รถยนต์ของบริษัทหนึ่งในจีนที่จอดเรียงรายจำ�นวนมากเพื่อเตรียมพร้อมจำ�หน่ายต่อไป

กลยุทธ์สร้างเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน

คุยกับนายก EVAT

โดย ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
โดยกองบรรณาธิการ

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนยานยนต์พลังงาน
ใหม่ หรือ New Energy Vehicle (NEV) ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2010 โดยที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายให้มียานยนต์
พลังงานใหม่ NEV 5 แสนคัน และ 5 ล้านคัน ภายในปี
ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2020 ตามลำ�ดับ รวมทั้งตั้งเป้าสร้าง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะมากกว่า 12,000 สถานี
ทั่ ว ประเทศและให้ มี จุ ด ประจุ ไ ฟฟ้ า 4.8 ล้ า นหั ว จ่ า ย
ภายในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า 5 ล้านคัน
รถยนต์ไฟฟ้า BEV ยี่ห้อ Vehucia
รุ่น E30 รุ่นเดียวกับ Nissan LEAF
ที่มาของรูป http://www.venucia.com/car/e30
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โดยกลไกหนึ่งที่สำ�คัญในการสร้างตลาดภายในประเทศ
ได้แก่ การที่รัฐบาลกลางของจีนให้เงินสนับสนุนการซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า (PHEV, BEV และ Fuel Cell EV) ที่ผลิตใน
จีนและเป็นยี่ห้อของจีน ยกตัวอย่างเช่นในปี ค.ศ. 2013
ผู้ ซื้ อ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า BEV ที่ วิ่ ง ได้ ถึ ง 250 กิ โ ลเมตรต่ อ
การประจุ รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนถึง 60,000 หยวน
(300,000 บาท) ซึ่งยังไม่รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นที่มีการ
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก

สร้างยี่ห้อรอง (sub-brand)
ในช่ ว งปี ค.ศ. 2011 รั ฐ บาลกลางจี น ยั ง ได้ มีการ
กำ�หนดให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติในรูปแบบบริษัทร่วมทุน
(Joint venture) (ปกติจะถือหุ้น 50-50 ระหว่างบริษัท
รถยนต์ต่างชาติและรัฐบาลจีน) ต้องสร้างยี่ห้อรอง (subbrand) ขึ้นใหม่ ซึ่งจะถือว่าเป็นบริษัทจีน 100% และเน้น
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเข้าร่วมในโครงการ NEV โดยต่อมา
ในปี ค.ศ. 2015 เริ่มจัดทำ�แผนให้เกิดการผลิตสินค้าจีน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเรียกว่า “Made in China 2025 Plan” ซึง่ รถยนต์
ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้อีกด้วย ในช่วงเริ่มต้นบริษัท
ต่างชาติไม่ค่อยสนใจการสร้างยี่ห้อรอง (sub-brand) เท่าไร
นักแต่จำ�ใจทำ�ตาม เพราะไม่มีทางเลือกและอาจจะมีผลทาง
ธุ ร กิ จ ในประเทศจี น ซึ่ ง ก็ เ กิ ด มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี

ขึ้นจริง แต่เป็นเทคโนโลยีที่เลิกใช้แล้วเป็นรถรุ่นเก่า เป็นต้น
มีบางบริษัท เช่น Dongfeng-Nissan ที่ค่อนข้างสนใจทำ�ยี่ห้อ
Vehucia เพือ่ ขายรถราคาตลาดล่าง แต่ในช่วงแรกเองก็ไม่เกิด
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาขายจริงเท่าไรนัก
พอมาในช่วงปี ค.ศ. 2013-2014   ตลาดยานยนต์
ไฟฟ้าจีนเริ่มมีการเติบโตมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 มียอดขาย
จาก 3 แสนคัน และขยายเป็น 5 แสนคันในปี ค.ศ. 2016
(ในปี ค.ศ. 2016 ยอดขายยานยนต์ใหม่ทั้งหมดในประเทศ
จีนประมาณ 28 ล้านคัน) ทำ�ให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติเริ่ม
กลับมาให้ความสนใจโดยเห็นช่องทางของยี่ห้อรอง (subbrand) ในการขายรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทนิสสันเองนำ�รถยนต์
ไฟฟ้ารุ่น LEAF มาขายภายใต้ยี่ห้อ Vehucia ชื่อรุ่น E30 และ
ยังมีบริษัท BMW Brilliance ที่สร้างยี่ห้อรอง (sub-brand)
ชื่อ Zhinuo โดยใช้โครงสร้างรถ BMW X1 มาทำ�เป็นรถยนต์
ไฟฟ้าแบบ PHEV ชื่อรุ่น 60H ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าถึง 60 กิโลเมตร
และเริ่มขายภายในประเทศจีนในปีนี้และราคาขายประมาณ
1.7 ล้านบาท

เป้าหมายระหว่างปี 2020-2025
ถึงแม้ว่าในอนาคต รัฐบาลกลางของจีนจะมีแผนที่
จะลดวงเงินสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลงอันเนื่องมาจาก
แนวโน้มราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงในแต่ละปี โดยในระหว่าง
ปี ค.ศ.2017-2018  และ ในปี ค.ศ. 2019-2020 จะลดลง
20% และ 40% ของฐานการสนับสนุนในปี ค.ศ. 2016  
ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2017
ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายให้ มี ย อดจำ � หน่ า ยยานยนต์
พลังงานใหม่ NEV อย่างน้อย 2 ล้านคัน หรือเป็นสัดส่วน
7% ของยานยนต์ใหม่ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2020 และ
เพิ่มเป้าหมายเป็นอย่างน้อย 20% ของยานยนต์ใหม่ทั้งหมด
หรือประมาณ 7 ล้านคัน ภายในปี ค.ศ. 2025 รวมไปถึงการ
พัฒนาต้นทุนแบตเตอรี่ต่อแพ็คให้อยู่ที่ $150/kWh และ
การพัฒนาให้เซลล์แบตเตอรี่สามารถประจุพลังงานได้ถึง

ยอดจำ�หน่ายรถยนต์ไฟฟ้า PHEV & BEV ในระหว่างปี ค.ศ. 2011-2016

ที่มาของรูป https://en.wikipedia.org/wiki/New_energy_vehicles_in_China

300-350 Wh/kg ภายในปี ค.ศ. 2020 จากตัวอย่างข้างต้น
จะเห็นได้ว่ากลไกสนับสนุนที่สำ�คัญคือการทำ�ให้ราคารถยนต์
ไฟฟ้าถูกและมีต้นทุนการถือครองไม่แตกต่างจากรถยนต์
เครื่องยนต์และมีความคุ้มค่าในการใช้งานจริงซึ่งจะทำ�ให้
ผูบ้ ริโภคหันมาซือ้ รถยนต์ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ และยังเป็นการส่งเสริม
การสร้างเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศจีนอีกด้วย

ประเทศจีนผู้นำ�ยานยนต์ ไฟฟ้าโลก
ภายในปี 2030
โดยล่าสุดเมื่อระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย. 2017 ในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด
The Clean Energy Ministerial (CEM) ณ กรุงปักกิ่ง
ประเทศจี น ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของ
หลายประเทศ ได้แก่ แคนาดา จีน   ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
แอฟริกาใต้ สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาได้มี
การรณรงค์เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าชื่อว่า EV30@30 โดย
มุ่งหวังให้มียอดจำ�หน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย 30%
ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งนอกจากประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพ
แล้วยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ�ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหากมีการ
ผลักดันอย่างจริงจังจากกลุม่ ประเทศดังกล่าว จะยิง่ ทำ�ให้การ
คาดการณ์ของ Bloomberg New Energy Finance ซึ่งได้
วิเคราะห์ว่ายอดขายยานยนต์ไฟฟ้า (PHEV & BEV) ของโลก
จะมีสัดส่วนถึงประมาณ 35%   ของยานยนต์ใหม่ทั้งหมด
ภายในปี ค.ศ. 2040 เป็นไปได้เร็วมากยิ่งขึ้น
โดยสรุปหากพิจารณานโยบายรถยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศจีน ซึง่ อาจจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายทีจ่ ะทำ�ได้ยาก
แต่สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน คือตลาดยานยนต์ไฟฟ้า
ของจีนจะเติบโตยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่
ขึ้นภายในประเทศเอง ทำ�ให้มีต้นทุนการผลิตที่ถูกและมี
คุณภาพที่สูงขึ้นในระดับสากล โดยปัจจัยดังกล่าวย่อม
จะส่ ง ผลต่ อ ภาพรวมของตลาดยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของโลก
รวมไปถึ ง การเป็ น ผู้ นำ � อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกในการผลิ ต
ยานยนต์ไฟฟ้า ภายในปี ค.ศ. 2030 อีกด้วย
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