
AUTO-TECHNOPOLIS
วิสยัทศัน์ 2025

ภาพรวมการพฒันาคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ*นส่วนเพื-อความยั -งยนื

โดยคณุถาวร ชลษัเฐียร 
รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานคลสัเตอรย์านยนต์
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วตัถปุระสงคก์ารสร้าง Auto-Technopolisวตัถปุระสงคก์ารสร้าง Auto-Technopolis

พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
เพื-อให้สอดคล้องกบัการพฒันา
อตุสาหกรรมยานยนตข์องโลก 
(EV, Hybrid, Fuel Cell, etc.)

เพิ-มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของผูป้ระกอบการ 

Tier 2 และ 3 ของไทย

ส่งเสริมให้เกิดการรวมศนูยเ์ทคโนโลยี
ยานยนตแ์ละชิ*นส่วน และการพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตไปสู่ Industry 4.0 

สร้างการเชื-อมโยงระบบการขนส่ง
ภายในประเทศทั *ง รถ/ราง/เรือ และภายใน

ภมูิภาค CLMV เพื-อเป็น AEC Automotive Hub
ยกระดบัการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยใ์ห้สูงขึ*น
เพื-อก้าวทนัโลกเทคโนโลยี

กระตุ้นการลงทุนในพื*นที-เขต
เศรษฐกิจพิเศษและการพฒันา

อตุสาหกรรมตาม S-Curve

Auto-Technopolis
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เป้าประสงค์ 2020 (พ.ศ 2563)
ผลอนัเกิดจาก Auto-Technopolis เพื-อการพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งยั -งยืน

เป้าประสงค์ 2020 (พ.ศ 2563)
ผลอนัเกิดจาก Auto-Technopolis เพื-อการพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งยั -งยืน

≥ 12% 
จาํนวนการผลิตต่อปี Productivity

≥ 8%

3 คนั/คน/ปี

4.5 คนั/คน/ปี

มูลค่าการส่งออก
ยานยนตแ์ละชิ;นส่วน

≥ 2 ล้านล้านบาท

ปรบัปรงุโครงสร้าง
แรงงาน

วิศวกร

2558 2563
10%

35%

55%

15%

50%

*ปี 2558 = 1.2 ล้านล้านบาท

มลูค่าการผลิต

ช่างเทคนิค

พนักงาน 35%

สู่เทคโนโลยี
การผลิตขั ;นสงู

Industry 4.0

มลูค่าเพิHมภายในประเทศ (Local Content Valued) 

ปี 58 30%
ปี 63 40%

ปี 6850%

1.ผลิต Common Parts 
เพียงพอกบัความต้องการ
ในประเทศ

2.ผลิตชิ;นส่วน
Complicated/High 
Technology (ECU/ Hybrid 
Engine

3.มีโรงเหลก็คณุภาพสงู 
(Galvanizing) เพืHอพฒันา
คณุภาพของผลิตภณัฑ ์
(เหลก็ Forging)

3 ล้านคนั

1 2

3 4 5
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Nutcracker Effect
มีช่องว่างระหว่างไทยกบัต่างประเทศ

 ผู้นําทางด้านการสร้าง
ความแตกต่าง 
มลูค่าส่วนเพิ-มที-สงู

• แรงงานมีทกัษะ
• ผลิตภาพสงู

ผู้นําทางด้านต้นทนุ
• ตลาดภายในประเทศขนาด

ใหญ่
• แรงงานและทรพัยากรราคาถกู

 ยกระดบัเทคโนโลยี
ยกระดบัคณุภาพ
แข่งขนัด้านต้นทุน

เท
คโ

นโ
ลยี

แล
ะก

าร
ออ

กแ
บบ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั

ผูน้ํา

ผูต้าม

การมีต้นทุนตํ-า การสร้างความแตกต่าง

เยอรมนั

เกาหลีใต้

จีน

ประเทศไทย

คู่แข่งที �มีต้นทุนตํ �า

อินโดนีเซีย

ญี-ปุ่ น
คู่แข่งที �เน้นการออกแบบ

และการสร้างความ
แตกต่าง, คณุภาพสูง

ไต้หวนั

ศนูยท์ดสอบผลิตภณัฑ์

- Cluster

          วตัถดุิบ

ผลิตภณัฑ์
กระบวนการผลิต
วตัถดุิบ
ระบบโลจิสติกส์
เครื-องจกัร, แม่พิมพ์
ค่าแรงงาน

คณุภาพ

ต้นทุน

ภาษี

ประเทศไทยจะก้าวข้ามช่องว่าง
ทางยทุธศาสตรไ์ปได้อย่างไร ?

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์
การพฒันา

ทรพัยากรมนุษย์
          - ระดบั Technical & Skill ต้องเพิ-มขึ*น          
          - Engineer 

          - อบรมเพิ-มทกัษะเฉพาะด้าน
          - การจดัการ Mind & Management

REM

เทคโนโลยี

OEM

เวียดนาม

R&D

Design

มาตรฐานของสินค้า

Design Engineer
Process Engineer

       โครงสร้างภาษี

ช่องว่างเชิงยทุธศาสตรใ์นการพฒันาคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ;นส่วนช่องว่างเชิงยทุธศาสตรใ์นการพฒันาคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ;นส่วน
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Leadership Change Management Cooperate Culture

Sustainability

IT

Industry 4.0

Innovation

Globalized Standards

Product Design

Process Technology 
Development

High Technology

Human Capacities 
Building

Automation/Robotic

Competitiveness

Productivity

Quality Management

Strategic Roadmap for Automotive ClusterStrategic Roadmap for Automotive Cluster

ARTC

MARI

AHRDA

R&D2

MARI : Manufacturing Automatic 
and Robotic Institute

AHRDA: Automotive Human 
Resource Development Academy

R&D2 :

Research 
Development 
and Design 

ARTC :Automotive Research 
and Testing Center 
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การรวมตวัของอตุสาหกรรมยานยนตใ์นพื*นที-ภาคกลางและภาคตะวนัออก และความเชื-อมโยงสู่ CLMV

สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา

Auto-Technopolis

ระหวา่งระยะทาง 30-150 กม.
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องคป์ระกอบหลกัและความเชืHอมโยงภายใน Auto-Technopolis ของประเทศไทยองคป์ระกอบหลกัและความเชืHอมโยงภายใน Auto-Technopolis ของประเทศไทย

Automotive Research and 

Testing Center (ARTC)

Vocational Technician 

College   

ยานยนตแ์ละชิ*นส่วน

Research 

Development and 

Design Center

(R&D2)

Manufacturing 

Automatic and Robotic 

Institute :MARI

Automotive Human 

Resource Development 

Academy (AHRDA)

Universities of 

Applied Sciences

Thailand

International Level

ส่งเข้าการแขง่ขนัฝีมือ
ช่าง World Skill

นํา Product     และ Parts  
ไปทดสอบ

พฒันาระบบ     Automation/Robotic

มีการเรียนการสอนระบบ 
Automation/Robotic 

(Practitioner/Profession)

มีการเรียนการสอนระบบ 
Automation/Robotic

(Design /Development)

และนําผลงานวิชาการจาก
สถานศึกษา

สู่การวิจยัเชิงพาณิชย์

รบัการทดสอบยานยนตแ์ละชิ;นส่วนจาก
ต่างประเทศด้วย Globalized Standards

ส่งออกชิ*นส่วน

อบรมอาจารยแ์ละ
นักศึกษา

และปรบัปรงุหลกัสตูร

อบรมอาจารยแ์ละนักศึกษา
และปรบัปรงุหลกัสตูร

ส่งออกยานยนต์

แลกเปลีHยน
องคค์วามรู้
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ถ้าไมเ่กิด Auto-Technopolis ขึ;นในอนาคตอนัใกล้นี;ถ้าไมเ่กิด Auto-Technopolis ขึ;นในอนาคตอนัใกล้นี;

เสียความเป็นผู้นําของอตุสาหกรรมยานยนตใ์ห้กบั
ประเทศที-มีความได้เปรียบด้านตลาด

ภายในประเทศ เช่น อินโดนีเซีย

สญูเสียความสามารถการแข่งขนัให้กบัประเทศคู่แข่ง
ในด้าน QCD และด้านการขาย

ไม่สามารถรบัมือกบัรถยนตจ์ากประเทศจีน
ภายใน 10 ปี เนื-องจากการเสียเปรียบ                

ด้านการผลิต

ขาดการพฒันาด้าน Innovation และการ
ออกแบบ ซึ-งทาํให้ประเทศไทยไม่สามารก้าวข้าม 

Middle Income Trap และ ขาดความพรอ้มสู่ 
Industry 4.0 และยานยนตส์มยัใหม่

1 2

3 4

มีผลกระทบในอนาคตจากการทาํ FTA 
(RCEP/ASEAN+ /TPP)  ที-ทาํให้มีการนําเข้า
ชิ*นส่วนในอตัราภาษีตํ-า หรือ 0% แทนการใช้

ชิ*นส่วนภายในประเทศ

Human Capacity Building
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis (โดยการผลกัดนัจากกระทรวงอตุสาหกรรมและสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
ข้อเสนอ แผนการดาํเนินงาน หน่วยงานทีHเกีHยวข้อง งบประมาณ

การจดัตั *งคณะกรรมการพฒันา
อตุสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ*นส่วนยานยนต์แห่งชาติ                  
เพื-อขบัเคลื-อน Auto-Technopolis

ขอใหม้กีารจดัตั �งคณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ�นสว่นยานยนต์
แหง่ชาต ิเพื%อขบัเคลื%อน Auto-Technopolisโดยมรีองนายกรฐัมนตรดีา้นเศรษฐกจิเป็น
ประธาน

ส.นายกรฐัมนตร/ีก.อตุสาหกรรม/ก.คลงั/
ก.วทิยาศาสตรฯ์/ก.พาณชิย/์ก.แรงงาน/ก.
ศกึษาฯ/ก.พลงังาน/ก.คมนาคม/BOI./
สศช./ส.ยานยนต/์สภาอตุสาหกรรมฯ

-

การพฒันาด้านคณุภาพของ
ผลิตภณัฑใ์นอตุสาหกรรม   
ยานยนตแ์ละชิ*นส่วน

ขอใหภ้าครฐัจดัตั �งศนูยท์ดสอบยานยนตแ์ละชิ�นสว่นยานยนต ์(Automotive Research 
and Testing Center : ARTC) และศนูยท์ดสอบยางลอ้  ณ สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา

สมอ./สถาบนัยานยนต/์ก.วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย/ีสภาอุตสาหกรรมฯ

- 3,500  ล้านบาท/ 4 ปี 
เสรจ็ปี 2563 Phase1
- 1,500 ล้านบาท สาํหรบั 
Wind Tunnel และ 
Safety Standard

การพฒันาบคุลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิ*นส่วน

ขอใหภ้าครฐัสนบัสนุนงบประมาณสาํหรบัการดาํเนินงานของสถาบนัพฒันาบคุลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ�นสว่นอะไหล่ยานยนต ์(Automotive Human Resource 
Development Academy : AHRDA)   ที%สมทุรปราการ และขยายสาขาไปยงัระยองและ
ปราจนีบุร ีซึ%งรบัผดิชอบโดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน (ก.แรงงาน) 

กรมพฒันฯ/สภาอุตสาหกรรมฯ/ก.
ศกึษาธกิาร/ส.ยานยนต ์/สกอ.

750 ล้านบาท /5 ปี
(ปีละ 150 ล้านบาท)

การพฒันาระบบ Automation 
และ Robotic

ขอใหภ้าครฐัปรบัเปลี%ยนสถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) เป็นสถาบนัเครื%องจกัรกลอตัโนมตัใิน
การผลติ (Manufacturing Automatic and Robotic Institute : MARI)  และสนบัสนุน
งบประมาณในดา้น Automation และ Robotic

ก.อุตสาหกรรม/TGI/สถาบนัยานยนต/์
สภาอุตสาหกรรมฯ

1500 ล้านบาท /5 ปี
(ปีละ 300 ล้านบาท)

การส่งเสริมด้านการพฒันา และ
การออกแบบ

ขอใหภ้าครฐั จดัตั �งศนูยพ์ฒันาชิ�นสว่นยานยนต ์(Research Development and Design 
:R&D2)  โดยสนบัสนุนงบประมาณผา่นสถาบนัยานยนต ์(ก.อุตสาหกรรม) และสาํนกังาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

ก.อุตสาหกรรม/ส.ยานยนต/์TGI/
สวทช./สภาอุตสาหกรรมฯ

1000 ล้านบาท /5 ปี
(ปีละ 200 ล้าน/ปี)

การพฒันาด้านสาธารณูปโภค
พื*นฐาน

ขอใหก้ารนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) กาํหนดพื�นที%การจดัตั �งนิคมอุตสาหกรรมดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งที%ใกลก้บัพื�นที%สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กนอ. /ก.อุตสาหกรรม/สภา
อุตสาหกรรมฯ

-
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Appendix :
รายละเอียดข้อเสนอ

AUTO-TECHNOPOLIS 
การพฒันาคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ*นส่วนเพื-อความยั -งยนื
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis

ข้อเสนอ
แผนการดาํเนินงาน

ระยะสั ;น
กลุ่มเป้าหมาย

(Target Groups)
หน่วยงานทีH

เกีHยวข้อง
เป้าหมาย

(Outcome)
ระยะเวลา
แล้วเสรจ็

1. การจดัตั ;ง
คณะกรรมการ
พฒันาอตุสาหกรรม
ยานยนตแ์ละ
ชิ;นส่วนยานยนต์
แห่งชาติ                  
เพืHอขบัเคลืHอน 
Auto-Technopolis

- ขอใหภ้าครฐัแต่งตั ;ง
คณะกรรมการพฒันา
อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิ;นส่วนยานยนตแ์ห่งชาติ                  
เพืHอขบัเคลืHอน Auto-
Technopolis อย่างเป็น
รปูธรรม และเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างต่อเนื�องและ
ยั �งยนื โดยมรีองนายกรฐัมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกจิเป็นประธาน

ผูแ้ทนของผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิ�นสว่น

สาํนกังาน
นายกรฐัมนตร/ีก.
อุตสาหกรรม/ก.
คลงั/ก.วทิยาศาสตร์
ฯ/ก.พาณิชย/์ก.
แรงงาน/ก.
ศกึษาธกิาร/ก.
พลงังาน/ก.
คมนาคม /BOI./
สภาพฒัน์ฯ/สถาบนั
ยานยนต/์สภา
อุตสาหกรรมฯ

-สามารถกาํหนดนโยบาย
หลกัและทศิทางการพฒันา 
Auto-Technopolis และการ
ดาํเนินงานของภาครฐัและ
ภาคเอกชนใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกนัและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
-ลดขอ้จาํกดัและอุปสรรคทาง
ภาษ ีกฎระเบยีบภาครฐั การ
พฒันาแรงงาน การพฒันา
เทคโนโลย ีการบรหิารจดัการ 
เพื�อเพิ�มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัใหก้บั
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิ�นสว่นของประเทศไทย

1 ปี
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis
ข้อเสนอ รายชืHอคณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ;นส่วนยานยนตแ์ห่งชาติ เพืHอขบัเคลืHอน Auto-Technopolis

1.การจดัตั ;ง
คณะกรรมการ
พฒันา
อตุสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละชิ;นส่วน
ยานยนตแ์ห่งชาติ 
เพืHอขบัเคลืHอน 
Auto-Technopolis

ประธาน : รองนายกรฐัมนตรีด้านเศรษฐกิจ

รองประธาน : รฐัมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม/นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการ : - อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศหรอืผูแ้ทน
- อธิบดีกรมขนส่งทางบกหรอืผูแ้ทน/อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงานหรอืผูแ้ทน
- อธิบดีกรมควบคมุมลพิษหรอืผูแ้ทน
- ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมหรอืผูแ้ทน
- ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงัหรอืผูแ้ทน
- ผูอ้าํนวยการสาํนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรอืผูแ้ทน
- ผูอ้าํนวยการสาํนักงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ หรอืผูแ้ทน (สวทช.) 
- เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรอืผูแ้ทน
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรอืผูแ้ทน
- เลขาธิการสาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมหรอืผูแ้ทน
- เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติหรอืผูแ้ทน (สวทน.) 
- เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) 
- นายศภุรตัน์  ศิริสุวรรณางกรู (ประธานกิตติมศกัดิwกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
-  นายไพบูลย ์ ภู่เจริญ (ประธานกิตติมศกัดิwกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ (ประธานกิตติมศกัดิwกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นายยงเกียรติw   กิตะพาณิชย ์(ประธานกิตติมศกัดิwกลุม่อตุสาหกรรมชิ*นส่วนและอะไหลย่านยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นายปราโมทย ์พงษ์ทอง (ที-ปรกึษากิตติมศกัดิwกลุม่อตุสาหกรรมชิ*นส่วนและอะไหลย่านยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นายประสาทศิลป์  อ่อนอรรถ (ปรกึษากิตติมศกัดิwกลุม่อตุสาหกรรมชิ*นส่วนและอะไหลย่านยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis
ข้อเสนอ รายชืHอคณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ;นส่วนยานยนตแ์ห่งชาติ เพืHอขบัเคลืHอน Auto-Technopolis (ต่อ)

1.การจดัตั ;ง
คณะกรรมการ
พฒันา
อตุสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละชิ;นส่วน
ยานยนตแ์ห่งชาติ 
เพืHอขบัเคลืHอน 
Auto-Technopolis

กรรมการ : - นายถาวร  ชลษัเฐียร (ประธานคลสัเตอรย์านยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นายองอาจ  พงศก์ิจวรสิน (ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นายโกวิทย ์ ว่องกลกิจศิลป์ (ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมชิ*นส่วนและอะไหล่ยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- นายธนวฒัน์ คุ้มสิน  (นายกสมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย)
- นางอชัณา  ลิมป์ไพฑูรย ์(นายกสมาคมผูผ้ลิตชิ*นส่วนยานยนตไ์ทย)

กรรมการและเลขานุการ : เลขาธิการสาํนักงานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้อาํนวยการสถาบนัยานยนต์
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis

ข้อเสนอ แผนการดาํเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย

(Target Groups)
หน่วยงานทีH

เกีHยวข้อง
เป้าหมาย

(Outcome)

งบประมาณและ
ระยะเวลา
แล้วเสรจ็

2. การพฒันา
ด้านคณุภาพ
ของผลิตภณัฑ์
ในอตุสาหกรรม
ยานยนตแ์ละ
ชิ;นส่วน

- ผลกัดนัใหเ้กดิการจดัตั �งศนูยท์ดสอบ
ยานยนตแ์ละชิ;นส่วนยานยนต ์
(Automotive Research and Testing 
Center : ARTC)  และศนูยท์ดสอบยาง
ล้อ  ณ สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา
-ผลกัดนัใหก้.อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ร่วมกบั ส.อ.ท และสถาบนัยานยนต ์
จดัทาํรายละเอยีดรปูแบบแนวทางการ
บรหิารจดัการศนูยท์ดสอบฯ ใหเ้น้นถงึ
การพฒันา R&D และดงึดดูการลงทุน ให ้
OEM และ REM เขา้ไปอยู่ในพื�นที�

-ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
ยานยนตท์ี�ไมม่ศีนูยท์ดสอบ
-ผูป้ระกอบการชิ�นสว่น Tier 1
และ 2
-ผูป้ระกอบการ SMEs ของ
ประเทศไทย
-ผูป้ระกอบการใน Supporting 
Industries
-ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละชิ�นสว่นในต่างประเทศ

หน่วยงานหลกั
สมอ./สถาบนัยาน
ยนต์
หน่วยงานสนบัสนุน
ก.วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย/ีสภา
อุตสาหกรรมฯ

- เพิ%มมลูค่าการผลติ
ภายในประเทศของอุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละชิ�นสว่นยานยนต ์ได้
มากกว่า 50% ในปี 2568
- ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทนุ
ของในดา้นการทดสอบผลติภณัฑ์
ได ้30% 
- เป็นศนูยท์ดสอบสาํหรบั
ผูป้ระกอบการในต่างประเทศ
- ความรวดเรว็ของผลทดสอบต่อ
ผูใ้ช้

3,500  ล้านบาท
เวลา 4 ปี 

(เสรจ็ปี 2563)
ใน Phase 1

- ผลกัดนัใหศ้นูยท์ดสอบฯไดร้บัการ
รบัรองจาก Globalized Standards เพื�อ
ทดสอบชิ�นสว่นจากต่างประเทศ ซึ�งตอ้งมี
เครื�องจกัรที�ทนัสมยัเชน่ Wind Tunnel 
-ปรบัปรุงมาตรฐานเรื�อง Safety 
Standard 

- เพื%อใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางการ
ทดสอบยานยนตแ์ละชิ�นสว่นที%
สาํคญัของโลก
- สรา้งการยอมรบัในดา้น
มาตรฐานยานยนตแ์ละชิ�นสว่น 
เพื%อรกัษาการเป็นฐานการผลติที%
สาํคญัของโลก

1,500 ล้านบาท
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis

ข้อเสนอ แผนการดาํเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย

(Target Groups)
หน่วยงานทีH

เกีHยวข้อง
เป้าหมาย

(Outcome)

งบประมาณและ
ระยะเวลา
แล้วเสรจ็

3.การพฒันา
บุคลากร
สาํหรบั
อตุสาหกรรม
ยานยนตแ์ละ
ชิ;นส่วน

- สนบัสนุนงบประมาณสาํหรบัการ
ดาํเนินงานของสถาบนัพฒันา
บุคลากรในอตุสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละชิ;นส่วนอะไหล่ยานยนต ์
(Automotive Human Resource 
Development Academy : 
AHRDA)   ทีHสมุทรปราการ          
โดยเน้นการ Train the Trainer / 
การพฒันานกับรหิารระดบัตน้และ
แรงงาน โดยใหง้บประมาณผา่น
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน(ก.แรงงาน)
- ขอใหข้ยายสาขาของสถาบนั
พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละชิ�นสว่นอะไหล่ยานยนต ์
(AHRDA) ไปยงัปราจีนบุรีและ
ระยอง

-ผูแ้ทนของผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
-ผูป้ระกอบการชิ�นสว่น Tier 
1 และ 2
-ผูป้ระกอบการ SMEs ของ
ประเทศไทย

หน่วยงานหลกั
กรมพฒันฯ/สภา
อุตสาหกรรมฯ
หน่วยงาน
สนบัสนุน
/ก.ศกึษาธกิาร/
สถาบนัยานยนต ์
/สกอ.

- เกดิความร่วมมอืในการเตรยีม
นกัศกึษาเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
เพื�อใหส้ามารถปรบัเปลี�ยน
โครงสรา้งบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิ�นสว่น เป็นสดัสว่น :
Engineer   15%
ปวช.,ปวส.  50%
มธัยมศกึษา 35%

- ผลติบุคลากรที�เชี�ยวชาญ
ช่างเทคนิคและวศิวกร

- มศีนูยฝ์ึกสาํหรบัการพฒันาครู
ฝึกในโรงงาน ครอูาชวีะ และ 
Instructor จากกรมพฒันฯ

750 ล้านบาท
/5 ปี

(โดยปีละ 150 
ล้านบาท)
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis

ข้อเสนอ แผนการดาํเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย

(Target Groups)
หน่วยงานทีH

เกีHยวข้อง
เป้าหมาย

(Outcome)

งบประมาณและ
ระยะเวลา
แล้วเสรจ็

4. การพฒันา
ระบบ 
Automation
และ Robotic

-ขอให้ภาครฐัปรบัเปลีHยน
สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) เป็น
สถาบนัเครืHองจกัรกลอตัโนมตัิ
ในการผลิต (Manufacturing 
Automatic and Robotic 
Institute : MARI)  และสนับสนุน
งบประมาณในด้าน Automation 
และ Robotic โดยมกีาร
• จดัซื�อเครื�องมอืเครื�องจกัรเพื�อ

การพฒันาระบบAutomation
• จดัอบรมใหม้กีารพฒันาวศิวกร

ดา้น Process Design (Fitting 
and Implementation) และชา่ง
เทคนิคดา้น Operation และ 
Maintenance 

• พฒันาบุคลากรดา้น Engineer 
• พฒันาแมพ่มิพแ์ละ Tooling 

ระดบัสงู/Jig Fixture/Cutting 

-ผูป้ระกอบการชิ�นสว่น Tier 1
และ 2
-ผูป้ระกอบการ SMEs ของ
ประเทศไทย

หน่วยงานหลกั
กระทรวง
อุตสาหกรรม/TGI/
สถาบนัยานยนต/์
สภาอุตสาหกรรมฯ

-เพิ�มประสทิธภิาพ 
(Productivity) ในดา้น
การผลติและการบรหิาร
จดัการ ใหก้บั
ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมชิ�นสว่น 
ยานยนต ์ไดม้ากกวา่ 8% 
ในปี 2561
-สนบัสนุนการพฒันาดา้น
การผลติของ
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ�นสว่นยานยนต์
-ลดการใชแ้รงงานไรฝ้ีมอื 
(Unskilled Labor) ใน
โรงงานจาํนวน 25%

1500 ล้านบาท /5 ปี
• ปีละ 300 ล้านบาท
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis
ข้อเสนอ แผนการดาํเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
(Target Groups)

หน่วยงานทีH
เกีHยวข้อง

เป้าหมาย
(Outcome)

งบประมาณและ
ระยะเวลา
แล้วเสรจ็

5. การส่งเสริม
ด้านการพฒันา 
และการออกแบบ

-ขอใหภ้าครฐั จดัตั *งศนูยพ์ฒันา
ชิ*นส่วนยานยนต ์(Research
Development and Design 
:R&D2) โดยสนับสนุน
งบประมาณผา่น
- สถาบนัยานยนตแ์ละ MARI 
(TGI เดมิ) ในดา้น Product-
Process Development/การ
อบรมดา้นการออกแบบ Product 
and Process Design/ Reverse 
Engineering 
- สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)
เพื%อพฒันาการวจิยัและนวตักรรม
ดา้น Material Development 
ของอุตสาหกรรมยานยนตร์ซื�อ
เครื%องมอืเครื%องจกัรสาํหรบัการ
ฝึกสอน

-ผูป้ระกอบการชิ�นสว่น Tier 1 
และ 2
-ผูป้ระกอบการ SMEs ของ
ประเทศไทย

หน่วยงานหลกั
ก.อุตสาหกรรม/
สถาบนัยานยนต/์TGI/
สวทช./สภา
อุตสาหกรรมฯ

-สง่เสรมิการวจิยัและ
การพฒันาใหก้บั
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ�นสว่น

1000 ล้านบาท /5 ปี
(200 ล้าน/ปี)
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ข้อเสนอสาํหรบัการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Auto-Technopolis

ข้อเสนอ แผนการดาํเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย

(Target Groups)
หน่วยงานทีH

เกีHยวข้อง
เป้าหมาย

(Outcome)
ระยะเวลา
แล้วเสรจ็

6. การพฒันาด้าน
สาธารณูปโภค
พื;นฐาน

-ขอใหก้ารนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) กาํหนดพื�นที%การจดัตั *ง
นิคมอตุสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีและนวตักรรม ให้
อยู่ในตาํแหน่งที-ใกล้กบัพื*นที-
สนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เพื%อสง่เสรมิใหผู้ผ้ลติ
ชิ�นสว่นยานยนต ์เขา้ไปอยู่ใน
พื�นที%ใกลก้บัศนูยท์ดสอบยานยนต์
และยางลอ้ ซึ%งจะมสีว่นในการ
ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ และ
สรา้งมลูคา่เพิ%มจากการผลติ
-ขอใหเ้พิ%มสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ใหก้บัผูป้ระกอบการชิ�นสว่น เพื%อ
เพิ%มแรงจงูใจในการเขา้มาอยูน่ิคม
เพื%อใช ้Facility ของ Auto-
Technopolis ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ

-ผูป้ระกอบการชิ�นสว่น Tier 1 
และ 2
-ผูป้ระกอบการ SMEs ของ
ประเทศไทย ที�เป็น 
Supporting Industries

หน่วยงานหลกั
กนอ. /ก.
อุตสาหกรรม
หน่วยงาน
สนบัสนุน
สภาอุตสาหกรรมฯ

-สง่เสรมิใหเ้กดิการ
รวมกลุ่มของ
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ�นสว่น
-เป็นการช่วยเหลอื 
SMEs ใหม้โีอกาสเขา้ใช้
บรกิารศนูยต์่างๆ

3 ปี
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การสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการพฒันาอตุสาหกรรม S-Curveการสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการพฒันาอตุสาหกรรม S-Curve

Supply 
- Parts
- Human 

Resources
- Logistics
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เทคโนโลยียานยนตใ์นอนาคต (The Automotive Technology of The Future)เทคโนโลยียานยนตใ์นอนาคต (The Automotive Technology of The Future)

Hybrid Fuel CellEV

Key Technology Components
1. Lithium Battery
2. Motor Drive
3. Control Unit

Key Concerned Factors
1. Domestic and Global vehicle Demand
2. Sufficient Electric Charging Stations
3. Energy for Peak Time Hour
4. Adequate Energy Sources 
5. Recycling Waste Management
6. Inconsistent Previous Government Policies
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มูลค่าการส่งออกยานยนต์ & 
รถจกัรยานยนต์ของประเทศไทย

(ล้านบาท)

ข้อมลูมลูค่าการส่งออกของคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ*นส่วนยานยนตข์องไทยข้อมลูมลูค่าการส่งออกของคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ*นส่วนยานยนตข์องไทย

มูลค่าการส่งออกชิ;นส่วนยานยนต์
ของประเทศไทย

(ล้านบาท)

ปี 2558 Total Export Value 

1.2 ล้านล้านบาท
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Tier 2 & 3Tier 1กลุม่ผูป้ระกอบ

ผูผ้ลติชิ�นสว่นยานยนต์  450,000 คน

อตุสาหกรรมสนบัสนนุ 100,000 คน

ผูป้ระกอบ
รถยนตน์ ั)ง/ กระบะ

17 บรษิทั, 
23 โรงงาน

ผูป้ระกอบ
รถจกัรยานยนต์

8 บรษิทั
8 โรงงาน

ผูผ้ลติชิ�นสว่น
ขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก
(1,700 บรษิทั)

Stamping, plastics, rubber, machining, 

casting, forging, function, electrical, 

trimming
Engines, Drivetrains, Steering, Suspension, 

Brake Wheel, Tire, Bodyworks, 
Interiors, Electronics and Elec Systems 

ผูผ้ลติชิ�นสว่นรถยนต์

(386 บรษิทั)

ผูผ้ลติชิ�นสว่นจกัรยานยนต์
(201 บรษิทั)

ผูผ้ลติชิ�นสว่นรถยนตแ์ละจกัรยานยนต์
(122 บรษิทั)

*ผูป้ระกอบรถยนต ์
100,000 คน

•ตวัแทนจาํหนา่ย, 
•ศนูยบ์รกิาร

200,000 คน

โครงสรา้งคลสัเตอรแ์ละ Supply Chain อตุสาหกรรมยานยนตข์องไทย

-กระจายสนิคา้ W/H
-การเงนิ
-การทดสอบ
-การปรกึษา
  เฉพาะดา้น
-Logistic
-ลสิซี)ง,ธนาคาร

สถาบนัและสมาคม
ผูป้ระกอบการตา่งๆ

สถาบนัการศกึษาและ
สถาบนัทางเทคนคิตา่ง ๆ

รฐับาล

อตุสาหกรรมตน้นํ �า
เหล็ก, พลาสตกิ, ยาง, อเิล็คทรอนคิส,์ แกว้และกระจก, 

สิ)งทอและเครื)องหนงั, เคม/ีนํ �ามนั, สแีละชุบผวิ

กลุม่นโยบายและองคก์รสนบัสนนุ

อตุสาหกรรม
บรกิาร

อตุสาหกรรมสนบัสนนุ
เครื)องจกัรกล, เครื)องมอืและอปุกรณ์ทางกล, แมพ่มิพ,์ เครื)องมอืและอปุกรณ์จบัชิ�นงาน

World 

Ranking

8th

Production 

Base 

เป้าหมาย
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Thank You for Your Kind Attention
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