้ 
ดังนี้  งานศึกษากล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ของจีน ซึ่งได้รับการ
ขับเคลื่อนโดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเภท ได้แก่ โครงการนำร่อง สิทธิประโยชน์ และ
กฎระเบียบ และสามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงก่อน ปี 2552 (ค.ศ. 2009) จีนยังคง
พิจารณาทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนให้ก้าวสู่ระดับโลก และเห็นว่า ยานยนต์
พลังงานใหม่เป็นเส้นทางลัด (fast lane) ที่จะทำให้จีนจะบรรลุเป้าหมายได้ (2) ช่วงปี 2552-2555 
(ค.ศ. 2009-2012) จีนประกาศโครงการนำร่องด้านยานพาหนะพลังงานใหม่หลายโครงการ เช่น 
โครงการ “สิบเมือง พันคัน (Ten Cities, Thousand Vehicles)” เป็นต้น โดยเมืองหลายเมืองได้ให้
ความสำคัญกับการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่กับยานยนต์ของภาครัฐ (public fleet) และรัฐบาลจีนให้ได้
การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ และการให้เงินอุดหนุนโดยตรง (3) ช่วงปี 
2556-2560 (ค.ศ. 2013-2017) อุตสาหกรรมและตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนได้ขยายตัวอย่างมาก 
เนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้นจากเป้าหมายด้านคุณภาพของอากาศ ความมั่นคงทางน้ำมัน และแผนฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ (4) ภายหลังปี 2561 (ค.ศ. 2018) จีนเริ่มปรับนโยบายจากการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ด้วยการให้สิทธิประโยชน์เป็นหลักมาเป็นการดำเนินการ
ทั้งการให้สิทธิประโยชน์ (incentives) และกฎระเบียบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตลาด และรายงานได้
ศึกษาเปรียบระหว่างตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนกับสหรัฐอเมริกา และยุโรปในด้านต่าง ๆ  

 
18 Jin, Lingzhi et al, Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle 
Development and Outlook for the Future, Ibid, pp.IV-XI 
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ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดส่งออก การผลิตแบตเตอรี่ กลุ่มประเภทของยานยนต์ สมรรถนะของ
แบตเตอรี่ เทคโนโลยีแบตเตอรี่  และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ โดยรายงานได้สรุปถึงจุดแข็ง
จุดอ่อนของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
และปัจจัยที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ และ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในอนาคต 

2.2.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย 
2.2.2.1  สมุดปกขาว การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ จัดทำโดย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)19 ได้วิเคราะห์แนวโน้มโลกและช่องว่าง 
การพัฒนาของไทย เพ่ือตอบโจทย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และ PM 2.5 เพ่ิมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็น
ศูนย์ (zero emission vehicle: ZEV) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้านยานยนต์ขับขี่แบบอัตโนมัติ 
การเชื่อมต่อ การทำให้เป็นไฟฟ้า และการแบ่งปันใช้งาน (autonomous, connected, electric, 
and shared vehicles: ACES) รัฐบาลจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม สร้างห่วงโซ่อุปทาน คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ICT เป็นต้น สร้างสภาพแวดล้อมด้าน
นวัตกรรม (innovation ecosystem) สะสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี กระตุ้นตลาดเพ่ือสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตเป็นผู้ผลิต Tier 1 และเร่งสร้าง Tier 2 และ Tier 3 โดยได้เสนอ
มาตรการครอบคลุม (1) การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มีความชัดเจนในระยะ 5 ปี 10 ปี  
และ 15 ปี ให้ไทยเป็นผู้นำของอาเซียนด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้งาน ZEV และ ACES  
(2) การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (3) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า (4) การสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจทางภาษีและไม่ใช่ภาษี20 และ 
(5) การประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักแก่สาธารณะเรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  

 
19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม, สมุดปกขาว การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่, 
(สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2563), หน้า 11-19. 
20 ในส่วนของการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจทางภาษีและไม่ใช่ภาษี “สมุดปกขาว การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์
สมัยใหม่” ได้เสนอเช่น (1) การใข้ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าของภาครัฐ (2) การสนับสนุน matching grant และการสนับสนุน
ให้สถาบันการเงินเอกชนปล่อยเงนิกู้ดอกเบี้ยต่ำและมีวงเงินสูง (3) การสนับสนุนการลงทุนร่วมระหวา่งบริษัทไทยกับ
บริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรม ZEV และ ACES (4) ยกเว้นภาษีจดทะเบียนยานยนต์ ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบคุคล ค่าธรรมเนียมต่อทะเบียนและจ่ายภาษีรายปีสำหรบั ZEV (5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมคา่ผ่านทางพิเศษ 
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2.2.2.2  รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการ
พลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1) บริบท (1) สถานการณ์ “EV disruption” ที ่เกิดขึ ้นทั ่ว โลก  
(2) การประกาศยกเลิกการจำหน่ายยานยนต์ ICE และการเปลี่ยนแปลงทางราคาและประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ (3) การประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายของประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 
เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซียที่จะสร้างฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนแทนไทย และ 
(4) หากนโยบายของไทยยังคงเป็น xEV 30%@2030 ไทยจะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทั้งระบบ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง  

2) ข้อเสนอแนะ (1) เสนอให้รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่อง นโยบายยานยนต์
ไฟฟ้า โดยกำหนดวิสัยทัศน์ยานยนต์ใหม่ที่จะจดทะเบียนใช้ภายในประเทศ ต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ 
(ZEV) ภายในปี ค.ศ. 2035 (new EV 100%@2035) (2) เสนอมาตรการ 9 มาตรการ ให้รัฐพิจารณา
เร่งดำเนินการ ได้แก่ ประกาศเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทอุตสาหกรรมที่มีความชัดเจน 
แก้ไขกฎหมาย สนับสนุนแรงจูงใจทางการเงินและไม่ใช่การเงิน โครงการนำร่อง  การวิจัยและพัฒนา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า สถานีสลับ
แบตเตอรี่ พัฒนาด้านบุคลากรให้รองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  และ 
การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประชาชน21  

นอกจากนี้ รายงานกล่าวถึงนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของจีนด้วยว่า จีนมี
นโยบายสนับสนุนยานยนต์พลังงานใหม่ตั้งแต่ปี 2553 และเมื่อปี 2554 กำหนดให้บริษัทรถยนต์
ต่างชาติในรูปแบบบริษัทร่วมทุน (joint venture) ที่จะสร้างยี่ห้อรอง เน้นผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เข้าร่วมใน
โครงการ NEV จะถือว่าเป็นบริษัทจีน และสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 จากปรกติจะถือหุ้น ระหว่าง
บริษัทรถยนต์ต่างชาติและรัฐบาลจีนได้ร้อยละ 50-50 และเมื่อปี 2560 รัฐบาลจีนได้ประกาศ
เป้าหมายจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่อย่างน้อย 2 ล้านคันภายในปี 2563 และเพ่ิมเป้าหมาย 7 
ล้านคัน ภายในปี 2568 ซึ่งส่วนหนึ่งได้ส่งออกมาไทยและส่งผลกระทบในหลายด้าน เนื่องจากจีนมี
ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตได้จำนวนมาก กอปรกับมีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน -จีน ซึ่งหมวด 
ยานยนต์ไฟฟ้า จีนจะสามารถส่งยานยนต์ไฟฟ้ามาไทยด้วยเสียภาษีนำเข้าร้อยละ 0 ทำให้สามารถ

 
ค่าจอดรถในท่ีจอดรถสาธารณะสำหรับ ZEV (6) สามารถใช้สถานีอัดประจไุฟฟ้าสาธารณะโดยไมจ่่าย และ  
(7) สิทธิการใช้ช่องทางจราจรเดยีวกับรถโดยสาร เป็นต้น 
21 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร, (กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1, 2564), หน้า ข. 
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จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าได้ในอัตราราคาที่ต่ำกว่า ได้เปรียบคู่แข่งนำเข้าจากประเทศอ่ืน รวมทั้งอาจ 
ถูกกว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย แม้ว่าได้รับการสนับสนุนจาก BOI22  

2.2.2.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของ
ประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม23 จัดทำโดยสถาบัน
ยานยนต์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอแนวทางดำเนินงาน  
3 ช่วง ได้แก่ (1) แผนงานเร่งด่วน จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้ายานยนต์ กำหนดสิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภค ทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประจุไฟฟ้า ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและการผลิต
ของผู้ประกอบการปัจจุบัน พัฒนาบุคลากร (reskill and upskill) และเตรียมบุคลากร (new skill) 
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางรูปแบบใหม่ 
และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในธุรกิจนี้ (2) แผนงานที่ควรดำเนินภายใน 1-2 ปี ใช้งานยานยนต์
สมัยใหม่ที่ให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่นำร่อง กำหนดมาตรฐานยานยนต์สมัยใหม่ และจัดหาเครื่องมือ
ทดสอบตามมาตรฐาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วน จัดตั้ง R&D 
Consortiums เพ่ือพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ต้นแบบ และกำหนดแผน roadmap ของยานยนต์ขับขี่
อัตโนมัติสำหรับประเทศไทย (3) แผนงานที่ควรดำเนินภายใน 2-5 ปี เตรียมความพร้อมสำหรับยานยนต์
ขับข่ีอัตโนมัติ24 และการทดสอบและใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ25  

 
22 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 18-19.  
23 สถาบันยานยนต์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรมแห่งชาติ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ของประเทศไทย, (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2562), 
หน้า 1-4. 
24 ข้อเสนอแผนงานเตรียมความพรอ้มสำหรบัยานยนต์ขับขี่อัตโนมตัปิระกอบด้วย (1) กำหนดมาตรฐานและ 
ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยียานยนต์ขับข่ีอัตโนมตัิ (2) จัดทำแผนที่ความละเอียดสูง (HD Map) (3) กำหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ (V2X) และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจราจร
อัจฉริยะ (4) ดำเนนิการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมนำร่อง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
(5) กำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ 
และ (6) กำหนดกฎระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานยานยนต์ขับข่ีอัตโนมตัิในที่สาธารณะ 
25 ข้อเสนอแผนงานการทดสอบและใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติประกอบด้วย (1) นำร่องใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
ในพื้นที่จริง (2) ทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในพ้ืนท่ีที่กำหนด (3) เริ่มใช้งานยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัตริะดับ 3 ใน
พื้นที่ท่ีกำหนด (4) กำหนดเขตห้ามใช้งานสำหรับยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษสูงและมีความปลอดภัยต่ำ 
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2.2.2.4 รายงาน “โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)” จัดทำโดย กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของไทย กำลังเผชิญภัยคุกคามหลายประการ ได้แก่  
การแข่งขันจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศสมาชิกอาเซียน กล่าวคือ  อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และเวียดนาม และจีน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนของแต่ละประเทศและ
ความต้องการใช้ยานยนต์ของประเทศดังกล่าว ขณะเดียวกัน บริษัทต่างชาติที่เคยลงทุนในไทยได้ย้ายฐาน
การผลิตจากไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ภัยคุกคามที่สำคัญ คือ การเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นของยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อน 
จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า ยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนยานยนต์สันดาปภายในในอนาคตอันใกล้นี้  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์สันดาปภายใน โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง แต่จะมีความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่แทน 
เช่น มอเตอร์ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ ระบบปรับอากาศไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถเข้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้ให้มีโครงการศึกษานี้ เพ่ือสร้างแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ซึ่งรายงานศึกษานี้ได้มี  
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของ
ไทย และกลยุทธ์สำหรับการเข้าห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงในบทที่ 3 

2.2.3  งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ระหว่างไทยกับจีน หรือไทยกับญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น  

มีการจัดทำรายงานวิจัยเรื่องความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่  
2.2.3.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “การถ่ายทอด

เทคโนโลยีในประเทศไทยจากการลงทุนจากต่างประเทศ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” 
จัดทำโดย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี26 ซึ่งได้ศึกษาว่าไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลการศึกษา สรุปได้ ดังนี้  

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในลักษณะการเคลื่อนย้ายโรงงานและเครื่องจักร และนำเทคโนโลยีดังกล่าว

 
26 ซ่อนกลิ่น พลอยมี, การถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทยจากการลงทุนจากต่างประเทศ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ทย, รายงานการศึกษาสว่นบุคคล, หลักสูตรนักบริหารการทูต (สถาบันการตา่งประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2561), หน้า ง-ฉ. 
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มาผลิตในไทย แต่ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแก่บุคลากรหรือผู้ประกอบการในประเทศจนสามารถ
พ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีได้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
ในกระบวนการผลิตมากกว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลัก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้  
ในลักษณะการอบรมที่โรงงานในไทยและที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ แต่ไม่ใช่การอบรมที่เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ รัฐบาลและสถาบันการศึกษาซึ่งควรจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในไทยเกือบไม่มีความร่วมมือในส่วนกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม  
ยานยนต์ไทยในปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาการขาดงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดและ  
สอนงาน บุคลากรที่มีความสามารถในการรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งปัญหาด้านภาษา  
ทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  

ดังนั้ น  เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ร่วมมือบูรณาการการทำงานกับสถาบันการศึกษาและหรือสถาบันวิจัย และภาคเอกชนให้มากข้ึน 

2.2.3.2  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทในสังคมไทย
เพียงใด” ของนายซาโต้ อิชิโร่ ซึ่งได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัทญี่ปุ่นด้วยว่า 
ต้องพิจารณาปัจจัยประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จำนวนลงทุนจากประเทศนั้น การผลิต
สินค้าตัวใหม่ การฝึกอบรมพนักงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยและพัฒนา27  

2.2.2.3  เอกสารของ “ผลกระทบภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต้ความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement: JTEPA) จัดทำโดยคณะทำงานกำกับดูแลเรื่องการค้าสินค้า ภายใต้ความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับ JTEPA ซึ่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดตลาดรถยนต์สำเร็จรูป (CBU) ขนาดเครื่องยนต์เกิน 3,000 ซีซี และไม่เกิน 
3,000 ซีซี รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการความร่วมมือในส่วนของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยรายงานศึกษาดังกล่าวได้ระบุด้วยว่า ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า ไทยตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบโดยตลอด โดยเมื่อการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ 
JTEPA พบว่า ภายใต้โควตาเหล็ก ไทยสูญเสียรายได้จากอากรนำเข้า และไทยไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย28 

 
27 ซาโต้ อิชิโร่, บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทในสังคมไทยเพียงใด, วารสารไทย-ญี่ปุ่นศึกษา, (สิงหาคม 2534): 29, แหล่งที่มา: 
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/japanese/article /download/52294/43370/ [30 มิถุนายน 2564].  
28 คณะทำงานกำกับดูแลเรื่องการคา้สินค้า ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA), “ผลกระทบภาคอตุสาหกรรมไทย
ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญีปุ่่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ,” หน้า IV.  
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2.3. สรุปกรอบแนวคิด 
2.3.1  ในส่วนนโยบายและทฤษฎีตามนัยข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า นโยบายอุตสาหกรรม 

ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศแนวคิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา จะมีประโยชน์ในการช่วยอธิบายเหตุผลของการกำหนด
นโยบาย พฤติกรรม และการดำเนินการของรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะ 
การพิจารณาเลือกพ้ืนที่สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในระดับมณฑลและ
ระดับเมืองของมณฑลกวางตุ้ง และทฤษฎีข้างต้นสามารถใช้ประกอบการอธิบายความเป็นไปได้และ
แนวทางที่จะใช้โน้มน้าวบริษัทมณฑลกวางตุ้งให้เข้ามาผลิตยานยนต์ในไทยได้  นอกจากนี้ ข้อมูล 
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์ของมณฑลกวางตุ้งและ
ข้อมูลเบื้องต้นของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการพิจารณาบริษัทหรือสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายที่หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องของไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ควรเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
ต่อไป 

2.3.2  ในด้านแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งและของไทย 
ผู้เขียนเห็นว่าจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้เขียนสามารถเข้าใจความเป็นมาของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ ง และทราบถึงสถานะปัจจุบันของนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบด้านนโยบายการพัฒนา  
ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยและมณฑลกวางตุ้งต่อไป  

2.3.3  ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนได้รับทราบข้อมูล  ภาพรวม
ของความเป็นมาของการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ของจีน ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับ การพัฒนา
ยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และ
ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน สภาอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์ที่ เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย  
 



 

 

 
บทที่ 3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ด้านนโยบายและห่วงโซ่อุปทาน 

3.1.1  ภูมิหลังของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน  
โดยที่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ

นโยบายระดับชาติของรัฐบาลจีน ผู้เขียนจึงประสงค์จะกล่าวถึงบริบทของพัฒนาการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนเพ่ือให้บริบทข้อมูลของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง  
ซึ่งจากรายงานศึกษาของทั้ง International Council on Clean Transportation (ICCT)29 ได้ระบุว่า 
เหตุที่จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่นี้  สืบเนื่องจาก  
(1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (2) มีการวางแผนงานที่มีความต่อเนื่อง (3) มีการประสานงาน (4) เมืองมี
บทบาทที่เป็นผู้นำ และนวัตกรรมในระดับเมือง (5) การทำนโยบายไปปฏิบัติ และ (6) การปรับ
นโยบายและเครื่องมือทางนโยบายเพื่อให้สอดรับกับบริบทตลาดที่เปลี่ยนไป  

รายงานของ ICCT ระบุด้วยว่า แต่เดิมเมื่อ 10 ปีก่อน (2553) จีนมียานยนต์ไฟฟ้า
ทั่วประเทศเพียง 20,000 คัน แต่ในปี 2563 จีนมียานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 4.92 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
1.75 ของจำนวนยานยนต์ในท้องถนนทั้งหมด ในจำนวนนี้  มียานยนต์ทั้งแบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า 
(battery electric vehicle: BEV) ไฮบริดปลั๊กอิน (plug-in hybrid electric vehicle: PHEV) และ
เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell electric vehicle: FCEV) และเมื่อปี 2555 จีนประกาศแผนพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ (new energy vehicle : NEV)30 ซึ่งกำหนดเป้าหมายที่จะจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 
5 ล้านคัน ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ในปี 2563 จีนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบ PHEV เกือบร้อยละ 50 
ของปริมาณการผลิตทั่วโลก ซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลก และผลิตยานยนต์แบบงานหนัก (heavy-duty 

 
29 He, Hui and Jin, Lingzhi, How China put nearly 5 million new energy vehicles on the road in 
one decade, [Online], 28 January 2021. Available from: https://theicct.org/blog/staff/china-new-
energy-vehicles-jan2021 [2021, August 16]. 
30 คณะรัฐมนตรจีีนประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและพลังงานใหม่ (Energy-Saving 
and New Energy Vehicle Industry Development Plan) ระหว่างปี 2555-2563 (2012-2020) และ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตพ์ลังงานใหม่ (New Energy Vehicle Industrial Development Plan) ระหว่าง
ปี 2564-2578 (ค.ศ. 2021-2035)  
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electric vehicle) คิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบงานหนักทั่วโลก 
นอกจากนี้ จีนมีห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีบริษัทผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะติด 6 แห่ง ที่ติด 10 
อันดับของโลก และบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จของจีน ได้แก่ BYD (สำนักงานใหญ่
เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง) BAIC (สำนักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง) Geely (สำนักงานใหญ่อยู่ที่  
เมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียง) และ SAIC (สำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้) โดยทั้งสี่บริษัทปัจจุบัน 
ผลิตได้จำนวนมากและมีราคาประหยัดต่อหน่วย โดยสามารถจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตไปทั่วโลก
ได้จำนวน 200,000 คัน และเมื่อปี 2562 บริษัท BYD จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 753,000 คัน 
ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากบริษัท Tesla ของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งจำหน่ายทั้งหมด 900,000 คัน) 
นอกจากนี้ ด้านการวิจัยและพัฒนา จีนถือสิทธิบัตรด้านการผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว  (fast 
charging) และแบบไร้สาย (wireless charging) มากที่สุด และปัจจุบัน จีนมีเมืองที่อยู่ใน“เมืองหลวง
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV capitals)” ทั่วโลก 14 แห่ง  

โครงสร้างของนโยบายระหว่างระดับชาติสู่ระดับภูมิภาคมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด 
ดังนี้  

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างทางนโยบาย (policy architecture) ของการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ของจีน 
ที่มา: He & Jin (2021)31 

 

 
31 He, Hui and Jin, Lingzhi, How China put nearly 5 million new energy vehicles on the road in 
one decade, ibid. 
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แผนภูมิข้างต้น ICCT ได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางนโยบายการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ของจีน โดย ICCT เห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จมี 6 ประการ ดังนี้  

1)  มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติที่ชัดเจน  จีนมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ของจีนโดยกำหนดวาระแห่งชาติ บูรณาการแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
จีน กำหนดเป้าหมายที่ละเอียดและชัดเจน ซึ่งรวมถึงขนาดตลาด อัตราการเข้าถึงของเทคโนโลยี และ
นโยบายและแหล่งงบประมาณที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นโยบาย เช่น โครงการ “สิบเมือง พันคัน” 
โครงการนำร่องอ่ืน ๆ โครงการเงินอุดหนุน การยกเว้นภาษี การกำหนดมาตรฐานล้วนมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีนี้ ทั้งนี้ โครงการ “สิบเมือง พันคัน” เมืองเซินเจิ้นอยู่ในกลุ่ม
นำร่องแรก และนครกว่างโจวอยู่ในกลุ่มที่ 232 

2)  การสอดประสานเป้าหมาย (aligned policy goals) ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 
จีนประสบปัญหาท้าทายหลายประการ ทั้งเรื่องปัญหาความมั่นคงทางน้ำมัน การเกิดปัญหาคอขวด 
(bottlenecking) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัญหามลพิษทางอากาศ และภัยคุกคามจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยยานยนต์พลังงานใหม่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
หน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องจึงพร้อมประสานงานและส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในหน่วยงาน 
และการบูรณาการของแผนการดำเนินงานทั้งห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การจำหน่าย การจดทะเบียน
และออกใบอนุญาตยานยนต์ การจัดการที่จอดรถ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

3)  การมีความร่วมมือของหลายภาคส่วน จีนได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และนักวิจัย ซึ่งความร่วมมือนี้ภาครัฐมีกำหนดทิศทางการ
วิจัยและพัฒนา ขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภค มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 

 
32 กระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงการคลังจีนประกาศนโยบาย “สิบเมือง พันคัน” เมื่อปี 2552 โดยกำหนดให้
แต่ละเมืองผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ NEV ปลีะ 1,000 คัน และใหผ้ลิตได้ 30,000 คัน ทั้งนี้ จากรายงาน “Driving 
A Green Future: A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle Development and Outlook for 
the Future” ระบุว่า เมืองที่อยู่ในกลุ่มแรกมีทั้งหมด 13 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองเซนิเจิ้น นครอู่ฮั่น 
นครหางโจว เมืองฉงช่ิง เมืองฉางชุน เมืองต้าเหลียน นครจี้หนาน นครเหอเฟย์ นครฉางซา นครคุนหมิง และ 
นครหนานฉาง สำหรับปี 2552 -2553 และต่อมา NDRC กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงวิทยาศาสตรจ์ีนไดป้ระกาศเมืองเพิ่มเติมจำนวน 7 เมือง ได้แก่ นครเทียนจิน นครไหโข่ว นครเจิ้งโจว  
เมืองเซียะเหมิน เมืองซูโจว เมืองถงัซาน และนครกว่างโจว และต่อมา ในปี 2553 กระทรวงที่เกี่ยวข้องของจีนได้
ประกาศเมือง 5 เมืองเข้าในกลุ่มที ่3 คือ นครเสิ่นหยาง นครฮูฮอต นครเฉิงตู เมืองหนานทง และเมืองเสียนหยาง 
รวมทั้งหมด 25 เมือง ซึ่งมีศักยภาพการผลติคิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลติยานยนต์ในจีนท้ังหมด ท้ังนี้ นครเซี่ยงไฮ้ 
นครฉางชุน เมืองเซินเจิ้น นครหางโจว และนครเหอเฟยเป็นเมืองทีม่ีบทบาทนำด้านการผลิตยานยนตส์่วนบุคคล
พลังงานใหม่ NEV ของจีน (forerunners)  
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ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการใช้เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
กลไกนี้มีประสิทธิผลในช่วงแรกของการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ เช่น การสาธิตการใช้เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้บริโภคยังคงลังเลที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ และภาคอุตสาหกรรมยังขาดความสนใจ  

4)  การเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศ ตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ของจีน จีนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ของจีนเอง ซึ่งภายหลัง
จากที่จีนได้ลงทุนด้านงบประมาณจำนวนมากเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบัน จีนมีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่นำหน้าทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป และมีห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์
พลังงานใหม่ที่เข้มแข็งและค่อนข้างสมบูรณ์  

5)  การมีนโยบายที่สร้างสรรค์ (innovative policies) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
จีนได้พัฒนานโยบายที่มีความสร้างสรรค์หลายนโยบาย ทั้งในส่วนของการให้สิทธิประโยชน์สำหรับ
การซื้อ การยกเว้นภาษี และการกำหนดจำนวนการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ และมาตรการที่ปรับให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงมาตรการท้องถิ่นที่เป็นเงิน และไม่ใช่เงิน  เช่น ใบอนุญาตสิทธิ
การใช้ถนน การจอดรถ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุไฟฟ้า และ “ยานยนต์ไฟฟ้าสู่
ชนบท” ซึ่งเป็นนโยบายในช่วงโควิดที่เน้นส่งเสริมการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น 

6)  ความกระตือรือร้นของเมืองต่าง ๆ (motivated cities) การนำนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติเกิดขึ้นในหน่วยงานระดับเมือง โดยเมืองต่าง ๆ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองเซินเจิ้น 
ได้พัฒนานโยบายที่เข้มแข็ง (strong policies) ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้
มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ และส่งผลให้คุณภาพทางอากาศดีขึ้น เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จ
ในการเปลี่ยนเครื่องยานยนต์ของแท็กซี่และรถโดยสารซึ่งทำให้คุณภาพอากาศในเมืองเซิ้นเจิ้นดีขึ้น33 

การลงทุนด้านงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถ่ิน 
จากประกาศการนำไปสู่การปฏิบัติโครงการนำร่องยานยนต์พลังงานใหม่และ

ประหยัดพลังงาน (Notice on Implementing Energy Saving and New Energy Vehicle Pilot 
Program) ของรัฐบาลจีน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ของยานพาหนะที่เข้าร่วมโครงการ หลักเกณฑ์ทาง
เทคนิค และจำนวนเงินอุดหนุนที่จะจัดสรร รัฐบาลจีนได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพ่ือสนับสนุน
โครงการนำร่องภายใต้ประกาศนี้ โดยเมืองในโครงการนำร่องต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสมทบ
กับงบสนับสนุนจากรัฐบาลจีนให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ และดำเนินโครงการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วย โดยมีการประมาณการณ์ว่า ระหว่างปี 2552-2559 
รัฐบาลจีนใช้งบประมาณสำหรับเงินอุดหนุนสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่จำนวน 12.6 พันล้านหยวน 

 
33 He, Hui and Jin, Lingzhi, How China put nearly 5 million new energy vehicles on the road in 
one decade, ibid.  
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(หรือ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)34 และหากพิจารณาเงินอุดหนุนสมทบจากเมืองที่อยู่ในโครงการ 
นำร่องและเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมหลายพันล้านหยวนที่ไม่ปรากฏในตัวเลขประมาณการณ์ นอกจากนี้   
ยังมีงบประมาณด้านภาษี เช่น การยกเว้นภาษียานยนต์ประจำปี เป็นต้น และงบประมาณที่จัดสรร
สำหรับการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น งบประมาณที่จีนจัดสรรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนายานยนต์พลังงาน
ใหม่ของจีนสูงกว่าที่คาดการณ์มาก35และเพ่ือดึงดูดการสนับสนุนทางการเงิน (financial support) 
รัฐบาลท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนายานยนต์พลังงาน NEV สูงกว่าเป้าหมาย
ระดับชาติของจีน เช่น เมืองเซินเจิ้นตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยานยนต์สำหรับใช้ให้บริการสาธารณะ 
(public fleet) จำนวน 9,000 คัน กรุงปักกิ่ง 5,000 คัน นครเซี่ยงไฮ้ 4,150 คัน และนครกว่างโจว 
2,600 คัน36  

นอกจากนี้ เมื่อปี 2558 รัฐบาลจีนกำหนดเป้าหมายการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาธารณะจำนวน 12,000 แห่ง และจุดอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะและอาคารบ้านพักจำนวน 4.8 ล้านจุด 
ซึ่งจะสามารถรองรับยานยนต์พลังงานใหม่ได้ 5 ล้านคันภายในปี 2563 นอกจากนี้ จีนออกพิมพ์เขียว 
(blueprint) สำหรับการสร้างเครือข่ายอัดประจุไฟฟ้าเชื่อมกับเมืองใหญ่ของจีน โดยปี 2559 เมืองที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนได้รับเงินอุดหนุนมากถึง 120 ล้านหยวน (18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)37 

บทเรียนจากการดำเนินโครงการนำร่องและการปรับนโยบายของจีน 
การดำเนินการตามโครงการนำร่อง เช่น โครงการ “สิบเมือง พันคัน” ไม่ประสบ

ความสำเร็จนัก โดยในช่วงปลายปี 2554 เมือง 25 เมืองภายใต้โครงการนี้ มีเมืองที่บรรลุเป้าหมาย
จำนวนยานยนต์ที่ให้บริการสาธารณะ (public fleet) เพียงร้อยละ 40 และในปี 2555 มีเมืองเพียง  
7 เมืองที่บรรลุเป้าหมาย 1,000 คัน และมีการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในยานยนต์สาธารณะ (public 
fleet) และยานยนต์ส่วนบุคคล เพียง 23,000 คัน และ 4,000 คัน ตามลำดับ ซึ่งจากบทเรียนของ 
การดำเนินโครงการนำร่องของจีน จีนได้รับบทเรียนที่สำคัญ คือ (1) รุ่นของยานยนต์ที่ผลิตมีจำกัด  
(2) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังไม่รับการพัฒนาเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการตลาด (3) ปัญหา

 
34 รายงาน Driving A Green Future: A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle Development 
and Outlook for the Future ของ ICCT ได้ยกตัวอยา่งเงินอุดหนุนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่จะสูงกว่าขนาด 
ที่เล็กว่า รถโดยสารแบบแบตเตอรีไ่ฟฟ้า (battery-electric bus) จะไดร้ับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนจำนวน 
500,000 หยวน (76,432 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคัน และรถโดยสารประเภทเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell bus) ไดร้ับเงิน
อุดหนุนจำนวน 600,000 หยวน (91,718 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคัน 
35 Jin, Lingzhi et al., Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle 
Development and Outlook for the Future, ibid, p.4.  
36 ibid, p.4.  
37 ibid, p.7.  
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การปกป้องอุตสาหกรรมท้องถิ่นของรัฐบาลท้องถิ่น โดยจัดซื้อยานยนต์สาธารณะที่ผลิตในพ้ืนที่ตน
เท่านั้น (4) การวิจัยและพัฒนาของบริษัทผลิตยานยนต์ดำเนินไปตามความต้องการของรัฐบาลและ
หลักเกณฑ์ทางเทคนิคมากกว่าความต้องการของตลาด และระบบนิเวศน์ของโครงสร้างอัดประจุไฟฟ้า
ยังน้อย38 นอกจากนี้ จากบทเรียนจากการดำเนินนโยบายในช่วงปี 2552-2557 ทำให้รัฐบาลจีนเลือก
พัฒนาเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (plug-in electric vehicles) ได้แก่ ยานยนต์ประเภท BEV 
ยานยนต์ประเภท PHEV และยานยนต์ประเภท FCV และไม่มียานยนต์ประเภทไฮบริดแบบปรกติ 
(conventional hybrids)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  
1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ 214 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับโครงการ 863 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปกับ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยคณะรัฐมนตรีจีนได้
ประกาศแผนพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่และประหยัดพลังงาน (Energy-Saving and New Energy 
Vehicle Development Plan (2012-2020)) กำหนดเป้าหมายการผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
แบบปลั๊กอินปีละ 5 แสนคัน ภายในปี 2558 และให้เพ่ิมเป็น 2 ล้านคันภายในปี 2563 และให้ตัวเลข
ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมรวมเป็น 5 ล้านคัน ภายในสิ ้นปี 2563 และจัดสรรเงินงบประมาณอีก  
4 พันล้านหยวน (616 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ 
รุ่นใหม ่(new models) และชิ้นส่วน 

นอกจากนี้ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมยานยนต์มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตลาด
ผู้บริโภค เช่น จีนกำหนดให้ยานยนต์ใหม่ของบริษัทใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยน้อยกว่า 5 ลิตรต่อ 100 กม. 
ภายในปี 2563 และน้อยกว่า 4 ลิตรต่อปีภายในปี 2568 และระหว่างปี 2559-2561 จีนประกาศ
ข้อจำกัดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนสำหรับยานยนต์และรถบรรทุกใหม่ส่งผลให้ผู้ผลิตยานยนต์
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกือบเป็น 0 และจีนได้ปรับแก้ไขกฎหมายอากาศ
สะอาด (Clean Air Law) โดยเพ่ิมมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ มีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น  

ปัญหาการใช้ประโยชน์จากนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ 
จีนประสบปัญหาการใช้ประโยชน์จากนโยบายสิทธิประโยชน์ โดยในปี 2559 

หน่วยงานจีนพบว่ามีบริษัทผู้ผลิตอย่างน้อย 5 บริษัท (ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรถโดยสาร) ได้รับ 
สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้อง ในช่วงปลายปี 2559 จีนจึงได้ปรับโครงสร้างของการให้สิทธิประโยชน์  

 
38 He, Hui and Jin, Lingzhi, How China put nearly 5 million new energy vehicles on the road in 
one decade, ibid, p.4.  
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เพ่ิมความเข้มงวดหลักเกณฑ์การพิจารณา (อย่างน้อย 40 รายการ) จึงจะสามารถได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลจีนได3้9  

ในช่วงต้นปี 2560 จีนลดการให้การเงินอุดหนุนโดยตรง และจีนได้ประกาศนโยบาย
ใหม่ “ระบบเครดิตสองด้าน”(new dual-credit)” ที่เริ่มในปี 2562 กำหนดสัดส่วนการผลิตยานยนต์
พลังงานใหม่ที่เพ่ิมขึ้น ควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานยานยนต์พลังงานเชื้อเพลิง โดยสามารถซื้อขาย
ระหว่างมาตรฐานได้40 ทัง้นี้ มาตรฐานดังกล่าวคล้ายคลึงกับกฎระเบียบว่าด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอน
เป็นศูนย์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Zero Emission Vehicle regulation)41 ทั้งนี้ นโยบาย
ดังกล่าวเป็นการย้ำจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับจีนจากการใช้ “ขนม (carrot)” มาเป็นการใช้ “ไม้เรียว 
(stick)”  

นอกจากนี้ จากการที่จีนได้ใช้งบประมาณจำนวน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ระหว่างปี 2553-2562 สำหรับการเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ ซึ่ งตั้งแต่ 
ปี 2557 จีนเริ่มประกาศปรับลดขนาดของเงินอุดหนุน และปี 2561 จีนประกาศนโยบายยุติการให้ 
เงินอุดหนุนสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป (phase out) เพ่ิมเติมว่า จีนจะลด 
เงินอุดหนุน (ต่อคัน) จากระดับที่กำหนดในปี 2559 ลงร้อยละ 10 สำหรับปี 2562-2563 ร้อยละ 20 
สำหรับปี 2563-2564 และร้อยละ 30 สำหรับปี 2565 และจะยุติทั้งหมดการให้เงินอุดหนุนภายหลัง
ปี 2565  

นอกจากนี้ ในปี 2561 จีนได้ประกาศยกเลิกข้อกำจัดการถือครองกรรมสิทธิ์ของ 
คนต่างชาติ (foreign ownership) ซึ่งต่อมา Tesla ได้ประกาศตั้งโรงงานที่นครเซี่ยงไฮ้ และในช่วง  
2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทยานยนต์จีน ได้แก่ Nio และ XPeng ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก42  

 
39 Jin, Lingzhi et al., Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle 
Development and Outlook for the Future, ibid, p.7.  
40 รายงาน Driving A Green Future: A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle Development 
and Outlook for the Future ของ ICCT ได้ยกตัวอยา่งเรื่อง “ระบบเครดิตสองทาง” ว่า ในกรณีที่ผู้ผลติยานยนต์
ผลิตหรือซื้อยานยนต์เช้ือเพลิงดั้งเดิม ปีละ 30,000 คัน ผู้ผลิตจะต้องสร้าง “เครดติยานยนต์พลังงานใหม่” โดย
บริษัทผู้ผลิตจะต้องใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ ICE ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือกำหนดให้บริษัทยานยนต์
ผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนยานยนต์ ICE ที่บริษัทผลติ สำหรับปี 2562 และร้อยละ 12 
สำหรับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีเครดิตไม่เพียงพอสามารถซื้อเครดติจากบริษัทที่ใช้พลังงานสะอาดกว่าได้ 
41 นโยบาย Dual Credit System เป็นผลจากความร่วมมือ 2 ปี ผู้เชี่ยวชาญจีนและมลรัฐแคลิฟอรเ์นียภายใต้
โครงการ “ห้องปฏิบัติการด้านนโยบายยานยนต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ (China-US Zero 
Emission Vehicle Policy Lab)” 
42 Jin, Lingzhi et al., Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle 
Development and Outlook for the Future, ibid.  
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ทั้งนี้ ในประเด็นยกเลิกการให้เงินอุดหนุนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่
ของจีน รายงาน Plenum China Research43 ได้ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เหตุผลที่จีนจำเป็นต้องยุติ
นโยบายเงินอุดหนุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป (phase out) เนื่องจาก (1) เงินอุดหนุนดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้
อย่างมีประสิทธิภาพนัก (2) ตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในอนาคตจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะ
พ่ึงพางบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีน44 (3) จีนอาจกำลังพิจารณาอย่างรอบด้านว่า ยานยนต์
พลังงานใหม่จำเป็นต้องใช้แร่โลหะ ได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม นิกเกิล ซึ่งปริมาณของแร่โลหะเหล่านี้
รัฐบาลจีนไม่สามารถควบคุม (4) ประเด็นการใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อวันยังไม่มากนัก และ  
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ (battery safety) เช่น เกิดปัญหาแบตเตอรี่ไหม้ ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่ม
มีกังวล รัฐบาลจีนจึงพยายามส่งเสริมสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วย นอกจากนี้ มีประเด็นความปลอดภัย
ด้านข้อมูล (data security) กรณี Tesla และจีนผ่านกฎหมายด้านความมั่นคงทางข้อมูล (Data 
Security Law) เมื่อเดือนมิถุนายน 256445  

3.1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง  
3.1.2.1  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้ง  

อุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยการผลิตยานยนต์
ประเภทต่าง ๆ และชิ้นส่วน ได้แก่ เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล และยานยนต์พลังงานใหม่ 
เครื่องยนต์มอเตอร์ ยานยนต์ดัดแปลง ยานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ (LSEV) รถราง ตัวถังยานยนต์ รถพ่วง 
และชิ้นส่วนยานยนต์  

ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของจีน 
โดยมณฑลกวางตุ้งมีบริษัทผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ รวม 876 บริษัท โดยมี
บริษัท BYD และบริษัท GAC Trumpchi เป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่เป็นแบรนด์ของตนเอง และมีบริษัท 
XPeng Motors บริษัท Denza Motors และ GAC NIO ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ 
นอกจากนี้  บริษัทผลิตยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งยังมีความร่วมมือกับบริษัทยานยนต์จาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นและยุโรป และปริมาณยานยนต์ที่ผลิตในมณฑลกวางตุ้งมีมากเป็นอันดับ 1 

 
43 Shan, Guo, China’s NEV Policies Move Beyond Subsidies, Plenum China, [Online newsletter], 19 
July 2021.  
44 ปี 2563 คณะรัฐมนตรีจีนประกาศแผนพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ระหว่างปี 2564-2578 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้
เพิ่มจำนวนยานยนต์พลังงานใหม่ในตลาดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนยานยนต์ที่มีจำหน่ายในตลาดภายในปี 2568 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2563) ซึ่งเท่ากับว่าจีนจะมียานยนต์พลังงานใหม่จำนวน 6 ล้านคัน (จาก 1.3 ล้านคันในป ี
2564) ซึ่ง หากจีนยังคงดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนต่อไป จีนจำต้องจัดสรรเงินงบประมาณจำนวนมากสำหรับ 
เงินอุดหนุนดังกล่าว 
45 Shan, Guo, ibid.  
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ของจีนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และเมื่อปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งมีรายได้ 
840,478 ล้านหยวน (121,854 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรม 176 ,835 
ล้านหยวน (25,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเมื่อปี ค.ศ. 2019 มณฑลกวางตุ้งผลิตยานยนต์ได้  
3.11 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของจำนวนยานยนต์ที่ผลิตในจีนทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ เป็น 
ยานยนตพ์ลังงานใหม่ 155,900 คัน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของจำนวนยานยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตในจีน
ทั้งหมด 

3.1.2.2  การดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของ
มณฑลกวางตุ้ง  

การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุ้งมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
นโยบายระดับชาติของจีน ได้แก่ (1) นโยบาย “สิบเมือง พันคัน” โดยในปี 2552 กระทรวงการคลัง
และกระทรวงวิทยาศาสตร์ของจีนได้กำหนดให้เมืองเซินเจิ้น อยู่ในโครงการ และในปีเดียวกัน  
ได้กำหนดให้นครกว่างโจวอยู่ในโครงการด้วย (2) จีนเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
เมื่อปี 2559 โดยจีนประกาศที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ปริมาณสูงเกินสถิติในอดีตภายใน
ปี 2573 (ค.ศ. 2030) และจะควบคุมให้ลดอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ในปี 2603 (ค.ศ. 2060)46  
(3) นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) ฉบับที่ 13 (ระหว่าง 
ปี 2559-2563) และฉบับที่ 14 ระหว่างปี 2564-2568 และ (4) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้งระหว่างปี 2556-2563 และระหว่างปี 2564-2568 (5) แผนปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ยานยนต์ระหว่างปี 2564-2568 และ (6) ประกาศของ
หน่วยงานท้องถิ่นในระดับเมือง เช่น นครกว่างโจว และเมืองเซินเจิ้น และประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1) ด้านการส่งเสริมการผลิต มณฑลกวางตุ้งได้ดำเนินการตามนโยบาย
พัฒนายานยนต์พลังงานใหม่แห่งชาติในการส่งเสริมการผลิตในมณฑลอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้าง
โรงงานการผลิต โครงการวิจัยและพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ที่เมืองในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่  
เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ (Zhuhai) ทั้งแบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และไฮบริดแบบปลั๊กอิน และ
มีการกำหนดเป้าหมาย เช่น ตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑล
กวางตุ้งระหว่างปี 2556-2563 มณฑลกวางตุ้งมีเป้าหมายจะผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ 200,000 คัน
ภายในปี 2558 (ท้ังปี 2554 มณฑลกวางตุ้งสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า 20,000 คันต่อปี) 

 
46 BBC Thai, โลกร้อน: รายงานช้ินใหม่ช้ี จีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าที่มาจากชาติที่พัฒนาแล้วทั้งหมด
รวมกัน, [ออนไลน์], 8 พฤษภาคม 2564, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com /thai/international-57022627 
[1 กันยายน 2564]. 
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และตามแผนปฏิบัติการฯ 2564-2568 มณฑลกวางตุ้งตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ 
600,000 คันภายในปี  2568 และผลักดันให้บริษัทผลิตยานยนต์อยู่ ใน Fortune Global 500 
สนับสนุนให้มีบริษัทยานยนต์ยูนิคอร์น 3-4 แห่ง และสร้างแบรนด์ยานยนต์ให้มีชื่อเสียงระดับโลก 
ยกระดับแบรนด์ GAC Trumpchi และ BYD นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งมีการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานจลน์  
อุปกรณ์ควบคุมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร กระปุกเกียร์ ระบบควบคุมไฟฟ้า และ
ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ให้สามารถแข่งขันระดับโลก และสนับสนุนการสร้างยูนิคอร์น
ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ 2-3 แห่ง 

2) ด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า มณฑลกวางตุ้งกำหนดให้ใช้
ยานยนต์ไฟฟ้ามากเป็นลำดับต้นของจีน โดยภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
กำหนดให้มีปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 50,000 คันภายในปี 2558 และต่อมาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ได้กำหนดให้ภายในปี 2563 มณฑลกวางตุ้งมีการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่
สะสมจำนวน 250,000 คัน ซ่ึงในจำนวนนี้ ต้องเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ส่วนบุคคลมากกวา่ 200,000 คัน47 
และมีการออกมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น นครกว่างโจว ให้เงินอุดหนุนจำนวน 10,000 หยวน 
สำหรับผู้ซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ และหากมีการเปลี่ยนหรือซื้อยานยนต์ใหม่ ผู้ซื้อจะได้เงินอุดหนุน
จำนวน 3,000 หยวน โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 256348 

3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) กำหนดให้ภายในปี 2554 มณฑลกวางตุ้ง
มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 65 แห่ง แท่นอัดประจุไฟฟ้ามากกว่า 2,300 แห่ง ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) เมื่อปี 2558 มณฑลกวางตุ้งมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 298 แห่ง 
และแท่นอัดประจุไฟฟ้า 22,600 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขต Pearl River Delta (PRD) และแผนยุทธศาสตร์
พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้ง (2559-2563) กำหนดให้ มณฑลกวางตุ้งมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 1,490 แห่ง 
และแท่นอัดประจุไฟฟ้า 350,000 แห่ง ภายในปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์พลังงานใหม่มณฑล
กวางตุ้ง (2564-2568) กำหนดให้ภายในปี 2568 มณฑลกวางตุ้งมีแท่นอัดประจุไฟฟ้า 1,500,000 แห่ง 

 
47 ตามตารางข้อมูลสรุป “นโยบายและมาตรการสนับสนุนการผลติและการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑล
กวางตุ้ง” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีของมณฑลกวางตุง้ และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้งระหวา่ง ปี 2556-2563 ตามนัยภาคผนวก  
48 รัฐบาลนครกว่างโจว, มาตรการนครกว่างโจวสำหรับชนะโรค COVID-19 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสำหรับทั้ง
ปี (2563), [ออนไลน์], 4 มีนาคม 2563, แหล่งที่มา: http:jt.gz.bendibao.com/news/202033/260993.shtml 
[25 สิงหาคม 2564].  



32 

 

4) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของมณฑลกวางตุ้ง ฉบับที่ 13-14 ส่งเสริมความร่วมมือด้านยานยนต์พลังงานใหม่ระหว่าง
มณฑลกวางตุ้งกับสหภาพยุโรป และแผนปฏิบัติการฯ 2564-2568 กำหนดให้มณฑลกวางตุ้งส่งเสริม 
ความร่วมมือกับบริษัทยานยนต์ข้ามชาติ เร่งพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่และเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด 
ให้กับยานยนต์ของบริษัท GAC Trumpchi บริษัท BYD และบริษัท XPeng และส่งเสริมให้บริษัท 
ยานยนต์รายใหญ่ขยายตลาดในต่างประเทศ เน้นส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึก โดยเฉพาะการลงทุน 
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการ  

3.1.3  ภาพรวมและสถานะล่าสุดของนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย  
3.1.3.1  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการพัฒนามากว่า 60 ปี ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และจักรยานยนต์ (original equipment manufacturing: OEM) รวมถึง
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 1 (first-tier supplier) และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 2 และต่ำกว่า 
(second-tier or lower supplier) จัดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน 
ในไทยและเมื่อปี 2561 ไทยสามารถผลิตยานยนต์ได้ 2,167,694 คัน ส่งผลให้ไทยมีปริมาณการผลิต
ยานยนต์ลำดับที่ 11 ของโลก ปี 2562 ไทยมีผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 26 ราย ประกอบด้วย
ผู้ผลิตรถยนต์ 18 ราย จักรยานยนต์ 8 ราย โดยเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จาก
ต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในไทยรวม 25 ราย และผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติไทย 1 ราย และมีผู้ผลิต
ชิ้นส่วนลำดับที่ 1 จำนวน 476 ราย (ร้อยละ 42 ถือหุ้นโดยต่างชาติ) และผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 2 และต่ำ
กว่า 1,210 ราย (ร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยต่างชาติ)49  

ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ไทยมีบริษัทหลายบริษัทที่ได้เริ่ม
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ได้แก่ บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเริ่มผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ประเภท BEV เมื่อปี 2561 โดยผลิตได้ 200 คันต่อปี และบริษัท EA ผลิตรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 400 คัน 
ในปี 2564 และปัจจุบัน นอกจากบริษัท FOMM และบริษัท EA แล้ว มีบริษัทต่างชาติ ได้แก่ บริษัท 
Mercedes Benz บริษัท Mine บริษัท Rich Asia บริษัท SAIC-MG บริษัท Toyota บริษัท Honda 
บริษัท Mazda บริษัท Nissan บริษัท SAMMIT บริษัท Takano บริษัท GWM บริษัท Mitsu และ
บริษัท BMW ที่ได้ผลิตหรือกำหนดช่วงเวลาเป้าหมายสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV 

 
49 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, โครงการศึกษาศักยภาพช้ินส่วนยานยนตไ์ทย เพื่อเข้าสู่
ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-Curve), (กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2563), หน้า 17.  
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ประเภท HEV และประเภท PHEV ด้วยแล้ว50 และมีบริษัทผลิตเซลล์แบตเตอรี่และแพ็คแบตเตอรี่ด้วย 
ดังความปรากฏตามนัยแผนภูมิเปรียบห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง  
ตามนัยข้อ 3.1.5  

3.1.3.2  การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย  
ไทยได้ประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อปี 2558 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ
อนาคต ซึ่ งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  (Next Generation Automotive) จัดอยู่ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) โดยไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนายานยนต์สมัยใหม่  
โดยเฉพาะยานยนต์ 4 ประเภท ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (motor driven vehicles: xEV)  
ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (plug-in hybrid electric vehicle: PHEV) ยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 
(battery electric vehicle: BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์ เชื้อเพลิง (fuel cell electric 
vehicle: FCEV) ต่อมา ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการสนับสนุน
การผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทย และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 รัฐบาลได้ให้
สัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส โดยได้ประกาศเป้าหมายจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รอ้ยละ 20-25 ภายในปี 2573 และปัจจุบัน ไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ไทยจะ “เป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก” ทั้งนี้ สถานะล่าสุดของแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย  
มีดังนี้  

1) ภาพรวมของนโยบายและมาตรการในปัจจุบัน  รัฐบาลไทยจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาวน์) และตั้งคณะอนุกรรมการที่กำกับดูแล 4 ด้าน ได้แก่ (1) การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน (2) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแบตเตอรี่เพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (3) ประเมินผลกระทบ

 
50 จากข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา ไทยมีบริษัทที่ผลิต  
ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ FOMM ผลิต BEV ตั้งแต่ 2561 Mercedes Benz จะผลิต BEV 2565 และผลิต PHEV ตั้งแต่
ปี 2562 บ. Mine จะผลิต BEV ปี 2565 Rich Asia จะผลิต BEV ปี 2565 SAIC-MG จะผลิต BEV ปี 2565 และจะ
ผลิต PHEV ปี 2563 Toyota จะผลิต BEV ปี 2566 ผลิต HEV ตั้งแต่ปี 2561 และจะผลิต PHEV ปี 2566 Honda 
จะผลิต BEV ปี 2566 ผลิต HEV ตั้ งแต่ปี  2562 Mazda จะผลิต BEV ปี  2566 HEV ปี  2565 PHEV ปี  2566 
Nissan จะผลิต BEV ปี 2566 ผลิต HEV ตั้งแต่ปี 2563 SAMMIT จะผลิต BEV ปี 2566 Takano จะผลิต BEV ปี 
2566 GWM จะผลิต BEV ปี 2567 แต่มีแผนที่จะเร่งให้เร็วขึ้นเป็น 2566 Mitsu จะผลิต BEV ปี 2569 HEV ปี 
2565 PHEV ปี 2564 BMW จะผลิต PHEV ปี 2564 
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ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ (4) การส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า ดังความละเอียดปรากฏ 

 

ภาพที่ 3 คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (2564) 

 
2) ด้านส่งเสริมการสร้างอุปทาน ปัจจุบัน BOI ให้สิทธิประโยชน์ โดยได้ให้

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ลดหย่อนนำเข้าวัตถุดิบวัสดุจำเป็นที่ไม่มีผลิตในไทยในอัตราร้อยละ 90 
เป็นเวลา 2 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) 3-8 ปี สำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 8 ปี สำหรับการลงทุนด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ไม่น้อยกว่า 
5,000 ล้านบาท และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สำหรับการลงทุนด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่ที่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สำหรับการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าแบบ PHEV ) จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี) รถสามล้อ
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี) รถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี) เรือไฟฟ้า (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี) และชิ้นส่วนหลัก
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 17 รายการ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี)51 ดังความละเอียดปรากฏตาม
ภาพแสดง ดังนี้ 

 

 
51 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลติยานพาหนะไฟฟ้า ช้ินส่วน และ
อุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า, ประกาศ ที่ 3/2564, 13 มกราคม 2564. 
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ภาพที่ 4 มาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน รอบใหม่ (BOI) 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (สิงหาคม 2564) 

 

3) เป้าหมายการผลิต มุ่งเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายปี 2568 (ค.ศ. 2025) ผลิตยานยนต์ ZEV (ส่วนบุคคล) จำนวน 225,000 คัน
ต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณการผลิตยานยนต์ส่วนบุคคล) ผลิตจักรยานยนต์จำนวน 
360,000 คันต่อปี รถโดยสาร/รถบรรทุกจำนวน 18,000 คัน เรือโดยสารจำนวน 180 ลำ และรถไฟ
ระบบราง 620 ตู้ ซึ่งมีสัดส่วนเป้าหมายแตกต่างกันไป และได้เพ่ิมเป้าหมายสำหรับยานยนต์แต่ละ
ประเภทเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2573 และ 2578 
ตามลำดับ ดังความละเอียดปรากฏตามภาพแสดง ดังนี้  

 

ภาพที่ 5 สรุปเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 
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4) ประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย อยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรการส่งเสริมอุปสงค์ โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอ
ของผู้ผลิตต่อมาตรการส่งเสริมอุปสงค์ มาตรการด้านภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การทำโครงสร้าง
พ้ืนฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า และมาตรฐานและห้องทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่ งชาติ  (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center: ATTRIC) จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนี้  

 

ภาพที่ 6 ข้อเสนอจากผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศ 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (สิงหาคม 2564) 

 
นอกจากนี้ ไทยอยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

ได้แก่ (1) ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ปตท./การไฟฟ้า เป็นหน่วยงานนำร่องในการใช้ ZEV เช่น ยานยนต์
ส่วนกลาง และยานยนต์ที่ต้องขออนุญาต (2) การเพ่ิมสิทธิประโยขน์ เพ่ือให้ต้นทุนรวมในการเป็น
เจ้าของยานยนต์ (total cost of ownership) ของ ZEV ใกล้เคียงกับ ICE (3) สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เช่น การยกเว้นค่าจดทะเบียนรายปีในช่วงแรก (3 หรือ 5 ปี) (4) สิทธิประโยชน์ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือเบี้ยประกันภัยพิเศษ อัตราค่าไฟฟ้าพิเศษสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า การลด/
ยกเว้นค่าที่จอดรถหรือค่าทางด่วน (5) อ่ืน ๆ ได้แก่ ที่จอดรถในอาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง 
หน่วยราชการ52 

 
52 ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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3.1.4  การเปรียบเทียบด้านนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้  ใน
บริบทของไทย  

จากข้อมูลตามนัยบทที่ 2 ผู้เขียนได้เปรียบเทียบจากนโยบายที่รัฐบาลมณฑล
กวางตุ้งบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12-14 ของมณฑลกวางตุ้ง ดังปรากฏ
ตามตารางเปรียบเทียบด้านนโยบายและมาตรการที่เก่ียวข้อง  

3.1.4.1.  การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ  ในระดับชาติ 
จีนจัดตั้งคณะกรรมการยานยนต์ประหยัดพลังงานและพลังงานใหม่เมื่อปี 2549 โดยประกอบไปด้วย
หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการ โดยมีประกาศที่เกี่ยวข้องกั บ 
การส่ งเสริมและพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติจะเป็นการประกาศร่วมระหว่าง
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาและปฏิรูปของจีน 53 ในส่วนของมณฑลกวางตุ้ง  
กรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศ คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาและปฏิรูป กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมพาณิชย์ และสำนักงานกำกับดูแลตลาดมณฑลกวางตุ้ง54 ในส่วนของไทย ไทยจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ ในการกำกับนโยบาย ประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

การประยุกต์ใช้กับไทย  ปัจจุบัน ไทยมีคณะกรรมการที่ครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องควรพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนและ
มณฑลกวางตุ้งเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน 

3.1.4.2.  การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน (supply-side) ในส่วนของมณฑล
กวางตุ้ง การให้เครดิตสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่กับผู้ผลิตยานยนต์ (ทั้งนี้ มีระบบการคำนวณที่
ละเอียดสำหรับแต่ละรายการ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในรายงาน Assessment of 
Electric Car Promotion Policies in Chinese Cities ที่จัดทำโดย ICCT) และมีการยกเลิกข้อจำกัด
การถือครองกรรมสิทธิ์ (foreign ownership) ในบริษัทผลิตยานยนต์ท้องถิ่นของคนต่างชาติ และ

 
53 International Council on Clean Transportation, China announced 2020-2022 subsidies for new 
energy vehicles, Policy Update [Online]. July 2020. Available from: https://theicct.org/sites/default/ 
files/publications/ China %20NEV-policyupdate-jul2020.pdf [2021, August 24]. 
54 ประกาศของกรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศ คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาและปฏิรูป กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมพาณิชย์ และสำนกังานกำกับดูแลตลาดมณฑลกวางตุ้งเรื่องแผนปฏิบตัิการสำหรับการพัฒนา
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลักดา้นยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งระหว่างปี 2564-2568 
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ยกเลิกข้อจำกัดของการร่วมทุน (joint venture) ซึ่งได้ยกเลิกในปี 256155 ในส่วนของไทย BOI มีการ
ให้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ลดหย่อนนำเข้าวัตถุดิบวัสดุจำเป็นที่ไม่มีผลิตในไทย 
ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 3-8 ปี การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี สำหรับการลงทุนด้าน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี สำหรับการลงทุนด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
และสำหรับการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ PHEV ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี) จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี) รถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี) รถโดยสาร
ไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี) เรือไฟฟ้า (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี) 
และชิ้นส่วนหลักสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 17 รายการ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี)56 

การประยุกต์ใช้ในไทย การให้สิทธิประโยชน์ของกับผู้ผลิตในรูปแบบให้
สิทธิประโยชน์ ควรมีการศึกษาความเป็นได้ ข้อดีและข้อเสียของการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบจีน 

3.1.4.3  มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (supply-side และ demand-
side) มณฑลกวางตุ้งมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการ
สาธารณะ โดยเฉพาะที่เมืองเซินเจิ้น และนครกว่างโจว ในส่วนของมณฑลกวางตุ้ง เมืองเซินเจิ้นได้
และนครกว่างโจวได้ดำเนินมาตรการ ดังนี้  

เมืองเซินเจิ้น โดยดำเนินมาตรการ 10 รายการ ดังนี้ การให้เงินอุดหนุน
กับการซื้อยานยนต์ BEV การเงินอุดหนุนกับการซื้อ PHEV การยกเว้นภาษียานยนต์ (vehicle & 
vessel tax) ส่วนลดที่จอดรถ การมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ เงินอุดหนุนสำหรับการใช้ (usage 
subsidies) การให้สิทธิประโยชน์สำหรับป้ายทะเบียนยานยนต์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) การให้สิทธิประโยชน์
กับแท็กซี่ (taxi fleet subsidies) และการให้เงินอุดหนุนสำหรับแบตเตอรี่ที่นำมาใช้อีก (battery 
recycle subsidies)  

นครกว่างโจว ได้ให้เงินอุดหนุนกับการซื้อยานยนต์ BEV การเงินอุดหนุน
กับการซื้อ PHEV การยกเว้นภาษียานยนต์ (vehicle & vessel tax) สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ 
การให้สิทธิประโยชน์สำหรับป้ายทะเบียนยานยนต์ และมีการแบ่งปันการใช้ยานยนต์57  

 
55 Jin, Lingzhi et al., Driving A Green Future, A Retrospective Review of China’s Electric Vehicle 
Development and Outlook for the Future, ibid.  
56 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลติยานพาหนะไฟฟ้า ช้ินส่วน และ
อุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า, อ้างแล้ว. 
57 He, Hui, Jin, Lingzhi, Cui, Hongyang, Zhou, Huan, Assessment of Electric Car Promotion Policies 
in Chinese Cities, White Paper, [Online], October 2018, 26. Available from: 
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ในส่วนของการให้เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อยานยนต์ไม่ว่าจะเป็น BEV 
หรือ PHEV นั้น ผู้บริโภคจะได้จากทั้งรัฐบาลจีนส่วนกลางและจากหน่วยงานท้องถิ่นที่นครกว่างโจว หรือ
เมืองเซินเจิ้น ซึ่งไม่เท่ากัน  

นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้นดำเนินนโยบายจำกัดการจดป้ายทะเบียน
ยานยนต์ ICE โดยจะต้องมีการประมูลหรือถูกล๊อตเตอรี่หรือทั้งสองกรณี ค่าประมูลป้ายทะเบียน
รถยนต์ ICE โดยเฉลี่ยอยู่ที่  22,165 หยวน สำหรับเมืองเซินเจิ้น และ 26,715 หยวน สำหรับใน 
นครกว่างโจว58 

ในส่วนของไทย ไทยมีนโยบายการจัดซื้อรถของภาครัฐและไทยอยู่               
ในระหว่างการพิจารณานโยบายการส่งเสริมการใช้ของผู้บริโภคท่ัวไป 

การประยุกต์ใช้ในไทย  มาตรการในลักษณะข้างต้นน่าจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ในไทยได้ โดยไทยควรมีคณะทำงานศึกษาการให้สิทธิประโยชน์หรือเงินอุดหนุนของจีนว่า
จะมีประโยชน์สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคไทยหรือไม่ ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ลักษณะนี้ บางรายการ 
มีสูตรการคำนวณละเอียดเช่นกัน 

3.1.4.4  การผลิตยานยนต์พลังงานใหม่/ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ BEV, PHEV, FCEV, 
ZEV ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน และยานยนต์อัจฉริยะ มณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาและผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ ได้แก่ BEV, PHEV, FCEV และพลังงานไฮโดรเจน ตามนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน และนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งที่เกี่ยวข้อง  มณฑล
กวางตุ้งมีบริษัทท้องถิ่น ได้แก่ บริษัท GAC บริษัท BYD บริษัท XPeng ซึ่งผลิตยานยนต์พลังงานใหม่
ของตนเอง และร่วมพัฒนาและผลิตยานยนต์พลังงานใหม่กับบริษัทต่างชาติ เช่น บริษัท Fiat 
Automobiles S.p.A. บริษั ท  Honda Motor บริษั ท  Mitsubishi Motors Corporation บริษั ท 
Toyota Motor มณฑลกวางตุ้ง มีเป้าหมายผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ 600,000 ภายในปี 2568 

ในส่วนของไทย ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ได้แก่ xEV, HEV, PHEV, BEV, FCEV, ZEV และไทยมีบริษัทผลิตยานยนต์หลายรายที่ได้จะผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า BEV, HEV, PHEV ได้แก่ บริษัท FOMM บริษัท Mercedes Benz บริษัท MINE บริษัท Rich Asia 
บริษัท SAIC-MG บริษัท Toyota บริษัท Honda บริษัท Mazda บริษัท Nissan บริษัท Sammit 
บริษัท Takano บริษัท GWM บริษัท Mitsu บริษัท BMW และ บริษัท Audi ระหว่าง 2561-2569 

 
https://theicct.org/publications/assessment-electric-car-promotion-policies-chinese-cities. [2021, 
August 24].  
58 He, Hui, et al., Assessment of Electric Car Promotion Policies in Chinese Cities, ibid.  
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นอกจากนี้ บริษัท Foxconn ได้ประกาศร่วมทุนกับ ปตท. จะสร้างโรงงานผลิต EV ในไทยปี 2565 
ทั้งนี้ ไทยตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ZEV ภายในปี 2568 จำนวน 225,000 คันต่อปี  

การประยุกต์ใช้ในไทย มีความร่วมมือกับบริษัทมณฑลกวางตุ้งน่าจะ
สามารถดำเนินได้ด้วยดี เนื่องจากไทยมีการลงทุนของบริษัทจากจีนเช่น บริษัท Great Wall Motors 
และ บริษัท SAIC-MG และบริษัทยานยนต์ต่างชาติอ่ืนๆ แล้ว และบริษัท Foxconn เป็นบริษัทที่มี 
การลงทุนขนาดใหญ่ที่เมืองเซินเจิ้นด้วย 

3.1.4.5  การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการอัดประจุไฟฟ้า มณฑลกวางตุ้งมี
บริษัทที่ผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้า เช่น บริษัท BYD บริษัท XPeng บริษัท China Southern Power 
Grid และบริษัท Shenzhen Car Electric Network มณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งสถานีเติมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และมณฑลกวางตุ้งมีเป้าหมายติดตั้ง 
1,500,000 แห่ง ภายในปี 2568-ไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าทั้งสาธาณะ และอาคารที่พัก และไทยมีเป้าหมายติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ 12,000 
แห่ง และสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่จำนวน 1,450 แห่ง ภายในปี 2573  

การประยุกต์ใช้ในไทย สามารถประยุกต์ใช้ได้ในไทย อย่างไรก็ดี ไทยยัง
ไม่มีสถานีเติมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

3.1.4.6  การพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
รุ่นใหม่ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับยานยนต์และเครื่องควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องควบคุมยานยนต์
ไฟฟ้าครบวงจร อุปกรณ์การชาร์จไฟพลังสูง กระปุกเกียร์ เครื่องยนต์สมรรถนะสูง ระบบควบคุมไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ไฟฟ้า และระบบการผลิตส่วนยานยนต์สำคัญที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและแม่นยำ 
มณฑลกวางตุ้งมีบริษัทที่ผลิตและวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตามนัย
แผนภาพเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุ้ง  ในส่วนของไทย ไทยมี
บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ เช่น บริษัท EA และ บริษัท GPSC ซึ่งได้เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน 
G-cell ด้วยเทคโนโลยี semisolid แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การประยุกต์ใช้ในไทย โดยที่มณฑลกวางตุ้งมีการผลิต วิจัยและพัฒนา
ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
เห็นว่า น่าจะสามารถประยุกต์กับไทยได้  

3.1.4.7  เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามความตกลงปารีส 
จีนประกาศจะลดการปล่อยนิวทรัลภายในปี 2603 (ค.ศ. 2060) และตั้งเป้าหมายที่จะให้มีการใช้
พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของจีนภายในปี 2568 มณฑลกวางตุ้ง
อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Guangdong Carbon Emissions 
Peak) ในส่วนของไทย ไทยประกาศท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 20-25 ภายในปี 2573 
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3.1.4.8  การจัดทำมาตรฐานด้านต่าง ๆ และการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง มณฑล
กวางตุ้งมีการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า บริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และมาตรการด้านอ่ืน ๆ 
(การฝึกอบรมบุคลากร) มณฑลกวางตุ้งมีการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การสร้าง
เมืองสาธิตการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในการบริ การ
สาธารณะของเมือง ในส่วนของไทย ไทยมีการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า อยู่ในระหว่างบริหาร
จัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และมาตรการด้านอ่ืน ๆ (การฝึกอบรมบุคลากร) 

3.1.5  การเปรียบเทียบเรื่องห่วงโซ่อุปทาน  
จากข้อมูลของรายงาน Sinocharged: The bright future of China’s electric 

vehicle market ของบริษัท KPMG รายงานข่าวของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของจีน และรายงานผลการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร” ตามนัยบทที่ 2 
และการสัมภาษณ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามนัยข้อ 3.2 
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ภาพที่ 7 แผนภาพเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุง้-ไทย 

ที่มา: ผู้เขียนจัดทำจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกราฟฟิกจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน
ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (2564) 
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3.1.6  สถานะความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง  
ตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้นในบทที่ 1 ว่า ที่ผ่านมา ไทยมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านนวัตกรรมกับมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้ ปัจจุบัน ไทยกับมณฑลกวางตุ้งมีโครงสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างกันอยู่แล้ว แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

3.1.6.1 กลไกภาครัฐ ทั้งสองฝ่ายมีคณะทำงานเพ่ือความร่วมมือไทยกับมณฑล
กวางตุ้ง ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือที่มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ร่วมกับรองผู้ว่าการ
มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งการประชุมของคณะทำงานทั้งหมด 5 ครั้ง ยังไม่มีความร่วมมือในด้านยานยนต์
ไฟฟ้าระหว่างกัน ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 คณะทำงานดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นระดับรัฐมนตรี โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานฝ่ายไทยและผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเป็นประธาน
ฝ่ายมณฑลกวางตุ้ง โดยจัดการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และโดยเฉพาะระหว่าง
กรอบความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao 
Greater Bay Area: GBA) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง EEC กับ GBA ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ซึ่งในบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว ข้อ 3 ได้ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือในด้านที่สำคัญต่อ
การพัฒนา เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมการผลิต 4.0 และอุตสาหกรรมดิจิทัล  
ซึ่งการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมความร่วมมือเป้าหมายด้วย  

3.1.6.2 สืบเนื่องจากนโยบายและบันทึกความเข้าใจข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สำนักงาน EEC สำนักงาน BOI ได้จัดกิจกรรมการเยือน
ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด และพบหารือระดับสูงออนไลน์ในช่วงโควิด โดยเฉพาะบริษัทเป้าหมาย 
ได้แก่ บริษัท BYD บริษัท XPeng และบริษัท Guangzhou Automobile Corporation Group 
(GAC) โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิงได้เยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท BYD 
ในเดือนกันยายน 2563 และบริษัท XPeng ในเดือนธันวาคม 2563 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2564 สถานกงสุลใหญ่  ณ นครกว่างโจว จัดการประชุมออนไลน์หัวข้อ “Thailand’s Next 
Generation Automotive” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน EEC สำนักงาน BOI เป็นต้น59 อย่างไรก็ดี 

 
59 นอกจากการประชุมทีส่ถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้จดัแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2564 สำนักงาน BOI นคร
กว่างโจว ได้จัดงานประชุมออนไลน์ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและบริษัทเป้าหมายดังกล่าวด้วย 
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ความพยายามดังกล่าว ประสบผลในแง่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย
และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป้าหมาย กรณีที่ประสบความสำเร็จ มีเพียงบริษัท BYD 
โดยยังคงแสดงความสนใจการลงทุนในไทยต่อไป (เดิม มีความสนใจอยู่แล้ว) แต่บริษัทเป้าหมายอ่ืน 
อาจจะยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร โดยไม่ได้มีการติดตามแสดงความสนใจเพ่ิมเติม  ส่วนหนึ่งอาจจะ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด และในอดีต ไทยไม่ได้มีความร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้ ดังนั้น ในชั้นนี้  
มีเพียงบริษัท BYD ที่มีสำนักงานจำหน่ายอยู่แล้ว และมีบริษัทหุ้นส่วนสำคัญ คือ บริษัท SCG และ
บริษัท สยามกลการ มอเตอร์ ขณะที่บริษัทเป้าหมายอ่ืนยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณา ส่วนบริษัท 
GAC ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการพัฒนายานยนต์พวงมาลัยขวา และสนใจขยายตลาดไปต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงภูมิภาคอาเซียน แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขณะที่บริษัท XPeng แจ้งว่าในชั้นนี้ยัง
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก 

อย่างไรก็ดี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้ร่วมกับหน่วยงานไทยที่
เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลกวางตุ้งในการจัดการประชุม
ออนไลน์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และ 20 สิงหาคม 2564 เพ่ือผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน 
ซึ่งรวมถึงด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มณฑลกวางตุ้งได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย -มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong-Thailand 
High-Level Cooperation Conference: HLCC) ครั้งที่  1 ทางออนไลน์  โดยมีนายหม่า ซิงรุ่ย  
ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานร่วม 
ซึ่งในระหว่างการหารือ ฝ่ายไทยได้ย้ำกับฝ่ายกวางตุ้งเรื่องความประสงค์ของฝ่ายไทยที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะด้วย 

3.1.6.3 กลไกความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจกับคณะกรรมการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (China Council for the Promotion of International 
Trade Guangdong: CCPIT) เพ่ือกระชับความร่วมมือในหลายด้าน เช่น นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต ความร่วมมือด้านวิจัย การพัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูล และอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
ระหว่างกัน เป็นต้น และมีสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน (Thailand-China Industrial 
Cooperation Institute)60 อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ ยังไม่มีความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างกัน 

 
60 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ, ส.อ.ท. จับมือ CCPIT มณฑลกวางตุ้งเสรมิแกร่งนวัตกรรมไทย-จีน ร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน, 14 พฤศจิกายน 2562, แหล่งที่มา: https: //www.prachachat.net/economy/news-391538 [23 
สิงหาคม 2564].  
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นอกจากนี้ มีความร่วมมือระหว่างเอกชนไทยกับภาคเอกชนมณฑลกวางตุ้ง เช่น ระหว่างบริษัท BYD 
กับบริษัท SCG และ บริษัท สยามกลการ มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น 

3.1.7  การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1.7.1 ด้านนโยบายและแนวคิดทฤษฎี เมื่อพิจารณาจากลักษณะของนโยบาย

และมาตรการของมณฑลกวางตุ้งตามนัยข้างต้นเป็นนโยบายอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนและมณฑล
กวางตุ้งดำเนินเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ โดยมีการใช้นโยบายและ
มาตรการ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ เหตุที่รัฐบาลจีนเลือกที่จะพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในมณฑลกวางตุ้งเนื่องจากเป็นมณฑลที่มี
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนดำเนินนโยบายพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่
นี้ทั่วประเทศ และสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทั้งระหว่างบริษัทจีน
ภายในประเทศ และระหว่างบริษัทจีนกับบริษัทต่างชาติ ซึ่งหากนโยบายสามารถดำเนินไปได้ดี จะทำให้
เกิดนวัตกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ที่ผ่านมา มณฑล
กวางตุ้งได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยได้ดึงดูดและส่งเสริมการลงทุนจากนอกมณฑล
และจากต่างประเทศซึ่งโดยรวมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีการลงทุนร่วมกันระหว่าง
บริษัทท้องถิ่น เช่น GAC Honda เป็นต้น  

3.1.7.2 ด้านแนวคิดความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา กรณีความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทในมณฑลกวางตุ้งกับประเทศในยุโรป เช่น กรณีบริษัท XPeng กับนอร์เวย์ และ 
ในระดับประเทศ ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องจาก
เป็นเป้าหมายที่มีร่วมกัน ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ขณะเดียวกันหน่วยงานและบริษัท  
ในมณฑลกวางตุ้งน่าจะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยด้วยเหตุผลของการสนับสนุน (support) 
การประติบัติต่างตอบแทน (reciprocity) กอปรกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่มณฑล
กวางตุ้งน่าจะพร้อมให้ความช่วยเหลือ และมณฑลกวางตุ้งมีนโยบายที่ส่งเสริมการมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศตามนัยแผนปฏิบัติการฯ 2564-2568  

 
3.2  ข้อคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์หน่วยงาน องค์กรและภาคเอกชน 

3.2.1  ข้อคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย  
จากการสัมภาษณ์ทุกหน่วยงาน องค์กรและภาคเอกชนเห็นว่า (1) ในภาพรวมด้าน

นโยบาย ไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินนโยบายพัฒนาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการดำเนินการไป
ในทางที่ดี และไทยได้เตรียมความพร้อมระบบนิเวศน์ ได้แก่ การมีศูนย์ทดสอบยางล้อและแบตเตอรี่ที่



46 

 

ใหญ่ที่สุดของอาเซียน61 ในเรื่องนี้ รศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  เห็นว่า ประเด็นสำคัญ คือ การดำเนินการตามแผนให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้62 อย่างไรก็ดี นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ ภาคเอกชนทั้งไทย จีน และบริษัทจาก
มณฑลกวางตุ้งเห็นว่า ไทยยังไม่มีนโยบายด้านการส่งเสริมการสร้างอุปสงค์หรือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
มากนัก63 และแม้ไทยกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ในเชิง
ปฏิบัติหากรัฐบาลไทยจะกำหนดมาตรการบรรลุเป้าหมายแต่ละรายการที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ยิ่ง  
โดยอาจพิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายในด้านนี้ของจีน64  

3.2.2  นโยบายพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งที่สามารถประยุกต์ใช้กับไทย  
ไทยสามารถเรียนรู้จากนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งและจีน 

ด้านอุปทานและอุปสงค์เพ่ือเพ่ิมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย เช่น ด้านอุปทาน รัฐบาลจีน
ดำเนินนโยบาย “OEM average fuel consumption and new energy vehicle credits” ทำให้
ผู้ผลิตยานยนต์เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นได้65 ด้านอุปสงค์ จีนได้ดำเนินนโยบายและมาตรการ
หลายรายการ ซึ่งถูกปรับเป็นระยะ ๆ สิทธิประโยชน์ของจีนมีทั้งที่เป็นเงินอุดหนุนและไม่ใช่เงิน ในหลาย
กรณีที่จีนผู้บริโภคนิยมแบบไม่ใช่เงิน เช่น สิทธิประโยชน์ด้านที่จอดยานยนต์ โควตาการจดทะเบียน
ยานยนต์ เป็นต้น ไทยควรพิจารณาศึกษาสิทธิประโยชน์ใดจะเหมาะกับตลาดผู้บริโภคของไทย ทั้งนี้ 
ในระยะแรกของการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ จีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
พลังงานใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือช่วยสร้างอุปสงค์ในกลุ่มผู้บริโภค ไทยอาจพิจารณาส่งเสริมด้วย
เพ่ือขยายตลาดผู้บริโภค66 นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาจำกัดการใช้ยานยนต์ ICE “เฉพาะวันเลขคู่เดียว” 
การกำหนดโควตาสำหรับการจดทะเบียนยานยนต์ ICE และการให้ เงินอุดหนุน  หรือการให้  

 
61สัมภาษณ์ พะเยาว์ คำมุข, รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 27 
กรกฎาคม 2564.  
62 สัมภาษณ์ ยศพงษ์ ลออนวล, ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาความยั่งยนื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี, 
28 กรกฎาคม 2564 
63 ประมวลจากการตอบคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ Benson Ke ผูช่้วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจำหน่ายยานยนต์
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (General Manager Assistant, Asia-Pacific Auto Sales Division) บริษัท BYD Auto 
Industry Company จำกัด, 25 กรกฎาคม 2564; สัมภาษณ์ ฐิตภิทัร ดอกไม้เทศ, ผู้จัดการ แผนกวิจัยการตลาด 
สถาบันยานยนต์, 5 สิงหาคม 2564.  
64 สัมภาษณ์ ฐิติภัทร ดอกไมเ้ทศ, ผูจ้ัดการ แผนกวิจัยการตลาด สถาบันยานยนต์, 5 สิงหาคม 2564.  
65 Written responses to interview questions, Michael Chong, Assistant to President, ASEAN region, 
Great Wall Motors Sales (Thailand) Company Limited, 27 July 2021. 
66 Interview, He, Hui, China Regional Director, International Council on Clean Transportation, 31 
August 2021. 
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สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่เก่ียวข้องแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น67 ในส่วนของการให้สิทธิประโยชน์
หรือการเงินอุดหนุนผู้บริโภค เช่น เจ้าหน้าที่กรมพาณิชย์มณฑลกวางตุ้งได้ให้ข้อคิดเห็นส่วนตัวว่า  
สิทธิประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียม 
ป้ายทะเบียนยานยนต์ เช่น สำหรับยานยนต์ Honda Accord หากจะซื้อที่นครกว่างโจว ราคา
ประมาณ 200,000 หยวน ผู้ซื้อจะต้องเสียภาษีประมาณ 10,000 หยวน และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
สำหรับป้ายทะเบียนประมาณ 20,000-30,000 หยวน นอกจากนี้ การมีนโยบายส่งเสริมการใช้ของ
ภาครัฐ เช่น กรณีการเพ่ิมสัดส่วนการใช้รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าที่นครกว่างโจว หรือการกำหนดให้
รถโดยสารสาธารณะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 100 ที่เมืองเซินเจิ้นเป็นนโยบายที่ดี นอกจากนี้ 
นโยบายรัฐบาลจีนกลางและนโยบายส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในระดับมณฑลเห็นว่า ประสบ
ความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทผลิตยานยนต์ ICE เดิม ที่มณฑลกวางตุ้ง เช่น บริษัท GAC ได้มี
โครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วย ขณะเดียวกัน มีบริษัท XPeng บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าที่มีสำนักงาน
ใหญ่ที่นครกว่างโจวประสบความสำเร็จ ในเรื่องนี้ บริษัท Deloitte China เห็นว่า การที่บริษัทผู้ผลิต
สามารถนำนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ในส่วนที่ให้กับการวิจัยและพัฒนา มาลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 
15 นั้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า68  

3.2.3  ห่วงโซ่อุปทานด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และการลงทุนจากต่างประเทศ  
จากการสัมภาษณ์หลายฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงาน

คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการลงทุน นครกว่างโจว
และภาคเอกชนไทย เห็นว่า ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่ไทยขาดหรือยังมีความต้องการการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพ่ิมเติม คือ (1) มอเตอร์ไฟฟ้า (traction motor) (2) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  
(battery management system) (3) ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (drive control unit) หรือ 
integrated control unit69 และ (4) การผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งในรายการเหล่านี้ ไทยต้องการการลงทุน
จากต่างประเทศทั้งหมดเพ่ือช่วยเสริมการสร้างห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ในส่วนของ 
การผลิตแบตเตอรี่ ไทยต้องการการลงทุนจากต่างประเทศการผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้น กลาง และ
ปลายน้ำ และให้ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต โดยในเรื่องนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่า 
การผลิตแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่ บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจะมีบริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่บริษัทดังกล่าวใช้  

 
67 Michael Chong, ibid. Benson Ke, ibid.  
68 ตอบข้อคำถามทางโทรศัพท์ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กรมพาณิชย์กวางตุง้, 25 กรกฎาคม 2564. Interview, Aaron 
Finley, Associate Director, Deloitte China, 28 July 2021.  
69 ผลการศึกษาของโครงสร้าห่วงโซอุ่ปทานของการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าของไทยของบริษัท Frost & Sullivan พบว่า 
ไทยยังขาดเซลล์แบตเตอรี่ (battery cell) กับหน่วยควบคุมแบบบูรณาการ (integrative controller units: ICU) 
ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ (battery management system: BMS) 
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(ในลักษณะห่วงโซ่อุปทานของตนเอง) ดังนั้น โดยที่ปัจจุบัน บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเข้ามาลงทุน
ในไทยแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการลงทุนของบริษัทผลิตแบตเตอรี่ค่ายจีนอีกด้วย (5) การลงทุน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ โดยในเรื่องนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเห็นว่า 
ไทยควรมีการลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย  

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน นครกว่างโจว เห็นว่า ปัจจุบัน ไทยมี
การลงทุนของบริษัท Great Wall Motors และบริษัท MG แล้ว อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่ง  
ถ้าไทยมีการลงทุนของบริษัทยานยนต์รายใหญ่แล้ว จะมีการลงทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.2.4  ความร่วมมือที่ไทยควรมีกับมณฑลกวางตุ้ง  
ในภาพรวม ทัศนะส่วนบุคคลของรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เห็นว่า ไทยน่าจะเรียนรู้แนวทางที่จีนหรือมณฑลกวางตุ้งใช้ในการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเห็นว่า ไทยพร้อมมีความร่วมมือ
กับจีนและมณฑลกวางตุ้ง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะข้อมูลด้านภาษีต่าง ๆ 
และพร้อมรับข้อเสนอแนะจากจีนและมณฑลกวางตุ้งเพ่ือประกอบการพิจารณามาตรการต่อไปใน
อนาคต70  

ในส่วนของหน่วยงานมณฑลกวางตุ ้งเห็นว่า โดยที ่มณฑลกวางตุ ้งและไทย  
มีโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ ICE เหมือนกัน จึงเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายควรแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระหว่างกันในสาขาที่สนใจร่วมกัน ในด้านนโยบายหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณามีความร่วมมือ
กับคณ ะกรรมาธิการพัฒ นาและปฏิ รูป  (Development and Reform Commission) และ 
กรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (Industry and Information Department) มณฑลกวางตุ้ง 
นอกจากนี้ ไทยอาจพิจารณาแนวทางของจีนซึ่งมีนโยบายและมาตรการสำหรับบริษัทผลิตยานยนต์ 
ที่มีการกำหนดโควตาการผลิตที่ชัดเจน มีบทลงโทษหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลง และ  
มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนสำหรับผู้บริโภค ซึ่งไทยยังมีนโยบายในส่วนนี้น้อย71  

ทั้งนี้  ภาคเอกชนไทยเห็นว่า แม้ไทยจะมีนโยบายกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นฐาน 
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยได้กำหนดมาตรการด้านภาษี มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน แต่ในด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางมาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษี ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าใดนัก หากรัฐบาลมีมาตรการเรื่องเงินอุดหนุน คล้ายกับโครงการรถคันแรก 
ให้กับผู้เลือกซื้อยานยนต์ไฟฟ้า น่าจะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศได้เป็นอย่างดี แต่ก็ควรทำควบคู่

 
70การตอบข้อคำถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 
2 สิงหาคม 2564. 
71สัมภาษณ์ ฐิตภิัทร ดอกไม้เทศ, แผนกวิจัยการตลาด สถาบันยานยนต์, 5 สิงหาคม 2564. 
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ไปกับการผลิตในประเทศด้วย มิฉะนั้น จะเป็นการนำเข้าแต่เพียงอย่างเดียว ไทยจะไม่ได้ประโยชน์
มากเท่าทีควร72 ไทยควรมีความร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต
แบตเตอรี่ ระบบการจัดเก็บแบตเตอรี่ฉุกเฉิน (battery emergency storage system) และควร
ศึกษาความร่วมมือด้านพลังงานจากไฮโดรเจนด้วย73 นอกจากนี้ สนใจที่จะมีความร่วมมือกับบริษัท
มณฑลกวางตุ้งด้านมอเตอร์และชิ้นส่วนควบคุมการขับเคลื่อน (VCU) และธุรกิจการบริหารจัดการ
แบตเตอรี่74 

3.2.5  ประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเห็นว่า ไทยควรพิจารณาเตรียมความพร้อมที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ความพร้อมของการจัดสรรพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าในอาคารที่พักอาศัย และ  
การเตรียมความพร้อมของระบบพลังงานไฟฟ้าที่บ้านพักอาศัยให้ทั่วถึง 75 (2) ความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐานของการผลิตพลังงานไฟฟ้า (power grid) เนื่องจากปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนที่เริ่ม 
มีขึ้นที่นครกว่างโจว และที่เกิดขึ้นที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เคยแจ้งข้อมูลให้กับ 
นาย Aaron Finley รองผู้อำนวยการของ Deloitte China ประจำนครกว่างโจว ทราบว่า อาจเกิดจาก
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น76 (3) ความพร้อมและความสะดวกของสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ทั้งนี้ ปัจจุบัน แท่นอัดประจุไฟฟ้าของจีนมี
จำนวน 1.75 ล้านแท่น และอัตราส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าในจีน คือ 3.5 คัน ต่อ 1 แท่น โดยมีบริษัท
ผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้าหลายแห่งที่จีนตอนกลางและจีนตอนใต้ 77 ไทยอาจพิจารณาส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนจีนในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ สถานีอัดประจุไฟฟ้า
หากมีการติดตั้งในที่ที่สะดวกต่อการใช้ของประชาชนได้จะเป็นประโยชน์ เช่น อาคารที่พักอาศัย และ
จุดที่สะดวกต่อการใช้บริการ78 อนึ่ง ประเด็นเรื่องราคาต่อหน่วยของค่าไฟฟ้า 2.6369 บาทต่อหน่วย 
โดยปรกติผู้ประกอบการไทยจะจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้มาใช้บริการประมาณ 3 บาทต่อหน่วย แต่โดยที่

 
72 สัมภาษณ์ กระสุน สกุลโพน, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนลไชน่า (กว่างโจว) จำกัด, 28 กรกฎาคม 
2564. 
73 สัมภาษณ์ วิรุธ เมฆวัฒนกุล, ผูจ้ัดการผลิตภณัฑ์ (ยานยนต์ไฟฟ้า) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 
(มหาชน), 10 สิงหาคม 2564.  
74 สัมภาษณ์ วิรุธ เมฆวัฒนกุล, อ้างแล้ว.  
75 สัมภาษณ์ ฐิติภัทร ดอกไมเ้ทศ, อ้างแล้ว.  
76 Interview, Aaron Finley, Associate Director, Deloitte China, ibid.  
77 Benson Ke, General Manager Assistant, BYD, ibid.  
78 สัมภาษณ์ ฐิติภัทร ดอกไมเ้ทศ, อ้างแล้ว. 
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ผู้ประกอบการมีต้นทุนของการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (100kW ประมาณ 1 ล้านบาท) 
ดังนั้น การจำหน่ายไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย แต่ต้นทุนเกือบ 3 บาท ทำให้ผู้ประกอบการสถานีมีกำไร
ต่อหน่วยน้อย79 

3.2.6  มาตรการด้านภาษี  
ผู้แทนของสถาบันยานยนต์ และภาคเอกชนไทย ได้แก่ นายวิรัช เมฆวัฒนากุล 

ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ เห็นว่า รัฐบาลควรลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเซลล์แบตเตอรี่  และ
แบตเตอรี่แพ็ค (battery pack) เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านนี้ โดยเฉพาะในช่วงต้น 
เนื่องจากภาคเอกชนประสงค์จะใช้ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตเซลล์แบตเตอรี่ต่อไป80 

3.2.7  ประเด็นอ่ืน ๆ  
ผู้แทนของสถาบันยานยนต์เห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ ICE 

และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้ประกอบธุรกิจด้านนี้มาเมื่อ 60 ปีก่อน การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตส่วนนี้ อาจจะไม่สามารถปรับได้ง่ายนัก รัฐบาลควร
สนับสนุนการสร้างกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่พร้อมจะเข้ามา ซึ่งน่าจะยังมีโอกาสอีกมาก  
โดยกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริม 
การสร้างบุคลากรที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มากขึ้น81 

 

  

 
79 สัมภาษณ์ วิรุธ เมฆวัฒนกุล, ผูจ้้ดการด้านผลติภณัฑ์ (ยานยนตไ์ฟฟ้า) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน), 10 สิงหาคม 2564 
80 สัมภาษณ์ วิรุธ เมฆวัฒนกุล, อ้างแล้ว. 
81 สัมภาษณ์ ฐิติภัทร ดอกไมเ้ทศ, อ้างแล้ว.  
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3.3  การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้ง อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย และความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง82 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) ของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุ้ง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มณฑลกวางตุ้งมีห่วงโซ่อุปทานเรื่องการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้าท่ีค่อนข้างสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ โดยมีท้ังบริษัท
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและวิจัยค้นคว้ายานยนต์ 
บริษัทด้านมอเตอร์และชิ้นส่วนควบคุมการขับเคลื่อน 
(VCU) และธุรกิจแบตเตอรี่และวัตถุดิบ บริษัทผลิตและ
ให้บริการอุปกรณ์ด้านการชาร์จไฟฟ้า ธุรกิจบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ และการพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ 
ไร้คนขับ  

2. มีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลจีน (ส่วนกลาง) รัฐบาล
ท้องถิ่นท้ังในส่วนของการส่งเสริมอุปสงค์และอุปทาน 
ขณะเดียวกันมีบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน อื่น ๆ พร้อม
สนับสนุน  

3. มีทำงานท่ีบูรณาการทั้งในระดับชาติ และระหว่าง
ระดับชาติกับระดับมณฑล และบูรณาการภายในมณฑล 
โดยการผลักดันนโยบายขับเคลื่อนโดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และมีแผนแม่บทระดับชาติ
และแผนแม่บทระดับมณฑลสำหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่เป็นการเฉพาะ รวมทั้ง          

มีการดำเนินการในขั้นนำไปปฏิบัติ (implementation)           
ท่ีเข้มแข็ง และมีการปรับนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

4.  มีห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยี 
5G และการวิจัยพลังงานไฮโดรเจนท่ีจะสามารถ
ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ได้ และ
อุตสาหกรรมสารสนเทศท่ีมีความม่ันคง 

5.  มีการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์หลายแห่ง โดยมี 

1. ปัญหาการแข่งขันทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา 
2. มีบริษัทใช้ประโยชน์ของเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ 

แม้จะโครงการลงทุนจะไม่ได้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ 
(ตรวจสอบข้อมูล) และในบางกรณีมีการใช้ช่องทาง          
ท่ีผิดกฎหมายในการดำเนินการขอป้ายทะเบียนยานยนต์ 
เพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนท่ีสูงขึ้น 

3. ค่าจ้างแรงงานสูง  
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่เสถียร (ปัญหาไฟฟ้า  

ไมพ่อเพียงในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564)  
5. โครงสร้างพื้นฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้าแม้มีมากแล้ว 

แต่ยังไม่เพียงพอ 
6. อุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งพึ่งพาการร่วม

ทุนกับบริษัทต่างประเทศมากเกินไป และยังไม่มีการ
พัฒนาแบรนด์รถยนต์ระดับโลก (แม้ XPeng อยู่ใน
ระหว่างการพัฒนา) มูลค่าของระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ยานยนต์อยู่ในระดับกลาง-ต่ำ 

7. ขนาดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พลังงานใหม่      
ไม่สอดคล้องกับขนาดของอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์
พลังงานใหม่ ระดับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะ
การผลิตมอเตอร์ และกระปุกเกียร์ยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก 
ความสามารถของผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือรองรับการ
ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ยังต้องปรับปรุง 

8. มณฑลกวางตุ้งยังคงต้องนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญของยาน
ยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะ เช่น ระบบควบคุม
มอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (MCU)84 ชุดควบคุมมอเตอร์รับ
ค่ามุมการหมุนของโรเตอร์จากรีโซลเวอร์และค่ากระแส
ของมอเตอร์จากเซนเซอร์วัดกระแสเพื่อสร้างสัญญาณ

 
82 ข้อมูลบางส่วนผูเ้ขียนประมวลจาก (1) รายงาน “โครงการศึกษาศักยภาพช้ินส่วนยานยนต์ไทยเพื่อเขา้สู่ห่วงโซ่
การผลิตในอุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-Curve)” จัดทำโดยกลุม่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อเสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี
งบประมาณ 2563 และ (2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
นิคมอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ท่ีเขตฮวาตู เขตพานหยู 
และ เขตหนานซา นครกว่างโจว รวมถึงเขตผิงซาน เมือง
เซินเจิ้น 

6.  มณฑลกวางตุ้งมีทรัพยากรธรรมชาติ แร่ลิเธียมไอออน83 
7.  มีตลาดผู้บริโภคท่ีนิยมยานยนต์ไฟฟ้าและพร้อมท่ีจะซ้ือ 
8.  มีบริษัทผลิตยานยนต์ท่ีมีรุ่น (model) หลากหลายและ

สามารถผลิตยานยนต์ได้จำนวนมาก  

พัลส์สำหรับขับ (IGBT)85  
9. การผลิตยานยนต์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด และ

การผลิตไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงท่ีผู้ผลิตมีกับ
รัฐบาล 

 

โอกาส อุปสรรค 
1. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้เกิด

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นท่ีต้องใช้พลังงาน
สะอาด  

2. รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ แม้จะเริ่มยกเลิก (phase out) โครงการการ
ให้สิทธิประโยชน์ แต่ยังคงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ยานยนตพ์ลังงานใหม่ต่อไป 

3. รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ (สหภาพยุโรปและบริษัทข้ามชาติ)และ
สนับสนุนการขยายตลาดไปต่างประเทศของบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ ่ 

 

1. ตลาดยานยนต์ในภาพรวมท้ังในและต่างประเทศค่อนข้าง
ซบเซา และมีแนวโน้มซบเซาต่อไป เน่ืองจากสถานการณ์
โควิดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวม 

2. มีคู่แข่งยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเข้มแข็ง เช่น Tesla และผู้บริโภค
ในมณฑลนิยม 

3.  ความเป็นไปได้ของการมีปัญหาเรื่องความมั่นคงทาง
ข้อมูล (data security)  

4. ปัญหาการแข่งขันจากบริษัทต่างชาติ ซ่ึงสืบเน่ืองจาก 
การท่ีจีนเปิดให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุน       
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 
100 สำหรับกรณีการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่                  
ซ่ึงทำให้บริษัทยานยนต์ซ่ึงรวมถึงบริษัทยานยนต์พลังงาน
ใหม่ในมณฑลกวางตุ้งต้องปรับกลยุทธ์การแข่งขัน             
เพื่อมิให้กระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของยานยนต์ 

 
84 Motor Control Unit (MCU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามที่ VCU สั่งงาน, สถาบัน
ยานยนต์, "ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น" แหล่งที่มา: 
https://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/ev/pdf/ev-Intro.pdf [25 สิงหาคม 2564]. 
83 Reuters, Tsingshan Holding Group to Invest 1.57 bln in Lithium Battery Plant, [Online], 1 April 
2021. Available from: https://www.reuters.com/article/china-tsingshan-electric-idUSL4N2LU2TR 
[25 August 2021].  
85 ชุดควบคุมมอเตอร์รับค่ามุมการหมุนของโรเตอร์จากรโีซลเวอร์และค่ากระแสของมอเตอร์จากเซนเซอร์วัดกระแส
เพื่อสร้างสญัญาณพัลสส์ำหรับการขับเคลื่อน (insulated gate bipolar transistor)เป็นส่วนประกอบของ
อินเวอร์เตอร์ (inverter) ซึ่งทำหน้าท่ีควบคุมมอเตอร์ตามสญัญานแรงบิดที่ต้องการ ตามนัยรายงาน "โครงการ
ศึกษาวิจัยถอดแบบช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า" เสนอต่อสถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ภายใต้โครงการ
ศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า ปี 2561 จัดทำโดยบริษัท สิขร 
จำกัด (ตาม https://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/ev/pdf/research/2018/โครงการศึกษาวิจัยแบบ
ยานยนตไ์ฟฟ้า.pdf) 
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โอกาส อุปสรรค 
ของยี่ห้อ/แบรนด์ของตน 

5. แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัจฉริยะ ยานยนต์                 
ท่ีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และธุรกิจยานยนต์แบ่งปัน             
เป็นความท้าทายต่อรูปแบบเดิมของตลาดยานยนต์                  
ซ่ึงรวมถึงการยุบรวมหรือควบกิจการยานยนต์ของท้ัง      
ในและต่างประเทศอาจจะทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ  
ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้ง ซ่ึงรวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ด้วย 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ICE 

และเป็นฐานการลงทุนท่ีสำคัญของบริษัทผลิตยานยนต์
ชั้นนำของโลก 

2. มีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลท้ังในส่วนของการส่งเสริม
อุปทาน และอุปสงค์ในส่วนของภาครัฐ 

3. มีท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นฐานการส่งออกไปยัง ประเทศ
ท่ี 3 ท่ีสำคัญของภูมิภาค 

4. ไทยมีแรงงานฝีมือมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ดั้งเดิมจำนวน 700,000 คน 

1. ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีไม่สมบูรณ์ หรือยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น 

2. ไทยขาดแคลนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและ
ซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. นโยบายส่งเสริมการบริโภคยังมีไม่มากนัก 
4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยยังไม่มากนัก 
5. การแข่งขันจากจีน ซ่ึงสามารถผลิตยานยนต์ได้ในราคา   

ท่ีถูกกว่า สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปท่ีมี
เทคโนโลยีในด้านยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง  

6. ไทยขาดแคลนวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
7. ไทยไม่สามารถผลิตวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตชิ้นส่วน

สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ ทำให้ต้องนำเข้า
จากต่างประเทศ ทำให้เสียเปรียบด้านต้นทุน 

8. ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยไม่มีอำนาจต่อรองกับ
ผู้ผลิตยานยนต์ซ่ึงล้วนเป็นบริษัทต่างชาติ การจัดซ้ือ
ชิ้นส่วนยานยนต์จากผู้ประกอบการไทย ทำให้เป็นไปได้
ยากในการพัฒนาตลาดชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ 

9. ไทยยังไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และ
เป้าหมายและแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย           
ยังไม่ทราบเป็นท่ีแพร่หลายในต่างประเทศ 

 

โอกาส อุปสรรค 
1. ไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 

จึงสามารถพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าได้ 
2. คนไทยมีความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

ทางสภาพภูมิอากาศมากขึ้น อุปสงค์ต่อยานยนต์ไฟฟ้า          
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

1. ยานยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูง เน่ืองจากแบตเตอรี่ต้องนำเข้า 
ไม่สอดคล้องกับกำลังซ้ือของคนไทย  

2. กระแสต่อต้านจากกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เสถียรภาพทางการเมือง 
4. ความรู้ความเข้าใจ และความต่ืนตัวของการใช้ยานยนต์
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โอกาส อุปสรรค 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์เดิมและยานยนต์ไฟฟ้า 

และยังมีความต้องการสูงขึ้น 
4. รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า มีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
ปัจจุบัน มีการลงทุนของบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น 

 
 

พลังงานไฟฟ้า ค่านิยม (เช่น ค่านิยมเรื่องเสียงของ
เครื่องยนต์) 

5. การเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตยานยนต์สามารถจัด
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าได้จากจากทั่วโลก 

6. สถานีอัดประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด  
7. ผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อม ผู้ให้บริการด้านอะไหล่

ยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่พอเพียง 
8. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งท่ีอัดประจุ wall charge และ           

การเปลี่ยนมิเตอร์ไฟในท่ีอยู่อาศัย  
9. มีการยื่นคำขอรับการส่งเสริม แต่ลงทุนจริงมีจำนวน              

ไม่มาก ส่วนหน่ึงอาจจะเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
10.ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงทางข้อมูล (data 

security)  

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ SWOT ของความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ความสัมพันธ์ไทย-จีนดี เป็นพื้นฐานท่ีดีของการมีความ

ร่วมมือ 
2. มีกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐ และ

ภาคเอกชน และมีบันทึกความเข้าใจท่ีเป็นพื้นฐานและ
กรอบให้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไปได้ 

3. มีโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ICE เหมือนกัน 
ไทยสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมยานยนต์ ICE สู่การเป็น
ยานยนต์ไฟฟ้าได้ 

4. ท้ังสองฝ่ายจะต้องดำเนินการท่ีจะต้องบรรลุตาม
เป้าหมายเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตามความตกลงปารีส  

1. เวทีพบหารือระหว่างภาคเอกขน ยังมีไม่มากนัก 
2. การขับเคลื่อนความร่วมมือยังคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่  
3. การผลักดันความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นอาจต้องรับ 

การสนับสนุนจากภาครัฐก่อน  
4. ความต่อเนื่องของการผลักดันความร่วมมือให้เป็น

รูปธรรมระหว่างทังสองฝ่าย การขับเคลื่อนโดยภาครัฐ 
5. มณฑลกวางตุ้งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเริ่มผลิตยานยนต์

พวงมาลัยขวา (บริษัท GAC) 
6. โครงสร้างระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกัน                         

การขับเคลื่อนในหลายด้านอาจจะไม่รวดเร็วตามความ
ต้องการของภาคเอกชนมณฑลกวางตุ้ง เช่น การจัดซ้ือ
ท่ีดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 

7. ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. จีนอยู่ในช่วงส่งเสริมการส่งออกยานยนต์ไปต่างประเทศ 

และปัจจัยการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
จีน  

2. บริษัทยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งยังไม่ได้มีการตั้งฐาน
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

3. ท้ังสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่จะมีความร่วมมือด้าน
นวัตกรรม โดยไทยต้องการบริษัทผลิตเซลล์แบตเตอรี่

1. การแข่งขันจากอินโดนีเซียซ่ึงมีท้ังตลาด แรงงาน และ 
แร่ธาตุ และการแข่งขันจากเวียดนาม และมาเลเซีย 

2. สถานการณ์โควิด 
3. ไทยขาดแคลนวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
4. การมีความร่วมมือกับจีนมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อ

การมีความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
ประเทศในสหภาพยุโรป  
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โอกาส อุปสรรค 
ตลอดสายการผลิต บริษัทผลิตระบบบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ บริษัทผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และบริษัทผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

4.  ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งยังไม่ได้มีกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ไทยมีบริษัท BYD และมีบริษัท
หัวเหว่ย บริษัท ZTE ของมณฑลกวางตุ้งในไทยแล้ว  
หากมีการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง ในด้านการกระชับ
ความร่วมมือกับภาครัฐ การพบหารือและโน้มน้าวบริษัท
เป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจับคู่ทาง
ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนเป้าหมาย ความร่วมมือระหว่าง
กันน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ 

5. รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต่อ
การเป็น “ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนท่ี
สำคัญของโลก” และผู้บริโภคไทยเริ่มตื่นตัว ขณะเดียวกัน 
บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าเป้าหมายมณฑลกวางตุ้งรับทราบ
แผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยมากขึ้น และทราบ
ศักยภาพยนต์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมากขึ้น 

6. มณฑลกวางตุ้งสามารถมาเริ่มพัฒนาการผลิตยานยนต์
พวงมาลัยขวาได้ในไทย 

5. ปัจจัยการแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน 

 
เมื่อพิจารณาจากตาราง SWOT ของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งมีจุดแข็งในหลายประการ โดยเฉพาะ การมี
แผนการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องตามนโยบายระดับชาติของจีน มีการนำแผนไปดำเนินการในระดับ
ปฏิบัติอย่างแข็งขัน กล่าวคือ พยายามบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่ วงการพัฒนา และในกรณีที่ 
ไม่สามารถดำเนินการได้ มีการปรับให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
มณฑลกวางตุ้งมีโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิม และอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ยานยนต์
อัจฉริยะ ยานยนต์ไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สนับสนุนการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ และปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งสนับสนุนการขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ และ
สนับสนุนการขยายตลาดไปต่างประเทศของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ กอปรกับปัจจัยการแข่งขันระหว่าง
จีนกับสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านการค้าและเทคโนโลยี ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย ไทยมีพ้ืนฐานอุตสาหกรรมยานยนต์คล้ายกับมณฑลกวางตุ้ง แต่ไทยไม่มีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ยานยนต์อัจฉริยะ ยานยนต์ไร้คนขับไม่มีห่วงโซ่อุปทานสำหรับการพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์เท่ามณฑลกวางตุ้ง แต่ไทยมีจุดแข็งเรื่องการเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่
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สำคัญของภูมิภาค และมีผู้บริโภคที่เริ่มตื่นตัว นอกจากนี้ ไทยกับมณฑลกวางตุ้งมีกลไกความร่วมมือ
ทางภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้น จึงเห็นว่า ทั้งสอง
ฝ่ายสามารถมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือร่วมกันได้ 

 
 



 

 

 
บทที่ 4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง  
มณฑลกวางตุ้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2552 โดยเฉพาะ

เมืองเซินเจิ้น และนครกว่างโจวที่อยู่ภายใต้โครงการ “สิบเมือง พันคัน” และได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ของรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12-14 ของมณฑลกวางตุ้ง แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้ง (2556 -2563) และแผนการปฏิบัติงานการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักเชิงยุทธศาสตร์ยานยนต์มณฑลกวางตุ้ง (2564-2568) เป็นต้น 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมมณฑลกวางตุ้งมีห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่
ค่อนข้างสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจีน และของโลก โดยมีทั้งบริษัทที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เช่น 
บริษัท BYD บริษัท GAC Group บริษัท XPeng บริษัทผลิตและวิจัยค้นคว้ายานยนต์ บริษัทด้าน
มอเตอร์และชิ้นส่วนควบคุมการขับเคลื่อน บริษัทแบตเตอรี่และวัตถุดิบ บริษัทผลิตและให้บริการ
อุปกรณ์ด้านการชาร์จไฟฟ้าบริษัทบริหารจัดการแบตเตอรี่ บริษัทพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์  
ไร้คนขับ ตลอดจนมีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และ
การวิจัยและพัฒนาเรื่องพลังงานไฮโดรเจนซึ่งล้วนจะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
มณฑลกวางตุ้งให้พัฒนาต่อไป และปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่กับต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป และบริษัทต่างชาติ รวมทั้ ง
สนับสนุนให้บริษัทผลิตยานยนต์รายใหญ่ขยายไปต่างประเทศด้วย 

ทั้งนี้ การอธิบายโครงสร้างการดำเนินนโยบายพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ของ
มณฑลกวางตุ้งปรากฏตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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นโยบายและแผนแม่บทพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติจีน 
- โครงการ "สิบเมือง พันคัน" 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ปี แห่งชาติจีน ฉบับที่ 11 - 14 
- แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ปี 2555 - 2563 และ 2564 - 2578 

- นโยบายการมีเครดิตสองทาง (dual credit policy) 
(เครดิตการบริโภคพลังงานเชื้อเพลิง และเครดิต) 

นโยบายและแผนพัฒนายานยนต์พลังงานใหมข่องมณฑลกวางตุง้
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ปี มณฑลกวางตุ้ง ฉบับที่ 11 - 14

- แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้งประจ าปี 2556 - 2563
- แผนปฏิบัติงานพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลกัเชิงยทุธศาสตร์ยานยนต์มณฑลกวางตุง้ ปี 2564 - 2568)

มาตรการและสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ผลิต

เงินอุดหนุนส าหรับการวิจัยและพัฒนา

มาตรการทางภาษี และไม่ใช่ภาษี

สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นเงิน (monetized)
สิทธิประโยชน์ไม่ใช่เงิน (non-monetized)

ยกเลิกข้อจ ากัดด้านการลงทุนส าหรบันักลงทุน
ต่างชาติสามารถเข้ามา joint venture ได้

มาตรการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค 

มาตรการทางภาษี และไม่ใช่ภาษี 

สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงิน (monetized) 
สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่เงิน (non-monetized)

 
ภาพที่ 8 โครงสร้างนโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนายานยนตร์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง 

 
4.1.2  สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  

ตั้งแต่ปี 2558 ไทยได้ประกาศนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ภายใต้
กลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ ICE ของไทยที่ได้พัฒนามาแล้วกว่า 
6 ทศวรรษ โดยภายหลังจากการประกาศพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
ได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพ่ือสร้างอุปทาน และสร้างอุปสงค์ โดยการกำหนดให้ภาครัฐใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า และมีนโยบายการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการเตรียมความพร้อม
ด้านกระแสพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากรด้วย อย่างไรก็ดี ไทยยังคงอยู่ในระหว่าง  
การพิจารณานโยบายส่งเสริม อุปสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภค  
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ในด้านห่วงโซ่อุปทาน ปัจจุบัน ไทยมีห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
โดยมีบริษัทที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด และมีบริษัท EA  
และมีบริษัทผลิตยานยนต์ต่างชาติอ่ืนในไทยที่ได้กำหนดเป้าหมายการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว และ
ไทยมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อ่ืน ๆ นอกจากแบตเตอรี่ บริษัทผลิตเซลล์แบตเตอรี่ และบริษัท
ผลิตแพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ไฟฟ้า แต่ ไทยยังไม่มีด้านมอเตอร์และชิ้นส่วนควบคุม 
การขับเคลื่อน บริษัทบริหารจัดการแบตเตอรี่ บริษัทพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไร้คนขับ 
และไทยยังไม่มีบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการ
สัมภาษณ์หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เอกชนไทย และภาคเอกชนมณฑลกวางตุ้ง เห็นว่า ไทยต้องการ
บริษัทผลิตเซลล์แบตเตอรี่ตลอดสายการผลิต บริษัทผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ บริษัทผลิต
มอเตอร์ไฟฟ้า และบริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยประสงค์จะ
ให้เข้ามาลงทุน ร่วมทุน และร่วมวิจัยและพัฒนา โดยเห็นว่า การเข้ามาลงทุนของจีนจะช่วยสนับสนุน
และพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้  บริษัทจีนประสงค์ที่จะใช้
ไทยเป็นฐานในการส่งออก หากสามารถตั้งฐานการผลิตในอนาคตได้ก็จะเป็นประโยชน์ 

4.1.3  การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาของมณฑลกวางตุ้งในไทย  
จีนและมณฑลกวางตุ้งมีการประกาศใช้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนต์พลังงานใหม่ที่มีความต่อเนื่อง มีแผนแม่บทในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ 
ซึ่งหากไทยมีแผนแม่บทในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟ้าให้คืบหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ จีนและมณฑลกวางตุ้งมีกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการที่เข้มงวดเรื่องการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่  

นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งมีนโยบายและมาตรการสำหรับส่งเสริมอุปทานและอุปสงค์
ทั้งที่เป็นเงินและไม่เป็นเงินที่ไทยควรพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติม และอาจพิจารณาสำหรับใช้ในไทยได้
หรือไม่เนื่องจากโครงสร้างการปกครอง โครงสร้างเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สถานะของการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยกับมณฑลกวางตุ้งมีความแตกต่างกัน เช่น การกำหนดให้รถ
โดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ เป็นยานยนต์ไฟฟ้า (ท้ังนี้ ในกรณีของมณฑลกวางตุ้ง รัฐบาลท้องถิ่น
เป็นผู้บริหารรถโดยสารสาธารณะทั้งหมด) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำป้ายทะเบียนยานยนต์ 
การจำกัดจำนวนป้ายทะเบียนยานยนต์ การประมูลและล๊อตเตอรี่ป้ายทะเบียนยานยนต์ (ควรศึกษา
เพ่ิมเติมว่าจะเหมาะสมสำหรับบริบทของไทยหรือไม่) และการให้สิทธิพิเศษในการเข้าพ้ืนที่เฉพาะยานยนต์
ไฟฟ้า เป็นต้น  
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4.1.4  สรุปผลการศึกษาการเปรียบเทียบด้านการกำหนดนโยบาย  
ในด้านนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของมณฑลกวางตุ้งและของไทย ผู้เขียน

เห็นว่า ไทยมีนโยบายในด้านการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
เช่นเดียวกับมณฑลกวางตุ้ง อย่างไรก็ดี ในส่วนของการกำหนดเป้าหมายมีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น
จำนวนยานยนต์พลังงานใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า แท่นอัดประจุไฟฟ้า เนื่องจาก
มณฑลกวางตุ้งได้เริ่มพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมด้านอุปสงค์ นั้น ไทยมีเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการจัดซื้อยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในหน่วยงาน
ของภาครัฐ แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณานโยบายส่งเสริมการใช้ของผู้บริโภค  

ตารางวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ในด้านนโยบาย ไทยมีแนวทางการพัฒนาด้านนโยบายที่เป็นไปแนวทางเดียวกับ
มณฑลกวางตุ้งแล้ว ทั้งในเรื่องนโยบายการส่งเสริมอุปทาน การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานการสร้างสถานี
อัดประจุไฟฟ้า อย่างไรก็ดี จากการศึกษาการพัฒนายานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งและจีน รวมทั้ง
ข้อเสนอของภาคเอกชนข้างต้น ผู้เขียนขอเรียนข้อคิดเห็น ดังนี้  

4.2.1.1  ประเด็นที่ไทยควรต้องพิจารณาศึกษา  
1)  ข้อดีและข้อเสียของการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิตแบบจีนและ 

มณฑลกวางตุ้ง  
2)  ข้อดีและข้อเสียของการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคแบบจีนและ

มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการหลายรายการ เช่น เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อยานยนต์ 
BEV และ PHEV เงินลดหย่อนภาษีรายปีสำหรับยานยนต์และเรือ (vehicle and vessel) เงินอุดหนุน
สำหรับการใช้ ยกเว้นค่าธรรมป้ายทะเบียนยานยนต์ ลดหย่อนค่าอัดประจุไฟฟ้า ลดหย่อนค่าจอด   
ยานยนต์ เงินอุดหนุนสำหรับการอัดประจุไฟฟ้าที่บ้านพัก ลดหย่อนค่าประกัน ยานยนต์ สิทธิพิเศษ  
ค่าผ่านทางพิเศษ สิทธิพิเศษสำหรับการใช้ถนน การใช้ยานยนต์ร่วมกัน เป็นต้น 

3)  ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่จากไฮโดรเจน  
4.2.1.2  ไทยควรผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย เช่น 

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ และการผลิตบุคลากรทั้งวิศวกร ช่างเทคนิคให้
เพียงพอสำหรับการรองรับสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซอฟต์แวร์ และ
ปัญญาประดิษฐ์  

4.2.1.3  ไทยควรพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือ 4 ฝ่าย (ภาครัฐ-อุตสาหกรรม-
มหาวิทยาลัย-นักวิจัย) ในด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ในลักษณะเดียวกับจีนให้มีผลเป็นรูปธรรม 
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เพ่ือสร้างกระแสความตื่นตัวและผลิตนักพัฒนาอุตสาหกรรมรุ่นใหม่และสร้างความต่อเนื่อง เสริม หรือ 
“รับไม้ต่อ” จากนักพัฒนาอุตสาหกรรม ICE เดิม  

4.2.1.4  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์และนโยบายการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่
ของจีน ไทย (โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง) ควรส่งเสริมความร่วมมือกับ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี นโยบายการให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย ทั้งนี้ ในส่วนของ
สหรัฐอเมริกา ควรพิจารณามีความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร และสถาบันการศึกษา เช่น (1) หน่วยงาน 
Environmental Protection Agency (2) California Energy Commission (3) International Council 
on Clean Transportation และ (4) Kleinman Center for Energy Policy มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 
เป็นต้น 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
4.2.2.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทย ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรส่งเสริม
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะกับหน่วยงานคณะกรรมาธิการ
พัฒนาและปฏิ รูป  (Development and Reform Commission) และกรมอุตสาหกรรมและ
สารสนเทศ (Industry and Information Department) เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และเรียนรู้
ประสบการณ์จากการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง การนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ การบรรลุ
เป้าหมาย การพัฒนานโยบายส่งเสริมอุปทานและอุปสงค์ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

4.2.2.2  ไทยควรกระชับความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งในสาขาในห่วงโซ่อุปทานที่ไทยยังขาดหรือมียังไม่สมบูรณ์  และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและภาคเอกชนไทยประสงค์ ได้แก่ เซลล์แบตเตอรี่ตลอดสายการผลิต 
ด้านมอเตอร์และชิ้นส่วนควบคุมการขับเคลื่อน การบริหารจัดการแบตเตอรี่ การพัฒนาระบบ
ขับเคลื่อนยานยนต์ไร้คนขับ ตลอดจนสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ไทยยังขาด ได้แก่  การผลิต
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและซอฟแวร์ที่เก่ียวข้อง  

4.2.2.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวพิจารณาพบหารือกับหน่วยงานด้านนโยบาย
ที่เก่ียวข้องของมณฑลกวางตุ้งเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ทั้งในส่วน
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค และเชิญชวนบริษัทมณฑลกวางตุ้งที่เชี่ยวชาญการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ 
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มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ โดยเป้าหมายในขั้นแรกเพ่ือเชิญเข้ามาลงทุน
หรือร่วมทุน และขั้นต่อไป คือ ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในไทยเพ่ือช่วยให้ห่วงโซ่
อุปทานของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีความสมบูรณ์ รวมทั้งหารือกับบริษัทมณฑลกวางตุ้ง 
เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพ่ือให้ไทยสามารถรักษาการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคได้ 
อนึ่ง การลงทุนของบริษัทจีนน่าจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
และต่างชาติในไทยได้ซึ่งควรจะนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมด้วย นอกจากนี้ โดยที่ปัจจุบัน มณฑล
กวางตุ้งมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ และมีปัจจัยบรรยากาศตึงเครียดของ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และแม้ไทยขาดเทคโนโลยีหลายด้าน แต่ ไทยเป็นศูนย์กลาง
การส่งออกในภูมิภาคที่สำคัญและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง ๆ ความร่วมมือระหว่างไทยกับ
มณฑลกวางตุ้งน่าจะเป็นความร่วมมือในลักษณะพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

4.2.2.4  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาจัดกิจกรรมดูงาน และเผยแพร่เรื่อง
แผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยในจีน และประเทศเป้าหมาย และจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างบริษัทไทยที่สนใจกับบริษัทมณฑลกวางตุ้งอย่างต่อเนื่อง 

4.2.2.5  อนึ่ง เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลา ผู้เขียนจึงไม่สามารถศึกษาเชิงลึกเรื่อง 
(1) การเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุปทานสำหรับผู้ผลิต และส่งเสริมอุปสงค์สำหรับ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค (2) ระดับของการพัฒนาของแต่ละองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทานของไทยและ
มณฑลกวางตุ้ง และ (3) กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนเรื่องการพัฒนายานยนต์
พลังงานใหม่ของจีนและมณฑลกวางตุ้ง ดังนั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาประเด็นเหล่านี้เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ก 
มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยปัจจุบัน 

มาตรการ การดำเนินการ 
มาตรการที่ 1 :  
การส่งเสริมการลงทุน
เพ่ือสร้างอุปทาน 
(Supply) : BOI, 
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการคลัง เป็น
หน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการ  

BOI: สิทธิประโยชน์ปี2564 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
- ลดหย่อนนำเข้าวตัถุดิบวัสดุจำเป็นท่ีไม่มีการผลิตในประเทศ ในอัตรา ร้อยละ 90 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี 
- ยกเว้น CIT 3-8 ปี สำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า สามล้อไฟฟ้า              
เรือไฟฟ้า และชิ้นส่วน Core Technology สำหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
1. รถยนต์ไฟฟ้า 

มุ่งเน้นการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรีเ่ป็นหลัก (Battery Electric Vehicles: 
BEV) แต่ให้มีการผลติรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมควบคูไ่ปด้วยกันได้ 
• กรณีที่มีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (BEV) จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล 8 ปี และหากมีการลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนากส็ามารถได้รับสิทธิเพิ่ม 
• กรณีขนาดการลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท การผลติรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 
(BEV) จะไดร้ับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รับสทิธิเพิ่มขึ้นหาก
ดำเนินการไดต้ามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เริ่มผลติรถยนต์ภายในปี 2565 มีการผลิต
ช้ินส่วนสำคัญเพิ่มเติมจากข้อกำหนดพื้นฐาน มีปริมาณการผลิตจริงมากกว่า 10,000 คัน
ต่อปี และมีการลงทุนด้านวจิัยและพัฒนา 
• ถ้ามีโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid Electric Vehicles หรือ PHEV 
ด้วย จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ท้ังนี้ต้องการผลิตช้ินส่วนรถยนตไ์ฟฟ้า
อย่างน้อย 3 ช้ิน 
2. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยจะไดร้ับสิทธิเพิม่ขึ้นหากดำเนินได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เริ่มผลิตภายในปี 2565 มีการผลติแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริม่จาก
ขั้นตอน Module มีการผลิตชิ้นสว่นสำคัญอื่นๆ เพิ่มเตมิ เช่น Traction Motor และมีการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 
3. รถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยจะไดร้ับสิทธิเพิม่ขึ้นหากดำเนินได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีการผลิตแบตเตอรีไ่ฟฟ้าที่เริม่จากขั้นตอน Module มีการผลิต
ช้ินส่วนสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Traction Motor และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 
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มาตรการ การดำเนินการ 
4. รถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยจะไดร้ับสิทธิเพิม่ขึ้นหากดำเนินได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีการผลิตแบตเตอรีไ่ฟฟ้าที่เริม่จากขั้นตอน Module มีการผลิต
ช้ินส่วนสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Traction Motor และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 
5. เรือไฟฟ้า 

กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ ที่เป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
6. ชิ้นส่วน Core Technology สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยเพิ่มเติมรายการชิ้นสว่นสำคัญอีก 4 
รายการ (จากเดิมที่มีอยู่ 13 รายการ) ได้แก่ 1. High Voltage Harness, 2. Reduction 
Gear, 3. Battery Cooling System และ 4. Regenerative Braking System 

รายละเอียดช้ินส่วน 13 รายการเดิมได้แก่ 1. Battery, 2. Traction motor, 3. Air-
condition system, 4. Battery Management Systems (BMS), 5. Drive Control 
Units (DCU), 6. On-board charger, 7. EV connector with plug and socket, 8. 
DC/DC converter, 9. Inverter, 10. Portable electric vehicle charger, 11. 
Electrical circuit breaker, 12. EV smart charging system development, 13. 
Front/rear axle for battery electric bus 

ทั้งนี้ การผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทุกประเภท ผูล้งทุนจะตอ้งเสนอแผนงาน
รวม (Package) เช่น โครงการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ โครงการผลิตแบตเตอรี่
ไฟฟ้า แผนการนำเข้าเครื่องจักรและตดิตั้ง แผนการผลิตในระยะ 1-3 ปี แผนการผลิตหรือ
จัดหาช้ินส่วนอื่นๆ และแผนการพฒันาผู้ผลิตวัตถดุิบ ในประเทศไทย (ที่มีคนไทยถือหุ้น 
ข้างมาก) เป็นต้น 
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มาตรการ การดำเนินการ 
สิทธิประโยชนภ์าษีสรรพสามิต 
- ลดหย่อนภาษสีรรพสามิตสำหรบัรถ xEV 

 
 
- รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุนได้รับยกเว้นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเป็น
เวลา 3 ปีตั้งแต่วันที ่1 ม.ค. 63-31 ธ.ค. 65 
- เมื่อวันท่ี 6 ก.ค. 64 ได้มีการออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนตโ์ดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยดัพลังงาน 
แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงาน
ไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (ฉบับท่ี 2)  
“ข้อ ๑ ใหย้กเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข ของรถยนต์
นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้ พลังงานเช้ือเพลิง
และไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟา้ (Electric Powered Vehicle) ลงวันที่ ๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 
 
“ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“โครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า” หมายความว่า โครงการส่งเสริม การผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยสําหรบัรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงาน เช้ือเพลงิและไฟฟ้า (Hybrid 
Electric Vehicle) และรถยนต์แบบพลงังานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๕/๒๕๖๐ เร่ือง นโยบายส่งเสริมการลงทุน การผลิตรถยนต์ไฟฟา้ 
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทกิจการ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม 
(Hybrid Electric Vehicles: HEV) และชิ้นส่วน กจิการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบบผสมเสียบปลั้ก (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicles: PHEV) และชิ้นส่วน และกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟา้แบบแบตเตอรี่ (Battery 
Electric Vehicles-BEV) และชิ้นส่วน หรือโครงการ ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศไทยสําหรับรถยนต์แบบผสม ที่ใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric 
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Vehicle) และรถยนต์แบบพลังงานไฟฟา้ (Electric Powered Vehicle) ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๔ เร่ือง นโยบาย ส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟา้ ชิ้นส่วน และ
อุปกรณ์สําหรับยานพาหนะไฟฟา้ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทกจิการผลิตรถยนต์ไฟฟา้ 
Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และHybrid Electric 
Vehicle (HEV)” 
  
ข้อ ๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามโครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กรณีตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๔ เร่ือง นโยบายส่งเสริมการลงทุน การผลิตยานพาหนะไฟฟ้า 
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สําหรับยานพาหนะไฟฟ้า ประเภทกิจการ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric 
Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV) ที่จะ
ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตาม (ข) ของ (๓) ของประเภทที ่๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒  
  
รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชีทา้ยกฎกระทรวงกําหนด พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ง) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่งหรือรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชที้ายกฎกระทรวงกําหนดพกิัดอัตราภาษ ีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้ 
  
๒.๑ ทําข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต ตามแบบแนบทา้ยประกาศนี้ สาํหรับรถยนต์ แบบผสมที่ใช้พลังงาน
เช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) หรือรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered 
Vehicle) ที่ขอรับสิทธิภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๒ ฉบับ โดยเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
กรมสรรพสามิต จํานวน ๑ ฉบับ และมอบให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นาํเข้า จาํนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ 
ให้สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเกบ็ภาษ ี๒ สําเนาข้อตกลง ดังกล่าวให้สํานักงานสรรพสามิตภาค 
และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทีโ่รงอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์นั้น หรือสาํนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีการ
นําเข้าตั้งอยู ่
 
๒.๒ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตาม (ข) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ 
และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่งหรือรถยนตโ์ดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชี ท้ายกฎกระทรวงกาํหนด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ง) ของ (๓) ของประเภทที ่๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่งหรือ
รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนด พกิัดอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
แบบแนบทา้ยประกาศนี้  
  
สําหรับรถยนต์แบบผสมที่ใช้ พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) หรือแบบพลังงาน
ไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ในรุ่นที่ขอรับสิทธิก่อนเริ่มการผลิตหรือนาํเข้ารถยนต์ที่ผลิตในเขต
ปลอดอากร ณ สํานักงาน สรรพสามิตพืน้ที่ที่โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์นั้นหรือสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่มีการนําเขา้ตั้งอยู่ และให้สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ดังกล่าวสาํเนาหนังสือแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวให้ผู้อํานวยการ สาํนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษ ี๒ ทราบ 
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๒.๓ ให้ถือปฏิบัติตามขอ้ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และขอ้ ๗ ของประกาศ กรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัด
พลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า 
(Electric Powered Vehicle) ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอนโุลม 
  
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

ศุลกากร: ภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน (CBU) 
จีน: 0% (ASEAN-China Free Trade Agreement) ยกเว้น: รถเมล์ไฟฟ้าที่ยังคงเสยี

ภาษีนำเข้าในอัตรา 30% ของราคา CIF 
ญี่ปุ่น: 20% (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 
เกาหลี : 40% (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
อื่นๆ : 80% (อัตราปกติ) 

สศอ. อยู่ระหว่างการออก ประกาศกำหนดกระบวนการผลติที่มีสาระสำคญัของรถโดยสาร
ไฟฟ้าใน เขต Free Zone เพื่อสนบัสนุนให้เกิดฐานการผลิตรถโดยสารในประเทศ 

มาตรการที่ 2 :  
การกระตุ้นตลาด
ภายในประเทศ 
(Demand)  

- การจัดซ้ือรถของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกจิจัดซ้ือรถไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 
20% ของรถใหม่: ที่ผ่านมาไมส่ามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจาก ราคากลางยังไมเ่อื้อ        
ในการจัดซื้อ ทั้งนี้ สงป. ได้มีการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ธันวาคม 2563) 
สำหรับรถประจำตำแหน่ง โดย เพิม่เติมคุณสมบัติขนาดมอเตอรไ์ฟฟ้า (นอกเหนือ จาก
คุณสมบัติ CC และกำลังม้า) 
- การจัดซ้ือรถเมล์ไฟฟ้าของ ขสมก.: ขสมก. ได้เสนอแผน ฟื้นฟูกิจการฯ โดยการเช่า รถ
โดยสารไฟฟ้า 2,511 คัน โดยกำหนดให้ทยอย ส่งมอบ 200 คัน/เดือน 
- การศึกษาแท็กซ่ีใช้รถพลังงานไฟฟ้า: ยังไม่มีการดำเนินการ แต่ทัง้นี้ เดือนกรกฎาคม 
2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับผูป้ระกอบการรถไฟฟ้า BTS ดำเนนิโครงการนำร่องใน 35 
วิน ในเส้นทางการวิ่งของรถไฟฟ้า BTS จำนวน 500 คัน โดยให้ผู้ขับวินนำจักรยานยนต์
ไฟฟ้าไปใช้ก่อน แล้วทยอยผ่อนกบัผู้ประกอบการรถไฟฟ้า BTS 
- โครงการนำร่องการใช้รถไฟฟ้าแบตเตอร่ี (BEV) ใน EEC และอทุยานประวัติศาสตร์: 
EEC อยู่ระหว่างจัดทำ 2 โครงการร่วมกับ 1. Toyota-เมืองพัทยา และ 2. UNIDO-
TGO  

มาตรการที่ 3 :  
การเตรียมความพร้อม
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กระทรวงพลังงานเป็น
หน่วยงานหลัก ในการ
เตรียมความพร้อมด้าน

- การต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพ้ืนที่เป้าหมาย: ปัจจุบัน (พ.ย. 2563) ภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดจ้ัดตั้งสถานีอัดประจไุฟฟ้า จำนวน 647 แห่ง ท่ัวประเทศ รวม 1,974 
หัวจ่ายไฟฟ้า 
- โครงการส่งเสริมการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ โดยใช้เงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดพื้นที่ติดตั้งให้มรีะยะห่างระหว่างสถานีภายในรัศมี
ไม่เกิน 50-70 กิโลเมตร ครอบคลมุ ทั่วประเทศ: อยู่ระหว่างการศึกษา  
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โครงสร้างพื้นฐาน 
  

- การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม: ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) มีการกำหนดอัตราคา่ไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจไุฟฟ้าของยานยนตไ์ฟฟ้า โดยใช้
อัตราค่าไฟฟ้าแบบคงที่ = 2.6369 บาท/หน่วย 

มาตรการที่ 4 :  
การจัดทำมาตรฐาน
รถยนต์ไฟฟ้า 
กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานหลักใน
การดำเนินการ 

- ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางลอ้แห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, 
Research and Innovation Center: ATTRIC) ไดเ้ปิดให้บริการเมื่อ พ.ย. 2563 
- สมอ. อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ณ ศูนย์ทดสอบ
ยางล้อและยานยนต์แห่งชาติ (ATTRIC) อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา คาดว่าจะเปิดใช้
งานได้ในช่วงปี 2564 ครอบคลุมการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน UN 
R100 (รถยนต์นั่ง) และ UN R136 (จยย. ไฟฟ้า) จำนวน 9 รายการ อาทิ การทดสอบ
ความแข็งแกร่งโครงสร้าง การลัดวงจร การชาร์จเกิน ท้ังนี้ ปัจจุบัน ศูนย์ทดสอบผลติภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ จ. ปทุมธานี สามารถทดสอบ
แบตเตอรี่ ยานยนตไ์ฟฟ้า ตาม UN R100 จำนวน 4 รายการ 
- กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม จัดหาและติดตั้ง
เครื่องมือทดสอบสำหรับการทดสอบมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งมาตรฐาน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวม 5 เครือ่ง และการจัดหาเครื่องมือทดสอบอีกจำนวน 6 เครื่อง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งครอบคลมุการทดสอบแบตเตอรี่  
ยานยนตไ์ฟฟ้า 9 รายการ 
- สมอ. มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวม 63 มอก. จัดทำแล้วเสรจ็ 45 มอก. (ประกาศใช้แล้ว 37 
มอก. ผ่าน กมอ. 8 มอก.) และอยูร่ะหว่างจัดทำ 18 มอก. โดยคาดวา่จะแล้วเสรจ็และ
ประกาศใช้ได้ทั้งหมดภายในปี 2564 

มาตรการที่ 5 :  
การบริหารจัดการ
แบตเตอร่ีใช้แล้ว 
กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานหลักใน
การดำเนินการ 
 

- กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการเรื่องการ
บริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว โดยได้มีการทำ MOU กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แล้ว 
- กระทรวงอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ 
เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางมาตรการจัดการซากรถยนต์ภายในประเทศไทย 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อให้เกิดกลไกการจดัการซากรถยนต์อย่างเป็นระบบ 
- กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงาน Recycle ยานยนต์ และส่งเสรมิการลงทุนกิจการ 
โรงงาน Recycle ซากรถและแบตเตอรี่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนา
พลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (NEDO) ซึ่งไดเ้ริม่ติดตั้งในโรงงานสาธิต 
ณ บริษัท กรีน เมทลัส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมปิน่ทอง 3 โดยเป็น
ต้นแบบการรไีซเคิลซากรถยนต์ในไทย และภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมคีวามสามารถในการ 
รีไซเคิลซากรถยนต์ ปลีะประมาณ 2,000 คัน 
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มาตรการ การดำเนินการ 
- กรมควบคุมมลพิษ พิจารณานำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส ์และซากผลิตภณัฑ์อื่น ๆ พ.ศ. .... 

มาตรการที่ 6 : 
มาตรการด้านอื่น ๆ  

- สถาบันยานยนต์ ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพบุคลากรโดยการพัฒนาบุคลากรใน 
ปี 2561-2562 รวม 500 คน 
- สศอ. ได้จัดตั้งคณะทำงาน ร่วมกับ METI ของญี่ปุ่น และสถาบันยานยนต์ เพื่อ
แลกเปลีย่นข้อมูลด้านการ พัฒนานโยบาย EV และการพัฒนามาตรฐานรถ EV และสถานี
ประจไุฟฟ้า 
- กรมการขนส่งทางบก อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงสร้างอัตราภาษีประจำปีที่เหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และเป็นเครื่องมือกำกับดูแลการขนส่งทางถนน โดย
ใช้หลักเกณฑ์ประกอบด้วย 1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรถยนต์ 2. การรักษา 
สิ่งแวดล้อม 3. การใช้ถนน 4. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน และ 5. ความเป็นธรรม 
(รถยนต์ราคาแพงรับภาระภาษีมากกว่า)  
- กรมการขนส่งทางบก เสนอให้ยกเลิกการลดหย่อนภาษสีำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที ่
ใช้งานมากกว่า 5 ปี 
- อก. โดย สปอ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำ แผนปฏิบตัิการ 5 ปี (2564-2568) 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบคุลากรเพือ่รองรับอุตสาหกรรม
ยานยนตส์มัยใหม่ เพื่อยกระดับทักษะ (Upskill) และปรับทักษะ (Reskill) ไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

 
รวบรวมข้อมูลโดย:  

ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม, สายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
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ภาคผนวก ข 
นโยบายและมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า/พลังงานใหม่ภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีของมณฑลกวางตุ้ง 
ประเภท แผนพัฒนาฉบับ12 

ปี 2554-2558  
(ค.ศ. 2011-2015) 

แผนพัฒนาฉบับ13 
ปี 2559-2563  

(ค.ศ. 2016-2020) 

แผนพัฒนาฉบับ14 
ปี 2564-2568  

(ค.ศ. 2021-2025) 
การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อสร้างอุปทาน 
(supply-side)  

- ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่ 

- พัฒนาโครงการผลติยาน
ยนต์พลังงานใหม่แบบครบ
วงจรและส่วนประกอบท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานผลิต
ยานยนต์พลังงานใหม่แบบ
ครบวงจรและแบตเตอรี่ที่
เมืองเซินเจิ้น โรงงานผลติ
ยานยนต์พลังงานใหม่ที่นคร
กว่างโจว และโรงงานผลติ
แบตเตอรีล่ิเธียมที่เมืองจไูห่ 
เป็นต้น 

- ดำเนินแผนปฏิบัติการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
มณฑลกวางตุ้ง โดยถือการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่และยานยนต์
ไฮบริดแบบปลั๊กอินเป็น
แนวทางพัฒนาสำคัญ และ
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
ผลิตยานยนต์แบบครบวงจร 

- พัฒนาเทคโนโลยีในสาขา
ยานยนต์พลังงานใหม่ให้
เทียบเท่าระดับสากล 

- ผลักดันความคืบหน้า
เทคโนโลยีแกนกลาง (core 

- ดำเนินโครงการวิจัยพเิศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำคัญดา้น
แบตเตอรี่และระบบ
พลังงานจลน์ของยานยนต์
พลังงานใหม่ 

- สร้างกลุม่อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องจักรทันสมัย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม ่

- ส่งเสริมศักยภาพด้านการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม
การผลิตที่สำคัญ 
โดยเฉพาะการพัฒนายาน
ยนต์ประหยัดพลังงานและ
ยานยนต์พลังงานใหม ่

- สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่ให้เป็น
อุตสาหกรรมใหม่ (new 
advantage industry) 

- ดำเนินโครงการส่งเสริม 
การใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ 
โดยเน้นการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่และยานยนต์
ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบรดิเชิง 
อุตสาหกรรม พัฒนา
อุตสาหกรรมส่วนประกอบ

- ส่งเสริมการใช้ยานยนต์
พลังงานใหม่และยาน
ยนต์อัจฉริยะ ยกระดับ
การวิจัยและพัฒนายาน
ยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 
พัฒนาระบบการผลติ
ส่วนยานยนตส์ำคญัที่
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และแม่นยำ  

- ส่งเสริมการใช้ยานยนต์
พลังงานใหม่และยาน
ยนต์อัจฉริยะ ส่งเสริม
ยานยนต์พลังงานใหม่ขั้น
สูง เพิ่มสัดส่วนยานยนต์
พลังงานใหม่ให้มากขึ้น 

- รองรับข้อตกลงส่งเสรมิ
การลงทุนจีน-ยุโรป 
ขยายความร่วมมือกับ
ทางยุโรปในสาขา 
ยานยนต์พลังงานใหม ่
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ประเภท แผนพัฒนาฉบับ12 
ปี 2554-2558  

(ค.ศ. 2011-2015) 

แผนพัฒนาฉบับ13 
ปี 2559-2563  

(ค.ศ. 2016-2020) 

แผนพัฒนาฉบับ14 
ปี 2564-2568  

(ค.ศ. 2021-2025) 
technology) สำคัญของ
ยานยนต์พลังงานใหม่ เช่น 
เทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่
รุ่นใหม่ และระบบการจัดการ
ที่เกี่ยวข้อง มอเตอร์และ
ระบบควบคมุที่เกี่ยวข้อง 
ระบบพลังงานจลน์ ระบบ
การประกอบแบบครบวงจร 
เป็นต้น 

- ดำเนินโครงการพิเศษการ
ประยุกต์ใช้ผลวิจัยทาง
นวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม 
โดยเน้นโครงการสาธิต
สำคัญการประยุกต์ใช้ผล
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม 
100 โครงการ อาทิ 
แบตเตอรีส่ำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า 

สำคัญต้นน้ำโดยเน้น
โครงการผลติยานยนต์
พลังงานใหม่ครบวงจร 
ส่งเสริมการพัฒนาแถบ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนสำคญั
ของยานยนต์พลังงานใหม่
บริเวณปากแม่น้ำจเูจียง 
(Pearl River Delta) และ
แถบอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบยานยนต์
พลังงานใหม่บริเวณเมืองใน
พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
จูเจียง  

- ดำเนินโครงการยานยนต์
พลังงานใหม่โดยเร่งพัฒนา
โครงการยานยนต์พลังงาน
ใหม่ครบวงจร เช่น ยาน
ยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ และ
ยานยนตไ์ฟฟ้าปลั๊กอิน
ไฮบริด เป็นต้น และ
โครงการแบตเตอรี่ลิเธยีม
ไอออนรุ่นใหม่และระบบ
การบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
เฉพาะด้าน ยานยนตไ์ฟฟ้า
ระยะสั้น ยานยนต์ไฟฟ้า
เซลเชื้อเพลิง และ
แบตเตอรีรุ่่นอนาคต 
ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สำคัญสำหรับ
ยานยนต์พลังงานใหม่ เช่น 
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
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ประเภท แผนพัฒนาฉบับ12 
ปี 2554-2558  

(ค.ศ. 2011-2015) 

แผนพัฒนาฉบับ13 
ปี 2559-2563  

(ค.ศ. 2016-2020) 

แผนพัฒนาฉบับ14 
ปี 2564-2568  

(ค.ศ. 2021-2025) 
สำหรับยานยนต์และเครื่อง
ควบคุมทีเ่กี่ยวข้อง เครื่อง
ควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าครบ
วงจร อุปกรณ์การชาร์จไฟ
พลังสูง เป็นต้น  

- ส่งเสริมการพัฒนาช้ินส่วน
สำคัญของยานยนต์
พลังงานใหม่ โดยเฉพาะ
กระปุกเกียร์ เครื่องยนต์
สมรรถนะสูง ระบบควบคมุ
ไฟฟ้า เครื่องยนตไ์ฟฟ้า 
โดยภายในปี ค.ศ.2020 
มูลค่าอุตสาหกรรมดังกล่าว
มีมูลค่า 1 ลา้นล้านหยวน 
(หรือประมาณ 145,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

- ส่งเสริมการมีความร่วมมือ
กับสหภาพยโุรปในสาขา
ยานยนต์พลังงานใหม ่

การกระตุ้นตลาด
ภายในประเทศ 
(demand-side) 

- สร้างสรรคเ์มืองสาธติการ
ประยุกต์ใช้ยานยนต์
พลังงานใหม่จำนวนหนึ่ง 
และส่งเสรมิการใช้ยานยนต์
พลังงานใหม่ในการบริการ
สาธารณะของเมือง 

- ดำเนินโครงการส่งเสริม 
การใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ 

- ส่งเสริมการยกระดับการ
บริโภคแบบดั่งเดมิ และ
สนับสนุนการใช้ยาน
ยนต์พลังงานใหม ่

การเตรียมความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐาน 

- ผลักดันการพัฒนาสถานีอดั
ประจไุฟฟ้าและสถานีก๊าซ
ไฮโดรเจนสำหรับยานยนต์
พลังงานใหม่ 

- พัฒนาระบบเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานการอัด
ประจไุฟฟ้าสำหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

- พัฒนาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าประมาณ 4,500 
แห่ง และแท่นอัดประจำ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ประมาณ 250,000 แห่ง
ภายในปี 2568 
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ประเภท แผนพัฒนาฉบับ12 
ปี 2554-2558  

(ค.ศ. 2011-2015) 

แผนพัฒนาฉบับ13 
ปี 2559-2563  

(ค.ศ. 2016-2020) 

แผนพัฒนาฉบับ14 
ปี 2564-2568  

(ค.ศ. 2021-2025) 
- ส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการอัด
ประจไุฟฟ้าสำหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ค 
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้ง (2556-2563)86 
 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศ

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้ง (2556 -2563) โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 

1.  พื้นฐานการพัฒนา 
1.1  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้งอยู่ในระดับแนวหน้าของจีน 
โดยเมื่อปี ค.ศ. 2011 อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่า 4,720 ล้านหยวน 
ซึ่งมากที่สุดในจีน โดยผลิตยานยนต์พลังงานแบตเตอรี่ได้กว่า 20,000 คัน และจำหน่ายยานยนต์
พลังงานใหม่ประเภทต่าง ๆ รวมกันว่า 7,000 คัน ในจำนวนดังกล่าวสามารถจำหน่ายยานยนต์
พลังงานแบตเตอรี่ได้มากที่สุดในจีน นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งกวางตุ้งยังสามารถผลิตแบตเตอรี่  
ลิ เธียมไอออน (Lithium-Ion Battery) กว่า 700 ล้ านแอมแปร์ -ชั่ ว โมง (Ah; Ampere-Hour) 
นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานบวกและลบ อิเล็กโตรลัยท์ (electrolytes) และ
มอเตอร์ยานยนต์ได้กว่าปีละ 25,000 ชุดซึ่งเพียงพอต่อการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ในปริมาณมาก 

1.2  ภาพรวมห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่สมบูรณ์  โดยสามารถผลิต
แบตเตอรี่ มอเตอร์ ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศไฟฟ้า พวงมาลัย เพาเวอร์ เบรก และ
แบตเตอรี่ เป็นต้น 

1.3  เทคโนโลยีได้ที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลแรกๆ 
ของจีนที่เริ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบัน มีการผลิตยานยนต์
พลังงานแบตเตอรี่ ระบบควบคุมการขับเคลื่อน  แบตเตอรี่พลังงาน ระบบการจัดการยานยนต์ 
มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ และส่วนประกอบที่เก่ียวข้องที่อยู่ในระดับแนวหน้าของจีน  

1.4  การส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ได้รับการตอบรับที่ดี  จนถึงสิ้นปี 2011 
มีผู้ใช้รถพลังงานใหม่ประมาณ 8,000 คัน ในจำนวนดังกล่าวประกอบด้วยยานยนต์พลังงานแบตเตอรี่ 
3,600 คัน ยานยนต์พลังงาน LNG 4,000 คัน รถโดยสารประจำทางไฟฟ้า 322 คัน และรถแท็กซี่
ไฟฟ้า 300 คัน  

1.5  สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รัฐบาล
มณฑลกวางตุ้งลงนามสัญญาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยานยนต์พลังงานใหม่กับบริษัท South 

 
86 http://www.china-nengyuan.com/news/92030.html 
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China Power Grid เพ่ือติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 65 แห่งซึ่งประกอบด้วยแท่นอัดประจุไฟฟ้ากว่า 
2,300 แท่น 

2.  เป้าหมายการพัฒนาและภารกิจสำคัญ 
2.1  เป้าหมายสำคัญ 

-  เป้าหมายภายในปี 2558 มณฑลกวางตุ้งมีขีดความสามารถในการผลิตยานยนต์
พลังงานใหม่มากกว่า 200,000 คันต่อปี และมียอดจำหน่ายสะสม 50,000 คัน  

-  เป้าหมายภายในปี 2563 พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานยานยนต์พลังงานใหม่
และอุตสาหกรรมผลิตที่รองรับการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ให้แล้วเสร็จ พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม่ที่มีกำลังแข่งขันระดับโลก 2-3 กลุ่ม และพัฒนามณฑลกวางตุ้งให้เป็นฐานผลิต
ยานยนต์พลังงานใหม่ระดับแนวหน้าของโลก ทั้งในด้านขนาดของอุตสาหกรรม ศักยภาพด้าน
นวัตกรรม และอิทธิพลของแบรนด์ยานยนต์ 

2.2  ภารกิจสำคัญ  
2.2.1  เร่งจัดตั้งระบบและกลไกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่  

-  คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญ สร้างระบบการผลิต การออกแบบ และ
พลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่พัฒนา
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ประยุกต์ใช้มาตรฐานและทรัพย์สินทางปัญญา เร่งสร้างระบบมาตรฐาน
ยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมการวิจัยการอัดประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ และฐานของตัวยานยนต์พลังงานใหม่ 
(chassis) ให้ได้มาตรฐานระดับชาติจีน รวมถึงการพัฒนาชุดแบตเตอรี่อัดประจุแบบเร็ว เทคโนโลยี
การใช้พลังงานและการควบคุมการปล่อยมลพิษ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ 

-  ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิต 
สร้างห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมระดับมณฑล ศูนย์วิศวกรรม และส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมระหว่างมณฑล ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มการทดสอบยานยนต์พลังงานใหม่ สนับสนุน
ให้ภาคเอกชนสร้างความร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง 

-  ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรและการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ  
ใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยและพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรที่มีความสามารถ 
ส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านยานยนต์พลังงานใหม่ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีไฟฟ้า 
วัสดุใหม่ วิศวกรรมยานยนต์ ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.2.2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่สมบูรณ์และเหมาะสม 
-  ส่งเสริมการรวมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
-  ส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์ชั้นนำ ส่งเสริมการขยายธุรกิจของบริษัท 

ในมณฑล สร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ผ่านการจดทะเบียนในต่างประเทศ หรือเข้าซื้อกิจการ  
ในต่างประเทศ 

-  ส่งเสริมการเปิดกว้างและสร้างความร่วมมือ ดึงดูดบริษัทยานยนต์ต่าง
มณฑลให้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตยานยนต์และส่วนประกอบ ส่งเสริมให้บริษัทยานยนต์ท้องถิ่นไปเปิด
ตลาดในต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับต่างมณฑล
และต่างประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ 

- ประยุกต์ใช้ผลวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมผลิต โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ สนับสนุนด้านนโยบาย สิทธิพิเศษ การเงิน และที่ดินให้
โครงการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ 

2.2.3  พัฒนาระบบให้บริการเพื่อรองรับการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ 
-  พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบสร้างสรรค์  เช่น สัญญาเช่าทาง

การเงิน (financial lease) การบริการอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนการจัดทำประกันภัย
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

-  พัฒนาระบบสนับสนุนทางการเงินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้สถาบัน
ทางการเงินท้องถิ่นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมการออกหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึง ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวม  

-  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน กำหนดมาตรฐานสำหรับแท่นอัดประจุไฟฟ้า และสนับสนุนการติดตั้งแท่นอัดประจุ
ไฟฟ้าในพ้ืนที่ชุมชน 

2.2.4  ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ 
-  ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ โดยเน้นการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่

เพ่ือให้บริการสาธารณะในเมือง ผลักดันการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ส่วนบุคคล ส่งเสริมให้หน่วยงาน
และองค์กรภาครัฐจัดซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ และส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่
ในปริมาณท่ีมากขึ้น ปรับปรุงเทคโนโลยีและลดต้นทุนการผลิต  

-  ดำเนินโครงการสาธิตการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในเมืองต่าง ๆ 
สนับสนุนให้นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองนำร่องการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติ 
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และขยายไปยังเมืองในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของมณฑลกวางตุ้งโดยเฉพาะเมืองทางด้านตะวันตกและ
ตะวันออก 

-  พัฒนาบรรยากาศที่ดีสำหรับการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ โดยการใช้  
สื่อท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต และเวทีหารือในการเผยแพร่ประโยชน์ของการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ 

3.  สาขาสำคัญในการพัฒนา  
3.1  การผลิตยานยนต์ (ทั้งคัน) 

ผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของยานยนต์พลังงานใหม่ทุกประเภท 
รวมถึงการวิจัยและสำรวจยานยนต์พลังเซลเชื้อเพลิง 

3.2  การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
-  แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการของแบตเตอรี่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซลเชื้อเพลิง และระบบกักเก็บไฮโดรเจน 
เป็นต้น 

-  มอเตอร์และและเครื่องควบคุมของยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นมอเตอร์ซิงโครนัส
ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) และโมดูล IGBT (ช่วยลดความซับซ้อนของการจัดการพลังงาน) 

-  ชุดควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า (Vehicle Control Unit) ระบบจัดการพลังงาน
ไฮบริด ระบบจัดการข้อมูลและเซ็นเซอร์ 

-  อุปกรณ์เทคนิคการส่งกำลังที่ก้าวหน้า เช่น อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (coupled 
device) มอเตอร์ลดความเร็ว (speed reducer) และเพลาไฟฟ้า (electric-axle-drive) 

-  ชิ้นส่วนพลังงานไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง เช่น พวงมาลัยไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบ
เบรกไฟฟ้า ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ 

-  เทคโนโลยีและวัสดุน้ำหนักเบา โดยเน้นวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับตัวถังและโครงรถ 
-  ชิ้นส่วนยานยนต์พลังงาน LNG เช่น ถังเก็บก๊าซ LNG เครื่องทำระเหยก๊าซ LNG 

และระบบควบคุมที่เก่ียวข้อง 
3.3  อุปกรณ์รองรับ 

-  เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า พัฒนาอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่สามารถ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ือการวัดและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาระบบและความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้า 

-  เทคโนโลยีเชื่อมต่อยานยนต์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการพัฒนาเชื่อมต่อ
ระบบข้อมูลกับพลังงาน 

-  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ติดตั้งแท่นอัดประจุไฟฟ้าตามชุมชน ย่านการค้า 
ลานจอดรถ และพ้ืนที่สาธารณะ 
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-  เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานใหม่ 

4.  มาตรการรองรับ 
4.1  นโยบายรองรับ 

-  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยสนับสนุนการขออนุญาตการผลิต
ระดับประเทศให้แก่ธุรกิจผลิตยานยนต์และผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ในมณฑลกวางตุ้ง สนับสนุน  
การทดสอบการขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานใหม่ และสนับสนุนธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนสำคัญ
พลังงานใหม่ขอสิทธิพิเศษทางภาษี เป็นต้น 

-  พัฒนาสภาพแวดล้อมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ให้สิทธิพิเศษแก่
ผู้ใช้ยานยนต์พลังงานใหม่โดยออกมาตรการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
การตรวจสภาพรถ ค่าผ่านทาง การจอดรถ เป็นต้น 

-  รัฐบาลดำเนินการจัดซื้อและการมอบเงินอุดหนุน โดยมอบสิทธิพิเศษในด้าน
โควต้าการจดทะเบียนยานยนต์คันใหม่และสนับสนุนเงินทุน รวมถึง เงินอุดหนุนในการซื้อยานยนต์
พลังงานใหม่สาธารณะและรถส่วนบุคคล  

-  ส่งเสริมการจัดการแบตเตอรี่ รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นการกำหนด
มาตรฐานการจัดเก็บ ขนส่งและผลิตแบตเตอรี่ วิจัยและส่งเสริมการนำแบตเตอรี่เก่ามาใช้ใหม่เพ่ือ  
การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4.2  การรองรับทางเงินทุน 
เพ่ิมการสนับสนุนทางการเงิน โดยจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการอัดประจุไฟฟ้า ระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่ เป็นต้น รวมถึงการร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ร่วมกันกับรัฐบาลกลางจีน 

4.3  การรองรับทางองค์กร 
-  ส่งเสริมการนำขององค์กร กระจายอำนาจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้ง

คณะทำงานเพ่ือการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่มณฑลกวางตุ้ง รวมถึงปรับปรุงและจัดทำนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่และการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ 

-  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมผลิต สนับสนุน
บริษัทผลิตยานยนต์ชั้นนำสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

-  ส่งเสริมการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลไก
การดำเนินงานเพ่ือเสริมสร้างการกำกับดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่
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ในพ้ืนที่เมืองนำร่องสาธิตการใช้รถฯ การประเมิณการมอบรางวัลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบเงิน
สนับสนุน และการดำเนินโครงการอื่นที่เก่ียวข้อง  

------------------------------------ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 

กรกฎาคม 2564 
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ภาคผนวก ง 
แผนการปฏิบัติงานการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลักเชิงยุทธศาสตร์ยานยนต์มณฑลกวางตุ้ง 

(2564-2568)87 
------------------------------ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลกวางตุ้ง 
คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนามณฑลกวางตุ้ง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลกวางตุ้ง 
กรมพาณิชย์มณฑลกวางตุ้ง และสำนักงานควบคุมและบริหารตลาดมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกันประกาศ
แผนการปฏิบัติงานการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลักเชิงยุทธศาสตร์ยานยนต์มณฑลกวางตุ้ง ประจำปี 
2564-2568  

1.  ภาพรวม 
1.1  สถานการณ์ปัจจุบัน  

-  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย การผลิตยานยนต์ 
(เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล และยานยนต์พลังงานใหม่) การผลิตเครื่องยนต์ (motor)  
การผลิตยานยนต์ดัดแปลง (modified vehicle) การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ (LSEV)  
การผลิตรถราง (tram) การผลิตตัวถังยานยนต์ (car body) และรถพ่วง (trailer) การผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์  

-  ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของจีน  
โดยมณฑลกวางตุ้งมีบริษัทผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่88 รวม 876 บริษัท โดยมี
บริษัท BYD และบริษัท GAC Trumpchi เป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่ เป็นแบรนด์ของตนเองและมีระดับ 
การพัฒนาที่ดี นอกจากนี้ ยังมีบริษัท XPeng Motors บริษัท Denza Motors89 และ GAC NIO90  
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทผลิตยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้ง
ยังมีความร่วมมือกับบริษัทยานยนต์จากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นและยุโรป โดยปริมาณยานยนต์ 
ที่ผลิตในมณฑลกวางตุ้งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี 

-  เมื่อปี ค.ศ. 2019 อุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งมีรายได้ 840,478 
ล้านหยวน (121,854 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรม 176,835 ล้านหยวน 
(25,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเมื่อปี ค.ศ. 2019 มณฑลกวางตุ้งผลิตยานยนต์ได้ 3.11 ล้านคัน  

 
87 Department of Industry and Information Technology of Guangdong Province. Available from: 
http://www.gd.gov.cn/zwgk/jhgh/content/post_3097824.html 
88 บริษัทท่ีมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวน (ประมาณ 2.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
89 บริษัท Denza เป็นบริษัทลูกของบริษัท BYD 
90 บริษัท GAC NIO เป็นบริษัทลูกของบริษัท GAC ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่เป็นหลัก 
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คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของจำนวนยานยนต์ที่ผลิตในจีนทั้งหมด โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นยานยนต์
พลังงานใหม่ 155,900 คัน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของจำนวนยานยนต์พลังงานใหม่ท่ีผลิตในจีนทั้งหมด 

1.2  จุดแข็ง  
-  อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์มีขนาดใหญ่และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้าง

สมบูรณ์ ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การออกแบบ การผลิต การขาย เป็นต้น 

-  มณฑลกวางตุ้งมีอุตสาหกรรมสารสนเทศที่มีความมั่นคง ทำให้มีความได้เปรียบ
ในการพัฒนาบูรณาการข้ามอุตสาหกรรมและความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่และ
ยานยนต์อัจฉริยะ 

-  มีการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้เกิดนิคม
อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ที่มีการรวมกลุ่มสูงโดยเฉพาะที่เขตฮวาตู เขตพานหยู และเขตหนานซา 
นครกว่างโจว รวมถึง เขตผิงซาน เมืองเซินเจิ้น 

1.3  จุดอ่อน  
-  อุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งพ่ึงพาการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ

มากเกินไป และยังไม่มีการพัฒนาแบรนด์ยานยนต์ระดับโลก มูลค่าของระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
ยานยนตอ์ยู่ในระดับกลาง-ต่ำ 

-  ขนาดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไม่สอดคล้องกับขนาดของอุตสาหกรรม
ผลิตยานยนต์ ระดับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการผลิตมอเตอร์ และกระปุกเกียร์ยังอยู่ไม่สูง 
ยังต้องปรับปรุงศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์  

-  ชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะถูกควบคุมโดยผู้อ่ืน 
ชิ้นส่วนประกอบหลัก เช่น ระบบควบคุมมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (MCU)91 ชุดควบคุมมอเตอร์รับค่ามุม
การหมุนของโรเตอร์จากรีโซลเวอร์และค่ากระแสของมอเตอร์จากเซนเซอร์วัดกระแสเพ่ือสร้าง
สัญญาณพัลส์สำหรับขับ (IGBT)92 ยังต้องนำเข้าจำนวนมาก 

1.4  อุปสรรค  
-  ภาพรวมตลาดยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มซบเซา 

 
91 Motor Control Unit (MCU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามที่ VCU สั่งงาน, สถาบัน
ยานยนต์, "ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น" https://bit.ly/2WhZvIA  
92 ชุดควบคุมมอเตอร์รับค่ามุมการหมุนของโรเตอร์จากรโีซลเวอร์และค่ากระแสของมอเตอร์จากเซนเซอร์วัดกระแส
เพื่อสร้างสญัญาณพัลสส์ำหรับการขับเคลื่อน (Insulated Gate Bipolar Transistor)เป็นส่วนประกอบของ
อินเวอร์เตอร์ (inverter)ซึ่งทำหน้าท่ีควบคุมมอเตอร์ตามสญัญาณแรงบิดที่ต้องการ, สถาบันยานยนต์, "โครงการ
ศึกษาวิจัยถอดแบบช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า", https://bit.ly/3ml7ijP  
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-  การแข่งขันจากบริษัทต่างชาติ จีนเริ่มเปิดเสรีให้ต่างชาติสามารถลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ซึ่งทำให้บริษัทยานยนต์ในมณฑลกวางตุ้ง
ต้องประปรุงกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อยานยนต์แบรนด์ท้องถิ่น 

-  แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัจฉริยะ ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
และธุรกิจยานยนต์แบ่งปัน เป็นความท้าทายต่อรูปแบบเดิมของตลาดยานยนต์ รวมถึงการยุบรวมหรือ
ควบกิจการยานยนต์ของทั้งในและต่างประเทศอาจจะทำให้เกิดความท้าทายใหม่  ๆ ต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้ง 

2.  เป้าหมาย 
2.1  ขยายขนาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในปี 2568 มณฑลกวางตุ้งจะมีรายได้

จากการจำหน่ายยานยนต์ 1.1 ล้านล้านหยวน ในจำนวนนี้ ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่าย
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ 450,000 ล้านหยวน มูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 200,000 
ล้านหยวน ผลิตยานยนต์รวมกว่า 4.3 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 16 ของปริมาณการผลิต
ยานยนต์ทั้งหมดของจีน ในจำนวนดังกล่าวเป็นการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่กว่า 600,000 คัน และ
สถานีอัดประจุไฟฟ้า 1,500,000 แห่ง  

2.2  สร้างบริษัทผลิตยานยนต์ที่มีอิทธิพลในตลาด โดยเพ่ิมบริษัทผลิตยานยนต์ 1-2 แห่ง 
ให้อยู่ในรายชื่อ Fortune Global 500 สนับสนุนให้เกิดยูนิคอร์น (Unicorn) ด้านยานยนต์ 3-4 แห่ง 
และส่งเสริมให้เกิดบริษัทผลิตยานยนต์ที่มีกำลังผลิตเกิน 1 ล้านคัน 2-3 แห่ง  

2.3  ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ให้สามารถแข่งขันระดับโลก  โดยส่งเสริม
ให้เกิดบริษัทที่มีกำลังการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปีละ 10,000 ล้านชิ้นและส่งเสริมให้เกิดยูนิคอร์นด้าน
ชิ้นส่วนยานยนต์ 2-3 แห่ง  

2.4  ส่งเสริมนวัตกรรมแพลตฟอร์มรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมด้านการผลิตและพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยด้านยานยนต์พลังงานใหม่และยาน
ยนต์อัจฉริยะ สร้างศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบยานยนต์แห่งชาติจีน และแพลตฟอร์มการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สาธารณะ 

3.  ภารกิจสำคัญ  
3.1  การเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย ยานยนต์ดั้งเดิมประหยัดพลังงาน ยานยนต์ไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า 
ยานยนต์เซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และยานยนต์อัจฉริยะ เร่งการวิจัยค้นคว้าด้านชิ้นยานยนต์ไฟฟ้า 
ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ เชื้อเพลิง วัตถุดิบแบตเตอรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับระบบอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น 
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3.2  ยกระดับแบรนด์ยานยนต์ สร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมุ่งเน้นแบรนด์
ยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ สนับสนุนการพัฒนาแบรนด์ยานยนต์ให้มีเอกลักษณ์ด้าน
การออกแบบและการดำเนินงาน ยกระดับมูลค่าของแบรนด์ GAC Trumpchi และ BYD  

3.3  ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในต่างประเทศ  กระชับ 
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทยานยนต์ข้ามชาติ  เร่งการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่และเพ่ิม 
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับยานยนต์ของบริษัท  GAC Trumpchi บริษัท  BYD และ บริษัท 
Xiaopeng Motors เร่งพัฒนาระบบกำจัดยานยนต์เก่า ระบบการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ ระบบ
บริหารจัดการแบตเตอรี่เก่า ผลักดันการนำยานยนต์เก่ากลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการปรับปรุงและนำชิ้นส่วนยานยนต์เก่ามาใช้ใหม่  

3.4  ส่งเสริมยานยนต์อัจฉริยะและสร้างพื้นที่สาธิตการใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้นครกว่างโจว
และเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตสาธิตการขับเคลื่อนยานยนต์อัจฉริยะ ส่งเสริมให้นครกว่างโจวสร้างระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับยานยนต์อัจฉริยะ และเร่งสร้างพ้ืนที่นำร่องสาธิต 
การเชื่อมต่อสัญญาณ 5G 

3.5  การพัฒนาและปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน มุ่งเน้น
การวางแผนการลงทุน และการจัดสรรที่ดินเพ่ือการลงทุนที่เหมาะสม ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้ง
ของแต่ละพ้ืนที ่ 

3.6  ส่งเสริมความเป็นสากล ใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และ
ความร่วมมือกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area) ในการ
พัฒนากลยุทธ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นสากลมากข้ึน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่
เป็นสากล และส่งเสริมให้บริษัทยานยนต์รายใหญ่ขยายตลาดในต่างประเทศ เน้นความร่วมมือเชิงลึก
มากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการ 

4.  โครงการสำคัญ 
4.1  โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรม  

-  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับบริษัทยานยนต์  มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย และบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ สร้างแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมยานยนต์
พลังงานใหม่และชิ้นส่วนยานยนต์ ดึงดูดองค์กรให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการ และโครงสร้างพ้ืนฐานจากต่างประเทศให้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ของ  มณฑลกวางตุ้ง
มากขึ้น  

-  สนับสนุนโครงการศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพระบบขับเคลื่อนยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติจีน (มณฑลกวางตุ้ง) ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
แห่งชาติจีน พัฒนาแพลตฟอร์มการบริการทางเทคโนโลยีสาธารณะและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน
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ยานยนต์พลังงานใหม่ โครงการวิจัยและพัฒนา การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานและการบ่มเพาะ
อุตสาหกรรม 

4.2  โครงการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
-  ส่งเสริมการขยายและยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์แบบดั้งเดิม 

ผลักดันความร่วมมือด้านการระหว่างบริษัทยานยนต์ระดับแนวหน้าของมณฑลกับบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์
การพัฒนา ส่งเสริมโรงงานดิจิทัล และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะ พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
วัตถุดิบ ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์และห่วงโซ่การบริการด้านการขายชิ้นส่วนยานยนต์ตามคำสั่งซื้อ
จำนวนมาก  

-  พัฒนาและขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ 
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทด้านพลังงานใหม่กับบริษัทผลิตยานยนต์ และส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่  มอเตอร์ ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และชิป
ควบคุมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

-  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เซลเชื้อเพลิ งไฮโดรเจนอย่างจริงจัง 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน ผลักดันการพัฒนาฐานการผลิตแบตเตอรี่เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในนครกว่างโจว เมืองฝอซาน 
เมืองหยุนฝู และเมืองเม่าหมิง 

-  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยานยนต์อันทันสมัย เร่งยกระดับ
และพัฒนาการบริการด้านการเงินสำหรับยานยนต์  ส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยีและการพัฒนา
ธุรกิจนำชิ้นส่วนยานยนต์เก่ากลับมาใช้ใหม ่

4.3  โครงการยกระดับแบรนด์ยานยนต์ 
-  สร้างบริษัทยานยนต์ระดับโลก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงานใหม่

อัจฉริยะโดยเฉพาะ บริษัท BYD บริษัท GAC New Energy และบริษัท XPeng Motors เพ่ือให้
สามารถแข่งขันระดับโลกได้ สนับสนุนบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์และบริการยานยนต์อัจฉริยะให้เป็น 
ยูนิคอร์น 

-  ยกระดับคุณภาพยานยนต์ สนับสนุนให้บริษัทยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน บริษัทยานยนต์พลังงานใหม่ และบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ปรับปรุงพัฒนาและยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิต และส่งเสริมระบบความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของแบตเตอรี่ 

-  ปรับปรุงระบบควบคุมมาตรฐานยานยนต์ให้สมบูรณ์ กำหนดมาตรฐานยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์แบตเตอรี่เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และยานยนต์อัจฉริยะ สนับสนุนให้นครกว่างโจวเป็น
ศูนย์กลางการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและการทดสอบการขับเคลื่อนยานยนต์อัจฉริยะ 
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4.4  โครงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ  
-  ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ ผลักดันการใช้ระบบกำหนดป้ายทะเบียน

ยานยนต์พลังงานใหม่ ผลักดันให้เมืองฝอซานและเมืองหยุนฝูเป็นเขตสาธิการใช้ยานยนต์พลังงาน
แบตเตอรี่เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ผลักดันการใช้งานยานยนต์พลังงานใหม่ในมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะรถ
ของหน่วยงานรัฐ รถโดยสารประจำทาง รถขนส่งและกระจายสินค้า รถแท็กซี่ รถเคลื่อนย้ายสินค้าใน
คลังสินค้า รถที่ใช้ในเหมือง รถที่ใช้ในท่าอากาศยาน และท่าเรือ เป็นต้น พัฒนาระบบเครือข่ายสถานี
และแท่นอัดประจุไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน พัฒนาแพลตฟอร์ม
การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลมหัต (big data) ของยานยนต์พลังงานใหม่ และปรับปรุงนโยบาย
สนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

-  ส่งเสริมการกำหนดพ้ืนที่สาธิตขับเคลื่อนยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ กำหนดและ
ปรับปรุงนโยบายรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ สนับสนุนให้เขตหนานซา 
เขตหวงผู่และเขตพานหยูเป็นพื้นที่สาธิตการขับเคลื่อนยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ  

4.5 โครงการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมยานยนต์และฐานทดสอบการใช้รถ  
-  พัฒนาสวนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมูลค่า 100,000 ล้านหยวน โดยเน้น 

การพัฒนายานยนต์ที่มีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงานมอเตอร์ แบตเตอรี่และระบบควบคุมพลังงาน 
เซนเซอร์ควบคุมยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ เป็นต้น  

-  ส่งเสริมการสร้างฐานการทดสอบยานยนต์ระดับชาติเพ่ือทดสอบคุณภาพยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์  

4.6  โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในต่างประเทศ  สนับสนุน
บริษัทยานยนต์ชั้นนำของมณฑลกวางตุ้งควบรวมและเข้าซื้อกิจการยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ 
จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านการลงทุนด้านยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะเพ่ือดึงดูดแบรนด์
ยานยนต์พลังงานใหม่ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ รวมถึงบริษัทด้านพลังงานแบตเตอรี่ ปัญญาประดิษฐ์ 
และวัสดุใหม่จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนหรือตั้งฐานการผลิต  การวิจัยและพัฒนาในมณฑล
กวางตุ้ง 

5.  มาตรการคุ้มครอง 
5.1  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มประสานงาน โดยจัดตั้งคณะทำงานขนาดเล็กเพ่ือกำหนด

แผนพัฒนา นโยบาย และโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้ง 
5.2  สนับสนุนด้านนโยบายภาพรวม  กรมการคลังมณฑลกวางตุ้งจัดสรรเงินทุน

สนับสนุนโครงการลงทุนสำคัญ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญ อำนวยความสะดวกในการจัดตั้ง
โครงการ การวางแผนการใช้ที่ดิน และการอนุมัติที่ดินสำหรับโครงการสำคัญฯ การลดหย่อนภาษี
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สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และการควบคุมต้นทุนการใช้ที่ดิน รวมถึงดำเนินมาตรการส่งเสริม
การบริโภคยานยนต์อย่างเป็นรูปธรรม 

5.3  ปรับปรุงนโยบายทางการเงิน ส่งเสริมให้สถาบันการเงินออกตราสารหนี้ (bond) 
พิเศษให้แก่บริษัทยานยนต์พลังงานใหม่และบริษัทยานยนต์อัจฉริยะ 

5.4  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ดำเนินโครงการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพขั้นสูง 
โดยเน้นสาขายานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์ อัจฉริยะ  ส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกกับ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 
ยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะในสถานศึกษา  

5.5  ส่งเสริมบทบาทของสมาคม/องค์กรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาคมหรือองค์กรด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

------------------------------ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 

สิงหาคม 2564 
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ภาคผนวก จ 
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

 
1.  หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้  
1.1  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

นางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม93แจ้งว่า 
ปัจจุบัน (ก) ไทยอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำแผนแม่บทของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ออกประกาศและนโยบายรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหลายฉบับแล้ว นอกจากนี้  
ไทยได้เตรียมความพร้อมระบบนิเวศ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบยางล้อและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน
ทั้งนี้ ต่อประเด็นสาขาความร่วมมือที่ไทยประสงค์จะร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้ง ในความเห็นส่วนตัว
ประสงค์ที่จะเรียนรู้แนวทางที่จีนหรือมณฑลกวางตุ้งส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (2) ต่อประเด็นด้านห่วงโซ่อุปทานด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าใดของไทยที่ยังขาด และ
ประสงค์จะได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน (มณฑลกวางตุ้ง ในเรื่องนี้ เห็นว่า ชิ้นส่วน
ของยานยนต์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนและต้องการผู้ลงทุนผลิต เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า (traction motor) ระบบ
จัดการแบตเตอรี่ (battery management system) และระบบควบคุมการขับเคลื่อน (drive 
control unit) นอกจากนี้ ไทยต้องการลงทุนในเรื่องการผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ำและใช้ไทยเป็น
ฐานการผลิต ทั้งนี้ การผลิตแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่ บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจะมีบริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่
บริษัทดังกล่าวใช้ (ในลักษณะห่วงโซ่อุปทานของตนเอง) ดังนั้น โดยที่ปัจจุบัน บริษัทยานยนต์ไฟฟ้า
ของจีนเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการลงทุนของบริษัทผลิตแบตเตอรี่ค่ายจีนอีกด้วย 
นอกจากนี้  เห็นว่า หากจะมีการลงทุนของบริษัทที่ทำระบบอิเล็คทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งจะใช้ใน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย94 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)95 เห็นว่า จากข้อมูลเรื่องโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าของไทยของบริษัท Frost & Sullivan พบว่า ไทยยังขาดเซลล์แบตเตอรี่ (battery cell) กับ
หน่วยควบคุมบูรณาการ (integrative controller units-ICU) ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารจัดการ

 
93 สัมภาษณ์ พะเยาว์ คำมุข, รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 27 กรกฎาคม 2564. 
94 สัมภาษณ์ พะเยาว์ คำมุข, รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 27 กรกฎาคม 2564. 
95 การตอบคำถามทางข้อความทางโทรศัพท์ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 25-28 กรกฎาคม 2564. 
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แบตเตอรี่ (battery management system) และต่อประเด็นซักถามเรื่องมีความร่วมมือด้านยานยนต์
ไฟฟ้ากับมณฑลกวางตุ้ง เห็นว่า หากมีบริษัทยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ และบริษัทผลิตแบตเตอรี่ทั้ง
สายการผลิตเข้ามาลงทุนที่ไทยได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย 

1.3  สำนักงานส่งเสริมการลงทุน นครกว่างโจว  
นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ประจำ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว96 (1) ต่อประเด็นซักถามเรื่องสาขาความร่วมมือที่ไทยประสงค์มี
ความร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้ง ควรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มณฑลกวางตุ้ง ทั้งนี้ ในด้าน
นโยบาย ที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ดำเนินการเชิงรุก สนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าสามารถรับป้ายทะเบียนได้  โดยไม่ต้องรอนาน และมี
ส่วนลดภาษีที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ก็ไม่เท่ากัน ไม่เพียงแต่ในระดับมณฑลหรือ
ระดับเมือง ซึ่งนโยบายเหล่านี้ดี เหมาะสมกับจีน อย่างไรก็ดี ยานยนต์ไฟฟ้าในจีนและมณฑลกวางตุ้ง
ยังคงมีประเด็นเรื่องราคา ปัจจุบัน ยานยนต์สันดาปภายใน ICE ยังคงราคาถูกกว่ายานยนต์ไฟฟ้า  
(2) ต่อข้อซักถามเรื่องห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้า ไทยยังขาดด้านใด และควรได้รับการลงทุนจากจีน 
มณฑลกวางตุ้งในด้านใด เห็นว่า ไทยต้องการการลงทุนด้านแบตเตอรี่ตลอดสาย (ต้น กลาง และปลาย) 
มอเตอร์ไฟฟ้า (traction motor) หน่วยควบคุมแบตเตอรี่ (battery control unit: BCU) และระบบ
บริหารจัดการแบตเตอรี่ (battery management system: BMS) ที่ผ่านมา ไทยมีการลงทุนของ
บริษัท Great Wall Motors และ MG แล้ว อาจต้อง รออีกสักระยะหนึ่ง และตนเชื่อว่า หากเมื่อมี
การลงทุนของบริษัทยานยนต์รายใหญ่แล้ว จะมีการลงทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

1.4  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สศค. เห็นว่า 
1.4.1  ในภาพรวม การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย เป็นไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากไทยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นเพ่ือกำหนด
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศและเตรียมความพร้อมให้ไทยสำหรับการพัฒนาอุปสงค์และ
อุปทาน ZEV ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกำหนดให้ (1) ในปี 2025 จะมีการผลิต/
ใช้ยานยนต์ ZEV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10-35 / ร้อยละ 20-30 (2) ในปี 2030 จะมีการผลิต/ใช้ยานยนต์ 
ZEV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30-50 / ร้อยละ 35-50 และ (3) ในปี 2035 จะมีการผลิต/ใช้ยานยนต์ 
ZEV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-85 / ร้อยละ 100 

เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ดังแผนข้างต้นคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ เพ่ือให้พิจารณาดำเนินการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 
96 สัมภาษณ์ อภิพงษ์ คุณากรบดินทร์, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ  
นครกว่างโจว, 26 กรกฎาคม 2564.  
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(1) ด้านอุตสาหกรรมการผลิต (2) ด้านการส่งเสริมตลาด (3) ด้านพลังงาน และ (4) ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและแบตเตอรี่ เพ่ือรองรับ ZEV ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ในด้านต่าง ๆ โดยที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้ร่วมพิจารณาในเกือบทุกมิติ โดยเฉพาะใน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่ปลัดกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยได้มีการพิจารณามาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และได้ประชุมเพ่ือติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.4.2.  สาขาความร่วมมือที่ไทยประสงค์ร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้ง ในเรื่องนี้ใน
ฐานะกระทรวงการคลัง มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับจีน/มณฑลกวางตุ้ง ในเรื่องข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะข้อมูลด้านภาษีต่าง ๆ และพร้อมรับข้อเสนอแนะจากจีน/
มณฑลกวางตุ้งเพ่ือประกอบการพิจารณามาตรการต่อไปในอนาคตต่อไป 

2.  หน่วยงานภาครัฐของมณฑลกวางตุ้ง  
2.1 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมพาณิชย์ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ยานยนต์

ไฟฟ้า ทราบว่า นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าในกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคสามารถไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียม
ป้ายทะเบียนรถ เช่น สำหรับยานยนต์ Honda Accord หากจะซื้อที่นครกว่างโจว ราคาประมาณ 
200,000 หยวน ผู้ซื้อจะต้องเสียภาษีการซื้อยานยนต์คันนี้ประมาณ 10,000 หยวน และจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมสำหรับป้ายทะเบียนรถจำนวนประมาณ 20,000-30,000 หยวน นอกจากนี้ รถโดยสาร
ให้บริการสาธารณะที่นครกว่างโจวส่วนใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้า และที่เมืองเซินเจิ้นเป็นรถโดยสาร
สาธารณะร้อยละ 100 ซึ่งตนเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลจีนกลางและนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในระดับมณฑลเห็นว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัท
ยานยนต์ ICE เดิม ของมณฑลกวางตุ้ง เช่น บริษัท GAC ได้ดำเนินโครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ขณะเดียวกัน มีบริษัท XPeng บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าที่มีสำนักงานใหญ่ที่นครกว่างโจวก็ประสบ
ความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  

2.2  ในส่วนการมีความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับ
มณฑลกวางตุ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งได้ในทัศนะที่ไม่เป็นทางการเห็นว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอาจพิจารณามีความร่วมมือกับหน่วยงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปและ
พัฒนา (Development and Reform Commission) และกรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศ 
(Industry and Information Department) 
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3. รัฐวิสาหกิจและสภาอุตสาหกรรม  
นางสาวฐิติภัทร ดอกไม้เทศ97 ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ เห็นว่า  
-  รัฐบาลไทยมีการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว 

อย่างไรก็ดี ในด้านแผนเชิงปฏิบัติการ หากจะมีการกำหนดมาตรการที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ละรายการ 
ที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ยิ่ง โดยหากพิจารณาจากแนวทางของจีนซึ่งมีนโยบายและมาตรการสำหรับ
บริษัทผลิตยานยนต์ที่มีการกำหนดโควตาการผลิตที่ชัดเจน มีบทลงโทษหากไม่สามารถดำเนินการได้
ตามข้อตกลง และมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนสำหรับผู้บริโภค ซึ่งนโยบายส่วนนี้
ในส่วนของไทย ยังมีน้อย  

-  ไทยควรพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของ
การจัดสรรพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
การสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าในอาคารที่พักอาศัย และการเตรียมความพร้อมของระบบพลังงานไฟฟ้า
ที่บ้านพักอาศัยให้ทั่วถึง  

-  ไทยขาดบริษัทที่ผลิตหลายรายการ ได้แก่ VCU และบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่สำหรับ
ยานยนต์ส่วนบุคคล ปัจจุบัน ที่มีเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถโดยสาร เช่น บริษัท EA และแบตเตอรี่
สำหรับยานยนต์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในโรงงานหรือกิจการเฉพาะของบางบริษัท Global Power 
Synergy Company (GPSC) อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนกลุ่มนี้ (VCU แบตเตอรี่ มอเตอร์) บริษัทผู้ผลิต
ยานยนต์มักจะเป็นผู้ผลิตเองหรือให้บริษัทลูก/บริษัทพันธมิตรเป็นผู้ดำเนินการ และขาดบริษัทที่ผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากสามารถเชิญชวนบริษัทต่างชาติ
ทั้งจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ เข้าไทย เพ่ือสร้างเป็นกลุ่ม second tier ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยยิ่ง  

-  ตนขอตั้งข้อสังเกตด้วยว่า กลุ่มผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ ICE และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้ประกอบธุรกิจด้านนี้ มาเมื่อ 60 ปีก่อน การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตส่วนนี้ อาจจะไม่สามารถปรับได้ง่ายนัก รัฐบาลควร
สนับสนุนการสร้างกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่พร้อมเข้ามา ซึ่งน่าจะยังมีโอกาสอีกมาก  
โดยกลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริม  
การสร้างบุคลากรที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์มากขึ้น  

-  นอกจากนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาเชิญชวนบริษัทผลิตยานยนต์ไร้คนขับเข้าลงทุน  
ในไทยด้วย โดยเห็นว่า น่าจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม 
  

 
97 สัมภาษณ์ ฐิติภัทร ดอกไมเ้ทศ, แผนกวิจัยการตลาด สถาบันยานยนต์, 5 สิงหาคม 2564  
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4.  ภาควิชาการและองค์กรไม่ประสงค์กำไร  
4.1  รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (1) ต่อประเด็นคำถามว่า ท่านเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าในไทยเป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะใดต่อแนวทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยหรือไม่  
นโยบายที่มีในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เห็นว่า โดยที่ตนอยู่ในคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติ ตนเห็นว่า ปัจจุบันไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว 
ประเด็นสำคัญของไทย คือ การดำเนินการในทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ในส่วนของการ
มีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง เห็นว่า หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องควรมีความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการในทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลกวางตุ้ง 
และไทยควรดึงดูดการลงทุนจากมณฑลกวางตุ้งที่จะช่วยให้ฐานสามารถเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ ตนเห็นว่า ไทยมีจุดแข็งในหลายด้านโดยนอกจากในเรื่อง  
การเป็นจุดยุทธศาสตร์การส่งออกแล้ว สำหรับกรณีของจีน ไทยน่าจะสามารถโน้มน้าวให้จีนเข้ามา
ลงทุนที่ไทยได้ โดยเฉพาะในบริบทความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา (2) ต่อประเด็น 
ที่บริษัทผู้ผลิตตั้งข้อสังเกตเรื่องภาษีนำเข้าแบตเตอรี่หรือยานยนต์ประเภทอ่ืนที่สูง  ท่านเห็นว่า ควรมี
การปรับลดอย่างไรหรือไม่ ในเรื่องนี้ตนเห็นว่า การกำหนดภาษีนำเข้าสูงจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทผู้ผลิตพยายามผลิตภายในประเทศ สอดคล้องตามนโยบายของไทยที่จะสร้างอุตสาหกรรมการ
ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร 

4.2  นางสาว Hui He ผู้อำนวยการด้านจีนประจำ International Council on Clean 
Transportation (ICCT)98 เห็นว่า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยอาจพิจารณาให้ความสำคัญ 
การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาครัฐก่อน เพ่ือสร้ างอุปสงค์ในกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้   
จีนดำเนินนโยบายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเงิน (monetized) และไม่ใช่เงิน (non-monetized) 
ซึ่งให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ้งอาจจะเหมาะกับตลาดจีน และในบางกรณี ผู้บริโภคจีนนิยมมาตรการที่
ไม่ใช่เงินมากกว่า เช่น โควตาป้ายทะเบียนยานยนต์ ค่าธรรมเนียมที่จอดยานยนต์ เป็นต้น ดังนั้น  
ไทยควรศึกษาในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะเหมาะสมกับตลาดผู้บริโภคไทย นอกจากนี้ จีนให้ความสำคัญ
กับการสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศของจีน โดยจะเห็นได้ว่า สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่ให้ผู้ผลิตในช่วงแรกนั้น จีนให้กับผู้ผลิตในประเทศเท่านั้น จีนประกาศยกเลิกข้อจำกัดการลงทุน
สำหรับลงทุนต่างชาติในปี 2561 อนึ่ง ที่ผ่านมา ICCT มีความร่วมมือกับประเทศ ในอเมริกาใต้ใน 
การส่งเสริมการใช้รถโดยสารไฟฟ้าภายใต้โครงการ Zero Emission Bus Rapid-deployment 

 
98 Interview, He, Hui, China Regional Director, International Council on Clean Transportation, 31 
August 2021. 
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Accelerator (ZEBRA) ซึ่งแม้บริบทของการบริหารจัดการรถโดยสารของประเทศเหล่านี้จะไม่ได้
เหมือนกับจีน (ภาคเอกชนบริหารจัดการรถโดยสาร) โครงการนี้สามารถดำเนินได้  หากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องของไทยสนใจ ICCT พร้อมหารือ  

5.  ภาคเอกชน  
5.1  บริษัท BYD นาย Benson Ke ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจำหน่ายยานยนต์ภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก บริษัท BYD Auto Industry จำกัด 99 เห็นว่า ต่อข้อซักถามว่า ท่านเห็นว่าการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะใดต่อแนวทางการพัฒนา  ยานยนต์
ไฟฟ้าของไทยหรือไม่ นโยบายที่มีในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  (1) ประเทศไทยเป็นฐาน 
การผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลก ทั้งในด้านการจำหน่าย
และการส่งออก และโดยที่ปัจจุบันการเปลี่ยนจากยานยนต์ดั้งเดิมเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวโน้ม
สำคัญของโลก เป็นเรื่องปรกติที่ไทยจะคว้าโอกาสนี้  (2) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และ
ได้อนุมัติโครงการลงทุนสำหรับหลายสาขาของห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 3.57 หมื่นล้านบาท 
หรือ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายสำหรับการบรรลุนโยบายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้
ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) หรือ 750,000 คันจาก 2.5 
ล้านคัน นโยบายส่งเสริมดังกล่าวครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตในประเทศชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และ
การส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ (3) นโยบายของไทยเป็นนโยบายที่มองไปข้างหน้า สำหรับ
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริโภคด้านอุปสงค์ยังไม่
พอเพียง  

-  ต่อประเด็นซักถาม ไทยสามารถประยุกต์ใช้นโยบายการพัฒนายานยนต์ ไฟฟ้า
ของมณฑลกวางตุ้งกับไทยได้อย่างไร นาย Ke เห็นว่า ในจีน หรือมณฑลกวางตุ้ง ผลจากนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นั้น เป็นที่ประจักษ์เป็น
อย่างยิ่ง ในปี 2563 จีนมี 4.9 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 70 จำนวนยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกทั้งหมด หรือ
จำนวน 7.2 ล้านคัน ในปี 2564 ตัวเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนไป เนื่องจากแนวโน้มของการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้านั้นไม่สามารถหยุดยั้ง (unstoppable) ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าในมณฑลกวางตุ้ง นั้น เป็นการดำเนินตามแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลจีน โดย
มณฑลกวางตุ้งสามารถดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ดี เมื่อเทียบกับเมืองและมณฑล

 
99 Written responses to interview questions, Benson Ke, General Manager Assistant, Asia-Pacific 
Auto Sales Division, BYD Auto Industry Company Limited, 25 July 2021.  
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ต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการนำร่อง โดยแผนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มจากภาคการขนส่ง
สาธารณะ และหลังจากนั้น จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนบุคคล สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  คือ การให้ 
สิทธิประโยชน์ทางการเงินโดยตรง และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากมาตรการกระตุ้น
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมา นอกจากที่คุณภาพอากาศดีขึ้นแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
มีความเข้มแข็งขึ้นด้วย โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
การผลิตแบตเตอรี่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ประยุกต์นโยบายนี้ในแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย  

-  ต่อประเด็นซักถาม ห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยยังขาด
ด้านใดบ้าง และไทยควรเชิญบริษัทใดในมณฑลกวางตุ้งเข้ามาลงทุนในไทย เพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้สมบูรณ์ ในเรื่องนี้ นาย Ke เห็นว่า ไทยมีจุดแข็งจากการมี
อุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปภายใน ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ไทยอาจพิจารณาให้
ความสำคัญกับการพัฒนาแบตเตอรี่ และโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้แทนของบริษัท BYD ตนได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ในหลายโอกาส บริษัท BYD จึงทราบนโยบายและโอกาสใน 
การลงทุนในไทย ปัจจุบัน มีบริษัทผลิตยานยนต์จีนเข้ามาในไทยจำนวนมาก ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า นอกเหนือจากยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว คือ แบตเตอรี่และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งตนทราบว่า 
ปัจจุบัน นโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่
และสถานีอัดประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยพิจารณาสำคัญหลัก (key concerns) สำหรับห่วงโซ่อุปทาน
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความสะดวกของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(convenience of the charging station is an important factor) ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการตัดสินใจ
ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ทั้งนี้ ปัจจุบัน แท่นอัดประจุไฟฟ้าของจีนมีจำนวน 1.75 ล้านแท่น 
และอัตราส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าในจีน คือ 3.5 คันต่อ 1 แท่น ทั้งนี้ มีบริษัทผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้า
จำนวนมากท่ีจีนตอนกลางและจีนตอนใต้ ซึ่งตนเห็นว่า เป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า 

5.2  บริษัท Great Wall Motors นาย Michael Chong ผู้ช่วยประธานสำหรับตลาด
อาเซียน100 เห็น ดังนี้ (1) ต่อประเด็นซักถามว่า ท่านเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าใน
ไทยเป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะใดต่อแนวทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยหรือไม่ นโยบายที่มีใน
ปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในไทย ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังคง

 
100 Written responses to interview questions, Michael Chong, Assistant to President, ASEAN region, 
Great Wall Motors Sales (Thailand) Company Limited, 27 July 2021. 
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เผชิญกับอุปสรรคในด้านภาษี การผลิตยานยนต์ในประเทศไทย และโครงสร้างพ้ืนฐาน GWM  
ขอเสนอแนะนำ 9 ข้อ ได้แก่ ประเด็นเรื่องโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสำหรับรถ xEV และ รถ ZEV  
รถ BEV และ FCV ประเด็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรสำหรับยานยนต์สำเร็จรูปนำเข้าภายใต้ 
FTAs ต่าง ๆ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในอนาคต รูปแบบใหม่ทางธุรกิจสำหรับการจำหน่าย
ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาศักยภาพของรถกระบะไปสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก เงื่อนไขการผลิตยานยนต์ เพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร และสถานี  
อัดประจุไฟฟ้าควรมีให้เพียงพอ (2) ต่อประเด็นซักถาม ท่านเห็นว่า ไทยสามารถประยุกต์ใช้นโยบาย
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้ง หรือ จีน กับไทยได้อย่างไร ไทยสามารถเรียนรู้จาก
นโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของจีน ด้านอุปสงค์และอุปทาน เพ่ือเพ่ิมการผลิตและการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าของไทย (ก) ด้านอุปสงค์ รัฐบาลจีนดำเนินนโยบาย (1) การใช้ยานยนต์ ICE โดยมีข้อจำกัด  
'เลขคู่เดียวจำกัด' ใช้ได้แต่บางวัน แต่ไม่มีข้อจำกัดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (2) การจดทะเบียนยานยนต์ 
ICE มีโควต้า และยากกว่ายานยนต์ไฟฟ้า(3) เงินอุดหนุนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้ราคาส่วนต่าง 
ระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและ ICE ลดลง ทั้งนี้ ทำให้ความต้องการของผู้บริโภค สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นได้ (ข) ด้านอุปทาน รัฐบาลจีนดำเนินนโยบาย “OEM average fuel consumption and 
new energy vehicle credits” ทำให้ผู้ผลิตยานยนต์เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นเพ่ิมขึ้นได้ (3) ต่อประเด็น
ห่วงโซ่อุปทานของ การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย ยังขาดด้านใด ตนเห็นว่า การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นชิ้นส่วนสำคัญซึ่งค่อนข้างหาซื้อในไทย
ได้ยาก และมีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และห่วงโซ่อุปทานยังคงต้องใช้
เวลาในการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว 

5.3  บริษัทด้านเทคโนโลยีมณฑลกวางตุ้งในไทย เห็นว่า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในไทย
ช้ากว่าจีน 5 ปี แต่เป็นนโยบายที่ดี อย่างไรก็ดี เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่กำหนด เป็นปัญหา
ท้าทาย (challenge) ที่สำคัญ หวังว่า รัฐบาลไทยจะสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ในส่วนนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เห็นว่า ต้องมีนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภาษีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ในส่วนชองมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางตุ้งให้เงินอุดหนุน (subsidy) แต่
ผู้บริโภค เมื่อซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ต่อประเด็น บริษัทยานยนต์ไฟฟ้ามณฑลกวางตุ้งที่ควรเชิญชวนเข้ามา
ลงทุนในไทย บริษัทฯ เห็นว่า ไทยควรพิจารณาเชิญชวนบริษัท BYD บริษัท XPeng และ บริษัท GAC 
เป็นต้น นอกจากนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานของพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ความพร้อมของไทย
ในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนัก 

5.4  บริษัท Deloitte China นครกว่างโจว นาย Aaron Finley ผู้จัดการอาวุโสของ 
Deloitte China ประจำนครกว่างโจวเห็นว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลจีน และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งให้  
สิทธิประโยชน์จำนวนมากสำหรับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตนเห็นว่า สิทธิประโยชน์ในส่วนที่ให้กับ
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การวิจัยและพัฒนา ซึ่งบริษัทผู้ผลิตสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 15 นั้น เป็นนโยบายที่ดีและ
มีประโยชน์ และอีกประเด็นที่ไทยควรพิจารณา คือ เรื่องความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานของ  
การผลิตพลังงานไฟฟ้า (power grid) เนื่องจากปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนที่เริ่มมีขึ้นที่นครกว่างโจว และ
ที่เกิดขึ้นที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ เคยแจ้งข้อมูลให้กับตนทราบว่า อาจเกิดจากการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

6.  ภาคเอกชนไทย  
6.1  ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด สาขาเซินเจิ้น นางเยาวลักษณ์ ผาวิจิตร 

ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด สาขาเซินเจิ้น (ก) ต่อข้อซักถามเรื่องข้อคิดเห็นต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย นางเยาวลักษณ์ฯ เห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าในไทยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ของโลกรวมทั้งกระแสการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้วางแนวทางและระยะเวลาที่จะเลิกผลิตยานยนต์แบบสันดาปไว้ชัดเจน  
ซึ่งทางไทยในส่วนภาครัฐก็ได้มีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน (ข) ต่อข้อซักถามเรื่องข้อเสนอแนะต่อแนวทาง 
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยหรือไม่ นางเยาวลักษณ์ฯ เห็นว่า ควรปรับปรุงระบบภาษีต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและน่าสนใจที่จะดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออก และใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลควรมีนโยบายที่จะกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศอย่างเพียงพอ (ค) ต่อข้อ
ซักถามเรื่องห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยยังขาดด้านใดบ้าง นางเยาวลักษณ์ฯ 
เห็นว่า น่าจะขาดทุกด้าน แต่บางส่วนเช่นชิ้นส่วนโครงรถและแบตเตอรี่อาจปรับจากอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงน่าจะทราบดีกว่าตน (ง) ต่อข้อซักถามว่า 
ไทยควรเชิญชวนบริษัทใดในมณฑลกวางตุ้งเพ่ือเข้ามาลงทุนในไทย เพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานของ 
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้สมบูรณ์ -ทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนในไทย และหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงน่าจะทราบบริษัทเป้าหมาย  

6.2  บริษัท SCG Trading Guangzhou นายกระสุน สกุลโพน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลไช่น่า (กว่างโจว) จำกัด101  

6.2.1  ต่อประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย เห็นว่า ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การผลิตเป็นคล้ายกับการรับจ้างผลิต 
ไม่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากค่ายยานยนต์ ทำให้การต่อยอดในอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า
อาจจะทำได้ไม่เร็วนัก แต่หากมีการผลิต และมีการส่งผ่านเทคโนโลยีให้กับคนไทย คนไทยมี  
องค์ความรู้และทักษะฝีมือในอุตลาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้เร็ว 

 
101 สัมภาษณ์ นายกระสุน สกุลโพน, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนลไชน่า (กว่างโจว) จำกัด,  
28 กรกฎาคม 2564  
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ในส่วนแผนการพัฒนายานยนไฟฟ้าของไทยตาม road map 30%@ 2030 นั้น มีความชัดเจนว่า  
ไทยประสงค์ที่จะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยมีการกำหนดมาตรการด้านภาษี 
การกำหนดมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ส่วนแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับ
ด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีกรอบแนวทางมาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  
แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าใดนัก หากรัฐบาลมีมาตรการเรื่องเงินอุดหนุน คล้ายกับโครงการรถคันแรก 
ให้กับผู้เลือกซื้อยานยนต์ไฟฟ้า น่าจะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ควรทำ
ควบคู่ไปกับการผลิตในประเทศด้วยไม่งั้นก็จะเป็นการนำเข้าแต่เพียงอย่างเดียว ประเทศจะไม่ได้
ประโยชน์มากเท่าทีควร  

6.2.2  ต่อคำถามเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่ไทยยังขาด ไทยยังคงขาดด้านแบตเตอรี่ 
และกลุ่ม drivetrain (motor) ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องจากแบตเตอรี่ต้องมีการลงทุนในการสร้างโรงงานสูง 
และมีปัจจัยเรื่องของวัตถุดิบ อาจจะไม่เหมาะสมในการตั้งโรงงานในไทย แต่มาตรการทางด้านภาษีทีดี 
มี FTA ที่เกื้อหนุนในสามารถบริหารห่วงโซ่อุปทานได้ Supply Chain จากจีนได้ หากสามารถนำ
บริษัทชั้นนำอย่าง CATL, BYD หรือบริษัทอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและมีความมั่นใจในด้านความปลอดภัย
ของแบตเตอรี่ เข้ามาลงทุนร่วมกับบริษัทในไทย  นำเข้าเซลล์แบตเตอรี่ (battery cell) แล้ว ตั้ง
โรงงาน battery packer ที่ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ หน่วยควบคุมแบตเตอรี่ (battery control unit-
BCU) และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ก็น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของโรงงานในไทยได้
เป็นอย่างดี drivetrain ซึ่งได้แก่ integrative controller units และ drive control unit) ก็เช่นกัน 
ในไทยยังไม่มีบริษัทที่ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ได้ ดังนั้น หากสามารถเชิญชวน ผู้ผลิ ตจาก
ทางจีนมาลงทุน หรือมาร่วมทุนกับบริษัทในไทย ตั้งโรงงานผลิตสองส่วนสำคัญนี้ขึ้นมา รวมกับการสร้าง
อุปสงค์ (demand) ในประเทศจากนโยบายทางด้านภาษีของรัฐบาล จะเป็นตัวกระตุ้นการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าในไทยมากขึ้น 

6.2.3  อนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทเอสซีจีฯ ได้เริ่มนำเข้ารถ forklift ไฟฟ้าที่ผลิตโดย
บริษัท BYD เข้าไปจำหน่ายในไทย และได้ซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในโรงงานของบริษัทฯ ด้วย 
ซึ่งการส่งเสริมการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของการทำสถานีอัดประจุไฟฟ้าของไทยด้วย ทั้งนี้ ประเด็นนโยบายของนครกว่างโจว เรื่องการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนยานยนต์อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในบริบทของไทย เนื่องจาก  
การจดทะเบียนรถของไทย สามารถทำได้โดยไม่ยากนัก และไทยพิจารณาเลียนแบบนโยบายกำหนดโซน 
จำกัดพ้ืนที่การขับรถ ที่มีการดำเนินที่เมืองดูไบ แต่การห้ามมิให้รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาให้เมือง เช่น 
กรณีของนครกว่างโจว ตนเห็นว่า อาจจะทำได้ยากท่ีกรุงเทพมหานคร  
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6.3  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นายวิรุธ เมฆวัฒนกุล102 
ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ (ยานยนต์ไฟฟ้า) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า 
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนล่างของยานยนต์ให้กับผู้ผลิตยานยนต์ในไทย และอยู่ระหว่าง
การศึกษาขยายธุรกิจไปยานยนต์สมัยใหม่ ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนด้านงานวิจัย และมีความร่วมมือ
กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้ผลิตสามล้อไฟฟ้า ทั้งนี้  
ในด้านนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย ตนเห็นว่า รัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้ว แต่ในฐานะผู้ประกอบการยังเห็นว่า มาตรการทางภาษี 
โดยเฉพาะภาษีนำเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งยังสูงถึงร้อยละ 23 หากรัฐบาลพิจารณาปรับลดในช่วงต้นของการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าได้จะเป็นประโยชน์ยิ่ง โดยอาจกำหนดว่า เพื่อการศึกษาวิจัยก็เป็นได้ นอกจากนี้ 
เรื่องอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่อยู่ที่ 2.6 บาท นั้น แต่ต้นทุนต่อหน่วยสำหรับผู้ประกอบการ คือ ร้อยละ 
3 รัฐบาลอาจพิจารณามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วย ในด้านห่วงโซ่
อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ตนเห็นว่า ไทยควรเชิญชวนบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแพคแบตเตอรี่  
เซลแบตเตอรี่ และโดยที่ไทยต้องนำเข้าแร่ลิเธียม เห็นว่า ไทยควรพิจารณาพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ไฮโดรเจนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
102 สัมภาษณ์ นายวิรุธ เมฆวัฒนกุล, ผู้จัดการด้านผลติภณัฑ์ (ยานยนตไ์ฟฟ้า) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน), 10 สิงหาคม 2564 
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