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สถานการณลิเทียมในตลาดโลก

นางสาวภิตินันท อินมูล
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

ลิเทียม (Lithium) เปนธาตุมีสัญลักษณ Li เลขอะตอม 3 ในตารางธาตุ อยูในกลุมโลหะอัลคาไลน
เอิรธ มีวาเลนซอิเล็กตรอนตัวเดียวถูกออกซิไดสไดเร็วในอากาศและน้ํา ลิเทียมบริสุทธิ์เปนโลหะสีเงินที่ออนนุม
เปนโลหะเบาที่สุด เปนอิเล็คโตรเคมีที่ทําใหเกิดกระแสไฟฟาไดมากที่สุดตอหนวยน้ําหนัก มีความรอนจําเพาะ
สูง ทําใหมีการใชลิเทียมในการถายเทความรอน
ลิ เ ที ย ม เป น แร วั ตถุ ดิบ ที่ สํ า คั ญ ในการผลิตพลังงานเพื่อรองรับ เทคโนโลยี เชน แบตเตอรี่สําหรั บ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่สําหรับรถยนตไฟฟาและไฮบริด ผลิตอุปกรณกันความชื้น ผลิตสารหลอ
ลื่นเครื่องยนต ใชเปนฟลักซเพื่อชวยในการหลอมโลหะและบัดกรี ใชเปนตัวเชื่อมประสานสําหรับการผลิต
เซรามิก วัสดุเคลือบ เครื่องแกวและกระจก การผลิตชิ้นสวนอากาศยานที่ตองการประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้
ยังใชในการผลิตยารักษาโรคประสาทและโรคซึมเศราอีกดวย
1. แหลงแรลิเทียม
แรลิเทียมที่เกิดขึ้นในโลกสวนใหญจะอยูลึกใตดิน โดยรอยละ 70 ของแหลงแรลิเทียมดิบในโลก
อยูในประเทศอารเจนตินา ชิลี และโบลิเวีย ซึ่งเกิดในบริเวณที่แหงแลง เชน ที่ราบ Salar de Atacama ใน
ชิลี มีลิเทียมประมาณ 3.3 ลานตัน บนพื้นที่ 2,800 ตารางกิโลเมตร สวนอารเจนตินามีพื้นที่ในที่ราบ Salar
de Atacama ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร และโบลิเวียมีแหลงแรลิเทียมในที่ราบ Salar de Uyuni พื้นที่
ประมาณ 10,582 ตารางกิโลเมตร โดยผูเชี่ยวชาญจากองคการ US Geological Survey ประมาณการวา
โบลิเวียมีลิเทียมประมาณรอยละ 50 ของปริมาณลิเทียมที่มีทั้งหมดในโลก ในบริเวณใตที่ราบ Salar de
Uyuni นั้น วิศวกรไดพบวา มีชั้นเกลือลิเทียมซอนกันหลายชั้น เมื่อขุดลงไปลึก 220 เมตร พบวา มีความ
เขมขนของลิเทียมถึง 4,000 สวนในลานสวน ถือเปนพื้นที่บริเวณที่มีความเขมขนของลิเทียมสูงที่สุดในโลก

รูปที่ 1 ภาพถายดาวเทียม ที่ราบ Salar de Uyuni ซึ่งใตบริเวณนี้มีความเขมขนของลิเทียมสูงที่สุดในโลก
ที่มา : US Geological Survey
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แหลงสํารองแรลิเทียมของโลกอยูใน 5 ภูมิภาคที่สําคัญ คือ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต แอฟริกา
เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งในอเมริกาใตมีปริมาณสํารองลิเทียมมากถึงรอยละ 66 ของปริมาณแรลิเทียม
ทั่วโลก ปจจุบันแหลงสํารองลิเทียมที่มีความอุดมสมบูรณและสามารถทําเหมืองไดสวนใหญอยูในออสเตรเลีย
อารเจนตินา และชิลี

กราฟที่ 1 แสดงแหลงสํารองแรลิเทียมขนาดใหญรายประเทศ (ป 2017) : หนวยเมตริกตัน
ที่มา : US Geological Survey

ในป 2017 มีการประมาณการวา ชิลีมีปริมาณสํารองแรลิเทียมมากที่สุดในโลก ประมาณ 7.5 ลาน
เมตริกตัน รองลงมาคือ จีน 3.2 ลานเมตริกตัน ออสเตรเลีย 2.7 ลานเมตริกตัน อารเจนตินา 2 ลาน
เมตริกตัน โปรตุเกส 6 หมื่นเมตริกตัน บราซิล 4.8 หมื่นเมตรติกตัน สหรัฐอเมริกา 3.5 หมื่นเมตริกตัน
และซิมบับเว 2.3 หมื่นเมตริกตัน ทั้งนี้ เปนปริมาณสํารองแรจากเหมืองที่สามารถขุดขึ้นมาใชได และแมวา
โบลิเวียจะมีแหลงสํารองแรลิเทียมมากที่สุดในโลกที่พบบนพื้นที่กวา 10,582 ตารางกิโลเมตร ในที่ราบ Salar
de Uyuni แตเนื่องจากความไมสมบูรณของโครงสรางพื้นฐานและความยากลําบากในการเขาถึงแหลงแร
ตลอดจนความไมพรอมของประเทศในการสงเสริมการทําเหมืองแร ทําใหโบลิเวียประสบปญหาไมสามารถผลิต
แรในเชิงพาณิชยได
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2. ประเทศผูผลิตลิเทียมที่สําคัญ

กราฟที่ 2 แสดงประเทศผูผลิตลิเทียมที่สําคัญของโลกตั้งแตป 2012 – 2017
(ที่มา : US Geological Survey)

1. ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย คือผูผลิตลิเทียมอันดับ 1 ของโลกในป 2017 สามารถผลิตไดมากถึง 18,700
เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 3,300 เมตรติกตัน จากปกอนหนา ออสเตรเลียเปนเจาของพื้นที่แหลงแร Greenbushes
lithium ดําเนินงานโดย บริษัท Talison Lithium ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท Tianqi Lithium
และ บริษัท Albemarle โดย Greenbushes เปนพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแรมายาวนานถึง 25 ป แรลิเทียม
ที่ผลิตไดสวนใหญจะสงออกไปยังจีนในรูปแบบของแรสปอดูมิน 1 (Spodumene)
2. ชิลี
ชิลี ผูผลิตลิเทียมอันดับ 2 ของโลก ในป 2017 ผลิตลิเทียมได 14,100 เมตริกตัน ลดลง
จากปกอนหนาที่ผลิตได 14,300 เมตริกตัน US Geological Survey ใหความเห็นวาสาเหตุที่ลดลงเปนผล
มาจากสภาพอากาศที่สงผลกระทบตอผลผลิตจากชั้นเกลือ โดยผลผลิตจากแหลงแรในพื้นที่ Atacama สราง
รายไดเกือบครึ่งหนึ่งใหแกบริษัท SQM ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตลิเทียมรายใหญในชิลี แมวาชิลีจะเปนประเทศที่มี
ปริมาณสํารองแรลิเทียมติดอันดับตน ๆ ของโลก แตชิลียังคงมีขอจํากัดและมีมาตรการยุติการใหสัมปทาน
เพิ่มเติม จึงทําใหการสงออกผลผลิตลิเทียมยังไมมากเทาที่ควร
0

1

Spodumene

เปนแรในกลุมลิเทียมอลูมิเนียมซิลิเกต
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3. อารเจนตินา
ในป 2017 อารเจนตินา คือผูผลิตลิเทียมไดเปนอันดับ 3 ของโลก มีผลผลิตออกสูตลาดโลก
5,500 เมตริกตัน ลดลงจากปกอนหนา 300 เมตรติกตัน เนื่องจากหิมะตกหนักทําใหเกิดขอจํากัดในการผลิต
น้ําเกลือเชนเดียวกันกับชิลี (US Geological Survey)
อารเจนตินา เปนแหลงแรลิเทียมที่มีปริมาณสํารองติดอันดันตน ๆ ของโลก เชนเดียวกับ
โบลิเวีย และ ชิลี โดยมีพื้นที่แหลงแรอยูติดกัน หรือที่เรียกกันวา “สามเหลี่ยมลิเทียม” และนับตั้งแตป 2558
เปนตนมา รัฐบาลอารเจนตินาไดใหความสําคัญตอการสงเสริมการลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน โดยประกาศ
ยกเลิกภาษีสงออกแรธาตุทั้งประเภทโลหะและอโลหะ รวมถึงยกเลิกขอจํากัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการคาการลงทุน
กับตางประเทศ อาทิ ยกเลิกการจํากัดการสงเงินกําไรจากการลงทุนโดยตางประเทศกลับประเทศตนทาง
รวมถึงการยกเลิกการควบคุมเงินตราตางประเทศ สงผลใหโครงการเหมืองแรตาง ๆ สามารถเดินหนาไดจริงจัง
และขยายตัวมากขึ้น
4. จีน
จีน เปนผูผลิตลิเทียมอันดับ 4 ของโลก มีผลผลิตออกสูตลาดโลก 3,000 เมตริกตัน ใน
ป 2017 แมวาจีนจะไมใชผูผลิตลิเทียมรายใหญของโลก แตจีนคือผูบริโภครายใหญในตลาดลิเทียม เนื่องจาก
การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา จีนผลิตแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนคิดเปนรอยละ 55 ของการผลิตทั่วโลก โดยนําเขาลิเทียมจากออสเตรเลียมากที่สุด
5. ซิมบับเว
ซิมบับเว ผลิตลิเทียมได 1,000 ตัน ในป 2017 มีปริมาณผลผลิตเปนอันดับที่ 5 ของ
โลก โดยบริษัท Bikita Minerals ของซิมบับเว เปนผูครอบครองแหลงแรสํารองลิเทียมกวา 11 ลานตัน
6. โปรตุเกส
โปรตุเกส สามารถผลิตลิเทียมได 400 เมตริกตัน ซึ่งถือวานอยกวาทั้ง 5 ประเทศที่กลาวมาขางตน
ลิเทียมที่ผลิตไดสวนใหญมาจากเขตแหลงแร Goncalo ซึ่งมีปริมาณสํารองมากกวาซิมบับเวถึง 60,000
เมตริกตัน มีผูประกอบการเหมืองแรประมาณ 46 รายไดอยูระหวางยื่นคําขอตอรัฐบาลโปรตุเกส ในการขอ
อนุญาตเขาทําเหมืองแรในพื้นที่แหงนี้ ซึ่งหากคําขอไดรับการอนุญาต จะสงใหผลผลิตแรลิเทียมของโปรตุเกส
เพิ่มขึ้นอยางแนนอน
7. บราซิล
ในป 2017 บราซิลผลิตลิเทียมได 200 เมตริกตัน มีปริมาณสํารองประมาณ 48,000 เมตริกตัน
ในพื้นที่ Minas Gerais และ Ceara
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3. การใชประโยชนจากแรลิเทียม
เนื่องจากลิเ ทียมเปน แรโ ลหะที่เบาและเป นอิเ ล็คโตรเคมีที่มีศักยทางไฟฟาเคมีสู ง ลิเทียมจึ งถู ก
นํามาใชประโยชนในการทําแบตเตอรี่ ที่เรียกวา “แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน” ซึ่งขั้วแคโทดของแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนจะมีลิเทียมเปนสวนประกอบรอยละ 14 นิกเกิล รอยละ 73 โคบอลต รอยละ 11 และ
อลูมิเนียม รอยละ 2 สวนขั้นแอโนดของแบตเตอรี่ทําจากคารบอน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนเปนตัวเก็บ
พลังงานไฟฟ าที่ มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา พกพาสะดวก รวมถึงมีระยะเวลาใชงานกอนจะประจุไฟใหม
ยาวนานขึ้นแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนมีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนตใชพลังงานไฟฟา เชน
รถยนตไฮบริด รถยนตปลั๊กอินไฮบริด และรถยนตไฟฟา นอกจากนี้ยังมีความพยายามนําแบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช
ประโยชนในดานตางๆ เชน ดานอวกาศ ดานการทหาร ดานการไฟฟาและสาธารณูปโภค
การใชประโยชน อื่นๆ ไดแก
• เกลือลิเทียม เชน ลิเทียมคารบอเนต (Li2CO3) ลิเทียมไซเตรต และ ลิเทียมโอโรเทต ถือ
เปนสวนผสมในยาบางชนิดที่เรียกวา "mood stabilizer" ที่ใชในการบําบัดอาการทางจิต (bipolar disorder)
ที่ใชรักษาทั้งอาการคลุมคลั่งและอาการซึมเศรา นอกจากนี้ลิเทียมยังใชเพื่อขยายผลยาตานการซึมเศราอื่น ๆ
ปริมาณลิเทียมที่ใชประโยชนไดนี้นอยกวาปริมาณที่เปนพิษเล็กนอย ดวยเหตุนี้จึงตองตรวจสอบระดับลิเทียม
ในกระแสเลือดอยางรอบคอบในชวงการบําบัดรักษา
• ลิ เ ที ย มคลอไรด และ ลิ เ ที ย มโบรไมด นิ ย มใช เ ป น อุ ป กรณ วั ด ความชื้ น และมั ก จะใช เ ป น
desiccant
• ลิเทียมสเตียเรต (Lithium stearate) นิยมใชทั่วไปสําหรับเปนสารหลอลื่นอุณหภูมิสูงแบบ
อเนกประสงค
• ลิเทียมเปนตัวกระทําชนิดอัลลอย ที่ใชเพื่อสังเคราะหสารประกอบอินทรีย
• ลิ เ ที ย มยั ง ใช เ ป น ฟลั ก ซ เพื่ อ ช ว ยในการหลอมของโลหะในช ว งการเชื่ อ มและบั ด กรี
นอกจากนี้ยังลดการเกิดออกไซดในชวงที่เชื่อม โดยการดูดซับสิ่งเจือปนไว คุณสมบัติการหลอมดังกลาวยังมี
ความสําคัญในฐานะเปนตัวเชื่อมประสาน สําหรับการผลิตเซรามิก วัสดุเคลือบ และเครื่องแกว
• ลิเทียมไฮดรอกไซด นั้นใชดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศในยานอวกาศและเรือดําน้ํา
สําหรับไฮดรอกไซดของอัลคาไลอื่นๆ นั้นจะดูดซับ CO2 ได แตลิเทียมไฮดรอกไซดนั้นทําไดดีกวา เพราะมี
น้ําหนักโมเลกุลที่ต่ํานั่นเอง
• ลิ เ ที ย มไนโอเบต (Lithium
niobate) มี การใชอยางกวางขวางในตลาดเครื่องมือ
โทรคมนาคม เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ และมอดูเลเตอรแสง
• ลิเทียมดิวเทอไรด (Lithium deuteride)
ดิวเทอเรียมเปนไอโซโทปหนึ่งของไฮโดรเจน
เปนเชื้อเพลิงแบบหลอมตัวในระเบิดไฮโดรเจน เมื่อถูกระดมยิงดวยนิวตรอน ทั้งลิเทียม -6 และลิเทียม -7 จะ
ผลิตไตรเทียมออกมา ไตรเทียมจะหลอมรวมตัวกับดิวเทอเรียม ในปฏิกิริยาฟวชั่น ซึ่งทําไดงายกวา ลิเทียมถูก
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ใชเปนแหลงกําเนิดอนุภาคแอลฟา หรือนิวคลีไอของลิเทียม เมื่อนิวคลีไอของลิเทียม -7 ถูกระดมยิงจาก
โปรตอนที่ถูกเรง นิวคลีไอบางตัวของลิเทียมจะแตกสลายเปนโปรตอน 4 ตัว และนิวตรอน 4 ตัว และทําใหเกิด
อนุ ภาคแอลฟา 2 ตั วด ว ย นับ เป นปฏิกิริ ยานิว เคลีย รครั้งแรกที่มนุษยส ร างขึ้น โดยฝมือของคอกรอฟต
(Cockroft) และวอลตัน (Walton) เมื่อ ค.ศ. 1929
• ลิ เ ที ย มไฮดรอกไซด (LiOH)
เปน สารประกอบที่สําคัญของลิเทียม ที่ไดมาจากลิเทีย ม
คารบอเนต (Li2CO3) เมื่อใหความรอนจากไขมันจะทําใหเกิดสบูลิเทียมขึ้น สบูลิเทียมนี้มีความสามารถทําให
น้ํามันแข็งตัว และดวยเหตุนี้จึงนําไปใชในเชิงพาณิชย เพื่อผลิตจาระบีสําหรับใชในการหลอลื่นเครื่องยนต
• ลิเ ทีย มไฮดรอกไซดเ ปน สารเคมี ที่มี น้ํ าหนั กเบาและมี ประสิ ท ธิภ าพในการกรองให อ ากาศ
บริสุทธิ์ในพื้นที่จํากัด เชน ยานอวกาศ ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดสามารถทําใหเสียสุขภาพหรือเกิด
พิษได ลิเทียมไฮดรอกไซดจะชวยดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศ โดยการเขาทําปฏิกิริยาและเกิดเปน
ลิเทียมคารบอเนต
4. อุปสงค – อุปทาน
4.1 อุปสงค
ผลผลิตลิเทียมทั่วโลกรอยละ 80 ผลิตจากประเทศในแถบอเมริกาใต รวมทั้งออสเตรเลีย ซึ่งเปน
ประเทศที่สามารถผลิตลิเทียมไดเปนอันดับ 1 ของโลก โดยมีผูผลิตรายใหญเพียง 4 บริษัทที่ครอบครอง
สวนแบงทางการตลาดที่สําคัญ เชน บริษัท Albemarle บริษัท SQM บริษัท FMC ของสหรัฐอเมริกา
และ บริษัท Chengdu Tianqi ของจีน เปนตน เนื่องจากตลาดลิเทียมเปนตลาดผูกขาดที่มีผูขายนอยราย
(Oligopoly) จึงทําใหผูผลิตแบตเตอรี่รายใหญ รวมถึงบริษัทผูผลิตรถยนตไฟฟาหลายรายจําเปนตองมองหา
แหลงวัตถุดิบ และลดความเสี่ยงดานวัตถุดิบดวยการทําขอตกลงซื้อขายลิเทียมในระยะยาวจากผูผลิต ดังนั้น
จึงมีการคาดการณวาผูผลิตลิเทียมรายใหญจะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับความตองการที่มากขึ้น ซึ่งจะสงผล
ใหปริมาณผลผลิตลิเทียมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 800,000 – 915,000 ตันตอป ภายในป 2025 (BMO Capital
Markets, companies report)
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กราฟที่ 3 แสดงแนวโนมการผลิตลิเทียมของผูผลิตรายใหญของโลก ป 2014 – 2025 (E : ประมาณการ)
ที่มา : BMO Capital Markets, companies report

กราฟที่ 4 แสดงสวนแบงทางการตลาดของผูผลิตลิเทียมรายใหญในตลาดโลก
ที่มา : Sociedad Quimca Y Minera De Chile
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4.2 อุปทาน
ในป 2016 ทั่วโลกมีปริมาณการใชลิเทียมประมาณ 212,719 เมตริกตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2010 เปนตนมา สวนใหญเปนการใชลิเทียมคารบอเนตเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักที่ทําใหความตองการลิเทียมในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการลิเทียมเพื่อผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนตไฟฟา ผูผลิตแบตเตอรี่หลาย
รายมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตภายในป 2020 ผูผลิตแบตเตอรี่จึงต องปองกันความเสี่ยงในการจัดการ
วัตถุดิบแรลิเทียมดวยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ในป 2017 รัฐบาลของหลายประเทศไดออกมาประกาศ
นโยบายเกี่ย วกับการหามใชร ถยนตที่ใชน้ํ ามันภายในป 2040 เชน ฝรั่งเศส อังกฤษ นอรเวย เยอรมนี
เนเธอแลนด และจีน โดยเฉพาะจีนไดตั้งเปาหมายวาจะเปนผูนําในการผลิตรถยนตไฟฟาสูตลาดโลก ดังนั้น
แนวโน ม ปริ มาณการใช ร ถยนต ไฟฟ า ที่ เ พิ่ มขึ้น ส งผลใหค วามตอ งการแบตเตอรี่ลิ เทีย มไอออนเพิ่มสู งขึ้ น
เชนเดียวกัน และมีการประมาณการวาจะเพิ่มสูงขึ้น 400 กิกะวัตต ภายในป 2025 (Benchmark Mineral
Intelligence) นั่นหมายความวาความตองการแรลิเทียมซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่จะเพิ่ม
มากขึ้น 400,000 – 500,000 ตัน ภายในป 2025

กราฟที่ 5 แสดงปริมาณการบริโภคลิเทียมทั่วโลก ป 2008 – 2016
ที่มา : US Geological Survey
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5. ราคาลิเทียมในตลาดโลก
ในตลาดโลกมีการซื้อขายลิเทียมหลัก ๆ 2 ชนิด คือ ลิเทียมคาบอรเนต และ ลิเทียมไฮดรอก
ไซด ในป 2016 ลิเทียมคารบอเนตในตลาดโลกมีราคาเฉลี่ยที่ 14,000 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน ลิเทียมไฮดร
อกไซดราคาเฉลี่ยที่ 20,000 ดอลลารสหรัฐ/ตัน ทั้งนี้ Benchmark Mineral Intelligence (BMI) ได
ประมาณการวาราคาของลิเ ทียมจะสูงขึ้น จนถึงป 2025 และจะคอย ๆ ปรับ ตัว ลดลง เนื่องจากผูผ ลิต
ลิเทียมในตลาดโลกปรับเพิ่มกําลังการผลิตตามปริมาณความตองการที่มากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดความสมดุลกัน
ระหวางอุปสงคและอุปทานจนสามารถปรับตัวเขาหากันตามกลไกของตลาด ทั้งนี้ราคาลิเทียมในตลาดโลก
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตกลางป 2015 จากราคาเฉลี่ย 6,000 ดอลลารหรัฐฯ/ตัน คอย ๆ เพิ่มขึ้นเปน 20,000
ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน ในป 2016

กราฟที่ 6 แสดงราคาลิเทียมในตลาดโลก ป 2005 – 2016
ที่มา : Benchmark Mineral Intelligence

6. สถานการณและแนวโนม
6.1 แนวโนมในตลาดโลก
ในป 2018 แนวโนมของลิเ ทีย มจะมีความสํา คัญมากขึ้น ในตลาดโลก ปริม าณการผลิต รวมถึง
ปริมาณความตองการใชจ ะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูผลิต ตางพากัน เพิ่มกําลังการผลิต ตามความ
ตองการใชลิเ ทียมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ปจ จัยหลักที่ทําใหความตองการลิเทียมเพิ่มขึ้นคือความตองการใชใน
อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่รถยนตไฟฟา ซึ่งบริษัทผูผลิตแบตเตอรี่หลายรายมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิต
แบตเตอรี่ เชน บริษัท POSCO ของเกาหลีใต เปน ตน รวมถึงหลายประเทศมีน โยบายสนับ สนุน การใช
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รถยนตไฟฟาเพื่อเปน การลดปริมาณคารบ อนไดออกไซด และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยบริษัทผลิตรถยนต
ไฟฟา Tesla มีแผนที่จะผลิตรถยนตไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก 80,000 คัน ในป 2016 เปน 500,000 คัน ในป
2018 ในขณะที่จีนมีแผนสงเสริมการใชรถยนตไฟฟาบนทองถนนกวา 5 ลานคัน ภายในป 2020 ดังนั้นจึง
คาดการณไดวาในป 2018 อุตสาหกรรรมยานยนตที่ใชไฟฟาจะทําใหความตองการลิเทียมเพิ่มมากขึ้น และ
อาจสงผลใหราคาลิเทียมในตลาดโลกสูงขึ้น
6.2 สถานการณความตองการใชลิเทียมในประเทศไทย
รัฐบาลไทยมีเปาหมายที่จะพัฒนาพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหเปน
ศูนยกลางการผลิตรถยนตไฟฟา และสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาเปนอุตสาหกรรมเปาหมายที่
จะไดรับการสงเสริมและไดรับสิทธิประโยชนดานการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หรือ BOI ทั้งดานภาษีนิติบุคคล และภาษีเครื่องจักร ซึ่งในขณะนี้คายรถยนตทั้งญี่ปุนและยุโรป ตางสนใจที่
จะเขามาขยายการลงทุนในไทย เชน บริษัท เมอรเซเดส – เบนซ ไดสรางโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนตไฟฟา
ที่สมุทรปราการ ซึ่งนับเปนโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนตไฟฟาของเมอรซีเดส – เบนซ แหงแรกในอาเซียน
ดวยเงินลงทุนประมาณ 100 ลานยูโร ซึ่งจะผลิตแบตเตอรี่ปอนใหกับรถยนตไฟฟาเมอรซีเดส – เบนซ ที่
ผลิต ในไทย การลงทุน ครั ้ง นี ้เ มอรเ ซเดส-เบนซ จะเปน ผู ถ า ยทอดความรู แ ละเทคโนโลยีด า นการผลิต
แบตเตอรี่ใหกับไทยทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทคูแขงอยาง บีเอ็มดับเบิลยู ก็มีแผนที่จะสรางโรงงานผลิตแบตเตอรี่
ที่จังหวัดระยองเชนกัน ในขณะที่โตโยตา มอเตอร บริษัทรถยนตรายใหญของญี่ปุน ตั้งเปาที่จะเริ่มผลิต
แบตเตอรี่ในไทยภายในป 2563 ในสวนของบริษัทสัญชาติไทยนั้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
ไดรวมกับบริษัทของไตหวันและจีน ลงทุนดานเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่สําหรับเก็บพลังงานไฟฟา และมี
แผนที่จะเปดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญในพื้นที่ EEC รวมถึงอยูระหวางการพัฒนารถยนตไฟฟาที่ผลิต
โดยฝมือคนไทย และเปนของคนไทย 100% เพื่อเปนการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนตของไทย ในขณะที่
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ หรือ GPSC รวมทุนในบริษัท 24M Technologies Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน ผูวิจัย และพัฒ นากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ป ระเภทลิเ ทีย ม-ไอออน มีแผนที่จ ะตั้ง
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมในไทยเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ไทยถือเปนประเทศผูผลิตรถยนตแถว
หนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนหนึ่งในกลุมผูนําดานการนํารถไฟฟาเขามาใชในภูมิภาคนี้
การผลิตแบตเตอรี่ในไทยจะชวยใหบริษัทเหลานี้ไดรับการลดหยอนภาษีและไดรับผลประโยชนอื่น ๆ ตาม
มาตรการจูงใจของภาครัฐ สําหรับการผลิตรถยนตไฟฟาไดมีการกําหนดใหคายรถยนตตองผลิตชิ้นสวนหลัก
ของรถอยางนอย 1 ชนิด รวมถึง มอเตอร และแบตเตอรี่ ตองมีการผลิตภายในประเทศไทย
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7. ขอเสนอแนะ
จากกระแสการอนุรักษพลังงานและแนวคิดพลังงานสะอาด ทําใหแรลิเทียมเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน มากขึ้น โดยเฉพาะในรูป แบบของอุป กรณไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งกระตุน ให
ภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวและมองหาพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพและราคาถูกลง แรลิเทียม ถือเปนวัตถุดิบ
สําคัญของภาคอุตสาหกรรมที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ผูผลิตรถยนตหลายยี่หอตางออกมาประกาศปรับแผนการผลิตมุงสูการผลิตรถยนต
ไฟฟา (Electric Vehicles : EV) ออกสูตลาดอยางเปนทางการ เชน เมอรเซเดส – เบนซ บีเอ็มดับเบิลยู
โตโยตา ฟอรด เทสลา เปนตน สงผลใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยาน
ยนตไฟฟามีอัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ลิเทียมจึงเปนวัตถุดิบสําคัญที่ตลาดมีความตองการ
เพิ่มมากขึ้น บริษัทขนาดใหญหลายแหงทั่วโลกตางใหความสนใจที่จะหาวิธีในการบริหารจัดการและจัดหา
แหลงวัตถุดิบแรลิเทียมเพื่อใชในอุตสาหกรรมดวยการเขาไปลงทุนในเหมืองแรลิเทียม ผูผลิตรถยนตรายใหญ
หลายรายไดทําสัญญาตกลงซื้อขายแรลิเ ทีย มระยะยาวกับ ผูผ ลิต เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่
สําหรับการลงทุนในธุรกิจเหมืองแรลิเทียมของประเทศไทยนั้น ปจจุบันบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd.
(BCPI) บริษัทยอยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดนําเงินลงทุนกวา 1,200 ลานบาท
เขาซื้อหุน บริษัท Lithium Americas Corp. (LAC) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโตรอนโต
ประเทศแคนาดา ดําเนินโครงการเหมืองแรลิเทียมที่อารเจนตินาและสหรัฐอเมริกา โดย BCPI มีสัดสวนการ
ถือหุนประมาณรอยละ 16 การลงทุนเขาซื้อหุนดังกลาว BCPI ตกลงที่จะใหเงินกูยืมแก LAC ในจํานวนไม
เกิน 80 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อเปนเงินลงทุนในการกอสรางและดําเนินการเกี่ยวกับเหมืองแรลิเทียม ที่
LAC ไดรับประทานบัตรการสํารวจและทําเหมืองในอารเจนตินา ทั้งนี้ BCPI จะไดสิทธิ์ในการซื้อผลผลิตแร
ลิเทียมและผลผลิตปุยโปแตช ซึ่งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต (By Product) ในจํานวนที่ตกลงกัน
เปนเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มตนการจําหนายเชิงพาณิชย
ดั้งนั้น จึงเปนโอกาสดีที่ผูประกอบการไทยจะตองใหความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของแร
ลิเ ทีย มในตลาดโลก และศึ ก ษาลู ท างการขยายฐานการค า การลงทุ น ในต า งประเทศ ซึ ่ง สอดคลอ งกับ
ยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลที่ตองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน หากผูประกอบการไทยมีศักยภาพ
ในการลงทุน หรือมีศักยภาพในการพัฒนาหุนสวนทางธุรกิจ สามารถรวมทุนกับเจาของเทคโนโลยีหรือนัก
ลงทุน ที ่ไ ปลงทุน ทํ า เหมือ งลิเ ทีย มในตา งประเทศได นา จะเปน โอกาสในการยกระดับ หรือ ขยายธุร กิจ
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สามารถสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จําเปนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S – Curve) เพื่อใหทันการณกับเทคโนโลยีในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และเปน การยกระดับ อุต สาหกรรมเปา หมายของไทยเพื ่อ เปน กลไกขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ เพื ่อ อนาคต
(New Engine of Growth) มุงสูการเติบโตในอุตสาหกรรม 4.0
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แหลงที่มาของขอมูล
https://www.bangchak.co.th/th/NewsPr/Detail
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https://www.dakotaminerals.com.au/lithium/lithium-supply-demand
https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/lithium-investing/lithiumproducing-countries
http://www.komchadluek.net/news/scoop/268142
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000026778
http://www.metalstech.net/market-outlook
http://www.miningglobal.com/top10/top-10-lithium-producers
https://www.mmthailand.com
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1490704586
http://www.solar-d.co.th/news
https://www.statista.com/statistics/451999/global-total-consumption-of-lithium
http://www.thaibizargen.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539887403&Ntype=1
https://www.thairath.co.th/content/893395
http://www.thansettakij.com/content/95327
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