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ข่าวเด่นประจ าสปัดาห ์

********************************************************************************** 

Tesla เตรียมลงทุนเรื่องแบตเตอรี่และฐานผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีอินโดนีเซีย 

 
 
Elon Musk ผู้ก่อตัง้และ CEO ของ Tesla Motors และประธานาธิบดีอินโดนีเซีย Joko Widodo 
เดินเคียงข้างกนัในการประชุมทีห้่องเปิดตวั SpaceX ที ่Boca Chica รฐัเทก็ซสั - วนัที ่14 
พฤษภาคม 2022 
 
“Tesla ผูผ้ลติรถยนตไ์ฟฟ้าจากสหรฐัอเมรกิาตกลงทีจ่ะลงทุนก่อสรา้งฐานการผลติแบตเตอรีแ่ละรถยนต์
ไฟฟ้าในอนิโดนีเซยี” รฐัมนตรกีระทรวงการลงทุนกล่าวเมื่อวนัพฤหสับดทีี่ผ่านมาโดยไม่ไดใ้ห้
รายละเอยีดใด ๆ แต่บอกใบว้่าโครงการน้ีอาจจะเริม่ในปี 2022 นี้ 
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อนิโดนีเซยีพยายามจะเชญิชวนให ้Tesla เขา้มาใชป้ระโยชน์จากการทีอ่นิโดนีเซยีเป็นผูผ้ลตินิกเกลิราย
ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่นิกเกลิถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญัของแบตเตอรขีองยานพาหนะไฟฟ้า (EV) โดยตัง้เป้าว่า
ภายในปี 2025 รถยนตใ์นอนิโดนีเซยีรอ้ยละ 20 จะเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า 

Tesla ตกลงทีจ่ะสรา้งฐานการผลติแบตเตอรีแ่ละรถยนตไ์ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทีจ่งัหวดัชวากลาง 
หลงัจากการพดูคุยระหว่างประธานาธบิด ีJoko Widodo และ Elon Musk รวมถงึรฐัมนตรกีระทรวงการ
ลงทุน Bahlil Lahadalia เมื่อวนัพุธทีผ่่านมา 

“หากพระเจา้ทรงประสงค ์Tesla จะเขา้มาลงทุนทีอ่นิโดนีเซยีภายในปีนี้” Bahlil กล่าวในการเสวนา ณ 

กรุงจาการต์า  

“แต่ผมยงัยนืยนัเดอืนไม่ไดน้ะ ตอ้งรอก่อน เพราะเรายงัไม่ไดเ้ซน็ขอ้ตกลง จะลงทุนเท่าใดกย็งัเป็น
ความลบั รออยู่ แต่นี่ถอืเป็นขา่วด”ี  

เมื่อวนัพฤหสับดทีีผ่่าน BenarNews ไดต้ดิต่อส านกังานใหญ่ของ Tesla ทีเ่มอืง Austin มลรฐั Texas ทัง้
ทางอเีมลและโทรศพัทแ์ต่ยงัไม่ไดร้บัค าตอบใด ๆ  

ในระหว่างเดนิทางกลบัจาการต์าจากการประชุมสุดยอดผูน้ าสหรฐัอเมรกิา-อาเซยีน ณ กรุงวอชงิตนั 
Jokowi ไดพ้บกบั Musk ทีฐ่านปล่อย SpaceX ทีร่ฐัเทก็ซสัเมื่อวนัเสาร ์หลงัจากทีป่ระธานาธบิดี
อนิโดนีเซยีไดห้ารอืเกีย่วกบั “เทคโนโลยแีละนวตักรรม” กบันกัธุรกจิทีร่วยทีสุ่ดในโลก ในสว่นของ Musk 
นัน้ เขากล่าวว่าเขา “ไดร้บัแรงบนัดาลใจ” จากความกระตอืรอืรน้ของอนิโดนีเซยี 

“เราก าลงัจะพจิารณาจุดยนืของ Tesla และ SpaceX เพือ่พยายามหารอืการสรา้งพนัธมติรกบั
อนิโดนีเซยี” เขากล่าวในวดิโีอทีถ่่ายทอดออนไลน์หลงัจากการประชุม 

“อย่างทีผ่มกล่าวไป อนาคตของอนิโดนีเซยีสดใสมาก ผมว่าเราก าลงัมองหาความร่วมมอืทีเ่ป็นไปไดจ้าก
หลายช่องทาง” Musk เสรมิ 

แถลงการณ์ทีเ่ผยแพร่ช่วงสุดสปัดาหจ์ากส านกังานประธานาธบิดกีล่าวว่า Musk วางแผนทีจ่ะเยอืน
อนิโดนีเซยีเดอืนพฤศจกิายน 2022 นี้ โดยเป็นเดอืนเดยีวกนักบัการจดัประชุม G-20 ซึง่อนิโดนีเซยีเป็น
เจา้ภาพ 
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Joko Widodo ประธานาธบิดอีนิโดนีเซยีก าลงัพดูคุยกบั Elon Musk ผูเ้ป็น CEO ของ Tesla Motors ใน
การเจอกนัครัง้แรกทีฐ่านปล่อย SpaceX ที ่Boca Chica รฐัเทก็ซสั วนัที ่14 พฤษภาคม 2022 (รปูภาพ
โดย Laily Rachey จากส านักงานใหญ่ประธานาธบิดอีนิโดนีเซยี/เผยแพร่โดย Reuters) 
 
ผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ในขณะเดยีวกนั นกัวเิคราะหบ์างคนตอบรบัข่าวทีว่่า Tesla จะมาเยอืนอนิโดนีเซยีแต่ตัง้ค าถามว่า Musk 
จรงิจงักบัการลงทุนในอนิโดนีเซยีมากน้อยเพยีงใด หรอืว่าอนิโดนีเซยีมอีะไรทีจ่ะสามารถสรา้ง 
“Gigafactory” หรอืการคา้ทีน่ าไปสูก่ารสรา้งฐานการผลติใหก้บั Tesla ได ้ทัง้นี้ อนิโดนีเซยีผลติรถยนต์
ซึง่ใชพ้ลงังานจากน ้ามนัปีละ 1 ลา้นคนั แต่ก าลงัพยายามขยายตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า 

Hyundai จากเกาหลใีตเ้พิง่จะเปิดตวัรถยนตไ์ฟฟ้ารุ่น Ionic 5 คนัแรกทีผ่ลติทีอ่นิโดนีเซยี ใน
ขณะเดยีวกนั Wuling Motors จากประเทศจนีมแีผนการจะเปิดตวัรถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็จากฐานการ
ผลติในอนิโดนีเซยีในช่วงครึง่ปีหลงัของ 2022 

Tauhid Ahmad นกัวจิยัจาก Institute for Development Economics and Finance กล่าวว่า Tesla 
น่าจะไม่สามารถแขง่กบัตลาดผูผ้ลติรถยนตจ์ากจนีและเกาหลใีนอนิโดนีเซยีได ้โดยเฉพาะในเรื่องราคา" 
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“ถา้ Tesla อยากจะมาร่วมวงในอนิโดนีเซยีดว้ย ตอ้งกลา้ลดราคาลง แต่จะเป็นไปไดห้รอื” Tauhid กล่าว
กบั BenarNews  

ในปี 2021 Hyundai และ LG Energy Solution ไดเ้ริม่ตน้ก่อสรา้งฐานการผลติแบตเตอรีร่ถยนตไ์ฟฟ้า 
โดยลงทุนไป 1.1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัใกลก้บักรุงจาการต์า ฐานการผลติก่อสรา้งโดยบรษิทัร่วมจาก
เกาหลใีต ้รวมถงึ Hyundai Motor Co., KIA Corp., Hyundai Mobile และ LG Energy Solution โดย
ร่วมมอืกบั PT Industri Battery Indonesia บรษิทัพลงังานและท าเหมอืงทีม่รีฐัร่วมถอืหุน้ดว้ย 

ฐานการผลติ Hyundai-LG Energy Solution เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงว่าดว้ยยานพาหนะไฟฟ้า มลูค่า 
9.8 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั (139.5 ลา้นลา้นรเูปียห)์  ระหว่างอนิโดนีเซยีและเกาหลใีตซ้ึง่เซน็สญัญาไป
เมื่อปี 2020 ณ กรุงโซล เมื่อเสรจ็สิน้แลว้ คาดว่าจะสามารถผลติแบตเตอรีเ่ซลสเ์พือ่สรา้งพลงังานหล่อ
เลีย้งรถยนตไ์ฟฟ้าได ้150,000 คนัต่อปี ทัง้นี้ การผลติแบตเตอรีค่าดว่าจะเริม่ขึน้ในปี 2023 

ในขณะทีป่ระกาศของรฐับาลถอืเป็นขา่วด ีรายละเอยีดของขอ้เสนอการซือ้ขายและผลประโยชน์ของ
อนิโดนีเซยีจากการลงทุนของ Tesla รวมถงึเรื่องการจา้งงานและการสง่ต่อเทคโนโลย ี“จ าเป็นตอ้งมี
ความชดัเจน”Ninasapti Triaswati นกัเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัอนิโดนีเซยีกล่าว 

“สิง่ทีร่ฐับาลอนิโดนีเซยีตอ้งเตรยีมตวัคอืแพก็เกจจงูใจทีจ่ะตอ้งใชก้บั Tesla ไม่ว่าพวกเขาจะมาแนวแตก
ไลน์ภาษหีรอืมคี่าใชจ่้ายในการน าเขา้ทีถู่กลง” Ninasapti กล่าวกบั BenarNews  

“เราตอ้งรอการด าเนินการจาก Tesla ผ่านการเซน็สญัญาความร่วมมอื” Ninasapti กล่าว 

Yayan Satyakti นกัเศรษฐศาสตรจ์าก Padjadjaran University กล่าวว่าการพจิารณาหลกัของ Tesla 
ในการลงทุนในอนิโดนีเซยีคอืค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ทีต่ ่ากว่าอนิเดยีซึง่เป็นคู่แขง่หลกั ทัง้ยงัเป็นมติรต่อ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมมากกว่า เนื่องจากเป็นผูผ้ลตินิกเกลิรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก  

แต่เขายงัคงตัง้ค าถามว่าอนิโดนีเซยีมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการสรา้งโรงงานของ Tesla หรอืไม่ 
รวมถงึประเดน็เรื่องพลงังานไฟฟ้า ท่าเรอื และทรพัยากรบุคคล “Tesla มศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตไปไดอ้กี
เนื่องจากผูค้นเปลีย่นจากการใชก้ารขนสง่ทีใ่ชพ้ลงังานทีไ่ม่ไดจ้ากฟอสซลิไปใชพ้ลงังานสะอาดเพือ่
รบัมอืกบัปัญหาโลกรอ้น” Yayan กล่าวกบั BenarNews  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตวัของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

อนิโดนีเซียพยายามเป็นอย่างมากทีจ่ะชักชวนให้ผูผ้ลติรถยนต์ไฟฟ้าทัว่โลกลงทุนตัง้โรงงาน
แบตเตอรีต่ลอดจนโรงงานผลติรถยนตไ์ฟฟ้า เนื่องจากอนิโดนีเซยีมแีร่นิกเกลิจ านวนมากและไม่ตอ้งการ
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ขายออกไปในรูปวตัถุดิบซึ่งมมีูลค่าต ่า โดยปัจจุบนัม ีHyundai จากเกาหลี และ Wuling Motors จาก
ประเทศจนี ทีเ่ริม่ผลติรถยนต์ไฟฟ้าในฐานการผลติอนิโดนีเซยี และล่าสุด ประธานาธบิด ีJoko Widodo 
ของอนิโดนีเซีย ได้พบกบั Elon Musk ผู้ก่อตัง้และ CEO ของ Tesla Motors เพื่อชกัชวนให้มาตัง้ฐาน
การผลติทีอ่นิโดนีเซยี ซึง่มแีนวโน้มที่ Tesla จะมาตัง้ฐานการผลติแบตเตอรีร่ถยนตใ์นอนิโดนีเซยีเพื่อใช้
ประโยชน์จากแร่นิกเกิลของอินโดนีเซีย ซึ่งมี Hyundai และ LG ของเกาหลีที่เริ่มตัง้โรงงานผลิต
แบตเตอรีก่่อนหน้าแลว้ 

ปัจจุบนัยงัไม่เป็นที่แน่ชดัว่า Tesla จะตัง้ฐานการผลิตที่อินโดนีเซียหรอืไม่แต่อินโดนีเซียมี
แนวโน้มจะเป็นศูนยก์ลางการผลติแบตเตอรีร่ถยนต์ของอาเซยีน ซึ่งจะเป็นคู่แข่งทางตรงของไทยแต่จะ
เป็นการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทยด้วยเนื่องจากไทยสามารถน าเข้าแบตเตอรี่จาก
อนิโดนีเซยีไปประกอบรถยนตท์ีไ่ทยผ่านสทิธปิระโยชน์ของอาเซยีน 


