
ปัจจัยท่ีจะทำให้เกิดรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
Factors that will cause electric trucks in Thailand 

พลกฤต  กลั่นแก้วดำรง  

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะช่วยส่งผลให้มีการใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าได้ในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะมีการกล่าวถึงรถยนต์ส่วนบุคคลไปด้วย ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกัน ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแปรหลายด้านอันจะนำไปสู่การ พัฒนา และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการนำรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ามาใช้ใน
ประเทศไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

Abstract 
 This article analyzes the variables that will help influence the use of electric trucks in 

Thailand. This may be mentioned as a personal car as well. which uses the same electricity 

This consists of many variables that will lead to the development and catalyst for faster 

adoption of electric trucks in Thailand. 

บทนำ 

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศเราต้องเผชิญอยู่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการ
คัวนที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ ซึ่งรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนาน ส่วนมากเป็นรถบรรทุก ทำให้หลาย
ฝ่ายพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการห้ามไม่ให้รถบรรทุกที่เก่าเข้ามาวิ่งใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยความเป็น
จริงแล้วปัญหาที่เกิดจากรถบรรทุกนั้นถ้าเทียบตามสัดส่วนอยู่ที่ประมาณไม่กี่เปอร์เซนต์ แต่ก็ไม่สามารถพูดได้
เต็มปากเลยว่าไม่เกี่ยว รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ แต่คงจะต้องดูแนวทางการ
จัดการรถยนต์ส่วนบุคคลก่อน ซึ่งประเทศไทยในปีนี้เริ่มมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ
สิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารบริษัทขนส่งส่วนใหญ่ คิดเหมือนกันในด้านความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป ซึ่งเป็นโจทย์
สำคัญที่รัฐบาลจะต้องเอามาวิเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือทบทวนตัวแปรที่จะทำให้เกิดการใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
1.1 วิวัฒนาการรถยนต์ไฟฟ้า 

รถยนต์ไฟฟ้านั้นได้ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ก่อนเครื่องยนต์สันดาปภายในเสียด้วยซ้ำ และ
นักประดิษฐ์เหล่านั้นมีพยายามเพ่ือที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถโลดแล่นได้ท้ังบนถนนและ
เส้นทางธุรกิจแม้ว่าบางช่วงของรถไฟฟ้าที่เกิดข้ึนอาจถูกมองข้ามและหลงลืมไปบ้างก็ตามได้เรา
ย้อนเวลากลับไปในอดีตเพ่ือดูวิวัฒนาการของรถไฟฟ้าที่ผ่านมาจนจะประสบความสำเร็จอย่างทุก
วันนี้ 
      เมื่อราว ๆ ปี 1832-1839 นายโรเบิร์ต แอนเดอร์สัน (Robert Anderson) ชาวสกอตแลนด์
ได้สร้างเกวียนยนต์ (motorized carriage) ที่ดูเหมือนใช้เวทมนตร์ ซึ่งทำให้มันเคลื่อนที่ได้โดยไม่
จำเป็นต้องอาศัยสัตว์ลากจูงอย่างม้าหรือวัวด้วยเซลล์กัลวานิกแบบปฐมภูมิ (Galvanic Cell) ที่ยัง
ไม่สามารถอัดไฟกลับเข้าไปใหม่ได้ (นึกถึงถ่านไฟฉายแบบปกติท่ีชาร์จไฟไม่ได้) 
      นอกจาก Robert Anderson แล้วยังมีชาวสกอตคนอ่ืนอย่าง โรเบิร์ต เดวิดสัน (Robert 
Davidson) ซึ่งอาศัยอยู่ในแอเบอร์ดีน ได้สร้างหัวรถจักรไฟฟ้าต้นแบบขึ้นสำเร็จในปี 1837 ต่อมา
ในปี 1841 หัวรถจักรไฟฟ้าที่มีชื่อว่า "กัลวานี" (Galvani) หนัก 7 ตัน ได้ถูกพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยระยะทางวิ่งไกลเกือบ 2.5 กม. ด้วยความเร็ว 6 กม./ชม. 
ในขณะที่บรรทุกแท่งเหล็กและไม้รวมอีก 6 ตัน 
        แต่ยังมีจุดด้อยที่สำคัญคือหลังจากนั้นก็จะต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด (เหมือน
ถ่านไฟฉายแบบที่ไม่สามารถชาร์จไฟได้) แต่ด้วยความน่าทึ่งและสมรรถนะของรถจักรพลังไฟฟ้าที่
แสดงออกมาให้ได้เป็นที่ประจักษ์นั้นทำให้คนงานหัวรถจักรไอน้ำเกิดความหวาดระแวงว่าจะต้อง
ตกงานจึงได้ทำลายหัวรถจักรไฟฟ้าที่คิดว่าจะมาแทนที่ในอนาคตนั้นทิ้งเสีย 
        ปี 1859 แบตเตอรี่แบบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่สามารถอัดไฟกลับเข้าไปอีกได้เท่านั้น 
แต่ยังจุดประกายความคิดสำหรับนักประดิษฐ์ในการผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าให้เกิดข้ึนอีกครั้งในปี 
1890 
          นักเคมีชาวสกอตผู้อาศัยในดิมอยน์ รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ชื่อ วิลเลี่ยม มอร์ริสัน 
(William Morrison) ได้ทำการจดสิทธิบัตรเกวียนยนต์พลังไฟฟ้า ซึ่งจริง ๆ แล้วเขาอาจเริ่มสร้าง
มันขึ้นมาตั้งแต่ปี 1887 สิทธิบัตรนั้นได้ระบุว่า เกวียนยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้ามีกำลัง 4 แรงม้า 
สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 32 กม./ชม. ด้วยแบตเตอรี่ 24 เซลล์ ซึ่งจำเป็นต้องชาร์จทุก ๆ 
80 กิโลเมตร แต่ผลงานของเขาได้ปรากฏครั้งแรกในขบวนพาเหรด ปี 1888 ในงาน ชิคาโก 
เวิลด์ส แฟร์ (Chicago World’s Fair หรือ World's Columbian Exposition) 
 
          ซ่ึง Morrison ได้ขับเกวียนยนต์ของเขาด้วยความภาคภูมิใจ  แต่น่าเสียดายที่ Morrison 
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นั้นมีความสนใจในแบตเตอรี่มากกว่ายานพาหนะ อย่างไรก็ตามเขาได้ถือว่าเป็นผู้จุดประกาย
จินตนาการให้กับเหล่านักประดิษฐ์คนอ่ืน ๆ ต่อมา 
 

 
 

          ปี 1894 อิเลคโตรแบท (Electrobat) เกวียนยนต์พลังไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้และมีการผลิต

ออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยนายพีโดร ซาลอม (Pedro Salom) และ เฮนรี่ จี มอร์ริส (Henry G. 

Morris) ทั้งสองเป็นชาวฟิลาเดลเฟียด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีการจดสิทธิบัตรในปี 1894 

โดยช่วงแรกนั้น Electrobat ใช้ล้อที่ทำจากเหล็กและเคลื่อนที่ได้ช้า อีกท้ังยังหนักเพราะต้องบรรทุกแบตเตอรี่

ขนาด 725 กิโลกรัม 

 

 

 
                ปี 1898 เอเกอร์-ลอห์เนอร์ อิเลคทริค ซี.2 เฟตัน (Egger-Lohner electric vehicle C.2 
Phaeton model) ออกแบบโดย เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ (Dr. Ferdinand Porsche) หนัก 130 กิโลกรัม มี
กำลัง 5 แรงม้า สามารถลากรถม้าขนาดเล็ก (Buggy) ได้เร็วถึง 35 กม./ชม. 
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               ถึงแม้หน้าตาอาจดูไม่น่าประทับใจเท่ากับเกวียนยนต์พลังไฟฟ้าของมอริสันในปี 1893 ก็ตาม แต่ 
C.2 Phaeton model ก็ชนะในการแข่งขันเกวียนยนต์ไฟฟ้าระยะทาง 25 ไมล์ ซึ่งจัดขึ้นที่งาน เบอร์ลิน เอ็กซิ
บิชั่น ในเดือนกันยายน เมื่อปี 1899 
 

 
 

          ปี 1899 เป็นช่วงที่ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าพิสูจน์ให้เห็นถึงความเร็วแบบมอเตอร์สปอร์ต 

โดยชาวเบลเยียมที่ชื่อว่านายคาไมล์ เจแนทซี (Camille Jenatzy) ได้สร้างรถไฟฟ้า Jamais Contente ซึ่งมี

ความหมายในภาษาอังกฤษว่า the Never Satisfied เพ่ือแสดงถึงความเฉียบแหลมทางด้านงานวิศวกรรม 

          โดย Jamais Contente เป็นรถไฟฟ้าท่ีสามารถวิ่งทะลุความเร็ว 100 กม./ชม. ได้เป็นครั้งแรก ด้วย

พลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ที่มีกำลัง 25 กิโลวัตต์ ใช้แรงดันไฟฟ้า 200 โวลต์ ให้กำลังประมาณ 67 แรงม้า 

ภายใต้รูปทรงคล้ายระเบิดตอร์ปิโดทำจากวัสดุน้ำหนักเบาอย่างอะลูมิเนียม อัลลอย 

 

 
 

              ปี 1902 สตูเดอเบเกอร์ อิเลคทริค (Studebaker Electric) มีทั้งตัวถังแบบแวกอนและแคริเอจ 
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(รูปทรงรถเทียมม้า) และโทมัส เอดิสัน (Thomas edison) ก็เป็นเจ้าของ Studebaker Electric ปี 1903 

ด้วยเช่นกัน 

               ซึ่งตอนนั้นทั้ง Edison และ Henry Ford ได้พยายามร่วมกันที่จะทดลองสร้างรถต้นแบบไฟฟ้า

ด้วยตัวเอง จนกระทั่งเขาทั้งสองได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เบนซินแทน และความเป็นจริงเกี่ยวกับ

รถไฟฟ้าในตอนนั้นก็ไม่ต่างกับปัจจุบันคือความแพร่หลาย ซึ่งมักได้รับความนิยมอยู่แค่ใจกลางเมืองเสียมากกว่า 

ไม่ว่าจะด้วยข้อจำกัดทางการตลาดของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งหากต้องไปไกล ๆ แล้วนั้นการสำรอง

น้ำมันเบนซินเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการพกแบตเตอรี่อยู่มาก 

 

 
 

              ปี 1907 ดีทรอยต์ อิเลคทริค บรูห์ม (Detroit Electric Brougham) คือรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่ผลิต

ขึ้นมาจำหน่ายโดยใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ 

              ต่อมาในปี 1911 ถึง 1916 ได้เสนอทางเลือกใหม่อย่างแบตเตอรี่นิกเกิล-ไอออน ของเอดิสัน โดยได้

มีการโฆษณาว่าสามารถวิ่งได้ไกล 130 กิโลเมตร และครั้งหนึ่งในการทดสอบ Detroit Electric สามารถวิ่งได้

ระยะทางไกล 340 กิโลเมตรด้วยการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ในขณะที่ความเร็วสูงสุดทำได้ 32 กม./ชม. ซึ่ง

เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมือง ณ ขณะนั้น 

               ในที่สุดรถเครื่องยนต์สันดาปภายในก็สามารถเอาชนะรถพลังไฟฟ้าได้ก่อนเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 

2 (ปี 1939) ทำให้เหล่าผู้ผลิตรถยนต์ที่เคยพยายามสร้างรถไฟฟ้า ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน

แทนและมีบางส่วนต้องปิดตัวลงไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังไม่หมดอนาคตไปเสียทีเดียว

โดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วต่ำวิ่งได้ในระยะใกล้ ๆ สำหรับใช้งานในเมือง โดยในอังกฤษยังคงมีการใช้รถไฟฟ้า

ลักษณะนี้ขนส่งนมตามบ้านเรือนเรื่อยมาจนถึงปี 1980 
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                ปี 1947 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงราคาน้ำมันในญี่ปุ่น ประเทศผู้แพ้สงคราม พุ่ง

สูงขึ้นอย่างมากจนรัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีการผลิตรถไฟฟ้าเกิดข้ึน ทำให้มี ทามะ อิเลคทริค คาร์ (Tama 

Electric Car) ในปี 1947 สามารถทำความเร็วสูงสุด 35 กม./ชม. และวิ่งได้ไกล 96 กิโลเมตรถูกนำมาใช้เป็น

รถแท็กซี่จนถึงปี 1950 ซ่ึง Tama Company ได้กลายมาเป็น Prince Motor Company ก่อนจะเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของ Datsun หรือ Nissan ในปัจจุบัน 

 

 

 
          ปี 1961 เรโนลท์ ดอฟีน (Renault Dauphine) หรืออาจไม่ใช่ เรโนลท์ ดอฟีน ทั้งหมด แต่เป็นผลงาน
ของ เฮนนี่ กิโลวัตต์ (Henny Kilowatt) ผู้ที่มีความสนใจในรถไฟฟ้า และเป็นอีกหนึ่งผลงานของบุคคลที่เชื่อว่า
รถไฟฟ้าจะต้องมีอนาคต 
          Henny ได้ร่วมกับ ยูเรก้า วิลเลียมส์ (Eureka Williams) และต่อจากนั้นได้เข้ามาเป็นบริษัทในเครือ
ของ National Union Electric Co. ในปี 1953 ซึ่งหมายถึง Emerson radio และ Exide batteries เพ่ือนำ
แบตเตอรี่มาใส่ใน Renault Dauphine ผลก็คือสามารถวิ่งได้ไกล 64 กิโลเมตร เร่งได้เร็วกว่า 60 กม./ชม. 
          โดยในปี 1960 ได้พัฒนาให้สามารถวิ่งได้เกิน 90 กม./ชม. และไกลกว่า 90 กิโลเมตร ภายใต้
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โครงสร้างตัวถังของ Dauphine ที่ Henny ซื้อมาจาก Renault แต่น่าเสียดายว่า Henny นั้นมีระบบช่อง
ทางการจำหน่าย การขาย และตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ดีเท่าท่ีควร ทำให้ Renault Dauphine พลังไฟฟ้ามี
อนาคตไม่สดใสเท่าไร 
          โดยสร้างขึ้นมาท้ังหมดเพียงแค่ 100 แชสซีส์ แต่ถูกผลิตจนสมบูรณ์และจำหน่ายได้เพียง 47 คัน ด้วย
ราคา 3,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.12 แสนบาท) ในขณะที่ Renault Dauphine ปกติ จำหน่ายในราคา 
1,645 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 50,000 บาท) 
 

 

 
          ปี 1966 เจเนอรัล มอเตอร์ส ได้ทำการทดลองรถไฟฟ้าที่ใช้ชื่อว่า อิเลคโตรแวร์ (Electrovair) โดยใช้
พ้ืนฐานของรถเชฟโรเลต คอร์แวร์ (Chevrolet Corvair) ด้วยการใช้แบตเตอรี่ ซิลเวอร์-ซิ้งก์ที่จ่ายกระแสไฟ 
532 โวลต์ ให้กับมอเตอร์ 115 แรงม้า 
          โดยแบตเตอรี่แพ็กที่ได้รับการจัดสรรใหม่นี้ทำให้ Chevrolet Corvair มีน้ำหนักเพ่ิมข้ึนอีก 360 
กิโลกรัม จากรุ่นปกติ สามารถทำความเร็วได้ 128 กม./ชม. และวิ่งได้ไกล 60-120 กม./ชม. ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้
ใน Electrovair ขณะนั้นมีอายุการใช้งานเพียง 100 รอบการชาร์จ อีกท้ังยังมีมูลค่าสูงถึง 160,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (ราว ๆ 5 ล้านบาท) 
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          ปี 1967 จีอี (GE) ได้แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าสามาถใช้งานได้จริงอีกครั้งด้วยรถทดสอบ เดลต้า เอ็กเปอ
ริเมนทัล อิเลคทริค คาร์ (Delta experimental electric car) ถึงจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามนัก แต่
สามารถทำความเร็วได้ถึง 89 กม./ชม. วิ่งได้ระยะทางไกลเกินกว่า 60 กิโลเมตร ด้วยแบตเตอรี่แบบ นิเกิล-
ไอออน นอกจากนี้ในปีเดียวกัน Ford ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าทดลองท่ีใช้แบตเตอรี่แพงกว่าอย่าง นิเกิล-แคดเมียม 
ซึ่งไม่ได้ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่านัก 
 
          อย่างไรก็ตามทุกคนยอมรับว่าต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เพ่ือที่จะพิสูจน์ว่าเกิดข้ึนได้จริง
ทั้งในแง่ของ ราคา อายุการใช้งาน ความจุ ความทนทาน ระยะทาง รวมถึงทนต่อสภาวะการใช้งานทั้งร้อนและ
เย็น 
 

 

 
          ปี 1973 วิกฤตราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจาก 3 ดอลลาร์เป็น 12 ดอลลาร์/บาเรล เพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งเรียก
ได้ว่าเป็นฝันร้ายสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์อย่างมาก และทำให้รถไฟฟ้าเป็นทางออกท่ีสดใสขึ้นมาทันที สถานการณ์
ดังกล่าวทำให้เกิดรถไฟฟ้าที ่มีหน้าตาแย่กว่า GE Delta อย่าง ซิตี ้คาร์ (CitiCar) โดยบริษัท Sebring 
Vanguard CitiCar ซ่ึงเป็นรถไฟฟ้าแบบ 2 ประตู ที่ดูเหมือนรถกอล์ฟติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าของ GE ขนาด 2.5 
แรงม้า จากกระแสไฟ 36 โวลต์ของแบตเตอรี่แบบ ตะกั่ว-กรด ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 40 กม./ชม. 
 
          รุ่นต่อมาใช้แบตเตอรี่ที่ให้กระแสไฟ 48 โวลต์ สามารถทำความเร็วเพ่ิมขึ้นเป็น 65 กม./ชม. วิ่งได้ไกล
ถึง 65 กม. จนกระทั่งปี 1977 CitiCar ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดประมาณ 2,300 คัน ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นคอมมูตา 
คาร์ (Commuta Car) มีการเพิ่มความปลอดภัยอย่างการติดตั้งกันชนรวมถึงเพ่ิมขนาดแบตเตอรี่และมอเตอร์
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ท ี ่ ม ี ก ำ ล ั ง ม า ก ข ึ ้ น  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ต ร ง ส เ ป ค ก ั บ ห น ่ ว ย ง า น รั ฐ ส ำ ห ร ั บ ใ ช ้ ใ น ก า ร ส ่ ง ไ ป ร ษ ณ ี ย์  
 

 
    

          ปี 1977 รถเชฟโรเล็ต เชฟเวตต์ (Chevrolet Chevette) ได้ถูกนำมาใช้เป็นรถทดสอบพลังไฟฟ้าซึ่ง 
Chevlolet คาดหวังว่าจะติดตั้งแบตเตอรี่แบบ นิเกิล-ซิงก์ แต่ในความเป็นจริงนั้นกลับใช้แบตเตอรี่ธรรมดาแบบ 
ตะกั่ว-กรด วางไว้บริเวณเบาะนั่งหลังคนขับ สามารถทำความเร็วได้ 50 กม./ชม. และวิ่งได้ระยะทางไกล 80 
กม./ชม. ซึ่งโปรเจคท์นี้เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ภายในของ GM ว่าราคาน้ำมันจะพุ่ง
สูงขึ้นถึง 2.5 ดอลลาร์สหรัฐ/แกลลอน ในปี 1980 แต่ในความเป็นจริงระหว่างปี 1979 วิกฤตราคาน้ำมันไม่ได้
สูงอย่างท่ีคาดโครงการดังกล่าวจึงถูกแขวนทิ้งไว้ 
 

 

 
          ปี 1996 รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกกฎหมายให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องมีสัดส่วนในการผลิตรถยนต์ไร้มลพิษ ซึ่ง
เข้าทาง GM ที่เคยพัฒนา Electrovair และ Electrovette ไว้นานแล้วได้จึงขนเทคโนโลยีมาใส่ไว้ในรถต้น
แบบอย่าง GM EV1 เพ่ือให้กลายเป็นผู้นำเหนือผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่เพ่ิงเริ่มหันมาพัฒนารถไฟฟ้าอย่าง Toyota 
RAV4 EV ดังนั้นในรุ่นผลิตจำหน่ายจริงของ GM EV-1 จึงกลายเป็นรถไฟฟ้าแบบ 2 ประตู 2 ที่นั่งหน้าตาคล้าย
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รถจากโลกอนาคตใช้เทคโนโลยีล่าสุดยกเว้นแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด เพ่ือควบคุมไม่ให้มีต้นทุนสูงเกินไป ซึ่งใน
ตอนนั้นกระแส SUV ขนาดยักษ์กำลังฮอตมาก ทำให้ GM EV-1 ถูกเมินโดยผู้บริโภคและมีการเช่าซื้อในแบบ 
ฟลีตไปทั้งหมดแค่ 800 คัน แต่ประสบการณ์ท้ังหมดก็ได้ถูกต่อยอดมาถึง Chevrolet Volt และ Bolt ที่กำลัง
จะมาถึง 
 

 

 
          ปี 1997 บริษัท  AC Propulsion ในซานดิมาส แคลิฟอร์เนีย ซึ่งก่อตั้งโดย อลัน คอคโคนี (Alan 
Cocconi) ได้เผยโฉม tzero รถสปอร์ตโรดสเตอร์พลังไฟฟ้าบนพื้นฐานของ GM EV1 
          tzero ใช้แชสซีส์ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส มีกำลังสูงถึง 201 แรงม้า และใช้แบตเตอรี่แบบ ตะกั่ว-กรด 
โดยแบตเตอรี่แบบ ลิเธียม-ไอออน นั้นเพ่ิงจะเกิดขึ้นมาภายหลัง ซึ่ง Tesla Motor และผูร้่วมก่อตั้งอย่าง มาร์
ติน อีเบอร์ฮาร์ด ( Martin Eberhard) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบแบตเตอรี่แบบ ลิเธียม-ไอออน สำหรับ 
tzero แทนแบบเดิม ซึ่งให้อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ภายใน 3.7 วินาที แม้จะน่าทึ่งแต่ท้ังหมดที่เกิดขึ้น
นั้นต้องใช้เงินมากถึง 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 7 ล้านบาทต่อรถยนต์หนึ่งคัน 
          ในขณะที่ Cocconi และหุ้นส่วน Tom Gage ไม่เห็นด้วยที่จะผลิต tzero จำหน่าย Eberhard 
และ  Marc Tarpenning ผู้ถือหุ้นของ Tesla Motor ในปี 2003 จึงได้นำแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนตัวอย่าง
ของ tzero ไปเสนอขายไอเดียให้นักลงทุนในซิลิคอน วัลเลย์ จนเป็นเหตุให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจนกลายเป็น
คดีความต่อมา 
          ว่ากันว่า Elon Musk คือตัวตั้งตัวตีที่พยายามให้ AC Propulsion ผลิต tzero ออกจำหน่าย แต่  AC 
Propulsion เลือกที่จะเซ็นสัญญาร่วมงานกับ Toyota ด้วยการนำเทคโนโลยีนั้นไปติดตั้งใน Scion xB แทน 
(เรียกกันว่า eBox) แบบเดียวกับท่ีช่วย Mini พัฒนารถไฟฟ้า ดังนั้น Elon Musk จึงเทเงินลง Tesla Motors 
เพ่ือสนับสนุนความคิดของ Eberharในตอนนั้น 
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          ปี 2008 เทสล่า มอเตอร์ (Tesla Motor) ได้เริ่มต้นการผลิตรถสปอร์ตโรดสเตอร์คันแรกท่ีติดตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Tesla เอง แต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับ AC Propulsion tzero โดยใช้ตัวถังของ 
Lotus Elise 
          ซึ่งช่วงแรกนั้นยังใช้เทคโนโลยีของ AC Propulsion ต่อมาภายหลัง Tesla ได้พัฒนาเทคโนโลยีขับ
เคลื่อนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เองทั้งหมด และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน ในรถโปรดักชั่นคาร์
จนสามารถวิ่งได้ไกลถึง 320 กิโลเมตร (ขับขี่แบบปกติ) โดย Tesla Roadster ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสาม
เฟส ชนิด 4 โพล (4 ขั้วแม่เหล็ก) 

 
1.2 ปัจจัยต่างๆท่ีจำทำให้เกิดการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ 

1.2.1 ความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) หมายถึง ความรู้สึกเป็นห่วง 
และกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อการ ดำเนินชีวิต
ของตน (Hwang อ้างใน อุกฤษฏ์ เอ้ือวัฒนสกุล, 2559) โดย Daziano & Bolduc (2013) พบว่า ความกังวลต่อ
สิ่งแวดล้อมส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการจ่ายเงินเพ่ือซื้อยานยนต์ที่ปล่อยมลภาวะ ต่ำ ยานยนต์ที่ปล่อยมลภาวะต่ำ
ในที่นี้ได้แก่ เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle (BEV) Technology) ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท สมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย (2560 ข) ให้คำนิยามของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ไว้ว่า เป็นรถยนต์ที่มีเฉพาะมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังให้รถเคลื่อนที่ และใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ใน แบตเตอรี่เท่านั้น ดังนั้นระยะทางการวิ่งของรถ
จึงขึน้อยู่กับการออกแบบขนาดและชนิดของแบตเตอรี่ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก จึงทำให้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอรี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อย ไอเสีย ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )  

1.2.2 ทฤษฎีกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อผู้อื่นซึ่งมี 
ความ สำคัญกับตน ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการให้ตนทำหรือไม่ทำพฤติกรรมนั้น ๆ (Fishbein & Ajzen อ้าง
ใน ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ, 2551) จากการศึกษาของ Al-Amin, Ambrose, Masud, & Azam (2016) พบว่า กลุ่ม
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อ้างอิงมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงประเภทไฮโดรเจนของ
ผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ซึ่งรถยนต์นี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: 
FCEV) คือ รถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจน 
ซึ่งเซลล์เชื้อเพลิงมีค่าความจุพลังงาน จ าเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, 
2560 ก) อีกทั้งยังสอดคล้อง กับการศึกษาของ Schmalfuß, Mühl, & Krems (2017) พบว่า กลุ่มอ้างอิงจะ
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ มากข้ึนหลังจากท่ีผู้บริโภคได้ทดลองขับ  

1.2.3 เมื่อต้องพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์คุณลักษณะที่น่าสนใจของยานพาหนะ (Vehicle 
Attributes of Interest) ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะค านึงถึงโดย Jake (2013) ได้เสนอคุณลักษณะ 10 ประการ 
ได้แก่คำอธิบายโดยทั่วไปของรถ (Normalized Vehicle Descriptor) อุปกรณ ์ มาตรฐาน (Standard 
Equipment) การติดตั้งอุปกรณ์เสริม (Installed Optional Equipment) 8 ข้อมูลทางเทคนิค (Technical 
Specifications) การรับประกันจากโรงงาน (Factory Warranties) ราคาขายของรถยนต์ (Manufacturer’s 
Suggested Retail Price ; MSRP /Vehicle Pricing) สีภายนอกและภายในจากโรงงาน (OEM Internal and 
External Colors) การวัดความคุ้มค่าของ รถยนต์และคะแนนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (MPG and Green 
Score) คะแนนความปลอดภัย (Safety Ratings) และรางวัลที่ได้รับ (Award and Accolades) ซึ่งปัจจัยทั้ง 
10 ล้วนมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ซึ่งในระยะแรก
การเริ่มให้ ความมั่นใจเหล่านี้แก่ผู้บริโภคย่อมเป็นสิ่งที่ดีต่อความเชื่อมั่น โดย Carley, Krause, Lane, & 
Graham (2013) ได้ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เริ่มแรกในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อย ละ 50 
เชื่อว่าราคาของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินเป็นอุปสรรคหลักท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือ เช่า ซึ่งราคาเป็น
ส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่น่าสนใจของยานพาหนะ  

1.2.4 อีกท้ังสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคือ ระยะทางที่เหมาะสมและการ 
ชาร์จไฟฟ้า (Adequate Range and Charging) สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อขับไปแล้ว น้ำมันหมด
ก็สามารถเข้าเติมได้ตามสถานีบริการน้ำมันต่าง ๆ แต่รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ใน ปัจจุบันนั้นการชาร์จ
พลังงานยังค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้ายังไม่ได้ กระจายตัวตามจุดต่าง ๆ 
เหมือนกับสถานีบริการน้ำมัน ส่งผลให้การทราบถึงระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด ของรถและท่ีตั้งของสถานีชาร์จไฟฟ้า 
เป็นปัจจัยที่สำคัญท่ีผู้บริโภคต้องทราบ เพ่ือที่จะได้คำนวณ ระยะทางวิ่งให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าคงเหลือ 
ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่มีการ แข่งขันกันพัฒนาระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จไฟฟ้าหนึ่ง
ครั้ง ตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้าประเภท แบตเตอรี่จากบริษัทชื่อดังต่าง ๆ เช่น Tesla Model S วิ่งได้สูงสุด
ประมาณ 580 กิโลเมตร (Tesla Motors, 2017) Nissan Leaf วิ่งได้สูงสุดประมาณ 280 กิโลเมตร (ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2559) เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยเองก็ได้มี
ผู้ผลิตรายหนึ่งได้ผลิต รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ออกวางจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของไทย ได้แก่ บริษัท 
Vera Automotive ซึ่งได้วางจำหน่าย Vera V1 เป็นครั้งแรก โดย Vera V1 สามารถวิ่งได้สูงสุดประมาณ 180 
กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (Vera Automotive, 2017) จากบริษัทท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะทำ ให้เห็นได้ว่า
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การแข่งขันกันพัฒนาในเรื่องของระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้ต่อการชาร์จไฟฟ้าหนึ่งครั้งกำลัง เป็นไปอย่างเข้มข้น 
และมีแนวโน้มที่จะสามารถวิ่งได้ไกลกว่าในปัจจุบัน และจากการศึกษาของ Schmalfuß et al. (2017) พบว่า
ระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้ามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมี นัยสำคัญต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่  

1.2.5 นอกจากนั้นยังมีการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Awareness of 
Electric Vehicles and Infrastructure) เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ได้สรุปความหมายของ การ
ตระหนักรู้ไว้ว่า คือ การรับรู้แบบฉุกคิดข้ึนมากะทันหัน ซึ่งการฉุกคิดนี้จะเป็นสิ่งที่คล้ายกับ 9 ความรู้สึกจน
บางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการตระหนักถึงหรือเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น แบบกะทันหัน ทั้งนี้
ความตระหนักจะเกิดข้ึนได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว การกระท าในอดีต และสิ่งที่
ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกเป็นต้น โดยทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบจะ เป็นผลของการกระทำที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เรียกได้ว่า “ความตระหนักรู้” จากความหมายข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การที่ผู้คนสามารถนึกถึงหรือรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานคืออะไร 
สามารถ แยกแยะรถยนต์ทั่วไปกับรถยนต์ไฟฟ้าได้ และจากการศึกษาของ Carley et al. (2013) พบว่าการที่ 
ผู้บริโภคเคยเห็นสถานีชาร์จไฟฟ้าในชุมชนของตัวเองนั้นส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริดปลั๊กอิน ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้า  

1.2.6 นอกจากนั้นอิทธิพลของภาพลักษณ์และสังคม (Image/Social Influences) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงความคิดส่วนบุคคล ความรู้สึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มี ผลมา
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนอ่ืน (Rashotte อ้างใน Saichao, 2017) จาก การศึกษาของ Krupa 
et al. (2014) พบว่า การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที ่ จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินของผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกา 2.1.7 สิ่งที่ผู้บริโภคจะค านึงถึงอีกสิ่งหนึ่ง คือ ความ
คุ้มค่าของราคา (Price Value) ราคา หมายถึง ปริมาณเงินที่ต้องจ่ายหรือค่าตอบแทนที่มอบให้ผู้อ่ืนเพ่ือแลกมา
ซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งใน ยุคเศรษฐกิจปัจจุบันจะแสดงราคาไว้ในรูปแบบของสกุลเงิน (Yang, 2015) ส่วน
ความคุ้มค่า หมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับซึ่งไม่ใช่ตัวเงิน แต่อาจหมายถึงความรู้สึกหรือความคิดเห็นก็ได้ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจาก ข้อคำถามในงานวิจัยของ Degirmenci & Breitner (2017) พบว่า ความคุ้มค่าของราคา คือ การ
ที ่ ผู้บริโภคเปรียบเทียบเงินที่เสียไปกับสิ่งที่ได้รับกลับมาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ อีกท้ังยังพบว่า ปัจจัย ความ
คุ้มค่าของราคายังส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย 2.1.8 ทุกแนวคิด ทฤษฎีที่กล่าวมาล้วนมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ซ่ึง Jing (2015) ได้ให้ความหมายว่า คือ กระบวนการที่ผู้บริโภคมี
โอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ ในอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นก่อน
พฤติกรรมการซื้อจริง จากการศึกษางานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในอดีตของ พราวแพรว ชัยสวัสดิ์, เพ็ญจิรา คันธ
วงศ,์ และเยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของกลุ่ม ผู้บริโภค
ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีเพียงปัจจัยกำไร ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่ จะซื้อรถยนต์ของ
ผู้บริโภค สว่นงานของ ศรัญญา ศิริมาศเกษม, เพ็ญจิรา คันธวงศ์, และเพ็ญจุรี คันธวงศ์ (2557) ได้ ศึกษาปัจจัย
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ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีเพียงปัจจัย การรับรู้การบริการ
หลังการขายรถยนต์ ปัจจัยการส่งเสริมการขายของรถยนต์ ปัจจัยเลือกสีและ 10 ความเชื่อในการเลือกรถยนต์ 
ปัจจัยการควบคุม และปัจจัยความผูกผัน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ รถยนต์ของลูกค้า แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ยังไม่วางจ าหน่ายอย่างเป็น ทางการในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็น
ว่า ปัจจัยที่ใช้ในงานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องในอดีตอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงได้งานวิจัย
ดังกล่าว มาใช้เป็นเพียงแนวทางและข้อมูล 

 บทสรุป 

 ในอนาคตประเทศไทยอาจมีการนำ รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้อย่างหลายๆประเทศชั้นนำของ
โลก ปัจจัยหลักที่ต้องเอามาวิเคราะห์คือความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะคนที่จะนำมาใช้ส่วนใหญ่ก็คงเป็น
บริษัทขนส่งในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่บริษัทขนส่งส่วนใหญ่เจอก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ และต้นทุน
ในการบริหารที่สูง แต่รายได้ต่ำเนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง หากรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล เชื่อว่าจะเป็นการโน้มน้าวให้ผู้บริหารบริษัทขนส่งส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะลงทุน นำรถบรรทุก
พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ  
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