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การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
งานแถลงข่าวข้อเสนอ ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2562 สถิติการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้า เเบบ
ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เเละไฮบริด (HEV) ในครึ่งปีเเรก (พ.ศ.
2562) มี จำ � นวนมากถึ ง 15,366 คั น ซึ่ ง คิ ด เป็ น กว่ า 75
เปอร์เซนต์ของยอดจดทะเบียนปี2561 ทั้งปีที่มีจำ�นวนทั้งสิ้น
20,344 คัน ในส่วนของการจดทะเบียนใหม่ประเภทยานยนต์
เเบบเเบตเตอรี่ (BEV) ในครึ่งปีเเรก (2562) มีจำ�นวน 420 คัน
ซึ่งสูงกว่ายอดจดทะเบียนใหม่ของปี 2561 ทั้งปีที่มีอยู่ 325 คัน
นอกจากนี้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) คาดการณ์ว่า
มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 340 เเห่งทั่วประเทศ
จะเห็นได้ว่าตัวเลขการจดทะเบียนยานยนต์ ไฟฟ้าในครึ่งปีเเรก
(พ.ศ. 2562) มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เเละมีเเนวโน้ม
การจดทะเบียนจำ�นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นข้อเสนอการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้าและรถ
โดยสารไฟฟ้าในประเทศไทยอีกหลายบริษัทมีทั้งผู้ประกอบการ
เดิมและผู้ประกอบการใหม่ ทำ�ให้มั่นใจได้ประเทศไทยกำ�ลงเดิน
หน้าได้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแน่นอน

ผลักดันไทยสู่

สังคมยานยนต์ไร้มลพิษ
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รูป Info graphic ข้อเสนอ 8 ข้อ

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทางสมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทยได้มีส่วนในการเสนอแนะและผลักดันการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาและติดตามนโยบาย
และการดำ�เนินการของภาครัฐ พร้อมการจัดระดมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในหลายเวที หลายการประชุม
และในหลายโอกาส พร้อมทัง้ ได้จดั ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริม
ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทยล่าสุดออกมาอย่างเป็นทางการ
โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทางสมาคมได้
จัดแถลงข่าวข้อเสนอดังกล่าวเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะอย่าง
เป็นทางการอีกด้วย
โดยข้ อ เสนอเเนวทางการส่ ง เสริ ม ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ใน
ประเทศไทยรวมทั้งหมด 8 ข้อหลักที่จะเสนอให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. การจั ด ทำ � เเผนที่ นำ � ทางเรื่ อ งยานยนต์ ไ ฟฟ้ า เเบบ
บูรณาการ (EV Roadmap) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องมี
การกำ�หนดเป้าหมายของจำ�นวนยานยนต์ ไฟฟ้าเเละสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าอย่างเหมาะสม พร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ เ สนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบู ร ณาการ
2. การพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมาย อาทิ ให้รถสามล้อ
นโยบายโดยมี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ไฟฟ้าเเละรถรับจ้างไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้อย่างเสรี รวมไป
ประธานเพื่อการบูรณาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ถึงการส่งเสริมการใช้รถสามล้อไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยว อีกทั้งเสนอให้มีการเเยกการจดทะเบียนยานยนต์ ไฟฟ้า
ระหว่างประเภทปลั๊กอิน ไฮบริด (PHEV) เเละไฮบริด (HEV)
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3. การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยควรออกมาตรการ
ดังต่อไปนี้
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนซือ้ ยานยนต์ไฟฟ้าได้ ในราคาทีเ่ หมาะ
สม เช่น การลดภาษีส่วนบุคคลสำ�หรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
3.2 เพิ่มแรงจูงใจสำ�หรับผู้ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ การออก
มาตรการสถานีอดั ประจุไฟฟ้าตามทีจ่ อดสาธารณะเเละเพิม่ สิทธิ
3.3 หน่วยงานรัฐควรเป็นผูน้ �ำ ด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก่อน
ด้วยการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
3.4 ขยายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรถโดยสารสาธารณะ ได้
เเก่ รถโดยสารสาธารณะ รถตุ๊กตุ๊ก รถเเท็กซี่ ควรเปลี่ยนเป็น
ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด
3.5 สนับสนุนให้มกี ารเเยกประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า
เเบบเฉพาะ โดยการใช้สแี ละสัญลักษณ์บนป้ายทะเบียนทีส่ ามารถ
มองเห็นและแยกแยะได้ สำ�หรับป้ายทีเ่ ป็นประเภทแบตเตอรี่ หรือ
ไฟฟ้า 100 เปอร์เซนต์ (BEV) เเละประเภทปลัก๊ อินไฮบริด (PHEV)
เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน เเละการมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่
ในการช่วยลดมลภาวะเเละรักษาสิ่งเเวดล้อม
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4. การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าทั้งในรูปเเบบรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้าเเละรถสามล้อไฟฟ้า
5. การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีเเละการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า โดยควรจัดให้
มีการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเเละพัฒนาเพื่อยกระดับผู้
ประกอบการ เเละการพัฒนาเเพลตฟอร์มเเบบเปิดสำ�หรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า (EV Open Platform) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
นำ�เเพลตฟอร์มมาต่อยอดได้
6. การจัดทำ�มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยควรต้องมีหน่วยงานทดสอบเเละรับรองมาตรฐานของยาน
ยนต์ไฟฟ้าเเละเเบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพควบคู่กันโดยเเล้วใช้เเนว
ทางตามมาตรฐานสากล
7. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่้อรอง
รับยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเช่น การสนับสนุนให้มีสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าเเบบเร็ว (Quick Charge) ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ
8. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า
เช่น ให้มกี ารอบรมเเละการจัดทำ�หลักสูตรวิชาชีพในสถาบันการ
ศึกษา
หากมีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่าง
จริงจังและเเพร่หลาย จะสามารถช่วยลดปัญหามลพิษ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนที่กำ�ลังลุกลามไปทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยของเราด้วย รวมทัง้ จะทำ�ให้ประเทศเป็นผูน้ �ำ ด้านยาน
ยนต์ ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและเป็นการนำ�ประเทศไปสู่สังคม
ยานยนต์ไร้มลพิษได้อย่างแน่นอน
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