
ผลการศึกษาผลการศึกษา

เรื่องเรื่อง

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                       

อิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทยอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

โดยโดย

ดรดร..พันธศกัดิ์พันธศกัดิ์    ศิศิริริรัชตพงษรัชตพงษ

รองผูอํานวยการรองผูอํานวยการ

ศูนยเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติศูนยเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ



หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ

1.1. ความเปนมาของโครงการความเปนมาของโครงการ
2. ตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก

3. สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

4. กลุมผลิตภัณฑเปาหมาย

5. แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ยานยนตในประเทศไทย

6. งานวิจัยของเนคเทคในดานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสยานยนต
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วัตถุประสงควัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโนมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ยานยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. เพื่อศึกษานโยบายของภาครัฐที่ผานมาในการใหการสนับสนุนและ       
ชวยเหลืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต

ในประเทศไทย 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
ยานยนตในประเทศไทย 
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ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

 เปนการศึกษาสถานภาพเบือ้งตนของอุตสาหกรรม
อเิล็กทรอนิกสยานยนต โดยรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต   
ชิ้นสวนไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสสาํหรับยานยนตที่เกีย่วของ
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยทาํการศึกษาในสวนทีเ่กี่ยวกบั
ผูประกอบการหรอืผูผลติชิ้นสวนเดมิ (Original 
Equipment  Manufacturer: OEM) และผูผลิตชิ้นสวน 
หรอือะไหลทดแทน (Replacement Equipment 
Manufacturer: REM) 

4



การศึกษาและเก็บขอมูลการศึกษาและเก็บขอมูล  

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

ขอมลูจากเอกสารและวารสารตางๆ เว็บไซต และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary data)  

สัมภาษณ  
 ผูประกอบการหรือผูผลิตยานยนต และกลุมอุตสาหกรรมผูประกอบการ  

หรือผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยานยนต รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ  

และเอกชนทีเ่กี่ยวของ 

จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏบิัติการ  
 ประชุมระดมสมอง ซึ่งผูเขารวมสัมมนาจะประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน  สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต  โดยผูเขารวมสัมมนาแสดง

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เพื่อนําขอมลูที่ไดจากการสัมมนามาใช

ประกอบการวิเคราะหวิจัย
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หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมาของโครงการ

2.2. ตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลกตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก
3. สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

4. กลุมผลิตภัณฑเปาหมาย

5. แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ยานยนตในประเทศไทย

6. งานวิจัยของเนคเทคในดานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสยานยนต
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ความหมายของความหมายของอิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกสยานยนตยานยนต  

7

อิเล็กทรอนกิสยานยนตโดยทั่วไปหมายถึง ระบบและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนกิสที่ฝงตัวในยานยนตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย   

และประสทิธิภาพในการขบัเคลื่อนของยานยนตหรืออาํนวย    

ความสะดวกแกผูขบัขี่และผูโดยสาร อิเล็กทรอนิกสยานยนต

มีตั้งแตชิ้นสวนที่ไมสลับซับซอนไปจนถึงระบบสมองกลฝงตัว 

(embedded system) ที่ประกอบดวยฮารดแวรและ

ซอฟตแวรซึง่มีหนาที่ควบคุมกลไกทีส่ําคัญของรถยนต

ที่มา: 2 Electronic : of, relating to, or utilizing devices constructed or working by the methods   
or principles of electronis; also : implemented on or by means of a computer (Merriam-Webster 
Dictionary)



ระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนต

ระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตที่มีการพัฒนาอยูในปจจุบัน 

แบงออกเปน 4 กลุมหลักๆ คือ 

1. ระบบควบคุมเครื่องยนตและการขับเคลื่อน (engine and power train 
control system)

2. ระบบอิเล็กทรอนิกสตัวถัง (body and chassis control system)

3. ระบบนิรภัย (safety control system)

4. ระบบสาระบันเทิง/โทรสนเทศ (infotainment system/telematics)
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  ประมาณการขนาดของตลาดอเิล็กทรอนิกสในรถยนตประมาณการขนาดของตลาดอเิล็กทรอนิกสในรถยนต
ของโลกของโลก    ปป  2002002 2 และและ  20072007

• ป 2002 มูลคาประมาณ 30.5 พันลานเหรยีญสหรัฐ
คาดวาป 2007 จะมีมูลคาถึง 43.8 พันลานเหรียญสหรฐั

• ตลาดหลักอยูที ่ญี่ปุน  อเมริกา และยุโรปตะวันตก 

ที่มา: Strategy Analytics (2003)) 9



  ประมาณการอัตราการขยายตัวของอุปกรณประมาณการอัตราการขยายตัวของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลกอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก

แยกตามประเภทแยกตามประเภท  ปป  คค..ศศ.. 20022002--2006 2006 
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ที่มา: The Hansen Report on Automotive Electronics (Nov. 2002)

• กลุม Safety ขยายตัว    
มากที่สุดโดยมี CAGR 
ระหวางป 2002-2006 
ประมาณ 12% 

• อุปกรณในกลุม Safety    
ที่นาสนใจ ไดแก ระบบ     
เตือนแรงดันลมยาง      
ระบบชวยการมองเหน็      
ในเวลากลางคืน             
ไฟสองสวางภายนอกแบบ  
ไดโอดเปลงแสง 
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หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมาของโครงการ

2. ตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก

3.3. สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสสถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ยานยนตในประเทศไทยยานยนตในประเทศไทย

4. กลุมผลิตภัณฑเปาหมาย

5. แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ยานยนตในประเทศไทย

6. งานวิจัยของเนคเทคในดานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสยานยนต

11



อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

สถานภาพ ...

ยังไมเกดิอุตสาหกรรมนีเ้กิดขึ้นอยางจริงจังในประเทศไทย สวนใหญเปนผูผลิต
อุปกรณไฟฟา

ผูที่เขามาเริ่มดําเนินการสวนใหญดําเนินการโดยชาวตางชาติหรือเปนการรวมทุน

โอกาสดี ...

ตลาดโลกตองการ  อีกทั้งตลาด REM ในประเทศมีขนาดใหญพอที่จะรองรับ
ผลิตภัณฑใหมๆ ดานอิเล็กทรอนกิสยานยนตโดยเฉพาะการทดแทนอุปกรณเดิม 
และอุปกรณตกแตงตางๆ

ไทยมีฐานดาน Mechanical part ซึ่งสามารถปรับตัวหรือรวมเขากับ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการขยายตัว

แตยังมปีญหา ...

ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบ การวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งวิศวกรทางดานอิเล็กทรอนิกสยานยนต

ขาดแคลนเครื่องมือหรือศูนยทดสอบคุณภาพสินคาตามมาตรฐานของตลาดหลัก
12



มูลคาการสงออกและนําเขาอปุกรณไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสมูลคาการสงออกและนําเขาอปุกรณไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส
สาํหรบัรถยนตในประเทศไทยสาํหรบัรถยนตในประเทศไทย  
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ที่มา: กรมศุลกากร (www.customs.go.th/Statistic)
 หมายเหตุ: ขอมูลป 2547 ประมาณการจากมูลคาครึ่งป
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มูลคาการสงออกอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมูลคาการสงออกอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                         
ในรถยนตที่สําคัญในรถยนตที่สําคัญ

หมายเหตุ: ขอมูลป 2547 ประมาณการจากมูลคาครึ่งป
ที่มา: กรมศุลกากร 14
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เครื่องกําเนิดไฟฟา (ไดดาโม, ไดชารจ)
ชุดสายไฟจุดระเบิด
เครื่องใหแสงสวางหรือสัญญาณ
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ป 2546 (พันบาท)

ชุดสายไฟจุดระเบิด  12,312,931

เครื่องใหแสงสวางหรอืสัญญาณ 2,336,642 

มอเตอรสตารท, ไดสตารท  1,524,984

เครื่องกําเนิดไฟฟา  597,663

จานจายไฟและคอยลจุดระเบิด 406,352

ป 2546 (พันบาท)

ชุดสายไฟจุดระเบิด  12,312,931

เครื่องใหแสงสวางหรอืสัญญาณ 2,336,642 

มอเตอรสตารท, ไดสตารท  1,524,984

เครื่องกําเนิดไฟฟา  597,663

จานจายไฟและคอยลจุดระเบิด 406,352
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มูลคาการนําเขาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมูลคาการนําเขาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในรถยนตที่สําคัญในรถยนตที่สําคัญ
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หวัเทียน

ป 2546 (พันบาท)
เครื่องใหแสงสวางหรอืสัญญาณ 734,120 
ชุดสายไฟจุดระเบิด  627,567
จานจายไฟและคอยลจุดระเบิด 406,352
มอเตอรสตารท, ไดสตารท  575,809
จานจายไฟและคอยลจุดระเบิด 475,229
หัวเทียน 231,921

ป 2546 (พันบาท)
เครื่องใหแสงสวางหรอืสัญญาณ 734,120 
ชุดสายไฟจุดระเบิด  627,567
จานจายไฟและคอยลจุดระเบิด 406,352
มอเตอรสตารท, ไดสตารท  575,809
จานจายไฟและคอยลจุดระเบิด 475,229
หัวเทียน 231,921หมายเหตุ: ขอมูลป 2547 ประมาณการจากมูลคาครึ่งป 

ที่มา: กรมศุลกากร
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จํานวนผูประกอบการดานไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสจํานวนผูประกอบการดานไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ((ที่ไดรบัการสงเสรมิจากที่ไดรบัการสงเสรมิจาก BOI BOI))

กลุม จํานวนผูประกอบการ (ราย)

  กลุมสายไฟและชุดสายไฟ 21

  กลุมหลอดไฟและเครื่องใหแสงสวาง 5

  กลุมอุปกรณเซนเซอร 6

  กลุม Alternator 4

  กลุม Starter Motor 3

  กลุม Relay, Transmission, Radiator 3

  กลุมแบตเตอรี่ 1

  กลุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น 15

รวม 58
ที่มา: คัดจากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ (www.boi.go.th) 
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SWOT SWOT อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต
ในประเทศไทยในประเทศไทย  

จุดแข็ง (Strength) 

 ไทยมีความเหมาะสมในเรื่องของทําเลที่ตั้ง และเปนศูนยกลางของประเทศใน    

แถบอาเซียน และยังเปนที่ตั้งฐานการผลิตหรือประกอบยานยนตที่สําคัญ 

 มีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ภาวะเศรษฐกิจและความมั่นคงดานการเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมของไทยที่ทําให   

ตางชาติใหความมั่นใจในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทย 

 ประเทศไทยเปนฐานทางการผลิตยานยนตทางดาน Mechanical Parts มากอน 

 ไทยมฐีานทาง Consumer Electrical Appliance และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมากอน 
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SWOT  SWOT  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ((ตอตอ))

จุดออน (Weakness)
 ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนในดานอิเล็กทรอนกิสยานยนตที่สามารถให 

ความรู และสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 

 ขาดนโยบายทีช่ัดเจน ตอเนื่อง และมาตรการสงเสริมที่เขมแข็งจากภาครัฐ 

 ขาดการสงเสริมและสนับสนุนดานการผลิตและการตลาดเพื่อการสงออกจาก     

ภาครัฐอยางจริงจัง 

 ประเทศไทยไมมีเทคโนโลยีเปนของตนเองสวนใหญตองอาศัยเทคโนโลยีจาก         

ตางประเทศ หากทําการผลิตขึ้นเองจะทําไดเฉพาะชิ้นสวนทีใ่ชเทคโนโลยีไม    

ซับซอนมาก 

 ศูนยทดสอบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสยานยนตยังไมเพียงพอตอความตองการ  

ของผูประกอบการหรือยังไมมปีระสิทธิภาพ และไมสามารถทําการทดสอบได  

มาตรฐานตามที่บริษัทผูผลิตยานยนตตองการหรือตามมาตรฐานโลก 

 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรูความสามารถทางดานการวิจัยพัฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งการผลิตอยางครบวงจรโดยเฉพาะทางดานอิเล็กทรอนิกส

 ขาดอุตสาหกรรมพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ 18



SWOT SWOT อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ((ตอตอ))

โอกาส (Opportunities)

 บางผลิตภัณฑสามารถเขาแขงขันได เชน Accessories Intelligent Transportation  

System (ITS) เพราะมีความแตกตางหรือสรางความหลากหลายไดสูงโดยใช

เทคโนโลย ีEmbedded System
 การเปดตลาด REM ในสวนของผลิตภัณฑที่ไทยมีศักยภาพ เชน CDI Accessories 

และสัญญาณกันขโมย และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในรถยนต เปนตน

 บริษัทที่มีเทคโนโลยีในตางประเทศจะมีการยายฐานการผลิตตามบริษัทแม หรือบริษัท 

ผูผลิตยานยนตมาลงทุนในประเทศไทย ทําใหไทยเปนกลายศูนยกลางที่พรอมในเรื่อง  

ของการผลิตชิ้นสวน
 การเปดเสรีทางดานการคา เชน AFTA  ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน      

ยานยนตมีตลาดกวางขึ้นและโอกาสในการขยายตัวมากขึ้น   
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SWOT SWOT อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต  
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ((ตอตอ))

ภัยคุกคาม (Threat)

 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย สวนใหญหรือ

เกือบทั้งหมดจะเปนการลงทุนจากตางประเทศหรือจากบริษัทแมจากตางประเทศ 

 ไทยไมไดถูกมองเปนฐานการผลิตทางดานอิเล็กทรอนกิสยานยนต 

 การทดสอบคุณภาพชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสยานยนตในตลาดตางประเทศที่เขมงวด    

 ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา สวนมากเปนการผลิตตาม Specification จากบริษัทแม   

ซึ่งไมสามารถดัดแปลงไดมากนัก 
 การกีดกันทางการคาในดานมาตรการที่มิใชภาษี และมาตรการทางดานภาษีจาก

ประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชียดวยกัน 

ตลาด OEM ในประเทศคอนขางปด
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หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมาของโครงการ

2. ตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก

3. สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

4.4. กลุมผลิตภัณฑเปาหมายกลุมผลิตภัณฑเปาหมาย
5. แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ยานยนตในประเทศไทย

6. งานวิจัยของเนคเทคในดานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสยานยนต
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เปาหมายการพฒันาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสยานยนตเปาหมายการพฒันาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสยานยนต          
ในประเทศไทยในประเทศไทย  

1. กลุมซอฟตแวรสมองกลฝงตว ( Embedded Software) 

2. กลุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสื่อสารบันเทิง และเสริมความปลอดภัย 

2.1 กลุมอุปกรณอํานวยความสะดวกและการสื่อสาร ไดแก 

- อุปกรณเพื่อความบันเทิง (Multimedia entertainment) 

- อุปกรณสารสนเทศ (Information) ไดแก อุปกรณเกี่ยวกับระบบ         

เทเลแมติกส (Telematics) และอุปกรณระบบการนําทางผานการสั่งงาน   

ดวยเสียง (Nevigator) 

2.2 กลุมอุปกรณเซนเซอรสําหรับเสริมระบบความปลอดภัยในการขับขี่ และ     

การอํานวยความสะดวก (sensor for security and comfortable)        

3. กลุมอุปกรณเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทางเลือก 
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ระบบระบบ//อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อการผลิต      
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ในระยะในระยะ 3  3 --5 5 ปป  ((ตอตอ))

+  มีความตองการเพื่อใชเปน 
ระบบควบคุมในอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสตางๆ 

+ มีบุคลากรที่มีความสามารถ 
และสมาคมที่พรอมใหการ
สนับสนุน

- ปญหาการเขาสูหวงโซการผลิต 
(supply chain) เปนไปไดยาก

1.1 Embedded software
1.2 การอบรมบุคลากรและ 

การถายทอดความรู
ดาน Embedded 
Software

1. ระบบซอฟตแวร

ปจจัยที่สําคัญเปาหมายระบบ

23



+ ความตองการมีมากและ
ตลาดมีพรอมแลว

+ เปนอุปกรณที่ไมตองใช   
เทคโนโลยีและการผลิตสูง
มากนัก 

- มีคูแขงที่สําคัญคือจีน

+ ความตองการมีแนวโนมเพิ่ขึ้น 
+ ไทยมีผูผลิตกลุมอุปกรณ   
ไฟฟาอยูมากซึ ่งสามารถขยาย 
ฐานออกไปสูอุปกรณที่มีการ 
นําอิเลก็ทรอนิกสมาประกอบ

- ขาดระบบการทดสอบที่ดี

2.1.1 อุปกรณเพื่อความ
บันเทิง 
2.1.2 อุปกรณสารสนเทศ   

และเทเลแมติกส 

2.2.1 ชุดเซนเซอรเพื่อเสริม 
ความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในรถยนต

2.2.2 ชุดอุปกรณไฟฟา/
โคมไฟเพื่อชวยใน
การมองเห็น 

2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2.1. กลุมอปุกรณ 
อํานวยความสะดวก
และการสื่อสาร 

2.2. กลุมอปุกรณ 
เพื่อเสริมความ  
ปลอดภัยในการขับขี่

ปจจัยที่สําคัญเปาหมายระบบ

ระบบระบบ//อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อการผลิต      
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ในระยะในระยะ 3  3 --5 5 ปป  ((ตอตอ))
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ระบบระบบ//อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อการผลิต      
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ในระยะในระยะ 3  3 --5 5 ปป    ((ตอตอ))

+ ปริมาณน้ํามันลดลงความ
ตองการพลังงานรูปอื่นมา 
ทดแทน หรือทําใหประหยัด
น้ํามันมีมากขึน้ 

-  ราคานําเขาอุปกรณประหยัด
พลังงานและอปุกรณสําหรับ
รถไฟฟาลูกผสม/รถไฟฟา
ยังมีราคาแพง

-  เทคโนโลยยีังตองการพัฒนา
ใหดีขึน้ 

3.1 ชุดประหยัดพลังงาน
หรือพลังงานทางเลือก

3.2 ชุดรถไฟฟาหรือ
รถไฟฟาลกูผสม 

3. อุปกรณสนับสนุน
การประหยัด
พลังงาน/พลังงาน
ทางเลือก 

ปจจัยที่สําคัญเปาหมายระบบ
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หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมาของโครงการ

2. ตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก

3. สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

4. กลุมผลิตภัณฑเปาหมาย

5.5. แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสยานยนตอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสยานยนต
ในประเทศไทยในประเทศไทย

6. งานวิจัยของเนคเทคในดานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสยานยนต
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มาตรการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตมาตรการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต
ในประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ((ตอตอ))

- ผลิตบุคลากรและวาง     
พื้นฐานความรูดานเทคโนโลยี 
ชั้นสูงใหกับบุคลากร

- พัฒนาฝมือแรงงาน

- สงเสริมดานการวิจัยและ
พัฒนา การผลิต  ออกแบบ

- พัฒนาความรูดานภาษา

- กําหนดเปาหมายผลิตภัณฑ
และเทคโนโลยีที่จะดําเนิน-
การพัฒนารวมกัน

- สนับสนุนลูทางการตลาด

- สราง consortium 

- สรางความรวมมือดาน    
การวิจัยระหวางภาครัฐและ
เอกชน

แนวทางการดําเนินการ หนวยงานที่รับผดิชอบ มาตรการ

- สถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีบุคลากรที่มี
ความรูและเชีย่วชาญทางดานอิเลก็ทรอนิกส
ยานยนต เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- สถาบันยานยนต

- สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส                  
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาบคุลากร 

- หนวยงานภาครัฐ เชน สถาบันยานยนต 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนกิส

- หนวยงานภาคเอกชน เชน ผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตและอิเล็กทรอนกิสทรอนกิส     
ยานยนต ผูประกอบยานยนต 

- สถาบันการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลยั
และอาชวีศึกษา 

1. การสงเสริมใหเกดิ      
การเชื่อมโยงของ
วสิาหกิจสาํหรบั
อิเลก็ทรอนิกส     
ยานยนตในรูปแบบ
ของคลสัเตอร 
(Cluster)
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- การใหสิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีแกผูประกอบการ

- ใหสิทธิประโยชนดานภาษีใน  
การนําเขาเครื่องจักร/วัตถุดิบ 

- ใหการสนับสนุนแหลงเงินทุน

- เปดโอกาสและสนับสนุน              
ผูประกอบการรายใหม

- จัดทําโครงการ (Pilot Project)

เพื่อสรางผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปน
การลดความเสี่ยงและสรางความ
เชื่อมั่นใหกับภาคเอกชน

- จัดสรรทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

แนวทางการดําเนินการ หนวยงานที่รับผดิชอบ มาตรการ

- BOI

- SIPA

- Software Park

- กรมสงเสริมการสงออก กระทรวง
พาณิชย

4. การสนับสนุน   

การลงทุน

- ศูนยวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน    
(ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิส และ         
ผูประกอบยานยนต)

- สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส

- สถาบันการศึกษา 

- NECTEC

- MTEC

3. การวิจัยและพัฒนา 

มาตรการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตมาตรการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนต
ในประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมาของโครงการ

2. ตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตของโลก

3. สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย

4. กลุมผลิตภัณฑเปาหมาย

5. แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ยานยนตในประเทศไทย

6.6. งานวิจยัของเนคเทคในดานที่งานวิจยัของเนคเทคในดานที่
เกี่ยวกบัอิเล็กทรอนิกสยานยนตเกี่ยวกบัอิเล็กทรอนิกสยานยนต
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กิจกรรมการวิจยัของเนคเทคดานอเิล็กทรอนิกสยานยนตกิจกรรมการวิจยัของเนคเทคดานอเิล็กทรอนิกสยานยนต  

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการในปจจุบัน 

โครงการ NGV conversion kit 

โครงการ CDI (Capacity Discharge Ignition)

โครงการระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง

โครงการเพื่อการวิจัยในอนาคต 

วิจัยและพัฒนาซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

งานวิจัยดานเครื่องกลไฟฟาจุลภาค (MEMS) และเซ็นเซอร 
(sensor)

งานวิจัยดานการออกแบบวงจร FPGA

ระบบขนสงอัจฉริยะ (ITS) 
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โครงการวจิัยโครงการวจิัย  อปุกรณดัดแปลงสาํหรบัยานยนตกาซธรรมชาติอปุกรณดัดแปลงสาํหรบัยานยนตกาซธรรมชาติ  
(CNG conversion Kit)(CNG conversion Kit)

โครงการวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการ ระหวาง NECTEC รวมกับ MTEC และภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อตอบสนองวาระเรงดวนแหงชาติ 

เรื่องวิกฤติพลังงานน้ํามนั เนนงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ

และประชาชน และดําเนินการภายใตยทุธศาสตการเพิ่มศักยภาพการแขงขนัของประเทศ 

และยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศ

NECTEC เปนผูรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาระบบควบคุมอิเล็กทรอนกิส  (ECU)       

พรอมกับซอฟทแวรตรวจสอบและวิเคราะหระบบ

MTEC เปนผูรับผิดชอบหลักทางดานอุปกรณกาซ (High pressure equipment) และ   

ถังบรรจุกาซแรงดันสูง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูมีประสบการณในดานยานยนตกาซธรรมชาติเปนเวลา

นาน และเปนผูไดรับมอบอํานาจจากกรมการขนสงทางบก ในการ ตรวจสอบ  

เชิงวิศวกรรม ใหกับยานยนตดัดแปลงเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ
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แสดงการทาํงานของอปุกรณดัดแปลงสาํหรบัยานยนตแสดงการทาํงานของอปุกรณดัดแปลงสาํหรบัยานยนต
กาซธรรมชาติกาซธรรมชาติ  ((CNG conversion KitCNG conversion Kit) ) 



โครงการโครงการ CDI  CDI (Capacity Discharge Ignition)(Capacity Discharge Ignition)

เนคเทคไดพฒันาตนแบบระบบจุดระเบิดดวยตัวเก็บประจุ (capacitor 

discharge ignition) สําหรับเครื่องยนตรถจักรยานยนตสําเร็จและได 

ถายทอดเทคโนโลยีใหเอกชนไปดําเนินการผลิตแลวในลักษณะ OEM 

ขณะนี้กําลังดําเนินการวิจัยในระยะตอไปเพื่อปรับปรุงสมรรถนะใหสูงขึ้น

ขณะนี้ตนแบบ CDI ซึ่งพัฒนาโดยโครงการฯ พัฒนาขึ้นมาสองรุน

โดยอยูในระหวางการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรทั้งสองรุน และอยูในระหวาง

การทดสอบรวมกับบริษัทผูผลิตจักรยานยนตไทเกอร

33ตนแบบ CDI
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 เนคเทคไดทําการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการอานและวิเคราะหขอมูลจาก 

ECU โดยซอฟทแวรนี้ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งแบบ PC Notebook 

Palm และ pocket PC  โดยจะสามารถถายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนานี้    

ไปสูประชาชนโดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพชางยนต นักศกึษาวิชาชีพเครื่องยนต 

 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

การพัฒนาขั้นตอไป 

Version 1.12 ซอฟทแวรแสดงผลการทํางานของเครื่องยนต ดวย Pocket PC

Version 1.13 ซอฟทแวรแสดงผลการทํางานของเครื่องยนต ดวย PALM

Version 1.2  ซอฟทแวรวิเคราะห (analyze) การทํางานของเครื่องยนต

โปรแกรมสําหรับการอานและวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมสําหรับการอานและวิเคราะหขอมูลจาก ECU  ECU 
(On Board Diagnostic: OBD)(On Board Diagnostic: OBD)



ซอฟทแวรแสดงผลการทํางานของ
เครื่องยนต (version 1.0) หนาที่ 
ดึงขอมูลจาก ECU ผาน OBD II 
มาแสดงผลบนคอมพิวเตอร (PC) 35

 การทดสอบอานคากับรถยนต Toyota รุน Collora 1.6

ภาพแสดงผลการทํางานภาพแสดงผลการทํางาน
On Board Diagnostic: OBDOn Board Diagnostic: OBD
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สําหรับทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องยนต รวมถึงมลสารจากการ

เผาไหมของเครื่องยนต ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก และ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยจะมุงเนนใหบริการทดสอบเครื่องยนตหรือ     

รถยนตที่ไดรับการดัดแปลงหรือติดตัง้ชุดตนแบบที่ไดรับการวิจัยพัฒนาและ

วิศวกรรมภายในเนคเทคสวทช. และยังใหบริการแกหนวยงานภายนอกอื่นๆ 

(รถยนตนั่งขนาด 4 ลอทั่วไป)  หองทดสอบยานยนตตั้งอยูภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หองทดสอบยานยนตหองทดสอบยานยนต ( (Automotive Testing Lab.)  Automotive Testing Lab.)  ตอตอ
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หองทดสอบยานยนตหองทดสอบยานยนต ( (Automotive Testing Lab.)Automotive Testing Lab.)

ปจจุบันหองทดสอบไดผานการทดลองใชงานมาในระดับหนึ่ง โดยได
ใชในการทดสอบรถแท็กซี่ ซึ่งไดรับการติดตั้งอุปกรณดดัแปลง NGV และ
กําลังเริ่มเปดใหบริการทดสอบแกรถทั่วไป โดยขีดความสามารถในปจจุบัน
ของหองทดสอบคือ มีระบบควบคุมความเร็วและวัดกําลังเครื่องยนตสําหรับ
รถยนตทั่วไป ขับเคลื่อนลอหนาและลอหลัง (General Power Testing) 
มีระบบควบคุมความเร็วและวัดกําลังรถยนตสําหรับรถยนตสาธารณะ     
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ โดยเฉพาะ (TAXI NGV) ในการควบคุมใช โมดูล
การควบคุมไรสายสําหรับควบคุม Dynamometer 
บนรถยนต (Remote Dyno) สามารถ
แสดงขอมูลรถยนตผานพอรตมาตราฐาน 
OBD2 (On Board Diagnostic version 2)
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตดิตั้งเครื่องมือวัด 
พัฒนาชุดควบคุมและเขียนโปรแกรมควบคุม



38

เว็บไซตเว็บไซต

ศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ 

(เนคเทค) http://www.nectec.or.th

หองปฏิบัติการงานวิจัยอเิล็กทรอนิกสยานยนต 

http://automotive.nectec.or.th



ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ


