รถยนต์ ไฟฟ้ า : ผลกระทบลูกโซ่ …ที่มากกว่ าแค่ อุตสาหกรรมรถยนต์
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ เ ทคโนโลยี แ ละวิ ถี ก ารใช้ ชี วิ ต ของผู้ คนเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ทํ า ให้ หลาย
อุตสาหกรรมต้ องปรั บตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรั บมือกับกระแสความนิยมใหม่ๆ ไม่เฉพาะแต่เพียงอุตสาหกรรมที่มี
วงจรผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) ค่อนข้ างสันอย่
้ างผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า แต่ยังรวมไปถึง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างรถยนต์ที่กําลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครัง้ สําคัญ จากการถือกําเนิดขึ ้นของ “รถยนต์ ไฟฟ้ า”
หรื อ Electric Vehicle (EV)
มีการคาดกันว่ารถยนต์ EV จะเข้ ามาเป็ นจุดพลิกผันในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก จากแรงผลักดันของ
กระแสรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน อีกทังรั้ ฐบาลของหลายประเทศยักษ์ ใหญ่ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี
จีน อินเดีย ล้ วนตังเป้
้ าหมายว่าในอีกไม่เกิ น 25 ปี ข้างหน้ าจะต้ องไม่มีการขายรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้ วยนํ า้ มันใน
ประเทศของตน ปั จจัยดังกล่าวเสมื อนเป็ นการบี บให้ ค่ายรถยนต์ ทั่วโลกต้ องเร่ งปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างการผลิ ต
ครัง้ ใหญ่ที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ จากการผลิตรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้ วยนํ ้ามัน มาเป็ นรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้ วยแบตเตอรี่
ไฟฟ้าโดยหลายค่ายรถยนต์ได้ ทยอยตังเป้
้ ายอดขายรถยนต์ EV เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ Tesla และ Renault-Nissan
ตังเป้
้ า 1 ล้ านคัน และ 1.5 ล้ านคันภายในปี 2563 ตามลําดับ ขณะที่ Volvo และ Volkswagen ตังเป้
้ า 1 ล้ านคัน และ
2-3 ล้ านคันในปี 2568 ตามลําดับ รวมทังค่
้ ายรถยนต์จีนตังเป้
้ าผลิตรวมกันถึง 4.52 ล้ านคันในปี 2563
สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นสะท้ อนถึงกระแสรถยนต์ EV ที่มาเร็ วกว่าที่คาด โดย Bloomberg New Energy
Finance คาดการณ์ ว่าภายในปี 2568 รถยนต์ EV จะมีราคาไม่ต่างจากรถยนต์ที่ใช้ นํ ้ามัน ซึง่ จะช่วยผลักดันให้
ในปี 2583 จํานวนรถยนต์ถึง 1 ใน 3 ของโลกจะกลายเป็ นรถยนต์ EV ปั จจัยดังกล่าวนับว่าส่งผลดีต่อโลกและ
ผู้บริ โภคในอนาคต ขณะเดียวกันก็เป็ นการสร้ างจุดเปลี่ยนให้ แก่อตุ สาหกรรมรถยนต์ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนสูงและมีการจ้ างงานเป็ นจํานวนมาก ทําให้ ที่ผ่านมาหลายฝ่ ายได้ ออกมาวิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
กับห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมรถยนต์
อย่างไรก็ตาม หากมองผลกระทบภายนอก (Spillover Effect) ในมุมอื่นๆ ที่ กว้ างกว่าอุตสาหกรรม
รถยนต์ทงั ้ ในเชิงบวกและเชิงลบ จะพบว่าการพัฒนารถยนต์ EV อาจจะส่งผลให้ เกิดแรงกระเพื่อมและถือเป็ น
จุดพลิกผันครัง้ สําคัญของโลกในหลายมิติ อาทิ
• การเปลี่ยนขัว้ ของประเทศผู้นําด้ านพลังงาน จากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํา้ มันรายใหญ่ของโลก
อย่างกลุ่มโอเปก ซึง่ กุมกําลังการผลิตนํ ้ามันของโลกกว่า 30% มาเป็ นกลุ่มประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตแบตเตอรี่ สําหรับใช้ ในรถยนต์ EV โดยเฉพาะแร่ ลิเทียมที่กําลังการผลิตกว่า 80% ของโลกอยู่ใน 3 ประเทศ
ได้ แก่ ออสเตรเลีย ชิลี และอาร์ เจนตินา รวมทัง้ แร่ โคบอลต์ที่กําลังการผลิตกว่า 50% ของโลกมาจากประเทศ
คองโก ปั จจัยดังกล่าวอาจทําให้ ประเทศที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบข้ างต้ นกลายมาเป็ นผู้นําใหม่ด้านพลังงานหากมีการ
รวมกลุม่ อย่างเป็ นรู ปธรรมเหมือนเช่นกลุม่ โอเปกในอดีต นอกจากนี ้ การที่อปุ สงค์แร่ ลิเทียมและแร่ โคบอลต์เพิ่มขึ ้น
ต่อ เนื่ อ ง ผลัก ดัน ให้ ร าคาแร่ ทัง้ สองชนิ ด เพิ่ ม ขึ น้ กว่ า สองเท่ า ตัวจากปี 2558 ซึ่ง มี ส่ว นช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรมของทัง้ 4 ประเทศข้ างต้ นกลับมาขยายตัวได้ อย่างโดดเด่นอีกครัง้

• จี น จะก้ า วขึ น้ ทาบรั ศ มี ก ลุ่ ม G3 ด้ า นการผลิ ต รถยนต์ ใ นไม่ ช้ า ทัง้ นี ้ จี น ได้ เ ดิ น หน้ า ปฏิ รู ป
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามจะเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พงึ่ พาอุตสาหกรรมหนักมาเน้ นอุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อน
ด้ วยนวัตกรรมมากขึน้ โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะเป็ นตัวเล่นใหม่ที่สําคัญของจีน คือ อุตสาหกรรมรถยนต์
เช่นเดียวกับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศ G3 (สหรั ฐฯ ยุโรป และญี่ ปุ่น) ก็ได้ ใช้ อุตสาหกรรม
ดังกล่าวเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือขยายบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองไปทัว่ โลกผ่านการสร้ างแบรนด์รถยนต์ที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทของจีนหลายแห่งประสบความสําเร็ จในการพัฒนา
นวัตกรรมและแบรนด์สินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น ไล่เรี ยงตังแต่
้ สมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนารถยนต์
EV ซึ่งจีนถือเป็ นประเทศที่เดินตามกระแสดังกล่าวได้ เร็ วที่สุด สะท้ อนได้ จากในปั จจุบนั จีนมีจํานวนรถยนต์ EV
มากที่ สุด หรื อกว่า 30% ของทัง้ โลก นอกจากนี ้ สิ่งที่ จีนได้ เปรี ย บกลุ่ม ประเทศ G3 ในการก้ าวขึน้ มาเป็ น
ผู้เล่นหลักในตลาดรถยนต์ EV นอกเหนือจากตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่แล้ ว คือ จีนมีแหล่งแร่ ลิเทียมสํารองที่
ยังไม่ถกู นํามาใช้ มากถึงกว่า 20% ของทังโลก
้ ปั จจัยดังกล่าวจะช่วยให้ จีนได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนมากขึ ้นในอนาคต
• การเปลี่ยนแนวทางจัดการปั ญหาภาวะโลกร้ อน หลายปี ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ มีความ
พยายามร่ วมมื อกันในการแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน โดยล่าสุดได้ มีการทํ าข้ อตกลง Paris Agreement ขึน้
ซึง่ ประเทศสมาชิก 195 ประเทศได้ ตกลงร่ วมกันที่จะลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อลดอุณหภูมิ
โลกลง 2 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงไม่มีบทลงโทษหากไม่ทําตาม จะมีเพี ยงการบังคับให้ ประเทศ
สมาชิกต้ องรายงานความคืบหน้ าทุก 5 ปี เท่านัน้ ทําให้ ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นเพียงกระดาษที่ไม่มีแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนเท่าใดนัก แต่จากกระแสการพัฒนารถยนต์ EV ทั่วโลกคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้ ข้อตกลงดังกล่าวสามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึน้ จากจํานวนรถยนต์ EV ที่เพิ่มขึน้ สวนทางกับรถยนต์ที่ใช้ นํา้ มันซึ่งถือเป็ น
ตัวการสําคัญของการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดย The U.S. Department of Energy พบว่ารถยนต์ EV ปล่อยก๊ าซ
CO2 น้ อยกว่ารถยนต์ที่ใช้ นํา้ มันกว่า 50% ขณะเดียวกันการบํารุ งรั กษารถยนต์ EV ที่ก่อให้ เกิดของเสียและสาร
ตกค้ างน้ อยกว่าการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน จะเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมโดยรวมมากกว่า
• ตลาดทุ น โลกปรั บ ตั ว ครั ้ง ใหญ่ สังเกตได้ ว่ าตลาดทุ นของหลายประเทศทั่ วโลกรวมถึ งไทยที่ มี
อุตสาหกรรมพลังงานเป็ นกลุ่มที่มีมูลค่าหรื อ Market Cap. สูงที่สุดมาโดยตลอด สะท้ อนได้ จากสถิติของ Financial
Times พบว่าในช่วงก่อนวิกฤตซับไพร์ มในปี 2551 มูลค่าของบริ ษัท Top 10 ของโลกถึงครึ่ งหนึ่งเป็ นบริ ษัทพลังงาน
ทัง้ Petrochina, Exxon, Gazprom, Shell และ Sinopec แต่มลู ค่าของบริ ษัทข้ างต้ นมีแนวโน้ มลดลงหลังราคานํ ้ามัน
ปรั บลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกันในอนาคตหากรถยนต์ EV ได้ รับความนิยมมากขึน้ จนกลายเป็ นกระแสหลักของ
ผู้ใช้ รถ จะยิ่งทําให้ บริ ษัทพลังงานรู ปแบบเดิมเผชิญกับความยากลําบากมากขึ ้นในการดําเนินธุรกิจ (ปั จจุบนั นํ ้ามัน
ที่ผลิตได้ กว่า 50% ถูกนํามาใช้ เพื่อการขนส่ง) ซึ่งหากบริ ษัทดังกล่าวไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่
ปิ โตรเคมีขนปลายมากขึ
ั้
้น ก็จะทําให้ อตุ สาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะโรงกลัน่ นํ ้ามันรู ปแบบเดิมซึง่ เป็ นอุตสาหกรรม
ที่ใช้ เงินลงทุนมหาศาลอาจต้ องเผชิญกับต้ นทุนจมและเผชิญกับภาวะขาดทุนมากขึ ้น

ในทางตรงกันข้ าม กลุม่ บริ ษัทที่ดเู หมือนจะปรับตัวเข้ ากับ Megatrends และตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคยุคใหม่ได้ รวดเร็ วอย่างบริ ษัทไอทีและซอฟต์แวร์ ต่างๆ ทัง้ Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon,
Facebook ได้ ก้าวขึน้ มาติด Top 10 ของบริ ษัทที่มีมูลค่าสูงที่สดุ ในโลก นอกจากนี ้ บริ ษัท IT ดังกล่าวยังมี
แนวโน้ มปรั บตัวเข้ ากับกระแสรถยนต์ EV ได้ ดีกว่าบริ ษัทพลังงาน ดังจะเห็นได้ จากการร่ วมลงทุนที่มีมากขึน้
ระหว่างบริ ษัทรถยนต์กบั บริ ษัทที่เน้ นองค์ความรู้ ด้าน IT อาทิ Tesla ร่ วมทุนกับ Panasonic หรื อแม้ แต่ Google
ที่เข้ ามาบุกตลาดรถยนต์ไร้ คนขับ เนื่องจากรถยนต์แห่งอนาคตนันไม่
้ ได้ เป็ นเพียงพาหนะเคลื่อนที่เท่านัน้ แต่ยงั
ต้ องเป็ นรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Internet of Things ผ่านระบบซอฟต์แวร์ ต่างๆ ซึง่ สามารถวิเคราะห์และ
สื่อสารระหว่างผู้ขบั ขี่กบั รถยนต์ได้ ในหลากหลายมิติมากขึ ้น
• บางประเทศอาจเผชิญความเสี่ยงทางการคลัง โดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศที่พึ่งพารายได้ จาก
ภาษี นํ ้ามันและการส่งกําไรของรัฐวิสาหกิจนํ ้ามัน นอกจากนี ้ การที่หลายประเทศหันมาส่งเสริ มการลงทุนพัฒนา
รถยนต์ EV และการผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนซึง่ ต้ องใช้ เทคโนโลยีและนักวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพสูงจากต่างประเทศ
รัฐบาลจึงต้ องมีการให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมิใช่ภาษี จํานวนมากเพื่อดึงดูดนักลงทุน ขณะเดียวกันหากมอง
ในแง่ของการกระตุ้นอุปสงค์รถยนต์ EV ในระยะเริ่ มแรกรัฐบาลแทบทุกประเทศทัว่ โลกมีการให้ สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี หรื อเงินอุดหนุนบางส่วนเพื่อกระตุ้นให้ มีการเปลี่ยนมาใช้ รถยนต์ EV สังเกตได้ จากประเทศเดนมาร์ กซึง่ เป็ น
ประเทศแรกๆ ที่มีมาตรการสนับสนุนทางภาษี ให้ ใช้ รถยนต์ EV ซึง่ มีสว่ นทําให้ ยอดขายรถยนต์ EV เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 1 ปี 2560 รัฐบาลเดนมาร์ กได้ ยกเลิกมาตรการอุดหนุนดังกล่าว ส่งผลให้ ยอดขายรถยนต์
EV ลดลงถึง 60% สวนทางกับยอดขายเฉลี่ยในยุโรปโดยรวมที่ขยายตัวกว่า 30% จนต้ องรื อ้ มาตรการดังกล่าว
กลับมาใช้ ใหม่อีกครัง้ ไม่เพียงเท่านี ้ รัฐบาลประเทศต่างๆ อาจต้ องอุดหนุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ ในรถยนต์ EV เพื่อทําให้
ต้ นทุนไฟฟ้าต่อหน่วยถูกกว่าราคานํ ้ามัน ปั จจัยดังกล่าวทําให้ หลายประเทศอาจต้ องเผชิญกับภาระทางการคลังที่
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ และยังจําเป็ นต้ องใช้ งบประมาณ
ดังกล่าวในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่จําเป็ นมากกว่าการส่งเสริ มอุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
แม้ ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนารถยนต์ EV จะมีอปุ สรรค ทังจากต้
้
นทุนการผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนที่
ยังอยู่ระดับสูง อายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ และระยะทางวิ่งต่อการชาร์ จไฟหนึง่ ครัง้ ที่ยงั สัน้ ทําให้ ปัจจุบนั ยังมีการ
ใช้ รถยนต์ EV ทัว่ โลกเพียง 0.2% ของรถยนต์ทงหมด
ั้
แต่การที่หลายประเทศและค่ายรถยนต์หลายแห่งมีกลยุทธ์
ระยะยาวที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ โลกในอนาคตคงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
(Technological Disruption) ในส่วนของประเทศไทย ซึง่ มีอตุ สาหกรรมรถยนต์เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็ นสินค้ าส่งออกสําคัญอันดับ 1 ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาคงต้ องเตรี ยมรับมือกับกระแส
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง เพื่อที่จะพยุงให้ อตุ สาหกรรมรถยนต์ของไทยยังสามารถยืนหยัดในเวทีโลกในฐานะฐานการ
ผลิตรถยนต์ Top 15 ได้ ตอ่ ไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนําข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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