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ความนํา 
 

           อุตสาหกรรมยานยนตถูกกําหนดใหเปนหนึ่ง
ในหากลุมสาขาท่ีรัฐไดวางยุทธศาสตรและตําแหนง
การแขงขันของไทยในตลาดโลก (Global Nichches) 
ในอนาคตก็ เปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีได รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลตามยุทธศาสตร เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขัน ท้ังนี้ เนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมที่มีความพรอมในหลายดานและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง จนปจจุบันอุตสาหกรรมยาน
ยนตไทยจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถ
ในการผลิตสูงสุดของอาเซียน เปนอันดับ 17 ของ
โลกและเปนอันดับ 4 ของเอเชีย (กรมการจัดหางาน, 
2546) และยังเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวสูงข้ึน
ตอเนื่องจากป 2545 อยางชัดเจน โดยขยายตัวอยูใน
ระดับสูงตลอดท้ังปเฉล่ียกวารอยละ 40 (งานวิจัย
ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน, 2546) นอกนั้นการ
ประเมินประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิต  (Total 
Factor Productivity : TFP) ของสํานักงานเศรษฐกิจ 

 
อุตสาหกรรมยังพบวาอุตสาหกรรมยานยนตเปน
หมวดอุตสาหกรรมท่ีมีคา TFP ท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ผลิตภาพในการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) สูง
กวาระดับท่ีคาดหวังซ่ึงเปน 1ใน 3 หมวด
อุตสาหกรรมแรกท่ีสูงสุด (ศิริกุล จงธนสารสมบัติ, 
2546) ท้ังเปนสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกในชวง
ระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 2546 มีอัตราเพิ่มข้ึน
เปนอันดับ 2 และ 3 คือรอยละ 60.76 (ช้ินสวนยาน
ยนตที่เปนเคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและ
สวนประกอบ) และรอยละ 36.89 (รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ) ซ่ึงเปนรองเพียงยางพาราเทานั้น 
(การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ, 2546)  โดยในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 เปน
สถิติการผลิตและการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคล  
ช่ึงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดต้ังแตป 1999 จนมาลดลง
ในป2004  เนื่องจากปจจัยดานราคาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ี
ปรับตัวสูงข้ึนอยาตอเนื่อง 

บทความวิชาการ
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                          ตารางท่ี 1. ปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคลในระหวางป 1993 – 2007 
 

ป ยอดปริมาณ ยอดขาย ป ยอดปริมาณ 
การผลิต การผลิต 

ยอดขาย 

1993 144449 174169 2000 97129 83106 
1994 109830 155670 2001 156066 104502 
1995 127640 163371 2002 169321 126353 
1996 138579 172730 2003 251684 179005 
1997 112041 132060 2004 299439 209110 
1998 32008 46304 2005 277603 193617 
1999 72716 66858 2006 298678 194261 

   2007 69310 0 
                            ท่ีมา : (สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย) 
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ภาพท่ี 1. ปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคลในระหวางป 1993 - 2007 

                     ท่ีมา : (สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย) 
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ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง น้ํามันเช้ือเพลิงถือ
เปนแหลงพลังงานหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
เพราะไมวาจะประกอบกิจการหรือธุรกิจอะไรก็ตาม 
ไมสามารถหลีกเล่ียงการใชน้ํามันเช้ือเพลิงไปได ไม
วาจะเปนการขนสง การผลิต เปนตน  รถยนตนั่ง
สวนบุคคลก็ตองใชน้ํามันเช้ือเพลิงในการขับเคล่ือน 
แตท่ีผานมาตองเผชิญกับปญหาดานน้ํามันเช่ือเพลิง
อยางมากมาย ไมวาการจัดหาและราคาท่ีผันผวน
กอให เ กิ ดปญหามากมาย  การศึกษา เกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสําหรับรถยนตนั่งสวน
บุคคลจึงจําเปนอยางยิ่ง 
 

เทคโนโลยีพลังงานแบบใหมสํ าหรับ
รถยนตน่ังสวนบุคคล  
 

1. 

           LPG คือ แกสปโตรเลียมเหลว (Liquefied 
Petroleum Gas) ไดมาจากการกล่ันน้ํามันดิบหรือ
จากกระบวนการแยกแกสธรรมชาติ โดยปกติแลว
แกส LPG จะอยูในสถานะเปนไอ เม่ือผาน
กระบวนการเพ่ิมความดัน หรือลดอุณหภูมิลงจนถึง
จุดหนึ่ง ก็จะเปล่ียนสถานะเปนของเหลวภายใต
แรงดันสูง แลวจึงบรรจุลงในอุปกรณบรรจุแกสซ่ึง
ทําดวยโลหะท่ีมีความแข็งแรงสูง ก็จะสามารถนํามา
เปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลได 

การติดต้ังระบบแกส LPG สามารถติดต้ังให
เปนระบบท่ีใชแกส LPG เปนเช้ือเพลิงอยางเดียว 
หรือเปนแบบผสม ท่ีผูขับข่ีสามารถเลือกใช LPG 
หรือน้ํามัน เปนเช้ือเพลิง อยางใดอยางหน่ึงก็ได การ
ติดต้ังระบบแกส LPG จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง 
สําหรับผูใชรถยนต  ท่ีสามารถประหยัดเ งินคา
เช้ือเพลิงได เพราะปจจุบันแกส LPG มีราคาถูกกวา
น้ํามันเบนซิน ระบบการทํางานของการใชแกส LPG 
แสดงดังในภาพท่ี 2 

การใชแกซ LPG เปนเชื้อเพลิง
สําหรับยานยนต 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2. ระบบการใชแกส LPG เปนเช้ือเพลิง 
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         อาจกลาวไดวาการใชแกส LPG เปนเช้ือเพลิง 
สํ าห รับรถยนตนั่ งส วน บุคคล ซ่ึ ง มีข อดี ดั งนี้ 
         1. เปน เ ช้ือ เพลิง ท่ีนํ ามาใช งานไดอย าง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง มี ก า ร เ ผ า ไ ห ม ส ม บู ร ณ  
         2. ลดการสรางแกสเรือนกระจก ซ่ึงเปนสาเหตุ
ของภาวะไอกรีน  
         3.  มีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน 
         4. แกสอยูในสภาพแรงดันตํ่ากวา 180 psi จึง
ไมมีอันตรายมากนักเพราะความดันในถังแกสไมสูง
มากนัก  
         5. อัตราการส้ินเปลืองแกสเทียบเทากับการใช
น้ํามันเบนซินมีคานอยกวา 
         6.อุปกรณท่ีใชมีราคาถูกกวาอุปกรณแกสNGV  
  
 2. แกสธรรมชาติสําหรบัยานยนต (NGV)  
             Natural Gas for Vehicles (NGV) คือแกส
ธรรมชาติท่ีใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับยานยนต โดย
แกส NGV มีสวนประกอบหลักคือ แกสมีเทนท่ีมี
คุณสมบัติเบากวาอากาศ สวนใหญจะมีการใชอยูใน
สภาพเปนแกสท่ีถูกอัดจนมีความดันสูง (ประมาณ 
3,000-3,600 ปอนดตอตารางน้ิว) เก็บไวในถัง ท่ีมี
ความแข็งแรงทนทานสูงเปนพิเศษ เชน เหล็กกลา 
บางคร้ังเรียกแกสนี้วา CNG (ซี เอ็น จี) ซ่ึงยอมาจาก 
Compressed Natural Gas หรือแกสธรรมชาติอัด 
โดยในภาพท่ี 3 จะแสดงใหเห็นการติดต้ังถัง NGV  
สําหรับใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3. การใชแกส NGV เปนเช้ือเพลิงแทนน้ํามัน 
 
         การใชแกสธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงสําหรับ  
ยานยนต มีขอดีคือ  

1. เกิดการเผาไหมสมบูรณทําใหเกิดมลพิษ
ต่ําโดยเฉพาะปริมาณฝุนละอองและควันดํา  

2. ราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน 
3. ติดไฟยากแมเกิดการร่ัวออกจากถังจึงไม

เปนอัตรายอยางท่ีคิด 
4. ถังท่ีบรรจุ NGV ทําจากวัสดุท่ีทนแรงดัน

สูงและผานการทดสอบหลายข้ันตอนกอนนํามาใช
งานจึงมีความปลอดภัยสูงในการใชงาน 
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          ขอจํากัดของการใช NGV คือหาสถานีบริการ
เติมแกสยากและอุปกรณท่ีใชมีราคาสูง และไม
สามารถปรับเคร่ืองยนตใหเหมาะสมกับ NGV ได
อยางสมบูรณ 
 

3. แกสโซฮอลสําหรับยานยนต 
         น้ํามันแกสโซฮอล คือน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดจาก
การผสมแอลกอฮอลกับน้ํามันเบนซินอาจกลาวไดวา
แกสโซฮอลก็เหมือนน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว
ท่ัวไป แตแตกตางกันในเร่ืองของสวนประกอบท่ี
เปนสารเพิ่มออกเทนเปนสารออกซิเจนเนตชวยลด
คารบอนมอนนอกไซด เพิ่มปริมาณออกซิเจนใน
น้ํามันทําใหการเผาไหมสะอาดข้ึน แตเดิมใชสารท่ี
นําเขาจากตางประเทศท่ีเรียกวา MTBE ซ่ึงเปนสาร
ออก ซิ เ จน เนต เห มื อนกั นแต ย อ ยสล า ย ย าก           
แกสโซฮอลทําใหตนทุนในการผลิตน้ํามันถูกลง 
นอกจากนี้แอลกอฮอลหรือเอทานอลสามารถผลิตได
จากพืชผลทางการเกษตรเชน มันสําปะหลัง ออย 
ขาวโพด เปนตน ซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกมาก 
  น้ํามันแกสโซฮอลท่ีมีสัดสวนเอทานอล
ผสมไมเกินรอยละ 10 สามารถใชกับรถยนต
โดยท่ัวไปโดยไมจําเปนตองปรับแตงเครื่องยนต 
อยางไรก็ตามรถยนตท่ีสามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล
ท่ีมีสวนผสมของเอทานอลสูงกวารอยละ 10 ไดนั้น
จะตองมีการออกแบบเคร่ืองยนตมาโดยเฉพาะ ดังนี้  

1. รถยนตท่ีสามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 
ไดจําเปนตองปรับปรุงเคร่ืองยนต โดยเฉพาะระบบ
เช้ือเพลิงและการทํางานของหัวฉีดน้ํามัน  โดย
รถยนตประเภทน้ีสามารถใชเช้ือเพลิงท่ีมีสวนผสม
ของเอทานอลในสัดสวนท่ีไมเกินรอยละ 20 หรือจะ
ใชน้ํามันเบนซินปกติก็ได เทคโนโลยีดังกลาวนี้ไดมี
การพัฒนาและนํามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป และบราซิลนานกวา 10 ปแลว ปจจุบันมี
รถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตประเภทนี้กวา 1 ลานคันท่ัว
โลก  

2. รถ FFV (Flexible Fuel Vehicle) ปจจุบันไดมี
การออกแบบเครื่องยนต ท่ีสามารถใชน้ํามันท่ีมี
สวนผสมของเอทานอลในอัตราสวนตางๆ กันได
อยางมีประสิทธิภาพสูง โดยรถยนตประเภทนี้จะ
ไดรับการออกแบบใหมีระบบเซ็นเซอรสําหรับ
ตรวจสอบอัตราสวนผสมของเอทานอลกับน้ํามัน
เบนซิน เพื่อควบคุมระบบการเผาไหมเช้ือเพลิงให
เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช รวมท้ังมีการ
ปรับเปล่ียนวัสดุระบบเช้ือเพลิงเชน ถังน้ํามัน ทอจาย
น้ํามันและหัวฉีดน้ํามัน เพื่อใหทนตอการกัดกรอน
ของ เอทานอลได  นอก น้ันระบบต า งๆ  ของ
เคร่ืองยนตแทบจะไมแตกตางจากรถยนตท่ัวไป  

 ขอดีของการใชแกสโซฮอลเปนเชื้อเพลิง 
 1. เกษตรกรมีแหลงหรือทางเลือกในการ
ขายผลิตภัณฑมากข้ึน 
 2. เกษตรกรสามารถสรางโรงงานผลิตใน
แหลงวัตถุดิบกระจายออกไปท่ัวประเทศ 
 3. สามารถผลิตพลังงานข้ึนใชเองโดยไมมี
วันหมด 
 4. สรางงานใหเกษตรกรเพิ่มข้ึน ลดปญหา
การวางงาน และกระจายแหลงงานสูชนบท 
 5. ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ 
              6. ชวยใหประเทศชาติมีแหลงพลังงาน
เพิ่มข้ึน 
 7. ยกระดับราคาพืชไรและสรางเสถียรภาพ
ดานราคา 
 8. ลดมลพิษในอากาศจากสารเพิ่มคาออก
เทน MTBE โดยใชเอทานอลผสมแทน 
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         ขอจํากัดของการใชแกสโซฮอล   คือผู ท่ี มี
รถยนตรุนเกาใชเคร่ืองยนตเบนซินและตองการหัน
มาใชแกสโซฮอล  จําเปนตองเปล่ียนทอยาง  สายสง
น้ํามัน  และซีลท่ีเปนยาง  เนื่องจากคุณสมบัติของ
แกสโซฮอลสามารถละลายยางและพลาสติกไดสูง
เม่ือเทียบกับน้ํามันเบนซินปกติ  
 

4. รถยนตไฮบริด 
เคร่ืองยนตไฮบริด คือระบบเครื่องยนตท่ี

ทํางานรวมกันระหวางเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
(เคร่ืงยนตท่ีใชในปจจุบัน) กับมอเตอรไฟฟาในการ
ชวยสงกําลังขับเคล่ือนใหกับตัวรถยนต สาเหตุท่ี
ระบบน้ีไดรับความนิยมก็คือความท่ีไมแตกตางจาก

เคร่ืองยนตแบบเดิมๆ มากจนเกินไป เพราะ
สวนประกอบพื้นฐานของระบบไฮบริดยังตองใช
เคร่ืองยนตสันดาปภายในเปนระบบหลักของการ
ขับเคล่ือน แตมีมอเตอรไฟฟาทําหนาท่ีเสริมการ
ทํางาน และแบตเตอร่ีสําหรับเก็บกระแสไฟฟาเพิ่ม
เขามา รถยนตไฮบริดยังตองเติมน้ํามันเช้ือเพลิง
เหมือนกับรถยนตท่ัวไป แตจากการที่มีมอเตอร
ไฟฟาเขามาชวยทํางานทําใหประหยัดน้ํามันข้ึน และ
มีระบบท่ีเขามาชวยใหมีคาลดมลพิษในไอเสียต่ําลง 
การทํางานของระบบเคร่ืองยนตไฮบริด แสดงใน
ภาพท่ี 4-6 แตมีขอจํากัดอยูท่ีราคาในปจจุบันยังแพง

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4. มอเตอรไฟฟาในรถยนตไฮบริด 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. รูปแบบการทํางานของระบบไฮบริดแบบตางๆ คือ ซีรีส, พาราลเรล และซีรีส/พาราลเรล 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6. ตนแบบของรถยนตระบบไฮบริด 

 

5. รถยนตพลังงานแสงอาทิตย 
          เซลลแสงอาทิตยเปนส่ิงประดิษฐท่ีสรางข้ึน
เพื่อเปนอุปกรณสําหรับการเปล่ียนพลังงานแสงให
เปนพลังงานไฟฟา โดยการนําสารกึ่งตัวนําเชน 
ซิลิคอน ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพื้นโลก 
นํามาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลิตใหเปน
แผนบางบริสุทธ์ิ และในทันทีท่ีมีแสงตกกระทบบน
แผนเซลล รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลังงาน
ประกอบท่ีเรียกวา Proton จะถายเทพลังงานใหกับ 
Electron ในสารกึ่งตัวนํา จนมีพลังงานมากพอท่ีจะ
กระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ Atom และ
สามารถเคล่ือนท่ีไดอยางอิสระ ดังนั้นเม่ือ Electron 
มีการ เค ล่ือนท่ีครบวงจรก็จะทําให เกิดไฟฟ า
กระแสตรงข้ึน  
              องคประกอบหลักของเซลลแสงอาทิตยคือ 
สารกึ่งตัวนํา (Semi Conductors) 2 ชนิดมาตอกันซ่ึง
เรียกวา P-N Junction เม่ือแสงอาทิตยตกกระทบ
เซลลแสงอาทิตย ก็จะถายพลังงานใหอะตอมของ
สารกึ่งตัวนํา ทําใหเกิดอีเล็กตรอนสและโฮลสอิสระ
ไปรออยูท่ีข้ัวตอ ดังนั้นเม่ือมีการเช่ือมกับวงจร

ภายนอกเชน เอาหลอดไฟฟามาตอครอมข้ัวตอ ก็จะ
เกิดการไหลของอีเล็กตรอนส/โฮลส ท่ีใหพลังงาน
ไฟฟากระแสตรงกับวงจรภายนอกได และจะให
พลังงานไฟฟาอย างตอ เนื่ อง  ตราบเท า ท่ียั ง มี
แสงอาทิตยตกกระทบเซลล ซ่ึงสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันที หรือนําไปกักเก็บไวในแบตเตอร่ี
เพื่อใชงานภายหลังได ซ่ึงสามารถนํามาใชกับ
รถยนตนั่งสวนบุคคลได 
 
หลักการประยุกตใชกับรถยนต 

1. การนําโซลาเซลลมาติดต้ังรวมกับรถยนต
ไฟฟาเพื่อเปนแหลงผลิตและจายพลังงานไฟฟาใน
ชวงเวลากลางวัน โดยพลังงานไฟฟาท่ีไดจากโซลา
เซลลจะเก็บสะสมไวในแบตเตอร่ีซ่ึงทําหนาท่ีเปน
แหลงจายพลังงานสํารอง และเปนอุปกรณควบคุม
แรงดันไฟฟาในระบบ (ภาพท่ี 7) 
 2. การเลือกใชวัสดุท่ีมีความแข็งแรงในดาน
กลศาสตรมาประกอบเปนโครงสรางและตัวถังรถทํา
ใหประหยัดการใชพลังงานในการขับเคล่ือน สงผล
ใหรถรับน้ําหนักบรรทุกท่ีตองการไดเพิ่มข้ึน  
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ประโยชนท่ีจะไดรับ 3. ระบบขับเคล่ือนท่ีใชมอเตอรกระแสตรง
และมอเตอรกระแสสลับ 3 เฟส ท่ีใหแรงบิดในการ
ขับเคล่ือนสูง และมีขนาดเล็กกวามอเตอรกระแส 
ตรงเม่ือเปรียบเทียบกันโดยใชเคร่ืองแปลงไฟฟา
กระแสตรง (Inverter) จากแบตเตอร่ีเปนไฟฟา
กระแสสลับ 3 เฟส  

4. ชุดควบคุมการจายกระแสไฟฟาให
มอเตอรเพื่อปรับความเร็วของรถยนต  

5. ระบบเกียรท่ีทดรอบเพ่ือปรับแรงบิดให
รถสามารถเคล่ือนท่ีบนทางลาดชันได  

6. แบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมสําหรับรถไฟฟาจะ
เลือกใชแบตเตอร่ีแบบ Gel AGM Type  

 
 

1.สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง 
แตใชเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงจายพลังงานในการ
ขับเคล่ือนรถได 
              2.ไมจําเปนตองเดินเคร่ืองยนตในขณะจอด
หรือหยุดรถเนื่องจากการจราจรติดขัด 
              3. ไมจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศ
เนื่องจากการปดกระจกเพ่ือปองกันไอเสียจาก
ภายนอก  
              4. สามารถลดคารบอนมอนออกไซดและ
คารบอนไดออกไซดซ่ึงเกิดจากไอเสียรถยนตท่ีใช
น้ํามันเช้ือเพลิง ซ่ึงเปนผลดีตอส่ิงแวดลอม 

5. ลดระดับของเสียงท่ีเกิดจากใชรถยนต ทํา
ใหมลภาวะทางเสียงลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7. แสดงรถยนตพลังงานแสงอาทิตยตนแบบ 
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6. เซลลเชื้อเพลิง 
            เซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell) เปนอุปกรณ
ทางดานไฟฟาเคมีท่ีสามารถเปล่ียนแปลงพลังงาน
เคมีใหเปนกระแสไฟฟา หรือพลังงานความรอนได
โดยตรง ไมตองมีกระบวนการเผาไหมท่ีจะเกิด
มลพิษทางอากาศ ไมมีการจุดระเบิด และไมมีการ
เค ล่ื อนไหวของ อุปกรณ  ประ สิท ธิภ าพของ
เคร่ืองยนตท่ีไดก็ยังสูงกวาเครื่องยนตชนิดเผาไหม
ถึง 1-3 เทา เช้ือเพลิงท่ีใชในปฏิกิริยาคือกาซ
ไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน  

เซลลเช้ือเพลิงเปนกัลวานิกเซลล (Galvanic 
Cell) ท่ีทําหนาท่ีเปล่ียนพลังงานเคมีใหเปนพลังงาน
ไฟฟาไดโดยตรงโดยอาศัยกระบวนการทางไฟฟา

เคมี เซลลเช้ือเพลิงจะมีความคลายคลึงเซลลไฟฟา
เคมีท่ัวไปคือประกอบดวยอิเล็กโทรดหรือข้ัวไฟฟา 
2 ข้ัว ข้ัวหนึ่งเปนข้ัวแอโนด (anode) เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของเช้ือเพลิง  อีกข้ัวหนึ่งเรียกวาข้ัว
แคโทด (cathode) เกิดปฏิกิริยารีดักชัน โดยท่ี
ข้ัวไฟฟาท้ังสองจะจุมในสารละลายอิเล็กโทรไลต  
ดังแสดงในภาพท่ี 8 ซ่ึงสามารถนําไปติดต้ังใน
รถยนตและใชรวมกับระบบเดิมไดจึงนับเปน
เทคโนโลยีดานพลังงานชนิดใหมสําหรับรถยนตนั่ง
สวนบุคคลอีกชนิดหนึ่ง  แตยังมีขอจํากัดท่ียังเปน
เทคโนโลยีท่ีใหม ตนทุนสูงจึงตองใชเวลาในการ
พัฒนาอีกระยะหนึ่ง 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8. เซลลเช้ือเพลิง 
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บทสรุป 7. ECO-CARหรือรถประหยัดพลังงาน 
       รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
หรืออีโค-คาร (Eco-car) คือรถยนตขนาดเล็กใช
น้ํามันเช้ือเพลิงนอย (ภาพท่ี 9) ราคาถูกและมีมลพิษ
ต่ําเชน โตโยตา ไอโก แตอาจมีขอจํากัดในเร่ือง
ความเร็วเพราะกําลังขับเคล่ือนตํ่า 

ขอสังเกตสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนตประเภทนี้ 
              1.ทิศทางการพัฒนาสอดคลองกับการไปสู 
Sustainable Mobility ของอุตสาหกรรมยานยนตโลก
หรือไม   
 2. รถยนตชนิดนี้จะตองมีความตองการทั่ว
โลกในลักษณะเฉพาะท่ีเรียกวา Global Niche 
Product เหมือนกับความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนกับการผลิต
รถปกอัพของไทยจึงจะสามารถแขงขันได 
  3. รถยนตท่ีผลิตออกมาใหม จะตองไม
กระทบตอตลาดรถยนต  และผูประกอบการใน
ประเทศเดิมไมมากนัก  
 4.  สามารถตอบสนองความตองการใช
รถยนตของสังคมไทยยุคใหมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากสภาวะทาง เศรษฐกิ จ ในป จจุ บัน
โดยเฉพาะในยุคท่ีราคานํ้ามันเช้ือเพลิงผันผวน 
รวมท้ังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจมีผลกระทบให
ความตองการรถยนตนั่งสวนบุคคลลดลง  จึงเปน
แรงขับดัน(Driving Force) ใหอุตสาหกรรมรถยนต
นั่งสวนบุคคลตองพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม
เพื่อใหไดพลังงานทางเลือกใหมมาทดแทนน้ํามัน
เช้ือเพลิงอันประกอบไปดวย การใชแกส LPG  แกส
ธรรมชาติ (NGV) แกสโซฮอลสําหรับยานยนต  
รถยนตไฮบริด  รถยนตพลังงานแสงอาทิตย  เซลล
เช้ือเพลิง และอีโค-คาร   

เทคโนโลยีพลังงานแตละแบบมีขอดีและ
ขอจํากัดท่ีแตกตางกันไป โดยอาจกลาวไดวาใน
ระยะส้ันควรพิจารณาไปท่ีแกส LPG , NGV  แกส
โซฮอล  เพราะท้ังสามชนิดนํามาใชไดทันที เพียง
อาจดัดแปลงเคร่ืองยนตเล็กนอย สวนถังแกส LPG 
และ NGV ติดตั้งหลังจากรถยนตออกจากโรง
ประกอบ แตในอนาคตอันใกลนี้ทางผูผลิตรถยนต                   

                       กําลังพัฒนาระบบเคร่ืองยนต                 
                      และการติดต้ังถังแกสใหแลว 

                      เสร็จกอนจําหนาย ความ 
                     ปลอดภัยในการใชเช้ือเพลิง 

                     ทั้งสองก็มีมากขึ้น แตพลังงาน 
                     ท้ังสามชนิดมาจากเช้ือ 

                 เพลิงฟอสซิลซ่ึงใชแลวหมดไป                 
                  และปริมาณสํารองก็ลดลงทุกวนั 

                      ราคาก็เพิ่มข้ึนอยาง 
                       

 
 

ตอเนื่อง จึงเปนการแกปญหา ภาพท่ี 9. รถยนตประหยัดพลังหรืออีโค-คาร 
                       ในระยะส้ันเทานั้น หรืออาจหันมาใช 
ECO-CAR กัน แตอาจการขับเคล่ือนอาจไมรวดเร็ว
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