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                                            อสิราเอลมนีโยบายไมใ่ช้ถา่นหนิภายในป ี2025 

                    ในการประชุม United Nations Framework Convention on Climate Change 
2019 ณ กรุงมาดริด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และสาธารณูปโภคแห่งชาติของ
ประเทศอิสราเอล (Mr. Yuval Steinitz) ได้ประกาศว่าประเทศอิสราเอลได้ดำเนินการตาม Paris 
Agreement ในความพยายามที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหิน และ
ภายในปี 2025 ประเทศอิสราเอลจะไม่มีการใช้ถ่านหินในการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานด้วย 
นอกจากนี้ ได้แจ้งว่าการใช้ถ่านหินในประเทศอิสราเอลจะลดลงครึ่งหนึ่งภายในปลายปี 2019  ทั้งนี้ 
สัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าของประเทศอิสราเอลในปี 2012 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 
และจะเป็นร้อยละ 0 ภายในปี 2025 โดยประเทศอิสราเอลจะใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 25 -30 ภายในปี 2030 และความพยายามในการใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยลดมลภาวะจากการ
ผลิตไฟฟ้า เช่น sulfur dioxide กว่าร้อยละ 57  nitrous oxide กว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ ภายในปี 
2025 carbon dioxide จากภาวะเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจะลดลงกว่าร้อยละ 30 เช่นกัน 

นอกจากนี้ Mr. Yuval Steinitz ได้ระบุเมเติมว่า
ประเทศอิสราเอลมีนโยบายในการใช้ electrical 
vehicles (EV) อย่างเต็มรูปแบบร้อยละ 100 
ภายในปี 2030 โดยรัฐบาลอิสราเอลมีความ
พยายามในการสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภคและ
ศูนย์การใช้บริการชาร์จแบตเตอรี่ให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่ 

         ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอิสราเอลเป็นการนำเข้าสินค้ายานยนต์จาก

ต่างประเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มประเทศยุโรปและเอเชีย โดยแบรนด์ของรถยนต์ที่ได้รับความ
นิยมในตลาดอิสราเอลสูงที่สุด 4 ลำดับแรก ได้แก่ Hyundai, Kia, Toyota, และ Skoda ทั้งนี้ มีจำนวน
ยานพาหนะในประเทศอิสราเอล ประมาณ 4 ล้านคัน อายุการใช้งานเฉลี่ยของรถยนต์ในประเทศ
อิสราเอลประมาณ 7 ปี และมีความหนาแน่นของอัตรายานพาหนะต่อประชากร จำนวนประมาณ  3 – 
4 ร้อยคันต่อจำนวนประชากร 1,000 ราย 
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สำหรับประเทศไทยได้มีการส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบไปประเทศอิสราเอลมูลค่า
ประมาณ 144 , 157, 106 และ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016, 2017, 2018 และ 
2019 ตามลำดับ และแนวโน้มอุปสงค์ของสินค้ารถยนต์ขนาดเล็ก - ขนาดกลางที่ไม่ใช่ประเภท 
electric vehicles ยังคงมีจำนวนมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้สัดส่วนการใช้งาน 
สินค้ายานยนต์ประเภท electric vehicles จะเพ่ิมสูงขึ้นมาก เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ลดมลภาวะ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โดยมีการคาดการณ์ว่า
ภายในปี 2030 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นเป็นเป็นร้อยละ 30 จากที่ปัจจุบันมีส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 0.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณรถยนต์ในโลกขณะนี้ และจากการที่รัฐบาลมี

นโยบาย Thailand 4.0 โดยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่ ง

ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  (Next Generation Automotive) ซึ่ งในส่วนของ

ภาคเอกชนได้ตอบรับในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ แจ้งข้อมูลแนวโน้มที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมี

แนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้จากการใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนยานยนต์และมีการ  

ปล่อยสารมลพิษเกือบจะเป็นศูนย์ โดยมีอุตสาหกรรมที่จะเกิดตามมาจากแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าก็

คือ ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ มอเตอร์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ

รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์และชิ้นส่วน 
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ไฟฟ้าอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

Thailand 4.0 โดย อุตสาหกรรมที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ ย าน ยนต์  ได้ แก่  Automation, Robotics & 

Mechatronics, Digital Devices และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพ่ือทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ อาจพิจารณานำผู้ประกอบการ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยเข้า

เยี่ยมชม ศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์กับบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศ

อิสราเอล เพื่อทำความรู้จัก สร้างเครือข่าย และแสวงหาลู่ทางในการมีความร่วมมือด้านการเป็นฐานการ

ผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ smart car และอ่ืนๆ ต่อไป 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   10/12/2019  

สำนักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
11 ธนัวาคม 2562 
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