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อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
อุตสาหกรรมรถยนต์กาลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมรถยนต์หลากหลายมิติ ตั้งแต่การออกแบบรถ ผู้ประกอบการ และ
ขบวนการผลิต ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตของทั้งอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์หลักของภูมิภาคจึงจาเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาความได้เปรียบในตลาดรถยนต์โลก โดยเฉ พาะ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุงด้านคมนาคมขนส่ง และเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งในอนาคตชิ้นส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนจะมีความสาคัญมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรถยนต์ไทยควรพิจารณาถึงการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่ นๆ ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต
โลกกำลังอยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมต่ำงๆ
ในส่วนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมจะเป็นผลมาจากสาม
ปัจจัยหลักคือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรถยนต์
หลักในภูมิภาคจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้

ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐาน และ
ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญใน
อุตสาหกรรมรถยนต์

ภาพที่ 1: ความสาเร็จทางเทคโนโลยี

ความสาเร็จทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรถยนต์

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

การขยายตัวของชนชัน้ กลาง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ระบบอัตโนมัติ

ความต้องการ
ของผู้บริโภค

การขยายตัวของความเป็นเมือง

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมรถยนต์ยังไม่เกิดขึ้น แม้จะมีควำมพยำยำมพัฒนำเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ปัญญาประดิษฐ์
1/
รถยนต์ไฟฟ้ำในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ Deloitte ให้ควำมเห็นว่ำ โดยทั่วไปเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทัศนคติของผู้บริโภค และกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
พลิกโฉมหน้ำของอุตสำหกรรม ถ้ำขำดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป กำรปฏิวัติเทคโนโลยีไม่อำจ
Source: Krungsri Research
ประสบควำมสำเร็จได้ ในทำงเดียวกัน การปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์จาเป็นต้องมี
ปัจจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และความต้ อ งการที่ เ ปลี่ย นไปของผู้บ ริ โ ภค (ภำพที่ 1) เพื่อ น าไปสู่ การพั ฒนาและการเปลี่ ย นแปลงนวั ต กรรมด้ านเทคโนโลยี (technological
disruption) ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1900 มีเทคโนโลยีใหม่ ที่แข่งขันกันเพื่อครองตลำดรถยนต์อยู่สำมแบบ คือเครื่องยนต์สันดำป เครื่องยนต์ไฟฟ้ำ และ
เครื่องจักรไอน้ำ แต่ภำยหลังจำกกำรค้นพบแหล่งน้ำมันมหำศำลในเท็กซัส เครื่องยนต์สันดำปจึงแซงเครื่องยนต์ไฟฟ้ำ และเครื่องจักรไอน้ำ แล้ วเข้ำครอง
อุตสำหกรรมรถยนต์มำเป็นเวลำกว่ำร้อยปี
ปัจจัยแรกที่นาไปสู่ความสาเร็จคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพรำะควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มศักยภำพของอุตสำหกรรมให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปอย่ำง
รวดเร็วของผู้บริโภคได้ สถำบันวิจัยหลำยแห่ง เช่น World Economic Forum2/ และ OECD3/ ล้วนมี
ควำมคิดเห็นไปในทำงเดียวกันว่ำ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกช่วงปี
2561- 2573 คือ หุ่นยนต์ (robotics) เทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ (3D- Printing) ปัญญำประดิษฐ์
(AI) ระบบอัตโนมัติ (automation) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (autonomous vehicle) ระบบเกษตร
อัจฉริยะ (smart farm) นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) Internet of Things (IoT) และ กำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย วิจัยกรุงศรีมองว่า ปัจจัยที่
จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สาคัญคือ ระบบการกักเก็บพลังงาน (energy
storage) ระบบการผลิตอัตโนมัติ (production automation system) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization)
1/ 2018 consumer products industry outlook, Deloitte
2/ Technology and Innovation for the Future of Production: Accelerating Value Creation, World Economic Forum
3/ Transformative technologies and jobs of the future, OECD
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● การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) สามารถช่วยลดอุปสรรคของการใช้
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ราคาของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ยั ง คงอยู่ ใ น
ระดั บสูง และระยะการวิ่ ง ต่ อการชาร์ จ ยั ง น้ อย อย่างไรก็ต าม การพัฒนา
ระบบกักเก็บพลังงานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพจะทาให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามา
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น ระบบกักเก็บพลังงำนที่ใช้
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion battery) ซึ่งขณะนี้คิดเป็น 40% ของต้นทุนกำรผลิต
รถไฟฟ้ำ โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ ประสิทธิภำพของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะเพิ่มขึ้น
20-30% และรำคำของแบตเตอรี่จะลดลงจำก 600 ดอลลำร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี
2558 เหลือเพียง 100 ดอลลำร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2573 นอกจำกนี้ ระบบกักเก็บ
พลังงำนรุ่นใหม่ เช่น แบตเตอรี่ ลิเธียมแบบ solid-state และแบตเตอรี่ลิเธียมแอร์
(lithium-air battery) จะสำมำรถยืดอำยุแบตเตอรี่ ลดเวลำในกำรชำร์จ และมีควำม
ปลอดภั ย สู ง ขึ้ น เมื่ อ รำคำแบตเตอรี่ ป รั บ ลดลง มี ค วำมจุ เ พิ่ ม ขึ้ น สำมำรถขั บ ขี่
ระยะไกล และระยะเวลำในกำรชำร์จประจุน้อยลง จะมีผลให้รำคำของรถยนต์ไฟฟ้ำ
ลดลง พร้อมกับกำรมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้น ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
กักเก็บพลังงำนจะช่วยเปิดโอกำสให้มีกำรนำพลังงำนหมุนเวียนที่มีควำมผันแปร
(variable renewable energy: VRE) มำใช้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ ปัจจัย
ทั้งหมดนี้จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรครอบครองรถยนต์ไฟฟ้ำ
● ระบบการผลิตอัตโนมัติ การใช้หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรม สินค้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เช่น smart semiconductors ที่ มี ขนำดเล็ก ต้อ งกำรควำมแม่ น ยำสูง เกิ น
ควำมสำมำรถของแรงงำนมนุษย์ที่จะผลิตได้ ทำให้จำเป็นต้องใช้ระบบกำรทำงำน
อัตโนมัติโดยหุ่นยนต์เข้ำมำแทน กระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติจึงสำมำรถกระตุ้น
ให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้เร็วขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ระบบกำรผลิตอัตโนมัติและเทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ
สำมำรถนำมำใช้ในกำรผลิตซ้ำๆ ได้ในรำคำที่ต่ำลง แต่มีประสิทธิภำพและควำม
ถู ก ต้ อ งมำกขึ้ น คำดว่ ำ ในช่ ว งปี 2563-2568 เทคโนโลยี ก ำรพิ ม พ์ ส ำมมิ ติ ใ น
อุตสำหกรรมจะถูกนำมำใช้ในเชิงพำณิชย์มำกขึ้นและช่วยให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (product customization) ทำให้ผู้ผลิตสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำย ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในกำรผลิต
เหล่ ำ นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบในวงกว้ ำ งต่ อ ภำคกำรผลิ ต โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในกำร
ประกอบชิ้นส่วน

ภาพที่ 2: ต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานแบบ Electro-Chemical
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Source: IRENA, EERA, EIA, Deloitte, BNEF, University of Berkeley

ภาพที่ 3: การลงทุนด้าน AI ของโลก
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● ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) จะเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ ตั้งแต่การออกแบบ
รถยนต์ไปจนถึงการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้ออกแบบรถยนต์จะนำ AI มำใช้ในกำรออกแบบรถมำกขึ้น ‘La Bandita’ เป็นรถที่ผลิตตำมคำสั่ง
(custom-made) คันแรกที่ออกแบบและสร้ำงโดย AI ผ่ำนเทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติและระบบกำรผลิตด้วยหุ่นยนต์ ดังนั้น ‘La Bandita’ แต่ละคันจึงมี
ลักษณะเฉพำะและสำมำรถปรับแต่งได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้ AI ยังถูกนำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ขับ (driverassistance systems) ซึ่ง AI จะช่วยในกำรระบุวัตถุที่อยู่รอบตัวรถ จึงสำมำรถนำมำใช้ในระบบเตือนกำรออกนอกช่องทำงเดินรถ (lane departure warning)
หรือระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ (adaptive cruise control system) ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐำนที่สำคัญในรถยนต์ไร้คนขับ (driver-less vehicles) AI ยังสำมำรถ
นำไปใช้เพื่อเพิ่มระบบควำมปลอดภัยของรถยนต์ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เชี่ยวชำญเพื่อวิเครำะห์สำเหตุของอุบัติเหตุและนำไปใช้ในกำรออกแบบรถใหม่
อำจกล่ำวได้ว่ำ อนำคตของอุตสำหกรรมรถยนต์ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี AI ซึ่งสะท้อนจำกกำรที่ผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ต่ำงทุ่มกำรลงทุนไปที่กำรพัฒนำเทคโนโลยี
AI ตัวอย่ำงเช่น Toyota และ IBM ประกำศทุ่มทุนรวมกันกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี AI ในขณะที่ VOLVO และ Uber กำลังพัฒนำ
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยในช่วงปี 2557-2560 บริษัทรถยนต์รำยใหญ่และบริษัทพัฒนำเทคโนโลยีได้ลงทุนในเทคโนโลยี AI คิดเป็นเงินกว่ำ 27.3
พันล้ำนดอลลำร์ 4/ (ภำพที่ 3)

4/ Advanced Industries: The road to artificial intelligence in mobility – smart moves required, Mckinsey
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ตารางที่ 1: ปัจจัยที่มีอิทธิพลให้การการปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์ และผลกระทบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy storage: ESS)

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
(Technology
Advancement)

การผลิตอัตโนมัติ หุ่นยนต์
การพิมพ์สามมิติ
(Automated production, robotics,
and 3D-printing)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI)
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalization)
พลังงานหมุนเวียน
(Renewable resources)

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
(Infrastructure
Development)

การเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการ
ลูกค้า (Change in
Demand Mindset)

การเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การเก็บพลังงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและราคาจะปรับ
ลดลงอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีข้างหน้า

ราคาทีล่ ดลงของระบบกักเก็บพลังงานจะทาให้ราคาของรถไฟฟ้าถูกลงและคุ้มค่าแก่การลงทุนเนื่องจากปัจจุบันต้นทุนแบตเตอรีส่ ูง
ถึง 40% ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ นอกจากนี้ คุณภาพทีส่ ูงขึน้ ของระบบกักเก็บพลังงานจะทาให้สมรรถนะของรถดีขนึ้
และเพิ่มความต้องการสาหรับรถไฟฟ้าในอนาคต

การผลิตแบบอัตโนมัติ การใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื่องจากสามารถทางาน
คาดว่าการผลิตแบบอัตโนมัติจะถูกนามาใช้ในเชิงพาณิชย์ใน
ได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยากว่ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น ขนาดของไมโครชิปในอนาคตจะเล็กลงไปอีกแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากกาลังมีการเร่งพัฒนาเซ็นเซอร์จิ๋ว
สามารถลดความผิดพลาดในการผลิตสินค้าทีเ่ หมือนกันทาให้ด้วยการใช้การผลิตแบบอัตโนมัติเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้จะช่วยทาให้
และชิปอัจฉริยะ
การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และลดการพึ่งพาฝีมือแรงงาน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการประมวลผลได้มากขึ้นและสามารถจัดการข้อมูล
มหาศาลได้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมรถยนต์ทง้ั ระบบตัง้ แต่การออกแบบรถจนถึงระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
และยังช่วยในการเข้าถึงความต้องการจริงๆ ของผู้บริโภค ทาให้สามารถปรับแต่งรถได้ความต้องการ และการพัฒนารถไร้คนขับเริ่ม
เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

เซ็นเซอร์ที่ราคาจับต้องได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
อินเตอร์เน็ตทีม่ ีเครือข่ายครอบคลุมกว้างขวางเป็นตัวแปร
สาคัญในยุคดิจิทลั

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะช่วยเชือ่ มรถกับบริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจราจร ระบบนาทาง หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ยิ่งไป
กว่านั้นความสามารถในการประมวลข้อมูลจานวนมากจะช่วยให้ผผู้ ลิตสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น

เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและความกังวลด้านสิง่ แวดล้อมจะมีส่วน เมื่อพลังงานหมุนเวียนมีราคาถูกลง รถไฟฟ้าจะมีโอกาสเข้ามาแข่งขันได้มากขึ้น ในปัจจุบัน ต้นทุนการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า
ในการผลักดันให้มีการนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้
ถูกกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปถึงสามเท่า นอกจากนี้ พลังงานสะอาดยังช่วยลดปัญหามลพิษ
ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดทาให้ผู้ให้บริการและผูร้ ับบริการ
สามารถสื่อสารได้สองทาง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจะนาไปสู่การนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ การสื่อสาร
สองทางระหว่างรถยนต์และระบบไฟฟ้าจะช่วยให้แบตเตอรี่ในรถยนต์สามารถหยุดชาร์จพลังงานในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงและกลับมาชาร์จใหม่เมื่อมีการใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลง

ระบบขนส่งมวลชนในเมือง
(Urban transportation)

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในหลายประเทศ

ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความต้องการรถยนต์ส่วนตัว และเปลีย่ นรูปแบบการขนส่ง แทนที่จะขับจากบ้าน
ไปทีท่ างาน คนจะขับรถจากบ้านไปจอดยังจุดทีใ่ กล้ระบบขนส่งสาธารณะแทน การเดินทางในเมืองจะมีระยะสัน้ ลงเหมาะกับการ
ขับขี่รถยนต์ขนาดเล็ก

การขยายตัวของชนชั้นกลาง
(Rising middle-income class)

จานวนของครอบครัวที่มีรายได้ระดับกลางเพิ่มขึ้นในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะประเทศทีม่ ีรายได้ปานกลาง

รายได้ที่มากขึ้นจะทาให้มีความต้องการที่เดินทางและความต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรายได้เพิ่ม
จากน้อยเป็นปานกลาง การขยายตัวของกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางจะมีอิทธิพลต่อเทรนด์ตลาดรถยนต์โลก

การขยายตัวของความเป็นเมือง
(Urbanization)

จานวนประชากรในเขตเมืองคาดว่าจะสูงขึ้นแบบก้าว
กระโดด

จานวนประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มขึน้ จะนาไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ผูค้ นจะเดินทางในระยะสัน้ กว่าเดิมทาให้เพิ่มความ
ต้องการรถยนต์ขนาดเล็ก ในขณะทีก่ ารขยายตัวของระบบขนส่งสาธารณะและการกาหนดเขตปลอดมลพิษในเมืองจะลดความ
ต้องการในการเป็นเจ้าของรถยนต์สว่ นตัว

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
(Demographic changes)

ประชากรที่มีอายุเกิน 65 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
คนรุ่นใหม่ในกลุม่ Gen Z จะกลายมาเป็นผู้ซื้อรถคันแรก

จานวนประชากรสูงอายุทเี่ พิ่มขึน้ เรื่อยๆในแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการหันมาทาตลาดกับกลุ่มประชากรสูงอายุที่มีกาลัง
ซื้อสูง ในขณะทีก่ ลุ่ม Gen Z กาลังจะเริ่มซื้อรถคันแรก ผูผ้ ลิตรถยนต์จึงให้ความสนใจกับประชากรสองกลุ่มนี้ซึ่งมีความต้องการที่
แตกต่างกัน และรถแห่งอนาคตจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart power grid)
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● การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ได้หลายแบบ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขบวนกำรผลิต จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพของแผนกำรผลิต โดยลดสินค้ำคงคลังได้ 20% ลดค่ำบำรุงรักษำโรงงำนได้ 20% และเพิ่มอัตรำกำรผลิตได้ถึง 50%5/ สำหรับผู้ขับรถ อุปกรณ์ใน
รถที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนำทำง (navigation) หรือระบบสื่อสำรไร้สำย (mobile-connected system) ระบบสื่อสำรระหว่ำงรถยนต์ถึงรถยนต์ (carto-car system) จะกลำยเป็นอุปกรณ์มำตรฐำนของรถยุคใหม่ นอกจำกนี้ ข้อมูลกำรขับขี่จะมีควำมสำคัญมำกขึ้น เช่น ระบบเทเลเมติกส์ (telematics) หรือ
ข้อมูลกำรขับรถจะถูกนำมำใช้ในกำรคำนวณรำคำประกันภัยรถยนต์และบริกำรบำรุงรักษำ
นอกจำกนี้ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีส่วนช่วยผลักดันอุตสำหกรรมรถยนต์ให้ก้ำวไปสู่อุตสำหกรรมบริกำร (service industry) โดยจะเกิดผู้ให้บริกำรดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (digital platform) ที่สร้ำงธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น บริกำรเช่ำ/แชร์รถยนต์ (car-sharing, ride-sharing and e-mobility) Accenture6/ ประเมินไว้ว่ำ
ตลำดให้บริกำรรถยนต์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง กำรเชื่อมต่อระหว่ำงรถยนต์ -รถยนต์ กำรบำรุงรักษำและซ่อมแซม หรือระบบให้ข้อมูลและควำมบันเทิง
(infotainment) จะขยำยตัวสี่เท่ำระหว่ำงปี 2561-2568 และจะมีมูลค่ำรวมมำกกว่ำ 500 พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2568

ภาพที่ 4: จานวนรถยนต์จดทะเบียนต่อประชากรในสหรัฐฯ
Unit per
population
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ
ของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่อง PDA (Personal digital
assistant) เป็นหนึ่งในตัวอย่ำงของควำมไม่พร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ที่ทำให้
เทคโนโลยีไม่ประสบควำมสำเร็จ เครื่อง PDA ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน แต่เครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมและเสถียรทำให้ PDA ไม่เป็นที่นิยมมำกนัก ในทำงตรงกัน
ข้ำม iPhone และสมำร์ทโฟนอื่นๆ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งสำเหตุส่วน
หนึ่งมำจำกระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง (mobile broadband) ครอบคลุมจน
เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงพื้นฐำนทั่วโลก สำหรับอุตสำหกรรมรถยนต์มีจุดเปลี่ยน
สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติทำงหลวงของสหรัฐอเมริกำในปี 2499
(ค.ศ.1956) ซึ่งนำไปสู่กำรควำมต้องกำรใช้รถยนต์และกำรพัฒนำในอุตสำหกรรม
ส่งผลให้มีจำนวนรถยนต์จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ภำพที่ 4) ตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มำ รถยนต์จึงกลำยเป็นสินทรัพย์ทั่วไป (standard asset) ของครอบครัวชนชั้นกลำง
ชำวอเมริกัน ในมุมมองของวิจัยกรุงศรี ปัจจัยที่สองที่จะนาไปสู่ความสาเร็จด้าน
เทคโนโลยีคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่การนาพลังงานหมุนเวียนมา
ใช้ (VRE) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart power grid system) และ
พัฒนาระบบขนส่งในเมือง (Urban transportation)

Source: CEIC

● ต้นทุนในการนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้มีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคต ซึ่งผลที่ตามมาจะคล้ายคลึงกับการค้นพบบ่อน้ามันใน Texas ที่ช่วยลด
ต้นทุนของการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ทาให้เครื่องยนต์สันดาปครองอุตสาหกรรมรถยนต์มาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น หำกต้นทุนด้ำนไฟฟ้ำมี
รำคำถูกลง จะช่วยลดต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้ำ และส่งผลให้มีรถยนต์ไฟฟ้ำมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกขึ้น
● ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะที่ ใ ช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศมาบริ ห ารจัด การการผลิ ต การจ าหน่ าย และการใช้ ไ ฟฟ้า เป็น ระบบที่ ช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน ในอนำคตรถยนต์ยุคใหม่จะหันมำใช้ระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้ำ (electric powertrain) ทำให้เกิดควำมต้องกำรกำรใช้ไฟฟ้ำ
มำกขึ้น จำกกำรศึกษำในอังกฤษพบว่ำ ถ้ำรถยนต์ทั้งหมดเปลี่ยนมำเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำแบตเตอรี่ (Battery electric vehicle: BEV) เป็นหลัก ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำจะเพิ่มขึ้น 10% อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำก็อำจจะเกิดขึ้น หำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด (Peak load) มำกกว่ำกำลังกำรผลิต ซึ่งปัญหำนี้สำมำรถแก้ไขได้
ด้วยระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะที่จะเชื่อมต่อเข้ำไปสื่อสำรกับระบบพลังงำนทั้งหมด และกำรสื่อสำรแบบสองช่องทำงนี้จะช่วยให้บริหำรจัดกำรไฟฟ้ำได้ดีขึ้น
เช่น ในช่วงเวลำที่ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะสำมำรถสั่งกำรให้ลดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่จำเป็น ส่ง ผลให้มีกำรลดกำร
ผลิตและควบคุมควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กำรจัดกำรระบบพลังงำนที่ดีจะช่วยลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำและส่งเสริมให้มีกำรใช้
รถยนต์ไฟฟ้ำมำกขึ้น
● ระบบการขนส่งในเมืองจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเดินทางในอนาคต ระบบขนส่งในเมืองโดยเฉพำะระบบรถไฟสำธำรณะ (rail transit system)
กำลังได้รับกำรพัฒนำในหลำยเมืองทั่วโลก จำกกำรวิเครำะห์ของ Economist Intelligence Unit: EIU7/ พบว่ำ กำรขนส่งสำธำรณะรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง
ธุรกิจเช่ำ/แชร์รถยนต์ (car-sharing services) จะลดควำมต้องกำรใช้รถส่วนตัวมำกกว่ำครึ่ง

5/ The digitalization of the UK automotive industry, UK automotive report
6/ Connected vehicle, Accenture
7/ http://www.eiu.com/industry/Automotive
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ปัจจัยที่ สามที่ จะมาปฏิวั ติ โ ฉมหน้ าของอุต สาหกรรมยานยนต์ คือ ความต้ องการที่ เปลี่ ยนไปของผู้บริ โ ภค อัน เป็น ผลมาจากรายได้ ที่ เพิ่มขึ้ น
การขยายตัวของเมือง ประชากรสูงอายุและวัยรุ่นในกลุ่ม Gen Z (Generation Z) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวคิดล้วนส่งผลต่อรูปแบบควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค
ภาพที่ 5: การขยายตัวของยอดขายรถยนต์
ประเทศกลุ่ม OECD
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● รายได้ที่เพิ่มขึ้นนาไปสู่ความต้องการเดินทางมากขึ้น กำรศึกษำของ Spatial
Organization of Transportation and Mobility ชี้ให้เห็นว่ำ อุปสงค์ต่อการ
เดินทางเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 2 เที่ยว (trip) ต่อวันสาหรับครอบครัวที่มีรายได้
น้อย ไปสู่ 7 เที่ยวต่อวันสาหรับครอบครัวรายได้ปานกลาง และ 9 เที่ยวต่อ
วันสาหรับครอบครัวที่มีรายได้สูง ดังนั้นเมื่อครอบครัวที่มีรำยได้ในระดับปำน
กลำงมีเพิ่มขึ้น ควำมต้องกำรที่จะเป็นเจ้ำของรถยนต์ย่อมเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพำะ
ในประเทศรำยได้ปำนกลำงที่ระบบขนส่งมวลชนยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ
● การขยายตั ว ของความเป็ น เมื อ งจะน าไปสู่ ก ารรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ
(economic agglomeration) ซึ่งเพิ่มความต้องการยานพาหนะสาหรับการ
เดินทางระยะสั้น การขยายตัวของระบบขนส่งสาธารณะและการกาหนด
เขตปลอดมลพิษในเมืองจะลดความต้องการในการเป็นเจ้าของรถยนต์
ส่วนตัว University of Warwick8/ คำนวณไว้ว่ำ ในปัจจุบัน 93% ของกำรเดินทำง
ในเมืองมีระยะทำงน้อยกว่ำ 35 กิโลเมตรต่อวัน กำรขยำยตัวของควำมเป็นเมืองจึง
มีผลให้ระยะในกำรเดินทำงเฉลี่ยลดลง ผลที่ ตำมมำคือ รถยนต์ที่ ใ ช้ใ นเมื อ งมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ข นำดเล็ ก ลง รถยนต์ ไ ฟฟ้ ำ ที่ ส ำมำรถขั บ ได้ ใ นระยะทำง 200
กิโลเมตรจึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ซื้อได้ นอกจำกนี้ กำรขยำยตัว
ของควำมเป็นเมืองมักมำพร้อมกับกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ กำรประกำศ
เขตปลอดมลพิษในเมือง และควำมตระหนักเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่
ควำมต้องกำรรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น และทำให้ควำมต้องกำร
ครอบครองรถยนต์ส่วนตัวลดลง

ภาพที่ 6: อัตราการขยายตัวของความเป็นเมือง
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● ประชากรสูงอายุ และประชากรในกลุ่ม Gen Z จะทาให้รูปแบบความ
ต้องการรถเปลี่ยนไป ในหลำยประเทศประชำกรอำยุมำกกว่ำ 65 ปีมีจำนวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสหประชำชำติ 9/ ประเมินว่ำ ในปี 2593 ประชำกรสูงอำยุจะมี
จำนวนประมำณ 2.1 พันล้ำนคนหรือเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเดิมสองเท่ำ ซึ่งนำไปสู่ควำม
ต้องกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยและระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่มำกขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ประชำกรในกลุ่ม Gen Z หรือประชำกรที่เกิดหลังปี 2538 กลุ่มคนที่
เกิดมำในช่วงที่ระบบอินเตอร์เนตมีใช้อย่ำงแพร่หลำย ประชำกรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
ต้องกำรบริโภคสินค้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว จึงให้ ควำมสนใจกับกำรตกแต่ง
ภำยใน ระบบเชื่อมต่อ และระบบสื่อสำรภำยในรถยนต์มำกกว่ำควำมเพลิดเพลิน
ในกำรขับขี่
8/ ROADMAPPING THE EV FUTURE, Warwick University
9/ http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/
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สี่เทรนด์สาคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์กาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน วิจัยกรุงศรีประเมินว่า สี่เทรนด์ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อรถยนต์ในอนาคต คือ CAOS หรือ พลังงาน
สะอาด (Cleaner) การขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous) อุปกรณ์เสริม (Options) และ การแบ่งปัน (Sharing)
● พลังงานสะอาด: รถยนต์ในอนำคตมีแนวโน้มที่จะลดกำรใช้เชื้อเพลิงจำกน้ำมัน เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคเปลี่ยนไปและสมรรถนะของรถยนต์
ไฟฟ้ำดีขึ้น ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำรถยนต์ไฟฟ้ำจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีจุดด้อยหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำมปลอดภัย สมร รถนะและ
ควำมสะดวกสบำย (ภำพที่ 7) ขณะที่ ผู้ซื้อรถส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญกับสมรรถนะและควำมน่ำเชื่อถือ ทำให้รถยนต์เครื่องยนต์สันดำปภำยใน (ICE)
เป็นทำงเลือกที่ดีกว่ำรถยนต์ไฟฟ้ำ (ภำพที่ 7.1) อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำสมรรถนะของรถยนต์เพิ่มขึ้นโดยเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย ควำมน่ำเชื่อถือและ
ควำมสะดวกสบำย จำกเทคโนโลยีจะมีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้นและควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ซื้อรถยนต์ให้ควำมสำคัญกั บระบบ
ควำมปลอดภัยมำกขึ้น เมื่อพิจำรณำทั้งสมรรถนะของรถที่ดีขึ้นและควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รถยนต์อนำคตมีแนวโน้มเข้ำไปสู่ยุ คของ
รถยนต์ไฟฟ้ำแบตเตอรี่ (BEV) (ภำพที่ 7.4) นอกจำกนี้ กำรประกำศเขตปลอดมลพิษในเขตเมือง (zero-emission zone) จะทำให้มีควำมต้องกำรใช้
รถยนต์พลังงำนสะอำดมำกขึ้น และในระยะเวลำอันใกล้ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นเจ้ำของรถยนต์ไฟฟ้ำจะถูกกว่ำรถยนต์เครื่องสันดำปภำยใน จำก
รำคำแบตเตอรี่ที่ถูกลง ต้นทุนไฟฟ้ำลดลงและประสิทธิภำพของรถยนต์ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้น
ภาพที่ 7: ความเหมาะสมของรถชนิดต่างๆ ตามสมรรถนะของรถยนต์และความชอบของผู้ซื้อรถยนต์
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● การขับเคลื่อนอัตโนมัติ : ระบบช่วยเหลือกำรขับขี่มีหลำกหลำยรูปแบบ ตั้งแต่
ระบบเตือนกำรออกนอกช่องทำงเดินรถ ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ ระบบ
เบรกอั ต โนมั ติ จ นถึ ง รถยนต์ เ คลื่ อ นที่ อั ต โนมั ติ หำกแบ่ ง ระดั บ กำรขั บ เคลื่ อ น
อัตโนมัติมีหกระดับ (ภำพที่ 8) โดยตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไปถือว่ำเป็นกำรขับเคลื่อน
อัตโนมัติ ในปัจจุบันรถยนต์ส่วนมำกในท้องถนนจะอยู่ระดับที่ 1 และ 2 อย่ำงไรก็
ตำม คำดกันว่ำระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติ (semi-autonomous driving system)
จะพร้ อ มใช้ ใ นรถยนต์ ที่ อ อกขำย ในช่ ว งปี 2563-2568 และระบบขั บ เคลื่ อ น
อัตโนมัติ (full system)จะเริ่มออกสู่ตลำดรถเชิงพำณิชย์ในปี 2573 เทคโนโลยีของ
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น เซ็นเซอร์
อัจฉริยะ (advance sensor) ซอฟต์แวร์ (software) ปัญญำประดิษฐ์ (AI) กำร
เชื่อมต่อและสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต (connectivity and communication) และ
อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย (security) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีประโยชน์
หลำยประกำร ประกำรแรกคือ จะช่วยให้ผู้สูงอำยุหรือผู้ที่มีควำมบกพร่องทำง
ร่ำงกำยมีอิสระในกำรเดินทำงมำกขึ้น ประกำรที่สองคือ ประหยัดเวลำ จำกกำร
สำรวจของสำนักสำมะโนประชำกรของสหรัฐอเมริกำพบว่ำ คนขับรถยนต์อัตโนมัติ
สำมำรถลดเวลำที่ใช้ในกำรจดจ่อกับกำรขับขี่ได้ถึง 35 นำทีต่อวันหรือ 9 วันต่อปี
ประกำรที่สำมคือ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำกกำรสำรวจสำเหตุของอุบัติเหตุใน
ท้องถนนของสหรัฐฯในปี 2551 พบว่ำ 93% ของอุบัติเหตุมำจำกควำมผิดพลำด
ของมนุ ษ ย์ ในช่ ว งหกปี ที่ ผ่ ำ นมำ กำรขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รของระบบกำร
ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีจำนวนกว่ำ 3,000 ครั้งทั่วโลก คำดกันว่ำในช่วงปี 2558-2568
ควำมต้องกำรระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นสี่เท่ำจำกควำมต้องกำรที่มำกขึ้น
เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และกำรลงทุนมูลค่ำมหำศำลด้ำนเทคโนโลยี (ภำพที่ 9)
● อุปกรณ์เสริม: ผู้ขับขี่จะเริ่มหันมำสนใจคุณลักษณะพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ขับขี่มำกขึ้น เช่น กำรออกแบบภำยในและกำรเชื่อมต่อทำงอินเตอร์เน็ต เมื่อรถมี
ควำมเป็นอัตโนมัติมำกขึ้น ผู้ขับขี่จึงสำมำรถใช้เวลำในกำรทำกิจกรรมอื่นในรถ
ดังนั้นอุปกรณ์เสริมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรขับขี่จะเข้ำมำมีบทบำทสำคัญต่อกำร
ตั ด สิ น ใจของผู้ ซื้ อ เมื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ มี ค วำมคุ้ น เคยกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มำกขึ้ น
อุปกรณ์เสริมต่ำงๆเช่น ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบให้ข้อมูลและควำม
บันเทิงจะกลำยเป็นอุปกรณ์มำตรฐำนในรถยนต์ยุคหน้ำ นอกจำกนี้ กำรขยำยตัว
ของเมืองและระบบขนส่งสำธำรณะทีจ่ ะทำให้กำรเดินทำงระยะไกลลดลง ผู้ขับขี่จึง
ให้ควำมสำคัญกับควำมเพลิดเพลินในกำรขับขี่ลดลงไปด้วย ผู้ขับขี่ยุคใหม่จึงมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะให้ ค วำมสนใจกั บ ระบบเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ภำยในรถมำกกว่ ำ
ควำมเร็วในกำรขับขี่ 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง
● การแบ่งปัน : ทำงออกหนึ่งของปัญหำควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงอุปสงค์และ
อุ ป ทำนด้ ำ นกำรขนส่ ง สำมำรถแก้ ไ ขด้ ว ยระบบกำรเช่ ำ /แชร์ ร ถผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย
อินเตอร์เน็ต เทรนด์นี้เติบโตขึ้นพร้อมกับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กำรขยำยตัวของ
เครือข่ำยระบบกำรขนส่ง กำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น และกำรเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้บริโภค เมื่อระบบขนส่งในเมืองขยำยตัวมำกขึ้น ควำมต้องกำรใช้รถส่วนตัวจะ
น้อยลงและควำมต้องกำรใช้แท็กซี่จะเพิ่มขึ้น นำไปสู่กำรเกิดขึ้นของธุรกิจเช่ำ /แชร์
รถ (car-sharing) ที่ใช้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นตัวขยำยฐำนลูกค้ำ Lyft และ
Uber ซึ่งเป็นสองผู้ให้บริกำรรถเช่ำชั้นนำพบว่ำ 30% ของลูกค้ำของบริษัทจะ
เริ่มต้นหรือสิ้นสุดกำรเดินทำงใกล้ๆ กับศูนย์กลำงกำรขนส่ง (transportation hub)
นอกจำกนี้ รำยงำนของสมำคมขนส่งมวลชนสำธำรณะของสหรัฐอเมริกำ (APTA)
ระบุว่ำผู้ใช้บริกำร car-sharing มีอัตรำครอบครองรถโดยเฉลี่ย 1 คัน เมื่อเทียบกับ
จำนวน 1.5 คันของผู้ที่ไม่ใช้บริกำร car-sharing ทั้งนี้กำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำในกำร
ให้บริกำรธุรกิจเช้ำแชร์รถยนต์มีควำมสอดคล้องกับรูปแบบกำรทำธุรกิจ เนื่องจำก
รถยนต์ไฟฟ้ำมีค่ำบำรุงรักษำต่ำกว่ำรถยนต์เครื่องยนต์สันดำปภำยใน

ภาพที่ 8: ระดับการขับเคลื่อนอัตโนมัติ
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Level 3

Driver controls the vehicle all the time
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Hand On
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Hand On
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time
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all the time

Eyes On Temporary
Hand Off

Temporary Temporary
Eyes Off Hand Off

Level 4

Eyes Off

Hand Off

Level 5

Eyes Off

Hand Off

Driver must be ready
to resume controlling
car at any the time

System is
responsible for
running the vehicle

System is responsible for running the
vehicle, at most circumstances

System is responsible for running the
vehicle, at ALL circumstances

ภาพที่ 9: มูลค่าตลาดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
2025F

2020F

$27.5bn

$13.8bn

2015
$6.1bn

Source: Roland Berger

ภาพที่ 10: ความสัมพันธ์ของแต่ละเทรนด์ในอุตสาหกรรมรถยนต์
Car Sharing
Increasing demand

Reduce costs of
operation

Reduce costs of
operation

Increasing
demand of
compact
car

Autonomous Car

Jointly
developed

Electrified Car
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การเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์

ประการที่สอง รถยนต์แห่งอนาคตจะเปิดโอกาสให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาใน
ธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี ตำมที่กล่ำวไปแล้วว่ำ กำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำ
ของอุตสำหกรรมรถยนต์ ทำให้รถยนต์จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่
มอเตอร์ไฟฟ้ ำ ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ผลิตที่มี ควำมเชี่ยวชำญเข้ำมำในอุ ตสำหกรรม
นอกจำกนี้ รถยนต์รุ่นใหม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมำกขึ้น และ
ระบบต่ำงๆ ของรถจะทำงำนใกล้ชิดกันกว่ำเดิม ทำให้ระบบควบคุมรถมีควำมสำคัญ
มำกขึ้น ในขณะเดียวกัน ระบบสื่อสำรไร้สำยและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรถยนต์
ยุคใหม่ ทำให้มีควำมต้องกำรเซ็นเซอร์อัจฉริยะและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณ ส่งผล
ให้บริษัทเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมรถยนต์มำกขึ้น

30

2021F

25
20
15
2017

10
5
0
US

China

Source: Statista

ภาพที่ 12: ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนรถยนต์
Body structure
Frame
Bumper
Suspension
Batteries
Battery charger
Electrnic controller
Power converter
Electric motor
Transmission
Wheels
Brakes
Steering
Auxiliary supply
Temperature control
Energy managemnet

Energy managemnet

Temperature control

Auxiliary supply

Steering

Brakes

Wheels

Transmission

Electric motor

Power converter

Electrnic controller

Battery charger

Batteries

Suspension

Significant interaction

Bumper

ผลกำรศึกษำห่วงโซ่อุปทำนรถยนต์ (I-O table) ของวิจัยกรุงศรี (ภำพที่ 13) ชี้ให้เห็น
ว่ ำ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ก าร (service
input) เช่น ระบบบริหำรจัดกำร กำรให้ควำมบันเทิงและกำรค้ำปลีก เป็นต้น เพื่อ
ยกระดับศักยภำพกำรให้บริกำรของอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ กำรวิจัยและพัฒนำ
ออกแบบ และกำรบริหำรจัดกำรล้วนมีควำมสำคัญต่อธุรกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(IT) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกนำมำใช้ในรถยนต์มำกขึ้น อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
รถยนต์แบบเดิม เช่น เส้นใย เนื้อผ้ำ เหล็ก อุปกรณ์เอนกประสงค์ จะมีควำมสำคัญ
ลดลง อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรมำถึงของรถยนต์ยุคหน้ำ นอกจำกจะทำให้มีชิ้นส่วนใหม่ๆ
เกิดขึ้นแล้ว ชิ้นส่วนบำงอย่ำงจะลดควำมสำคัญลงเช่นกัน

USD, bn

Frame

ประการแรก รถยนต์ แ ห่ ง อนาคตมี แ นวโน้ ม เป็ น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ร ะบบ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติและมีอุปกรณ์เสริมหลากหลาย ดังนั้น ชิ้นส่วนรถใหม่ๆ
เช่น ระบบส่งกาลัง ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะ
เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรม เนื่องจำกชิ้นส่วนต่ำงๆ ของรถยนต์
ล้วนมีควำมสัมพันธ์กัน (ภำพที่ 12) กำรติดตั้งแบตเตอรี่แบบใหม่ส่งผลให้ต้องมีกำร
ออกแบบระบบย่อยในรถยนต์ใหม่เช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงตัวถังและโครง (body and
frame) ที่ชำร์จ (charger) อุปกรณ์แปลงสัญญำณ (converter) มอเตอร์ (motor)
และระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) ดังนั้น หำกรถยนต์หันมำใช้
ระบบไฟฟ้ำมำกขึ้น คำดว่ำ 23% ของชิ้นส่วนของรถยนต์เครื่องสันดำปในปัจจุบันจะ
เลิ ก ใช้ ห รื ออำจจะต้ องมี กำรออกแบบใหม่ เช่น ระบบเบรกและระบบเกี ย ร์ เมื่ อ
เครื่องยนต์ไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ระบบท่อไอเสียจะค่อยๆ ลดควำมสำคัญลง
นอกจำกนี้ ชิ้นส่วนต่ำงๆ ของรถยุคใหม่จะทำงำนโดยมีควำมสัมพันธ์กันมำกขึ้น จึง
ต้องมีกำรติดตั้งระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ในรถยนต์เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 11: มูลค่าตลาดของธุรกิจเช่า/แชร์รถยนต์ในสหรัฐฯ และจีน

Body structure

เทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์นาไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ประกอบการ ขบวนการผลิต
และสายการผลิต ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำชิ้นส่วนไฟฟ้ำสำหรับรถยนต์จะทำให้
ชิ้นส่วนอื่นๆ ต้องมีกำรออกแบบใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกำสให้ผู้เล่นหน้ำใหม่เข้ำมำสู่ระบบ
มำกขึ้น ส่วนกำรผลิตแบบอัตโนมัติและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปลี่ยนรูปแบบ
ห่วงโซ่กำรผลิตและลักษณะของห่วงโซ่กำรผลิตที่มีอยู่

Source: IEEE

ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้จัดหำวัตถุดิบ และผู้เล่นจำกบริษัทเทคโนโลยีต่ำงต้องกำรเข้ำมำมี
ส่วนแบ่งในอุตสำหกรรมรถยนต์ทำให้มีกำรแข่งขันสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ผู้เล่นใหม่
จำเป็นต้องหำพันธมิตรทำงธุรกิจและขยำยควำมร่วมมือ ซึ่งจะช่วยให้อุตสำหกรรมมี
โอกำสเติบโตสูงขึ้น
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ภาพที่ 13: การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์
%change
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Source: Bureau of Economic Analysis, calculate by Krungsri Research

ประการที่สาม ขบวนการผลิตในอนาคตจาเป็นต้องพึ่งพาหุ่นยนต์และระบบการทางานอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจำกชิ้นส่วนหลำยประเภท เช่น ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องใช้ควำมแม่นยำในกำรผลิต ซึ่งหุ่นยนต์จะเหมำะกับงำนประเภทนี้มำกกว่ำ นอกจำกนี้ ยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยอีกด้ว ย ดังนั้น อุตสำหกรรม
รถยนต์ในอนำคตจะต้องกำรแรงงำนที่ไร้ฝีมือ (Unskilled labor) และแรงงำนกึ่งฝีมือ (semi-skilled labor) ลดลง แต่ยังต้องกำรแรงงำนฝีมือ (skilled labor)
เช่นเดิม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบกำรทำงำนอัตโนมัติสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้และสำมำรถแทนที่แรงงำนมนุษย์ในสำยกำรผลิตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรประ กอบ
ชิ้นส่วน ผลที่ตำมมำคือ ควำมได้เปรียบของประเทศกำลังพัฒนำเรื่องต้นทุนแรงงำนจะค่อยๆ หำยไป ทำให้โรงงำนผลิตสำมำรถย้ำยไปตั้งที่ใดก็ ได้ เนื่องจำก
ประเด็นด้ำนต้นทุนแรงงำนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอีกต่อไป
ประการสุดท้าย ห่วงโซ่อุปทานรถยนต์จะเปลี่ยนแปลงจากแบบเส้นตรง (linear supply chain) ไปเป็นแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (circular supply
chain) โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้และเน้นควำมต้องกำรของลูกค้ำ ห่วงโซ่อุปทำนแบบเครือข่ำยจะช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นและประสิทธิภำพของห่ว งโซ่
อุปทำน เนื่องจำกทุกขั้นของกำรผลิตจะดำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ เครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำนถูกออกแบบมำให้ผู้ผลิตสำมำรถผลิตสิ นค้ำที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น แทนแบบเดิมที่เน้นผลิตสินค้ำที่เหมือนกันหมด (one-size-fits-all) (กล่องที่ 1)

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์จะทาให้บางส่วนของโลกรถยนต์กลายเป็นอดีต ขณะที่ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ แล้ว
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยจะเป็นอย่างไร
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์มีผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสำหกรรมรถยนต์ไทยในฐำนะผู้เล่นสำคัญในภูมิภำคจำเป็นต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรักษำควำมได้เปรียบในห่วงโซ่กำรผลิตรถยนต์โลก
เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ไทยทั้งหมดเป็นบริษัทในเครือของผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติ การกาหนดนโยบายของบริษัทแม่จึงมีบทบาทสาคัญที่กาหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย วิจัยกรุงศรีประเมินว่า การตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยสาคัญคือ ที่ตั้งของ
ห่วงโซ่อุปทาน (Location of supply chain) ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ ความใกล้ชิดตลาด และนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน
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Box 1: Circular Supply Chain

ในห่วงโซ่อุปทำนแบบเดิม ควำมสั ม พั น ธ์ ของแต่ละขั้ น ตอนกำรผลิตจะมี
ลักษณะแบบเส้นตรง (linear supply chain) กล่ำวคือ ผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-2
จะผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งมอบให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-1 จำกนั้นผู้ผลิต Tier-1 จะ
ผลิตต่อและส่งชิ้นส่วนไปยังผู้รับจ้ำงผลิต (OEM) ในขณะเดียวกัน ข้อมูลก็จะ
ถูกส่งผ่ำนไปตำมลำดับขั้นตอนที่เป็นเส้นตรงเช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผู้ผลิต
OEM ได้คำสั่งซื้อสินค้ำ ผู้ผลิต OEM จะติดต่อผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-1 เพื่อให้
จัดหำวัตถุดิบ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อวัตถุดิบ ผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-1 จะตรวจสอบ
สินค้ำคงคลังก่อนที่จะสั่งวัตถุดิบใหม่จำกผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-2 เห็นได้ว่ำ
กำรสั่งสินค้ำหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้เวลำค่อนข้ำงนำนก่อนที่คำสั่งซื้อสินค้ำ
จะไปถึงผู้จัดหำวัตถุดิบต้นน้ำ ซึ่งทำให้เสียโอกำสในกำรจัดกำรคำสั่งซื้ออย่ำง
รวดเร็ว ปกติแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนจะมีสินค้ำคงคลังเสมอเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ดังนั้น หำกคำสังซื้อสินค้ำลดลงกะทันหัน จะทำให้เหลือ
สินค้ำคงคลังเป็นจำนวนมำก

Linear Supply Chain

Circular Supply Chain

Tier-3
Tier-2

Tier-1
Platform
Assembly
Logistic

Retail
Flows of value added
Flows of information

Customer

Source: Krungsri Research

กำรสร้ำงเครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำน (network supply chain/ circular supply chain) โดยให้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน สำมำรถส่งผ่ำนแบบเดิมหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลไปได้ทั่วห่วงโซ่อุปทำน จะทำให้ข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำส่งผ่ำนได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลำในกำรส่งข้อมูลและทำให้ กิจกรรมต่ำงๆ
ในห่วงโซ่อุปทำนดำเนินไปในทำงเดียวกัน
กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกห่วงโซ่อุปทำนแบบเดิม ไปสู่กำรเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำน เกิดขึ้นได้ด้วยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ บริกำร
แพลตฟอร์มมำใช้ ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเวลำ และเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตัว นอกจำกนี้ เครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำนถูกออกแบบมำให้เพื่ อให้
ผู้ผลิตสินค้ำสำมำรถผลิตสินค้ำได้เฉพำะเจำะจงตำมควำมต้อ งกำรของลูกค้ำมำกขึ้น โดยกระจำยคำสั่ง ซื้อ ไปยัง โรงงำนต่ำ งๆ ตำมควำมถนั ด
(specialization) แทนที่จะผลิตสินค้ำแบบเดียวกันหมด (one-size-fits-all)

ภาพที่ 14: การใช้ชิ้นส่วนในประเทศในอุตสาหกรรมรถยนต์
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Source: OECD, calculated by Krungsri Research
Note: Size of bubble indicates value added
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ภาพที่ 16: คะแนนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศของอุตสาหกรรมรถยนต์
Index
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นอกจำกนี้ วิจัยกรุงศรียังได้ศึกษำอุตสำหกรรมรถยนต์ของสหรัฐอเมริกำช่วงปี
2490-2559 (ภำพที่ 15) พบว่ำ ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนสำคัญของอุตสำหกรรมที่เกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพื้นฐำน ระดับกำรใช้ชิ้นส่วน
ภำยในอุตสำหกรรมรถยนต์จะสูงขึ้น (Higher integration level) อย่ำงไรก็ตำม
หลังจำกนั้นระดับกำรใช้ชิ้นส่วนภำยในอุตสำหกรรมรถยนต์จะลดลง นอกจำกนั้น
เมื่อมีกำรแข่งขันกันด้ำนเทคโนโลยีรถยนต์ระหว่ำงผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นและ
สหรัฐฯ พบว่ำ ระดับกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสำรสนเทศในรถยนต์
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพบว่ำ ประเทศที่มีการใช้ชิ้นส่วน
ภายในประเทศสูง ทั้งชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเพราะชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รถยนต์ที่มีความสาคัญมากขึ้น

65%

China

วิจัยกรุงศรีศึกษำตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD Input-Output table) (ภำพที่ 14) พบว่ำ
ประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนภำยในประเทศสูง เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี ญี่ปุ่น
และจี น จะสำมำรถสร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ได้ สู ง อย่ ำ งไรก็ ต ำม บำงประเทศ ได้ แ ก่
แคนำดำและเม็กซิโก สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกเช่นกัน แม้ว่ำจะมีสัดส่วนกำร
ใช้ชิ้นส่วนภำยในประเทศมีต่ำ เนื่องจำกมีเครือข่ำยเชื่อมโยงในภูมิภำคที่เข้มแข็ง
ดัง นั้น การวางแผนลงทุ นในอุต สาหกรรมรถยนต์ จึง ต้องคานึง ถึ งห่ วงโซ่
อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย ซึ่งการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศสูงจะช่วยลด
ต้ น ทุ น การขนส่ ง โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมหนั ก อย่ า งอุ ต สาหกรรม
รถยนต์

ภาพที่ 15: ระดับการใช้ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์สหรัฐฯ

Japan

ที่ ตั้ ง ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เป็ น ตั ว แสดงถึ ง ควำมพร้ อ มด้ ำ นวั ต ถุ ดิ บ ของ
อุตสำหกรรม ในอดีต อุตสำหกรรมรถยนต์เริ่มต้นด้วยกำรประกอบรถยนต์เพื่อ
ทดแทนกำรนำเข้ำ หลังจำกนั้นจึงเกิดอุตสำหกรรมต้นน้ำที่เกี่ยวข้อง วัตถุดิบและ
แหล่งของวัตถุดิบจึงมีควำมสำคัญต่ออุตสำหกรรมรถยนต์

Source: OECD, calculated by Krungsri Research

ในอนำคต เมื่อห่วงโซ่อุปทำนเปลี่ยนเป็นรูปแบบห่วงโซ่หมุนเวียน (circular model) ซึ่งทุกขั้นตอนกำรผลิตไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดหำชิ้นส่วนจะมีกำรพัฒนำไป
พร้อมกัน การวิเคราะห์ที่ตั้งของห่วงโซ่อุปทานจึงแบ่งเป็นสองส่วน คือ ชิ้นส่วนที่มีใช้อยู่แล้วและชิ้นส่วนใหม่ในรถยนต์อนำคต ในส่วนของชิ้นส่วนที่มีใช้อยู่
แล้ว จำนวนกำรใช้ชิ้นส่วนภำยในประเทศทั้งชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์จะเป็นปัจจัยสำคัญในกำรกำหนดที่ตั้ง สำหรับ ชิ้นส่วนใหม่ใน
รถยนต์อนาคต ปัจจัยที่สำคัญ คือ ระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตชิ้นส่วนใหม่ ซึ่งจะถูกนำมำวิเครำะห์ในลำดับต่อไป
วิจัยกรุงศรีพบว่ำ ประเทศผู้ผลิตรถยนต์ในภูมิภำคที่ใช้ชิ้นส่วนภำยในประเทศสูงสุด (ภำพที่16) คือ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ตำมลำดับ ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์
ของไทยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับภูมิภาค ทาให้อาจเป็นข้อจากัดในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
อนาคตของภูมิภาค
ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนใหม่ หมำยถึง ควำมสำมำรถของประเทศในกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบใหม่สำหรับรถยนต์อนำคต เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ำ
แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
มอเตอร์ไฟฟ้า: ถึงแม้ว่ำปัจจุบันมีกำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์มำกขึ้น มอเตอร์ไฟฟ้ำยังต้องได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสม ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้ำสำหรับ
ติดตั้งในรถยนต์สมัยใหม่ควรมีขนำดเล็ก น้ำหนักเบำ แรงบิดสูงและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มอเตอร์ไฟฟ้ำต้องใช้แร่โลหะหำยำก (Rare earth) เช่น
นีโอดิเมียม (Neodymium) ดิสโพรเซียม (Dysprosium) และ เทอร์เบียม (Terbium) โดยแร่โลหะเหล่ำนี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดควำมเข้มข้นของสนำมแม่เหล็ก ซึ่ง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของมอเตอร์ไฟฟ้ำ รถยนต์ไฮบริด (hybrid vehicle) หนึ่งคันใช้แร่โลหะหำยำกประมำณ 1-1.5 กิโลกรัม แม้ว่ำมอเตอร์ไฟฟ้ำรุ่นใหม่จะถูก
ออกแบบให้ใช้แร่โลหะลดลง แต่ต้นทุนทั้งหมดของแร่เหล่ำนี้ยังสูงถึง 30% ของต้นทุนกำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำทั้งหมด โดย 80% ของโลหะหำยำกขุดมำจำกจีน
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจึงมีข้อจากัดด้านการเข้าถึงวัตถุดิบ ตราบใดที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่
ช่วยลดปริมาณแร่โลหะหายากในมอเตอร์ไฟฟ้าได้ คงเป็นเรื่องยากสาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยที่จะก้าวไปสู่ต้นน้าของห่วงโซ่การผลิต
(upstream value chain) รถยนต์จากการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลตอบแทนสูง
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แบตเตอรี่: แบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนสำคัญในรถยนต์ไฟฟ้ำ ต้นทุนแบตเตอรี่คิดเป็นประมำณ 40-50% ของต้นทุนกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ วัตถุดิบหลักของ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือ แร่โละพวก ลิเธียม (lithium) แมงกำนีส (manganese) และโคบอลต์ (cobalt) ซึ่งไม่สำมำรถสกัดได้ในไทย นอกจำกนี้ เซลล์
แบตเตอรี่ผลิตโดยไม่กี่บริษัทที่กระจำยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จีน เกำหลีใต้และสหรัฐฯ (98% ของอิเล็กโทรไลท์ (electrolyte) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ
แบตเตอรี่ ผลิตโดยเจ็ดบริษัท) อย่ำงไรก็ตำม แบตเตอรี่ไม่เหมำะที่จะขนส่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เนื่องจำกควำมกังวลด้ำนควำมปลอดภัย ดังนั้น ประเทศ
ไทยยังมีโอกาสที่จะเป็นสถานที่ประกอบแบตเตอรี่สาเร็จรูป (battery pack) โดยคาดว่าขนาดตลาดแบตเตอรี่โลกจะพุ่งไปถึง 12.7 พันล้าน
ดอลลาร์ในปี 2573 แม้ว่ากาไรของการประกอบแบตเตอรี่สาเร็จรูปมีแนวโน้มน้อยลง (ภาพที่ 17)
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไทยนับว่ำมีพื้นฐำนที่ดี ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่ำงไรก็ตำม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในรถยนต์ยุคใหม่ประกอบด้วย เซ็นเซอร์อัจฉริยะ อุปกรณ์สำหรับใช้
เชื่อมต่อ และหน่วยควบคุม ซึ่งทั้งหมดต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อน ดังนั้น ผู้ผลิตไทยจึงต้องยกระดับความสามารถ
ของตนเองในอุตสาหกรรม
ประเทศไทยสามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประกอบชิ้ น ส่ ว นส าคั ญ ของ
รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงไรก็
ตำม กำรผลิตอุปกรณ์เหล่ำนี้ต้องพึ่งพำนวัตกรรมใหม่ๆ และแรงงำนฝีมือเพื่อสร้ำง
ควำมได้ เ ปรี ยบในกำรแข่ ง ขั น ดั ง นั้ น ระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
จานวนช่างเทคนิคและนักวิจัยจะเป็นกุญแจหลักไปสู่ความสาเร็จในการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่
คุณสมบัติหลักของบุคลากรในอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่คือ มีความรู้
หลายศาสตร์ เนื่ อ งจำกชิ้ น ส่ ว นของรถยนต์ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกั น อย่ ำ งใกล้ ชิ ด
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หน่วยไฟฟ้ำ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม นอกจำกนี้
กำรผลิตแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้ำจำเป็นต้องใช้แรงงำนที่มีฝีมือ กำรเกิดขึ้นของ
ตลำดรถยนต์อัตโนมัติจะเปิดโอกำสให้แก่กลุ่มคนที่มีทักษะด้ำนไอที ซอฟต์แวร์และ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หำกพิจำรณำจำกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและจำนวนของแรงงำนที่มีฝีมือ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบ
กับภูมิภาค ขณะที่ จานวนนั กวิจั ยและช่ างเทคนิ คของไทยเพิ่มขึ้น ช้ าเมื่อ
เที ย บกั บ ประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ใ กล้ กั น (ภาพที่ 18)
ประเทศที่เป็นผู้นาในด้านนี้คือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในขณะที่เวียดนามมีการ
เร่งพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานฝีมือ เพื่อตอบสนองความต้องการใน
อนาคต
ภาพที่ 18: จานวนนักวิจัยและแรงงานมีฝีมือ
4-year average
growth of researchers

ภาพที่ 17: ราคาและโครงสร้างต้นทุนแบตเตอร์รี่ และมูลค่าตลาด
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ภาพที่ 19: คะแนนความสามารถการผลิตชิ้นส่วนใหม่
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ความใกล้ชิดตลาด: ควำมใกล้ชิดตลำดมีผลต่อกำรตัดสินเลือกสถำนที่ตั้งโรงงำน โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมหนักเพรำะช่วยลดค่ำขนส่ง นอกจำกนี้ หลำย บริษัท
เลือกตั้งแผนกวิจัยและพัฒนำใกล้กับตลำดเพื่อทำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภค จำกรำยงำนของ University College London และ Tinbergen
Institute10/ พบว่ำ ระดับรำยได้ จำนวนประชำกร และควำมพร้อมของระบบขนส่งสำธำรณะจะเป็นปัจจัยกำหนดควำมต้องกำรครอบครองรถยนต์
ภาพที่ 20: ความใกล้ชิดตลาดรถยนต์ (Proximity to automotive market)

Source: Krungsri Research

วิจัยกรุงศรีคานวณตัวชี้วัดความใกล้ของตลาด (market proximity index) จากตัวแปรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่า ประเทศในยุโรปตะวันออกและ
ตะวันออกกลางมีความสามารถในการแข่งขันสูงในประเด็นนี้ (ภาพที่ 20) ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือจะมีตลาดที่แคบกว่า สาหรับตลาด
รถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จีน อินเดีย และไทยมีความใกล้ชิดตลาดรถยนต์ในระดับสูง ทาให้ประเทศเหล่านี้มีความได้เปรียบเรื่องสถานที่ตั้ง
โรงงานผลิตรถยนต์
นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน นโยบำยสนับสนุนจะทำให้ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมำกขึ้น และกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำน
กำรลงทุนจะช่วยกระตุ้นควำมสนใจของผู้ที่จะมำลงทุน วิจัยกรุงศรีวิเครำะห์ว่ำ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) ซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์จานวนมากตั้งอยู่ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่
จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ควำมสะดวกของกำรเข้ำมำทำธุรกิจในประเทศไทยที่อยู่ใน
ระดับสูง จะช่วยเอื้อให้ประเทศไทยกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตรถยนต์ในภูมิภำคได้

10/ MODELLING GLOBAL VEHICLE OWNERSHIP, Joyce DARGAY and Dermot GATELY
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โอกำสที่ประเทศไทยจะสำมำรถคงสถำนะควำมได้เปรียบที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์อนำคตที่สำคัญของภูมิภำคและของโลก ขึ้นอยู่กับ 6 ตัวแปรจำก 4 ปัจจัยข้ำงต้น
ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือ กท ำเลที่ตั้งของศูน ย์กลำงกำรผลิตรถยนต์สมัยใหม่ โดยวิจั ยกรุง ศรี ได้คานวณตัว ชี้วั ดความน่าดึง ดูด ของการเป็น
ศูนย์กลางผลิตรถยนต์ในอนาคตผ่านหกตัวแปรดังนี้ (1) การใช้ชิ้นส่วนในประเทศของอุตสาหกรรมรถยนต์ (2) ความสามารถในการแข่งขันและ
จานวนของแรงงานที่มีฝีมือ (3) ความใกล้ชิดตลาด (4) ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (5) ขนาดของอุตสาหกรรมในประเทศ และ (6) ประสิทธิภาพ
ในการขนส่ง
ประกำรแรก จำกกำรวิเครำะห์ Principal Component Analysis (PCA) พบว่ำ ความน่าดึงดูดของการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอนาคตจะต้อง
พิจารณาจาก ความใกล้ชิดตลาด (22%) ความสามารถในการแข่งขันและจานวนของแรงงานมีฝีมือ (21%) และขนาดของอุตสาหกรรมในประเทศ
(18%) เป็นหลักประเทศที่มีคะแนนสูงในประเด็นเหล่ำนี้จึงมีโอกำสมำกที่จะเป็นศูนย์กลำงผลิตรถยนต์อนำคต
ประกำรที่สอง ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนมีควำมได้เปรียบมำกที่สุดที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์สมัยอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรใช้ชิ้นส่ว นในประเทศของ
อุตสำหกรรมรถยนต์ ควำมสำมำรถในกำรผลิตรถยนต์และควำมใกล้ชิดตลำด ตำมด้วยประเทศญี่ปุ่นที่มีข้อได้เปรียบเรื่องควำมสำมำรถในกำรแข่งขั นและกำรใช้
ชิ้นส่วนในประเทศของอุตสำหกรรมรถยนต์ ส่วนประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นผู้ผลิตรถยนต์อนาคตในภูมิภาค โดยมีความได้เปรียบ
จากความใกล้ชิดตลาดที่มีความต้องการรถยนต์สูง และสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
ภาพที่ 21: ตัวชี้วัดความน่าดึงดูดของการเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ในอนาคต
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แม้ว่ำประเทศไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์อนาคตของ
ภูมิภาค แต่ยังมีความจาเป็นต้องปรับปรุงในหลายๆ ด้านได้แก่ ด้านที่ตั้งของ
ห่วงโซ่อุปทาน ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านการขนส่ง จำกภำพ
ที่ 21 ประเทศไทยมีคะแนนควำมใกล้ชิดตลำดและควำมง่ำยในกำรทำธุรกิจอยู่ใน
ระดั บ สู ง อย่ ำ งไรก็ ต ำม คะแนนในด้ ำ นอื่ น เช่ น กำรใช้ ชิ้ น ส่ ว นภำยในประเทศ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและประสิทธิภำพของกำรขนส่งอยู่ในระดับต่ำกว่ำระดับ
กำรแข่ง ขันในภูมิภำค โดยพิ จำรณำจำกกำรมี คะแนนอยู่ใ นกลุ่ม 20% แรกของ
ภู มิ ภ ำค (ภำพที่ 22) ดั ง นั้ น ในกำรที่ จ ะช่ ว งชิ ง พื้ น ที่ ใ นห่ ว งโซ่ ร ถยนต์ ร ะดั บ โลก
ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้


เพิ่ ม มู ล ค่ า การใช้ ชิ้ น ส่ ว นภายในประเทศของชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ อ นาคต
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ไอทีต่ำงๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนี้ ต้องส่งเสริมแผนกวิจัยและ
พัฒนำ กำรออกแบบรถและกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพรำะ
ปัจจัยเหล่ำนี้มีบทบำทสำคัญในอุตสำหกรรมรถยนต์

ภาพที่ 22: Gap Analysis
Domestic contents

Logistic

Competitiveness

Industry Size

Proximity to Market

Ease of Doing
Business

Maximum
80% Percentile
Thailand

Source: Krungsri Research




เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความสามารถในการผลิต
นวัตกรรมใหม่ๆ นอกจำกนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแรงงำนที่มีฝีมือ
ในอุตสำหกรรมรถยนต์และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยเฉพำะกำรขนส่งสินค้ำ
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ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์อนาคตในภูมิภาค แต่ผู้ประกอบการไทยจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์อนาคต แต่รายได้ของผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์อาจจะไม่ได้มาก
เหมือนแต่ก่อน จานวนการครอบครองรถยนต์ส่วนตัวที่ลดลง ชิ้นส่วนรถยนต์บางประเภทที่กาลังจะหายไป เช่น ท่อไอเสียและระบบเกียร์ และผู้
เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรม ล้วนส่งผลกระทบต่อกาไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรทั้งเก่ำและ
ใหม่ต่ำงต้องแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด (ภำพที่ 23) ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรขยำยกำรขนส่งสำธำรณะ และควำมนิยมในกำรใช้บริกำรธุรกิจให้เช่ำและแบ่งปันรถจะส่งผลให้
ควำมต้องกำรรถยนต์ส่วนตัวลดน้อยลง
ตำมที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดเทรนด์
ใหม่ ซึ่งกาลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ นาไปสู่โอกาสและรูปแบบการทาธุรกิจใหม่ๆ ในห่วงโซอุปทำนของรถยนต์แบบเดิมนัน้
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นแนวตรง กำรเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจำกผู้หำวัตถุดิบ Tier-2 ไปสู่ผู้หำวัตถุดิบTier-1 ไปถึงผู้ผลิตสินค้ำ และส่งมอบ
ให้ลูกค้ำ โดยในห่วงโซ่กำรผลิตแบบเดิม นี้จะเกี่ยวข้องกับกำรผลิตรถและชิ้นส่วนเป็น หลัก รวมถึงกำรให้บริกำรหลังกำรขำยและสินเชื่อ ในภูมิทัศน์ ของ
อุตสาหกรรมรถยนต์แบบใหม่ (ภาพที่ 25) การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์แบบใหม่ ผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรม
ความสาคัญของข้อมูล การให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูล การคานวณค่าประกันภัยแบบใหม่ และการจัดการของเสีย
การเปลี่ ย นแปลงภู มิ ทั ศ น์ ย านยนต์ ใ หม่ นี้ จ ะเปิ ด โอกาสทางการตลาดให้
ผู้ผลิต รถยนต์ และชิ้น ส่ว นไม่ว่ า จะเป็น การขยายกิจ การไปแบบย้อ นกลั บ
(backward integration) หรือมุ่งไปข้างหน้า (forward integration) (ภาพที่ 24)

ภาพที่ 23: โครงสร้างต้นทุนและกาไรของอุตสาหกรรมรถยนต์และ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
Semiconductors

ในกรณีการขยายธุรกิจแบบย้อนกลับ ผู้ผลิตรถยนต์อาจจะผันตัวเองไปเป็น
ผู้จัดหาวัตถุดิบ (hardware providers) เนื่องจำกรถยนต์อนำคตจะมำพร้อมกับ
ชิ้ น ส่ ว นใหม่ ๆ กำรขั บ เคลื่ อ นรถยนต์ ด้ ว ยระบบไฟฟ้ ำ จะท ำให้ มี ค วำมต้ อ งกำร
แบตเตอรี่และระบบส่งกำลังมำกขึ้น นอกจำกนี้ กระแสโลกที่เน้นกำรเชื่อมต่อไร้สำย
ระบบอัตโนมัติและควำมสำคัญของข้อมูลต่ำงๆ จะช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเก็บข้อมูล (data logging devices) และเซมิคอนดักเตอร์เป็นที่ต้องกำรใน
ตลำดมำกขึ้น ผลกำไรในอุตสำหกรรมเหล่ำนี้ยังมีมำกกว่ำอุตสำหกรรมรถยนต์และ
ชิ้นส่วน (ภำพที่ 23) นอกจำกนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ยัง สำมำรถท ำหน้ำที่จัดหำรถยนต์
ให้กับธุรกิจให้เช่ำและแบ่งปันได้อีกด้วย ข้อได้เปรียบของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์คือ
ผู้บริโภคมีควำมเชื่อมั่นในชื่อเสียงของบริษัทอยู่แล้ว กำรที่ผู้ผลิตเหล่ำนี้ผันตัวไปทำ
ธุรกิจใหม่ๆ ในตลำดที่ตนคุ้นเคยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำกำไร และช่วย
รักษำพื้นที่ของตนในธุรกิจได้

Software and services
Technology harware
Auto components
Automobile
0%
Costs of goods sold

25%

Other expenses

50%

75%
R&D

100%
Profits

Source: BlackRock

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ยังสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยการขยายกิจการไป
เป็นผู้ให้บริการ (service provider) เช่นกำรเข้ำสู่ธุรกิจให้บริกำรแพลตฟอร์มซึ่ง
เป็นตลำดบริกำรที่มีอนำคตสดใส ในยุคที่ควำมต้องกำรรถส่วนตัวเริ่มลดน้อยลง ถ้ำ
ผู้ผลิตรถยนต์ยังหวังพึ่งพำรำยได้จำกกำรขำยรถยนต์อย่ำงเดียว อำจจะไม่เพียงพอ
ภาพที่ 24: ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์
Tier-3
Supplier

Tier-2
Supplier

(Parts)

(Components)

Raw
Materials

Tier-1
Supplier
(System)

Device
Suppliers

Car
manufacturing

Car-sharing
Mobility platform
Car repair &
maintenance

Recycle and
salvage

Source: Krungsri Research
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ภาพที่ 25: ระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต
Investment incentive: หลายประเทศออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

Emerging players: ชิ้นส่วนใหม่ๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์จะดึงดูดผู้เล่นจากธุรกิจอื่น
ให้เข้ามาในอุตสาหกรรมรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นหน้าใหม่จาก tech companies, IT and data firms รวมถึง
บริษัทผู้ผลิตเฉพาะ เช่น ผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ ผู้เล่นเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นใน mobility sector นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ของผู้เล่นก็จะเปลี่ยนไปจากห่วงโซ่การผลิตแบบเส้นตรงเป็นห่วงโซ่การผลิตแบบเครือข่าย

Charging station: รถยนต์อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามากขึ้น จะต้องการ
ระบบสาธารณูปโภค เช่น สถานีชาร์จประจุรถไฟฟ้า ซึง่ สถานีบริการจะมีพื้นที่ขายปลีก
ร้านอาหาร และการให้บริการอื่นๆ

New automotive parts following electrification: รถยนต์ในอนาคตจะต้องการ
ชิ้นส่วนใหม่ อย่างเช่น ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่ ซึ่งจะกลายมาเป็น
ต้นทุนส่วนใหญ่ของต้นทุนอนาคต

Car-sharing: ธุรกิจเช่า/แชร์รถยนต์จะมีความสาคัญมากขึ้น เป็นปัจจัยสาคัญที่
นาไปสู่ New mobility services

Increasing electronic input: เทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อจะเพิ่ม
ความต้องการใช้ CPU และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตที่ระบบต่างๆ ต้องทางานประสานกัน controller
unit จึงเป็นอีกอุปกรณ์ที่มีความสาคัญมากขึ้น

Ride-sharing: Ride-sharing platform จะเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้ผู้
ครอบครองรถยนต์ ส่ ว นตั ว ช่ ว ยจั บ คู่ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานและช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในตลาดรถยนต์
Mobility platform service provider: เป็นจับคู่อปุ สงค์และอุปทาน
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดรถยนต์ ซึง่ จะสนับสนุนธุรกิจเช่า
แชร์รถยนต์ในอนาคต

Tier-x
suppliers

OEM

Car maintenance: จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ
sensor ทาให้การดูแลรักษารถยนต์ทาได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลของรถยนต์
จะถู ก น ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ที่ จ ะสามารถหาความผิ ด ปกติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นลักษณะ proactive นอกจากนี้ รถยนต์อนาคตจะมี
ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยลง ทาให้เสียยากขึ้น

Tech
company

Waste management: ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบจะนาไปสู่
ธุรกิจการจัดการขยะและธุรกิจรีไซเคิล
Mapping and navigation: แผนที่และระบบนาทางถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์
โดยเฉพาะระบบขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ ในอนาคตระบบน าทางจะต้ อ งบอกถึ ง
สถานะปั จจุบัน อย่างเช่น การจราจร อุ บัติเหตุ สถานที่ส าคัญๆ เช่น สถานีบริการ
ร้านอาหาร
Multimedia contents: ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเพิ่มเวลาว่างให้ผู้ขับขี่ ดังนั้น ผู้ซื้อรถยนต์
จะตัดสินใจซื้อรถยนต์โดยให้ความสนใจปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการขับขี่มากขึ้น รวมถึงสื่อ
บันเทิงต่างๆ ที่จะมีความต้องการมากขึ้น
Source: Krungsri Research

IT
Device
manufacturer
Online
players

Development of car production process: หุ่นยนต์
การผลิตอัตโนมัติ และการพิมพ์สามมิติจะถูกนามาใช้
มากขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะภาคการผลิต
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
Autonomous system: ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะกลายมาเป็น
เทรนด์ ข องอุ ต สาหกรรมรถยนต์ อ นาคต ซึ่ ง ระบบขั บ เคลื่ อ น
อัตโนมัติเกี่ยวข้องกับหลายระบบ เช่น AI sensor แผนที่ ระบบนา
ทาง นอกจากนี้ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติยังช่วยสนับสนุนธุรกิจ
เช่า/แชร์รถยนต์
Insurance: ข้อมูล Telematic หรือข้อมูลพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์
เช่น สถานที่ เวลา ความเร็ว และระยะทาง จะถูกนามาใช้คานวณค่า
เบี้ยประกัน แทนวิธีเดิมที่ค่าเบี้ยประกันขึ้นกับราคารถยนต์และประวัติ
ของเจ้าของรถยนต์ (เช่น อายุ)
Financing: การครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลในอนาคตมีแนวโน้มลดลง ขณะที่
ธุรกิจเช่าแชร์รถยนต์จะเป็นที่นิยมมากขึ้น ทาให้ความต้องการรถยนต์เชิงธุรกิจจะ
มีมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลจะลดลง สวนทางกับ
ความต้องการกู้ยืมรถยนต์ในเชิงธุรกิจ (fleet loan) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Telematic, data logging and data analytic: ข้อมูลจะมีความสาคัญมากขึ้นในโลกรถยนต์อนาคต
ผลท าให้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ระบบเก็ บ และจั ด การข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะเพิ่ ม บทบาทใน
อุตสาหกรรมรถยนต์
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วิจัยกรุงศรี
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ

พรพรรณ โภคย์สุพัสตร์

ผู้บริหำรฝ่ำยวิจัยเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม

ทีมวิจัยเศรษฐกิจ








ศรันต์ สุนนั ท์สถำพร
สุจิต ชัยวิชญชำติ
จุไรลักษณ์ พลศรี
สร้อยสนธิ์ หล่อสุวรรณกุล
สถิตย์ แถลงสัตย์
ลูกหิน วรำโชติเศรษฐ์
ธนำพร ศรีคล้ำย

หัวหน้ำทีมวิเครำะห์เศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์
หัวหน้ำทีมพยำกรณ์เศรษฐกิจและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมหภำค
เศรษฐกรอำวุโส
เศรษฐกรอำวุโส (เศรษฐกิจภูมิภำค)
เศรษฐกรอำวุโส (เศรษฐกิจภูมิภำค)
เศรษฐกร
เศรษฐกร

ทีมวิจัยอุตสาหกรรม










เชฐชุดำ เชื้อสุวรรณ
ธเนศ มหัทธนำลัย
พูลสุข นิลกิจศรำนนท์
ปิยะนุช สถำพงศ์ภักดี
นรินทร์ ตันไพบูลย์
พุทธชำด ลุนคำ
นิรัติศยั ทุมวงษำ
วรรณำ ยงพิศำลภพ
พัชรำ กลิ่นชวนชื่น

หัวหน้ำทีมวิจัยธุรกิจเกษตรและอุตสำหกรรมกำรผลิต
หัวหน้ำทีมวิจัยธุรกิจบริกำรและอสังหำริมทรัพย์
นักวิเครำะห์อำวุโส (Healthcare, Modern Trade, ICT)
นักวิเครำะห์อำวุโส (Transportation & Logistics, Industry Risk Ratings)
นักวิเครำะห์อำวุโส (Power Generation, Biofuel, Chemical & Plastic Products)
นักวิเครำะห์ (Tourism Sectors, Real Estate in Upcountry)
นักวิเครำะห์ (Construction Contractor, Construction Materials)
นักวิเครำะห์ (Automobile, Electronics & Electrical Appliances, Beverages)
นักวิเครำะห์ (Real Estate in BMR)

ทีมพัฒนางานวิจัย




ตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
รชฏ เลียงจันทร์
อำภำกร นพรัตยำภรณ์

นักวิเครำะห์อำวุโส (Financial Sectors)
นักวิเครำะห์ (Oil & Gas, Petrochemicals, Industry Scenario Analysis)
นักวิเครำะห์

ทีมบริหารระบบข้อมูลวิจัย





สุรัชนี สมประสงค์
ธมณ เสริญสุขสกุล
เชิดศักดิ์ ศรีชัยตัน
วงศกร แก้วอุดทัง

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทัว่ ไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทัว่ ไป
เจ้ำหน้ำที่ระบบข้อมูลวิจัย
เจ้ำหน้ำที่ระบบข้อมูลวิจัย

สนใจสมัครรับอีเมล์ได้ที่ krungsri.research@krungsri.com

คำสงวนสิทธิ์
เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นจำกแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำมวิจัยกรุงศรีมิอำจรับรองควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ปรำกฏ
เป็นควำมคิดเห็นของวิจัยกรุงศรี ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงควำมเห็น หรือประมำณกำรต่ำงๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ
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