
 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐    

     

 

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๓. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส กรรมการ 

๔. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๕. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๖. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๗. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๘. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๙. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๐. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๑. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๒. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๓. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๔. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายสรนิต ศิลธรรม 

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๓. นายปรเมธี  วิมลศิร ิ

๔. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ   

๖. นายลักษณ   วจนานวัช 

๗. นายอาชว   เตาลานนท  

๘. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๒ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๙. นายเจน นําชัยศิร ิ

๑๐. นายชาติศิร ิ โสภณพนิช  

๑๑. นายเทวินทร วงศวานิช 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นางวาร ี จันทรเนตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นายรวีภัทร ผุดผอง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. พันเอก กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นางจินดา  เอี่ยมพงษ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๕. นางสาวนภามาศ  จินะ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๖. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   

๗. นายบุญศิริ   วัฒนโรจนานิกร  บริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร จํากัด 

๘. นางณีรนุช กุลดิลก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๙. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๐. นายอังคาร  วงษดีไทย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ 

๑๑. นายไพรัช  ธัชยพงษ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  

๑๒. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

๑๓. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายวีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกลุ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาววารุณ ี ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพพิัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางจินตนา  ศิริสุนทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นายศรีเมฆ   ชาวโพงพาง สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางฐิตาภา  สมิตินนท สํานักงานกลาง สวทช. 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๓ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๒๙. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๓๓. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวกิ่งแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาววชิราภรณ วรพงศพัฒนา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นายณัฏฐวัชช  รุงเสถียรธร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 

๔๖. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๔๗. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๔๘. นางสาววรรณ ี ฉินศิริกุล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

วาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี          

เปนประธาน  ณ การทาอากาศยานอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือการสนับสนุน   การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมกับภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวม ๕๐ หนวยงาน 

ซึ่งการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation : 

EECi) ที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง จะชวยสงเสริมใหเกิดการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) รวมกันอยางเปนรูปธรรม นําไปสูการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม และใหเกิด

อุตสาหกรรมใหม (New Industry Development) และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรไทย ซึ่งจะรวมไป

ถึงการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และนําไปสูการพัฒนา

อุตสาหกรรม ๔.๐ ทั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการ



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๔ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

พัฒนาใหมีระบบนิเวศนนวัตกรรมที่สมบูรณ เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมที่มีความเขมขนของงานวิจัยและนวัตกรรม 

ตลอดจนการวิเคราะหทดสอบที่เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก    

อนึ่ง  นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. มีกําหนดจัดงานประชุมวิชาการ

ประจําป ๒๕๖๐ (NAC 2017) ภายใตหัวขอ “สวทช. ยุคใหม ตอบกลุม เปาหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 

(NSTDA 5.0 : Building Thailand Towards Sufficiency Economy) ระห ว างวันที่  ๒๙ มี นาคม ถึ งวั นที่  ๑ 

เมษายน ๒๕๖๐  ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี    

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๐๙.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญ กวทช. รวมรับเสด็จฯ ในวัน เวลาดังกลาว  ทั้งนี้  ประธานฯ ไดเชิญ กวทช. รวมโตะ

เสวยดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม 

กวทช. ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามีกรรมการแกไข 

จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ

๒๕๖๐    

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระที่ ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.๑  กลยุทธในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายณัฏฐวัชช รุ งเสถียรธร นักวิเคราะหอาวุโส ฝายบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย          

ไดนําเสนอสถานภาพและแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของ สวทช. ซึ่งในปจจุบัน 

อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟากําลังเติบโตมาก โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา คาดวาอีก    

๕ ป จะมีจํานวนยานยนตไฟฟาเพิ่มขึ้นอีก ๑๕ ลานคัน และในป ๒๕๗๐ ตลาดยานยนตไฟฟาจะมีมูลคาสูงถึง 

๗๓๑,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นนี้ สวนใหญมาจาก ๘ ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี นอรเวย เนเธอรแลนด จีน และญี่ปุน  คิดเปนปริมาณรอยละ ๘๕ ของยานยนตไฟฟา

ทั้งหมด เพราะประเทศเหลานี้มีโครงสรางพื้นฐานสําหรับยานยนตไฟฟาที่คอนขางพรอม แตประเทศอื่นๆ ยังไมมี

ความพรอมมากนัก จึงถือเปนโอกาสของประเทศไทยในการสงออกชิ้นสวนยานยนตไฟฟา เพราะจะมีความ

ตองการแบตเตอรีแพ็ค มอเตอร และชิ้นสวนอีกๆ ซึ่งประเทศไทยมีฐานผลิตชิ้นสวนอยูแลว และหากสามารถตอ

ยอดงานวิจัยและพัฒนาได อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาจะสามารถสรางการจางงานใหกับประเทศไทยไดอีกมาก 

ในป ๒๕๘๐ คาดการณวาจะมียานยนตไฟฟาทางบก อากาศ และน้ํา ใชแพรหลายมากขึ้น    

โดยอาจมีรถแท็กซี่และรถโดยสารวิ่งบริการในเมือง เพื่อลดการใชรถสวนตัว นอกจากนี้  รถไรคนขับจะถูกนําไปใช



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๕ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

อยางแพรหลายทั้งในดานการขนสงและการเกษตร ซึ่งจะกระทบตอสถานีบริการน้ํามันและสถานีประจุไฟฟา 

เพราะในอนาคตจะสามารถชารตแบตเตอรีไดเร็วและวิ่งไดไกลมากขึ้น นอกจากนั้น จะมีการใชพลังงานแสงอาทิตย 

ลม และคลื่นกับยานยนตไฟฟามากข้ึนซึ่งจะชวยลดมลพิษ  

ตลาดยานยนตไฟฟาในประเทศไทย แบงได ๕ กลุม ไดแก  

๑) รถโดยสาร ซึ่งขณะนี้มีการผลิตในประเทศแลว  

๒) รถยนตนั่ง ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการผลิตในประเทศ 

๓) รถมอเตอรไซค ซึ่งขณะนี้มีการผลิตในประเทศแลว  

๔) รถตุกตุก ซึ่งขณะนี้มีการผลิตในประเทศแลว  

๕) รถยนตเล็ก ซึ่งขณะนี้มีผูสนใจผลิต และอยูระหวางขออนุญาตจดทะเบียนกับกรมการขนสง 

ทางบก  

ตามแผนการสนับสนุนรถยนตไฟฟาของกระทรวงพลังงาน แบงออกเปน ๔ ระยะ ระยะแรก   

เริ่มจากการเตรียมความพรอมดานกฎหมายและโครงสรางพื้นฐาน ระยะที่ ๒ สงเสริมการวิจัยดานมอเตอรและ      

แบตเตอรี ระยะที่ ๓ ขยายผลใหเกิดการใชงานยานยนตไฟฟา ๑.๒ ลานคัน โดยตั้งเปาหมายในระยะที่ ๔ วา

รถยนตไฟฟาจะถูกนํามาใชทดแทนเครื่องยนตสันดาปภายในไดอยางสมบูรณในป ๒๕๗๙ โดยไมมีขอจํากัดการใชงาน    

แตอยางไรก็ตาม ยังคาดการณวา ณ ขณะนั้น จะยังคงมีการใชงานเครื่องยนตสันดาปภายในอยูบาง  

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดทําการศึกษาการสนับสนุนยานยนตไฟฟา โดยเห็นวาควรสงเสริมรถ

โดยสารไฟฟากอน เพราะมีคูแขงนอย โดยเนนการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นสวน ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี และ

โครงสรางน้ําหนักเบา  เมื่อวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (บีโอไอ) ไดมีการ

นําเสนอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเปดใหมีการสงเสริมการลงทุนผลิตรถยนตไฟฟา และชิ้นสวนของ

รถยนต โดยครอบคลุมประเภทกิจการ ไดแก การผลิตรถยนตไฟฟาแบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงาน

ไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle: HEV) การผลิตรถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric 

Vehicle: PHEV) การผลิตรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี (Battery Electric Vehicle: BEV) รถโดยสารไฟฟาแบบ

แบตเตอรี (BEV Bus) การผลิตชิ้นสวนสําคัญของรถยนตไฟฟา และกิจการสถานีอัดประจุไฟฟา ซึ่งจะไดรับสิทธิ

ประโยชนมากขึ้นตามเทคโนโลยีและจํานวนการใชชิ้นสวนที่ผลิตไดในประเทศ นอกจากนั้น กรมสรรพสามิตอยู

ระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีสรรสามิตในอัตราพิเศษ 

โดยรถยนตไฟฟาไฮบริด และรถยนตไฟฟาไฮบริดปลั๊กอิน จะลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากอัตราปกติลงกึ่งหนึ่ง 

และรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี จะลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากอัตราปกติเหลือรอยละ ๒ ทั้งนี้  มีเงื่อนไขวา

จะตองผานการอนุมัติโครงการจากบีโอไอ และมีการผลิตและใชแบตเตอรีในประเทศในปที่ ๕   

อยางไรก็ตาม การเกิดอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาจะเกิดผลกระทบกับผูประกอบการไทย    

กลุมผลิตชิ้นสวน ระบบสงกําลัง ถังน้ํามัน ทอไอเสีย ซึ่งเทคโนโลยีของผูประกอบการเหลานี้ สามารถนําไป

ประยุกตใชกับยานยนตไฟฟาไดบางสวน ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบนอย คือ กลุมโครงสราง และกระจก 

นอกจากนี้  ยังมีโอกาสที่ผูประกอบการไทยรายใหมจะเขามาสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาได เชน ผูผลิตระบบ

ไฟฟา สถานีอัดประจุไฟฟา และ ระบบสมองกลฝงตัว เปนตน  

จากขอจํากัดของการใชยานยนตไฟฟา เชน ประชาชนไมมั่นใจ ไมเขาใจเรื่องความปลอดภัย 

การดูแลรักษา ราคาของยานยนตไฟฟาที่ยังสูง ความไมเสถียรของเทคโนโลยีแบตเตอรี ระยะเวลาอัดประจุไฟฟานาน 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๖ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

จํานวนสถานียังมีนอย และรถยนตไฟฟายังมีใหเลือกนอยรุน สวทช. จึงไดเสนอแนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟา   

ในภาพรวมแตละดาน ดังนี้ 

๑) การเติบโตของตลาด อาจมีการออกมาตรการอุดหนุนทางการเงิน การลดภาษี การสราง

ตลาดภาครัฐ การสรางความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสิทธิพิเศษสําหรับผูใชยานยนต

ไฟฟา เปนตน 

๒) การเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาโดยเฉพาะรถโดยสารไฟฟา ซึ่งตองสรางความมั่นใจใหกับ

นักลงทุนในดานเทคโนโลยีดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และสรางเครือขายกับ

สถาบันวิจัยตางประเทศ รวมถึงการสรางทักษะแรงงานวิจัย โดยมีเทคโนโลยีที่สามารถ

พัฒนาเปนโจทยวิจัย เชน การกักเก็บพลังงานและบริการจัดการพลังงาน ระบบสงกําลังและ

มอเตอร การออกแบบโครงสรางน้ําหนักเบา และการใชพลังงานจากสิ่งแวดลอม เปนตน 

ในการนี้ สวทช. ขอนําเสนอบทบาทของ สวทช. ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 

โดยแบงเปน ๕ ดาน ไดแก  

๑) การชวยกําหนดมาตรฐานและการวิเคราะหทดสอบ โดยในระยะเวลาที่ผานมา สวทช.       

ไดสนับสนุนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ในการจัดทํามาตรฐาน

เกี่ยวกับยานยนตไฟฟา ๑๓ ฉบับ ปจจุบัน สวทช. มีหนวยงานที่ใหบริการทดสอบ ไดแก 

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ, ศูนยบริการ

ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม, ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 

และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ นอกจากนี้ สวทช. มีแผนที่จะลงทุนสรางศูนย

ทดสอบแบตเตอรี ภายใน ๔ ป 

๒) การวิจัยและพัฒนา ซึ่ง สวทช. มีงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรีแพ็ค โครงสราง

น้ําหนักเบา อิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร ระบบอัดประจุ และมอเตอรและระบบขับเคลื่อน 

ซึ่งที่ผานมา สวทช. มีการวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนตางๆ เปนชิ้นๆ แตถือไดวาเปนการสะสม

องคความรูตลอดหวงโซมูลคา 

๓) การพัฒนาบุคลากร โดยจัดทําหลักสูตรยานยนตรวมกับ TAIST Tokyo Tech และจะพัฒนา

หลักสูตรเนนดานยานยนต ไฟฟามากขึ้น และทํางานรวมกับโครงการ STEM ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มีการจัดทํา

ฐานขอมูลดานยานยนต และการสนับสนุนสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานยานยนตไฟฟา 

๔) การสรางความตระหนักและถายทอดองคความรู ซึ่งในปนี้ สวทช. จะประชาสัมพันธเพื่อให

ภาคอุตสาหกรรมทราบถึงบทบาทของ สวทช. เกี่ยวกับยานยนตไฟฟา เพื่อใหเกิดการทํางาน

รวมกันมากข้ึน   

๕) การสนับสนุนบริการพื้นฐาน ซึ่ง สวทช. มีบริการอื่นๆ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม   

ยานยนตไฟฟา เชน การใหบริการผูเชี่ยวชาญของ ITAP เงินกูดอกเบี้ยต่ํา บัญชีนวัตกรรม 

เปนตน 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๗ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาดังกลาวขางตน สวทช. จะตองพัฒนาความ

เชี่ยวชาญในแตละดานดวยการวิจัยและพัฒนา การรับถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อใหบริการวิเคราะห

ทดสอบ ชวยแกปญหา ใหคําปรึกษา ถายทอดองคความรู และสรางความตระหนักใหแกภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

และประชาชน จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะตอกลยุทธในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต

ไฟฟาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ในระยะ ๒ ปแรกของการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา มาตรการของบีโอไอ ไดผอนผัน

ใหมีการยกเวนอากรนําเขารถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรีสําเร็จรูป (CBU) เพื่อทดลองตลาด 

แตจํากัดโควตา ซึ่งบีโอไอจะตองคํานวณปริมาณโควตาใหมีความเหมาะสม 

๒. มีการคาดการณวาจะมีการเปลี่ยนมาใชยานยนตไฟฟาอยางรวดเร็ว แบบ exponential 

change ซึ่งอีกไมนานจะไมมีรถใชน้ํามัน ทั้งนี้ สิ่งที่ประเทศไทยพึงระวัง คือ ประเทศไทย 

ไมมีแหลงพลังงานคารบอนต่ําและไมมีมลพิษ ดังเชนประเทศอื่นที่ผลิตไฟฟาจากน้ําตก    

แตไทยผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง ถานหิน น้ํามันเตา แกสธรรมชาติ เปนหลัก ซึ่งการใชไฟฟา

ในยานยนตไฟฟาจะเพิ่มมลพิษในปริมาณใกลเคียงกับการใชน้ํามันสําหรับเครื่องยนต

สันดาปภายใน ซึ่งหากสามารถผลิตไฟฟาจากชีวมวลไดจะเปนประโยชนมาก 

๓. บทบาทของ สวทช. ในการสนับสนุนยานยนตไฟฟาทั้ ง ๕ ดาน มีความกวางและ

หลากหลายมากเกินไป อาจมีกําลังคนไมเพียงพอ และตองใชระยะเวลานาน จึงควร

พิจารณาเลือกชิ้นสวนที่ผูประกอบการไทยจะสามารถแขงขันและเขาไปอยูในตลาดโลกได 

เชน จากแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตไฟฟาของ สวทช. สวนใหญเปนงาน

วิศวกรรม ไมใชงานวิจัย ซึ่งหากจะเลือกทําวิจัยบางชิ้นสวน ตองพิจารณาวาหนวยงานใดใน 

สวทช. มีความพรอม เชน High efficiency induction motor ยังไมมีศูนยไหนทําวิจัย ซึ่ง

ที่ผานมา ศอ. ทําวิจัยเฉพาะ Switched reluctance motor (SRM) แตก็มีโอกาสในดาน

การตลาด เพราะผูประกอบการบางรายใชมอเตอรที่ผลิตในไทยทั้งหมด อยางไรก็ตาม 

เทคโนโลยี Induction motor มีการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยมากกวา ศอ. แต ศอ. ก็ทําวิจัย

ไดมากในดาน Driving control ดังนั้น สวทช. ควรตองเลือกวาจะทําชิ้นสวนไหน เชน ศอ. 

อาจศึกษา Electromagnetic motor หรือระบบปรับอากาศที่ไมกินพลังงานโดยใชวัสดุนา

โนมาเปนตัวดูด/คายไฟฟา ซึ่งตองมีกําลังคนมากพอท่ีจะทําวิจัยในเรื่องดังกลาว 

๔. สวทช. ควรศึกษาทบทวนสถานการณการวิจัยยานยนตไฟฟาในประเทศไทยทุกระบบ     

เพื่อดึงเอาสวนที่มีศักยภาพมาตอยอด    

๕. โจทยของภาคเอกชนขณะนี้ คือ ทําอยางไรจะรักษาอุตสาหกรรมยานยนตใหอยูในประเทศ

ไทยได  ซึ่งประเทศไทยนาจะยังพอมีศักยภาพดานโครงสราง แตยังขาดศักยภาพในเรื่อง    

แบตเตอรีแพ็ค  เพราะบริษัทรถยนตตองออกแบบแบตเตอรีแพ็ค เพื่อใหเขากับรถยนตของ

ตัวเอง จึงจะเกิดการลงทุนในการสรางโรงงานเอง ทั้งนี้  การลงทุนในโรงงานแบตเตอรี     

จะเกิดความคุมคา เมื่อสามารถใชในอุตสาหกรรมอื่นไดอีก หาก สวทช. มีความสามารถ    



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๘ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

ในการสรางศูนยทดสอบแบตเตอรีได จะชวยใหผูผลิตแบตเตอรีไมตองสงแบตเตอรีไป

ทดสอบที่ตางประเทศ 

๖. บีโอไอไดกําหนดใหผูผลิตยานยนตไฟฟาตองผลิตหรือซื้อชิ้นสวนในประเทศ ๑ ใน ๔ 

ชิ้นสวนหลัก ดังนั้น  สวทช. ควรเรงผลักดันงานวิจัยเขาสู  supply chain ในตลาด          

รถโดยสาร หรือรถตุกตุก ที่มีปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน อยางไรก็ตาม จากประสบการณ

การนําเขาและประกอบรถโดยสารไฟฟาของบริษัท ล็อกซเลย พบวา มีตนทุนคันละ ๑๒   

ลานบาท และรถตุกตุกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีประกอบใชเอง        

มีตนทุนคันละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมมีความคุมทุน ดังนั้น ภาครัฐตองใหเงินอุดหนุน       

หรือการทํารถดัดแปลงที่ใชโครงสรางน้ําหนักเบา โดยผูประกอบการไมจําเปนตองผลิตเอง

ทั้งหมด อาจเลือกบางชิ้นสวน แลวนํามาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถตอไปเรื่อยๆ 

ทั้งนี้  นโยบายของรัฐตองมีความตอเนื่องและจริงจัง โดยควรเชิญภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

มารวมหารือวาตองการใหภาครัฐสนับสนุนอะไร แลวจึงเริ่มพัฒนา มิเชนนั้นผูประกอบการไทย   

ก็จะทําไดเพียงการรับจางผลิต นอกจากนั้น ภาครัฐตองเรงประชาสัมพันธใหภาคเอกชนไทย

เขาถึงขอมูลงานวิจัยภาครัฐ และศักยภาพของผูที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนํางานวิจัยไปใช

ประโยชนใหมากขึ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระที่ ๔  เรื่องเพือ่พิจารณา 

๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่        

๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แตงตั้ง  

คณะกรรมการบริหาร ศน. โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  

เนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการตามคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๙ ดังกลาวขางตน ยังขาด

ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการงบประมาณ  ในการนี้ สวทช.  ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอนางพิมพร  โอวาสิทธิ์  

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ เพิ่มเติมอีก ๑ ทาน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการ  

ที่ไดแตงตั้งไวแลว ตามคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๙  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ งนางพิมพร  โอวาสิทธิ์   เปนกรรมการ            

ในคณะกรรมการบริหาร ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู   

ของคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งไวแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๙ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งนางพิมพร  โอวาสิทธิ์  เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารศนูยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ เพิ่มเติมอีก ๑ ทาน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการ  

ที่ไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้  ใหมีผลถัดจากวันที่ กวทช. มีมต ิ

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ   

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ 

๔/๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน   

๔ รายการ คือ (๑) แผนพับ NAC 2017 “สวทช. ยุคใหม ตอบกลุมเปาหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”       

(๒) สูจิบัตร NAC 2017 “สวทช. ยุคใหม ตอบกลุมเปาหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (๓) หนังสือ 25th 

Anniversary National Science and Technology Development Agency และ (๔) วารสารเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ ๘๔ : เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สวทช. มีขาวเดนประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๘ ขาว และขาวประเภทสื่อสิ่งพิมพ     

ในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๓ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ (รับรอง)                                      หนา ๑๐ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

วาระที่ เรื่อง มติท่ีประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  

 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ กลยุทธในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต

ไฟฟาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ที่ประชุมรับทราบและให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 ผพว.   

 ผอ. ฝายบริหารคลัสเตอร 

และโปรแกรมวิจัย 

๔.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ 

 เห็นชอบการแตงตั้งนางพิมพร  โอวาสิทธิ์     

เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร    

ศนูยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ เพิ่มเติมอีก    

๑ ทาน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการ     

ที่ไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้  ใหมีผลถัดจากวันที่ 

กวทช. มีมต ิ

 จัดทําคําสั่งฯ 

 เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

   

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  

ในวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 

๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธ ี

 ฝายเลขานุการฯ 

 


