
รถยนต์ไฟฟ้า : โอกาสและความท้าทายของโปแลนด์ 
  
1. ภาพรวม 
 กระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ลว้นเป็นปัจจยัท่ี
น าไปสู่การพฒันายานยนต์ท่ีใช้พลังงานสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น พลังงานไฟฟ้า ทั้ งน้ี Tesla 
Roadster ท่ีเปิดตวัในปี 2551 เป็นตวัจกัรส าคญัของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีผลิตขายอย่างจริงจงัในเชิงพาณิชย ์จากนั้น 
รถยนตไ์ฟฟ้าก็ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคในหลายประเทศอยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะยงัไม่อยูใ่นวงกวา้ง เน่ืองจากมี
เพียงสวเีดนและอีก 6 ประเทศในโลกท่ีมีสัดส่วนของยอดการจดทะเบียนรถยนตไ์ฟฟ้าเกินร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบั
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในปัจจุบนั อยา่งไรก็ดีในปี 2558 จ านวนรถยนต์ไฟฟ้าท่ีจดทะเบียนรวมกนัทัว่โลก
ทะลุหลกั 1 ลา้นคนัแลว้ 
 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ราคาของรถยนตไ์ฟฟ้า ระยะทางการวิ่งท่ียงัไม่ไกลมากนกัและระยะเวลาการชาร์จ
ไฟฟ้าท่ีใชเ้วลานาน รวมถึงจุดท่ีสามารถชาร์จไฟฟ้าซ่ึงมีจ ากดั เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการขยายตวัของผลิตภณัฑ์
ในตลาดโลก อยา่งไรก็ดี การผลิตแบตเตอร่ีส าหรับยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้ามีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในเร่ือง
การเก็บพลงังานไฟฟ้าและตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการขยายตวัของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
เช่นกนั 

ส าหรับโปแลนด์ อุตสาหกรรมยานยนต์จดัเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รองจากอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร รวมถึงยงัมีบทบาทส าคัญต่อการส่งออกของประเทศ โดยโปแลนด์เป็นฐานการผลิตรถยนต์              
รถโดยสาร และรถบรรทุก รวมถึงอะไหล่ยานยนต์ของบริษทัต่างชาติกว่า 100 บริษทั และบริษทัทอ้งถ่ินกว่า 
1,000 บริษทั ซ่ึงก่อให้เกิดการจา้งงานในประเทศกวา่ 166,000 คน ปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนตข์องโปแลนด์
อยูร่ะหวา่งการด าเนินตามนโยบายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามทิศทางท่ีสหภาพยุโรปไดว้างไว ้โดยรัฐบาลโปแลนด์
ภายใต ้Responsible Development Planไดก้ าหนดแนวทางผลกัดนัและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์พลงังาน
ไฟฟ้า รวมถึงก าหนดเป้าหมายวา่ ภายในปี 2568 โปแลนด์จะมีรถยนตไ์ฟฟ้าวิ่งอยูใ่นทอ้งถนนถึงจ านวน 1 ลา้น
คนั เป้าหมายดงักล่าวเป็นทั้งโอกาสและความทา้ทายส าหรับโปแลนด์และนกัลงทุนต่างชาติ และจ าตอ้งอาศยั
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐทั้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ิน รวมถึงภาคเอกชนในสาขา ยานยนต์ พลงังาน และ
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

 
2. สถานะรถยนตไ์ฟฟ้าและ Hybrids  
 ปัจจุบนั โปแลนด์ยงัมีรถยนต์ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าและ Hybrids ค่อนขา้งจ ากดั โดยปริมาณรถยนต์ทั้ง       
2 แบบท่ีมีการจดทะเบียนมีรวมกนัประมาณ 20,000 คนั โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนตแ์บบ Hybrids ทั้งน้ี สามารถ
ดูรายละเอียดไดจ้ากตารางท่ี 1 
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ล่าสุด ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 โปแลนดมี์การจดทะเบียนรถยนตไ์ฟฟ้าจ านวน 427 คนั โดยมาจาก
ค่ายรถยนตจ์ านวน 10 บริษทั ทั้งน้ี Nissan มียอดขายสูงสุดท่ี 95 คนั ตามมาดว้ย BMW 48 คนั Mitsubishi และ Tesla 
บริษทัละ 42 คนั 

  
3. การเปรียบเทียบราคารถยนต ์
  ราคายานยนตเ์ป็นอุปสรรคส าคญัประการหน่ึงต่อการขยายตวัของการใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าดงัท่ีได้
กล่าวไปแลว้ เพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัข้ึนสามารถพิจารณาไดจ้ากตารางเปรียบเทียบราคารถยนตไ์ฟฟ้ากบัรถยนตท่ี์
ใชพ้ลงังานน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีวางจ าหน่ายในโปแลนดด์งัตารางท่ี 2 

 
 

4. ปริมาณสถานีบริการพลงังานไฟฟ้า 
 ภายใต ้EU Directive 2014/94 ก าหนดว่า ประเทศสมาชิกจะตอ้งมีสถานีให้บริการพลงังานไฟฟ้าและ 
CNG ในเมืองท่ีมีประชากรค่อนขา้งหนาแน่นภายในปี 2563 ในการน้ี Ministry of Energy ไดก้  าหนดเป้าหมายไว้
ท่ี 6,400 แห่ง ใน 32 เมือง ซ่ึงคาดว่าในขณะนั้นจะมีรถยนต์ท่ีใช้พลงังานดงักล่าวท่ีจดทะเบียนในโปแลนด์
จ านวน 50,000 คนั 
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ทั้งน้ี ต้นทุนการสร้างสถานีบริการพลังงานไฟฟ้าโดยทั่วไปอยู่ท่ีแห่งละประมาณ 16,000-70,000 
สวอ๊ตต้ี (160,000-700,000 บาท) และส าหรับสถานีท่ีสามารถชาร์จพลงังานไฟฟ้าไดร้วดเร็วมีตน้ทุนการก่อสร้าง
อยูท่ี่แห่งละ 100,000-250,000 สวอ๊ตต้ี (1,00,000-2,500,000 บาท) ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดความคุม้ทุนใน
เชิงพาณิชยใ์นปัจจุบนั เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีจ ากดั 

 
 

จากข้อมูลของ Ministry of Energy ปัจจุบนั โปแลนด์มีสถานีบริการพลังงานไฟฟ้าสาธารณะเพียง
ประมาณ 300 สถานี ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วน 1 สถานีต่อรถยนตไ์ฟฟ้า 3 คนั โดยส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูท่ี่เมืองหลวง
และเมืองหลกัของประเทศ เช่น Cracow, Lodz, Gdansk, Lublin, Poznan, Wroclow และ Bialstok เป็นตน้ ดงันั้น 
การก าหนดเป้าหมายดงักล่าวของ Ministry of Energy จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายเป็นอยา่งยิง่ โดยส่ิงท่ีควรพิจารณาเป็น
ทางออก คือ การสร้างสถานีขนาดเล็กท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตในการก่อสร้าง รวมถึงการออกมาตรการ
ก าหนดขอ้ยกเวน้ในส่วนของภาษีอสังหาริมทรัพย ์และการออกมาตรการบงัคบัให้โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านกังานจะตอ้งมีการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าในบริเวณท่ีจอดรถภายในอาคาร เป็นตน้ 
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5. ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
 เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต ้Responsible Development Plan นั้น Ministry of Energy ไดก้ าหนดแนวทาง
ในการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้าออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
 5.1 การพฒันายานยนตแ์ละการสนบัสนุนผูบ้ริโภค 

- การสนบัสนุนการออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน โดยแบ่งช่วงเวลา
การด าเนินการเป็น 3 ช่วง 

ช่วงท่ี 1 (ปัจจุบนั-ปี 2561) การส่งเสริมการออกแบบรถยนตต์น้แบบ  
ช่วงท่ี 2 (ปี 2562-2563) การเร่ิมตน้ผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในปริมาณจ ากดั  
ช่วงท่ี 3 (ปี 2564-2568) การผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเชิงพาณิชยอ์ยา่งเต็มรูปแบบ รวมถึงความพยายาม

ในการลดปริมาณรถยนต์ท่ีใช้พลงังานเช้ือเพลิงลงโดยล าดบัโดยการออกมาตรการจ ากดัการใช้รถยนต์ในเขต
ศูนยก์ลางของเมืองและมาตรการอ่ืนๆ  

- การใหส่้วนลดในการเก็บภาษีส าหรับการซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า 
 5.2 การพฒันาสถานีบริการพลงังานและระบบการชาร์จไฟ โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการ
เป็น 3 ช่วง 

ช่วงท่ี 1 (ปัจจุบนั-ปี 2561) การก าหนดเครือข่ายของสถานีบริการพลงังาน 
ช่วงท่ี 2 (ปี 2562-2563) การเร่ิมสร้างสถานีบริการพลงังาน ในกรณีน้ีรวมถึงรถท่ีใชพ้ลงังาน LNG 

และ CNG ดว้ย 
ช่วงท่ี 3 (ปี 2564-2568) การผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการขยายจ านวนสถานีบริการพลงังานและจุด

ชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้ยานพาหนะ ทั้งน้ี หากภายในปี 2568 โปแลนด์มียานยนต์
พลังงานไฟฟ้าจ านวน 1 ล้านคนั นั่นหมายถึงจะต้องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าถึง 2.3-4.3 TWh ต่อปี ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดรายไดต่้อผูใ้ห้บริการพลงังานไฟฟ้า 20 พนัลา้นสวอ๊ตต้ี (ประมาณ 2 แสนลา้นบาท) หากค านวณบน
พื้นฐานท่ีรถยนตมี์อายกุารใชง้านนาน 10 ปี 

- การส่งเสริมให้ผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จแบตเตอร่ีท่ีบา้นเพื่อความสะดวก รวมถึงจะช่วย
ตอบโจทยก์ารชาร์จไฟฟ้าในเวลาดึก (เท่ียงคืน-06.00 น.) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต ่า
ประมาณ 15-16 GW เม่ือเทียบกับช่วงเวลากลางวนัและหัวค ่า (08.00-20.00 น.) ท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า             
23-24 GW 

- การผลกัดนัการใช ้Smart Meter จ านวนร้อยละ 80 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกแก่เจา้ของรถยนตไ์ฟฟ้าในการตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีไดจ้ากระยะไกล 

- การก าหนดมาตรการเก่ียวกบัภาษีเพื่อจูงใจผูป้ระกอบการสถานีบริการพลงังาน 
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5.3 การจดัตั้งกองทุนสนบัสนุน 
- เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ท่ีรัฐบาลโปแลนด์ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์

พลงังานไฟฟ้า แหล่งเงินทุนท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมดงักล่าวจะมาจากหลายแหล่ง เช่น National 
Fund for Environmental Protection and Water Management, National Center for Research and Development, 
Fund for Low-emission Transport, Private Equity Funds และเงินทุนจากบริษทัท่ีอยูใ่นภาคพลงังาน เป็นตน้ 
 
6. ความคืบหนา้ในการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าและโอกาสทางการตลาด 
 6.1 รถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก 

Electromobility Poland เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งร่วมกันโดยผูป้ระกอบการในภาคพลงังานไฟฟ้าของ
ประเทศ ประกอบด้วย Energa, Eneo, Touron และ PGE โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกแบบและผลิตรถยนต์
พลงังานไฟฟ้า ไดมุ้่งเนน้การผลิต City Car ท่ีมีความทนัสมยั ขนาดกะทดัรัด และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
การสนบัสนุนของรัฐบาลโปแลนด์ซ่ึงไดอ้อกมาแถลงวา่จะอุดหนุนตน้ทุนการผลิตร้อยละ 70 แก่ผูป้ระกอบการ
ท่ีน ารถยนตต์น้แบบไปผลิตในเชิงพาณิชย ์ทั้งน้ี Electromobility Poland ไดจ้ดัแข่งขนัการออกแบบรถยนตไ์ฟฟ้า
ตน้แบบและมีผูส่้งผลงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกจ านวน 4 ราย ดงัน้ี 

 

           (Damian Wolinski)            (Mariusz Nadolny)            (Mateusz Tomiczek)         (Sebastian Nowak) 
 6.2 รถแวนส าหรับขนส่ง 

Ursus ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตรถบสัของโปแลนดไ์ดมี้แผนในการผลิตรถแวนส าหรับขนส่งท่ีใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า หรือท่ีบริษทัฯ ตั้งช่ือวา่ ELVI ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 โดยรถตน้แบบไดมี้การน ามาแสดงในงาน 
Hanover Industrial Fair ณ ประเทศเยอรมนี เม่ือเดือนเมษายน 2560 ทั้ ง น้ี จุดเด่นของรถรุ่นดังกล่าวคือ 
ความสามารถในการชาร์จไฟให้มีความจุร้อยละ 90 ของแบตเตอร่ีได้ภายใน 15 นาที  โดยระยะทางท่ี ELVI 
สามารถวิง่ได ้คือ 150 กิโลเมตร ท่ีความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตร/ชัว่โมง   
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 6.3 รถบสั 
6.3.1 E-Bus Program เป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายในการผลิตรถบสัท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศท่ี

ด าเนินการโดย Polski Autobus Elektryczny (Electric Polish Bus) ซ่ึงเป็น Cluster ท่ีก่อตั้ งโดยบริษัท Solaris 
ผูผ้ลิตรถบสั รถโคช้ และรถรางรายใหญ่ของโปแลนด์ร่วมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอีก 10 ราย โครงการดงักล่าวมี
ก าลงัการผลิตอยู่ท่ีปีละ 1,000 คนั หรือคิดเป็นมูลค่าตลาด 2.5  พนัลา้นสวอ๊ตต้ี (ประมาณ 2.5 หม่ืนลา้นบาท) 
และสามารถสร้างงานไดก้วา่ 5,000 ต าแหน่ง 

 

 

6.3.2 Autosan Sp. z o.o. เป็นอีกบริษทัทอ้งถ่ินท่ีมีการผลิตรถบสัไฟฟ้าขนาดความยาว 12 เมตร โดย
ใช้แบตเตอร่ีแบบ BMZ และมีนวตักรรมระบบปรับอากาศบนพื้นฐานของ Heat pumps ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัไดรั้บความสนใจและถูกสั่งซ้ือโดยกองทพับกโปแลนด์และบริษทัโลจิสติกส์ทอ้งถ่ินจ านวนกวา่ 100 คนั
ส าหรับการผลิตในปี 2561 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถส่งออกรถบสัไฟฟ้าไปยงัเยอรมนีโดยมี ebe Europa
เป็นผูน้ าเขา้ โดยการส่งมอบสินคา้คร้ังแรกจ านวน 4 คนัจะมีข้ึนในเดือนมีนาคม 2561 

 

6.3.3 รถบสัสาธารณะท่ีใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นพลงังานในโปแลนด์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน ดงันั้นทางการโปแลนด์จะด าเนินการเปล่ียนรถบสัคนัใหมท่ดแทนปีละประมาณ 1,000 คนัทัว่ประเทศ 
ในจ านวนน้ีส่วนหน่ึงจะมีการน ารถบสัไฟฟ้ามาแทนท่ี ซ่ึงในระยะยาวจะเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มจ านวน
ยานพาหนะท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าบนทอ้งถนน  
 ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. ผูผ้ลิตรถยนตทุ์กค่ายในปัจจุบนัไดป้รับตวัโดยการพฒันาเทคโนโลยีส าหรับการขบัเคล่ือนยานยนต์
เพือ่เปล่ียนถ่ายเขา้สู่ยคุการใชพ้ลงังานท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึนโดยเร่ิมจากรถยนต ์Hybrid 
ไปจนถึงการใชพ้ลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เช่น พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นพลงังานทางเลือกท่ีสามารถตอบโจทยใ์น
เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ดี ในกรณีน้ี โปแลนด์ซ่ึงเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของ
ยโุรปแห่งหน่ึงก็จ  าตอ้งปรับตวัตามทิศทางดงักล่าวท่ีสหภาพยโุรปไดก้ าหนดแนวทางไวอ้ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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2. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้เป้าหมายของรัฐบาล
โปแลนดท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจริงภายในปี 2568 โดยแนวทางการผลกัดนัเร่ืองการออกแบบและพฒันารถยนตไ์ฟฟ้า
ท่ีผลิตในประเทศเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและอาจพลิกโฉมหนา้ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โปแลนด์จากผูป้ระกอบ
และผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในปัจจุบนัไปสู่การเป็น First-rank suppliers หรือการผลิตยานยนต์ของตวัเองใน
อนาคต ประเด็นน้ีถือเป็นแนวทางท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องของไทยอาจน าไปใช้พิจารณาเน่ืองจาก
โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยและโปแลนดใ์นปัจจุบนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

3. การจูงใจผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย ทั้งในส่วนของการก าหนด
มาตรการสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะมีก าลงัท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ซ่ึงปัจจุบนัยงัถือวา่มีระดบัราคาท่ีสูงกว่า
รถยนต์ท่ีใช้พลงังานเช้ือเพลิงทัว่ไป นอกจากน้ี จ  านวนสถานีบริการท่ีเพียงพอและแพร่หลายในเมืองต่างๆ       
ทัว่ประเทศก็เป็นส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภค ควบคู่ไปกบัระยะทางท่ีสามารถวิ่งไดต่้อการชาร์จ
ไฟฟ้า  1 คร้ังและระยะเวลาการชาร์จไฟฟ้าท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนเร่ือยๆ เพื่อสามารถท่ี
จะเทียบเคียงไดก้บัรถยนตท์ัว่ไปในปัจจุบนั 

 
 4. รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าจะช่วยสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมท่ีให้บริการพลงังานไฟฟ้าในระยะเร่ิมแรก 
โดยจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเม่ือโปแลนด์สามารถบรรลุเป้าหมายการมีรถยนต์ไฟฟ้าท่ีวิ่งในทอ้งถนนกวา่      
1 ลา้นคนัภายในปี 2568 รวมถึงจะก่อให้เกิดการขยายตวัของสถานีบริการพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นธุรกิจใหม่ท่ี
น่าจบัตามองเน่ืองจากการไดรั้บการอุดหนุนทางนโยบายและมาตรการภาษีจากภาครัฐ รวมถึงการมีตลาดรองรับ
ท่ีมีทิศทางการขยายตวัอย่างชดัเจนตามกระแสรักษ์โลกและนโยบายของสหภาพยุโรป ซ่ึงถือเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการไทยท่ีสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาร์จไฟฟ้าและสถานีบริการท่ีจะเจาะตลาด
โปแลนด ์รวมถึงนกัลงทุนไทยท่ีมีความพร้อมและตอ้งการเขา้มาลงทุนในสาขาน้ี 
 5. นโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้ามีส่วนช่วยให้โปแลนด์สามารถพึ่งพาตนเอง
ดา้นพลงังานไดดี้ข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัโปแลนด์มีการน าเขา้น ้ ามนัปิโตรเลียมร้อยละ 97 ของปริมาณการใชง้าน 
โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2-4 ของ GDP 
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