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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดขึ้นในประเทศไทยกว่า 50 ปีแล้ว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับประเทศไทย 
เป็นอย่างมาก มีมูลค่าเป็นอันดับ 2 ของประเทศคิดเป็นร้อยละ 12 ของอุตสาหกรรมรวม รองจากอุตสาหกรรมอาหาร 
และเครื่องดื่ม สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศประมาณ 330,000 ล้านบาท มียอดการส่งออกกว่า 800,000 ล้านบาท สร้าง 
การจ้างงานภายในประเทศ 350,000 คน  

แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทยจะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเป็น
อันดับ 2 แต่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ล้วนแต่เป็นบริษัทข้ามชาติทั้งสิ้น และสําหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทย 
ยังต้องการการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติอยู่มาก และประเทศไทยไม่สามารถออกแบบและผลิตรถยนต์
ได้ด้วยตัวเอง ทําให้โอกาสในการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นไม่สามารถทําได้โดยง่าย 

ปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษมากขึ้น ราคา
พลังงานฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงปัญหาโลกร้อน ทําให้บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางดา้น
ยานยนต์ลดการใช้พลังงานฟอสซิล และใช้พลังงานแหล่งอื่นเพื่อใช้ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล เช่น เทคโนโลยี
ไฮบริดจ์ เทคโนโลยีรถไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง หรือแมแ้ต่รถไฟฟ้าพลังงานจากแบตเตอรี่ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแบ่งออกเป็นสองตลาด คือ ตลาดหลักซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย เป็นบริษัทข้ามชาติ
ทั้งหมด บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทย หรือถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสนับสนุนผู้ผลิต
รถยนต์ใน tier 1, 2 และ 3 ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตจากต่างประเทศ ส่วนตลาดอกีหนึง่
ตลาด คือ ตลาดเฉพาะทาง ซึ่งเป็นตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตและจําหน่ายรถยนต์เฉพาะ
ทาง เช่น รถโดยสาร รถใช้งานเกษตกรรม รถบรรทุกขนาดเล็ก เป็นต้น  ซึ่งตลาดนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
ชาวไทย ผลิตเพื่อขายภายในพื้นที่ ซึ่งมีคู่แข่งต่างชาติในตลาดน้อย และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้นําเทคโนโลยี
การออกแบบ การผลิต และวิศวกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต  

ด้วยความสําคัญและสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ดังข้างต้นนี้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสําคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรม จึงก่อตั้งโปรแกรมสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภายใต้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดเฉพาะทางให้มีความสามารถทางด้านการผลิต และออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า และ
รถบรรทุกอเนกประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของตลาดเฉพาะทางในอนาคต และสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การ
ออกแบบและวิศวกรรมสําหรับตลาดหลัก ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรักษาความเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของไทย 
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บทที่ 1 
ที่มาและความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเกิดขึ้นและพัฒนาในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 50 ปี จนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมนี้มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย
ประมาณ330,000 ล้านบาท  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของภาคอุตสาหกรรมรวมถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และมีสัดส่วนร้อยละ 
9.3 ของมูลค่า(ปี 2547)ส่งออกรวมโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.4 อุตสาหกรรมยานยนต์
ก่อให้เกิดการจ้างงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ก่อให้เกิดการจ้างงานจํานวน 350,000 คน ในปี 2553 ประเทศไทยผลิต
รถยนต์นั่งปริมาณมากถึงกว่า 1.65 ล้านคัน จําหน่ายในประเทศจํานวน 8 แสนคัน ส่งออกจํานวน 8.05 แสนคัน  
ประเทศไทยผลิตรถจักรยานยนต์จํานวน 2 ล้านคัน ส่งออกจํานวน 1.55 แสนคัน จําหน่ายในประเทศ 1.85 ล้านคัน 
และส่งออกในรูปแบบชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ไปประกอบต่างประเทศจํานวน 6.6 แสนชุด  ในปี 2553 สร้างมูลค่าการ
ส่งออกกว่า 7.8 แสนล้านบาท และมีมูลค่านําเข้า 4.5 แสนล้านบาท(สถาบันยานยนต์, 2553) รถยนต์นั่งส่วนใหญ่
ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขณะที่รถบรรทุกส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ชิลี และ
อินโดนีเซีย เป็นหลัก สําหรับรถจักรยานยนต์นั้น มีปริมาณการผลิตประมาณ 2  ล้านคันต่อปี มีการส่งออกไป
ต่างประเทศ 8 แสนคัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของการผลิต (สถาบันยานยนต์, 2553) โดยตลาดส่งออกที่สําคัญได้แก่ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม สหราชอาณาจักร และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกที่น้อยกว่า
สัดส่วนการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกสะท้อนว่า อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์มีการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศน้อยกว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์  

 
โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประกอบด้วย 
1. อุตสาหกรรมต้นน้ําซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมยาง

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นต้น 
2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 2 และ Tier 3 ประเภท Raw Materials หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท REM 

(Replacement Equipment Manufacturer) ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต Tier 1 หรือเป็น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อจําหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทน หรือผู้ผลิตที่สนับสนุนด้านการผลิต (Equipment 
Supplier) ซึ่งผู้ผลิตในกลุ่มนี้  อาจถูกจัดให้อยู่ใน Tier 1 ได้เช่นกันในบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งในจํานวนนี้มี
ผู้ผลิตมากกว่า 1,100 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการคนไทย (SMEs) 

3. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 ที่เป็น Direct OEM Supplier ซึ่ง เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ป้อนให้โรงงาน
ประกอบรถยนต์โดยตรง ชิ้นส่วนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมาตรฐานจะถูก
กําหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการในกลุ่ม Tier 1 มีทั้งสิ้น 709 ราย  แบ่งเป็น
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 287 ราย ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น 117 ราย, ผู้ประกอบการ
ร่วมระหว่างต่างชาติและคนไทย 68 ราย  และผู้ประกอบการคนไทย  354 ราย  โดยในจํานวน 709 
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รายนี้ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 386 ราย  ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 201 ราย  ที่เหลือเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนเพื่อการจําหน่ายทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

4. ผู้ประกอบรถยนต์ เป็นเจ้าของตราสินค้า และเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยมีผู้ประกอบรถยนต์ 
15 ราย โดยผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้และกําลังการผลิตประมาณร้อยละ 
70-80 โดยโตโยต้ามีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้มากที่สุด ประมาณร้อยละ 28.65 (จากการศึกษา TDRI) 
และมีปริมาณการผลิตยานยนต์สูงที่สุด (ภาพที่ 1.1) เช่นเดียวกับการผลิตจักรยานยนต์ มีผู้ผลิต
จักรยานยนต์ 7 รายใหญ่ โดยฮอนด้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 71.4 และยามาฮ่ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
23.1 (สถาบันยานยนต์ ข้อมูล ณ ม.ค. 2554) ผู้มีบทบาทในกลุ่มนี้เป็นบริษัทต่างชาติทั้งหมด โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น 
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      ภาพที่ 1.1 การผลิตยานยนต์จําแนกตามตราสินค้า (รวม 1.645 ล้านคัน)  
      ที่มา : สถาบันยานยนต ์
 

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้  
1. อุตสาหกรรมหลัก (Main Stream) ที่มีบริษัทข้ามชาติเป็นเจ้าของตราสินค้า เช่น โตโยต้า ฮอนด้า 

เป็นต้น โดยบริษัทข้ามชาติจะเป็นผู้กําหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ และรูปร่างของชิ้นงานแต่ละชิ้นให้กับผู้ผลิต
ชิ้นส่วน ซึ่งมีโครงสร้างดังรูป 

Vehicle Production by Brands 2012 
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ภาพที่ 1.2 แสดงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ตลาดหลัก 
ที่มา สถาบันยานยนต์ และ Sasin-team analysis, 2003 study  
  
 ในกลุ่มอุตสาหกรรมตลาดหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงมากภายในประเทศ เป็น
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบรถยนต์ข้ามชาติเป็นผู้กําหนดทิศทางการผลิตชิ้นส่วนของ Tier 1, 2 และ 3 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการชาวไทยเป็นผู้ทําการผลิตชิ้นส่วนให้เพื่อนําไปประกอบกันเป็นรถยนต์ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมตลาดหลักนี้ เป็นการยากที่ผู้ประกอบการชาวไทยจะเข้าไปมีบทบาทในการออกแบบและผลิตรถยนต์ 
เนื่องจากการผลิตต้องเป็นไปตามสภาพตลาดและการสั่งซื้อของกลุ่มลูกค้า ทําให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทย ต้องเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนจะต้องต่ําลง  
 สําหรับในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ สวทช. ใน SPA I (Strategic Planning Alliance : ปี 2549 – 2553) ได้
ดําเนินการร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบ และการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมผ่านทางโปรแกรมเทคโนโลยี
ยานยนต์ และได้มีผลงานที่ได้ออกไปพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรม อาทิเช่น 
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การพัฒนาโครงสร้างรถปิคอพัแบบลีมูซีน 

 

 
ภาพที่ 1.3 รถลีมูซีนที่ออกวางจําหน่าย โดยบริษทั ไทยรุ่ง ยเูนี่ยนคาร์ จํากดั 

จากการใช้งานรถยนต์ประเภทปิคอัพที่ต่างไปจากอดีตที่เน้นการใช้งานบรรทุกขนาดเล็กถึงกลาง มาเป็นการ
ใช้งานกึ่งอเนกประสงค์มากขึ้น รวมทั้งการเน้นใช้เป็นรถยนต์โดยสารที่เน้นความสบายในการขับขี่โดยสาร หรือแม้แต่
การพัฒนาเป็นรถสําหรับผู้บริหาร แบบ Limousine ที่เน้นเรื่องความสบายในการโดยสาร ซึ่งการพัฒนารถยนต์เพื่อ
การโดยสารที่มีพื้นฐานจากรถปิคอัพจําเป็นต้องมุ่งเน้นประเด็นสมรรถนะทางด้าน เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และ
ความกระด้าง (Noise, Vibration and Harshness, NVH) เพื่อพัฒนารถยนต์ปิคอัพพื้นฐานให้เป็นรถสําหรับผู้บริหาร 
แบบ Limousine  โดยเริ่มจากการดัดแปลงให้ตัวรถยนต์มีฐานล้อที่ยาวขึ้น 52.5 เซนติเมตร จากรถยนต์ที่จําหน่ายอยู่
เดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของที่นั่งส่วนกลาง  ซึ่งการดัดแปลงรถดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องศึกษา คือ ความแข็งแรงของ
โครงสร้างเฟรมคัสซีที่รองรับน้ําหนัก  การพัฒนาระบบรองรับช่วงล่าง  และการลดเสียงรบกวนในห้องโดยสาร  

 
การพัฒนาการขึ้นรูปตู้บรรทุกสินค้าจากวสัดุคอมโพสิต 

 
ภาพที่ 1.4 ตู้บรรทุกสินค้าผลิตจากวัสดุคอมโพสิต 



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (ฉบับร่าง)            หน้าที่ 8/25 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

โครงสร้างของตู้บรรทุกสินค้านั้นประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นคอมโพสิต และแผ่นแซนด์วิชที่มีผิวหน้า
ทําจากพอลิเมอร์คอมโพสิตและแกนกลางเป็นแผ่นรังผึ้งพลาสติกซึ่งการออกแบบจะใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการ
ทํานายพฤติกรรมและปรับปรุงโครงสร้างของตู้บรรทุกสินค้าโดยเงื่อนไขในการออกแบบจะอ้างอิงตามมาตรฐานที่ใช้ใน
การทดสอบตู้บรรทุกสินค้าขนส่งมาตรฐาน (Freight containers) ISO 1496-1 ผลสรุปของงานวิจัยนี้คือสามารถ
ออกแบบตู้บรรทุกสินค้าน้ําหนักเบาที่มีน้ําหนักน้อยกว่าตู้บรรทุกเหล็กประมาณ 2,105 kg หรือน้ําหนักลดลง 62.18 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับตู้บรรทุกเหล็กเดิมโดยที่ไม่สูญเสียคุณสมบัติในการรับภาระไป อีกทั้งยังทําการวิเคราะห์การ
ลดการต้านทานอากาศของรถบรรทุกเพิ่มเติมเข้าไปโดยศึกษาความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างหัวรถบรรทุกกับตู้
บรรทุกต่อค่าสัมประสิทธิ์การต้านทานอากาศซึ่งพบว่าค่าแรงต้านอากาศจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อระยะห่างระหว่างหัว
รถบรรทุกกับตู้บรรทุกมีค่าน้อยที่สุด และศึกษาอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเข้าไปคือแผ่นพับที่ติดเข้าด้านหลังตู้บรรทุกซึ่งพบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์การต้านทานอากาศของรถบรรทุกสินค้าลดลงอยู่ในช่วง 16.23 ถึง 20.91 เปอร์เซ็นต์ 
 

การนําเทคโนโลยี Drawbead มาประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปถังน้ํามันรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 ถงัน้ํามันรถกระบะที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยี Drawbead 
 

งานนี้ได้มุ่งเป้าไปที่วิธีการออกแบบแรงจับยึดวัสดุอย่างเหมาะสมในการผลิตชิ้นถังน้ํามันรถกระบะโดยการขึน้
รูปโลหะแผ่น การออกแบบ Drawbead ได้ถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาการขึ้นรูปชิ้นส่วนถังน้ํามันส่วนล่างที่ใช้ในรถ
กระบะเพื่อเป็น เพื่อการประมาณอย่างรวดเร็ว แบบจําลอง Drawbead แบบเส้นถูกนํามาใช้เพื่อหาความแข็งแรง 
Drawbead ที่เหมาะสมในกระบวนการขึ้นรูปที่สนใจ หลังจากนั้นรูปร่างของ Drawbead ก็สามารถหาได้จาก
แบบจําลองตัวแทน ถัดจากนั้นการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบเต็มกับแบบจําลอง Drawbead แบบเรขาคณิตจะถกู
นํามาใช้เพื่อตรวจสอบการออกแบบ เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะที่การปรับเปลี่ยนการออกแบบในแบบจําลอง Drawbead 
แบบเส้นทําได้ง่ายกว่า แต่ปรากฏการณ์บางอย่างสามารถพบเห็นได้เฉพาะกับแบบจําลอง Drawbead แบบเรขาคณิต
เต็มรูปแบบเท่านั้น จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้ทําให้เห็นว่าแนวทางการออกแบบที่ได้นี้น่าจะสามารถช่วยให้นัก
ออกแบบกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นมีการออกแบบการจับยึดโลหะแผ่นในการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ผ่านเทคโนโลยี
การคํานวณที่มีประสิทธิภาพ 
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การฉีดพลาสติกโดยใช้แก๊สชว่ยสําหรับชิ้นส่วน Grip Assist Handle 

 
ภาพที่ 1.6 ชิ้นส่วน Grip Assist Handle ที่ขึน้รูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้แก็สชว่ย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการนําเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบใช้ก๊าซช่วยและเทคโนโลยีการฉีดเสริมแรง(ฉีดหุ้ม, 

insert molding) เพื่อทําการขึ้นรูปชิ้นงาน Grip Assist Handle แบบผสมผสาน (Hybrid) Model 700P ที่ต้องการ
ความแข็งแรงและคงตัวในการประกอบกับชิ้นส่วนประตูรถยนต์บรรทุก โดยชิ้นงานจะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 20 
มิลลิเมตร เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเทคโนโลยีการฉีดได้มีมานานกว่า 30 ปี หากแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม  
ข้อจํากัดของเทคโนโลยีดังกล่าวคือในกรณีของชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 4 มิลลิเมตร หรือชิ้นงานที่มีส่วนเสริม
ความแข็งแรง (Rib) เมื่อทําการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ของชิ้นงานข้างต้น ผลที่ได้คือชิ้นงานมีรอยยุบ 
(Sink mark) และเสียรูปเนื่องจากการหดตัวของชิ้นงานที่หนา  เทคนิคที่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหานี้คือการฉีดแก๊ส
หรือโฟมเข้าไปในชั้นกลางของชิ้นงาน (Core) เพื่อไปดันส่วนที่มีการยุบตัวให้เรียบแนบผนังแม่พิมพ์ การที่จะสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบนี้ ต้องอาศัยการควบคุมเครื่องฉีดด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษ เช่นชุด
เครื่องมือกําเนิดแก๊สความดันสูง หัวฉีดหรือเข็มฉีดแก๊ส รวมถึงการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปและการ
ประกอบชิ้นส่วนด้วย   
 

อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตรถที่ประกอบเองด้วยตราสินค้า
ของคนไทยเอง เช่น กลุ่มผู้ประกอบรถโดยสาร รถใช้งานเกษตรกรรม (ไม่นับรวมรถบรรทุกขนาดใหญ่) ซึ่งเป็นการนํา
ชิ้นส่วนใหม่จากผู้ผลิต และชิ้นส่วนใช้แล้วมาประกอบกันเป็นรถเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ โดยมีโครงสร้างดังรูป 
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ภาพที่ 1.7 แสดงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ตลาดเฉพาะทาง 
 
 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางผู้ประกอบการผลิตรถบรรทุกและรถโดยสาร ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการชาวไทยที่ทําการผลิตและออกแบบด้วยประสบการณ์โดยการนําชิ้นส่วนเก่ามือสองจากต่างประเทศมา
ใช้ในการประกอบ เช่น เครื่องยนต์ เฟืองท้าย เกียร์ เพลา ระบบเบรกเป็นต้น แชสซีบางส่วน คานหน้า ระบบบังคับ
เลี้ยว เป็นต้น และใช้ชิ้นส่วนใหม่ที่ทําขึ้นมาจากประสบการณ์ เช่น ตัวถัง แชสซี อุปกรณ์ตบแต่งภายใน แอร์ มา
ประกอบรวมกันเป็นรถขึ้นมา เพื่อใช้ในการขนส่งและโดยสารภายในพื้นที่ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้การแข่งขันไม่สูงนัก และ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และเป็นกลุ่มที่ทางสวทช. ให้ความสําคัญในการผลักดันงานวิจัยเข้าไปสนับสนุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 สําหรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางนี้ สวทช. ใน SPA I (Strategic Planning Alliance : ปี 2549 – 
2553) ได้ดําเนินการร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบ และการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมผ่านทางโปรแกรม
เทคโนโลยียานยนต์ และได้มีผลงานที่ได้ออกไปพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรม อาทิเช่น 
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รถโดยสารไฟฟา้ขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดเล็กนี้เป็นรถโดยสารไฟฟ้าขนาด15 ที่นั่ง ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบส่งกําลัง ซึ่งมีประสิทธิภาพที่
สูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ทําให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องความร้อน  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิ
บรรยากาศโดยรอบ หรือแม้แต่การลดการสูญเปล่าของพลังงานขณะหยุดรถ  เนื่องจากรถไฟฟ้าจะไม่มีการใช้พลังงาน 
หากไม่มีการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้สําหรับขับเคล่ือนรถยนต์นี้ได้จากแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24 ลูก และใช้        
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดอีก 24 ลูกสําหรับระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในรถ โดยการชาร์จประจุไฟฟ้า 1 ครั้งจะ
วิ่งได้ไกล 60 กิโลเมตร และวิ่งได้เร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นทางเลือกสําหรับรถโดยสารในเมือง  

ระบบขับเคลื่อน เกียร ์high-low 

มิติภายนอก กวา้ง*ยาว*สูง(มม.) 2250*8500*3400 

ความยาวช่วงลอ้(มม.) 4200 mm 

ความกว้างชว่งล้อ หน้า/หลัง (มม.) 1800 mm 

ระยะต่ําสุดจากพื้น (มม.) 300 mm 

น้ําหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) 6500 kg 

น้ําหนักบรรทกุ(กก.) 2000 kg 

แชสซี แชสซีออกแบบสําหรับรถโดยสารไฟฟ้ารองรับแบตเตอรี ่

แบบมอเตอร ์ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 3 เฟส 

กําลังสูงสุด SAE Net [กิโลวัตต์ (แรงม้า) 50kw(67hp) 

ระบบพลังงาน แบตเตอรีต่ะกั่วกรด 

ระบบพวงมาลัย แร็คแอนพีเนียน 

ระบบเบรก ลมล้วน Full Air 

ระบบช่วงล่างหน้า ถุงลม+แหนบ 

ระบบช่วงล่างหลัง ถุงลม+แหนบ 

ยาง 700-16 

ล้อ 8.25R*16C 6 ล้อ 

ตารางที่ 1.1 แสดงรายละเอยีดข้อมูลทางเทคนิคของรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก 
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รถอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถใช้งานเกษตรกรรมหรือที่เรียกว่ารถอีแต๋นที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นรถที่ประกอบขึ้นจากโรงงานใน
ท้องถิ่นโดยใช้ชิ้นส่วนโครงฐานรถที่สําคัญและอะไหล่เก่ามือสองของที่ไม่ใช้งานแล้วจากต่างประเทศ เช่น ดุมล้อและ
ระบบเบรก เพลาหน้า ระบบบังคับเล้ียว เฟืองท้าย ระบบรองรับการสั่นสะเทือน เป็นต้น มาประกอบกันขึ้นเป็นรถ จึง
ทําให้รถบรรทุกเพื่อการเกษตรเป็นรถที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนได้ อีกทั้งไม่ได้ผ่านการออกแบบและ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม ทําให้รถบรรทุกเพื่อการเกษตรเป็นรถที่ไม่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้รถและถนน  

รถอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร เป็นรถที่เกิดขึ้นจากการประกอบของคณะวิจัย สวทช. เพื่อศึกษาชิ้นส่วน
ต่างๆและมุ่งเน้นการนําองค์ความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและผลิตอีแต๋นในแต่ละชิ้นส่วนหลัก
เพื่อนํามาประกอบกันให้เป็นรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยนําชิ้นส่วนที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งเป็น
ชิ้นส่วนใหม่ที่สามารถหาได้ง่ายมาผลิต ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในการใช้ชิ้นส่วนดังกล่าวในรถเพื่อความ
ปลอดภัยและสมรรถนะที่ดีที่สุด  

รถอเนกประสงค์เพื่อเกษตรกรของ สวทช. ใช้ชิ้นส่วน ช่วงล่าง แชสซี และ ซับแชสซีสําหรับวางเครื่อง ซึ่งทีม
วิจัยได้ออกแบบใหม่ขึ้นมาด้วยความรู้ทางระเบียบวิธีวิศวกรรม Finite Element ทําให้รถมีความแข็งแรงปลอดภัยใน
การขับขี่และบรรทุก จากการหักและบิดตัวของแชสซี และมีความส่ันสะเทือนที่เกิดจากการทํางานของเครื่องยนต์
ดีเซลลูกสูบเดียวน้อยลงอย่างมากเนื่องจากแยกซับแซสซีออกจากตัวแชสซีหลัก เพื่อลดการสั่นสะเทือน รวมถึงช่วงลา่ง
ในการรองรับน้ําหนักของตัวรถมีความเหมาะสมในการบรรทุกอย่างปลอดภัย สําหรับชิ้นส่วนที่ทาง สวทช. เห็นว่าไม่
สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ มีความจําเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเก่าจากต่างประเทศต่อไป เพื่อให้ราคาไม่สูงจนเกินไป
ประกอบด้วย ระบบเบรก ระบบส่งกําลังลัง เช่น เฟืองท้าย เป็นต้น แต่ผลงานจากการวิจัยสามารถช่วยในการเลือก
ชิ้นส่วนเหล่าที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานอย่างปลอดภัยได้ 
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ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหลังและเกียร์ธรรมดา 4 สปีด 

มิติภายนอก กวา้ง*ยาว*สูง(มม.) 2000*4500*2100 

ความยาวช่วงลอ้(มม.) 1,360 mm 

ความกว้างชว่งล้อ หน้า/หลัง (มม.) 2,500 mm 

ระยะต่ําสุดจากพื้น (มม.) 333 mm 

น้ําหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) 2,000 kg 

น้ําหนักบรรทกุ(กก.) 1,000 kg 

รุ่นเครื่องยนต ์ KUBOTA RT140+DI 

แบบเครื่องยนต ์ เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบระบายความร้อนด้วยน้าํ
พร้อมระบบ direct injection 

กําลังสูงสุด :กิโลวัตต์ (แรงม้า) 10.3kw(14Hp)/2400rpm 

ความจุถังน้ํามัน (ลิตร) 4 ลิตร 

น้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล/ไบโอดีเซล 

ระบบพวงมาลัย recirculating ball 

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5m 

ระบบเบรก ดรัมเบรก 4 ล้อพร้อมหมอ้ลมเบรก 

ระบบช่วงล่างหน้า แหนบและโช้คอัพทรงกระบอก 

ระบบช่วงล่างหลัง แหนบและโช้คอัพทรงกระบอก 

ยาง 700-16 

ล้อ 5.5F ขอบ 16" 4 ล้อ 

ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอยีดข้อมูลทางเทคนิคของรถอเนกประสงค์เพื่อเกษตรกรของ สวทช.
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บทที่ 2 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 

 ในสภาวะการที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่โลกของเรามีความร้อนมากขึ้น และ
ราคาน้ํามันที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ของโลก มีทิศทางที่จะลดการใช้พลังงาน
ฟอสซิลลงให้น้อยที่สุด เพื่อลดการเพิ่มมลภาวะทางอากาศ รวมถึงชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่นํามาใช้ผลิตรถยนต์ควรจะเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ด้วย ทําให้เทคโนโลยีของบริษัทลดยนต์ส่วนใหญ่ในระยะสั้นมุ่งเน้นพัฒนา
รถยนต์ไฮบริดจ์ หรือยานยนต์ลูกผสม ซึ่งมีการบริโภคพลังงานเชื้อเพลิงต่ําลง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีมอเตอรไ์ฟฟา้และ
แบตเตอรี่มาสนับสนุน แต่ในระยะยาวนั้น เทคโนโลยียานยนต์จะมุ่งไปสู่รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ ด้วยความสําคัญข้างต้นนี้ 
 

ในปี 2553  คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้
ร่วมกับสถาบันยานยนต์ จัดทํา Technology Roadmap ของประเทศโดยได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Drivers) ตลาด (Market) ผลิตภัณฑ์ (Product) เทคโนโลยี (Technology) การ
วิจัยและพัฒนา (R&D) และทรัพยากร (Resources) เข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่างๆ โดยได้ผลการจัดทํา Technology 
Roadmap ดังตาราง 2.1 
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ภาพที่ 2.1  แผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ที่มา : โครงการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (2553)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันยานยนต์



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (ฉบับร่าง)           หน้าที่ 16/25 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

จากแผนที่นําทางเทคโนโลยีข้างต้นนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เป้าหมาย (Targets) และการดําเนินการ (Actions) 
โดยแบ่งระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ช่วง คือ ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (4-7 ปี) และระยะยาว (8-10 ปี) 

เป้าหมาย (Target) 

 เป้าหมายแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ โครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry Structure) ระบบขับเคลื่อน 
(Automotive/Engine System) ชิ้นส่วนยานยนต์ (Components) และกระบวนการผลิต (Production) ซึ่งในแต่
ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry Structure) 

 เป้าหมายในระยะสั้นคือการพัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อคงสถานะของการเป็นผู้นําในการผลิต
ชิ้นส่วนของภูมิภาค รวมไปถึงการเสริมความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในลักษณะของ 
Localization R&D ส่วนเป้าหมายระยะกลางคือการต่อยอดจากการคงสถานะของการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของภูมิภาค
ไปสู่การขยายศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาในระดับของชิ้นส่วนยานยนต์ โดยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย (R&D Hub of Asia) สําหรับเป้าหมายในระยะยาวคือการเป็นผู้มีส่วนรวม
ในการออกแบบและพัฒนาระบบบางส่วนของรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Automotive System Design and 
Development) 

ระบบขับเคลื่อน (Automotive/Engine System) 

 ระบบสันดาปภายใน (ICE) ยังคงเป็นเครื่องยนต์ที่มีการใช้อยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีเครื่องยนต์ชนิดใหม่เข้ามา โดย
เครื่องยนต์ Hybrid จะเข้ามามีบทบาทเสริมมากขึ้นในช่วง 4-7 ปีข้างหน้า และรถไฟฟ้า (Electric Vehicle) จะเข้ามา
มีบทบาทในช่วง 8-10 ปีข้างหน้า 

 ชิ้นส่วนยานยนต์ (Components) 

 สําหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในการศึกษาครั้งนี้ได้เน้นที่ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ชิ้นส่วนภายนอก 
(Exterior) ชิ้นส่วนภายใน (Interior) ระบบเบรกและช่วงล่าง (Brake & Suspension) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic) 

1) ชิ้นส่วนภายนอก (Exterior) 

 ในช่วงระยะสั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องการวิจัยและพัฒนาทําให้วัสดุมีน้ําหนักเบา (Light Weight) โดย
ยังคงใช้วัสดุที่เป็นโลหะ (เหล็ก) เป็นหลัก แต่เน้นให้มีน้ําหนักน้อยลง แข็งแรงและสามารถดัดแปลงขึ้นรูปได้
หลากหลาย ส่วนระยะยาวนั้นจะมีการพัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) เพื่อทดแทนเหล็ก ซึ่งเน้นให้มีน้ําหนัก
เบา แข็งแรง ขึ้นรูปง่ายและราคาถูก สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
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2) ชิ้นส่วนภายใน (Interior) 

 ในช่วงระยะสั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องการใช้วัสดุน้ําหนักเบา (Light Weight) และเป็นวัสดุที่ปลอดจาก
สารต้องห้ามอย่างโลหะหนัก เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพในห้องโดยสาร ในระยะกลางจะเน้นการพัฒนาใช้ฉนวนกัน
ความร้อนและกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กและความร้อน (รองรับการควบคุมการทํางาน
ของรถยนต์ Hybrid และรถไฟฟ้าในอนาคต) ส่วนในระยะยาวจะเน้นที่การปรับสภาวะบรรยากาศในห้องโดยสารให้
เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภครายบุคคล (Personalized Atmosphere) 

3) ระบบเบรกและช่วงล่าง (Brake & Suspension) 

 ในช่วงระยะสั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องการทําให้วัสดุมีน้ําหนักเบา (Light Weight) ในระยะกลางจะเน้น
การพัฒนาใช้ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว และระบบกันสะเทือนที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (Brake by wire, 
Steering by wire, and sensor for shock absorber) และระบบเบรกที่ป้องกันการลื่นไถล (EDS: Electronic 
Differential Slippery) ส่วนระยะยาวผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องเน้นไปที่การผลิตเบรกทั้งระบบ (Module) โดยไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะชิ้นส่วนอีกต่อไป 

4) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 

 ในช่วงระยะสั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องการบูรณาการระบบซอฟแวร์ (Integrated Software) ที่เกี่ยวข้อง
กับTelemetric, Emergency Brake Warning, Adaptive Cruise Control, และ GPS Embedded ส่วนในระยะ
กลางจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่ลดหรือป้องกันการรบกวนของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC: Electromagnetic 
Compatibility) ส่วนระยะยาวจะเน้นที่การพัฒนาระบบรองรับการทํางานของมอเตอร์เป็นหลัก (Motor Driven: 
Motor/ Inverter/ Battery/ Management System) 

 การผลิต (Production) 

 ในระยะสั้นยังคงเน้นที่ QCDEE ซึ่งได้แก่การมุ่งเน้นคุณภาพของการบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
(Quality) การลดของเสีย (Cost) การจัดส่ง (Delivery) วิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ (Engineering) และคํานึงถึง
ส่ิงแวดล้อมที่จําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องและจริงจัง (Environment) ส่วนในระยะกลางจะมุ่งเน้นที่การออกแบบและ
ผลิตชิ้นส่วนที่สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีการนําระบบ Robotic Automation เข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนในระยะยาวควรมีการต่อยอดด้านการออกแบบจากที่เน้นในแต่ละชิ้นส่วนมา
เป็นระบบของยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วยหลายชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน 
 
 คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจรได้นําข้อมูลบางส่วนจาก Technology Roadmap นี้มาใช้ประกอบการ
วางแผนการดําเนินงานด้านยานยนต์ของสวทช. ดังต่อไปนี้ 
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1. เทคโนโลยีที่ได้จากการทํารถอเนกประสงค์เพื่อเกษตรกร 
จากการทําการค้นคว้าวิจัย และเก็บข้อมูลทางด้านยานยนต์อย่างต่อเนื่อง พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  

ขาดองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบระบบหลักๆของรถยนต์ ทําให้ทางคลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจรได้ให้
ความสําคัญกับปัญหานี้ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ในการออกแบบชิ้นส่วนหลักๆของรถยนต์ คลัสเตอร์ยานยนต์และ
การจราจรได้ผลักดันงานวิจัยระบบชิ้นส่วนยานยนต์ที่สําคัญในการออกแบบรถยนต์ด้วยกัน 5 ระบบ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการออกแบบรถยนต์ให้เกิดขึ้นในประเทศ และเพื่อสร้างความมั่นใจในองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น ทางคลัสเตอร์
ยานยนต์และการจราจร มีแนวคิดที่จะนําองค์ความรู้ที่ได้เหล่านี้มาประกอบกันเป็นรถยนต์ ในเบื้องต้นนี้ได้มุ่งเน้นไป
ยังรถใช้งานเกษตรกร หรือ รถอีแต๋น ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานด้านการเกษตร มีระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อน และไม่มีการ
แข่งขันจากบริษัทข้ามชาติ ทั้งอีกยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสากรรมรถใช้งานเกษตรกรรม รวมถึงสร้าง
ความปลอดภัยของผู้ใช้รถดังกล่าว โดยองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นนี้ประกอบด้วยองค์ความรู้จากระบบหลักในรถยนต์
ทั้งหมด 5 ระบบ ดังต่อไปนี้  

1.1.ระบบเฟืองท้ายและเพลาท้าย  
ในชิ้นส่วนระบบเฟืองท้ายและเพลา หลังจากได้ทําการวิจัย สวทช. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีลดการ

ส่ันสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ และการคํานวณเพื่อการออกแบบเฟืองท้าย เกียร์ และเพลา แต่ไม่สามารถหา
ผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ในประเทศได้ 

 
7:4

• 5.5681

• 2.9082

• 1.5583

• 1.0004

• 0.8145

39:8

 
ภาพที่ 2.2  ระบบเฟืองท้ายและเพลา 

1.2. แชสซ ี
สวทช. ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบแชสซี ที่สามารถผลิตได้จริง ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนและมี 

ความปลอดภัยสูง สําหรับการใช้งานในรถใช้งานเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 

 



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (ฉบับร่าง)           หน้าที่ 19/25 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 
               
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  ภาพแชสซีที่ถูกออกแบบโดยทีมวจิัย 
 

1.3. ระบบบังคับเล้ียว 
เนื่องจากระบบบังคับเล้ียวเป็นระบบพื้นฐานที่มีใช้งานในรถทุกคันอยู่แล้ว และชิ้นส่วนอะไหล่ก็สามารถหาซือ้

ได้ในตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วไป ทางทีมวิจัยเลือกออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนที่สําคัญ และเป็นต้นทุนสูง ซึ่งผล
สําหรับงานวิจัย คือ การออกแบบคานหน้า ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย และสามารถผลิต
เองได้ในประเทศ 

 
ภาพที่ 2.4  ภาพแสดงคานหนา้ที่ถกูออกแบบขึ้นใหม ่

 
1.4. ระบบรองรับการสั่นสะเทือน 
พัฒนารูปแบบการจําลองการตอบสนองของระบบ suspension ขณะที่มีการเร่ง การเบรก และการเคลื่อนที่

ผ่าน speed bump และทําการวิเคราะห์กระบวนการออกแบบแหนบ และหูแหนบสําหรับรถใช้งานเกษตรกรรม 
เพื่อให้สามารถเลือกชิ้นงานที่มีความใกล้เคียงมาใช้สําหรับรถได้  

 
 
 

Max./Min. DeformationMax./Min. Deformation

Max./Min. StressMax./Min. Stress
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ภาพที่ 2.5 ภาพการวิเคราะหแ์หนบสําหรับรถใชง้านเกษตรกรรม 
 

1.5. ระบบเบรกและดุมล้อ 
ได้มีการวิเคราะห์กระบวนการออกแบบ ระบบดรัมเบรกเพื่อใช้ในการออกแบบ และได้มีการจัดสร้างชุด

จําลองและทดสอบระบบเบรกสําหรับรถบรรทุกอเนกประสงค์ เพื่อตรวจวัดค่าตามความเป็นจริง โดยค่าที่ได้จะช่วย
ยืนยันความถูกต้องผลการคํานวณ  

 
 

2.  
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 ภาพรถทดสอบเบรก(ซ้าย) การจําลองชิ้นส่วนของดรัมเบรก 

 
1. เทคโนโลยทีี่ได้จากการทํารถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก 
จากการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิง มลพิษ และทิศทางงานวิจัยทางด้านยานยนต์ พบว่ารถใน

อนาคตมีแนวโน้มที่จะลดการใช้งานพลังงานฟอสซิลลง และหันมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้น สวทช. ใน SPAI จึงได้ดําเนนิการทาํ
การวิจัยการออกแบบและปรับปรุงรถโดยสาร ซึ่งเป็นรถที่ส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ในประเทศ และมีตลาดที่มีผู้ผลิต
เป็นของคนไทย ทางสวทช. มีความต้องการเข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตของรถในตลาดเฉพาะทางนี้ โดยใน 
SPAI ได้เริ่มพัฒนาการปรับปรุงระบบการขับเคล่ือนโดยถอดระบบเครื่องยนต์ออกและใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไป
ขับเคลื่อน โดยเทคโนโลยีและผลงานหลักที่ได้จากการทํางานวิจัยในเบื้องต้นนี้ คือ การออกแบบปรับปรุงระบบแชสซี 
เพื่อรองรับการวางแบตเตอรี่ตะกั่วกรดซึ่งมีน้ําหนักมากถึง 2 ตัน การออกแบบจัดเรียงแบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัย
และสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย โดยไม่กระทบถึงความแข็งแรงของแชสซีในการรับโหลด รวมถึงการคํานวณใน
การเลือกมอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ การเชื่อมต่อแบตเตอรี่หลายลูกเข้าด้วยกัน การคํานวณปริมาณแบตเตอรี่ที่
เหมาะสมโดยรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นใน SPAI นี้ ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในและตัวรถ
สามารถติดระบบปรับอากาศภายในรถได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 2.8 รถโดยสารไฟฟ้าของสวทช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 ภาพรวม diagram และการออกแบบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และการจดัวางแบตเตอรี ่
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

เป้าหมายและแผนการดําเนินงานเพื่อให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่งได้ดําเนินการมาตั่งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยใน
ปี 2549 – 2553 สวทช.ได้มีการดําเนินงานกลยุทธ์ภายใต้ Strategic Planning Alliance 1st Phase (SPAI) ในชื่อ 
โปรแกรมเทคโนโลยียานยนต์เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 
1. พัฒนาความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Stand Alone) อันจะนําไปสู่

ความสามารถในการพัฒนาชิ้นส่วนฐานโครงรถที่เป็นมาตรฐานของไทย และได้รับการถ่ายทอดสู่
ภาคเอกชน 

2. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการแก้ปัญหาและยกระดับความสามารถใน 
การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ 

 
และในปี 2554 – 2559 สวทช. ได้ดําเนินงานกลยุทธ์ภายใต้ Strategic Planning Alliance 2nd Phase 

(SPAII) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในชื่อ โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน และโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. โดยมีแผนการดําเนินงานที่พัฒนาให้สอดคล้อง
กับผลการจัดทํา Technology Roadmap ร่วมกับ สถาบันยานยนต์  
 

เป้าหมายของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้วางแผนงานสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อ

ตอบสนองเป้าหมายในระดับชาติ โดยใน SPA II (ปี 2554 – 2559) โปรแกรมฯ มีเป้าหมาย คือ “ในปี 2559 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถออกแบบชิ้นส่วนหลักของรถยนต์รวมทั้งระบบขับเคลื่อน อุปกรณ์เพิ่มความ
ปลอดภัยสําหรับรถไฟฟ้า ที่จําเป็นต่อการบรรทุกผู้โดยสารหรือสินค้าได้โดยปลอดภัย รวมถึงการออกแบบชิ้นส่วน
อื่นสําหรับรถประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” 
 ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับตลาดเฉพาะ ไม่แข่งขันกับตลาดหลัก  

เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมี 2 ตลาด คือ ตลาดหลักซึ่งเป็นตลาดของบริษัทข้ามชาติ 
ซึ่งเป็นการยากที่จะลงทุนพัฒนารถยนต์เพื่อแข่งขัน ดังนั้นทางสวทช. จึงมุ่งเน้นพัฒนาในตลาดเฉพาะ
ทาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้ลงทุนจากบริษัทข้ามชาติน้อยราย และเป็นตลาดที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นคนไทย 
โดยผลิตภัณฑ์ที่ทาง สวทช. มุ่งเน้นพัฒนามีด้วยกัน 3 ตลาด คือ  

 



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (ฉบับร่าง)           หน้าที่ 23/25 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 

 รถโดยสารไฟฟา้ 

ประเทศไทยมีการใช้งานรถขนส่งสาธารณะเป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นรถที่ผลิตใช้เอง
ในประเทศ ซึ่งในเบื้องต้น สวทช. สนับสนุนการวิจัยในการออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย และผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงในพื้นที่ที่สามารถควบคุม
ระยะทางและการจราจรได้ เช่น การบริการรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในการวิ่งใน
พื้นที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีการจราจร เป็นต้น  

 รถใช้งานเกษตรกรรม  

ประเทศไทยมีการใช้งานรถอีแต๋น เป็นจํานวนมาก และรถประเภทดังกล่าวถูกออกแบบจาก
ประสบการณ์และชิ้นส่วนเก่าจากต่างประเทศ ซึ่งทําให้มีความปลอดภัยที่ไม่สูงนัก และไม่
สามารถควบคุมคุณภาพได้ สวทช. ได้สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตรถใช้
งานเกษตรกรรม รวมถึงชิ้นส่วนหลักสําคัญในการทํารถใช้งานเกษตรกรรม เช่น แชสซี ซับแชส
ซี และคานหน้าเป็นต้น ใน SPAII นี้ สวทช. มีเป้าหมายในการผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
เกิดการนําไปใช้งานจริง ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ
เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดเฉพาะทาง 

 ชุดดัดแปลงรถยนต์เครื่องยนตสั์นดาปภายในเป็นรถยนต์ขับเคล่ือนไฟฟ้า พรอ้มระบบ
ควบคุมอิเลคทรอนิกส์ที่สําคัญในรถไฟฟ้า 

เนื่องจากในอนาคตพลังงานฟอสซิลจะมีราคาสูงขึ้น และด้วยมาตรการการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลดการปล่อยมลพิษเพื่อลดโลกร้อนจะมีความเข้มข้นขึ้น และประเทศไทยมีผู้ใช้รถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นจํานวนมาก ซึ่งในอนาคตรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาจะเป็นรถยนต์
ไฟฟ้าทั้งหมด แต่เนื่องจากราคารถใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทําให้ สวทช. และ กฟผ. ได้มองเห็น
ความสําคัญของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งมีอยู่มาก ที่มีความต้องการใน
การเปลี่ยนระบบการใช้พลังงานและระบบขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน มาเป็น
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% โดยใช้แบตเตอรี่ Li-ion ซึ่งในการวิจัยชุดดัดแปลงดังกล่าว 
และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ รวมถึงสมรรถนะในการขับขี่ยานยนต์ดังกล่าว สวทช. 
ยังให้การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา ระบบอิเลคทรอนิกส์ ต่างๆในรถยนต์ไฟฟ้า เช่น 
ระบบ BMS ระบบระบายความร้อนมอเตอร์ และแบตเตอรี่ ระบบ regenerative brake 
ระบบประสานงานควบคุม ECU เดิมในรถยนต์ รวมถึงการวางแบตเตอรี่ให้ได้ความปลอดภัย
สูงสุด และการออกแบบมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย เพื่อให้การ
ทํางานของรถยนต์ดัดแปลงดังกล่าวมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. เพิ่มประสิทธิภาพ/ความสามารถในการออกแบบและวิศวกรรมของผูผ้ลิตชิ้นส่วน   

เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลักเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่า 800,000 ล้านบาทต่อปี 
และมีผู้ประกอบการไทยจํานวนมาก เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier 1 , 2 และ 3 ซึ่งในการที่บริษัทรถยนต์
ข้ามชาติ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการนําเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วน
ใหม่ๆที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานในยานยนต์ตลอดเวลา ทําให้ผู้ประกอบการไทย ต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิตเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถรองรับการผลิต
ชิ้นส่วนที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทรถยนต์ข้ามชาติ ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความแข็งแกร่ง
มากขึ้น ใช้ความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น ทาง สวทช. จึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนวิจัยในการ
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 2 และ 3
ของไทยให้มีความสามารถมากขึ้น และยกระดับ Tier 1.5 ให้มีความสามารถมากขึ้นจนกลายเป็น Tier 
1 ในที่สุด เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลักของไทยมีความสามารถในการออกแบบและผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ได้ตามที่ผู้ผลิตข้ามชาติต้องการ เพื่อรักษาตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้มี
ความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  

 

แนวทางการดําเนินงาน 

สวทช. มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล โดยอาศัยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 
สวทช. และพันธมิตร ในการดําเนินงานวิจัย และผลักดันงานวิจัยภายใต้แผนงาน SPA II เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านทางโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้รถโดย
มุ่งเน้นรถโดยสารไฟฟ้า รถอเนกประสงค์ และปัญหาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ โดยค่ายรถยนต์ 
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ภาพที่ 4.1  แสดงกลไกการทํางานเพื่อสร้างเทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต ์

 

ผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะได้ในปี 2556 และ 2559 

• สามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มความสามารถของบุคลากรทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากการจัดทําความ
ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
ทําการวิจัยพัฒนาร่วมกันในการพัฒนายกระดับความสามารถในการผลิตและออกแบบสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในส่วนของ Main Stream และ Niche Market ของไทยให้มีความสามารถใน
การผลิตและออกแบบรถที่มีมาตรฐาน และทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยสามารถ
รักษาความสามารถความเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สําคัญของโลก และสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม 
Niche Market ของไทย ให้มีตลาดที่เติบโตเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ใช้ในประเทศ และต่างประเทศใน
อนาคต 

• ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสด้วยการพัฒนารถอเนกประสงค์เพื่อทดแทนรถอี
แต๋นทั่วไป ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้อง และ
ผลักดันเชิงนโยบายเพื่อทําให้เกิดการผลิตรถอเนกประสงค์เพื่อจําหน่ายจริงโดยภาคเอกชน  

 
  
 


