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ปรับทพัอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนไทย  
รับกระแส Smart Mobility สู่การผลติแห่งอนาคต  

พร้อมเปิดตัว “Automotive Summit 2019” 

 สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ  ร้ีด เทรดเด็กซ์ จัดใหญ่ “Automotive Summit 2019”ภายใต้แนวคิด 
“Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society” ในงานแมนูแฟกเจอร่ิง เอก็ซ์โป ระหว่างวันที่ 19-
20 มถุินายนนี ้ณ ไบเทค  

 พบกบัสุดยอดกูรูจากบริษทัช้ันน า อาท ิเกาหล ีญี่ปุ่ น ยุโรป อาเซียน ฯลฯ 

อุตสาหกรรมถือเป็นรากฐานส าคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี 
ดว้ยการเกิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรม ท าให้ภาครัฐไดมี้
การส่งเสริม 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่กเ็ป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีถูกก าหนดไว ้

การส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ จึงมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นปัจจัยก าหนดความส าเร็จเชิง
พาณิชยข์องอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่เพียงแต่สร้างอุปสงค์สืบเน่ืองไปยงัผูผ้ลิต แต่ยงัรวมถึงการเพิ่ม
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการพึ่งพิงพลงังาน
ฟอสซิล (Fossil) ซ่ึงเป็นเป้าประสงคห์ลกัของการด าเนินนโยบายส่งเสริมยานยนตส์มยัใหม่ ดงันั้นการ
พฒันาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยานยนต์สมยัใหม่จึงเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมของ
ประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยในปัจจุบนัเร่ิมมีแนวโนม้ดีข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 มียอด
การผลิตเติบโตจาก 1.95 ลา้นคนั ในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน 2.16 ลา้นคนัในปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น
การจ าหน่ายในประเทศจ านวน 1.05 ลา้นคนั และส่งออกจ านวน 1.1 ลา้นคนั ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 คาดว่า
ยอดการผลิตโดยรวมจะใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้จ านวนประมาณ 2.2 ลา้นคนั ซ่ึงแบ่งเป็นการจ าหน่ายใน 
 
ประเทศ 1.1 ลา้นคนั และมีปริมาณการส่งออก 1.1 ลา้นคนัเช่นกนั  โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 
พ.ศ. 2562 ด าเนินการผลิตไปแลว้จ านวน 711,700 คนั ซ่ึงมีปริมาณการเติบโตเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
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ในปีท่ีแลว้สูงกว่า 5.52% โดยจ าหน่ายในประเทศประมาณ 349,600 คนั เติบโตข้ึน 10.5% ส าหรับ
ปริมาณการส่งออก 4 เดือนท่ีผา่นมารวม 367,000 คนั ลดลง 0.25% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ 
เน่ืองจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย มีผลกระทบ
ค่อนขา้งมาก ส าหรับตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) นั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  มีแนวโนม้
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยปี พ.ศ. 2560 ยอดผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV)  รวม 8,900 คนั 
เพิ่มเป็น 25,200 คนัในปี พ.ศ. 2561 ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 น้ีคาดว่ายอดการผลิตจะเติบโตถึง 36,000 
คนั และในปี พ.ศ. 2563 ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) ยอดผลิตจะมากกวา่ 50,000 คนั 

การปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมรับ Smart Mobility ค่ายรถต่างๆ ไดมี้การเตรียมการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) เพื่อป้อนสู่ตลาด โดยปัจจุบนัมีค่ายรถท่ีไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมจาก
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผลิตรถไฮบริด (Hybrid, HEV) จ  านวน 4 ราย รถปลัก๊
อินไฮบริด (Plug-in Hybrid, PHEV) จ านวน 4 รายและรถไฟฟ้าพลงังานแบตเตอร่ี ( Battery Electric 
Vehicle, BEV ) จ านวน1 ราย รวมทั้งส้ิน 9 รายโดยมีก าลงัการผลิตรวมประมาณปีละ 500,000 คนั 
นบัเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งส้ินจ านวน 54,000 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีค่ายรถยนตท่ี์รอการอนุมติัการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตรถไฟฟ้าพลงังานแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle, BEV) อีกจ านวน 7 
ราย และการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า มีผูท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมแลว้ 5 ราย ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมตน้
ท าการผลิตไดต้ั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป อีกทั้งในปี พ.ศ. 2561 ไดมี้การติดตั้งสถานีอดัประจุไฟฟ้าส าหรับยาน
ยนตไ์ฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้กวา่ 400 แห่ง  

นอกจากการท่ี Smart Mobility เปล่ียนจากเคร่ืองยนตม์าเป็นระบบไฟฟ้าแลว้นั้น ยงัสามารถ
เช่ือมต่อ กบัสรรพส่ิงต่างๆ บนถนนได้ เช่น ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ รถยนต์กับคน รถยนต์กับ
สัญญาณจราจร รวมถึงระบบขบัข่ีอตัโนมติั ปัจจุบนัมีรถหลายยี่ห้อไดน้ าความล ้าหนา้เหล่าน้ีใส่ไวใ้น
รถยนตท่ี์ออกจ าหน่ายในปัจจุบนัอยูบ่า้งแลว้ เช่น ระบบครูสคอนโทรล (Cruise Control) ระบบเบรก
อตัโนมติั การควบคุมการล็อครถอตัโนมติัจากระยะไกล และการเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนท่ีผูข้บัข่ี
มาถึงตวัรถ เป็นตน้ 
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มาตรการเปล่ียนผา่นส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ส่ิงส าคญัคือการปรับตวัในดา้นการผลิต เช่น 
ช้ินส่วนท่ีใชร่้วมกนั อาทิ ตวัถงั เบรก อุปกรณ์ภายใน เบาะ อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ฯลฯ ตอ้งมีคุณสมบติั
จ าเพาะ (Spec) ท่ีแตกต่างกนั เช่น การใชว้สัดุท่ีมีน ้ าหนกัท่ีเบาในรถไฟฟ้า เพราะฉะนั้นผูผ้ลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ตอ้งมีการปรับตวัส าหรับกระบวนการผลิตท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี และมีการผลิต
ช้ินส่วนใหม่ๆ ส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มข้ึน เช่น แบตเตอร่ี มอเตอร์ ระบบการจดัการแบตเตอร่ี (Battery 
Management System, BMS) ระบบควบคุมการขบัข่ี (Drive Control Unit, DCU) อินเวอร์เตอร์ 
(Inverter) คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ฯลฯ  โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตน าประโยชน์ของ
เทคโนโลยรีะดบัสูง (Advanced Technology) ท่ีเก่ียวกบัระบบโรบอทติกส์ (Robotics) และ Automation 
มาใชก้บัเทคโนโลยกีารผลิตเพื่อเพิ่ม Productivity  

นายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
กล่าวว่า “ส าหรับแผนการสร้างมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ เช่น มาตรฐานเตา้รับ เตา้เสียบ และท่ีอยูร่ะหว่าง
การจดัท า คือ มาตรฐานตูช้าร์จ และมาตรฐานแบตเตอร่ี และอยูร่ะหว่างการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน
อ่ืนๆ เพื่อให้ครอบคลุมยานยนตส์มยัใหม่ นอกจากน้ีมีการสร้างศูนยท์ดสอบแบตเตอร่ียานยนตไ์ฟฟ้า
แห่งแรกของอาเซียน โดยตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ีเดียวกบั ศูนยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ 
(ATTRIC) อ  าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีการทดสอบสมรรถนะของแบตเตอร่ี ทดสอบ
ความปลอดภยัของแบตเตอร่ี และมีหอ้งทดสอบนิรภยัท่ีสามารถรองรับการลุกไหม ้หรือการระเบิดของ
แบตเตอร่ีจากการทดสอบไดอี้กดว้ย ซ่ึงคาดวา่ศนูยท์ดสอบฯ น้ี จะเปิดใหบ้ริการในปี พ.ศ. 2563”   

ดา้นการพฒันาบุคลากร สถาบนัยานยนตไ์ดจ้ดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Technology & Innovation Learning Center) เพื่อศึกษาและ
ถ่ายทอดขอ้มูล และองคค์วามรู้เก่ียวกบัยานยนต์สมยัใหม่ เช่น แบตเตอร่ี มอเตอร์ ระบบระบายความ
ร้อน วสัดุมวลเบาท่ีใช้กบัยานยนต์ ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวให้กบั
บุคลากรในวงการยานยนต ์ไม่วา่จะเป็นเร่ือง แบตเตอร่ี ยานยนตไ์ฟฟ้า การพฒันาผูป้ระกอบการในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดว้ยระบบการบริหารการผลิตต่างๆ  เช่น Lean Production System, Loss  
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Reduction Process และการน าเอาความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการผลิต คือ โรบอทติกส์ (Robotics) 
และ ระบบอตัโนมติั (Automation) เขา้มาเสริมความแขง็แกร่งในการผลิตใหก้บัผูป้ระกอบการ 

นายสุทธิศักดิ์   วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้ีด เทรดเด็กซ์ จ ากัด เผยถึงเทรนด์
เทคโนโลยกีารผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย กว่า 90 % เป็นการผลิตช้ินส่วนแบบเคร่ืองยนตแ์บบสันดาป 
ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัอยู่ในช่วงการเปล่ียนถ่ายไปสู่ยานยนตไ์ฮบริท และยานยนตส์มยัใหม่ตามล าดบั  โดย
ค่ายรถยนต์ต่างพร้อมจะปรับเปล่ียนโมเดลรถยนต์ไปตามเทรนด์น้ี  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการไทย มีการ
ปรับตวัทางดา้นเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับการผลิตและดีมานทท่ี์จะเกิดข้ึน จาก
ขอ้มูลน าเขา้เคร่ืองจกัรและช้ินส่วนในไตรมาศแรก ( ม.ค. – เม.ย.) ในปี 2561 มูลค่ากว่า 174,000 ลา้น
บาท เปรียบเทียบในปี 2562 มูลค่า 182,000 ลา้นบาท เติบโตข้ึนกวา่ 5 %    โดย 3 ประเทศหลกั ท่ีมีมูลค่า
การน าเขา้เคร่ืองจกัรสูงสุด คือ ญ่ีปุ่น, จีน และ เยอรมนั ตามล าดบั  

“แมนูแฟคเจอร่ิง เอก็ซ์โป 2019 ” มหกรรมเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยเีพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมสนบัสนุนระดบัอาเซียน กว่า 2,400  แบรนด ์จาก 46  ประเทศ เพื่อผูป้ระกอบการกา้ว
สู่การผลิตช้ินส่วนยานยนตส์มยัใหม่  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พบผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ใน Tier 
ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจต่อยอดองคค์วามรู้ในสัมมนาต่างๆ  

ทั้งน้ี สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษทั ร้ีด เทรดเด็กซ์ จ  ากดั เล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
ปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมรับ Smart Mobility จึงก าหนดใหมี้การจดังาน “Automotive Summit 2019” 
ภายใตแ้นวคิด “Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society” งานสัมมนาท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยียานยนตแ์ละแนวโน้มการพฒันา รวมถึงกฎระเบียบมาตรฐานและการทดสอบ โดยไดรั้บ
เกียรติจาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาถกฐา
พิเศษเร่ือง “How next generation mobility will change the Thailand Automotive Industry?” ซ่ึงภายใน
งานสัมมนาน้ีผู ้ประกอบการยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ รวมถึงนักอุตสาหกรรมชั้ นน าจาก
หลากหลายภูมิภาคจะมารวมตวักนัเพื่อรับทราบ แบ่งปันความรู้ ตลอดจนขอ้มูลอุตสาหกรรม จาก
หน่วยงานดา้นนโยบาย และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหวา่งผูบ้ริหาร ผูน้  า 
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ธุรกิจและผูผ้ลิต โดยหวัขอ้ส าคญัในงานสัมมนา Automotive Summit 2019 น้ีเนน้ไปท่ีเทคโนโลย ี 
ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared) และกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ อาทิ ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต ้ยโุรป อาเซียน นอกจากน้ียงัมีการอพัเดทเทคโนโลยกีารทดสอบและมาตรฐานและกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ACES รวมทั้งความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรม  

 


