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ก่
อนไปส่้รถึยนต์ิบิินไดี�ในอนาค่ติซึึ่�งยังเป็นเรื�องของการ

วิัจัยอย่้ นวััติกรรมใหม่ที่�เป็นไปแล�วัในเชิิงพาณิชิย์ใน

ขณะนี� คื่อรถึยนต์ิไฟฟ้า (EV) นอกจาก TESLA ของสหรัฐฯ ที่�

สร�างชืิ�อเสียงจนเจ�าของไดี�เป็นมหาเศึรษฐีอันดัีบิหนึ�งของโลก แต่ิ

ค่่ายที่�แอบิท่ำา และพัฒนาอย่างเงียบิๆ คื่อ จีน นั�นเอง ในประเท่ศึ

จีน Venture Business ของ EV เกิดีขึ�นอย่างมากมาย ตัิวัอย่างเช่ิน 

NextEV ซึึ่�งไดี�พัฒนารถึ EV ที่�เป็นรถึแข่งที่�มีค่วัามเร็วัส้งสุดีในโลก 

ที่�สนามแข่งรอบิละ 20 กิโลเมติร ใชิ�เวัลาเพียง 6.45 นาที่เท่่านั�น 

หรือชัิ�วัโมงละเกือบิ 200 กิโลเมติร

รถึรุ่นนี� ตัิวัถัึงท่ำาดี�วัยวััสดุี CFRP (Carbon fiber reinforced 

polymer) ที่�มีนำ�าหนักเบิามาก รวัมทั่�ง แบิติเติอรี�นั�น ถึ�าชิาร์จเต็ิม

แล�วัสามารถึวิั�งไดี� 427 กิโลเมติร ราค่าคั่นละ 1.48 ล�านดีอลลาร์ 

(หรือประมาณ 45 ล�านบิาท่) ผู้ลิติออกมารุ่นแรกเพียง 6 คั่น ถ้ึก

มหาเศึรษฐีจีนกวัาดีซืึ่�อไปจนหมดี ในจีนนั�นเป็นยุค่ของ “EV Bubble”

เพราะว่ัา จำานวันรถึที่�เป็น New Energy Car ซึึ่�งส่วันใหญ่เป็น EV 

ในปี 2018 มียอดีขายที่�รวัมรถึบัิสแล�วั ประมาณ 5 แสนคั่น เพิ�มขึ�น

ถึึง เกือบิ 2 เท่่าของปีก่อน

เบืิ�องหลังค่วัามสำาเร็จนี�มาจากรัฐบิาลจีนมีนโยบิาย 10 ปีที่�

จะท่ำาให�รถึยนต์ิประเภัท่นี�มีค่วัามแพร่หลาย รัฐบิาลท่�องถิึ�นให�การ

สนับิสนุนแก่ผู้้�ผู้ลิติรถึยนต์ิไฟฟ้านี� คั่นละ 6.6 หมื�นหยวัน (ประมาณ 

3.3 แสนบิาท่) เพื�อให�มีสภัาพแวัดีล�อมที่�ผู้้�ผู้ลิติสามารถึขายรถึ 

EV ไดี�ง่ายขึ�น ในเมืองใหญ่ๆ เช่ิน เซีึ่�ยงไฮ� ซึึ่�งแออัดีไปดี�วัยรถึยนต์ิ 

ถึ�าหากว่ัาติ�องการป้ายท่ะเบีิยนรถึยนต์ิธุรรมดีาจะติ�องเสียเงินถึึง

หลายหมื�นหยวัน (หยวันละประมาณ 5 บิาท่) แต่ิถึ�าเป็น EV จะ

ไดี�รับิการยกเวั�น

มีรายงานว่ัา Venture Business ที่�ผู้ลิติรถึ EV นี� เกิดีขึ�น

มากมายถึึง กว่ัา 200 บิริษัท่ ในประเท่ศึจีน บิริษัท่ NextEV ดัีงกล่าวั

นี� ถึึงแม�ว่ัาจะไม่ไดี�เข�าติลาดีหลักท่รัพย์แต่ิมีม้ลค่่าบิริษัท่ถึึงกว่ัา 

1,000 ล�านดีอลลาร์ เป็นตัิวัอย่างหนึ�งของ Unicorn Start Up ก็ว่ัาไดี�

แต่ิผู้้�เชีิ�ยวัชิาญในสหรัฐฯ ประเมินว่ัา น่าจะมีม้ลค่่ากว่ัา 2,890

ล�านดีอลลาร์ บิริษัท่นี� รวัมตัิวัโดียยักษ์ใหญ่ท่างดี�าน IT ของจีน

หลายๆ แห่งดี�วัยกัน เช่ิน LENOVO เป้าหมายของบิริษัท่อีกอย่าง

หนึ�งคื่อการท่ำารถึหร้ที่�ดีีกว่ัา LEXUS ของโติโยติ�าให�ไดี�

การเติิบิโติของ EV โดียเฉพาะกระแสจากจีน กระเทื่อนไปทั่�วั

โดียเฉพาะอุติสาหกรรมรถึยนต์ิของญี�ปุ่น โค่รงสร�างอุติสาหกรรม

รถึยนต์ิของญี�ปุ่นนั�นเหมือนร้ปพีรามิดี คื่อ มีบิริษัท่ผู้้�ผู้ลิติ (ประกอบิ) 

รถึยนต์ิอย่างโติโยติ�า นิสสัน ฮอนดี�า อย่้บินจุดีส้งสุดีของพีรามิดี 

ฐานพีรามิดีก็จะมีบิริษัท่ท่ำาชิิ�นส่วัน Tier 1, Tier 2, Tier 3 (อาจจะมี 

Tier 4) จำานวันชิิ�นส่วันที่�ติ�องการในการผู้ลิติรถึยนต์ิที่�ใชิ�นำ�ามันนั�น 

มีประมาณ 2-3 หมื�นชิิ�น ยิ�งจำานวันชิิ�นมากเท่่าไร พีรามิดีก็จะใหม่

เท่่านั�น ผู้้�ผู้ลิติชิิ�นส่วันรถึยนต์ิในประเท่ศึไท่ย ที่�ส่วันใหญ่เป็น Tier 2, 

Tier 3 ก็จะเป็นฐานของพีรามิดี แต่ิเมื�อเป็น EV จำานวันชิิ�นส่วันก็จะ

เหลือเพียง 2 ใน 3 เท่่านั�น ส่วันผู้ลกระท่บิให�โค่รงสร�างของพีรามิดี

ติ�องสั�นสะเทื่อน โรงงานผู้ลิติชิิ�นส่วันบิางอย่างที่�จำาเป็นสำาหรับิ

รถยนต์ไฟฟา จีนกั็บญ่ีปุน
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ดัีงนั�นการที่�ท่ำาให�นำ�าหนักรถึน�อยลงเพื�อวิั�งไดี�นานนั�น จึงติ�องลดี 

นำ�าหนักของตัิวัถัึงลง จึงใชิ�แผู่้นอล้มิเนียมซึึ่�งมีนำ�าหนักเพียง 1 ใน 3 ของ 

เหล็ก ท่ำาให�แผู่้นอล้มิเนียมที่�มีค่วัามเบิาจึงเป็นที่�ติ�องการอย่างมาก 

ซึึ่�งแม�แต่ิ TESLA ก็ใชิ�แผู่้นอล้มิเนียมเช่ินเดีียวักัน เมื�อเป็นเช่ินนี�

แล�วั เมื�อรถึยนต์ิเป็น EV ติลาดีของแผู่้นอล้มิเนียมจะเพิ�มขึ�นถึึง 

6 เท่่าเลยที่เดีียวั ประมาณการว่ัาในปี 2025 ขนาดีติลาดีของแผู่้น 

อล้มิเนียมนั�น จะเป็น 6 เท่่าของปี 2016 คื่อ 3 แสนตัินต่ิอไป บิริษัท่

จึงเห็นว่ัาหากยึดีติลาดีจีนไดี�แล�วั ต่ิอไปคื่อ ติลาดีติะวัันติก ทั่�งนี�

เพราะวัา่ บิริษัท่รถึยนติทั์่�งของเยอรมนัหรือสหรฐัฯ ก็ไปท่ำาการผู้ลติิ

ที่�ประเท่ศึจีนเป็นจำานวันมาก หากคุ่ณภัาพ และดี�านสิ�งแวัดีล�อม 

ไดี�รับิการยอมรับิจากทั่�งสองประเท่ศึ ติลาดีย่อมขยายตัิวัอย่าง

แน่นอน ในขณะนี�บิริษัท่เองมีส่วันติลาดีในประเท่ศึจีนมากกว่ัา 

50% แล�วั 

อีกบิริษัท่หนึ�งคื่อ Nippon Seiko เป็นยักษ์ใหญ่ชิิ�นส่วัน

เค่รื�องกลที่�มีส่วันแบ่ิงติลาดีส้งสุดีในโลกดี�าน Bearing ที่�ตัิวัรถึจะ

ขาดีไม่ไดี�ในการขับิเค่ลื�อน ชิิ�นส่วันเค่รื�องกลนั�น ยิ�งรถึยนต์ิกลาย

เป็นแบิบิไฟฟา้มากขึ�นเท่่าไร จำานวันชิิ�นส่วันกจ็ะติ�องลดีลงไปอยา่ง

แน่นอน แต่ิอย่างไรก็ติามรถึยนต์ิไม่ว่ัาจะวิั�งดี�วัยไฟฟ้า หรือบิินบิน

อากาศึ การท่ำาให�เค่ลื�อนไหวันั�นก็ยงัขาดีไม่ไดี� การที่�รถึยนต์ิใชิ�ไฟฟ้า

ท่ำาให�ชิิ�นส่วันเค่รื�องกลลดีลงนั�น เพราะว่ัาเปลี�ยนจากเค่รื�องยนต์ิ 

มาขับิเค่ลื�อนดี�วัยมอเติอร์นั�นเอง

แต่ิ Nippon Seiko ไดี�มกีลยุท่ธ์ุเพื�อค่วัามอย่้รอดีดี�วัยค่วัาม

แข็งแกร่งท่างเท่ค่นิค่ กลยุท่ธ์ุที่�สำาคั่ญคื่อ “การสนองติอบิไดี�อย่าง

รวัดีเรว็ั” นั�นคื่อ การท่ำาอย่างไรให�การหมนุของมอเติอรที์่�ถ้ึกค่วับิค่มุ

ดี�วัยค่อมพิวัเติอร์ จะถ่ึายไปยังล�อรถึไดี�ทั่นที่โดียไม่มีค่วัามส้ญเปล่า 

นี�คื่อเท่ค่โนโลยีที่�เป็นเลิศึของ Nippon Seiko

อีกส่วันหนึ�งที่�เป็นเลิศึ คื่อ Steering ซึึ่�งจะท่ำาให�ผู้้�ขับิมีค่วัาม

สนุกสบิายในการขับิรถึยนต์ินั�นเอง ในอนาค่ติถึ�าหากว่ัาเป็นการขับิ

โดียอัติโนมัติิอย่างสมบ้ิรณ์แล�วั ผู้้�ขับิไม่จำาเป็นติ�องหมุนพวังมาลัย

ก็ไดี� ซึึ่�งติอนนั�น Steering ก็จะไม่มีค่วัามจำาเป็น แต่ิในดี�านติรงกัน

ข�าม ยิ�งเป็นการขับิเค่ลื�อนโดียอัติโนมัติิ ค่วัามสบิายในการนั�งยิ�งเป็น

สิ�งที่�สำาคั่ญ เพราะว่ัา รถึอาจจะเลี�ยวักะทั่นหัน หรือหยุดีกะทั่นหัน 

ท่ำาให�ผู้้�นั�งไม่มีค่วัามสบิาย ยิ�งหากว่ัาติ�องมีการอ่านหนังสือหรือด้ี

มือถืึอในรถึแล�วั การที่�รถึวิั�งอย่างราบิเรยีบิจึงมีค่วัามสำาคั่ญมากขึ�น 

ยิ�งท่ำาให� Steering เป็นสิ�งที่�ขาดีไม่ไดี� และหากในอนาค่ติ รถึยนต์ิ

ที่�บิินไดี� ก็จะติ�องมมีอเติอรที์่�ท่ำาให�ล�อรถึหมนุไดี�เหมอืนใบิพดัีเค่รื�อง

บิิน ค่วัามมั�นค่ง และค่วัามปลอดีภััยจึงเป็นสิ�งที่�ขาดีไม่ไดี� นั�นคื่อ

การพัฒนาเท่ค่โนโลยีของ Nippon Seiko เพื�อการพัฒนา และ

เปลี�ยนแปลงของรถึยนต์ิในอนาค่ติ

รถึยนต์ิที่�ใชิ�นำ�ามันเช่ิน เค่รื�องยนต์ิ ก็จะติ�องล�มหายติายจากไป 

ในขณะเดีียวักันอุติสาหกรรมเค่รื�องใชิ�ไฟฟ้า (โดียเฉพาะของญี�ปุ่น) 

ก็จะขยับิตัิวัหนีภัาวัะวิักฤติิในการแข่งขัน มาเข�าส่้อุติสาหกรรม

รถึยนต์ิแท่น โดียการหันไปผู้ลิติแบิติเติอรี�สำาหรับิรถึ EV     

ยุท่ธุศึาสติร์ ดี�านรถึยนติ์ของจีนนั�น ในแต่ิละปีจะผู้ลิติ 

ไดี�กว่ัา 28 ล�านคั่นมากเป็น 1.5 เท่่าของสหรัฐฯ แต่ิส่งออกส่้ 

ต่ิางประเท่ศึเพียง 7 แสนคั่นเท่่านั�น จีนไม่สามารถึแข่งขันในติลาดี

โลกไดี� เพราะพีรามิดีของอุติสาหกรรมรถึยนต์ิในต่ิางประเท่ศึโดีย

เฉพาะของญี�ปุ่น และสหรั ฐฯ แข็งแกร่งเกินกว่ัาจีนจะแท่รกเข�าไป

ไดี� ดัีงนั�น EV อาวุัธุใหม่ของจีนที่�จะบุิกติลาดีรถึยนต์ิของโลก

ญี�ปุ่นจะท่ำาอย่างไร ถึึงแม�ว่ัาพีรามิดีจะสั�นสะเทื่อน แต่ิก็มี

บิริษัท่หลายแห่งที่�มองเห็นโอกาสในการขยายธุุรกิจ  Yasukawa 

Electric ซึึ่�งมีฐานที่�เมืองฟุกุโอกะ เป็นยักษ์ใหญ่ท่างดี�านหุ่นยนต์ิ

อุติสาหกรรม ไดี�เข�าส่้การผู้ลิติมอเติอร์สำาหรับิ EV อย่างจริงจัง 

โดียร่วัมมือกับิยักษ์ใหญ่ของจีนที่�มีแบิรนด์ี EV เป็นของตินเอง 

บิริษัท่ไดี�เริ�มติ�นพัฒนามากว่ัา 20 ปีแล�วั และเริ�มผู้ลิติแบิบิ Mass 

Production ในท่ศึวัรรษ 1990 โดียเข�าร่วัมโค่รงการของโติโยติ�า 

และไดี�มีการนำาเอาแบิติเติอรี�ของบิริษัท่ไปใชิ�กับิ PRIUS ในปี 

1997 เป็นติ�นมา

แต่ิหลังจากนั�น โติโยติ�า เปลี�ยนนโยบิายไปผู้ลิติภัายใน

เค่รือของตินเอง จึงหันไปผู้ลิติส่งให� มาสดี�า แต่ิก็มีจำานวันไม่มาก

นัก เพราะในขณะเดีียวักันก็พบิค่้่แข่งอย่าง เมเดีนชิะ หรือฮิติาชิิ ที่�

บุิกไปค่่ายรถึยนติอื์�นๆ ค่วัามชิำานาญพเิศึษของบิรษัิท่ คื่อ พลังของ

มอเติอร์ที่�ใชิ�สำาหรับิเค่รนขนาดีใหญ่ และขนาดีที่�เล็ก ซึึ่�งมีคุ่ณภัาพ

ไม่แพ�บิริษัท่ยักษ์ใหญ่ท่างดี�านนี� แต่ิก็ไม่ไดี�มีโอกาสในญี�ปุ่นมาก

นัก เพราะไม่ไดี�เป็นผู้้�เชีิ�ยวัชิาญเกี�ยวักับิรถึยนต์ิมาก่อน จึงหันไป

ที่�ผู้้�ผู้ลิติ EV ในจีนแท่น คุ่ณภัาพเที่ยบิกับิของจีนแล�วั มีขนาดีที่�

เล็กกว่ัา ถึึง 30% ในขณะที่� คุ่ณภัาพที่�มีค่วัามมั�นค่ง ในปีต่ิอมา

สามารถึสร�างรายไดี�ถึึง 4,000 ล�านเยน บิริษัท่มองเห็นว่ัา ติลาดี 

EV ของจีนมีแต่ิเติิบิโติ การร่วัมมือกับิจีนคื่อหนท่างที่�อย่้รอดี และ

เติิบิโติ จีนยังค่งติ�องพึ�งพาเท่ค่โนโลยีที่�เป็นเลิศึหลายๆ อย่างจาก

ญี�ปุ่นอย่้ดี�วัยเช่ินกัน

กรณีต่ิอไป Kobe Steel บิริษัท่ไดี�ท่ำาธุุรกิจผู้ลิติ Outer panel 

ที่�เป็นแผู่้นอล้มิเนียม ซึึ่�งนำาไปใชิ�สำาหรับิฝึากระโปรงดี�านหน�า หรือ

หลังค่าต่ิางๆ โดียมีกำาลังการผู้ลิติปีละ 1 แสนตัิน เต็ิมกำาลังการ

ผู้ลิติของโรงงาน ซึึ่�งจะมีมากกว่ัาปริมาณที่�ส่งให�จีนในปัจจุบัินถึึง 

2 เท่่า การที่�บิริษัท่ยอมลงทุ่นมากขนาดีนี�เพราะมองเห็นโอกาส

ติลาดีขนาดีใหญ่ของจีนของรถึ EV และ PHV (Plug In Hybrid) 

EV หรือ PHV นี� จะติ�องบิรรทุ่กแบิติเติอรี�ขนาดีใหญ่ที่�มีนำ�าหนักมาก TPA
news
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