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KEY TAKEAWAYS:
• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่า การเติบโต
ของรถยนต์ EV ในอนาคตจะส่ ง ผลกระทบอย่ า งหนักต่อ
เศรษฐกิจไทยเนื่องจากไทยเคยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ICE
แต่ยังไม่มีแนวทางการปรับตัวไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน โดย
ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยที่ลดน้อยลง จากส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม Passenger
car ที่เสียให้กับจีนและอินโดนีเซีย
• ไทยจะแข่ ง ขั น ในตลาดการผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ได้ ย าก
เนื่องจากห่วงโซ่การผลิตที่เปลี่ยนไปและมูลค่าเพิ่มหลักจะอยู่
กับการผลิต แบตเตอรี่ซึ่ง ไทยจะไม่มีค วามสามารถในการ
แข่งขัน เพราะ 1) ขาดเทคโนโลยีการผลิตของตัวเอง ในขณะ
ที่จีนมีการพั ฒนาไปมาก 2) อินโดนีเซียอาจดึง ดูด FDI ได้
มากกว่า จากขนาดตลาดที่ใหญ่กว่ า และเป็นหนึ่ง ในแหล่ง
นิกเกิลที่สาคัญของโลก

• เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักใน 3 ประเด็น คือ
1) มูลค่า เพิ่มที่ไทยสร้างได้จะลดลงอย่างมากโดยเฉพาะใน
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ เ ดิ ม ที่ จ ะถู ก กระทบ เช่ น
เครื่องยนต์ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ที่ไม่จาเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไป
2) การจ้างงานในภาคยานยนต์ที่จะอยู่ในความเสี่ยงกว่า 7-8
แสนตาแหน่ง และ 3) ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดที่อาจ
ปรับตัวเป็นขาดดุลและทาให้เงินบาทอ่อนค่าลงในระยะยาว
• ภาครัฐจะเปนต้องเร่งพัฒนาแผนการเติบโตของอุตสาหกรรม
ในระยะยาวโดย 1) ไทยจะไม่สามารถพึ่งพา FDI ได้อีกต่อไป
เพราะเทคโนโลยีในอนาคตจะใช้แรงงานน้อยลง 2) ต้องมอง
หาช่องทางการเติบโตและพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 3)
อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ เช่น Semiconductor ยังเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มที่น่าสนใจจากแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่ดี
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เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนเป็ น EV: ทาไมไทยจึงเสียเปรียบคู่แข่ง ?

บทความฉบับนี้เป็นหนึ่งในบทความชุด “ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยเมื่อกระแสโลกกาลังเปลี่ยนทิศทาง KKP Research
โดยเกียรตินาคินภัทร ต้องการชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของเศรษฐกิจไทยและต้องมีการเร่งปฏิรูป
เศรษฐกิจระยะยาวโดยเร็ว ซึ่งไม่ใช่เกิดจากเฉพาะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แต่เศรษฐกิจไทยยังเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกมากขึ้นด้วย
แน่นอนว่าการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ย่อมทาให้ธุรกิจเก่าบางกลุ่มได้รับผลกระทบ (Technological disruption) และผู้ที่จะได้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี คือ คนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เร็ว มองในระดับเศรษฐกิจมหภาค
ค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยยังเป็นเศรษฐกิจแบบเก่า และผลิตสินค้าในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในสัดส่วนที่ต่าเมื่ อเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว (ดู KKP Research จุดเปลี่ยนการส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป)
KKP Research ประเมินว่ า หนึ่ง ในเทคโนโลยีสาคัญ ที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยมากที่สุด คือ การเข้า มาของรถยนต์ EV
(Electric Vehicles) ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เร็วและนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV ของ
ภาครัฐและในช่วงทศวรรษหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่างยากลาบาก โดยประเทศไทยอาจไม่ใช่แหล่ง
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเหมือนที่เคยเป็นแหล่งผลิตยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอีกต่อไป ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
EV จะแทนรถยนต์ ICE เพราะอะไรและเมือ
่ ไร?

ในช่วงที่ผ่านมา EV ทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด KKP Research ประเมินว่าในช่วงหลังจากนี้ไปยอดขายรถยนต์ EV
จะยังเติบโตต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสาคัญเกิดจากต้นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลง มาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV จากรัฐบาลของ
หลายประเทศในโลก และแผนการปรับเปลี่ยนการผลิตของค่ายรถยนต์ในอเมริกาและยุโรปไปเป็นรถยนต์ EV
อย่างไรก็ตามการเติบโตของรถยนต์ EV จะยังเผชิญกับอุปสรรคอย่างน้อยในช่วง 5 ปีหลังจากนี้ จากปัญหาต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น
จากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และจานวนสินแร่ในการผลิตแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้รถยนต์ทั้งโลก (อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมใน BOX1) KKP Research ประเมินว่าในช่วงปี 2022-2025 ยอดขาย EV ทั่วโลกจะขยายตัวช้าลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงที่ผา่ นมา สาเหตุสาคัญเกิดจากกาลังการผลิตสินแร่ที่อาจโตไม่ทนั ความต้องการซื้อ โดยจะเติบโตได้อย่างมากที่สุดเฉลี่ยปีละ
30% ชะลอลงจากช่วงปี 2019-2021 ที่โตได้เฉลี่ยปีละประมาณ 70% ในขณะทีใ่ นระยะยาว EV จะยังขยายตัวได้และขึ้นอยู่กับ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ที่กาลังพัฒนา เช่น Solid-State Battery และ Hydrogen Fuel Cell รวมถึงกาลังผลิตทีม่ ีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคารถยนต์ EV ลดต่าลงกว่ารถยนต์ ICE และสนับสนุนให้ยอดขายรถยนต์ EV เติบโตได้เร็วขึน้
สาหรับประเทศไทย การเติบโตของรถยนต์ EV อาจเกิดขึ้นได้ช้า
กว่าโลกและประเทศพัฒนาแล้ว (รูปที่ 1) จากข้อจากัดหลัก คือ 1)
ราคา EV ยังแพงกว่ารถยนต์ ICE มากแม้จะมีมาตรการจากภาครัฐ
ช่วยแล้วก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลยอดขายรถยนต์แบ่งตามขนาด
และราคา จะพบว่ารถยนต์ทมี่ ียอดขายสูงในไทยเป็นรถยนต์ใน
กลุ่มเครื่องยนต์ต่ากว่า 1500cc หรือมีราคาในช่วงไม่เกิน 1 ล้าน
บาทเท่านั้น และ 2) เมื่อพิจารณารถยนต์ EV ที่ราคาไม่เกิน 1 ล้าน
ส่วนใหญ่ยังเป็นรถยนต์คา่ ยใหม่จากประเทศจีน ซึ่งยังมีปัญหาด้าน
ความเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนต์และคนไทยยังติดใช้แบรนด์รถยนต์
ของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาดมานาน
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รูปที่ 1: ยอดขาย EV ทั่วโลกจะโตช้าลงจากปัญหาสิน แร่ที่ไม่
เพียงพอ ในขณะที่ไทยจะโตช้ากว่าจากข้อจ ากัดที่ยังมีอยู่
BEV Sales Forecast (% of New Passenger Car Sales)
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ทาไมความสามารถในการแข่งขันของไทยในรถยนต์กาลังลดลง ?

KKP research ประเมินว่าแม้การเติบโตของอุปสงค์ในประเทศต่อ EV อาจช้ากว่าตลาดโลกแต่ในฝั่งของภาคการผลิตน่ากังวลมาก
เนื่องจากการผลิตรถยนต์ของไทยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่าหลาย
ประเทศส่งออกของไทยโดยเฉพาะออสเตรเลียเริ่มมีการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ EV ชัดเจนขึ้น (รูปที่ 2) และจะเริ่มกระทบการส่งออก
ของไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเป็นการผลิต รถยนต์ EV ยัง มีอุปสรรคมากและประสบ
ความสาเร็จได้ยาก เหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศออสเตรเลียที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ของการผลิตรถยนต์ไป (อ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมใน Box2) โดยมีหลายสัญญาณที่ทาให้ KKP Research ประเมินว่าการผลิต
รถยนต์ไทยมีแนวโน้มเหลือเพียงการผลิตเพื่อขายในประเทศเท่านั้น หรือในกรณีเลวร้ายอาจต้องนาเข้าจากประเทศอื่นแทน
รูปที่ 2: ภาคการผลิตยานยนต์ไทยกาลังเผชิญ กับความท้าทายเมื่อออสเตรเลียซึ่งเป็น ตลาดส่งออกอัน ดับ 1 เริ่มใช้รถยนต์ EV มากขึ้น
ทาให้มีสัดส่วนการนาเข้ารถยนต์ ICE น้อยลงมากกว่า 10% ภายในระยะเวลา 8 ปี

ที่มา: Trade Map, EVC, KKP Research

ปั จจัยสาคัญ คือ
1)

การแข่งขันที่เพิ่ มสูงขึ้น: จีนและอินโดนีเซีย ก าลังจะส่งออกรถยนต์แซงไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกาลังเจอการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน ในช่วงปี 2016-2020 สัดส่วนการส่งออกรถยนต์ไทยในตลาดโลก
ลดลงจาก 1.7% เหลือเพียง 1.3% เท่านั้น สวนทางกับจีนที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า จาก 0.7% เป็น 1.5% ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากจีนสามารถเจาะตลาดรถยนต์ได้ในหลายประเทศ และรถยนต์จีนเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น (รูปที่ 3)
รูปที่ 3 : จีนกาลังจะส่งออกรถยนต์แซงไทยในตลาดโลก โดยจีนมีส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มขึ้น ถึง 2 เท่าภายใน 5 ปี
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ที่มา: Trade Map, KKP Research
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เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เปลีย
่ นเป็น EV: ทาไมไทยเสียเปรียบคู่แข่ง ?

โดยเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลักของไทย จะพบว่ารถยนต์จากจีนและอินโดนีเซียกาลังมีส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้น ในขณะที่ไทย
ลดลง โดยมูลค่าส่งออกของ Passenger Car จากจีนมีมูลค่ามากกว่าไทยในตลาดหลักอย่างออสเตรเลีย (21% ของมูลค่าการ
ส่งออกรถยนต์ไทยทั้งหมด) และเริ่มเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ในขณะที่ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเวียดนาม
และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยกาลังถูกอินโดนีเซียแย่งส่วนแบ่งตลาดเช่นกัน (รูปที่ 4)
รูปที่ 4: ยานยนต์ไทยกาลังเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องในตลาดส่งออกหลัก ในขณะที่จีนและอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น ซึ่ง
สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของไทยที่น้อยลง
% Market Share in each importing country
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ที่มา: Trade Map, KKP Research

ส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงเป็นสัญญาณสะท้อนความสามารถในการแข่งขันที่
ลดลงและอาจทาให้การผลิตยานยนต์ไทยในไทยไม่คุ้มกับต้นทุน หรือ
เจอปั ญ หาการประหยั ดต่ อขนาด (Economies of Scale) เนื่ อ งจาก
ตลาดส่งออกหลักของไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศพวงมาลัยขวา (RightHand Driving) ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กอยู่แล้ว โดยมีสัดส่วนแค่ 1 ใน
6 ของโลกเท่านั้น (รูปที่ 5) นอกจากนี้ตลาดภายในประเทศของไทยเองมี
แนวโน้มชะลอตัวลงในอนาคตจากประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงอายุ และมี
ขนาดเล็กกว่าสองประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียและจีนอย่างมาก การ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากอินโดนีเซียและจีนในตลาดพวงมาลัยขวา จะเร่งให้
ภาคการผลิตยานยนต์ไทยเสียเปรียบด้านต้นทุน หรือ การประหยัดต่อ
ขนาด ในขณะที่การเปลี่ยนมาผลิตพวงมาลัยซ้ายแทน จะต้องมีต้นทุนใน
การเปลี่ยนผ่านสูงมากและเป็นไปได้ยาก

KKP Research
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รูปที่ 5: ไทยจะเจอปัญหาเรื่อง Scale เร็วขึ้น เพราะตลาดส่งออก
หลักเป็น ประเทศพวงมาลัยขวาซึ่งมีเพีย ง 1 ใน 6 ของโลกเท่านั้น
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2) การผลิตแบตเตอรี:่ ไทยจะไม่มบ
ี ทบาทในห่วงโซ่อป
ุ ทานแบตเตอรีล
่ เิ ทียมไอออน (Li-Ion Battery Supply Chain)

สองปัจจัยหลักที่จะทาให้ประเทศในโลกสามารถก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดของยาน
ยนต์ไฟฟ้า คือ เทคโนโลยีและทรัพยากร ซึง่ ไทยไม่มีในทั้งสองข้อ และกาลังเสียเปรียบคู่แข่งอย่างจีนและอินโดนีเซียอย่างมาก
2.1 ไทยไม่มีเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่ทันสมัยเหมือนจีน
จาก 3 เหตุผลหลัก คือ
1.) จีนเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไปแล้วและครองห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรีต่ ั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า (MiningRefining-Cell Production) (รูปที่ 6) โดยจีนมีแหล่งทรัพยากรที่สาคัญอย่างลิเทียม โคบอลต์ และ แร่หายาก บวกกับ
สามารถสกัดแร่และผลิตแบตเตอรี่ได้มากถึง 80% และ 79% จากกาลังการผลิตทั่วโลก ตามลาดับ
รูปที่ 6: จีน ครองห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมตั้งต้นน้าถึงปลายน้า ส่งผลให้ไทยแข่งขันกับจีน ในอุตสาหกรรม EV ยากขึ้น
ธน

ที่มา: IEA, S&P Global, EV-Volume, Benchmark Mineral Intelligence, BofA, KKP Research

2.) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยังเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ซึ่งสะท้อนข้อจากัดในการเข้าตลาดของบริษัทใหม่
(Barrier to Entry) ที่สูง จาก 1.) เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 2.) แรงงานทักษะสูง 3.) มีผู้นาตลาดที่เป็นที่ยอมรับอยู่
แล้ว จากแบรนด์ใหญ่อย่าง CATL LGES BYD Panasonic ทาให้รายย่อยแข่งขันยากและ 4.) ปัญหา Economies of
Scale การผลิตแบตเตอรี่มตี ้นทุนสูง ผู้เล่นรายใหม่ไม่สามารถขยายกาลังการผลิตเท่าผู้ผลิตรายใหญ่ได้ในระยะเวลา
สั้นๆ ทาให้ บริษัทจีน (CATL) เพียงบริษัทเดียวครองส่วนแบ่งการตลาดไปแล้วถึง 40%
3.) การผลิตแบตเตอรี่ต้องมาพร้อมกับการรีไซเคิล (Battery Recycling) ซึ่งจีนมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 80% ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นความท้าทายที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และรถยนต์ EV เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ไว้ว่าแร่สาคัญในการผลิตแบตเตอรี่อย่างนิเกิลและลิเทียมจะหมดในปี 2024-2026 การรีไซเคิลแบตเตอรี่จงึ มี
ความสาคัญมากในปัจจุบัน แม้ว่าในระยะต่อไปอาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆแทนการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบเดิม
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นอกจากข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีของจีน KKP Research เคยประเมินไว้วา่ FTA ที่ทาให้ไทยสามารถนาเข้ารถยนต์ EV
จากจีนโดยไม่เสียภาษีเป็นแรงกดดันสาคัญอีกทางต่อการพัฒนาภาคการผลิตรถยนต์ EV ในไทย เนื่องจากผูผ้ ลิตจะสามารถ
ส่งออกรถยนต์มายังไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จึงไม่จาเป็นต้องตัง้ ฐานการผลิตที่ไทย
2.2 ไทยขาดทรัพยากรที่จะดึงดูด FDI ให้มาลงทุนแบตเตอรี่แบบอินโดนีเซีย
รูปที่ 7: FDI ที่สูงขึ้นสะท้อ นว่าอินโดนีเซียกาลังจะเป็นคู่แข่งที่ส าคัญ

รูปที่ 8: FDI ในกลุ่มยานยนต์ของไทยลดลงมากกว่า FDI ในภาพรวม

ของไทย จากข้อได้เ ปรียบทางทรัพยากรและต้นทุน ที่ถูกกว่า

ของไทย

5

Thailand FDI inflow in automotive industry

FDI Inflow in Thailand and Indonesia (% of
GDP)
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ที่มา: World Bank, KKP Research

Automotive FDI (RHS)

ที่มา: BoT, World Bank, KKP Research

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไออน (Li-Ion Battery Supply chain) ในทวีปเอเชียมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาเป็น
การรวมกลุ่มทางภูมิภาคมากขึ้น (Regional Integration) โดยบริษัทปลายน้าจะขยายการลงทุนไปยัง ธุร กิจต้นน้ามากขึ้ น ใน
ภูมิภาคเดียวกัน เพื่อลดระยะทางและค่าขนส่ง เนื่องจากในปัจจุบัน Supply Chain ของแบตเตอรี่ลิเทียมในแต่ละกระบวนการ
ผลิตยังอยู่คนละประเทศ ส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้นและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินความจาเป็นซึ่งจะขัดกับเป้าหมายในการ
ดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนมาใช้ รถยนต์ EV เอง แนวโน้มดังกล่าวอาจทาให้ไทยได้ประโยชน์ในอนาคต แต่ KKP
Research ประเมินว่าอินโดนีเซียจะหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพดึงดู ดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากกว่าไทย
เพื่อให้มาลงทุนแบตเตอรี่และรถยนต์ EV จากอย่างน้อย 3 ปัจจัย คือ (รูปที่ 7 และ 8)
1.)
อินโดนีเซียมีแหล่งนิเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากถึง 30% จากแหล่งแร่สารองทั้งหมด การผลิตรถยนต์ EV ใช้แร่
ธาตุมากกว่ารถยนต์ ICE ถึง 6 เท่า โดยนิเกิลเป็นแร่ที่ใช้มากเป็นอันดับ 2 รองจากลิเทียมในการผลิตแบตเตอรี่ชนิด NMC (รูปที่
9) อีกทั้ง Nickel ยังเป็นแร่ที่มีผลต่อราคาแบตเตอรี่อย่างมาก เนื่องจากมีราคาสูงรองจากโคบอลต์และลิเทียมเท่านั้น
2.)

ต้นทุนแรงงานอินโดนีเซียถูกกว่าไทย 3 เท่า

3.)
ตลาดอินโดนีเซียใหญ่กว่าไทยเกือบ 4 เท่า จานวนประชากรในอินโดนีเซียมีมากถึง 273 ล้านคน ในขณะที่
จานวนประชากรไทยมีเพียง 69 ล้านคน ทาให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอินโดนีเซียเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านคันต่อปี มากกว่าไทยที่
มียอดขายภายในประเทศเฉลี่ยที่ 8.6 แสนคันต่อปี นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์ อีกหนึ่งตลาดสาคัญที่มีประชากรถึง
109 ล้านคน และขยายตัวเร็วเฉลี่ย 10% ต่อปี
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่ นเป็น EV: ทาไมไทยเสียเปรียบคู่แข่ง ?

ข้อได้เปรียบทางทรัพยากร แรงงานและ ขนาดของตลาด
ท าให้ เ ริ่ ม เห็น ตัว อย่ า งของหลายบริ ษั ท เช่ น CATL LG
Energy Solution แ ล ะ Hyundai Motor ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผลิ ต
แบตเตอรี่อันดับ 1 และ 2 ของโลก และบริษัทรถยนต์ชั้นนา
ค่ายเกาหลีเข้ามาลงทุนแบตเตอรี่ในอินโดนีเซีย ในขณะที่
ไทยยังไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่เองได้และไม่มีทรัพยากรที่
จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มเติม จากปัจจัยทั้งหมด
จึง มีแ นวโน้ม สูง ว่า ยานยนต์ไ ทยจะไม่มีบทบาทในห่วงโซ่
อุปทานของ EV จีนและอินโดนีเซียจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นา
ทางด้านนี้แทน

รูปที่ 9: นิเกิลเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ อินโดนีเซียจึงมี
ศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทแบตเตอรี่ชั้นน า

ที่มา: BofA

ค่ายรถยนต์ญป
ี่ ่น
ุ ปรับตัวช้า และอาจย้ายฐานการผลิตออกจากไทย

ชัดเจนว่า ไทยจะไม่สามารถดึง ดูดการลงทุนใหม่ ๆ จากผู้ผลิต รถยนต์ EV ได้ หรือต้องมีการปรับตัวอย่า งมากเพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน แต่ยิ่งไปกว่านั้นสาหรับกรณีของไทยจากการที่ไทยเป็นฐานการผลิตของรถยนต์ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเป็น
หลัก พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติ และขาดการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง จะทาให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ เพิ่มเติมที่
มากกว่าประเทศอื่น ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย
1) การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์ขณะที่บริษัทญี่ปุ่นไม่มีแผนการปรับตัวไปสู่ EV ที่ชัดเจน โดยในช่วง 5-10 ปีหลังจากนี้
รถยนต์ค่ายญี่ปุ่นวางแผนการเปิดตัว รถยนต์ EV น้อยกว่ารถยนต์ในยุโรปและอเมริกาอย่างมาก (รูปที่ 10) และเราเริ่มเห็น
สัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นจะไม่สามารถขยายตัวได้ดีเท่าเดิม ตัวอย่างเช่น ยอดขาย Toyota ในอเมริกาหดตัว
ถึง 15%YoY และถูก Tesla แย่งส่วนแบ่งตลาด หากญี่ปุ่นยังตัดสินใจตั้งฐานการผลิ ตในไทย ไทยอาจกลายเป็นประเทศ
สุดท้ายที่ยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ICE ของโลก แม้จะกินระยะเวลายาวนานขึ้นแต่อุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ชะลอตัวลง
รูปที่ 10: บริษัท OEM รายใหญ่ทั่วโลกเริ่มมีแผนการผลิตรถยนต์ EV ในช่วงปี 2021 -2030 ที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามรถยนต์ค่ายใหญ่
ของญี่ปน
ุ่ คือ โตโยต้าและฮอนด้ามีแผนการปรับตัวที่ค่อนข้างช้า

ธน

ที่มา: IEA
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2. ญี่ปุ่นอาจกาลังย้ายฐานการผลิตรถยนต์ไปยังประเทศอื่นแทนจากความน่าสนใจของไทยที่ลดลง จากการสารวจของ JETRO
ผู้ประกอบการญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับค่าแรงเป็นอันดับแรกในการตั้งฐานการผลิต ค่าแรงจะไม่ใช่ข้อได้เปรียบของไทยอีกต่อไป
ไทยต้องแข่งขันกับฐานการผลิตอื่นที่ตน้ ทุนต่ากว่า โดยเฉพาะคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียที่มีค่าแรงถูกกว่าไทยถึง 3 เท่า โดยอินโดนีเซีย
เริ่มผันตัวจากประเทศนาเข้ารถยนต์มาเป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์แทน และกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลักอีกแห่งในอันดับที่
14 ของโลก เมื่อเปรียบเทียบตัวเลข FDI จะสะท้อนภาพชัดเจนว่าการลงทุนทางตรงในไทยลดลงเรื่อย ๆ สวนทางกับประเทศอื่น
ในอาเซียน หากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นตัดสินใจย้ายฐานการผลิต ในกรณีนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะหายไปอย่างรวดเร็ว
EV มีมากกว่าแบตเตอรี่ เมือ
่ ทัง
้ อุตสาหกรรมยานยนต์กาลังจะเปลี่ยนไป

รถยนต์ในอนาคตที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้ากาลังจะเปลี่ยนไปอย่างมากในหลายมิติ ทัง้ ชิ้นส่วนที่ใช้ เทคโนโลยี และ ขัน้ ตอนการผลิต
โดยการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรีแ่ ทนเครื่องยนต์เท่านั้น ซึง่ จะสร้างความท้าทายมหาศาลต่อเศรษฐกิจที่
พึ่งพาการผลิตยานยนต์สันดาปภายในอย่างประเทศไทยมหาศาล คือ
1)

ห่วงโซ่การผลิตรถยนต์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดย KKP Research ประเมินว่าชิน้ ส่วนหลักที่จะหายไป คือ ระบบ
จ่ายเชื้อเพลิง, ระบบส่งกาลัง และ เครื่องยนต์ ซึง่ นับเป็นมูลค่าเพิม่ กว่า 32.5% ของการผลิตรถยนต์สันดาปภายในใน
ปัจจุบัน (รูปที่ 11) นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า เช่น
Body ทีต่ ้องถูกพัฒนาให้มีน้าหนักเบาลง อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์จึงต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ในขณะที่
มูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ของรถยนต์ EV จะกลายเป็นมูลค่าเพิม่ จากแบตเตอรี่แทนซึ่งไทยอาจไม่มคี วามสามารถในการผลิต
ได้

รูปที่ 11: มูล ค่าของชิ้นส่วนรถยนต์เครื่อ งยนต์สัน ดาปภายในและรถยนต์ EV มีความแตกต่างกัน มาก โดยการเปลี่ยนไปผลิตรถยนต์ EV
จะทาให้มูลค่าเพิ่มของชิ้นส่วนรถยนต์เดิมหายไปอย่างน้อย 32.5% และมูลค่าเพิ่มหลักจะเปลี่ยนเป็น แบตเตอรี่สูงถึง 36.6%
Engine

100%

Battery Cells &
Pack
Body & Strucral

100%

Body & Strucral

90%

18.4%

Contribution to value added

80%
70%
60%
50%
40%

17.1%

13.2%
9.5%
9.3%

ธน 90%

Electronics &
Electrical
Transnsmission

80%

20%
2.7%

13.2%

EV electrical
strucuture
Electric Motor &
Drive
Climate Control &
Engine Cooling
Braking

70%

Axles, Driveshafts
& Components
Climate Control &
Engine Cooling
Suspension

60%
50%

Braking

8.1%
40%

Steering

30%

Passenger
Restraints
Audio & Telematics
Exhaust

10%

Electronics &
Electrical
Power Electronics
& Other
Interior

Interior

Fuel System

30%

36.6%

6.2%
5.7%
5.1%

20%

10%

Steering

2.7%

Wheels & Tires

0%
ICE

0%

Body Glass

Axles, Driveshafts
& Components
Audio &
Telematics
Suspension

EV

Passenger
Restraints
Wheels & Tires
Body Glass

ที่มา: BofA, KKP Research
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2)

การแข่งขันของรถยนต์แห่งอนาคตจะเปลี่ยนไปแข่งเรื่องเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่กาลังเปลี่ยนแปลงรถยนต์ทาหน้าที่
มากกว่าเดิมและเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้ และเรากาลังจะก้าวเข้าสู่โลกของยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous
vehicle) ซึ่งจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีในหลายด้าน คือ

2.1 การเชื่อมต่อ (Connectivity) การพัฒนารถยนต์ให้เป็น
“Connected Car” โดยให้มีการเก็บข้อมูลทัง้ วิธีการ เวลา
และสถานที่ทคี่ นเดินทางไป รวมถึงการเชื่อมต่อกันระหว่าง
รถยนต์หลายคัน (V2V) หรือการเชื่อมต่อกันระหว่างยาน
ยนต์และสาธารณูปโภค (V2I) ซึ่งจะเป็นก้าวสาคัญที่จะทา
ให้เกิดยานยนต์อัตโนมัติ

รูปที่ 12: รถยนต์ในอนาคตจะมีการพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่จานวนมาก

2.2 ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ (Active safety) เป็น
การพัฒนาระบบที่ชว่ ยให้ยานยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ต้องใช้คนบังคับไม่
ว่าจะเป็น การเร่ง การชะลอ การเบรค การเลี้ยวพวงมาลัย
หรือที่เรียกว่า advanced driving assistant system
(ADAS) ซึง่ จะมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ จานวน
มาก (รูปที่ 12)

ที่มา: Delphi

ผลกระทบสาคัญ คือ การผลิตยานยนต์แบบเก่าจะมี
มูลค่าเพิ่มที่ลดลงมหาศาล นอกจากชิ้นส่วนที่กาลังจะถูก
แทนที่ด้วยแบตเตอรี่ มูลค่าของชิ้นส่วนเดิมจะลดน้อยลง
เรื่อย ๆ และไม่ใช่ตัวกาหนดความสามารถในการแข่งขัน
อีกต่อไป โดยมูลค่าของอุปกรณ์เทคโนโลยีจะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นแทน ชัดเจนว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบบเก่าจะ
เป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์ ในขณะที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์ คือ
กลุ่มบริษัท IT hardware และ Semiconductor แทน
และการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มเกิดขึ้นเร็วสะท้อนจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยานยนต์ระยะหลังที่เกิดขึ้นเร็ว
มาก (รูปที่ 13)

รูปที่ 13: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรถยนต์ในช่วงหลังปี 2002 เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและคาดว่าในระยะต่ อไปรถยนต์จะมีการปรับไปใช้เทคโนโลยีใหม่ มากขึ้นเรื่อย ๆ

Penetration of select techology
ธน

ที่มา: WardsAuto, BofA

3)
ขั้นตอนการผลิตรถยนต์มีการพึง่ พาคนน้อยลง อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่มาของการจ้างงานจานวนมากในไทย
ประมาณ 7 – 8 แสนตาแหน่ง อย่างไรก็ตามการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ในอนาคตมูลค่าการผลิตจะมีแนวโน้มไปอยู่ที่
ผู้ผลิตรายใหญ่ (Tier 1) เนื่องจากการผลิตต้องอาศัยเทคโนโลยีขนั้ สูงมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ในโรงงาน
สมัยใหม่ที่แทบไม่ต้องใช้คนเลย ในขณะที่การผลิตที่ใช้คนมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มลดลง ซึ่งเป็นความท้าทายสาคัญ เพราะ
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แม้วา่ ไทยจะปรับตัวไปเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV ได้จริงแต่การกระจายรายได้ไปสู่แรงงานจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบ
กับการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
EV อาจกระทบไทยทางลบมากกว่าที่หลายฝ่ายคาด

จากการที่ไทยขาดศักยภาพในการเป็นฐานการผลิต EV ในขณะที่ห่วงโซ่การผลิต EV จะต่างจาก ICE อย่างมหาศาล KKP
Research ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 มิติ คือ ห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ การจ้างงาน และดุลการค้า
1) ผลกระทบที่จะเกิดกับไทยจะไม่ใช่แค่บริษัท OEM ที่ผลิตรถยนต์ แต่จะกระทบเพิ่มเติมต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์เช่นกัน เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มในภาพรวมจากข้อมูล TIVA จะพบว่าไทยสร้างมูลค่าเพิม่ จากการผลิตรถยนต์ได้ถึง 53%
ของมูลค่าการส่งออก (รูปที่ 14) และ KKP Research ประเมินว่ามูลค่าเพิม่ ที่เกิดจากบริษัท OEM ที่ทาหน้าที่ประกอบยานยนต์มี
มูลค่าเพิ่มจากต้นทุนวัตถุดิบประมาณ 39% และคิดเป็นประมาณ 15%-20% ของมูลค่าการส่งยานยนต์และส่วนประกอบเท่านั้น
หมายความว่ามูลค่าเพิ่มที่เหลือน่าจะเกิดจากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ (รูปที่ 15)
รูปที่ 14: ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของไทยเกิดจากมูลค่าเพิ่ม

รูปที่ 15: บริษัท OEM โดยเฉลี่ยมี Margin ประมาณ 4% และเป็น

ที่สร้างขึ้นในไทยประมาณครึ่งหนึ่ง รองลงมา คือ จีน และญี่ปน
ุ่

ต้นทุนให้กับค่าจ้างแรงงานประมาณ 15%

53.1%

4%
15%

Value added to Thai's auto and parts by country

Operating
Margin

20%
11.2% 9.9%

7.9% 6.5%

Labour
3.5% 1.9% 1.9% 1.7% 1.5% 1.1%
2015

Thailand

China

Japan

Rest of the World

Europe

United States

Korea

Germany

Australia

Indonesia

Malaysia

ที่มา: TIVA, KKP Research

61%

Other cost

Cost breakdown of OEM

Matrials &
Supplies

ที่มา: BofA, KKP Research

สอดคล้องกับข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไทยทีม่ ีมูลค่าสูง โดยมูลค่าการส่งออกในสินค้า 5 กลุ่มหลักที่
เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ Bodies and Parts, Chasis and drivetrain parts, Electrical and electric components,
Engine and parts และ Spare parts รวมกันมีมูลค่าเลี่ยประมาณ 25,000 ล้านดอลลร์สหรัฐ ฯ ในช่วงปี 2016 -2020 ซึ่งคิดเป็น
11% ของการส่งออกทั้งหมด และดุลการค้าเกินดุล 7,400 ล้านต่อปี เปรียบเทียบการส่งออกรถยนต์ต่อปีที่ประมาณ 20,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ แต่ดุลการค้ายังเกินดุลมากกว่าโดยมีมูลค่า 17,000 ล้านต่อปี (รูปที่ 16)
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รูปที่ 16: ประเทศไทยเกินดุลการค้าทั้งยานยนต์และส่วนประกอบ โดยมีมูลค่าการส่งออกยานยนต์ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่การส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์มีมูลค่ ารวม 2.5 หมื่นล้านบาท และการส่งออกเครื่องยนต์และส่วนประกอบมีมูลค่าสูงที่สุด

Export and Import value of Vehicles
(million USD)
20000.00

Vehicles

Export and Import value of auto parts
(million USD)

30000.00

20000.00

15000.00
10000.00

10000.00
0.00

5000.00

Export value (million
US$)
Bodies and parts

0.00
Export value
(million US$)

Import value
(million US$)

Import value (million
Trade balance
US$)
Chasis and drivetrain parts

Electrical and electric components

Trade balance

Engine and parts

Spare parts miscellaneous

ที่มา: UNcomtrade, KKP Research

อย่างไรก็ตามการผลิตรถยนต์ EV จะมีการใช้ชิ้นส่วนที่น้อยกว่าการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างมากและหลาย
ชิ้นส่วนจะไม่จาเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไป ทาให้น่ากังวลว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าโดยที่ไทยไม่ปรับตัวจะทาให้
มูลค่าเพิ่มที่ไทยสร้างได้ลดลงอย่างมาก KKP Research ประเมินว่าชิ้นส่วนจานวนมากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้
1.1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรง คือกลุ่มชิ้นส่วนที่จะหายไปจากรถยนต์ EV ได้แก่ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง, ระบบส่งกาลัง
และ เครื่องยนต์
1.2. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบปานกลาง คือ กลุ่มชิ้นส่วนที่จะยังคงมีการใช้งานอยู่แต่ต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่เพื่อให้เข้ากับรถยนต์ EV ได้แก่ กลุม่ ส่วนประกอบไฟฟ้า ตัวถัง ระบบเบรก และระบบหล่อเย็น
1.3. กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบ คือ กลุม่ ที่การใช้งานไม่แตกต่างกันมากระหว่างรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์
EV ได้แก่ ส่วนประกอบภายใน, พวงมาลัย, ล้อ, เครื่องเสียง และ Telematic
การผลิตรถยนต์ EV แทนรถยนต์เครื่องยนสันดาปภายใน
จะทาให้ไทยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ลดลง KKP Research
ประเมินว่าการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ EV จะทาให้ชิ้นส่วนที่ถูก
กระทบรุนแรงต้องหยุดการผลิตลงและหากสมมติให้ประเทศ
ไทยยังสามารถทาหน้าที่ผลิตและส่งออกรถยนต์ได้จานวน
เท่าเดิมแต่เปลี่ยนไปผลิต EV แทน มูลค่าเพิม่ ที่ไทยสร้างได้
จะลดลงจากในปัจจุบันที่ 53% เหลือเพียง 34% เท่านัน้ (รูป
ที่ 17) โดยมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่จะเกิดจากการผลิตแบตเตอรี่
เป็นส่วนสาคัญแทน ยังไม่นับรวมว่ามูลค่าการผลิตโดยรวม
อาจลดลงจากความต้องการรถยนต์จากไทยที่จะลดลงไป
ด้วย ทาให้เห็นความสาคัญว่าหากไทยต้องการผลิตรถยนต์
EV จาเป็นจะต้องเพิ่มความสามารถในการพัฒนาชิน้ ส่วนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง เช่น แบตเตอรี่ให้ได้
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รูปที่ 17: KKP Research ประเมินว่าการเปลี่ยนไปผลิตรถยนต์ EV
จะทาให้ชิ้นส่วนหายไปและมีการใช้แบตเตอรี่เข้ ามาแทน ซึ่งจะทาให้
มูลค่าเพิ่ มที่ไทยสร้างได้จ ากชิ้นส่วนลดลงไปมากกว่าครึ่ง

Value added ICE vs EV (% of total value)
47%

66%

36%

17%

17%

17%

Thai current Value added

Estimated EV value added

Domestic - OEM

Domestic - Components

Foreign value added
ที่มา: BofA, UNCo mtrade, Trademap, TIVA, KKP Research
*ใช้สมมติฐาน value added จาก TIVA และสมมติให้ไทยส่งออกรถยต์ได้ จานวนเท่า
เดิมและเปลี่ยนไปผลิต EV ทั้งหมด
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รูปที่ 18: การเปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตส่งผลให้แรงงานกว่า 700,000 คน เสี่ยงตกงาน
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ที่มา: BOT, Thailand Automotive Institute (ข้ อมูล ณ เมษายน 2022)

2) การจ้างงานอาจหายไปมากกว่าครึ่ง ในแง่ของผลกระทบต่อการจ้างงานพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กจะเป็นกลุ่มที่มี
การใช้แรงงานเป็นหลักและอาจมีความสามารถในการปรับตัวได้ชา้ หากแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่ม จะพบว่าแม้
บริษัทประกอบยานยนต์จะมีการจ้างงาน เพียง 1 แสนตาแหน่ง แต่ผผู้ ลิตขิ้นส่วนยานยนต์ใน Tier 1 2 และ 3 มีการจ้างงาน
รวมกันอีกอย่างน้อยมากกว่า 5 แสนคนและคาดว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กในผู้ผลิต tier 2 และ 3 ประมาณครึง่ หนึ่งหรือ
2.5 แสนคน (รูปที่ 18) ซึง่ จะสร้างผลกระทบต่อไทยอย่างมาก นอกจากนี้ชิ้นส่วนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในรถยนต์ที่กาลังเติบโต
ได้ดีต้องอาศัยองค์ประกอบสาคัญ คือ Semiconductor เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและไทยไม่เคยผลิตมาก่อนซึ่งจะทาให้
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีความสามารถในการแข่งขันน้อยลงกว่าเดิมมากเช่นกัน
3) EV อาจทาให้ไทยขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดในทศวรรษหน้า แม้วา่ ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมาประเทศไทยจะมี
การเกินดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดมาโดยตลอด แต่เมื่อมองไปข้างหน้า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
กาลังกลับมากระทบกับความสามารถในการแข่งขันของไทย เมื่อพิจารณาการส่งออกยานยนต์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาน
ยนต์ระหว่างปี 2016 -2020 มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 18.8% ของการส่งออกทั้งหมด ทาให้ KKP Research ประเมินว่าจาก
มูลค่าเพิ่มที่ไทยสร้างได้ประมาณครึง่ หนึ่ง หากในอนาคตไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและไม่สามารถส่งออก
รถยนต์ได้เลยหรือไทยต้องนาเข้ารถยนต์แทนการผลิตเองและบริโภคในประเทศ จะทาให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลเพิม่ ขึ้น
ประมาณ 10% หรือคิดเป็นประมาณ 5.6% ของ GDP ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญให้ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยปรับตัวเป็นขาด
ดุลและทาให้คา่ เงินบาทเปลี่ยนทิศทางเป็นอ่อนค่าลงในระยะยาวได้
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปต่ออย่างไร ?

ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยอยู่ในทิศทางขาลง แม้ว่าจะมีชิ้นส่วนบางกลุ่มที่น่าจะยังสามารถเติบโตต่อได้
เช่น Audio and Telematics และ Electronics หรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น ชิ้นส่วนภายใน ล้อ เป็นต้น แต่ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐิจไทยจะรุนแรงและน่ากังวลจากหลายเหตุผล คือ 1) ความสามารถในกาแข่งขันที่
ลดลงและคู่แข่งที่มากขึ้น โดยเฉพาะจีนที่มีเสกลการผลิตขนาดใหญ่ และมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน 2) อุตสาหกรรมที่มีโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลงไปทาให้มูลค่าเพิ่มของการผลิตของไทยจะหายไปจานวนมาก 3) ผลกระทบต่อรายได้ของแรงงานจากทั้งแรงงานที่ตก
งานจากชิ้นส่วนที่หายไปและขั้นตอนการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้แรงงานลดลง ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลเช่นนี้ทาให้เกิดคาถามว่า
แล้วภาคยานยนต์ไทยจะโตต่อไปได้อย่างไร ?
KKP Research วิเคราะห์วา่ จากงานศึกษาฉบับนี้นาไปสู่ข้อสรุปเชิงนโยบาย 3 ประเด็นที่ภาครัฐต้องคิดทบทวนและวางแผนใน
ระยะยาว คือ
1) การพึง่ พาการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะไม่ใช่คาตอบอีกต่อไปสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจาก
ถึงแม้วา่ การผลิตชิ้นส่วนใหม่ ๆ จะช่วยให้ไทยสามารถคงมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไว้ได้ แต่การผลิตในอนาคตจะไม่
จาเป็นต้องใช้แรงงานและมูลค่าเพิม่ ที่สร้างได้จะเป็นของบริษัทต่างชาติเกือบทั้งหมด ประเทศไทยจึงกาลังเผชิญความท้า
ทายมากขึ้นที่จาเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตสินค้าให้ได้เองเพือ่ ให้มูลค่าเพิม่ ที่สร้างได้เป็นของคนไทย
2) ห่วงโซ่การผลิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จะทาให้ไทยต้องกลับมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าในปัจจุบันยังคุ้มค่าอยู่
หรือไม่ที่ไทยจะพัฒนาไปเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV เพราะการสร้างมูลค่าเพิม่ จาเป็นต้องพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ซงึ่
ทาได้ยาก หรือไทยควรมองหาอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถต่อยอดความถนัดได้
3) การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นหนึ่งในทางออกที่จาเป็นมากที่สุด มูลค่าเพิม่ ของรถยนต์ EV ในอนาคตจะเป็นชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอิเลกทรอนิกส์และจาเป็นต้องมีการใช้ Semiconductor เป็นส่วนประกอบเกือบทั้งสิ้น ตอกย้าความสาคัญ
ของการพัฒนาเทคโนโลยีต้นน้า ซึง่ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
วัตถุดิบสาหรับหลายอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเป็นหนทางที่จะนาไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตใหม่ ๆ ได้
นอกจากนี้สาหรับทางเลือกในการพัฒนารถยนต์ EV เมื่อพิจารณาจากคู่แข่งทีน่ ่ากลัวอย่างจีนทาให้ไทยแข่งขันได้ยากขึ้นใน
ตลาดโลกโดยเฉพาะตลาด Passenger Car ประเทศไทยอาจจาเป็นต้องคิดนอกกรอบและหาทางออกโดยการเร่งปรับปรุงชิ้นส่วน
ที่ผลิตได้อยู่แล้วให้ตรงกับทิศทางของเทคโนโลยีและความต้องการของรถยนต์ EV หรือเจาะตลาดยานยนต์กลุ่มอื่น
KKP Research ประเมินว่า ภาครัฐยังขาดทิศทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาวที่ชัดเจน ในขณะที่
มาตรการรัฐที่เกี่ยวข้องกับ EV ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้เกิดการผลิต EV ในประเทศ ซึ่งเกิดจากปัญหาใน 3 ส่วนของ
มาตรการปัจจุบัน คือ 1) การตั้งฐานการผลิตต้องคุ้มกับต้นทุน ค่ายรถยนต์ในฝั่งยุโรปจะลังเลที่จะเข้าร่วมมาตรการภาครัฐ
เนื่องจากยังขายได้จานวนไม่มากในภาวะที่การแข่งขันเข้มข้น 2) มาตรการดังกล่าวยังเป็นการดึงดูดเฉพาะปัจจัยด้านราคา หรือ
การช่วยลดภาษี แต่ไม่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการแข่งขัน 3) มาตรการภาครัฐเป็นการ
สนับสนุนให้คนไทยใช้รถยนต์ EV ซึ่งเป็นการสนับสนุนตลาดในประเทศเท่านั้น ที่ในขณะที่ตลาดต่างประเทศอาจไม่เลือกนาเข้า
รถยนต์ EV จากไทยอีกต่อไป จากทางเลือกที่มากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ EV จากประเทศจีน
KKP Research ประเมินว่ามาตรการอุดหนุนทางภาษีหรือเพิม่ แรงจูงใจต่อผู้ประกอบการเป็นมาตรการที่จาเป็นแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สิง่ สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งไทยต้องสร้าง Innovation system หรือนโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือระหว่าง
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ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
กากับให้เกิดการแข่งขันเสรี การลดการคอรัปชั่นอย่างเป็นระบบ ปัจจัยเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องจาเป็นที่จะนาให้ไทยสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่และก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้
การพัฒนาภาคยานยนต์ไทยไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้านับเป็นความท้าทายสาคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยใน
ทศวรรษหน้า และเป็นโจทย์สาคัญให้ภาครัฐต้องกลับมาประเมินอย่างจริงจังว่าในระยะยาวการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจะยังเหมาะสม
ในฐานะเป็นเร่งขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยได้อยู่หรือไม่
BOX 1 ความท้าทายของ EV จากปัญหาด้านสินแร่ทไี่ ม่เพี ยงพอ
รูปที่ 19: การผลิตรถยนต์ EV ใช้สิน แร่มากกว่ารถยนต์ ICE

รูปที่ 20: ลิเทียมในปัจจุบันไม่เ พียงพอต่อ การผลิตรถยนต์

ถึง 6 เท่า เพื่อ ใช้ผลิตแบตเตอรี่

EV ทั่วโลก

ที่มา: IEA
ที่มา: KKP Research

อุตสาหกรรมยานยนต์ EV และแบตเตอรี่ กาลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปทาน (Supply Shortage) สินแร่เป็นตัวแปร
สาคัญที่กาหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงาน การผลิตรถยนต์ EV ต้องใช้แร่มากกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ถึง 6
เท่า (รูปที่ 19) ในช่วงที่ผ่านมาเราเริม่ เห็นสัญญาณจากความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของยอดขายรถยนต์
EV ในขณะที่แร่ในการผลิตแบตเตอรีม่ ีจานวนจากัดทาให้ราคาแร่หลายชนิดปรับตัวสูงขึน้ โดยในปัจจุบันคาดการณ์ว่าแร่สาคัญ
อย่างลิเทียม นิเกิลกาลังจะขาดแคลนในปี 2024-2026
แร่ลิเทียมกาลังจะขาดแคลนและใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ไม่พอ ลิเทียมเป็นหัวใจหลักในการผลิตแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ EV ใน
ปัจจุบัน โดยออสเตรเลียครองสัดส่วนการผลิตมากที่สุดถึง 55% ของกาลังการผลิตทั่วโลก การผลิตรถยนต์ EVใช้ลิเทียมเฉลี่ยที่ 9
กิโลกรัมต่อคัน ในขณะที่กาลังการผลิตแร่ลิเทียมอยู่ที่ 1 แสนตันต่อปีจากเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตรถยนต์EV แค่
11 ล้านคันต่อปีเท่านั้น ในขณะที่หากต้องการเปลี่ยนยอดผลิตรถยนต์ICEทั่วโลกในแต่ละปีที่มีจานวนถึง 80 ล้านคัน ให้เป็น
รถยนต์ EV จะต้องใช้แร่ลิเทียม 7.1 แสนตัน หรือต้องเพิม่ กาลังการผลิตแร่ลิเทียมถึง 7 เท่า จากกาลังการผลิตปัจจุบัน (รูปที่
20) ซึ่งหมายความว่าในระยะสั้น ก่อนที่จะมีการเพิม่ กาลังการผลิต หรือเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ ยอดขายรถยนต์ EV
ทั่วโลกจะชะลอตัวลงและเติบโตได้อย่างมากที่สุดเฉลี่ยปีละ 30% ซึง่ ลดลงจากช่วง 2019-2021 ทีโ่ ตเฉลี่ยปีละ 70%
การขยายกาลังการผลิตแร่ลิเทียมอาจใช้เวลาถึง 10 ปี จากหลายสาเหตุ ได้แก่
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1) กระบวนการผลิตแร่ลิเทียมใช้เวลานาน (Project Lead Time) ในปัจจุบันการขุดเหมืองแร่ลิเทียม มี 2 วิธีหลัก คือ
1.) Brine Extraction หรือการสกัดลิเทียมจากน้าเกลือใช้เวลาเฉลี่ย 7 ปี
2.) Hard Rock Mining หรือการสกัดลิเทียมจากหินใช้เวลา 3-5 ปี
2) อัตราการรีไซเคิลลิเทียมยังอยู่ในระดับต่ากว่า 1%
3) ลิเทียมทาลายสิ่งแวดล้อม การสกัดลิเทียมยังต้องใช้น้าในการผลิตมากถึง 500,000 แกลลอนต่อลิเทียม 1 ตัน ซึง่ อาจ
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้าในอนาคต และอาจทาให้เกิดการชะลอตัวของโครงการเหมืองแร่ลิเทียม
จะเห็นได้ว่าการผลิตลิเทียมใช้เวลานานและอาจจะไม่สามารถเพิ่มทันตามความต้องการได้ การสกัดแร่ลิเทียมยังต้องรอ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดระยะเวลาและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ซึง่ ในปัจจุบัน Direct Lithium Extraction ถือเป็นเทคโนโลยีที่
จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ แต่ยงั อยู่ในระหว่างการศึกษา KKP Research ประเมินว่าปัญหาด้านอุปทานจะเป็นอุปสรรคสาคัญ
ของการเติบโตของรถยนต์ EV ในระยะสั้น และทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีเวลาปรับตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ยกระดับเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวกาหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
BOX 2 เมือ
่ ยานยนต์ไทยกาลังเจอจุดจบแบบออสเตรเลีย
รูปที่ 21: ออสเตรเลียนาเข้ารถยนต์จากไทยแทนเมื่อมี FTA ในปี 2005 ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในออสเตรเลียลดลงอย่างรวดเร็ว
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ที่มา: CEIC, KKP Research

ในปี 1970 ออสเตรเลียเคยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลก ด้วยยอดการผลิตรถยนต์ที่สูงถึง 475,000 คัน อย่างไรก็
ตามตั้งแต่ช่วงปี 2006 - 2016 การผลิตรถยนต์ของออสเตรเลียลดลงเหลือเพียงแค่ 5,000 คันเท่านั้น หรืออุตสาหกรรมยานยนต์
ของออสเตรเลียปิดกิจการลงเกือบทั้งหมด โดยในช่วงนั้นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Mitsubishi และ Toyota ตัดสินใจ
ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยแทน (รูปที่ 21)
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2004 เกิดจากหลายสาเหตุ 1) ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
จากต้นทุนแรงงานที่เพิม่ ขึ้น 2) บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย คือ GM-Holden ไม่ปรับตัวตามความต้องการของ
ตลาดโลก 3) ความต้องการรถยนต์ออสเตรเลียที่หดตัวลงเรื่อย ๆ ทัง้ จากตลาดในประเทศและภาคการส่งออก ทาให้เสียเปรียบ
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ด้าน Economies of Scale 4) ค่าเงินทีแ่ ข็งค่าต่อเนื่องส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และ 5) การมี FTA กับประเทศไทย
จึงทาให้การนาเข้ารถยนต์จากไทยถูกกว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ
ท่ามกลางกระแสรถยนต์ EV ทีพ่ ัฒนาอย่างรวดเร็วทาให้ไทยเผชิญกับสถานการณ์คล้ายกับออสเตรเลีย คือ
1) ต้นทุนแรงงานไทยสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งใหม่อย่างอินโดนีเซีย
2) การปรับตัวที่ช้าของค่ายรถญี่ปุ่นสวนทางกับความต้องการรถยนต์ EV ที่เร่งตัวขึ้น โดยยอดขาย EV ในปี 2021 มี
สัดส่วนเกือบ 10% จากยอดขายรถยนต์ทั่วโลก ซึ่งจะมีผลเสียต่อภาคการส่งออกรถของไทยที่เป็นฐานการผลิตหลัก
ให้กับญี่ปุ่น
3) ความต้องการรถยนต์ไทยในตลาดโลกหดตัวเฉลี่ยปีละ 2% ระหว่างปี 2016-2021 เพราะ จีนและอินโดนีเซียเข้ามาแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดส่งออกหลักของไทยเกือบทั้งหมด ซึ่งจะเร่งให้ไทยเจอกับปัญหาด้านการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) เร็วขึ้น
4) ค่าเงินทีแ่ ข็งค่าต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2015 จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัวและการลงทุนในประเทศที่อยู่ในระดับต่า ส่งผลให้ภาคการส่งออกรถยนต์สูญเสียความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านราคา
5) การมี FTA กับจีน ทาให้สามารถนาเข้ารถยนต์ EV โดยไม่มีภาษี และการนาเข้ารถยนต์ EV จากจีนมีแนวโน้มที่จะถูก
กว่าการผลิตเองภายในประเทศ เพราะ Scale การผลิตรถยนต์ EV ที่จีนมีขนาดใหญ่กว่าไทย ทาให้ต้นทุนการผลิตต่อ
คันถูกกว่า
สถานการณ์ระหว่างไทยกับจีนไม่ได้ต่างจากไทยและออสเตรเลียเมื่อ 20 ปีที่แล้ว รถยนต์สันดาปภายในของไทยกาลังเจอจุด
เปลี่ยน จากประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตออกจากออสเตรเลีย สู่ประเทศที่เริ่มเข้าใกล้จุดจบแบบ
ออสเตรเลีย
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