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ศัพท์เฉพาะ 

คำศัพท์ย่อ คำศัพท์เต็ม

AA Aluminum Association

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene

ACETM Advanced Compatibility Engineering

ADVs Adhesives

AHSS Advanced High Strength Steel

AISI American Iron and Steel Institute

BEV Battery Electric Vehicle

BH Bake Hardened Steel

BIW Body-in-White

BMC Bulk Molding Compound

BOF Body-on-Frame

CAE Computer Aided Engineering

CAFE Corporate Average Fuel Economy 

CAR Center for Automotive Research

CF Carbon Fiber

CI/FC Grey Cast Iron

CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymer

CM Compression Molding

COMP Composites

CP Complex Phase Steel

CR Cold Rolled
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CS Cold Stamped

CUV Cross Utility Vehicle

dB Decibel

DP Dual Phase Steel

EU European Union

EV Electric Vehicle

FB Ferritic-Bainitic Steel

FEM Finite Element Method

FDS Flow Drill Screws

FSV FutureSteelVehicle

FW Friction Welding

FY Fiscal Year

GF Glass Fiber

GFNF Glass Filled Natural Fiber

GFRP Glass Fiber Reinforced Polymer

GM General Motors

GMT Glass Fiber Mat Reinforced Rhermoplastic

HCM Hot Compression Molding

HEV Hybrid Electric Vehicle

HF Hot-Formed Steel

HPDC High Pressure Die Casting 

HP-RTM High Pressure Resin Transfer Molding

HS Hot Stamped
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HSLA High Strength Low Alloy Steel

HSS High Strength Steel

HVAC Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Hz Hertz

ICE Internal Combustion Engine

IF Interstitial Free Steel

ICM Injection Compression Molding

IM Injection Molding

kph Kilometer per Hour

LFT Long Fiber Thermoplastics

LGS Light Gage Steel

LSW Laser Spot Welding

LW Lightweighting

LWB Laser Welded Blanks

MIG Metal Inert Gas Welding

MIM Microcellular Injection Molding

MIS von Mises Stress

MMC Multi-Material Concept

MMCs Metal Matrix Composite

MPa Mega Pascal

MPV Multi-Purpose Vehicle

MR Mass Reduction

MS Martensitic Steel
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NVH Noise, Vibration and Harshness

OEM Original Equipment Manufacturer

P Plastic

PA Polyamide

PAN Polyacrylonitrile

PBT Polybutylene Terephthalate

PC Polycarbonates

PCM  Pre-preg Compression Molding

PE Polyethylene

PEEK Polyether Ether Ketone

PEV Plug-in Electric Vehicle

PET Polyethylene Terephthalate

PMCs Polymer Matrix Composite

PMMA Poly Methyl Methacrylate

PP Polypropylene

PS Polystyrene 

PSD Power Spectrum Density

PSF Plastic Thermoforming

PSS Plastic Thermosetting

PU Polyurethane

PUP Pick-Up/Pickup

PVC Polyvinylchloride

REEV Range Extended Electric Vehicle
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REM Replacement Equipment Manufacturer

RF Roll Forming

RIM Reaction Injection Molding

Riv. Rivets

RSW Resistance Spot Welding

RTM Resin Transfer Molding

SCC Stress Corrosion Cracking

SFT Short Fiber Thermoplastics

SLA Stereolithography

SLC Super Light Car

SLS Selective Laser Sintering

SMC Sheet Moulding Compound

SPR Self-Piercing Riveting

SS Structural Steel

SUV Sport Utility Vehicle

TB Thermoplastic Blending

TIG Tungsten Inert Gas

TRB Tailor Rolled Blanks

TRIP Transformation-Induced Plasticity

TWB Tailor Welded Blanks

TWIP Twinning-Induced Plasticity

UHSS Ultra-High Strength Steel

ULSAB UltraLight Steel Auto Body
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ULSAB-AVC ULSAB-Advanced Vehicle Concepts

ULSAC UltraLight Steel Auto Closures

ULSAS UltraLight Steel Auto Suspensions

VD Vacuum Die Casting

VF Vacuum Forming

WF Warm Forming

Y/Y Year Over Year
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

ไทย 

 โครงการนี้ได้ทำการศึกษาและวิจัย องค์ความรู้ แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุต่อชิ้นส่วนทั้งยานยนต์ที่มี

สันดาปภายในและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ  สำหรับยานยนต์ของผู้ผลิตยานยนต์โลก  

ศึกษาการใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ศึกษาสถานภาพการผลิตของผู้

ประกอบการไทย วิเคราะห์หาช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

โลก และออกแบบแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อสามารถนำไปวิจัยและพัฒนา

ต่อยอดและวางแผนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้่งในระยะสั้น กลาง และยาวต่อไปในอนาคต 

 จากการแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุต่อชิ้นส่วนทั้งยานยนต์พบว่า แรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีวัสดุ คือ กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของการปล่อย CO2 โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนจะใช้ Multi-Material 

Concept ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อลดน้ำหนัก และปัจจัยหลักสำคัญในการเลือกวัสดุ คือ 

คุณสมบัติวัสดุ (Material Properties) ราคาวัสดุ (Material Price) และความหาได้ง่ายของวัสดุ (Material 

Availability) โดยได้มีการจัดกลุ่มยานยนต์น้ำหนักเบาออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (1) Conventional Light-

weighting ซึ่งจะเน้นไปที่การใช้ High Strength Steels (HSS) เป็นหลัก (2) Moderate Lightweighting ซึ่ง

จะเน้นไปที่การใช้อะลูมิเนียมเป็นหลัก และ (3) Extreme Lightweighting ซึ่งจะเน้นไปที่การใช้วัสดุคอมโพ

สิตเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ววิถีทางในการลดน้ำหนัก (Lightweighting Pathway) ของการเปลี่ยนแปลงวัสดุ

ชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก คือ การเปลี่ยนจากยานยนต์ที่ใช้วัสดุกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Mild Steel) เป็น

หลัก ไปเป็นยานยนต์ที่ใช้วัสดุกลุ่มเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (High Strength Steel หรือ HSS) เป็นหลัก 

จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ที่ใช้วัสดุกลุ่มเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงร่วมกับกลุ่มอะลูมิเนียมเป็นหลัก โดยต่อ

ไปนั้นจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ที่ใช้วัสดุกลุ่มอะลูมิเนียมเป็นหลัก และจะมีการเริ่มใช้วัสดุคอมโพสิตในชิ้นส่วน

ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะเป็นยานยนต์ที่ใช้วัสดุกลุ่มคอมโพสิตเป็นหลัก อย่างไรก็ตามวัสดุกลุ่ม

พอลิเมอร์จะมีการใช้อยู่ในชิ้นส่วนต่าง ๆ อยู่แล้วในทุก ๆ วิถีทางในการลดน้ำหนัก แต่อาจจะไม่ได้มีปริมาณใน

การใช้เทียบเท่ากับวัสดุกลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม หรือคอมโพสิต 

 จากผลการการใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์พบว่า การใช้การ

จำลองทางคอมพิวเตอร์นั้นสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
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ออกแบบชิ้นส่วนเพื่อให้ตรงตามการใช้งาน (Function) และตรงตามมาตรฐานและความต้องการต่าง ๆ 

(Standards and Requirements) นอกจากนี้แล้วยังสามารถศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัสดุที่

กระทบต่อการลดน้ำหนักของชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตชิ้นส่วน 

 จากผลการศึกษาถึงสถานภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นมี

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวัสดุน้อยมาก เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัสดุต้นน้ำและมีแรงขับเคลื่อนหลัก 

คือ บริษัทรถยนต์ (Automakers) ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเลือกใช้วัสดุตามความต้องการของบริษัทรถยนต์ 

อย่างไรก็ตามผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นมีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งในปัจจุบันผู้

ผลิตชิ้นส่วนวัสดุกลุ่มเหล็กนั้นจะใช้กลุ่ม Mild Steel เป็นจำนวนมาก แต่ได้มีการใช้กลุ่มเหล็กกล้าความแข็ง

แรงสูง (590 MPa, 780 MPa และ 980 MPa) มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปส่วนใหญ่จะเป็น Cold 

Forming ในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียมนั้นจะใช้วัสดุกลุ่ม Cast Aluminum ซึ่งใช้

กระบวนการขึ้นรูปหล่อ และกลุ่มอะลูมิเนียมเกรด 5xxx และ 6xxx ซึ่งใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบ Cold 

Stamping เป็นหลัก ในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์นั้นจะใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่หลากหลายมาก 

อาทิเช่น Polypropylene (PP), Polyurethan (PU), Polyethelene (PE), Polyvinylchloride และ Acry-

lonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็นหลัก ซึ่งจะใช้กระบวนการขึ้นรูป Injection Molding ในการผลิต 

ในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนวัสดุกลุ่มคอมโพสิตในประเทศไทยนั้นมีน้อยมากเนื่องจากวัสดุคอมโพสิตนั้นหายาก

และไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิต 

 จากการศึกษาถึงช่องว่างระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโลกนั้นพบ

ว่า สำหรับกลุ่มเหล็กนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โลกนั้นจะเน้นไปที่การใช้กลุ่มเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงมาก 

(อาทิเช่น 980  MPa, 1200 MPa, และ 1500 MPa) และจะขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Hot Forming และ Hy-

droforming เป็นหลัก ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนั้นยังอยู่ในช่วงของการศึกษาการใช้เทคโนโลยีวัสดุเหล็กกลุ่มนี้อยู่ 

สำหรับกลุ่มอะลูมิเนียมนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลกจะเน้นไปที่การใช้กลุ่มที่มีความแข็งแรงสูงเกรด 7xxx มาก โดยจะ

ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Warm Forming สำหรับชิ้นส่วนแผ่น และ กระบวนการ Extrusion สำหรับชิ้นส่วนที่

ยาว ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนั้นใช้กระบวนการหล่อ และ Cold Stamping โดยยังไม่มีเทคโนโลยีวัสดุในการขึ้น

รูปกลุ่ม 7xxx สำหรับกลุ่มพอลิเมอร์นั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลกจะเน้นไปที่การใช้ Polymer Additives ที่ให้

คุณสมบัติเฉพาะมาก และการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่บาง ซึ่งต้องขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Injec-
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tion Compression Molding (ICM) อย่างไรก็ตามความแตกต่างของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์โลกในกลุ่มนี้นั้นมีไม่มากในด้านของกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ แต่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของ

เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนั้นยังอยู่ในช่วงของการศึกษากระบวนการ ICM สำหรับ

กลุ่มคอมโพสิตนั้นจะเน้นไปที่การใช้ Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) และกระบวนการขึ้นรูป 

Pre-preg Compression Molding (PCM) และ Resin Transfer Molding (RTM) เป็นหลัก ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วน

ไทยนั้นหาวัสดุคอมโพสิตได้ยากมากและยังอยู่ในช่วงของการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุและกระบวนการ 

PCM โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยทุกกลุ่มวัสดุนั้นยังขาดความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CFRP ขาด

ความรู้ในด้านการออกแบบระบบ (Process Design) ขาดความรู้ในด้านกระบวนการผลิตขั้นสูง (Advanced 

Manufacturing Technology) สำหรับวัสดุโลหะความแข็งแรงสูงมาก อาทิเช่น Hot Forming, Hydroform-

ing และ Extrusion และกระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิต 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทีมวิจัยได้นำเสนอแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ไทยโดยสรุปซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ในช่วงระยะใกล้ (ภายใน 7 ปี) ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยควรจะศึกษา

วิจัยกระบวนการขึ้นรูปวัสดุใหม่โดยอิงจากเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่เดิม โดยในกลุ่มเหล็กนั้นควรศึกษาวิจัย

การขึ้นรูปกลุ่มความแข็งแรงสูง 780 MPa และ 980 MPa ด้วยเทคโนโลยี Cold Forming สำหรับกลุ่ม

อะลูมิเนียมนั้นควรมีการศึกษาวิจัยการขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยเทคโนโลยี Cold Stamping สำหรับชิ้นส่วนแผ่น 

และการอัดรีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Aluminum Extrusion) เกรด 6xxx สำหรับชิ้นส่วนยาว สำหรับกลุ่มพอลิเม

อร์นั้นควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีชิ้นส่วนเสียหายน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาเกี่ยวกับ Unfilled Cavities ในกระบวนการ Injection Molding และสำหรับกลุ่มคอมโพสิตนั้นควร

เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ CFRP ในช่วงระยะที่กลาง (ช่วง 7-12 ปี) ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยควรจะศึกษา

วิจัยเทคโนโลยีวัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น โดยในกลุ่มเหล็กนั้นควรศึกษาวิจัยการขึ้นรูปกลุ่มความแข็งแรง

สูงมาก 1000-1200 MPa ด้วยเทคโนโลยี Hot Forming และ Hydroforming สำหรับกลุ่มอะลูมิเนียมนั้นควร

มีการศึกษาวิจัยการขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยเทคโนโลยี Warm Forming สำหรับชิ้นส่วนแผ่น และการอัดรีดขึ้น

รูปอะลูมิเนียมเกรด 7xxx สำหรับชิ้นส่วนยาว สำหรับกลุ่มพอลิเมอร์นั้นควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Injection 

Compression Molding (ICM) สำหรับชิ้นส่วนพื้นที่ใหญ่และบาง และสำหรับกลุ่มคอมโพสิตนั้นควรเริ่มต้น

ผลิตชิ้นส่วน CFRP ในช่วงระยะยาว (> 12 ปี) ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยควรจะศึกษาวิจัยเทคโนโลยีวัสดุใหม่และ
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กระบวนการเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกัน โดยในกลุ่มเหล็กนั้นควรศึกษาวิจัยการขึ้นรูปกลุ่มความแข็งแรงสูงมาก 

>1200 MPa ด้วยเทคโนโลยี Hot Forming สำหรับกลุ่มอะลูมิเนียมนั้นควรมีการศึกษาวิจัยการขึ้นรูป

อะลูมิเนียมเกรด 7xxx สำหรับกลุ่มพอลิเมอร์นั้นควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Thermoplastic Blending และ

สำหรับกลุ่มคอมโพสิตนั้นควรผลิตชิ้นส่วน CFRP มากขึ้น ซึ่งในทุก ๆ กลุ่มนั้นควรมีการศึกษาวิจัยการเชื่อม

วัสดุที่แตกต่างกัน (Joining Methods for Dissimilar Materials) 

อังกฤษ 

 This project involves research on facts and trends of technology of automotive parts 

in both Internal Combustion Engine (ICE) Vehicles and Electric Vehicles (EV), materials selec-

tion of global automotive part manufacturers, utilization of computer simulation to design 

automotive parts, status of Thai automotive part manufacturers, gap analysis between Thai 

and Global manufacturers, and lastly roadmap development of materials technology for 

Thai manufacturers. The results and analysis from this research could be further applied in 

research and development among Thai automotive part manufacturers in order to plan for 

short-term, medium-term and long-term auto parts production in the future.  

 From the results of global materials technology trends, stricter regulations of CO2 

emissions has been the major driving force to change materials technology. Multi-materials 

concept has also been employed to reduce weight. The important factors in selecting mate-

rials are material properties, price, and availability. Lightweight vehicles can be categorized in 

three groups: (1) Conventional Lightweighting – focusing on High Strength Steel (HSS), (2) 

Moderate Lightweighting – focusing on aluminum alloys, and (3) Extreme Lightweighting – 

focusing on composite materials. Lightweighting pathway of materials selection started with 

a replacement of mild steel with HSS, and then a mixed usage of HSS with aluminum alloys 

has been applied. Until the majority of vehicles are made of aluminum alloys, composite 

materials will be increasingly applied. At the end of the pathway, the majority of vehicles 
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will be composites. Note that polymers play a role in composing vehicle in every step of 

the pathway, but the quantity might not be as high as those of steel, aluminum, and com-

posite materials.   

 Regarding the status of Thai automotive part manufacturers,  the ability to select and 

modify materials for Thai manufacturers are limited because materials are selected by au-

tomakers and Thailand does not have raw materials. However, Thai manufacturers are al-

lowed to modify and improve manufacturing processes. Currently, mild steel is commonly 

used among Thai manufacturers with a gradual increase in HSS (590 MPa, 780 MPa, and 980 

MPa) usage. The main manufacturing process for steel auto parts is cold forming. As for alu-

minium auto parts, casting is the main process for casting aluminium and cold stamping is 

the major process for 5xxx and 6xxx series.  For polymer auto parts, many types of plastics 

have been commonly used, for instances, Polypropylene (PP), Polyurethane (PU), Poly-

ethylene (PE), Polyvinylchloride (PVC) and Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). The main 

manufacturing process for these polymer auto parts is injection molding. Due to the scarcity 

of composite materials and the lack of composite manufacturing technology, there has been 

extremely few Thai manufacturers producing composite auto parts.   

 Based on the gap analysis between Thai and Global auto-part manufacturers, the 

analysis results segmented by material types will be described as follows. For steels, the 

global trend is focusing on HSS (980 MPa, 1200 MPa, and 1500 MPa) by using hot forming 

and hydroforming processes. Thai manufacturers are currently in the process of learning and 

applying forming technology for these HSS. For aluminum, the global trend is focusing on 

high strength aluminum alloys, such as 7xxx series. The manufacturing processes are warm 

forming (for sheets) and extrusion (for long parts). Thai manufacturers are mainly proficient in 

casting and cold stamping. The manufacturing technology of 7xxx series has not been found 

among Thai manufacturers. For polymers, the global trend is focusing on using polymer ad-
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ditives that give specific properties. The manufacturing process is injection compression 

molding (ICM). The difference in global and Thai manufacturers is not significant in terms of 

plastic materials, but in terms of processing because Thai manufacturers are in the process 

of learning and applying ICM. For composites, Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) is a 

key player for global manufacturers. The manufacturing processes are Pre-preg Compression 

Molding (PCM) and Resin Transfer Molding (RTM). In Thailand, very few Thai manufacturers 

produce composite automotive parts. To summarize the key difference, Thai manufacturers 

are currently lacking and in the process of learning advanced manufacturing technology for 

high strength materials, for instances, hot forming, hydroforming, extrusion, and composite 

manufacturing techniques. 

 According to the collected data and results analysis, a roadmap of materials tech-

nology for Thai manufacturers have been developed. The roadmap is divided into three pe-

riods: short-term (less than 7 years), medium-term (7 to 12 years), and long-term (12 years 

onward). During the first 7 years (short-term), Thai manufacturers should focus on producing 

auto parts having high strength materials based on existing technology. As for steel parts, 

Thai manufacturers should focus on 780 MPa and 980 MPa by using cold forming. As for 

aluminium parts, Thai manufacturers should focus on cold stamping process for sheets and 

extrusion process of 6xxx series for long parts. As for polymer parts, Thai manufacturers 

should focus on quality control and defects elimination, particularly unfilled cavities prob-

lem in injection molding process. As for composite parts, Thai manufacturers should start 

learning about CFRP. During the mid-term period (7 to 12 years), Thai manufacturers should 

study new higher strength materials. As for steel parts, they should focus on Ultra-High 

Strength Steel (UHSS) having 1000 MPa to 1200 MPa by using hot forming and hydroforming 

processes. As for aluminium parts, Thai manufacturers should focus on warm forming 

process for sheets and extrusion process of 7xxx series for long parts. As for polymer parts, 
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Thai manufacturers should focus on Injection Compression Molding (ICM) in order to pro-

duce parts having large areas but low thickness. As for composite parts, Thai manufacturers 

should start producing CFRP. During the long-term period (more than 12 years), Thai manu-

facturers should focus on new materials technology and techniques for joining dissimilar ma-

terials. As for steel parts, Thai manufacturers should focus on UHSS (>1200 MPa) by using 

hot forming. As for aluminium parts, Thai manufacturers should focus producing higher 

strength grades, especially 7xxx series. As for polymer parts, Thai manufacturers should focus 

on thermoplastic blending. As for composite parts, Thai manufacturers should focus on 

manufacturing CFRP. For all types of materials, having advanced techniques for joining dis-

similar materials will be a key importance.  

หน้า 1-D  14

โครงการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า



โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี พ.ศ.2561

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ กล่าวคือ เทคโนโลยี

วัสดุ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการค้นคว้าและวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วัสดุใหม่ ๆ ถูกผลิตขึ้นและมี

สมบัติที่ดีขึ้นต่อการใช้งาน  อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีวัสดุมาอย่างยาวนาน แรกเริ่มนั้นมีการใช้วัสดุกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

จากนั้นเริ่มมีการนำวัสดุอื่นที่มีสมบัติทั้งทางกายภาพและทางกลที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาใช้ในอัตราส่วนที่เพิ่ม

มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบด้วยสัดส่วนโดยมวล เช่น กลุ่มอะลูมิเนียม คอมโพสิตและพลาสติก เนื่องจากผู้ผลิต

ยานยนต์ในปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่าง ๆ  ที่มีการควบคุมปริมาณมลพิษที่ปลดปล่อยตั้งแต่โรงงานผู้

ผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการผลิตรถยนต์และควบคุมการปล่อยมลพิษจากปลายท่อไอเสีย ดัง

นั้นแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากมายจึงได้เกิดขึ้น หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญก็คือ การปรับลด

น้ำหนักของรถยนต์ ด้วยการออกแบบเนื้อวัสดุที่ใช้ผลิตลดลงหรือเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นทดแทน 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงอยู่น้อย รวมถึงปริมาณการผลิต

ชิ้นส่วนที่ใช้วัสดุใหม่ ๆ ได้น้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ตั้งแต่องค์ความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

และการทดสอบควบคุมคุณภาพ ส่งผลให้วัสดุใหม่ ๆ ยังคงอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้องค์ความรู้

และนวัตกรรมต่าง ๆ  นั้นยังตกอยู่ในมือของผู้ผลิตหรือบริษัทข้ามชาติ สถาบันยานยนต์ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัด

ดังกล่าวและมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวัสดุใหม่ ๆ ให้ได้ในประเทศโดยผู้

ประกอบการคนไทย จึงมีแนวคิดการทำวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงเป็นการ

เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาในอนาคตอันใกล้นี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ในประเทศนับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบให้ใช้วัสดุ ที่มีน้ำหนักน้อย ความแข็งแรงและปลอดภัยสูง 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาและวิจัย องค์ความรู้ แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุต่อชิ้นส่วนทั้งยานยนต์ที่มีสันดาปภายใน

และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ  สำหรับยานยนต์ของผู้ผลิตยานยนต์โลก 

หน้า 1-D  15

โครงการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า



โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี พ.ศ.2561

2. เพื่อทราบถึงช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีวัสดุปัจจุบันและสถานภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย 

แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสามารถนำไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดการผลิต 

1.3 ขอบเขตและนิยามการศึกษา 

ในโครงการนี้ได้มีการศึกษาทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ (Internal Combustion Engine หรือ ICE) และชิ้น

ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มการ

พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก และคอมโพสิต 

โดยขอบเขตศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีอุดมคติ (Ideal Case) หมายถึง ยานยนต์ที่อยู่ในรูปแบบของ Concept Car หรือยานยนต์ที่

ต้องใช้เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต หรือในปัจจุบันยังมีต้นทุนการผลิตที่สูง 

หรือสามารถผลิตออกมาขายในตลาดได้จำนวนที่น้อยมาก หรือยังไม่สามารถผลิตออกมาขายได้ ซึ่งผู้ประกอบ

การไทยยังไม่มีศักยภาพที่จะสามารถผลิตได้ ซึ่งในโครงการนี้จะกล่าวถึงกลุ่มยานยนต์น้ำหนักเบาแบบ Ex-

treme Lightweight 

 2. กรณีผลิตได้จำนวนมาก (Mass Production Case) หมายถึง ยานยนต์ที่สามารถผลิตได้ปริมาณ

เชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมาก และสามารถจำหน่าย ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพที่จะสามารถผลิตได้ ซึ่งใน

โครงการนี้จะกล่าวถึงกลุ่มยานยนต์น้ำหนักเบาแบบ Conventional Lightweight และ Moderate Light-

weight 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลผลิต (Output) 

• รายงานการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย

แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุของโลกและประเทศไทย (Material Technology Roadmap) และผลศึกษา

ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Material Technology Capability)  

• ผู้ประกอบการ 100 คน ที่เข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
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• ผลลัพธ์ต่อผู้ประกอบการไทย โดยจะเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกิด

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุและสามารถนำไปพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้  

• ผลลัพธ์ต่อสถาบันยานยนต์ โดยจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าแก่บุคลากรของสถาบันยานยนต์ และบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า 

1.5 แผนการดำเนินโครงการ 

 ในโครงการนี้จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ 

 1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุของโลก โดยทีมวิจัยจะรวบรวมข้อมูลหลักที่จะ

ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับ ส่วนประกอบหลักของชิ้นส่วนยานยนต์ สัดส่วนของวัสดุหลักที่ใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ 

การเปลี่ยนแปลงของการใช้วัสดุในชิ้นส่วนยานยนต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แผนการใช้วัสดุและเทคโนโลยีใน

อนาคตในชิ้นส่วนยานยนต์ โดยจะศึกษาทั้งในกรณีของ ICE และ EV ซึ่งทั้งสองกรณีนั้นจะศึกษาทั้งในแบบ 

Ideal Case และ Mass Production Case โดยที่มาของข้อมูลนั้นจะมาจากแหล่งข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี

วัสดุยานยนต์ อาทิเช่น (1) Global Automotive Materials Trends and Forecast Report (2) Automo-

tive Exhibitions/Conferences หรือ Motor Shows และ (3) ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ อย่างน้อยจาก 3 ทวีป คือ 

อเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยเทคโนโลยีของวัสดุที่ต้องการศึกษานั้นจะครอบคลุมถึงวัสดุ 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม

เหล็ก อะลูมิเนียม คอมโพสิตและพลาสติก 

 2. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยทีมวิจัยจะแบ่ง

กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยออกเป็น 4 กลุ่มตามชิ้นงานหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

• กลุ่มตัวถังภายนอก (Outer Panel) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Stamping 

ถ้าเป็นโลหะ หรือส่วนที่เป็นคอมโพสิตจะใช้กระบวนการขึ้นรูป Pre-preg หรือ Injection Molding 

• กลุ่มตัวถังภายใน (Inner Panel) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Roll Form-

ing และ Stamping ถ้าเป็นกลุ่มเหล็ก ในส่วนที่เป็นกลุ่มอะลูมิเนียมจะใช้ Extrusion หรือการขึ้นรูป

คอมโพสิตถ้าเป็นกลุ่มคอมโพสิต 

• กลุ่มช่วงล่าง (Suspension) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Forging ถ้าเป็น

โลหะ หรือการขึ้นรูปคอมโพสิตถ้าเป็นกลุ่มคอมโพสิต 
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• กลุ่มชิ้นส่วนภายใน (Interior) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Injection 

Molding เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพอลิเมอร์ หรือใช้กระบวนการ Polymer Extrusion 

ถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ 
 โดยทีมวิจัยจะใช้สองกระบวนการหลักในการรวบรวมข้อมูลคือ (1) การทำ Survey ออนไลน์เพื่อ

สอบถามถึงสถานะโดยทั่วไปของผู้ประกอบการ (2) การทำ Focus Group โดยจะสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยว

กับ Industry and Technology Gap เช่น ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความต้องการ และแผนการปรับตัวใน

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการไทย 

 3. การวิเคราะห์ช่องว่างของสถานภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทยกับแนวโน้มของเทคโนโลยีวัสดุ

ชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก จากข้อมูลที่ได้เบื้องต้นทีมวิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานภาพการผลิต

ของผู้ประกอบการไทยกับแนวโน้มของเทคโนโลยีวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก อาทิเช่น ช่องว่างทางด้านวัสดุ 

และช่องว่างทางด้านกระบวนการผลิต 

 4. การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย โดยทีมวิจัยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำ

วิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ

นำไปต่อยอดได้ 

 5. การใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า โดยทีิมวิจัยได้เลือกชิ้น

งานจากสี่กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์คือ ชิ้นส่วนตัวถังภายนอก ชิ้นส่วนตัวถังภายใน ชิ้นส่วนช่วงล่าง และชิ้นส่วน

ภายใน มาดำเนินการจำลองทางคอมพิวเตอร์ และใช้วัสดุทั้งสี่กลุ่ม คือ เหล็ก อะลูมิเนียม พอลิเมอร์ และคอม

โพสิต เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง 

 6. การจัดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยทีมวิจัยจะ

ดำเนินการจัดการสัมมนาให้กับผู้ประกอบการไทยจำนวนอย่างน้อย 100 คน เกี่ยวกับผลการวิจัย และดำเนิน

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับวิทยากร 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุของโลก 

2.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้วัสดุน้ำหนักเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ในปัจจุบันนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่กระตุ้นให้เทคโนโลยียานยนต์นั้นมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น สิ่ง

แวดล้อม (Environment) ความปลอดภัย (Safety) ตัวเลือก (Choice) ความเคลื่อนไหวง่าย (Mobility) 

ความมั่นคง (Security) และเศรษฐกิจ (Economics) ซึ่งทำให้ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกได้มีการตระหนักถึงการ

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระเบียบปริมาณ

การปล่อย CO2 ที่เข้มงวดมากขึ้นของหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งข้อบังคับที่เข้ มงวดที่สุดในโลกนั้นมาจากสหภาพ

ยุโรป (European Union หรือ EU) ดังแสดงในรูปที่ 1 

  

   

รูปที่ 1 CO2 target values: Average values of the vehicle fleet in kg [1] 

 สหภาพยุโรปนั้นได้มีการกำหนดเกี่ยวกับปริมาณการปล่อย CO2 มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา 

(EU Regulation EC 443/2009) โดยกำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Cars) นั้นจะต้องปล่อย 

CO2 ไม่เกิน 160 g/km และมีข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี ค.ศ. 2015 โดยรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลจะต้องปล่อย CO2 ไม่เกิน 130 g/km และปริมาณการปล่อยนั้นจะลดลงจนเหลือเพียง 95 g/km ในปี 

 
6 

2.6. Because the 2020 vans target is irrelevant 

Industry progress towards the vans targets are even more rapid than for cars. The most recent 
analysis of progress by the European Environment Agency for 2014 stating  … average emissions of 
169.2 g/km, significantly below the 2017 target of 175 g CO2/km, which was already reached in 2013, 
four years ahead of schedule.20 
 
The analysis information on which the 147 g/km target was based was flawed, hugely 
exaggerating the costs and that average emissions of vans were around 203 g/km in 2010 whereas 
the actual level was 181 g/km. A vans target of equivalent stringency to cars for 2020 is 118g/km 
and that equivalent to 70g/km for 2025 100g/km.21 Tighter targets for vans would extend the 
market for low carbon technologies reducing costs, creating jobs and developing export 
opportunities. In the absence of a 2025 proposal there will be a “technology graveyard” for vans as 
manufacturers reduce investment and fail to deploy available technology despite low carbon 
technologies for vans being effectively the same as those used in cars. Setting tighter targets 
would have the opposite effect and drive the uptake of innovative, low carbon solutions in the 
vans market.  
 

3. Do vehicle CO2 standards really work? 
Fortunately since EU car CO2 regulations were proposed in 2007 they have been shown to be 
highly effective with average emissions falling by 3.6%pa.22 This is three times the rate achieved 
during the failed voluntary agreement. Many countries have also developed national tax policies 
and other incentives to encourage the purchase of low carbon models. The most successful of 
these countries (e.g. the Netherlands) are delivering annual improvements of more than 5%pa - 
double the rate of countries with weak policies. Overall average*emissions*of*95g/km*for*cars*are*
expected* to*be*achieved*by*202123*(as* illustrated)*and*almost*all* companies*met* the* intermediate*
2015*target*ahead*of*schedule.**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
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ค.ศ. 2021 ถ้าพิจารณาจากกราฟด้านซ้ายของรูปที่ 1 ซึ่งแสดงปริมาณการปล่อย CO2 (แนวแกนตั้ง) กับ น้ำ

หนักของรถยนต์โดยเฉลี่ย (แนวแกนนอน) จะสังเกตเห็นได้ว่าค่ายรถยนต์ (Automakers) ส่วนใหญ่นั้นมียาน

ยนต์ที่ปล่อย CO2 อยู่ในช่วง 130 g/km ในปัจจุบัน [1] 

 ถ้าแต่ละค่ายรถยนต์นั้นมีการพัฒนายานยนต์อย่างต่อเนื่องตามอัตราการพัฒนาที่มีอยู่ของแต่ละค่าย

ในปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าค่ายรถยนต์หลายค่ายจะสามารถพัฒนายานยนต์ที่ผ่านเกณฑ์ในปี ค.ศ. 2021 

และก็ยังมีบางค่ายรถยนต์ที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นเพื่อที่จะผ่านเกณฑ์ดังแสดงทางด้านขวาของรูปที่ 1 

นอกจากนี้แล้วช่วงหลังจากปี ค.ศ. 2021 เป็นต้นไปทางสหภาพยุโรปได้มีมาตรการเกี่ยวกัับการปล่อย CO2 ที่

เข้มงวดขึ้นอีก โดยมีการตั้งเป้าปริมาณการปล่อย CO2 ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี ค.ศ. 2025 ที่ 68 g/km 

[2] ดังนั้นการบังคับใช้มาตรการด้านการปล่อย CO2 ของยานยนต์นั้นถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้

ค่ายรถยนต์ทุกค่ายต้องออกแบบยานยนต์ให้สามารถผ่านระเบียบปริมาณการปล่อย CO2 โดยจะอ้างอิงจาก

สองกระบวนการหลักในการออกแบบยานยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 2 คือ 

  

รูปที่ 2 Major driving forces of materials lightweighting in automotive industry [3] 

 (1) การทำให้ตัวรถยนต์นั้นเบาลง (Lighter Body) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยี

วัสดุน้ำหนักเบา (Lightweight Materials) 
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 (2) การปรับปรุงการปล่อย CO2 ซึ่งสามารถทำได้อยู่สองวิธีหลั ก คือ การปรับปรุงเครื่องยนต์ของ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine หรือ ICE) หรือ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric 

Vehicle หรือ EV) 

  

รูปที่ 3 Internal combustion engine (ICE) technologies [4] 

  

รูปที่ 4 Electric vehicles (EV) technologies pathway [4] 
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Figure 14: Internal Combustion Engine (ICE) Technologies 

 
 

Clearly, the electrification of light-duty vehicle propulsion is underway.  However, the timing for mass 
market acceptance and the type of electrification remains uncertain. Hybrid electric vehicles (HEV) were 
introduced in the mid-1990s, and have struggled to gain consumer acceptance in most markets. While 
offering efficiency gains, the cost of two propulsion systems will continue to hinder HEV cost 
competitiveness.  Plugin hybrid electric vehicles (PHEV) offer opportunity for zero emissions over short 
distances, and this may help with some local emissions challenges.  However, PHEVs still incur the cost 
of two propulsion systems, plus added cost for a larger battery. While viewed by some as transitional 
technologies, HEVs and PHEVs will be an important part of the market through at least 2030.   

Currently, 48-volt hybrids (mild hybrids) have gained initial penetration in Europe and China, but not in 
the North American market. These 48-volt hybrids appear to present opportunity as a transitional 
technology for luxury vehicles and possibly for pick-up trucks in North America.   

Battery electric vehicles (BEV) may present opportunity for wider market acceptance in the coming 
decade.  Regulations, and a strong commitment to BEV by proponents are driving increased 
expectations for the technology.  However, market acceptance lags behind these expectations.  BEV 
performance (range, recharge time, etc.) still does not meet most consumer requirements.  In time, 
many of these issues may be resolved—or at least greatly minimized.  If costs are significantly reduced, 
the 200 mile-plus range BEV with fast-charge capabilities could become an important part of the 
advanced propulsion equation. 

It is important to note that even with the current enthusiasm for BEV, many major vehicle 
manufacturers continue to develop fuel cell electric vehicles (FCEV) as yet another alternative.  Although 
significant cost, hydrogen production, distribution infrastructure, and onboard storage challenges 
greatly limit FCEV penetration over the next decade, FCEVs do offer short-term low-volume compliance 
opportunities.  Also, the amount of investment by key players indicates the technology may present a 
viable long-term solution, and a defensive strategy against battery development delays (Figure 15). 

  

Source: CAR Research, USEPA/NHTSA Technical Assessment Report; Various media publications 
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Figure 15: Electrified Vehicle Technology Pathways 
 

 

 
Advanced energy storage development is the single most critical enabler for reaching the electrification 
tipping point.  Advanced battery development continues to track at an impressive rate.  Battery cost 
estimates are very difficult to verify, with some published estimates being overly optimistic for 
marketing purposes, and others overly pessimistic.   However, it is clear that costs are rapidly declining 
while performance is increasing.  Second generation lithium ion battery packs costs are likely at or 
below $275 per kilowatt-hour (kWh).  The battery packs are expected to decrease rapidly in the coming 
decade with $75 per kWh possible by 2035.  And, as costs are reduced, energy and power are increasing.  
Third generation lithium ion battery technology—possibly reaching market after 2020—is expected to 
greatly improve performance characteristics and lower costs (Figure 16).   

There are several battery technologies in early development stages that may replace lithium ion, but 
they appear to be at least a decade away from real world application—and likely much farther from 
mass market automotive use. 

  

Source: CAR Research, summary of various media publications 
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 โดยแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ ICE นั้นจะเน้นไปที่การใช้ Gasoline Direct Injection 

(รูปที่ 3) และแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ EV นั้นจะสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น 48 

Volt Start/Stop Mild Hybrid หรือ Battery EV หรือ HEV Power Split/P2 หรือ Plugin EV (รูปที่ 4) 

อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 

 ในปัจจุบันวิศวกรนั้นได้มีการสร้างปรัชญา (Philosophy) เกี่ยวกับการใช้วัสดุในแต่ละจุดของรถยนต์ที่

เหมาะสม โดยในเชิงทฤษฎีนั้นวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะต้องหาได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercially Avail-

able) สามารถผลิตได้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ (Technologically Feasible) และตรงตามข้อกำหนด

ประสิทธิภาพ (Meeting Required Performance) ซึ่งมีวัสดุหลายประเภทที่สามารถนำไปใช้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ได้ เช่น เหล็ก (Steel) จะถูกนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง (Body-in-White หรือ BIW) ชิ้น

ส่วนฝาปิดและแผ่นบังโคลนรถ (Closures & Fenders) และ ชิ้นส่วนกันสะเทือนและแชสซี (Suspension & 

Chasis) ส่วนอะลูมิเนียม (Aluminum) และคอมโพสิต (Composite) นั้นจะสามารถนำไปใช้ได้กับแทบจะทุก

ชิ้นส่วน และพลาสติก (Polymers) นั้นโดยส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ผลิตชิ้นส่วนภายในตัวรถยนต์และอื่น ๆ  

 ถ้าใช้ปัจจัยทางด้านการประหยัดเชื้อเพลิง (Fuel Saving) และการลดปล่อย CO2 เข้ามาพิจารณาการ

เลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบา จะสามารถสังเกตได้ว่าปริมาณการประหยัดเชื้อเพลิงและการลดการปล่อย CO2 นั้น

จะเพิ่มขึ้นตามการลดน้ำหนักของวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมโพสิตนั้นจะช่วยลดการประหยัดเชื้อเพลิง

และการลดการปล่อย CO2 ได้มากที่สุด ซึ่งวัสดุคอมโพสิตนั้นจะถูกนำไปใช้ในรถไฟฟ้า EV มากขึ้น และ

เนื่องจากสาเหตุที่รถยนต์ ICE นั้นไม่สามารถลดการปล่อย CO2 ให้ได้ตามกฎระเบียบที่จะมี มาตรการสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องภายในปี ค.ศ. 2025 ดังนั้นค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่่จะต้องนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 

Electrification มาใช้มากขึ้น 

 ในปัจจุบันได้มีการใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (HSS) มากขึ้นเพื่อช่วยลดน้ำหนักยานยนต์ ซึ่ง HSS 

นั้นมีหลายประเภท อาทิเช่น  Dual Phase Steel (DP), Complex Phase Steel (CP), Transformation-

Induced Plasticity Steel   (TRIP), Martensitic  Steel (MS), และ Hot Form Steel (HF) โดยในเหล็ก

กลุ่ม DP, CP, TRIP และ MS นั้นสามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้อง ตัวอย่างเช่น Cold Forming 

และ Roll Forming แต่การขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้องนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการขึ้นรูป (Forma-

bility) ที่ค่อนข้างจำกัดและการเกิด Springback แต่สำหรับเหล็กกลุ่ม HF จะใช้กระบวนการขึ้นรูปที่อุณหภูมิ
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สูง (Hot Forming) แล้วทำให้เย็นตัวลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งวิธีการนี้จะ

สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Formability และ Springback ได้ อย่างไรก็ตามการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้นั้นจำเป็นที่จะ

ต้องใช้เหล็กที่มีความสามารถในการชุบแข็งที่สูงเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรงสูง  ดังนั้นเหล็กส่วนใหญ่ที่ใช้

จะเป็นมีการผสมธาตุ Boron ซึ่งทำให้เหล็กกลุ่มนี้จะถูกเรียกโดยทั่วไปว่า Boron Steel นอกจากนี้แล้วกระ

บวนการ Hot Forming นั้นจะมีปัญหาในเรื่องข้อจำกัดของอายุแม่พิมพ์ รวมไปถึงความซับซ้อนในการให้ความ

ร้อนกับแม่พิมพ์ และการทำให้ชิ้นงานเย็นตัวอย่างรวดเร็วภายในแม่พิมพ์ 

  

  

รูปที่ 5 Price vs. Specific strength of automotive materials [5] 

 เนื่องจากการลดน้ำหนักยานยนต์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะต้อง

พิจารณาต้นทุน (ราคาของวัสดุกับเทคโนโลยีวัสดุ) กับน้ำหนักของยานยนต์ที่ลดได้ดังแสดงในรูปที่ 5 จะสังเกต

ได้ว่าวัสดุคอมโพสิต Carbon Fiber จะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างมากถ้าเทียบกับวัสดุอื่น ๆ  แต่ราคาของ 

Carbon Fiber นั้นสูงกว่าวัสดุชนิดอื่นอยู่หลายเท่า ตัวอย่างเช่น การใช้ High Strength Steel (HSS) จะลด

น้ําหนักได้ 20% แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 15% ในขณะที่อะลูมิเนียมจะลดน้ําหนักได้ 40% แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 30% 

โดยรถยนต์ที่ใช้โครงสร้างอะลูมิเนียมจะมีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้โครงสร้างเหล็กประมาณ 65% ถ้าใช้ 

Carbon Fiber จะช่วยลดน้ําหนักของรถได้อย่างมากเนื่องจากมีน้ําหนักน้อยกว่าเหล็กถึง 50% แต่ราคาสูงกว่า
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เหล็กถึง 570% ซึ่งในปัจจุบันนั้นการใช้ HSS ให้ราคาต่อน้ําหนักได้ดีกว่าวัสดุชิ้นอื่นสําหรับชิ้นส่วนโครงสร้าง 

(Structural Body Parts) 

  

รูปที่ 6 Cost prediction for carbon fiber and aluminum in automotive chassis component [6] 

 อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการทำส่วนประกอบ Chassis ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าราคา

ของ Carbon Fiber นั้นมีแนวโน้มที่จะลดลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะส่งผลทำให้มีการนํา Carbon 

Fiber ไปใช้ในการผลิตสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 6  ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Carbon Fiber กับอะลูมิเนียม

จะสังเกตได้ว่าความแตกต่างของราคาจะลดจาก 77% เหลือ 26% โดยการใช้วัสดุน้ำหนักเบาในอุตสาหกรรม

ยานยนต์นั้นถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจาก 29% ในปี ค.ศ. 2010 เป็น 67% ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นการเติบโตที่

สูงมากถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมพลังงานลม ดังแสดงในรูปที่ 7 ดังนัั้นในช่วงตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2025 ถึง 2030 เป็นต้นไปการใช้คอมโพสิตในชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะมีบทบาทมากขึ้น 
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รูปที่ 7 Lightweight materials breakdown across industries in 2010 and 2030 [6] 

 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาในชิ้นส่วนโครงรถยนต์และฝาปิด (BIW and 

Closures) ช่วงปี ค.ศ. 2010 ถึง 2040 นั้นดังแสดงในรูปที่ 8 โดยกลุ่มเหล็กนั้นจะเป็นวัสดุหลักในการผลิตช้ิน

ส่วน ซึ่งเกรดของเหล็กที่ใช้นั้นจะมีความแข็งแรงตั้งแต่ 270 MPa (Mild Steel) ไปจนถึง 1500 MPa (Hot-

Formed Tensile Steel) โดยกลุ่มอะลูมิเนียมนั้นจะเป็นวัสดุรองที่นำมาใช้ ในส่วนของกลุ่มแมกนีเซียมกับ

คอมโพสิตนั้นจะนำมาใช้เพิ่มขึ้นแต่จะถูกนำไปใช้ในยานยนต์ระดับ Luxury หรือ High-End เป็นหลัก 

  

รูปที่ 8 Lightweight materials in BIW and closures from 2010 to 2040 [4] 

76 Lightweight, heavy impact

Since carbon fiber offers new degrees of freedom in car design as well as the oppor-
tunity for differentiation, the use of carbon will be particularly pushed by premium 
OEMs. This and potential developments, such as stricter CO2 targets, an increase in 
required battery size or a decrease in battery cost, which is taking place more slowly 
than expected, might allow extreme lightweight packages to become even more 
relevant over time.

Overall, the use of lightweight materials in all three industries in scope –  
automotive, aviation, and wind – will increase significantly in volume over the 
next two decades, creating a market of more than EUR 300 billion for high-strength 
steel, aluminum, and carbon fiber. Traditional steel will be substituted to a large extent  
by high-strength steel, and carbon fiber will reach the highest growth with almost  
20 percent per year. Through the enormous changes in the material mix, significant 
challenges and opportunities will emerge – automotive suppliers and the machinery 
industry are expected to be the key beneficiaries.

Lightweight materials across industries

Lightweight materials and design are becoming increasingly important in many industries. 
There are three industries, however, where lightweight has played an important role in pro-
duct design almost from their inceptions: aviation, wind energy, and automotive. In these 
industries, the use of lightweight materials and design is expected to grow even more in 
the coming decades. For the automotive industry, the importance of lightweight will grow 
at the speed of light and the share of the lightweight materials used in production will more 
than double in the next 20 years (Exhibit 1). 

Lightweight pioneers in aviation and wind energy

In aviation, lightweight materials (such as light metals, aluminum, plastics, and com-
posites) already make up roughly 80 percent of all materials – significantly ahead of 
all other industries. The use of lightweight materials in aviation has two main drivers: 
the need to reduce fuel consumption and related costs and the wish to increase 
passenger/cargo load per flight. While steel played a very prominent role in the 
early years of aviation, it has been rapidly replaced by lighter materials. Aluminum 
is currently the most important lightweight material in aviation (about 50 percent) – 
mainly used in structural parts. 

New aircraft models, such as the Boeing 787 Dreamliner and the Airbus 350 XWB,  
will have a significant share of carbon fiber (about 50 percent of their structural weight) 
to reduce weight even further. Boeing delivered its first 787s in 2011 and Airbus is 
scheduled to follow with its new lightweight planes in 2014/15. With the planned ramp-
up in production for these models, the share of carbon fiber in the aviation industry will 
increase and the need for some traditional materials will decline. This effect as well as 
the expected growth of the industry overall (double the annual aircraft deliveries  
in 2030 as compared to 2011) will lead to strong growth in the carbon fiber market 
(from 8,000 to almost 40,000 tons).

In the wind industry, extreme lightweight materials are applied in the long rotating 
blades, which transform the wind energy into rotating energy that is then transformed 
into electricity. Due to the high wind speeds and the size (length and mass) of the 
blades, the blade material has to bear high stress, which can be reduced by using 
extremely light materials. The majority of wind turbine manufacturers currently use 
glass fiber as structural material for their blades.

Despite its high cost, two of the industry’s big players are already using carbon fiber 
for stabilization, because it is stiffer than glass fiber. The stiffness factor of carbon 
fiber may allow for a further increase in blade length that cannot be achieved with 
glass fiber, resulting in greater output per wind turbine. This will become increasingly 
important as off-shore wind energy increases.

Since wind turbine installation in 2030 is expected to be four times that of 2011, the 
market for lightweight materials will grow at a rate that (at the very least) keeps pace.

Ramp-up of lightweight in automotive 

The automotive industry has been paying attention to vehicle weight for decades since 
it has a direct impact on driving dynamics, agility, and fuel consumption. Due to the high 
cost of potential lightweight solutions and consumers’ limited willingness to pay for weight 
reduction in automotive, the use of costly lightweight materials has so far been limited. 

The introduction of CO2 emissions targets and correlated penalties, however, has 
reignited the conversation with an even stronger focus on weight reduction as a lever 
to minimize fuel consumption. The trend of ever-increasing weight for cars has been 
curtailed in recent years through the increased use of plastics (e.g., for fenders and 
recently doors in the new smart) and improved steel alloys (e.g., for the chassis). 
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Figure 9: Material Distribution in the U.S. Fleet (Body-in-White Plus Closures), 2010 to 2040 

New manufacturing technologies are also advancing to achieve the speed and cost effectiveness 
required for mass production. Hot forming of steels is already used in high production parts and will 
reach maturity by 2025 as the need for ultra-high strength steels increases (see Figure 10). Maturity of a 
technology is a subjective term which depends on the vehicle program. In broad terms, a mature 
technology can be used in mass-produced vehicles (volume over 100,000 units a year), has multiple 
product applications, and is available from multiple suppliers with a global supply capability. Additive 
manufacturing, also called 3D printing, is a revolutionary technology with the potential to change the 
tool and die business but is not yet suited for mass production in terms of cost or cycle time. 

  

Source: CAR Research 
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 ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นการขึ้นรูปแผ่นโลหะเย็น (Cold Stamping) จะเป็นกระบวนการที่ใช้

ส่วนใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ตาม Cold Stamping นั้นจะขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็กที่มีความแข็ง

แรงสูงได้ยาก ดังนั้นจึงมีกระบวนการขึ้นรูปแผ่นโลหะร้อน (Hot Stamping) ที่สามารถช่วยเพิ่มความอ่อน 

(Ductility) ของแผ่นเหล็กและสามารถขึ้นรูปที่มีลักษณะซับซ้อนโดยที่ไม่เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนที่ขึ้นรูป

ได้ ซึ่ง กระบวนการขึ้นรูปโลหะร้อน (Hot Forming) และเหล็กขึ้นรูปร้อน (Hot Formed Steel) นั้นจะเข้ามา

มีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังแสดงในรูปที่ 9 เนื่องจากมีปริมาณการใช้ Ultra High Strength Steel 

(UHSS) และ Advanced High Strenght Steels (AHSS) ที่สูงขึ้น ในส่วนของการขึ้นรูปแผ่นอะลูมิเนียมนั้น 

กระบวนการ Warm Forming (WF) และ อะลูมิเนียมขึ้นรูปร้อน (Warm Form Aluminum) จะถูกนำมาใช้

มากขึ้นเพื่อเพิ่ม Ductility และการขึ้นรูปด้วยวิธี High Pressure Die Casting (HPDC) หรือ High Pressure 

Thin Walled Aluminum Die Casting นั้นจะถูกนำมาใช้ในการหล่อขึ้นรูปชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เนื่องจาก

สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดผนังบาง   (Thin Wall) และผิวเรียบ (Smooth Surface) ได้ ในส่วนของ

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและคอมโพสิตนั้นปัจจุบันจะใช้กระบวนการ Injection Molding เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามจะมีการใช้กระบวนการ Resin Transfer Molding (RTM) มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากสามารถ

ผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิตที่มีปริมาณ Fiber สูงและมีช่องว่าง (Voids) ในชิ้นส่วนน้อยได้ 

  

รูปที่ 9 Emerging manufacturing processes from 2015 to 2035 [4] 
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 นอกจากนี้แล้วกระบวนการผลิตแบบ Additive หรือ 3D Printing นั้นอาจจะนำมาใช้ในการผลิตชิ้น

ส่วนพลาสติกและคอมโพสิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทำ Prototype ของชิ้นส่วนยานยนต์

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ และมีการคาดการณ์ว่า 3D Printing นั้นจะเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีการ

ผลิตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนธุรกิจแม่พิมพ์ อย่างไรก็ตาม 3D Printing นั้นยังไม่สามารถนำมาใช้ในรูปแบบ

ของ Mass Production (ปริมาณการผลิต 100,000 ชิ้นต่อปี) ได้ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เหมาะ

สำหรับการผลิตแบบ Mass Production นั้นต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตชิ้นส่วนได้หลายประเภท หรือ

หลายการใช้งาน และจะต้องมีเครื่องจักรและส่วนประกอบที่สามารถหาได้จากหลาย ๆ ผู้ผลิต (Suppliers) ที่

มีศักยภาพในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและเวลาในการผลิตที่สูง 

   

รูปที่ 10 Multi-material concept in lightweight vehicle design [7] 

 แนวโน้มของการออกแบบวัสดุในชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะเปลี่ยนจากการใช้วัสดุหลักที่เป็นเหล็กอย่าง

เดียว (Steel Unibody) ไปเป็นการใช้หลายวัสดุเข้าด้วยกัน (Multi-Material Concept หรือ MMC) ดังแสดง

ในรูปที่ 10 โดยจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบ และกระบวนการผลิตเข้าด้วยกัน เพื่อให้

ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้น การใช้ MMC นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในการออกแบบยาน

ยนต์น้ำหนักเบาในปัจจุบัน โดยการเลือกใช้วัสดุนั้นจะเน้นการเลือกสำหรับแต่ละจุดหรือแต่ละชิ้นส่วนเพื่อให้
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ตอบโจทย์การทำงานของจุดหรือชิ้นส่วนนั้น ๆ ถ้าพิจารณาถึงการช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการขับขี่ การประหยัด

น้ำมันเชื้อเพลิง การเพิ่มความเงียบภายในรถยนต์ และที่สำคัญที่สุดคือการลดน้ำหนักของตัวยานยนต์ การ

เลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดมาทดแทนวัสดุดั้งเดิมนั้นจะส่งผลต่อการลดน้ำหนักในแต่ละชิ้นส่วนแตกต่างกัน อย่างไร

ก็ตาม อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และคอมโพสิตนั้นจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านน้ำหนักเบาของแทบทุก

ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมกนีเซียมกับคอมโพสิตนั้นจะให้เปอร์เซ็นต์ในการลดน้ำหนักได้มากกว่าเหล็กและ

อะลูมิเนียมมาก อย่างไรก็ตามแมกนีเซียมและคอมโพสิตนั้นมีต้นทุนในการผลิตสูงตามไปด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้

ชัดในการใช้ MMC คือยานยนต์ไฟฟ้า Tesla Model S ซึ่งใช้อะลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างแผ่น 

และใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (HSS) สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงกระแทก นอกจากนี้แล้วพลาสติกและ

คอมโพสิตจะถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของรถอีกด้วย เพื่อทำให้รถยนต์นั้นมีน้ำหนักเบาและสามารถลด

การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนได้สูง 

  

รูปที่ 11 Trends in joining processes from current to beyond 2030 [4] 

 อย่างไรก็ตามการที่ใช้แนวคิด MMC นั้นมีความท้าทายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อวัสดุหลาย

ประเภทเข้าด้วยกัน ซึ่งการใช้กระบวนการเชื่อมแบบดั้งเดิม เช่น Resistance Spot Welding (RSW) นั้นไม่

สามารถทำได้เนื่องจากวัสดุต่างกันนั้นมีจุดหลอมเหลวที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อวัสดุ เช่น การ

ใช้กาว (Adhesive) และ การใช้การจับยึดต่าง ๆ  (Advanced Fasteners) จะมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากมี
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ความสามารถในการเชื่อมต่อวัสดุที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 11 การใช้วัสดุหลายชนิดใน

กระบวนการผลิตนั้นนอกเหนือจากการที่วิศวกรจะต้องคำนึงเกี่ยวกับปัจจัยในการเชื่อมต่อ เช่น การกัดกร่อน

เนื่องจากความต่างศักย์ (Galvanic Corrosion) ด้วยเหตุที่วัสดุแตกต่างกันจะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าต่างกัน  

และเมื่อนำมาเชื่อมต่อกันแล้วจะทำให้เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนของวัตถุที่มีค่าความต่างศักย์ต่ำกว่า และวัตถุ

นั้นจะถูกกัดกร่อนในที่สุด วิศวกรยังต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคอีกมากมาย อาทิเช่น การ

จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นพร้อมไปกับวัสดุใหม่ และความเสี่ยงทางด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของวัสดุใหม่ 

 จากปัจจัยทางด้านข้อบังคับการปล่อย CO2 ที่สูงขึ้น สมบัติของวัสดุน้ำหนักเบา ราคาของวัสดุ ต้นทุน

การผลิต และการเลือกใช้วัสดุแบบ MMC การเลือกใช้วัสดุในการผลิตยานยนต์จากวัสดุน้ำหนักเบานั้นสามารถ

แบ่งออกได้อยู่ 3 รูปแบบหลัก ดังแสดงในรูปที่ 12 คือ 

  

รูปที่ 12 Medium-size car lightweight materials in different materials lightweighting [6] 

 1. Conventional Lightweight ซึ่งเป็นการใช้วัสดุ HSS เป็นส่วนใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

โดยรูปแบบนี้จะถูกนำใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหลัก (สัดส่วน 2 ใน 3 ของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมด) โดย

ตัวอย่างของรถยนต์ในกลุ่มนี้ คือ Small-Sized และ Medium-Sized Vehicles และเป็นกลุ่มรถยนต์ ICE 

และ Hybrid เป็นส่วนใหญ่  

 2. Moderate Lightweight ซึ่งจะเป็นการเลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบาที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น 

อะลูมิเนียม แมกนีเซียม HSS และ Carbon Fiber (ในปริมาณที่จํากัด) โดยรูปแบบนี้จะถูกนำใช้ในการผลิตชิ้น
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ส่วนยานยนต์ประมาณ 1 ใน 3 ของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมด อาทิเช่น รถยนต์กลุ่ม Upper-Medium หรือ 

Executive-Class และ รถยนต์กลุ่ม EV 

 3. Extreme Lightweight ซึ่งจะเป็นการเลือกใช้ Carbon Fiber เป็นหลัก โดยมีปริมาณของรถยนต์

ในกลุ่มนี้น้อยถ้าเทียบกับ Conventional Lightweight และ Moderate Lightweight อาทิเช่น รถยนต์กลุ่ม 

Niche Luxury และ Extreme Premium EV Concepts 

  

   

รูปที่ 13 Materials lightweighting and powertrain selection [6] 

 โดยรูปที่ 13 แสดงตัวอย่างการเลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบาที่ขึ้นอยู่กับชนิดของรถยนต์และระบบส่งกําลัง

ของ OEMs เมื่อค่ายรถยนต์ต่าง ๆ  จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุน้ำหนักเบาในอนาคตอันใกล้จากข้อกำหนดด้านการ

ปล่อย CO2 การเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความเป็น

ไปได้ดังต่อไปนี้ 

1. Suppliers โดยผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุน้ำหนักเบา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง Carbon Fiber 

2. Machinery Industry โดยผู้ผลิตเครื่องจักรมีความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนการผลิตให้ตอบ

โจทย์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับ Carbon 

Fiber 
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3. Base Materials โดยผู้ผลิตวัสดุน้ำหนักเบา เช่น HSS อะลูมิเนียม หรือ Carbon Fiber จะได้

กำไรจากความต้องการทางด้านการตลาดที่สูงขึ้น ส่วนผู้ผลิตวัสดุดั้งเดิมนั้นจะต้องเผชิญกับยอด

ความต้องการที่ลดน้อยลง 

4. OEMs โดยจะส่งผลกระทบสองด้าน คือ โอกาสในด้านการออกแบบที่สะท้อนถึงการใช้วัสดุน้ำ

หนักเบาซึ่งอาจจะส่งผลเชิงบวกกับภาพลักษณ์ทางด้านแบรนด์ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมา

คือต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก คือ ต้นทุนในการบำรุงรักษาและซ่อม

บำรุง 

2.2 ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มเหล็กของโลก 

 ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มของโลกทางด้านเทคโนโลยีกลุ่มเหล็กนั้นสามารถสังเกตได้จากการพัฒนา

สมบัติของกลุ่มเหล็กดังรูปที่ 14 ซึ่งแสดงถึงความแข็งแรง (Tensile Strength) และความสามารถในการขึ้นรูป 

(Elongation) ของเหล็กประเภทต่าง ๆ  ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยที่เหล็กกลุ่ม Interstitial Free 

Steel (IF) และ Mild Steel จะเป็นเหล็กที่มีความสามารถในการขึ้นรูปสูงแต่ความแข็งแรงต่ำ ในส่วนของ

เหล็กกลุ่ม Transformation-Induced Plasticity (TRIP) หรือ Dual Phase Steel (DP) หรือ Complex 

Phase Steel (CP) นั้นมีทั้งความแข็งแรงและความสามารถในการขึ้นรูป 

  

รูปที่ 14 Mechanical properties of steels [7] 
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 ส่วนเหล็กกลุ่ม 3rd GEN AHSS นั้นเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงที่สูงขึ้นแต่ยังคงความสามารถในการ

ขึ้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 15 โดยในปัจจุบันสามารถพัฒนาเหล็กที่มีความแข็งแรง 1000 MPa และมีความ

ยืดหยุ่นที่ 30% และเหล็กที่มีความแข็งแรง 1500 MPa และมีความยืดหยุ่นที่ 20% ในการนำมาผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์อีกด้วย 

  

รูปที่ 15 Future opportunity of third generation AHSS [9] 

 หลักการใช้งานเหล็กที่ความแข็งแรงต่าง ๆ  นั้นแสดงในรูปที่ 16 โดยเหล็กที่มีความแข็งแรงต่ำ (200 

MPa) แต่มีความสามารถในการขึ้นรูปสูงจะเหมาะสำหรับชิ้นส่วนภายนอก (Outer Panel)  เพื่อตอบสนองต่อ

รูปร่างที่ซับซ้อนของตัวถังรถยนต์  ตัวอย่างของเหล็กกล้าประเภทนี้ได้แก่ IF ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความสามารถใน

การขึ้นรูปสูงมาก เหล็กชนิดนี้จะมีการจำกัดปริมาณของ Interstitial Elements (คาร์บอน และไนโตรเจน) ซึ่ง

จะส่งผลต่อความสามารถในการขึ้นรูป อย่างไรก็ตามข้อเสียของเหล็กที่มีคาร์บอนต่ำมากคือความแข็งแรงที่ถูก

ชดเชยด้วยการควบคุมขนาดของเกรนเหล็กให้มีขนาดที่เล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็กประเภทนี้  

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ชิ้นส่วนบางประเภทต้องการความแข็งแรงที่สูงจะต้องมีการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสให้กับ

เหล็กชนิดนี้ แต่จะต้องมีการควบคุมกระบวนการรีดเหล็กให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของธาตุ

ฟอสฟอรัสที่ขอบเกรนของเหล็กซึ่งจะทำให้เหล็กเปราะ 
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รูปที่ 16 Stress vs. percent elongation for different steel types and their applications in body 

structure [8] 

 สำหรับชิ้นส่วนตัวถังภายใน (Inner Panel) นั้นจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากต้องพิจารณาความ

ปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีที่มีการชน โดยการพิจารณาความปลอดภัยนั้นทำให้มีการแยกตัวถังภายในออก

เป็นสองส่วน คือ 

 1. ส่วนที่ยุบในขณะที่ชน (Crumple Zone) ซึ่งเป็นส่วนหน้าและหลังของรถยนต์ โดยส่วนที่ยุบนั้น

มีหน้าที่ในการดูดซับพลังงาน (Energy Absorption) ที่เกิดจากการชนให้มากที่สุด  ซึ่งความสามารถนี้ได้มา

จากการออกแบบรูปร่างที่เหมาะสมต่อการรับแรงและการเลือกใช้เหล็กที่มีความสามารถในการดูดซับพลังงาน 

โดยจะพิจารณาจาก Toughness ของเหล็กเป็นหลัก อาทิเช่น กลุ่ม DP และ CP ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรง

และความสามารถในการชุบแข็งที่สูง สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงที่สูงมากแต่ความสามารถในการ

ขึ้นรูปไม่สูงมากนักจะเลือกใช้ CP สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความสามารถในการขึ้นรูปที่สูงแต่ไม่ต้องมีความ

แข็งแรงสูงมากจะเลือกใช้เหล็ก DP นอกจากนี้แล้วเหล็กกลุ่ม TRIP นั้นสามารถนำมาใช้ในชิ้นส่วนที่ยุบในขณะ
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ที่ชนได้ เนื่องจากมีลักษณะที่พิเศษคือมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ Toughness ของเหล็กเพิ่ม

ขึ้นเมื่อมีแรงมากระทำจนเหล็กเริ่มมีการเปลี่ยนรูปร่าง อย่างไรก็ตามเหล็กกลุ่ม TRIP นั้นมีความซับซ้อนใน

กระบวนการผลิตและมีข้อจำกัดในการขึ้นรูปมากกว่าเหล็กประเภทอื่น ๆ   

 2. ส่วนที่ห้ามมีการยุบ (Safety Zone) ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นห้องผู้โดยสาร โดยเหล็กที่ใช้นั้นจะต้องมี

ความแข็งแรงสูง (>1100 MPa) และเหมาะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นชิ้นงานเดี่ยวและต้องรับแรงขณะชน

โดยตรง อาทิเช่น Martensitic Steel (MS) หรือ เหล็ก Hot Formed (HF) ซึ่งมีความแข็งแรงสูงแต่ต้อง

ทำการขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง  

 โดยตารางที่ 1 แสดงแนวทางในการออกแบบและเลือกเหล็กสำหรับตัวถังยานยนต์ 

  

ตารางที่ 1 Steels selection guideline for vehicle body structure [8] 

  

Crash Zone Performance 

Requirement

Material 

Properties 

Requirement

Evidence of 

Performance

Potential 

Steel 

Selection

Crumple Zone High energy 

absorption over 

distance in crash 

event

High work 

hardening, 

strength, and 

ductility

Large area under 

stress-strain curve

DP, CP, TRIP

Passenger 

Compartment

No deformation/

intrusion during 

crash event

High yield 

strength

Ultimate tensile 

strength of stress-

strain curve

MS, HF, DP 

(>980 MPa)
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รูปที่ 17 FutureSteelVehicle (FSV) [8] 

 WorldAutoSteel ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนายานยนต์น้ำหนักเบาเพื่อลดการ

ปล่อย CO2 โดยใช้ชิ้นส่วนที่ เป็นเหล็กความแข็งแรงสูง (AHSS) เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีชื่อโครงการคือ Future-

SteelVehicle (FSV) โดยการออกแบบเหล็กและเทคโนโลยีของเหล็กใน FSV นั้นจะสามารถแบ่งออกได้ออก

เป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 17 และมีตัวอย่างของการใช้เหล็กชนิดต่าง ๆ  อาทิเช่น CP, DP, Bake Hard-

ened Steel (BH), TRIP, Twinning-Induced Plasticity (TWIP), HF และ MS เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 18 

นอกจากนี้แล้วกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ FSV นั้นมีหลากหลายกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 19 ซึ่ง

การเลือกใช้แต่ละวิธีการนั้นจะขึ้นกับรูปร่างของชิ้นงานและความแข็งแรงของเหล็กที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน โดย

จากการศึกษาและเปรียบเทียบ FSV กับมาตรฐานรถยนต์ ICE ทั่วไป FSV นั้นสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 35% 

และผ่านข้อบังคับการปล่อย CO2 ตามมาตรการของปี ค.ศ. 2020 อีกด้วย นอกจากนี้แล้ วเมื่ อทำการเปรียบ

เทียบน้ำหนักของ FSV กับรถยนต์น้ำหนักเบารุ่นอื่น ๆ  ดังแสดงในรูปที่ 20 นั้นจะสังเกตได้ว่า FSV สามารถ

เทียบเคียงได้กับรถยนต์ที่ใช้วัสดุอะลูมิเนียมเป็นหลัก 
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รูปที่ 18 FSV materials breakdown [10] 

Packaging study Initial styling Wind tunnel simulation         Final styling Design space 10% mass 
fraction

     Packaging Study       Styling & CFD     Topology Optimization

FSV BEV Steel Types
as % of Body Structure Mass

FSV BEV Manufacturing Processes 
as % of Body Structure Mass

Design Optimization process mimics Mother Nature’s effi cient design 

The FSV draws from a broad portfolio of steel types and grades in a range of properties, 

from mild to GigaPascal steels, and applies a vast array of manufacturing processes.  

With advanced optimization algorithms and computing power, FSV was able to incorporate 

hundreds of variables in the optimization process to identify a wide array of solutions.  

This FSV approach optimizes the body structure as an integrated system, including 

powertrain design and packaging, occupant space, passenger ingress/egress, driver sight 

angles, NVH, and aerodynamics, creating a body structure that works in harmony with all 

vehicle requirements.  In a meaningful way, this more vigorous process mimics nature and 

yields results beyond what has been possible until now.  In demonstrating a particular option 

resulting from this more robust optimization process, the FSV also shows the way forward 

for a full range of more effi cient designs not only for electrics, but conventional ICE-powered 

vehicles, as well.

www.autosteel.org

FSV’s Expanded Steel Portfolio 

Mild 140/270 DP 350/600 TRIP  600/980
BH 210/340 TRIP 350/600 TWIP 500/980
BH 260/370 SF 570/640 DP 700/1000
BH 280/400 HSLA  550/650 CP 800/1000
IF 260/410 TRIP 400/700 MS 950/1200
IF 300/420 SF 600/780 CP 1000/1200
DP300/500 CP 500/800 DP 1150/1270
FB 330/450 DP 500/800 MS 1150/1400
HSLA 350/450 TRIP  450/800 CP 1050/1470
HSLA 420/500 CP  600/900 HF 1050/1500
FB 450/600 CP 750/900 MS 1250/1500

Denotes grades used for ULSAB-AVC
Denotes steel added in FSV 

FSV-Body 
Structure

FSV-1 BEV  
Powertrain Layout

Lower weight
FSV’s extensive use of a broad portfolio of AHSS provides strength 
and formability at a lower mass.  Coupled with an optimized design, 
FSV takes full advantage of steel’s inherent flexibility for structural 
efficiency. It is responsible for body masses of:

• 188 kg - Battery Electric Vehicle (BEV)
• 176 kg - Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV-20)
• 201 kg - Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV-40)
• Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)

And:
• �� percent mass reduction, compared to benchmark

A lightweight, mass-efficient body creates opportunities 
for downsizing sub-systems, including the powertrain, and 
promotes reductions in overall vehicle mass.

Lower cost
Steel is the most cost-competitive material for car bodies.  
It is economical to fabricate into components and subsystems 
and assemble into the total body structure assembly.  
The resulting cost estimate of $1,115 to manufacture and 
assemble the complete FSV body validates this proposition 
and represents no cost penalty compared to today’s vehicles.

Smaller Carbon Footprint
FSV lowers total life cycle emissions by 50 to 70 percent, 
compared to conventional gasoline ICE vehicles, depending
on the electricity energy source.  In addition, steel is the world’s 
most recycled material with recycling infrastructures well
established around the globe.

Safe
The FSV design anticipates increasingly stringent crash safety 
standards over the next decade and meets European and U.S. 
5-star safety performance requirements.  It applies the 
latest holistic design and material optimization approaches, 
made possible by more powerful computing capabilities.  
In this way, by best using steel’s unmatched capabilities for 
design and manufacturing efficiency, the final FSV design 
comprises optimized, mass-efficient shapes that meet or 
exceed a global reach of crash safety requirements.
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รูปที่ 19 FSV manufacturing processes breakdown [11] 

  

รูปที่ 20 Body structure mass of lightweight vehicles [12] 11
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2.3 ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียมของโลก 

 อะลูมิเนียมนั้นเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Aluminum Alloys 

บางชนิดนั้นมีค่าความแข็งแรงและความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับเหล็กดังแสดงในรูปที่ 21 โดยจุดเด่นของ

อะลูมิเนียมที่สำคัญคือการขึ้นรูปหรือดัดแปลงรูปร่างของอะลูมิเนียมทำได้ง่าย และสามารถแข่งขันกับวัสดุที่ถูก

กว่าได้เนื่องจากการดัดแปลงรูปร่างที่สามารถทำได้ง่ายกว่า แผ่นอะลูมิเนียมสามารถถูกรีด (Drawing) ดึง 

(Extrusion) กด (Pressing) ปั๊ม (Stamping) หมุน (Spining) ม้วน (Rolling) ได้ และเมื่อเป็นชิ้นงานใกล้

สมบูรณ์แล้วอะลูมิเนียมยังสามารถนำไปตัด ไส กลึง และเจาะได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นอะลูมิเนียมจึงเป็นวัสดุที่

สามารถนำมาใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ได้หลายชนิดเนื่องจากสมบัติที่สามารถทำให้อยู่ในรูปร่างตามที่ออกแบบได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนที่เป็น BIW and Closures โดยเกรดของอะลูมิเนียมที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ 5xxx, 6xxx 

และ 7xxx 

  

รูปที่ 21 Mechanical properties of aluminum alloys in comparison to those of steels [13] 
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 อะลูมิเนียมเกรด 5xxx นั้นประกอบด้วยแมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุอัลลอยหลัก โดยอะลูมิเนียมเกรดนี้

มีความแข็งแรงปานกลาง และต้องพิจรณาเกี่ยวกับการทำให้วัสดุแข็งแรงมากเกินไปด้วยการทุบ เนื่องจากอาจ

จะทำให้เกิด Stress Corrosion Cracking (SCC) ได้ และเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเชื่อมและมี

สมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดี 

 อะลูมิเนียมเกรด 6xxx นั้นประกอบด้วยแมกนีเซียม (Mg) และซิลิคอน (Si) เป็นธาตุอัลลอยหลัก โดย

อะลูมิเนียมเกรดนี้จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าเกรด 7xxx แต่สามารถขึ้นรูปได้ดี เปลี่ยนแปลงรูปร่างและเชื่อม

ได้ง่าย อะลูมิเนียมเกรดนี้สามารถทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ด้วยกระบวนการ Heat Treatment และ

เหมาะแก่การขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Extrusion 

 อะลูมิเนียมเกรด 7xxx นั้นประกอบด้วยสังกะสี (Zn) เป็นธาตุอัลลอยหลัก และมีทองแดง (Cu) 

แมกนีเซียม (Mg)  โครเมียม (Cr) และ เซอโครเนียม (Zr) เป็นธาตุประกอบ อะลูมิเนียมเกรดนี้มีความแข็งแรง

มากเป็นพิเศษ และแข็งแรงที่สุดในบรรดาอะลูมิเนียมอัลลอยในปัจจุบัน โดยความแข็งแรงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 

500 MPa ขึ้นไป และจะนำมาใช้กับชิ้นส่วนโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อย่างไรก็ตามเมื่ออะลูมิเนียม

มีความแข็งแรงสูงมักเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Stress Corrosion Cracking (SCC) ขึ้น 

 นอกจากนี้แล้วยังมีอะลูมิเนียมที่สามารถนำไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ (Casting) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อะลูมิเนียมเกรด 2xxx ซึ่งประกอบด้วยทองแดง (Cu) เป็นธาตุอัลลอยหลักโดยมีแมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุรอง 

โดยการหล่ออะลูมิเนียมเกรดนี้จำเป็นต้องใช้เทคนิคและความรู้ในการหล่อมากเพื่อจะได้อะลูมิเนียมหล่อที่มี

สมบัติดี อะลูมิเนียมเกรดนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเกรดอื่นที่อุณหภูมิสูงกว่า 300 องศาเซลเซียส และยัง

สามารถทำ Heat Treatment เพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามอะลูมิเนียมเกรดนี้มีความ

ต้านทานการกัดกร่อนไม่ดี และบ่อยครั้งที่จะต้องมีสารเคลือบผิวในชิ้นส่วนที่สำคัญ อะลูมิเนียมเกรดนี้จะถูกนำ

มาใช้เป็นล้อรถกระบะหรือรถบรรทุก ระบบช่วงล่างบางส่วนที่ต้องการรับแรงมาก ในส่วนของอะลูมิเนียมเกรด

อื่น ๆ  เช่น เกรด 4xxx ได้ถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนกระบอกลูกสูบในเครื่องยนต์สันดาปภายใน เนื่องจากมีสมบัติ

ในการขยายตัวต่ำเมื่อถูกความร้อนและทนต่อการสึกกร่อนได้ดี 

 เนื่องจากอะลูมิเนียมมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักมากกว่าเหล็ก อะลูมิเนียมจึงได้ถูกนำมาใช้

เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์เป็นหลักในอดีตแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเทียบเท่ากับเหล็ก อย่างไรก็ตามใน

ปัจจุบันอะลูมิเนียมนั้นได้ถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนต่าง ๆ ในยานยนต์มากขึ้น เช่น ฝากระโปรงหน้าและหลัง 
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(Hoods) ประตู (Door Panels) โครงสร้างและฝาปิด (BIW and Closures) แผ่นป้องกันความร้อน (Heat 

Shields) ระบบระบายความร้อนของหม้อน้ำ (Heat Exchanger) ล้อรถยนต์ (Wheels) เสื้อสูบ (Engine 

Blocks) หัวสูบ (Cylinder Heads) เสื้อลูกสูบ (Cylinder Linings) เพลา (Axles) ระบบเบรก (Brake Sys-

tems) ระบบขับเคลื่อน (Transmissions) ระบบลดการสั่นสะเทือน (Suspensions) กันชน (Bumpers) ถัง

น้ำมัน (Oil Tanks) และชิ้นส่วนอื่น ๆ  อีกมากมาย ดังแสดงในรูปที่ 22 

  

รูปที่ 22 Aluminum components in light vehicles [14] 

 จากแนวโน้มรถไฟฟ้า EV ที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ความต้องการอะลูมิเนียมในชิ้น

ส่วนยานยนต์นั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 23 อย่างไรก็ตามรถไฟฟ้า EV นั้นมีชิ้นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบ

กับรถยนต์ ICE ในชิ้นส่วนยานยนต์โครงสร้างที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบนั้นจะใช้วิธีในการขึ้นรูปใน

แต่ละส่วนที่แตกต่างกัน เช่น การหล่อ (Casting) การขึ้นรูปเป็นแผ่น (Sheet Forming) และการดึง (Extru-

sion) ซึ่งเทคนิคการขึ้นรูปนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุอะลูมิเนียม อย่างไรก็ตามชิ้น

ส่วนยานยนต์อะลูมิเนียมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เช่น ล้อ ฝากระโปรงหน้า ฝากระโปรงหลัง จะยังเป็นชิ้นส่วนที่ต้อง

ผลิตในอนาคตอยู่ และอะลูมิเนียมจะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างและฝาปิดเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 24 

Source: Ducker Worldwide, Aluminum and Magnesium Industry analysis - 08-31-2010 & Light Vehicle Metals Market Analysis and Forecast - 06-12-2012

2012 8,3% Ô

2015 10,7% Ò

2020 16,1% Ò

2012 5,1% Î

2015 5,3% Ò

2020 4,7% Ò

2012 54.6% Ò

2015 49.3% Ô

2020 42.2% Ô

Source: Novelis presentation to 3rd annual aluminum outlook conference, Chicago, June 2010Bumper beams FY12: 2,6%

Chassis, Suspensions & 
Steering FY12: 12,1%

Closures FY12: 3.2%

Heat exchangers
FY12: 9.2%

Wheels FY12: 19.8%

Brakes FY12: 2.5%
Engines FY12: 54.6% Transmission & Driveline FY12: 12.8%

BIW structure FY12: 2.5%

Heat shields FY12:  2.4%
Others FY12: 2.4%

2012 31,9% Ò

2015 34,7% Ò

2020 36,9% Ò

1014/05/2014 Metal Bulletin - 18th Zinc & its Markets Seminar

Aluminum in automotive
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และ 25 โดยส่วนประกอบรถยนต์ที่ใช้อะลูมิเนียมมากที่สุดคือตัวถังรถยนต์ภายนอก (Outer Panel) จากรูป

จะสังเกตได้ถึงแนวโน้มการใช้อะลูมิเนียมเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นน้ำหนักโดยรวมของยาน

ยนต์จะน้อยลงตามสัดส่วนของการใช้อะลูมิเนียมที่มากขึ้นตามลำดับ 

  

รูปที่ 23 Net pounds for body and closures of aluminum materials from 2012 to 2025 [15] 

   

รูปที่ 24 Aluminum volume share of body and closure components from 2012 to 2025 [15] 
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รูปที่ 25 2020 Vehicle segment average aluminum pounds and share of production [16] 

 อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่นั้นจะใช้อะลูมิเนียมร่วมกับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (HSS) 

อาทิเช่น โครงสร้างตัวถัง (Body Structure) ซึ่งทำมาจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงมาก (AHSS) ส่วนช่วงล่าง

ที่ต้องทนต่อการกระแทกจากของแข็งทำมาจาก HSS ส่วนที่เป็นตัวถังที่ไม่สำคัญต่อระบบความปลอดภัยจะทำ

มาจากเหล็กกล้าธรรมดา (Mild Steel) แต่ส่วนฝากระโปรง (Hood) และประตู (Door Panel) นั้นจะทำมา

จากอะลูมิเนียม โดยตัวถังรถยนต์ (Body Sheet) นั้นจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำมาจากอะลูมิเนียมที่มีน้ำ

หนักมากที่สุด  

 นอกจากนี้แล้วอะลูมิเนียมยังสามารถนำไปทำเป็นกรอบสำหรับแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า EV ซึ่งนอกจาก

สมบัติด้านความแข็งแรงแล้วอะลูมิเนียมยังใช้เป็นชิ้นส่วนระบายความร้อนในอากาศร้อน และรักษาอุณหภูมิใน

อากาศเย็นที่ดีให้กับแบตเตอรี่อีกด้วย มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เหล็กกับอะลูมิเนียม 

โดยที่ไม่ทำให้ความปลอดภัยของชิ้นส่วนลดลง ซึ่งผลการวิจัยระบุว่าถึงแม้อะลูมิเนียมจะต้นทุนสูงกว่าเหล็ก แต่

อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าจึงทำให้ต้นทุนด้านแบตเตอรี่ลดลงมาก โดยในรถหนึ่งคันสามารถลดความจุของ

แบตเตอรี่ได้ 3.3 kWh ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าการใช้เหล็กในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้ว

อะลูมิเนียมยังสามารถนำไปใช้ในระบบเบรกของรถไฟฟ้า EV เนื่องจากอะลูมิเนียมช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ

การเบรกดีขึ้นจากสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างรถไฟฟ้า EV ในปัจจุบัน อาทิ

© Ducker Worldwide

VEHICLE SEGMENT ANALYSIS: ALUMINUM 2020

In 2020 the A/B Segment and VANs have decline in aluminum content overall due to downsize in aluminum castings 
primarily from the engine and other powertrain applications.

2020 Vehicle Segment Average Aluminum Pounds and Share of 2020 Production:

A/B Segment
Fiat 500
Ford Fiesta

C Segment
Ford Focus
Honda Civic

D Segment
Chevy Malibu
Dodge Charger
MUSTANG

E Segment
Daimler E Class
Cadillac CT6

MPV Segment
Honda Odyssey
Chrysler Pacifica

SUV Segment
Chevy Suburban
Jeep Grand Cherokee

VAN Segment
Dodge Sprinter
Ford Transit

PUP Segment
Ford F150
Toyota Tundra

240.6 lb.’s

278.4 lb.’s

447.6 lb.’s

490.0 lb.’s

399.7 lb.’s

475.1 lb.’s

338.9 lb.’s

676.3 lb.’s

3% of Production

15% of Production

17% of Production

2% of Production

3% of Production

41% of Production

2% of Production

17% of Production

22

Source: Ducker Analysis
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เช่น Tesla นั้นใช้ช่วงล่างทั้งหมดเป็นอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักให้เหลือเพียง 186 กิโลกรัม และ รถ 

Chevrolet Bolt ของค่าย GM ซึ่งใช้วัสดุช่วงล่างเป็นอะลูมิเนียมเหมือนกัน 

  

2.4 ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์และคอมโพสิตของโลก 

 พอลิเมอร์จัดเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานาน เนื่องจากพอลิ

เมอร์มีน้ำหนักเบา ดังแสดงในรูปที่ 26 ซึ่งสามารถออกแบบการใช้งานได้หลากหลายตามฟังก์ชันการใช้งาน 

ง่ายต่อการขึ้นรูปนำมาใช้งานในชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของยานยนต์ มีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคอมโพสิตบางชนิด 

ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงถูกใช้นำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกในยานยนต์ 

การใช้งานพลาสติกในยานยนต์รวมทั้งคอมโพสิตเนื้อพื้นพอลิเมอร์มีสัดส่วนประมาณ 10% ถึง 15% ของน้ำ

หนักยานยนต์ทั้งคัน โดยพอลิเมอร์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ พอลิโพรพิลีน (Polypropylene หรือ PP) พอลิยูรี

เทน (Polyurethane หรือ PU) และพอลิไวนิลค์คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride หรือ PVC) 

  

รูปที่ 26 Tensile strength versus density for various materials [17] 
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 พอลิโพรพิลีน (PP) จัดเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ ราคาถูก ทนทานต่อ

สารเคมี สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงได้ มีสมบัติทางกลที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักโมเลกุลและ

กระบวนการสังเคราะห์ จึงถูกนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนกันชนในยานยนต์ (Bumpers) และแผ่นบังโคลน (Wheel 

Housing)  สำหรับพอลิยูรีเทน (PU) นั้นเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติหลากหลาย และเนื่องจาก PU เป็นได้ทั้งเทอร์

โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้ง จึงแสดงสมบัติได้ทั้งความแข็งและความยืดหยุ่น ซึ่งจะถูกนำไปใช้งานในกลุ่ม

วัสดุเคลือบผิว (Coatings) กลุ่มยาง (Elastomers) และกลุ่มโฟม (Foams) เช่น โฟมเบาะนั่ง (Foam Seat-

ing) และยางรถยนต์ (Tires) สำหรับพอลิไวนิลค์คลอไรด์ (PVC) ถูกนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้หลากหลายรูป

ร่าง มีสมบัติที่แข็งหรือยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับปริมาณสารเติมแต่งในพอลิเมอร์ ทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลาย 

ทนไฟและคงทนต่อความร้อน จึงถูกนำมาใช้เป็นแผงติดเข็ม หน้าปัดและสวิทช์ของเครื่องยนต์ (Instrument 

Panel) และปลอกหุ้มสายไฟ (Sheathing) ในยานยนต์ พอลิเมอร์จำพวกยางนั้นถูกนำมาใช้งานสำหรับยาง

รถยนต์ด้วย เช่น ปะเก็นทนน้ำมัน (O-ring) ท่อดูดหรือส่งน้ำมัน และยางซีล 

 บริษัท BASF ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติก PU ชั้นนำของโลก ได้ทำการวิจัยและพัฒนา

พลาสติก PU ให้เป็นพลาสติกอเนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา ปลอดภัยต่อผู้สัมผัสใช้งาน โดย PU 

สามารถนำมาขึ้นรูปได้หลากหลายกระบวนการ อาทิเช่น การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ การสเปรย์ การทำโฟม การ

หล่อ การทำเทอร์โมโฟม และในอนาคตอาจใช้กระบวนการพิมพ์ได้ ซึ่งสามารถสร้างให้มีพื้นผิวสวยงามตาม

ลวดลายของแม่พิมพ์ จึงทำให้ PU เหมาะสมต่อการนำไปใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนตกแต่งภายใน

ห้องโดยสาร ชิ้นส่วนที่ผลิตจาก PU มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นของกระบวนการขึ้นรูปที่ไม่ซับ

ซ้อน ระยะเวลาที่ใช้ในการกระบวนผลิตและต้นทุนการผลิตที่ต่ำ พลาสติก PU ของบริษัท BASF มีหลายชนิด

ซึ่งความหนาแน่นแตกต่างกัน ทั้งแบบนุ่มและแบบของแข็ง (Soft and Hard) ทั้งแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง 

(Flexible and Stiff) ทนอุณภูมิสูงและต่ำได้ อย่างเช่น โฟม PU (Elastoflex® W) ได้ถูกนำมาใช้ผลิตเบาะ

รถยนต์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่แม้เป็นการขับขี่ระยะทางไกล การใช้พลาสติก PU เป็นวัสดุบุ

ผนังห้องโดยสารที่สามารถเก็บเสียงได้ค่อนข้างดี โดยสามารถลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อนจากเสียง

ภายนอกตัวรถได้ การใช้พลาสติก PU ขึ้นรูปเป็นแผ่น Engine Cover เพื่อลดการสั่นสะเทือนและดูดซับเสียง

จากห้องเครื่องยนต์และทนทานต่ออุณภูมิสูงได้ รวมไปถึงความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและน้ำมัน

เชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังอาจใช้พลาสติก PU เป็นสารเคลือบผิววัสดุไม้ที่ใช้ทำชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถยนต์ 
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 ในกลุ่มของยางสังเคราะห์ เช่น ยางสังเคราะห์เอสบีอาร์ (Styrene-Butadiene Rubber หรือ SBR) 

ยางสังเคราะห์เอ็นบีอาร์ (Acrylonitrile Butadiene Rubber หรือ NBR) และยางซิลิโคน (Silicone)    ยาง

เอสบีอาร์นั้นได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดเนื่องจากต้นทุนราคาไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับยาง

ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามยางสังเคราะห์มีสมบัติทางกลค่อนข้างต่ำ ดังนั้นต้องเติมสารเสริมแรงลงไปเพื่อ

ปรับปรุงสมบัติทางกลของยาง เช่น การเติมผงถ่านดำ ในส่วนกลุ่มยางซิลิโคนนั้นมีสมบัติความยืดหยุ่นดี ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในรูปของแข็งแต่จะอยู่ในรูปของเหลวหนืดสูงมาก และจำเป็นต้องทำให้คงรูปด้วยกระบวน

การวัลคาไนซ์ กลุ่มยางซิลิโคนมีความทนทานต่อแรงดึงและแรงกระแทกต่ำ แต่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและ

น้ำมันหล่อลื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องยนต์ 

 จากการที่ค่ายรถยนต์ต้องใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง พลาสติกหรือพอลิเมอร์นั้นมีบทบาท

สำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าความต้องการเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยพลาสติกส่วนใหญ่นั้นจะถูกนำไปใช้ทดแทนวัสดุโลหะและเซรามิกในส่วนประกอบ

ยานยนต์ทั้งกลุ่มส่วนประกอบภายในตัวรถ ส่วนประกอบภายนอกรถ ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้าง และส่วน

ประกอบใต้ฝากระโปรงรถ  อาทิเช่น แผ่นพลาสติกอะคลิลิกและพอลิคาร์บอเนตได้ถูกนำมาใช้ผลิตเป็นกระจก

ในยานยนต์ (Glazing) แทนการใช้กระจกที่ผลิตจากวัสดุแก้ว หรือการใช้พอลิโพรพิลีนในการผลิตหม้อน้ำ 

(Plastic Radiator) แทนการใช้หม้อน้ำอะลูมิเนียม (Aluminium Radiator) สำหรับระบบระบายความร้อนใน

ยานยนต์ นอกจากนี้แล้วการใช้พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เช่น พอลิแลคติกเอซิด (Polylactic Acid หรือ 

PLA) พอลิเอไมด์จากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-Based Polyamides) และพอลิเอสเทอร์จากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-

Based Polyester) เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น

ได้เริ่มหันมาใช้พลาสติกชีวภาพในการผลิตชิ้นส่วน เช่น การใช้พอลิแลคติกเอซิดที่มีสมบัติการระบายความชื้น

ที่ดีและผิวเป็นมันเงาเป็นผ้าหุ้มเบาะนั่ง (Textile Seat Cover) และเครื่องหนัง (Upholstery)  

 เมื่อความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้นความต้องการใช้พลาสติกในชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้น

ตามไปด้วย และเนื่องจากน้ำหนักส่วนใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้านั้นมาจากแบตเตอรี่ซึ่งมีขนาดใหญ่จึงทำให้รถมี

น้ำหนักมาก ส่งผลต่อการใช้พลังงานและระยะทางการวิ่ง ดังนั้นพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีสมบัติทางกลที่

เหมาะสมจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนวัสดุเหล็กซึ่งมีน้ำหนักมาก การ

ใช้พลาสติกในชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ส่วนประกอบภายในและภายนอกตัวรถ หรือ
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ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างและส่วนประกอบใต้ฝากระโปรงรถเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้พลาสติกใน

ระบบส่งกำลัง (Powertrain Plastics) เส้นลวดและสายเคเบิลพลาสติก (Wire and Cable Plastic Materi-

als) อีกด้วย อย่างไรก็ตามบางชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น เกียร์และมอเตอร์ขับเคลื่อน นั้นยังคงต้อง

ใช้วัสดุโลหะซึ่งให้ความแข็งแรงและการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าพลาสติก โดยพลาสติกนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกนำ

มาใช้ในชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ (Nonmoving Components) ของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บ

พลังงานสำหรับการขับเคลื่อน เช่น พลาสติกสำหรับกล่องแบตเตอรี่ (Battery Casing Plastics) และพลาสติก

สำหรับระบบระบายความร้อน (Thermal Conductive Plastic) ท่อระบายความร้อน (Cooling Pipes) ปั๊ม 

(Pumps) และพัดลม (Fans) โดยจะต้องคำนึงถึงความร้อนสูงที่เกิดจากการใช้งานแบตเตอรี่ด้วย  

 เมื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกลระหว่างวัสดุโลหะ พลาสติก และคอมโพสิต จะสังเกตได้ว่าคอมโพสิต

นั้นมีจุดเด่นในด้านความหนาแน่นต่ำและน้ำหนักเบาเทียบเท่ากับพลาสติก นอกจากนี้แล้วคอมโพสิตยังมีสมบัติ

ทางกลที่ดีและแข็งแรงเทียบเท่าโลหะ ดังนั้นวัสดุคอมโพสิตมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกนำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การนำวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยมาใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนยาน

ยนต์ต่าง ๆ  เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานยนต์ และยังมีการประยุกต์ใช้วัสดุ ไฟ

เบอร์กลาส พอลิเมอร์และคอมโพสิตในชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 27 

 วัสดุที่ใช้ในชิ้นส่วนในยานยนต์จะประกอบด้วยวัสดุหลากหลายชนิดทั้งโลหะ เซรามิก พลาสติกไป

จนถึงคอมโพสิต โดยเหล็กจะถูกนำมาใช้เป็นวัสดุโครงสร้างและชิ้นส่วนต่าง ๆ  เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้น้ำหนัก

ยานยนต์นั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักวัสดุเหล็ก อย่างไรก็ตาม จากความก้าวหน้าของการพัฒนาคอมโพสิตเพื่อให้มี

ความแข็งแรงและทนทานต่อการกระแทกเทียบเท่าหรือดีกว่าเหล็ก จึงทำให้คอมโพสิตนั้นเป็นวัสดุในส่วน

ประกอบสำคัญต่าง ๆ ในยานยนต์มากขึ้น ซึ่งการใช้คอมโพสิตนั้นจะสามารถช่วยลดน้ำหนักยานยนต์ได้

มากกว่าการใช้วัสดุเหล็กถึง 60% และทำให้น้ำหนักรถโดยรวมทั้งหมดลดลงได้ถึง 10% 
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รูปที่ 27 Polymer and composite components in lightweight vehicles [18] 

 การใช้คอมโพสิตในชิ้นส่วนยานยนต์มีวิวัฒนาการมาเป็นระยะ ๆ โดยเริ่มแรกนั้นเป็นการใช้ Fiber-

glasss ซึ่งเป็นคอมโพสิตที่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระทำขณะใช้งานได้ดี และสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้น

ส่วนต่าง ๆ ได้ ในเวลาต่อมาเมื่อมีการผลิตเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) ที่มีค่ามอดูลัสสูงกว่า Fiberglass 

และถูกนำมาใช้เป็นเส้นใยเสริมแรงทำให้เกิดเป็นพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน (CFRP) เพื่อปรับปรุง

สมบัติทางกลของคอมโพสิตให้แข็งแรงขึ้น มีความหนาแน่นต่ำ น้ำหนักเบาลง ทนทานต่อการล้า (Fatigue 

Resistant) ทนความร้อนสูง (High Heat Resistance)  รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หันมาให้ความสนใจการใช้ CFRP มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ถึงแม้ว่าราคาต้นทุนของ CFRP นั้นจะสูงกว่า Fiberglass ที่ใช้กันทั่วไปมาก แต่ CFRP นั้นมีความแข็งแรงต่อ

น้ำหนักที่ดีกว่า Fiberglass ดังนั้นการใช้งาน CFRP จึงยังจำกัดอยู่ในวงแคบ ดังแสดงในรูปที่ 28 เช่น Luxury 

Car หรือ Super Car หรือ Sport Car โดยนำมาผลิตเป็นโครงสร้างตัวถังรถยนต์แบบโครงในตัว (Mono-

coque Structure) และปีกนกระบบรองรับการสะเทือนสำหรับยานยนต์ (Wishbone Control Arms) 

  

รูปที่ 28 Example of lightweight vehicles using composite materials [19] 

 วัสดุคอมโพสิตในชิ้นส่วนยานยนต์นั้นมีหลายประเภท อาทิเช่น คอมโพสิตเนื้อพื้นพอลิเมอร์ (PMCs) 

ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างในยานยนต์ (Nonstructural Components) เช่น วัสดุทำขอบยึด

กระจก และแผ่นคันเร่ง โดย PMCs นั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุงสมบัติให้หลากหลายขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถูก

นำไปใช้งานในชิ้นส่วนกึ่งโครงสร้างยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนในห้องเครื่องส่วนหน้า ตัวถังด้านหน้า และกันชน

หน้า ตลอดไปจนถึงชิ้นส่วนโครงสร้าง (Structural Components) ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) เป็นคอมโพ

สิตที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบัน อาทิเช่น หลังคากระบะ (Fiberglass Truck 

Caps) ซึ่งต้องการความแข็งแรงปานกลาง หากเปรียบเทียบการใช้งานกับเหล็กแล้ว Fiberglass รวมถึง

พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยอื่น ๆ  จะถูกนำไปใช้ในบริเวณที่ต้องรับความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) ได้ดี

กว่าเหล็ก ส่วนเหล็กนั้นจะใช้ในชิ้นส่วนที่สามารถรับความเค้นแรงกด (Compressive Stress) ได้ดีกว่า Fiber-

glass 
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 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบันนิยมใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตในรูปของชิ้นงานกึ่งสำเร็จที่เรียกว่า 

พรีเพรก (Pre-preg) ซึ่งเป็นคอมโพสิตเนื้อพื้นพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ตติ้งที่พร้อมจะถูกนำไปใช้งานในการขึ้น

รูปเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ โดยปกติแล้วจะใช้พอลิเอสเทอร์เรซินหรืออีพอกซีเรซินเป็นเนื้อพื้นและใช้เส้นใยแก้ว

เป็นสารเสริมแรง ในกระบวนการผลิตพรีเพรกของคอมโพสิตเนื้อพื้นเทอร์โมเซ็ตติ้งนั้น พอลิเมอร์จะถูกทำให้

เกิดการเชื่อมโยงของโมเลกุลเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงมีกระบวนการบ่ม (Curing) ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา

การเชื่อมโยงโมเลกุลที่สมบูรณ์ก่อนการนำไปใช้งานขึ้นรูปร่างที่ต้องการพรีเพรกของวัสดุเนื้อพื้นเทอร์โมเซ็ตติ้ง

มีหลายลักษณะเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานขึ้นรูป อาทิเช่น พรีเพรกผสมเสร็จแบบแผ่น (Sheet Molding 

Compound หรือ SMC) ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแผ่น ในส่วนของพรีเพรกผสมเสร็จแบบหนา (Bulk 

Molding Compound หรือ BMC) นั้นเหมาะสำหรับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานที่มีรูปทรง วัสดุเนื้อพื้นเทอร์โมเซ็ต

ติ้งเหล่านี้มีความแข็งแกร่งสูง มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (Thermal Expansion Coeffi-

cient) ที่ใกล้เคียงกับโลหะ มีพื้นผิวที่เหมาะสมสามารถทำการเคลือบสีหรือพ่นสีได้ (Paintability) ทนต่อการ

ใช้ที่อุณหภูมิสูง จึงถูกนำมาใช้ขึ้นรูปเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนของตัวถังยานยนต์ (Car Body Panel)  ชิ้นส่วน

ตกแต่งภายนอกรถ (Exterior Trim) เช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) หรือแม้กระทั่งในส่วนของโครงสร้างยานยนต์ 

 ในส่วนของคอมโพสิตเนื้อพื้นเทอร์โมพลาสติกจะใช้พอลิโพรพิลีนหรือพอลิเอไมด์เป็นเนื้อพื้นและใช้

เส้นใยแก้วสั้นเป็นสารเสริมแรง เช่น ไฟเบอร์กลาสแบบผืนใยแก้ว (Glass Fiber Mat Reinforced Rhermo-

plastic หรือ GMT) และไฟเบอร์กลาสแบบเส้นใยยาว (Long Fiber Reinforced Thermoplastics หรือ 

LFT) โดยสามารถนำมาหลอมเหลวและขึ้นรูปให้เกิดรูปร่างที่ออกแบบไว้ได้ก่อนปล่อยให้เย็นตัวคงรูป คอมโพ

สิตเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนช่วงล่างของยานยนต์ เช่น แผ่นปิดพื้นตัวถังด้านล่าง (Underbody 

Shield) ชิ้นส่วนในห้องเครื่องส่วนหน้า และแผ่นดูดซับเสียง (Sound Absorber) เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจาก

ช่วงล่างเมื่อยานยนต์เคลื่อนที่ 

 คอมโพสิตเนื้อพื้นพอลิเมอร์มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเนื้อพื้น ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของเนื้อพื้นเทอร์โม

พลาสติกหรือเนื้อพื้นเทอร์โมเซ็ตติ้ง และขึ้นอยู่กับสารเสริมแรงซึ่งอาจอยู่ในรูปของเส้นใยต่อเนื่องหรือเส้นใยไม่

ต่อเนื่อง ดังนั้นการนำคอมโพสิตเนื้อพื้นพอลิเมอร์ไปใช้งานในชิ้นส่วนยานยนต์ต้องพิจารณาสมบัติที่ต้องการนำ

ไปใช้ในแต่ละส่วนของยานยนต์ และอาจถูกจำกัดด้วยกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานหรือเทคโนโลยีที่โรงงานผู้รับ
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จ้างผลิตมีอยู่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์นั้นสามารถแสดงข้อมูลคอมโพสิตของตนเพื่อ

เป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้งานคอมโพสิตให้เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการได้ 

 คอมโพสิตสามารถใช้ทดแทนวัสดุพื้นฐานจำพวกเหล็กในยานยนต์ได้ โดยโรงงานผลิตยานยนต์ใน

ปัจจุบันได้หันมาใช้คอมโพสิตเนื้อพื้นโลหะ (MMCs) ในการผลิตยานยนต์ เนื่องจากสมบัติของคอมโพสิตที่มีน้ำ

หนักเบา มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการสึกหรอ อาทิเช่น ส่วนประกอบเครื่องยนต์บางส่วนนั้นมาจาก

วัสดุอะลูมิเนียมผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใยอลูมินาหรือเส้นใยคาร์บอน นอกจากนี้แล้วยังมีการนำคอมโพสิตเนื้อ

พื้นโลหะมาใช้เป็นเพลาขับที่ต้องการความเร็วในการหมุนสูงและลดระดับเสียงสั่นสะเทือนลง 

 จากแนวโน้มของการใช้ CFRP ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

และนักวิจัยทั่วโลกจึงมีความพยายามในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยคาร์บอน และศึกษา

กระบวนการนำเส้นใยคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ได้เส้นใยคาร์บอนที่มีต้นทุนต่ำลง อีกหนึ่งแนวทางในการ

ลดต้นทุนราคาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แต่คงไว้ซึ่งความแข็งแรงสูง คือการใช้คอมโพสิตแบบลูกผสมซึ่งผลิต

จากการผสมระหว่างเส้นใยแก้วกับเส้นใยคาร์บอนในเนื้อพื้นพอลิเมอร์ คอมโพสิตแบบลูกผสมมีความแข็งแรง

สูง มีน้ำหนักเบา แต่ต้นทุนต่ำกว่าคอมโพสิตพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน (CFRP) สามารถใช้แทน

วัสดุโลหะและไฟเบอร์กลาสในงานชิ้นส่วนต่าง ๆ  ในยานยนต์ได้ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใย

ธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบชีวมวล สามารถนำมาช่วยในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสให้มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร 

(Cellulose Microfiber-Enabled Composite) จึงทำให้เกิดการพัฒนาคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใย

ธรรมชาติ (Natural Fiber Reinforced Composites) ขึ้นมาใช้งาน แต่เนื่องจากความทนทานต่อแรง

กระแทกของคอมโพสิตนี้ยังมีค่าต่ำ ดังนั้นการนำในเส้นใยเซลลูโลสมาผสมกับเส้นใยคาร์บอนในคอมโพสิตแบบ

ลูกผสมจึงถูกใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต้นแบบ (Prototype) สำหรับการใช้งานบริเวณใต้ฝากระโปรงยานยนต์ 

(Underhood) เช่น ชิ้นส่วนฝาครอบเครื่องยนต์ (Engine Cover) ฝาครอบลูกเบี้ยว (Cam Cover) และอ่าง

น้ำมันเครื่อง (Oil Pan) 

 ตัวอย่างการวิจัยในทวีปยุโรปที่โดดเด่นด้านคอมโพสิตคือ EU-ENLIGHT Project ซึ่งเป็นโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับการประยุกต์ใช้งานในชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าใน

อนาคต โดยคำนึงถึงสมรรถนะ ความสามารถในการผลิต ความคุ้มค่าในการลงทุนและอายุการใช้งาน ซึ่งคอม

โพสิตที่ได้รับความสนใจในโครงการวิจัยดังกล่าวคือ คอมโพสิตเนื้อพื้นเทอร์โมพลาสติก คอมโพสิตเนื้อพื้นเทอร์
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โมเซตติ้งเสริมแรงด้วยเส้นใย คอมโพสิตแบบลูกผสม และคอมโพสิตที่ใช้พลาสติกชีวภาพเป็นเนื้อพื้น โดย

โครงการวิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานคอมโพสิตในชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาผลกระทบ

ของการใช้คอมโพสิตในยานยนต์ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตวัสดุผสม ELG Carbon Fibre Ltd. 

ของประเทศอังกฤษ กับบริษัท Adesso Advanced Materials Wuhu Co. Limited ของประเทศจีน ซึ่งเป็น

ความร่วมมือที่ทำให้เกิดทิศทางใหม่ของการพัฒนาคอมโพสิตเพื่อการใช้งานชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า โดยการนำ

วัสดุพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Carbon Fibers) 

ซึ่งมีต้นทุนราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับวัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนเพียงอย่างเดียว และนำมาประยุกต์

ใช้เป็นชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น Chery eQ1 ของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ Chery New Energy Automo-

bile Technology Co. Ltd ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวส่งผลต่อแนวโน้มของการใช้วัสดุผสมที่ได้จากการนำเส้นใย

คาร์บอนกลับมาใช้ใหม่ให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

  

รูปที่ 29 Weight saving in BMW cars with increasing usage of carbon fiber [5] 

 เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างรถไฟฟ้า EV ในปัจจุบันนี้ยังคงใช้แนวคิดโครงสร้างการผลิตและส่วน

ประกอบของระบบต่าง ๆ  ที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างรถยนต์ ICE โดยมีความแตกต่างหลักคือระบบขับเคลื่อน
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พลังงานไฟฟ้า (E Powertrain) และการใช้คอมโพสิตในชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อลดน้ำหนักของยานยนต์ไฟฟ้า โดย

ตัวอย่างการนำคอมโพสิตพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนซึ่งผลิตจากเส้นใยคาร์บอนที่ได้จาก

กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Carbon Fibers) พบได้ในชิ้นส่วนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat) 

และโครงสร้างหลังคา (Roof Structures) ในยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท BMW รุ่น i3 นอกจากนี้แล้วรถยนต์รุ่น 

M3 M4 และ i8 ที่นำวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนเข้ามาใช้แทนวัสดุเดิมจึงทำให้แนวโน้มของน้ำ

หนักรถยนต์นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงในรูปที่ 29 

 ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของ EV นั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการนำคอมโพสิตมาใช้เพิ่มขึ้น ดังแสดงใน

รูปที่ 30 และยังเพิ่มการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตยานยนต์ในแต่ละค่ายอีกด้วย โดยรถไฟฟ้า EV ของบริษัท BMW 

รุ่น i3 ที่มีการเปิดตัวในปีแรกนั้นสามารถครองตลาดได้ 1.2% และภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี มีการเติบโต

อย่างรวดเร็วสามารถครองตลาดได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8% 

  

รูปที่ 30 Electric car by style and range available through 2020 [20] 
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 ในอนาคตน้ั้นการแข่งขันทางด้านราคาของวัสดุเส้นใยคาร์บอนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงการ

พัฒนากำลังการผลิต และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาเส้นใยคาร์บอนให้มีราคาถูก

ลงนั้นเกิดขึ้นได้โดยการเลือกใช้สารตั้งต้นที่มีราคาถูกกว่าเดิม เช่น Polyacrylonitrile (PAN) ลิกนิน (Lignin) 

พอลิโอเลฟินส์ (Polyolefin) หรือเลือกกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยปัจจุบัน

วัสดุคอมโพสิตมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในบริษัทผู้ผลิตวัสดุคอมโพสิต ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้นและส่ง

ผลดีต่อผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ 

 ในส่วนของแนวโน้มวัสดุพลาสติกนั้น การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สำหรับการขึ้น

รูปชิ้นงานจากพลาสติกนั้นเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวนั้นสามารถนำไปใช้งาน

ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนทางการแพทย์ โดยในอนาคตนั้น

การขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติจะสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบบรายชิ้นตามความ

ต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก โดยสามารถนำเทคโนโลยีนี้

มาใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบชิ้นส่วนตามความต้องการ จนถึงขึ้นรูปชิ้นงานจำลองให้กับลูกค้าก่อนการผลิต

ชิ้นงานจริง และอาจสามารถผลิตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้งานจริงโดยเลือกวัสดุได้หลากหลายชนิด 

2.5 แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาตามส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 

 การเลือกใช้วัสดุสำหรับแต่ละชิ้นส่วนเพื่อให้สามารถลดน้ำหนักของยานยนต์มีวิธีแตกต่างกันไป โดย

สามารถอ้างอิงได้จากตารางที่ 2 โดยคำอธิบายศัพท์เฉพาะที่ใช้ในตารางที่ 2 นั้นมีดังต่อไปนี้ 

 - Current คือ การใช้วัสดุในปัจจุบัน (ในที่นี้หมายถึงปี ค.ศ.2016) 

 - MR คือ Mass Reduction หรือ การลดมวลหรือน้ำหนักของยานยนต์ 

 - 5% MR คือ การลดมวลหรือน้ำหนักของยานยนต์ร้อยละ 5 

 - 10% MR คือ การลดมวลหรือน้ำหนักของยานยนต์ร้อยละ 10 

 - 20% MR คือ การลดมวลหรือน้ำหนักของยานยนต์ร้อยละ 20 

 - ตัวเลขที่อยู่ในคอลัมน์ของ Mild Steel และ HF Steel นั้นหมายถึง ความแข็งแรงของวัสดุ (หน่วย

เป็น MPa) 

 - 5xxx, 6xxx และ 7xxx ที่อยู่ในคอลัมน์ของ Aluminum นั้นหมายถึง เกรดของอะลูมิเนียม 
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 - P ในคอลัมน์ของ Plastic/Comp คือ Plastic 

 - GF ในคอลัมน์ของ Plastic/Comp คือ Glass Fiber 

 - CF ในคอลัมน์ของ Plastic/Comp คือ Carbon Fiber 

 สำหรับการเลือกใช้วัสดุที่ตามความก้าวหน้าของการลดน้ำหนักยานยนต์ (Progression of Light-

weighting)  ดังแสดงในตารางที่ 2 นั้น จะเน้นไปที่การเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงขึ้นเพื่อให้ได้ร้อยละการ

ลดน้ำหนัก หรือ % MR ที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถยกตัวอย่างได้โดยใช้กรณีของชิ้นส่วน A-Pillar กับ B-Pillar ซึ่ง

เป็นชิ้นส่วนที่จะต้องผ่านข้อบังคับเกี่ยวกับการชน (Crash Requirement) ดังนั้นชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นส่วนนี้มี

แนวโน้มที่จะใช้ HSS อยู่แล้ว  และอาจจะมีการใช้ HSS ที่มีขนาดบางขึ้นเพื่อลดความแข็ง (Stiffness) ด้วย

จนกว่าจะลดความหนาของชิ้นส่วนถึงจุดวิกฤต (Critical Point) ซึ่งในปัจจุบันนั้นได้มีการใช้เหล็กความแข็ง

แรง 1200 กับ 1500 MPa สำหรับสองชิ้นส่วนนี้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามถ้าต้องการที่่จะลดน้ำหนักยาน

ยนต์ให้ถึง 10% MR หรือ 15% MR นั้น อาจจะต้องเลือกใช้อะลูมิเนียมเกรด 7xxx หรือ CFRP เป็นต้น 
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ตารางที่ 2 Material trends for vehicle lightweighting by component [21] 
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Table 9: Material Trends for Vehicle Lightweighting by Component 
Component/Material Mild Steel HSS/AHSS HF Steel Aluminum Plastic/Comp 

(P/GF/CF) 
A Pillar           

Current 140 HSLA/DP 1200/1500 --- --- 
5% MR --- HSLA/DP 1800 6xxx --- 
10% MR --- DP 1800 5xxx/6xxx --- 
15% MR --- --- 2000 6xxx/7xxx CFRP 

B Pillar           

Current 140 HSLA/DP 1200/1500 6xxx --- 
5% MR --- HSLA/DP 1800 6xxx --- 
10% MR --- DP 1800 6xxx CFRP 

15% MR --- --- 1800 6xxx/7xxx CFRP 

Floor           

Current 140/270 BH/HSLA/DP --- 5xxx --- 
5% MR 140 BH/HSLA/DP 1470 --- --- 
10% MR --- BH/DP 1470 5xxx/6xxx CFRP 
15% MR --- DP --- 5xxx/6xxx CFRP 

Front Bumper Structure           

Current 270 HSLA/DP 1100 6xxx/7xxx --- 
5% MR --- HSLA/DP 1470 6xxx/7xxx --- 
10% MR --- --- --- 6xxx/7xxx --- 

15% MR --- HSLA --- 6xxx/7xxx CFRP 

Roof Panel           

Current 140 BH/HSLA/DP --- --- --- 
5% MR 140 BH/HSLA --- 6xxx FP 
10% MR 140 BH/HSLA --- 5xxx/6xxx CFRP 
15% MR --- BH --- 5xxx/6xxx CFRP 

Front Door Inner           

Current 140 BH/HSLA --- 5xxx --- 
5% MR 140 BH/HSLA --- 5xxx --- 
10% MR 140 BH/HSLA --- 5xxx --- 

15% MR --- HSLA --- 6xxx --- 

Front Door Outer           

Current --- BH/HSLA --- --- --- 
5% MR --- BH --- 6xxx --- 
10% MR --- BH --- 6xxx --- 
15% MR --- BH --- 6xxx --- 
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ตารางที่ 2 Material trends for vehicle lightweighting by component [21] (ต่อ) 
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Component/Material Mild Steel HSS/AHSS HF Steel Aluminum Plastic/Comp 
(P/GF/CF) 

Hood           

Current 140 BH/HSLA --- 5xxx/6xxx --- 

5% MR 140 BH --- 5xxx/6xxx --- 
10% MR --- --- --- 5xxx/6xxx CFRP 

15% MR --- --- --- 5xxx/6xxx CFRP 

Decklid / Tailgate           

Current 140 BH/HSLA --- 6xxx P 

5% MR 140 BH/HSLA --- 6xxx P 
10% MR --- BH/HSLA --- 6xxx P 

15% MR --- Mg/HSLA --- 5xxx/6xxx GF 

Fender           

Current 140 BH/HSLA --- 6xxx --- 

5% MR 140 BH/HSLA --- 6xxx --- 
10% MR --- BH --- 6xxx --- 

15% MR --- --- --- 6xxx P/CFRP 

Engine Cradle           

Current --- HSLA --- --- --- 

5% MR --- HSLA/CP --- 6xxx --- 
10% MR --- HSLA/CP --- 6xxx --- 

15% MR --- HSLA/CP --- 6xxx --- 

Lower Control Arm           

Current --- DP/HSLA/CP --- 6xxx --- 

5% MR --- HSLA/CP/FB --- 6xxx --- 
10% MR --- HSLA/FB --- 6xxx --- 

15% MR --- HSLA/CP/FB --- 6xxx --- 

Rear Suspension           

Current CI/270 HSLA --- --- --- 

5% MR --- HSLA --- --- --- 
10% MR --- HSLA --- --- --- 

15% MR --- HSLA --- 6xxx --- 

Brake Rotor           

Current CI/FC220 --- --- --- --- 

5% MR CI/FC220 --- --- --- --- 
10% MR CI/FC220 --- --- 6xxx --- 

15% MR CI/FC220 --- --- 6xxx --- 
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ตารางที่ 2 Material trends for vehicle lightweighting by component [21] (ต่อ)
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Component/Material Mild Steel HSS/AHSS HF Steel Aluminum Plastic/Comp 
(P/GF/CF) 

Steering Knuckle           

Current GI500 480 --- 6xxx --- 

5% MR CI500 --- --- 6xxx --- 

10% MR CI50 --- --- 6xxx --- 

15% MR CI500 --- --- 6xxx --- 

Engine Head           

Current --- --- --- Xxxx --- 

5% MR --- --- --- Xxxx --- 

10% MR --- --- --- Xxxx --- 

15% MR --- --- --- Xxxx --- 

Fuel Tank           

Current 274 BH --- --- P/PSF 

5% MR   HSLA --- --- P/PSF 

10% MR   HSLA --- --- P/PSF 

15% MR   --- --- --- P/PSF 

Instr. Panel Cross-Beam           

Current 270 DP/Mg --- --- PSF 

5% MR 270 Mg --- 6xxx PSF 

10% MR 270 --- --- 6xxx PSF/GFRP 

15% MR --- --- --- 6xxx PSF/CFRP 

Seat Frame           

Current --- HSLA/DP --- --- --- 

5% MR --- HSLA/DP/Mg --- --- --- 

10% MR --- HSLA/DP --- 5xxx GFRP 

15% MR --- HSLA/DP --- 5xxx/6xxx GFRP 

Steering Shaft           

Current --- CI/340 --- Xxxx Nylon 

5% MR --- CI/340 --- Xxxx Nylon 

10% MR --- CI/340 --- Xxxx Nylon 

15% MR --- CI/340 --- Xxxx Nylon 

Wiring Harness           

Current --- Copper --- --- --- 

5% MR --- Copper --- Xxxx --- 

10% MR --- Copper --- Xxxx --- 

15% MR --- Copper --- Xxxx --- 
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 ในโครงการนี้ส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มตัวถังภายนอก 

(Outer Panel) กลุ่มตัวถังภายใน (Inner Panel) กลุ่มช่วงล่าง (Suspension) และกลุ่มชิ้นส่วนภายใน (Inte-

rior) โดยในแต่ละหมวดนั้นจะแบ่งรูปแบบของยานยนต์ที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) Con-

ventional Lightweighting (2) Moderate Lightweighting และ (3) Extreme Lightweighting และใน

แต่ละรูปแบบนั้นจะแสดงถึงวัสดุส่วนใหญ่และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตหลัก 

 1. กลุ่มตัวถังภายนอก (Outer Panel) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Stamping ถ้า

เป็นวัสดุโลหะ ในส่วนที่เป็นคอมโพสิตจะใช้กระบวนการขึ้นรูป Pre-preg หรือ Injection Molding 

  

รูปที่ 31 Summary of global trends of lightweight materials of outer panel: body structure [22] 

 - Body Structure: วัสดุที่ใช้ใน Conventional Lightweight ส่วนใหญ่จะเป็น HSS ซึ่งในส่วนของ 

Moderate Lightweight นั้นจะมีการเริ่มนำวัสดุอะลูมิเนียมเข้ามาใช้ ส่วนวัสดุเหล็กนั้นจะเป็นเหล็กที่มี Ten-

sile Strength สูง ซึ่งถ้ามีค่าสูงอยู่ในช่วงมากกว่า 980 MPa นั้น จะเริ่มมีการใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบ Hot 

Stamping  ในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ CFRP เป็นหลัก ซึ่งผลิตด้วยกระบวนการ 

Sheet Moulding Compound (SMC) ดังแสดงในรูปที่ 31 
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 - Glazing: วัสดุที่ใช้ใน Conventional Lightweight คือ แก้ว โดยผลิตด้วยกระบวนการ Moulding 

& Tempering ในส่วนของ Moderate และ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุพอลิคาร์บอเนต โดยผลิต

ด้วยกระบวนการ Vacuum Forming ดังแสดงในรูปที่ 32 

  

รูปที่ 32 Summary of global trends of lightweight materials of outer panel: glazing [22] 

2. กลุ่มตัวถังภายใน (Inner Panel) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Roll Forming และ 

Stamping สำหรับกลุ่มเหล็ก ในส่วนที่เป็นกลุ่มอะลูมิเนียมจะใช้ Extrusion หรือการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับ

กลุ่มคอมโพสิต 

 - Body Structure: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นเน้นไปที่การใช้ Roll Forming ใน

การขึ้นรูป HSS ในส่วนของ Moderate Lightweight นั้นจะมีการใช้ Extrusion เพื่อขึ้นรูปอะลูมิเนียม และ

ในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะมีการใช้ RIM เพื่อขึ้นรูป CFRP ดังแสดงในรูปที่ 33 

 - Front & Rear Bumper: วัสดุและการขึ้นรูปนั้นจะคล้ายคลึงกับในส่วนของ Body Structure 

ยกเว้นในส่วนของ Extreme Lightweight ที่จะมีการใช้ Casting ในการขึ้นรูปแมกนีเซียม ดังแสดงในรูปที่ 34 
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รูปที่ 33 Summary of global trends of lightweight materials of inner panel: body structure [22] 

  

รูปที่ 34 Summary of global trends of lightweight materials of inner panel: bumpers [22] 

 - Inner Chasis: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นจะเน้นไปที่การใช้ Cold Stamping 

สำหรับขึ้นรูป HSS ในส่วนของ Moderate Lightweight นั้น จะเน้นไปที่การใช้ Cold Stamping and 
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Welding สำหรับการขึ้นรูปอะลูมิเนียม และในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะเน้นไปที่การใช้ Cast-

ing and Stamping สำหรับการขึ้นรูปแมกนีเซียม ดังแสดงในรูปที่ 35 

 - Subframes: จะมีการใช้วัสดุและกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกับ Inner Chasis ดังแสดงในรูปที่ 36 

  

รูปที่ 35 Summary of global trends of lightweight materials of inner panel: chassis [22] 

  

รูปที่ 36 Summary of global trends of lightweight materials of inner panel: subframes [22] 
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 3. กลุ่มช่วงล่าง (Suspension) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Forging ถ้าเป็นโลหะ 

หรือการขึ้นรูปคอมโพสิตถ้าเป็นกลุ่มคอมโพสิต 

 - Front and Brake Rotor: โดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้ Casting ในการขึ้นรูป โดยใน Conventional 

Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ Cast Iron และในส่วนของ Moderate กับ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ 

Cast Aluminum Hub with Cast Iron Ring ดังแสดงในรูปที่ 37 

 - Springs: โดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้ ฺBending Rod with Heat ในการขึ้นรูป โดยใน Conventional 

Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ Spring Steel และในส่วนของ Moderate กับ Extreme Lightweight นั้นจะใช้

วัสดุ High Strength Spring Steel ดังแสดงในรูปที่ 38 

 - Front & Rear Knuckle: โดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้ Casting ในการขึ้นรูป โดยใน Conventional 

Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ Cast Iron และในส่วนของ Moderate กับ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ 

Cast Aluminum ดังแสดงในรูปที่ 39 

 - Rear Brake Heat Shield: โดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้ Stamping ในการขึ้นรูป โดยใน Conventional 

กับ Moderate Lightweight นั้นจะใช้วัสดุเหล็ก และในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ

ไทเทเนียม ดังแสดงในรูปที่ 40 

 - Driveshaft: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นจะใช้ Forging and Drawing ในการขึ้น

รูป Mild Steel โดยใน Moderate Lightweight นั้นจะใช้ Extrusion and Drawing สำหรับวัสดุอะลูมิเนียม 

และในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ CFRP โดยการขึ้นรูปด้วยวิธี Custom Molding ดัง

แสดงในรูปที่ 41 

 - Engine Block: โดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้ Die Casting ในการขึ้นรูป โดยใน Conventional Light-

weight นั้นจะใช้วัสดุเหล็กกล้า และในส่วนของ Moderate Lightweight นั้นจะใช้วัสดุอะลูมิเนียม ในส่วน

ของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุแมกนีเซียมและอะลูมิเนียม ดังแสดงในรูปที่ 42 

 - Airduct/Pipes: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นจะใช้ Casting ในการขึ้นรูป Mild 

Steel โดยใน Moderate Lightweight นั้นจะใช้วัสดุอะลูมิเนียม และในส่วนของ Extreme Lightweight นั้น

จะใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก โดยการขึ้นรูปด้วยวิธี Custom Molding ดังแสดงในรูปที่ 43 
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 - Battery Frame: โดยใน Conventional กับ Moderate Lightweight นั้นจะใช้ Extrusion and 

Die Casting สำหรับขึ้นรูปวัสดุอะลูมิเนียม และในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้วัสดุ CFRP โดย

การขึ้นรูปด้วยวิธี CM ดังแสดงในรูปที่ 44 

  

รูปที่ 37 Summary of global trends of lightweight materials of suspension: brake rotor [22] 

  

รูปที่ 38 Summary of global trends of lightweight materials of suspension: springs [22] 
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รูปที่ 39 Summary of global trends of lightweight materials of suspension: knuckle [22] 

  

รูปที่ 40 Summary of global trends of lightweight materials of suspension: heat shield [22] 
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รูปที่ 41 Summary of global trends of lightweight materials of suspension: driveshaft [22] 

  

รูปที่ 42 Summary of global trends of lightweight materials of powertrain: engine block [22] 
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รูปที่ 43 Summary of global trends of lightweight materials of powertrain: airduct/pipes [22] 

  

รูปที่ 44 Summary of global trends of lightweight materials of powertrain: battery frame [22] 
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 4. กลุ่มชิ้นส่วนภายใน (Interior) โดยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานที่ใช้กระบวนการ Injection Molding 

เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพอลิเมอร์ หรือใช้กระบวนการ Polymer Extrusion ถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ 

 - Passenger Seat: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นจะเน้นไปที่การใช้ Cold Stamp-

ing สำหรับขึ้นรูป HSS ในส่วนของ Moderate Lightweight นั้นจะใช้ Foam Casting สำหรับอะลูมิเนียม 

และ Cold and Hot Stamping สำหรับแมกนีเซียม และในส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้ Injec-

tion Molding สำหรับการขึ้นรูปคอมโพสิต ดังแสดงในรูปที่ 45 

 - Trim: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นจะเน้นไปที่การใช้ Injection Molding สำหรับ

ขึ้นรูปพลาสติก ในส่วนของ Moderate Lightweight นั้นจะใช้ Foaming Process สำหรับพลาสติก และใน

ส่วนของ Extreme Lightweight นั้นจะใช้ CM สำหรับการขึ้นรูปคอมโพสิต ดังแสดงในรูปที่ 46 

 - Center Consoles: ในส่วนของ Conventional Lightweight นั้นจะเน้นไปที่การใช้ Vacuum 

Forming  (VF) สำหรับขึ้นรูปพลาสติก และ Microcellular Injection Molding (MIM) สำหรับขึ้นรูปหนัง 

ในส่วนของ Moderate Lightweight นั้นจะใช้ Machining สำหรับไม้ หนัง และอะลูมิเนียม และในส่วนของ 

Extreme Lightweight นั้นจะใช้ CM สำหรับการขึ้นรูปคอมโพสิต ดังแสดงในรูปที่ 47 

  

รูปที่ 45 Summary of global trends of lightweight materials of interior: passenger seat [22] 
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รูปที่ 46 Summary of global trends of lightweight materials of interior: trim [22] 

  

รูปที่ 47 Summary of global trends of lightweight materials of interior: center consoles [22] 

 จากข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาตามส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งสี่กลุ่มนั้นสามารถ

นำมาสรุปได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 Summary of material trends of vehicle lightweighting by components 

 โดยถ้าพิจารณาชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นเหล็กนั้น กลุ่มเหล็กที่มีความแข็งแรงช่วง 980-1200 MPa จะ

ถูกนำมาใช้ใน Conventional Lightweighting ส่วนกลุ่มเหล็กที่มีความแข็งแรงช่วง 980-1500 MPa จะถูก

นำมาใช้ใน Moderate Lightweighting ส่วนกลุ่มเหล็กที่มีความแข็งแรงช่วง 1200-1500 MPa นั้นจะถูกนำ

มาใช้ใน Extreme Lightweighting 

 สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียมนั้้น กลุ่มอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงปานกลาง เช่น 5xxx 

และ 6xxxx นั้นจะถูกนำมาใช้ใน Conventional Lightweighting กลุ่มอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง เช่น 

7xxx นั้นจะถูกนำมาใช้ใน Moderate Lightweighting และ Extreme Lightweighting 

 สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นคอมโพสิตนั้น Fiberglass จะถูกนำมาใช้ใน Conventional Light-

weighting  โดย CFRP นั้นจะถูกนำมาใช้ใน Moderate Lightweighting และ Extreme Lightweighting 

Lightweighting Conventional Lightweight Moderate Lightweight Extreme Lightweight

Categories
Steel 

(MPa)
Aluminum

Polymers & 

Composites

Steel 

(MPa)
Aluminum

Polymers & 

Composites

Steel 

(MPa)

Aluminu

m

Polymers & 

Composites

Outer Panel
980, 

1200

3xxx, 

5xxx, 

6xxx

Fiberglass

980, 

1200, 

1500

5xxx, 

6xxx
CFRP

1200, 

1500

5xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP

Inner Panel
980, 

1200

5xxx, 

6xxx
Fiberglass 

980, 

1200, 

1500

5xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP
1200, 

1500

5xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP

Suspension
980, 

1200

2xxx, 

5xxx, 

6xxx

Fiberglass 

980, 

1200, 

1500

2xxx, 

5xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP
1200, 

1500

2xxx, 

5xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP

Interior
980, 

1200
5xxx Fiberglass 

980, 

1200, 

1500

1xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP
1200, 

1500

1xxx, 

6xxx, 

7xxx

CFRP
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2.6 แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ  

 ในโครงการนี้ได้ดำเนินการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาของ 8 ค่ายรถยนต์ ดังต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 48 Lightweight materials trends of Totoya [23–27] 

 1. Toyota บริษัทโตโยต้าได้มีการศึกษาการลดน้ำหนักในยานยนต์โดยการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น 

อะลูมิเนียม คอมโพสิต เพื่อนำมาทดแทนวัสดุเหล็ก รวมไปถึงใช้วิธีการการลดจำนวนชิ้นส่วนในการประกอบ

รถยนต์ให้น้อยลง อาทิเช่น การใช้อะลูมิเนียมในชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์รุ่น VENZA ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 โดย

ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและการออกแบบการสร้างชิ้นส่วนให้สามารถเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปที่มี

ประสิทธิภาพ ปัจจุบันรถยนต์รุ่น VENZA ได้ถูกสร้างเป็นรถทดลองต้นแบบให้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า LO-

TUS ที่มีแนวคิดการพัฒนายานยนต์น้ำหนักเบา ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนทั้งสมรรถนะและอัตรา

สิ้นเปลือง และลดการปล่อยไอเสียที่มีปริมาณ CO2 น้อยลง ค่ายรถยนต์โตโยต้านั้นได้มีการศึกษาวัสดุ

อะลูมิเนียม 4 เกรด คือ (1) 6022 T6 Alloy Sheet (2) 5754 O Alloy sheet (3) 6082 T6 Extrusion และ 

(4) Generic Casting โดยอะลูมิเนียมในแต่ละเกรดนั้นให้ค่า Yield Stress ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการประยุกต์

ใช้อะลูมิเนียมในแต่ละชิ้นส่วนจึงแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงภาระโหลดที่กระทำต่อชิ้นส่วนนั้นๆ 
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แล้วนำมาสู่การออกแบบโครงสร้าง และความหนาที่จำเป็นของชิ้นงาน ซึ่งจะส่งผลต่อมาถึงกระบวนการผลิต 

ดังแสดงในรูปที่ 48 

 นอกจากชิ้นส่วนโครงสร้างแล้วทางค่ายรถยนต์โตโยต้าได้ใช้อะลูมิเนียมในชิ้นส่วนอื่น ๆ ด้วย  เช่น 

การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วน Shock Tower ที่อยู่ส่วนหน้าจากเหล็กเป็นอะลูมิเนียม รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการ

ออกแบบชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุตามภาระโหลดในแต่ละส่วนที่ได้รับ สำหรับชิ้นส่วน Rear 

Shock Tower นอกเหนือการเปลี่ยนวัสดุแล้วยังมีการพัฒนาในด้านการขึ้นรูป จากการขึ้นรูปด้วยการหล่อ

ทำให้ควบคุมความหนาชิ้นงานในส่วนที่เป็นรายละเอียดได้ยากเป็นการออกแบบให้มีการแบ่งส่วนการขึ้นรูป 

เมื่อแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น 4 ส่วน เช่น ชิ้นส่วนที่ P1 และ P2 สามารถใช้ Stamping ในชิ้นส่วนที่ P3 และ P4  

ใช้ Casting แบบปกติ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการประกอบชิ้นส่วนลงได้ 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวัสดุในชิ้นส่วนยานยนต์ของค่ายโตโยต้าจะสังเกตได้จากการผลิตรถยนต์โต

โยต้าโมเดล C-HR ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งใช้ชิ้นส่วนโครงสร้างจาก HSS และ UHSS ในปริมาณที่สูง เช่น เหล็กความ

แข็งแรง 980 MPa และ 1500 MPa นั้นได้นำมาใช้ในชิ้นส่วนโครงสร้าง A-Pillars ชิ้นส่วน B-Pillars ชิ้นส่วน 

Roof Rails และชิ้นส่วน Frame Rails นอกจากนี้แล้วทางค่ายรถยนต์โตโยต้ายังได้รับรางวัลในการออกแบบ

การใช้เทคโนโลยีวัสดุคอมโพสิต เช่น พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน (CFRP) ในการขึ้นรูปชิ้นส่วน Lift-

gate ของรถยนต์รุ่น Prius Prime และการขึ้นรูปชิ้นส่วนประตูด้านข้างรวมถึงชิ้นส่วน Luggage Hatch ซึ่ง

ช่วยลดน้ำหนักในส่วนของ Liftgate ลงได้ถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัสดุอะลูมิเนียม สามารถลดน้ำ

หนักของประตูด้านข้างลงได้ 47% และสามารถลดน้ำหนักชิ้นส่วน Luggage Hatch ลงได้ 40% เมื่อเปรียบ

เทียบกับการใช้วัสดุเหล็กเดิมในรถยนต์ Lexus LC 500 

 โดยสรุปสำหรับค่ายรถยนต์โตโยต้านั้น รถยนต์กลุ่ม Commercial จะมีการใช้เหล็กความแข็งสูงมาก

ขึ้น โดยจะใช้ UHSS ที่มีความแข็งแรง 980 MPa ขึ้นไป โดยอาจมีการนำอะลูมิเนียมเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อลด

น้ำหนักมากขึ้น และสำหรับรุ่นที่ใช้คอมโพสิตมากขึ้นนั้นน่าจะเป็น Hi-End Models ของค่ายโตโยต้า ส่วน

เบาะในปัจจุบันโครงเหล็กเริ่มมีการเปลี่ยนเป็น UHSS แต่ในอนาคตหรือในรุ่น Hi-End น่าจะมีการนำคอมโพ

สิตมาใช้แทนเหล็ก 

หน้า 1-D  71

โครงการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า



โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี พ.ศ.2561

  

รูปที่ 49 Lightweight materials trends of Honda [28-39] 

 2. Honda สำหรับค่ายฮอนด้านั้น รถยนต์รุ่น Insight ดังแสดงในรูปที่ 49 ได้ถูกวางแผนการจำหน่าย

ให้เป็นรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Sedan) ที่สามารถขับเคลื่อนล้อด้วยพลังงานไฟฟ้าร่วมกับการขับเคลื่อนจาก

เครื่องยนต์ เช่นเดียวกับรถยนต์รุ่น Clarity Series และ Accord Hybrid ที่ได้วางจำหน่ายไปแล้ว ซึ่งฮอนด้า

เปิดเผยถึงข้อมูลการออกแบบรถยนต์รุ่น Insight ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยว มีความหรูหรา มีฟังก์ชัน

การใช้งานครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการขับเคลื่อนที่ทรงพลังตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ ให้การ

ประหยัดน้ำมันโดยการลดน้ำหนักรถยนต์ด้วยการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรง ทั้งนี้ค่ายฮอนด้าได้

ประกาศถึงแนวทางการเลือกใช้วัสดุสำหรับรถยนต์รุ่น Insight ในปี ค.ศ. 2019 โดยคาดว่าบริษัทจะเลือกใช้

วัสดุสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าวัสดุที่ใช้ในรถยนต์ฮอนด้า Civic รุ่นที่ 10 (10th-Generation 

Civic) ซึ่งใช้เทคโนโลยีโครงสร้างตัวถัง ACE™ (Advanced Compatibility Engineering) โดยชิ้นส่วน

โครงสร้างจะใช้ HSS 59% และ UHSS 14% ในโครงสร้างส่วน Soft Zones บางส่วนใช้ 1500 MPa Hot-

Stamped UHSS ควบคู่กับการใช้วัสดุ 590-780 MPa AHSS ในชิ้นส่วนอื่น ๆ  และตัวถังจะผลิตโดยการปั๊ม

ขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงถึง 930 องศาเซลเซียส นอกจากนี้แล้วจะมีการใช้  590 MPa HSS ในชิ้นส่วน Floor Pan 

เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง 
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 ในรถยนต์ฮอนด้า Insight รุ่นปี ค.ศ. 2019 ทางบริษัทฮอนด้ามีแผนการใช้วัสดุอะลูมิเนียมสำหรับการ

ผลิตชิ้นส่วนฝากระโปรง (Aluminum Hood) ส่วนโครงภายใน (Skin and Inner Frame) ทดแทนการใช้วัสดุ

เหล็กกล้า ซึ่งคาดว่าช่วยลดน้ำหนักรถรุ่นนี้ได้มากถึง 7.5 กิโลกรัม พร้อมทั้งช่วยในเรื่องการไหลของอากาศ 

(Air Flow) โดยก่อนหน้านี้ฮอนด้าได้ศึกษาการใช้อะลูมิเนียมเพื่อสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างในรถยนต์รุ่น Acura 

NSX ปี ค.ศ. 2017 และมีแผนที่จะใช้กับการผลิตรถยนต์ฮอนด้า Accord รุ่นปี ค.ศ. 2018 ด้วย นอกจากนี้

แล้วยังมีการใช้วัสดุอะลูมิเนียมในชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถยนต์ฮอนด้า Insight ปี ค.ศ. 2019 เช่น Front 

Bumper Beam ที่สามารถช่วยลดน้ำหนักรถยนต์ได้ 2.7 กิโลกรัมแทนการใช้วัสดุเหล็กกล้า รวมถึงมีการใช้

วัสดุอะลูมิเนียมในแผ่นปิดใต้ท้องรถ (Aluminum Under-Gray) และล้อรถยนต์ (Wheels) ด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้แล้วทางค่ายรถยนต์ฮอนด้าได้มีการศึกษาการลดน้ำหนักในชิ้นส่วนช่วงล่างโดยได้เลือกใช้อะลูมิเนียม

ในการผลิตชิ้นส่วน Lower Control Arm ของรถยนต์รุ่น All-New Odyssey ปี ค.ศ. 2018 โดยใช้

อะลูมิเนียมผลิตจากกระบวนการปั๊มขึ้นรูป ทำให้รถยนต์รุ่นนี้มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นอื่น ๆ  ที่ใช้เหล็กกล้าเป็น

วัสดุในการผลิต 

 การใช้อะลูมิเนียมในโครงสร้าง Frame ของรถยนต์ฮอนด้าโมเดล Acura NSX ปี ค.ศ. 2017 นั้นฮอน

ด้ามีแนวคิดที่จะทำการลดน้ำหนักยานยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการขับขี่ในรถยนต์ฮอนด้ารุ่น

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การลดน้ำหนักชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเป็นหนึ่งช่องทาง

ที่ค่ายฮอนด้าเลือกดำเนินการ การใช้วัสดุจำพวกพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนซึ่งจัดเป็นวัสดุคอมโพสิต

ที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้ความแข็งแรงสูงนั้นได้นำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วน Front Floor ของรถยนต์โมเดล Acura 

NSX ตลอดจนชิ้นส่วนตกแต่งภายในบางส่วน โดยสรุปสำหรับค่ายรถยนต์ฮอนด้า ในส่วนของ Commercial 

Model นั้นเหล็กยังเป็นโครงสร้างหลักอยู่ แต่กำลังจะถูกเปลี่ยนเป็น HSS และ UHSS ที่มีความแข็งสูงขึ้น เพื่อ

ลดน้ำหนักรถยนต์ ส่วนในกลุ่ม Hi-End จะมีการใช้อะลูมิเนียมและคอมโพสิตมากขึ้นเพื่อให้น้ำหนักลดลงมาก

ขึ้น 

 3. Mazda ค่ายมาสด้านั้นได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า SKYACTIV ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องยนต์

และยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูง และเน้นไปที่การลดการปล่อย CO2 และออกแบบตัวรถให้มีน้ำหนักเบา ซึ่ง

ค่ายรถยนต์นี้จะเน้นการใช้ HSS เป็นหลักในส่วนของ Body Structure ดังแสดงในรูปที่ 50 
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รูปที่ 50 Lightweight materials trends of Mazda [40] 

 4. Ford เนื่องจากกฎหมายควบคุมมลพิษมีความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้รถยนต์ต้องปล่อยปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยลง วิธีการที่บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมทำกันคือการลดขนาดเครื่องยนต์ลง 

อย่างไรก็ตามฟอร์ดเป็นบริษัทเดียวที่ไม่ลดขนาดของเครื่องยนต์ลง แต่มีแผนการที่จะลดน้ำหนักและเพิ่ม

สมรรถภาพของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น ในภาพรวมความแข็งแรงของวัสดุจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ต้องมีน้ำหนักที่ลดลงด้วย จากรูปที่ 51 จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงของวัสดุเพิ่ม

ขึ้นมากถึง 104% จากปี ค.ศ. 2008 และวัสดุโครงสร้างที่ฟอร์ดนำมาใช้นั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งก่อนปี 

ค.ศ. 2008 นั้นวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างจะเป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและมีการเพิ่มความแข็งแรงโดยการทำ 

Solution Strengthening แต่หลังจากปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นไป วัสดุที่ใช้จะเป็น Boron Steel ที่มีความแข็ง

แรงที่สูงกว่าเดิม และ Martensitic Steel (AHSS) ที่มีความแข็งแรงสูงมากขึ้นอีกแต่ยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่ 
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รูปที่ 51 Lightweight materials trends of Ford [41-44] 

   

รูปที่ 52 Lightweight materials trends of Ford [41-44] 

 ตัวอย่างรถกระบะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดารถยนต์ของฟอร์ดคือ F-150 ดังแสดงในรูปที่ 52 ซึ่ง

มีการเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างอะลูมิเนียมและโครงสร้างช่วงล่างที่เปลี่ยนมาใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงแทน ชิ้น

ส่วน A-Pillars นั้นได้มีการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ นอกจากนี้แล้วรถยนต์ฟอร์ดหลาย ๆ รุ่น อาทิเช่น Fu-
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sion Mustang Continental นั้นได้เปลี่ยนมาใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง DP1000 ทั้งหมด และจะมีรถยนต์

ฟอร์ดบางรุ่นที่เปลี่ยนมาใช้อะลูมิเนียมเกรด 6xxx แทน ในส่วนของ B-PIllars นั้นได้มีการลดขนาดและเปลี่ยน

วัสดุเช่นกัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมาใช้วัสดุแบบเดียวกับ A-Pillars (เปลี่ยนเป็น AHSS) และเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิตเพื่อให้ผลิตชิ้นส่วนที่เล็กลง กระบวนการผลิตนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยลดน้ำหนักชิ้นส่วนรถยนต์เป็น

อย่างมาก ซึ่งการขึ้นรูปในปัจจุบันนั้นคือ Stamping แต่กระบวนการผลิตแบบใหม่คือ Hydroforming นั้น

สามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 1 ใน 3  ในกรณีของเหล็กและ 2 ใน 3 ในกรณีของอะลูมิเนียม 

 โดยสรุปของค่ายรถยนต์ฟอร์ดนั้น รถยนต์กลุ่ม Commercial จะมีแนวโน้มในการใช้เหล็กที่มีความ

แข็งสูงขึ้นเพื่อลดน้ำหนักของรถ ในขณะที่รถยนต์กลุ่ม Hi-End จะมีการใช้อะลูมิเนียมและคอมโพสิตเพิ่มมาก

ขึ้น ส่วนเหล็ก UHSS  จะถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนต่าง ๆ มากขึ้น แต่การขึ้นรูปจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างของ

ชิ้นส่วนเป็นหลัก ในส่วนที่ไม่ได้รับแรงมากนักจะมีการนำอะลูมิเนียมมาใช้เป็นหลักเพื่อลดน้ำหนัก 

  

รูปที่ 53 Lightweight materials trends of GM [45-46] 

 5. GM บริษัท General Motors (GM) มีแบรนด์อยู่หลายแบรนด์  ยกตัวอย่างเช่น Chevrolet GM 

Jeep Buick และ Cardillac เป็นต้น โดยตัวอย่างรถยนต์อเนกประสงค์ที่เป็นที่นิยมคือ Chevrolet Equinox  

ซึ่งแต่เดิมนั้นโครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (AHSS) แต่ในโมเดลปัจจุบันนั้นทำมาจาก UHSS 
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ที่มีความแข็งแรงมากกว่า AHSS และน้ำหนักเบากว่า แต่จะเปลี่ยนเป็น UHSS ในจุดที่สำคัญเท่านั้น เช่น A-

Pillars กับ B-PIlars เป็นต้น  

 จากรูปที่ 53 จะเห็นได้ว่ารถยนต์โมเดลปัจจุบันของค่าย GM นั้นจะเพิ่มการใช้ AHSS และ UHSS 

มากขึ้น ส่วนโมเดล Chevrolet Silverado 2018 นั้นเป็นรถกระบะที่เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา มีการเปลี่ยน

ประตูและฝากระโปรงหน้าเป็นอะลูมิเนียมแต่ยังคงใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง AHSS เป็นโครงสร้างอยู่ ส่วน

ตัวถังด้านล่างใช้วัสดุเป็น HSS ธรรมดา ในส่วนของท้ายกระบะและหลังคาจะยังคงใช้เหล็กธรรมดาอยู่ ใน

อนาคตบริษัทมีแผนการที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นให้เป็น AHSS และอะลูมิเนียมให้มากขึ้นเพื่อลดน้ำหนัก เช่น

เดียวกับค่ายคู่แข่งอย่างฟอร์ด สำหรับแบรนด์คลาสิกอย่าง Jeep จะมีการใช้ Press Hardened Steel มาเป็น 

A-Pillars กับ B-PIlars และเลือกใช้ UHSS ในพื้นตัวถังรถซึ่งต่างจาก Chevrolet Silverado ในส่วนของรถ 

Jeep Renegade มีการใช้อะลูมิเนียมในอัตราส่วนที่น้อยมาก (1%) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ายฟอร์ดที่ทำการใช้

อะลูมิเนียมในรถกระบะถึง 17% ในรถยนต์รุ่นนี้วัสดุหลักจะเป็น AHSS และ HSS ส่วนรถสปอร์ตอย่าง 

Chevrolet Corvette มีการใช้อะลูมิเนียมเป็นโครงสร้างที่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 45 กิโลกรัม และมีการใช้ 

Shape Memory Alloy ในชิ้นส่วนเล็กด้วยเพื่อลดน้ำหนัก 

 ด้านกระบวนการผลิต GM เป็นบริษัทแรกที่ประกาศออกมาว่าจะทำการเชื่อมอะลูมิเนียมด้วยเทคนิค 

Spot Weld โดยการเชื่อมนี้จะสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 15 กิโลกรัมจาก Rivet และตัวยึดต่าง ๆ  ซึ่งค่าย GM 

ได้นำมาใช้ผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 แล้ว นอกจากนี้ GM ยังลงทุนพัฒนา Nanosteel ซึ่งจะมีสมบัติแข็ง

แรงกว่าเดิมและเบากว่าเดิม โดยได้ลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุ ซึ่ง GM เชื่อว่าวัสดุนี้จะ

สามารถมาแทนวัสดุเดิมได้ในอนาคต 

 โดยสรุปสำหรับค่ายรถยนต์ GM เหล็กกลุ่ม AHSS และ กลุ่ม UHSS จะถูกนำมาใช้มากขึ้น ในส่วนที่

ต้องรับแรงในขณะชน ส่วนอะลูมิเนียมนั้นจะถูกเลือกใช้ในส่วนตัวถังที่ไม่ได้รับแรงมากนัก หรือในส่วนที่ไม่ต้อง

รับแรงในขณะชน  

 6. Tesla บริษัท เทสล่า มอเตอร์ เป็นค่ายรถยนต์ที่ผลิตแต่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีความทันสมัยและมีนวัต

กรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอะลูมิเนียมผสมกับ Boron Steel ซึ่งมี

ความแข็งแรงสูง ช่วงล่างของรถจะทำมาจากอะลูมิเนียมทั้งหมด รวมถึงล้อรถยนต์และฐานวางแบตเตอรี่ด้วย 
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รูปที่ 54 Lightweight materials trends of Tesla (Model 3) [47] 

  

รูปที่ 55 Lightweight materials trends of Tesla (Model S) [48-49] 

 โดยพื้นตัวถังจะทำมาจากไทเทเนียมความแข็งแรงสูงเนื่องจากจะต้องป้องกันชุดแบตเตอรี่จากวัตถุใต้

ท้องรถและป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดการลุกไหม้กรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ  ส่วนตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนจะทำ

มาจากเหล็กและทองแดงเพื่อความทนทานและการนำไฟฟ้าที่ดีตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 54-55 
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 โดยสรุปแล้ว Tesla จะมีการเลือกใช้วัสดุตามหน้าที่เป็นหลัก ส่วนที่ต้องรับแรงมากในขณะชนจะใช้

เหล็กที่มีความแข็งแรงสูง ในขณะที่ส่วนที่ต้องดูดซับพลังงานอย่างมากจะใช้อะลูมิเนียม โดยปัจจัยหลักที่ต้อง

พิจารณาในเรื่อง MMC คือการเชื่อมวัสดุที่ต่างชนิดกัน  นอกจากนี้แล้วคอมโพสิตและพลาสติกจะถูกนำมาใช้

ในส่วนภายนอกที่ไม่ได้รับแรงมาก หรือชิ้นส่วนที่มีการใช้งานเฉพาะ 

   แนวโน้มส่วนใหญ่ของค่ายรถยนต์อเมริกาจะเป็นการใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง AHSS และมีบาง

ค่ายเปลี่ยนมาใช้อะลูมิเนียม แต่เนื่องจากอะลูมิเนียมมีราคาแพงจึงยังไม่ได้นำมาใช้มากนัก ส่วนรถยนต์สปอร์ต

ที่มีราคาแพงจะมีการแทนวัสดุเดิมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์หรือวัสดุคอมโพสิต 

  

รูปที่ 56 Lightweight materials trends of Audi (A8) [50] 

 7. Audi ค่ายรถยนต์ Audi นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้อะลูมิเนียมในรถยนต์ อาทิเช่น Audi รุ่น 

A8L ดังแสดงในรูปที่ 56 ที่มีการใช้อะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลักของตัวถังรถยนต์ โครงสร้างความ

ปลอดภัยหลักยังเป็นเหล็กกล้าอยู่ และมีชิ้นส่วนที่ทำมาจากแมกนีเซียมและพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย

คาร์บอน ซึ่ง Audi จะเป็นผู้นำในการใช้อะลูมิเนียมโดยจะมีการเปลี่ยนวิธีการขึ้นรูปตามรูปร่างและความ

ต้องการในเรื่องความแข็งแรง ส่วนเหล็ก UHSS จะถูกนำมาใช้เฉพาะชิ้นส่วนต้องการความแข็งแรงสูงมากใน

ขณะชน 
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รูปที่ 57 Lightweight materials trends of BMW (i3) [51-54] 

 8. BMW ค่ายรถยนต์ BMW ได้ใช้โครงสร้าง Chassis ที่ทำมาจากอะลูมิเนียมในการรองรับน้ำหนัก

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 57 โดยมีโมเดล i3 เป็นตัวอย่างรถไฟฟ้า EV ที่มีการนำคอมโพสิตไปใช้

งานอย่างมากในส่วนโครงตัวถังด้านบน (Life module) ในส่วนของ Drive Module จะเป็นกลุ่มอะลูมิเนียม

เป็นหลัก 

 แนวโน้มการลดน้ำหนักรถยนต์ในยุโรปนั้นมีความพยายามในการลดปริมาณ CO2 ให้ผ่านมาตรการที่

เข้มงวดของสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ต้องการลดน้ำหนักของรถยนต์ลงอย่างต่อ

เนื่อง โดยเป้าหมายในการลดน้ำหนักจะถูกแบ่งตามแนวทางที่ได้นำเสนอไปในหัวข้อ 2.1 ดังต่อไปนี้ 

 1. Conventional Lightweight ซึ่งเป้าหมายในการลดน้ำหนักจะอยู่ที่ 18% โดยแนวทางหลักในการ

ลดน้ำหนักจะอยู่ที่การเปลี่ยนวัสดุจากเหล็กกล้าปกติไปเป็น HSS โดยที่วัสดุเบาชนิดอื่น ๆ  จะถูกเลือกใช้ใน

บางกรณีโดยพิจารณาที่ราคาเป็นหลัก 

 2. Moderate Lightweight ซึ่งเป้าหมายในการลดน้ำหนักจะอยู่ที่ 30% โดยแนวทางในการลดน้ำ

หนักจะอยู่ที่การเลือกใช้อะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม (โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ผลิตจากการหล่อ) หรือ HSS ส่วน

คอมโพสิตนั้นจะถูกเลือกใช้เฉพาะในส่วนที่ต้องการ Stiffness มากหรือในส่วนที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างมาก

เช่น หลังคา เป็นต้น 
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 3. Extreme Lightweight ซึ่งเป้าหมายการลดน้ำหนักอยู่ที่ 35% โดยแนวทางในการลดน้ำหนัก

สามารถใช้ได้ทุกวัสดุโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องราคา 

  

ตารางที่ 4 Summary of material trends of vehicle lightweighting by 8 carmakers 

 ข้อมูลโดยสรุปของแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีวัสดุของค่ายรถยนต์ทั้ง 8 ค่ายนั้นแสดงในตารางที่ 4 

จากข้อมูลในตารางสรุปจะสังเกตเห็นว่ารถยนต์แต่ละรุ่นจะมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

การใช้งาน และต้นทุนของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ซึ่งในบางครั้งนั้นค่ายเดียวกันแต่รถยนต์คนละรุ่นจะมีการใช้วัสดุที่

แตกต่างกัน แต่แนวโน้มที่สำคัญของทุกค่ายทุกโมเดลคือการลดน้ำหนักโดยรวมและทำให้วัสดุแข็งแรงขึ้น  

Regions ASIA North America Europe

CARMAKERS TOYOTA HONDA MAZDA FORD GM TESLA AUDI BMW

Outer Panel
CFRP, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx,

HSS, 

UHSS, 

AHSS, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

AA-5xxx, 

AA-6xxx

CFRP, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

AA-5xxx, 

AA-6xxx

CFRP, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx 

AA-5xxx, 

AA-6xxx
CFRP

Inner Panel

UHSS, 

AHSS, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx

HSS, 

UHSS, 

AHSS

UHSS, 

AHSS, 
AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx

HSS, 

UHSS, 

AHSS, 

Boron Steel, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

HSS, 

UHSS, 

AHSS, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx

CFRP, 

Titanium, 

HSS, 

AHSS, 

Boron Steel, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

UHSS, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx, 

Mg

CFRP

Suspension HSS HSS HSS

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx

HSS

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

Leather, 

Plastic

HSS

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx

Interior HSS HSS HSS

HSS, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

HSS , 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

CFRP

HSS, 

AA-5xxx, 

AA-6xxx

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx
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2.7 สรุปแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุของโลกสำหรับยานยนต์ 

  แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุของโลกสำหรับยานยนต์นั้นสามารถแสดงได้โดยสรุปในรูปที่ 58 ดังต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 58 Summary of lightweighting material trends [4] 

 1. Mild Steel โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เช่น Fender หรือ 

Inner/Outer Door และจะมีแนวโน้มในการใช้งานในชิ้นส่วนยานยนต์น้อยลงในอนาคต 

 2. HSS โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และจะมีแนวโน้มในการใช้

งานในชิ้นส่วนยานยนต์น้อยลงในอนาคต 

 3. UHSS/AHSS โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ที่ต้องรับแรงสูง และจะมีแนวโน้มในการใช้

งานในชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้างมากขึ้นในอนาคต 

 4. Aluminum (5xxx, 6xxx, 7xxx) โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นหรือเครื่องยนต์ และ

จะมีแนวโน้มในการใช้งานในชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้างมากขึ้นในอนาคต 

 5. Magnesium โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น Closure กับ Instrument Panel 

Structure และจะมีแนวโน้มในการใช้งานในชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้นในอนาคต 
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 6. Composites โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้างและ Closures และจะมี

แนวโน้มในการใช้งานในชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้นในอนาคต 

  

รูปที่ 59 Multi-material concept in sheet metal stampings [55] 

 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยสรุปด้านบนนั้น มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก

มาตรการที่เข้มงวดทางด้านการปล่อย CO2 อย่างเห็นได้ชัด โดยปริมาณการใช้วั สดุดั้งเดิม เช่น Mild Steel 

และ HLSA นั้นจะลดลงอย่างมากในปี ค.ศ. 2020 โดยปริมาณการปล่อย CO2 นั้นถูกบังคับให้อยู่ระดับ 95 g/

km สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งทำให้การใช้ MMC ในการผลิตชิ้นส่วนจะเป็นหัวใจหลักสำหรับการเลือก

ใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ  นอกจากนี้แล้วการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปอะลูมิเนียมและคอมโพสิตที่สูงขึ้น และราคา

ของวัสดุทั้งสองที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคต ได้ช่วยส่งเสริมให้การใช้ MMC นั้นมีตัวเลือกในการใช้วัสดุน้ำหนัก

เบามากขึ้นตามลำดับ อาทิเช่น การออกแบบชิ้นส่วนการขึ้นรูปด้วยวิธี Stamping นั้น จะเป็นการเลือกใช้วัสดุ

หลายประเภทเข้ามาด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ AHSS และ อะลูมิเนียม เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 59 

14 

Most OEMs are converging on multi-material strategies, which use a 
mix of ferrous and non-ferrous metals alongside plastics 
Sheet metal stampings – Key trends  

> Several material paths are possible, 
depending on tradeoff between cost 
and impact (depending on model 
and geography) 

> Comprehensive approach required 
that goes beyond material and 
joining technologies, e.g. taking into 
account construction/functional 
integration, energy consumption, 
recycling 

> Increase of global platform volumes 
will need material flexibility to meet 
local requirements – also with 
regard to structural parts 

Source: Roland Berger 

Growing set of capabilities 
required for suppliers of sheet 
metal stampings Volume realization character 

CFRP1 designs 
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Mixed alum./steel designs 

New light metal 
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Advanced steel design 
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2 Lightweight materials 

Fiber-reinforced plastics 

Hybrid design 

Comments 

1) CFRP = carbon fiber-reinforced polymer 

Baseline: Conventional 
steel design 
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 โดยสรุปเส้นทางสำหรับเทคโนโลยีทางด้านวัสดุโดยทั่วไปนั้นมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ดัง

แสดงในรูปที่ 60 ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุและกระบวนการผลิตนั้นจะต้องมีการเผชิญกับปัญหาในด้าน

ต่าง ๆ  โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 60 General lightweighting pathway [21] 

 ขั้นตอนที่ 1. การเปลี่ยนแปลงจาก Mild Steel เป็น HSS ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับ Spring-

back 

 ขั้นตอนที่ 2. การเพิ่มความแข็งแรงของ HSS มากขึ้น เป็น Hot Formed Steel ซึ่งจะต้องเผชิญกับ

ปัญหาเกี่ยวกับ Springback และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ที่สั้นลง 

 ขั้นตอนที่ 3. การใช้อะลูมิเนียมในชิ้นส่วน Closures เช่น Hood กับ Decklid ซึ่งจะต้องเผชิญกับ

ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 

 ขั้นตอนที่ 4. การใช้คอมโพสิตในชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง ๆ  ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนโครงสร้างหรือรับแรง เช่น 

Oil Pan กับ Wheel Well ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นส่วนคอมโพสิต 

 ขั้นตอนที่ 5. การเพิ่มการใช้อะลูมิเนียมในชิ้นส่วน Closures ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการ

ขึ้นรูปชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงและมีความซับซ้อนมากขึ้น 
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 ขั้นตอนที่ 6. การเร่ิมการใช้อะลูมิเนียมกับ HSS ในชิ้นส่วนต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับ

การเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมกับเหล็ก 

 ขั้นตอนที่ 7. การเร่ิ่มมีรถยนต์ที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ของตัวรถ ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยว

กับการเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมกับวัสดุอื่น ๆ  

 ขั้นตอนที่ 8. การเร่ิ่มมีรถกระบะที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ตัวรถ ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับ

การเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมกับกับวัสดุอื่น ๆ  

 ขั้นตอนที่ 9. การเร่ิ่มมีรถยนต์ที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ของ BOF ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยว

กับการขึ้นรูปชิ้นส่วน ฺBOF และการเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมกับกับวัสดุอื่น ๆ  

 ขั้นตอนที่ 10. การเริ่มมีการใช้คอมโพสิตในชิ้นส่วน Skin Panels และ Structural Panels ซึ่งจะต้อง

เผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นส่วน ฺPanels และ Structural 

 ขั้นตอนที่ 11. การเร่ิ่มมีรถยนต์ที่ใช้คอมโพสิตเป็นส่วนใหญ่ของตัวรถ ซึ่งจะต้องเผชิญกั บปัญหาเกี่ยว

กับการขึ้นรูปชิ้นส่วนคอมโพสิต 
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3. การใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบช้ินส่วนยานยนต์ 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการจำลองทางคอมพิวเตอร์ 

 การจำลองทางคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ปัจจุบันเนื่องจากสามารถลดการลองผิดลองถูกในการทดสอบหรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จริงได้อย่างมากเพื่อลด

ต้นทุน รวมไปจนถึงการใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้าง Know-How ของแต่ละ

บริษัท โดยเป้าหมายในการศึกษานี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการ 

เลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ หรือแม้กระทั่งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการจำลองการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์โดย

ทั่วไปนั้นแสดงได้ดังรูปที่ 61 โดยแบ่งออกเป็นสองกระบวนการหลัก คือ (1) การจำลองเพื่อการออกแบบ

ฟังก์ชันของชิ้นงาน และ (2) การจำลองเพื่อการออกแบบกระบวนการผลิต 

  

รูปที่ 61 กระบวนการจำลองการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป 

 ในส่วนของการจำลองเพื่อการออกแบบฟังก์ชันของชิ้นงานนั้นจะต้องมีการเลือกวัสดุโดยใช้หลักการ 

Multi-Material Concept (MMC) โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ (Material Properties) ความหาได้ง่าย
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ของวัสดุ (Material Availability) และ ราคาของวัสดุ (Material Price) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ 

มาตรฐาน (Standards) และความต้องการของลูกค้า (Requirements) โดยผลที่ได้จากการศึกษาจำลองใน

กระบวนการนี้จะทำให้สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสม (Selected Maeterial) และรูปร่างของชิ้นงาน (Final 

Shape) 

 ในส่วนของการจำลองเพื่อการออกแบบกระบวนการผลิตนั้นจะนำเอาผลที่ได้จากการจำลองเพื่อการ

ออกแบบฟังก์ชันของชิ้นงาน คือ Selected Material และ Final Shape เพื่อไปออกแบบกระบวนการผลิต 

โดยจะต้องเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม (Selected Manufacting Process) ทดสอบคุณสมบัติวัสดุที่

เลือกใช้ (Selected Material Properties) ทดสอบหรือวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ (Process Parameters) ที่

ต้องใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อนำไปออกแบบแม่พิมพ์ (Tool Design) ขนาดหรือแบบชิ้นงานเริ่มต้น (Initial 

Part Design) และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต (Process Parameters) 

  

3.2  การจำลองเพื่อการออกแบบฟังก์ชันของชิ้นงาน 

 โดยในการศึกษาการจำลองเพื่อการออกแบบฟังก์ชันของชิ้นงานนั้นจะเลือกชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ในการ

จำลอง คือ (1) Bumper (2) Door Panel (3) Chassis และ (4) Rear Mirror ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ชิ้นส่วนและการวิเคราะห์ที่เลือกใช้ในการจำลองวัสดุน้ำหนักเบาทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ฟังก์ชันของชิ้นงาน 
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 ในการศึกษานี้กระบวนการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method 

หรือ FEM) นั้นได้นำมาใช้ในการจำลองชิ้นส่วนและกระบวนการที่เลือกศึกษา โดยโปรแกรมที่ใช้ในการ

ออกแบบโมเดลหรือชิ้นส่วนนั้นคือ SolidWorks 18 และโปรแกรม AnSYS 18 นั้นถูกนำมาใช้วิเคราะห์ด้วย

ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์นั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการจำลอง 

โดยตัวอย่างของการวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์คือ การวิเคราะห์แบบ Noise, 

Vibration and Harshenss หรือ NVH เนื่องจาก NVH นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการพิจารณา

คุณภาพของยานยนต์ โดยส่วนการวิเคราะห์แบบ NVH นั้นจะคำนึงถึงพลังงานเสียง การสั่นสะเทือน ความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน โดยในการศึกษานี้จะเน้นคุณสมบัติทาง Linear และ Density ทั่วไปของชิ้น

งาน มีการใช้ Crash Analysis เพื่อศึกษาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงชิ้น

ส่วนและโครงสร้างยานยนต์ให้มีความปลอดภัย ซึ่งต้องการคุณสมบัติทาง Linear ทางการโมเดล Strength vs 

Strain Rate และ Failure Model โดยวัสดุน้ำหนักเบาที่เลือกใช้มาทดสอบในโครงการนั้นแสดงดังตารางที่ 6 

คือ (1) Mild Steel (2) HSS (3) Aluminum และ (4) Composite 

ตารางที่ 6 ชนิดของวัสดุและสมบัติของวัสดุน้ำหนักเบาที่เลือกใช้ในการจำลองชิ้นส่วนยานยนต์ทาง

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบฟังก์ชันของชิ้นงาน 

  

หน้า 1-D  88

โครงการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า



โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี พ.ศ.2561

  

รูปที่ 62 โมเดลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Bumper [56] 

  

รูปที่ 63 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Bumper 

 รูปที่ 62 แสดงโมเดลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Bumper ในการศึกษาการชนและการ

กระแทกของ Bumper กับสิ่งกีดชวาง (Fixed Vertical Plane) ที่อยู่กับที่และวางตั้งฉากกับรถในแนวตั้ง และ

ทำมุม 60 องศากับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนภายในที่

ต้องการปกป้อง (Proteced Area) ซึ่งถูกจำลองให้เป็นมวลขนาดเท่าน้ำหนักรถที่กำหนดให้เคลื่อนที่ด้วย
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ความเร็ว 50 kph และมวลนี้ผูกติดกับ Bumper ผลการจำลองด้วย FEM นั้นแสดงในรูปที่ 63 เพื่อเปรียบ

เทียบความเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้นระหว่างการชนของชิ้นงาน Bumper ที่ใช้วัสดุที่แตกต่างชนิดกัน ซึ่งจะ

สังเกตเห็นได้ว่าวัสดุทั้งสี่ชนิดนั้นเกิดการยุบตัวและรับแรงกระแทกในการป้องกันมวลที่ผูกติดไม่ให้เกิดความ

เสียหายได้ โดยวัสดุอะลูมิเนียมนั้นมีการกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นทั่วชิ้นงานมากกว่าวัสดุชนิดอื่น 

  

รูปที่ 64 โมเดลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Door Panel [57] 

  

รูปที่ 65 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Door Panel 
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 เม่ือมีการชนกันทางด้านข้างของยานยนต์เกิดขึ้น Door Panel จะเป็นชิ้นส่วนที่จะต้องป้องกันผู้

โดยสารให้มีความปลอดภัย โดยมีิการกำหนดความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หัวและคอ 

ร่างกาย กระดูกเชิงกราน กระดูกโคนขา ในอัตราต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับความเสียหายและรุนแรงที่ิเกิดขึ้นกับ

ร่างกาย ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้ให้การชนเกิดขึ้นบริเวณประตูคนขับ โดยกำหนดให้ตัวรถอยู่กับที่ และมี Barri-

er รูปครึ่งวงกลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 50 kph ดังแสดงในรูปที่ 64 จากผลการชนด้านข้างของ Door 

Panel ที่มีวัสดุรับการชนแตกต่างกัน 5 ชนิด ซึ่งมีความเค้นที่แตกต่างกันไปตามความแข็งแรงของแต่ละวัสดุ 

โดยอะลูมิเนียมมีการกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นจากการชนไปทั่วชิ้นงาน Door Panel ดังแสดงในรูปที่ 65 

 รูปที่ 66 แสดงถึงการจำลองทางคอมพิวเตอร์ชิ้นงาน Chassis ซึ่งเป็นชิ้นงานจากกลุ่ม Suspension 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสั่นสะเทือนของ Chassis ที่ผลิตด้วยวัสดุต่างชนิดกัน ซึ่งในการศึกษานี้การตรึง 

Chassis ที่ตำแหน่งล้อ จากนั้นกำหนดแรงกระทำที่โครงสร้าง Chassis ตามตำแหน่งที่ต้องการ อาทิเช่น ใน

กรณีรถตกหลุมด้วยน้ำหนักของเครื่องยนต์ จะทำให้เกิดแรงเฉื่อยกระทำต่อตัว Chassis และศึกษาผลของ 

Displacement Stress และรูปแบบโหมดการสั่นที่เกิดขึ้น รูปที่ 67 นั้นแสดงผลของการจำลองด้วยวิธี NVH 

ของชิ้นส่วน Chassis ที่มีวัสดุแตกต่างกัน โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าวัสดุที่มีความแข็งแรงและ Stiffness สูง เช่น 

HSS และ Composite นั้นจะแสดงผลของการสั่นสะเทือนน้อยกว่า Mild Steel และอะลูมิเนียม 

  

รูปที่ 66 โมเดลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Chassis [58] 
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รูปที่ 67 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Chassis 

 รูปที่ 68 เป็นการแสดงการจำลองทางคอมพิวเตอร์ชิ้นงานกระจกมองหลัง (Rear Mirror) ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในชิ้นส่วน Interior เพื่อศึกษาถึงการสั่นของกระจกที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์  ในการ

จำลองนี้จะมีการยึดกระจกไว้ที่ปลายขา แล้วใช้การวิคราะห์แบบ Random Vibration ที่ได้จากการแปลง

ข้อมูล Acceleration-Time History ที่เก็บมาจากการเคลื่อนที่ของรถจริง มาเข้าสู่การวิเคราะห์การสั่นของ

กระจก 

  

รูปที่ 68 โมเดลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Rear Mirror [59] 
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 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Rear Mirror ที่ใช้วัสดุแตกต่างกันนั้นแสดงในรูปที่ 69 ซึ่ง

ความเค้นที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัสดุทุกชนิดนั้นจะเกิดขึ้นที่ช่วงต้นขาฝั่งติดกระจก ซึ่งมีขนาดพื้นที่

หน้าตัดเล็กกว่าพื้นที่อื่น ๆ  โดยผลจากการสั่นสะเทือนนั้นจะส่งผลให้กระจกเกิดการเคลื่อนที่ออกจาก Field 

of View ของผู้ขับขี่ ซึ่งถ้ากระจกมีการขยับมากเกินกว่ามาตรฐานจะทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็น และเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ได้ 

  

รูปที่ 69 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วน Rear Mirror 

3.2  การจำลองเพื่อการออกแบบกระบวนการผลิต 

 เนื่องจากชิ้นงานแผ่นโลหะที่มีความแข็งแรงสูงมากนั้นจะมีความยืดหยุ่นน้อยลง ดังนั้นจึงมีการศึกษา

เกี่ยวกับ Formability ของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ ในการจำลองนี้

เป็นการจำลองกระบวนการ Deep Drawing ของโลหะแผ่นต่างชนิดกัน  รูปที่ 70 แสดงถึงโมเดลการ

จำลองกระบวนการ Deep Drawing โดยนำโลหะแผ่น (Workpiece) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 mm หนา 

3 mm วางอยู่ระหว่าง Die-Blankholder โดยมีการทำให้แม่พิมพ์ตัวบน (Punch) นั้นเคลื่อนที่ลงเพื่อกดขึ้น

รูปแผ่นโลหะตามแนวของแม่พิมพ์ตัวล่าง (Die)  เป็นระยะทาง (Stroke) 50 mm เพื่อให้ชิ้นงานนั้นไหลไปตาม

แนวกดและได้รูปร่างตามแบบของแม่พิมพ์ โดยตัวอย่างผลการจำลองซึ่งใช้วัสดุอะลูมิเนียมนั้นแสดงดังรูปที่ 71 

โดยจากผลการจำลองจะสังเกตเห็นได้ว่าความเค้นของวัสดุ (Effective Stress) จะเกิดขึ้นสูงที่บริเวณจุดที่มี
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รัศมีแคบหรือมีการหักมุมคมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเค้นที่กระทำต่อแม่พิมพ์ โดยระยะการยืดตัวของ

วัสดุ (Z displacement) นั้นสามารถใช้เป็นตัวชี้วัด Formability ของวัสดุได้ โดยถ้าวัสดุที่สามารถยืดตัวได้

มากจะมีค่า Formability ดีกว่าวัสดุที่ยืดตัวได้น้อย อย่างไรก็ตามการจำลองนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง Stroke 

แต่จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงวัสดุเหล็กที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 72 เพื่อแสดงถึงค่า

ความเค้นที่สูงขึ้นเมื่อค่าความแข็งแรงของวัสดุนั้นสูงขึ้น 

!  
รูปที่ 70 โมเดลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการ Deep Drawing สำหรับ Formability Test 

  

รูปที่ 71 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการ Deep Drawing เพื่อเปรียบเทียบวัสดุอะลูมิเนียม 
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!  

รูปที่ 72 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการ Deep Drawing เพื่อเปรียบเทียบวัสดุเหล็ก 

  

  

รูปที่ 73 การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการ Simple Bending Test 
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 การทดสอบวัสดุแบบ Simple Bending Test นั้นสามารถใช้ในเปรียบเทียบ Formability ของวัสดุที่

มีความแข็งแรงแตกต่างกันได้ ดังแสงในรูปที่ 73 โดยแผ่นโลหะที่ใช้มีขนาด 80 mm x 80 mm x 1.95 mm 

วางอยู่ระหว่างแม่พิมพ์ซ้าย (Left Die) กับแม่พิมพ์ขวา (Right Die) และจะมีแม่พิมพ์บน (Punch) กดแผ่น

โลหะเป็นระยะ 16.2 mm ซึ่งในระยะนี้จะทำให้เกิดมุมโค้งของแผ่นโลหะกับแม่พิมพ์ประมาณ 30 องศา 

  

รูปที่ 74 ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการ Simple Bending Test 

  

รูปที่ 75 การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการ Simple Bending Test 
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 จากผลการจำลองดังแสดงในรูปที่ 74 แผ่นโลหะที่มีความแข็งแรงสูงจะส่งผลให้เกิดความเค้นที่สูง ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในชิ้นส่วน ซึ่งส่งผลให้ผู้ออกแบบกระบวนการผลิตจะต้องนำผล

การจำลองที่ได้ไปปรับแบบแม่พิมพ์และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม นอกจากนี้แล้วอีก

ตัวแปรหนึ่งที่สำคัญคือ การดีดตัวกลับของโลหะ (Springback) ดังแสดงในรูปที่ 75 โดยจะสังเกตได้ว่าหลัง

จากที่มีการปล่อยแม่พิมพ์ออกจากแผ่นโลหะแล้ว แผ่นโลหะจะมีการดีดตัวกลับที่แตกต่างกัน โดยแผ่นโลหะที่มี

ความแข็งแรงสูงจะมีค่าการดีดตัวกลับที่สูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เป็นอย่างมาก เนื่องจากชิ้นส่วนที่ได้จากกระบวนการผลิตนั้นไม่ตรงตามชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบไว้ ดังนั้นผู้ผลิตจึง

มีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการดีดตัวกลับของโลหะตามคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดด้วย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งโลหะที่มีความแข็งแรงสูง 
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4. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 

4.1 การทำแบบสำรวจออนไลน์ 

 ทีมวิจัยได้ส่งแบบสำรวจออนไลน์ไปให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยใช้คำถามในการ

สอบถามดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

• ชื่อบริษัท 

• ปีที่ก่อตั้ง  

• งบลงทุนของบริษัท  

• จำนวนพนักงาน  

• ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิต  

• ตำแหน่งของบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Position) ของชิ้นส่วนที่ผลิตมากที่สุด 

• รายได้ของบริษัทในช่วงปี ค.ศ. 2016 (Y/Y Revenue) 

• ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในช่วงปี ค.ศ.2016 

• การใช้กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบัน 

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มวัสดุโลก 

• กรุณาระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

• ท่านคิดว่า Electric Vehicles (EV) จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของทางบริษัทหรือไม่ใน

อนาคตอันใกล้นี้ 

• ท่านคิดว่า EV จะส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านการลงทุน/การเงินของบริษัทในอนาคต

อันใกล้หรือไม่ 

3. สถานะของบริษัททางด้านเทคโนโลยีวัสดุ 

• วัสดุที่ใช้ในการผลิตของบริษัท 

• เปอร์เซ็นต์ต้นทุนการผลิตที่มาจากค่าใช้จ่ายของวัสดุ/ชิ้นส่วน  (Material/Part Cost) โดยที่ 

100% คือ ค่าใช้จ่ายของการผลิตทั้งหมด 

• กรุณาระบุแหล่งที่มาของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (Material/Part Procurement) ในปัจจุบัน 
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• กรุณาระบุการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ชิ้นส่วนของทางบริษัท 

4. การปรับตัวของบริษัทกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุ 

• แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหลักของทางบริษัท 

• ชนิดของวัสดุใหม่ที่ทางบริษัทต้องการในการผลิตชิ้นส่วน 

• แนวโน้มการลดน้ำหนักของชิ้นส่วนเนื่องจากการใช้วัสดุชนิดใหม่ 

• กรุณาระบุแหล่งที่มาของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุชนิดใหม่ (New Material Procurement) 

• กรุณาระบุสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุใหม่สำหรับการผลิตของทางบริษัท 

• กรุณาระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงชนิตของวัสดุ 

• กรุณาระบุอุปสรรคที่ทำให้บริษัทไม่เปลี่ยนชนิดของวัสดุ 

• กรุณาระบุปัจจัยภายในองค์กรที่สำคัญในกรณีที่ต้องเปลี่ยนชนิดของวัสดุ 

 โดยในมีบริษัทที่ได้กรอกแบบสำรวจแล้ว 11 ราย 

4.2 การทำ Focus Group 

 ทีมวิจัยได้ดำเนินการทำ Focus Group กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดังต่อไปนี้ 

 1. บริษัท ซัมมิท โอโต้ บอดี้ อินดัสตรี จำกัด 

 2. บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด 

 3. บริษัท Somboon Advanced Technology 

 4. บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด 

 5. บริษัท Thai Parkerizing จำกัด 

 6. บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด 

 7. กลุ่มบริษัท ไทย ซัมมิท 

 8. บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 

 ซึ่งห้วข้อในการทำ Focus Group นั้นมีดังต่อไปนี้ 

1. สถานะ (Status) ของเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบัน  
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2. ความแตกต่าง (Gaps/Differences) ระหว่างเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับ

แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุของโลก 

3. อุปสรรค (Barriers) สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในด้านเทคโนโลยีวัสดุ 

4. แนวทางในการออกแบบแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology Roadmap) 

สำหรับประเทศไทย 

 

  

รูปที่ 76 Current capabilities of Thai auto-part makers 

 ถ้าพิจารณาถึงความสามารถในการเลือกและควบคุมวัสดุและกระบวนการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ไทยนั้นสามารถสรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 76 และ 77 โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้

เป็นสามกลุ่มหลัก คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทรถยนต์โดยตรง (OEM) ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่สำหรับการ

ซ่อมแซม (REM) และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มี ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเอง (Product Owner) สำหรับผู้ผลิตที่เป็น OEM 

นั้นบริษัทรถยนต์จะมีการจ่ายวัตถุดิบให้ผู้ผลิตพร้อมข้อมูลสมบัติของวัสดุ โดยผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดวัสดุเอง

ได้ ดังนั้น OEM ไม่มีความสามารถในการเลือกวัสดุ และมีความสามารถในการควบคุมการผลิตน้อย เนื่องจาก

เทคโนโลยีในการผลิตนั้นได้มีการถ่ายทอดมาจากต่่างประเทศ ในส่วนของกลุ่ม REM นั้นมีความสามารถในการ
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เลือกวัสดุได้บ้างและมีความสามารถในการควบคุมการผลิตเต็มที่ และในส่วนของ Product Owner นั้นมี

ความสามารถในการเลือกวัสดุและมีความสามารถในการควบคุมการผลิตเต็มที่ 

  

รูปที่ 77 Current ability to select and control materials and processes of Thai auto-part mak-

ers 

 โดยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นดังแสดงในรูปที่ 78 และผลการ

วิเคราะห์สถานภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นมีดังต่อไปนี้ 

 ความตระหนัก (Awareness): ผู้ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทยตระหนักเกี่ยวกับความต้องการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยแนวโน้มของรถไฟฟ้า EV ที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงวัสดุนั้นที่จะเกิดขึ้นทั้งใน ICE และ EV โดยเหล็กกลุ่ม HSS นั้นจะมาถูกนำมาใช้แทน Mild Steel 

และอะลูมิเนียมจะมาถูกนำมาใช้แทน HSS ในอนาคต ในส่วนของวัสดุคอมโพสิตนั้นจะถูกนำมาใช้แทน

อะลูมิเนียม แต่น่าจะต้องใช้เวลาอีกนานมากเนื่องจากราคาของวัสดุที่สูงมาก และความหาได้ยากของวัสดุใน

ประเทศไทย 
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รูปที่ 78 Summary of interviewed information from Thai auto-part makers 

 ข้อกังวล (Concerns): จากแนวโน้มทางด้านรถไฟฟ้า EV และเทคโนโลยีวัสดุที่ เปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง Springback และการออกแบบและยืดอายุแม่พิมพ์ 

สำหรับการขึ้นรูป HSS กับ อะลูมิเนียม เนื่องจากวัสดุที่ใช้นั้นมีความแข็งแรงสูงขึ้นทำให้มี Springback ที่สูง

ตามไปด้วย ประกอบกับการเสื่อมสภาพของแม่พิมพ์ที่อย่างรวดเร็วจากค่าความเค้นที่สูงขึ้นของวัสดุ ทำให้แม่

พิมพ์มีอายุสั้นลง ในส่วนของการขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกนั้น ปัญหาเกี่ยวกับการที่พลาสติกนั้นฉีดเข้าไม่เต็มพื้นที่

ว่าง (Unfilled Cavities) นั้นยังคงมีอยู่จากชิ้นส่วนที่ต้องมีความแข็งแรงและความซับซ้อนสูงขึ้น นอกจากนี้
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แล้วปัญหาการเชื่อมต่อวัสดุที่แตกต่างกันจะเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องออกแบบกระบวนการเชื่อม

ต่อวัสดุแตกต่างกันให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนแต่ยังคงความแข็งแรงของรอยเชื่อมได้ 

 การคาดการณ์ (Predictions): ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้ มีการคาดการณ์ ว่าแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัสดุของโลกนั้นอาจจะส่งผลกระทบผู้ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างและชิ้นส่วน EV เป็นหลัก 

แต่ชิ้นส่วนอื่น ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตน้อยกว่า เนื่องจากประเทศไทยนั้นได้ถูกเลือกให้เป็นแหล่งผลิต

ชิ้นส่วนใหม่ด้วยเทคโนโลยีเดิม อย่างไรก็ตามผู้ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างและฝาปิดรถนั้นได้มีการคาดการณ์ว่า

กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธี Hydroforming น่าจะถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากสามารถ

ขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและป้องกันการเชื่อมต่อ (ความไม่แข็งแรงของรอยเชื่อม) ได้อีกด้วย ในส่วนของการขึ้น

รูปแบบ Hot Forming นั้นน่าจะมีการใช้ในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากเหล็กที่ใช้มีความแข็งแรงสูงขึ้น 

โดยเฉพาะเหล็กที่มีความแข็งแรงมากกว่า 1000 MPa ในส่วนของการขึ้นรูปแผ่นอะลูมิเนียมนั้นอาจจะทำได้

ยาก เนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นยังไม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในกลุ่มของชิ้นส่วนพลาสติกนั้น ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนมีการคาดการณ์ว่าการผสมพอลิเมอร์กับยางพารานั้นจะมีสูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มี

การปลูกยางพารามาก และแนวโน้มของการใช้ Polyurethane (PU) จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก PU มีสมบัตินุ่ม

และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้น 

 จุดอ่อน (Weakness): ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้กล่ าวถึงจุดอ่อนของอุตสาหกรรมไทยดังต่อไปนี้ 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยส่วนใหญ่นั้นยังขาดความรู้ทางด้านกลไกและการออกแบบยานยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อความเข้าใจในการออกแบบชิ้นส่วนและกระบวนการผลิต โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโมเดล

ของรถยนต์และวัสดุที่ใช้นั้นจะได้รับการบอกและควบคุมจากลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากแบบของชิ้นส่วนและวัสดุ

ที่ใช้ในแต่ละชิ้นส่วนนั้นได้ถูกกำหนดมาจาก Carmakers หรือ Carmaker Suppliers ซึ่งข้อจำกัดนี้ทำให้ผู้

ผลิตชิ้นส่วนไทยนั้นสามารถทำการปรับชิ้นส่วนได้น้อยมากและส่วนใหญ่ที่ปรับได้นั้นเป็นการปรับเพื่อช่วยใน

กระบวนการผลิตเท่านั้น จากข้อกำหนดของ Carmakers และปริมาณการสั่งซื้อวัสดุที่น้อย ดังนั้นผู้ผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์ไทยนั้นมีอำนาจในการต่อรองราคาวัสดุต่ำ ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการผลิตที่สูง นอกจากนี้แล้วผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยยังขาดวัสดุใหม่สำหรับการทดสอบหรือจำลองเบื้องต้นเนื่องจากวัสดุใหม่นั้นหาได้ยาก 

และไม่สามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณน้อย ผู้ผลิตไทยยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติวัสดุและฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ

ใช้ในการทดสอบหรือทำการจำลองทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิศวกรหรือช่างเทคนิคไทยนั้นยังขาดความรู้
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เกี่ยวกับสมบัติและพฤติกรรมวัสดุ กระบวนการผลิตขั้นสูง และ Process Design และที่สำคัญที่สุดคือผู้ผลิต

ส่วนใหญ่คอยพึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้ไม่มีการพัฒนา Know-how ของตนเอง จึงขาด

ความเชี่ยวชาญหลักที่มีความเป็นพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาและสร้างเทคโนโลยีของตนเอง 

 จุดเด่น (Strengths): ผู้ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ ไทยได้อธิบายถึงจุดแข็งของอุตสาหกรรมไทย คือผู้ผลิต

ไทยนั้นมีความสามารถและประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเดิม มีความประณีตและ

ใส่ใจในการขึ้นรูปและควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนได้ดีกว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้

แล้วกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่เป็น Tier1 นั้น มี R&D ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้น

ส่วนกับบริษัทรถยนต์ได้ 

 การปฏิบัติ (Actions): จากแนวโน้มและปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มต้นดังต่อไปนี้ (1) การ

ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเดิมในการผลิตชิ้นส่วนหรือวัสดุใหม่ เนื่องจากการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นยัง

ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุใหม่และกระบวนการผลิตใหม่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรนั้นมีการลงทุนที่สูงมาก ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจึงมีแนวโน้มในการปรับใช้

เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนหรือวัสดุใหม่ที่ต้องการความแข็งแรงสูงขึ้นและมีน้ำ

หนักเบา และ (2) การใช้กระบวนการ Optimization เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดชิ้นงานที่

ใช้วัสดุเดิม เนื่องจากไม่ต้องใช้การลงทุนสูง 

 ความต้องการ Needs: ผู้ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทยยังมีช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุอยู่มาก และ

แสดงความต้องการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  (1)  ความต้องการทางด้านวัสดุ อาทิเช่น การหาวัสดุใหม่ในปริมาณ

ที่น้อยสำหรับการทดสอบ สมบัติวัสดุและฐานข้อมูลวัสดุ และศูนย์ทดสอบวัสดุ (2) ความรู้เกี่ยวกับ HSS 

อะลูมิเนียม คอมโพสิต และ Process Design (3) ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Metal Forming, Joining Process-

es, Surface Finishing, Composites Manufacturing และ Process Design และ (4) การสนับสนุนจาก

ทางภาครัฐเกี่ยวกับ การลดหย่อนภาษี การจับคู่ธุรกิจหรือเทคโนโลยี และหลักสูตร/การอบรมเกี่ยวกับวัสดุและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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 จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยดังกล่าว สามารถสรุปสถานภาพการใช้วัสดุ

น้ำหนักเบาของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยได้ดังตารางที่ 7 และรูปที่ 79 แสดงถึงวัสดุและกระบวนการผลิตที่

ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 7 Summary of current lightweight materials used in Thailand 

Lightweighting Conventional Lightweight Moderate Lightweight

Categories Steel Aluminum
Polymers & 

Composites
Steel Aluminum

Polymers & 

Composites

Outer Panel
Mild Steel, 

HSS
-

Fiberglass, 

CFRP
HSS

AA-5xxx, 

AA-6xxx

PC, 

CFRP

Inner Panel
Mild Steel, 

HSS

AA-5xxx, 

AA-6xxx
- HSS

AA-5xxx, 

AA-6xxx, 

AA-7xxx 

(Mg)

CFRP, 

Plastics, 

Foam

Suspension
Cast Iron, 

AISI5600
- -

HSS, 

LGS

Cast 

Aluminum 

(Ti)

-

Interior HSS -

PP, 

ABS, 

PC 

(Leather)

Plastics, 

(Wood,  

Leather)

AA-6xxx 

(Mg)

PA, 

GFNF, 

Wood, 

Leather, 

CFRP 

Powertrain Mild Steel
Cast 

Aluminum
- LGS

AA-7xxx 

(Ti, Mg)

Thermoplastic, 

(Nylon, Resin) 

CFRP
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รูปที่ 79 Current materials and processes used in Thai auto-part makers 

 กลุ่มเหล็ก ในปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นใช้เหล็ก Mild Steel และ HSS ที่มีความแข็งแรง

น้อยกว่า 780 MPa เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่านั้นยังอยู่ในช่วงการทดลอง ซึ่ง

กระบวนการผลิตที่ใช้เป็นหลักคือ กระบวนการ Cold Forming กระบวนการ Roll Forming และ 

กระบวนการ Forging ซึ่งเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำนั้นจะใช้สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกล้ารีดเย็น เพื่อผลิตชิ้น

ส่วนตัวถังรถยนต์ภายนอกเนื่องจากสามารถขึ้นรูปได้ง่ายด้วยกระบวนการ Cold Forming โดยจะมีทั้งในรูป

แบบเหล็กกล้ารีดเย็นปกติ และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี  ในส่วนของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกล้ารีดร้อน ซึ่งใช้

สำหรับชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ภายในนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรงสูงกว่ากลุ่มเหล็กรีดเย็น แต่ยังคง

ใช้กระบวนการ Cold Forming โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่นั้นซึ่งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับ Springback และการ

ออกแบบแม่พิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้นรูปเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง (>780 MPa) นอกจากนี้แล้ว

สำหรับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมากขึ้นนั้น (>1000 MPa) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความสนใจใน

กระบวนการ Hot Stamping และ Hydroforming ซึ่งยังอยู่ในช่วงการศึกษาหรือทดลอง ในส่วนของช่วงล่าง

ของรถยนต์นั้นจะเน้นไปที่การใช้เหล็กกล้ากลุ่มที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูป

ร้อน Hot Forming 
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 กลุ่มอะลูมิเนียม ในปัจจุบันการใช้อะลูมิเนียมในชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยนั้นมีอยู่ใน

ปริมาณที่น้อยมาก (ไม่ถึง 0.1% ของชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมด) และส่วนใหญ่เป็น Die Cast Alloys ที่ใช้

กระบวนการผลิต Die Casting เป็นหลัก หรือกลุ่ม 5xxx กับ 6xxx ที่สามารถนำไปขึ้นรูปแผ่นได้ง่ายด้วยวิธี 

Cold Stamping นอกจากนี้แล้วกระบวนการผลิตที่สนใจและอยู่ในช่วงการศึกษาหรือทดลองคือ WF และ 

Extrusion 

 กลุ่มพอลิเมอร์กับคอมโพสิต วัสดุพอลิเมอร์หลากหลายชนิด อาทิเช่น PA, PU, PBT, PP, PE, PMMA, 

PVC, PC, และ ABS นั้นได้ใช้อยู่ในชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง ๆ  โดยกระบวนการผลิตที่ใช้เป็นหลักคือ Injection 

Molding และ Plastic Extrusion โดยมีการผลิตชิ้นส่วนตัวถังภายนอก อาทิเช่น Front & Rear Bumpers 

และ Grills และการผลิตชิ้นส่วน Interiors โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็น PP Based Plastics เป็นปริมาณ

มาก หรือ ABS ในปริมาณที่ไม่สูงนัก และมีการใช้ Glass Fiber ในบางครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 

นอกจากนี้แล้วมีการใช้กระบวนการ Blow Molding สำหรับชิ้นส่วน Airducts/Pipes อีกด้วย ในอนาคตนั้น

อาจจะมีการใช้ CM ร่วมกับ Injection Molding มากขึ้น เนื่องจากชิ้นงานจะบางลงแต่มีพื้นที่มากขึ้น ซึ่ง

จำเป็นที่จะต้องใช้งบลงทุนด้านเครื่องจักรสูงมาก 

 กลุ่มคอมโพสิต สำหรับวัสดุกลุ่มคอมโพสิตนั้นหาได้ยากและมีปริมาณน้อย โดยจะเน้นการใช้  Fiber-

glass เป็นหลัก ส่วน CFRP นั้นจะมีอยู่ในรูปแบบของชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เท่านั้น ซึ่งทั้ง

กระบวนการขึ้นรูปและวัสดุคอมโพสิตที่มีอยู่นั้นจะในรูปแบบของการทดลอง 
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5.  การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสถานภาพการใช้เทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ประเทศไทยกับแนวโน้มของเทคโนโลยีวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก 

 การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสถานภาพการใช้เทคโนโลยีวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ของผู้ประกอบการไทย

กับแนวโน้มของเทคโนโลยีวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก นั้นสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ช่องว่างทางด้านแรงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและประกอบรถยนต์ให้กับ Carmakers หลายค่าย ซึ่ง

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นจะได้รับอิทธิพลหลักจาก Carmakers ซึ่งแรงขับเคลื่อนจาก Car-

makers นี้เป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ดัง

แสดงในรูปที่ 80 

  

รูปที่ 80 Driving force gaps between global and Thai automotive parts manufacturers 

 นอกจากนี้แล้วปัจจัยหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความหาได้ง่ายของวัสดุ (Materials Availabil-

ity) เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัสดุต้นน้ำ ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจึงถูกกำหนดด้วยความหาได้ง่าย

ของวัสดุจาก Carmakers และ Suppliers ของ Carmakers ซึ่งได้มีการใช้ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก Mild Steel 
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หรือ HSS เป็นหลัก ดังนั้นจากแรงขับเคลื่อนที่แตกต่างกันคือ CO2 Regulation สำหรับต่างประเทศ กับ 

Carmakers สำหรับประเทศไทย จึงส่งผลทำให้เกิดความแตกต่างในการใช้วัสดุและเทคโนโลยีวัสดุด้วย ซึ่งใน

ต่างประเทศนั้นจะมีการใช้กลุ่มวัสดุที่แตกต่างกับประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

5.2 ช่องว่างทางด้านวัสดุกลุ่มเหล็ก 

 เนื่องจากในต่างประเทศนั้นจะมีการใช้ UHSS/AHSS ที่มีความแข็งแรงสูงกว่า 980 MPa อยู่มาก โดย

ในประเทศไทยนั้นใช้เหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงอยู่ที่ระหว่าง 570-780 MPa เป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 81 

ซึ่งเมื่อแบ่งตามกลุ่ม Lightweighting แล้วจะสามารถสรุปช่องว่างของกลุ่มเหล็กได้ดังแสดงในรูปที่ 82 

  

รูปที่ 81 Steel technology gaps between global and Thai automotive parts manufacturers [8] 

 Conventional Lightweight: กลุ่มวัสดุหลักที่ใช้ในต่างประเทศ คือ กลุ่ม 780-1200 MPa ซึ่งผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นขาดวัสดุ ความรู้และเทคโนโลยีการขึ้นรูปกลุ่่มเหล็กความแข็งแรงสูงตั้งแต่ 980 MPa 

เป็นต้นไป โดยความรู้และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีอยู่ในประเทศนั้นเป็น Cold Forming เป็นหลัก ซึ่งมีขีด

จำกัดในการขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงมากกว่า 1100 MPa เป็นต้นไป และมีปัญหาเกี่ยวกับ Springback 

และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ที่สั้น ดังนั้นช่องว่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่มเหล็กความแข็งแรงตั้งแต่ 980 MPa 

เป็นต้นไป และเทคโนโลยีการผลิตเหล็กความแข็งแรงสูงโดยใช้ Cold และ Hot Forming ซึ่งการใช้ Hot 

Forming นั้นสามารถมีส่วนช่วยในการขึ้นรูปกลุ่มเหล็กความแข็งแรงสูงที่มีความซับซ้อนได้ดี และการนำเอา
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เทคโนโลยีการผลิตใหม่ อาทิเช่น Hydroforming มาช่วยในการขึ้นรูปเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้แม่

พิมพ์ สามารถช่่วยให้ขึ้นรูปวัสดุได้ลึกมากขึ้น มีพื้นผิวเรียบ และช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวัสดุอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม Hot Forming และ Hydroforming นั้นยังอยู่ในช่วงการทดลองในประเทศไทย แต่เทคโนโลยีนี้

นั้นอยู่ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในต่างประเทศแล้ว 

  

รูปที่ 82 Gap analysis of steel materials between global and Thai auto-part manufacturers 

 Moderate Lightweight: กลุ่มวัสดุหลักที่ใช้ในต่างประเทศ คือ กลุ่ม 980-1200 MPa ซึ่งนอกเหนือ

จากการใช้กระบวนการผลิต Hydroforming แล้วการใช้ Hot Forming นั้นสามารถมีส่วนช่วยในการขึ้นรูป

กลุ่มเหล็กความแข็งแรงสูงที่มีความซับซ้อนได้ดี ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยยังขาดความรู้และเทคโนโลยีใน

กระบวนการ Hydroforming อยู่ อย่างไรก็ตามการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Hot Forming นั้นมีความซับซ้อน

และใช้พลังงานสูง จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นจะสูงตามไปด้วย 

 Extreme Lightweight: กลุ่มวัสดุหลักที่ใช้ในต่างประเทศ คือ กลุ่ม 1200-1500 MPa ซึ่ งจะต้ องใช้ 

Hot Forming ขั้นสูง ที่สามารถขึ้นรูปกลุ่มเหล็กความแข็งแรงสูงที่มีความซับซ้อนและความแม่นยำสูงได้ดี 

อย่างไรก็ตามปัญหาที่จะเกิดขึ้นของชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม Extreme Lightweighting คือการเชื่อมต่อกับ

วัสดุชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อกับกลุ่มอะลูมิเนียมและกลุ่มคอมโพสิต ซึ่งช่องว่างหลักที่เห็นได้
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ชัดเจนคือ ความหาได้ยากของวัสดุ 1200-1500 MPa เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Hot Forming และกระบวนการ

เชื่อมวัสดุต่างชนิด (Joining of Dissimilar Materials) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นมีต้นทุนสูงและต้องใช้ความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมวิจัยพัฒนาระหว่างศูนย์วิจัย

ชั้นนำของโลกทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในมหาวิทยาลัย 

5.3 ช่องว่างทางด้านวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียม 

 รูปที่ 83 แสดงถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียมระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

กับต่างประเทศ และสามารถอธิบายถึงความแตกต่างในแต่ละ Lightweighting ได้ดังต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 83 Gap analysis of aluminum materials between global and Thai auto-part manufactur-

ers 

 Conventional Lightweight: กลุ่มวัสดุหลักที่ใช้ในต่างประเทศ คือ กลุ่ม 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx 

และ 7xxx ซึ่งจะมีเทคโนโลยีการขึ้นรูป เช่น Cold Forming และ Extrusion ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ  

และสามารถขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ซับซ้อน ต้องการความแข็งแรงและแม่นยำสูง แต่ในประเทศไทยนั้นจะใช้กลุ่ม 

5xxx กับ 6xxx เป็นหลัก และใช้กระบวนการ Die Casting และ Cold Forming ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ไม่ซับ
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ซ้อน และไม่ต้องการความแข็งแรงสูงมากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจะต้องมีความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 

Cold Forming of High Strength Aluminum และกระบวนการ Extrusion เพื่อที่จะสามารถผลิตชิ้นส่วน

ยาว (Long Parts) ได้ อย่างไรก็ตามการขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยกระบวนการ Extrusion นั้นจะต้องใช้อุณหภูมิ

สูง ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบและการยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ 

 Moderate Lightweight: กลุ่มวัสดุหลักที่ใช้ในต่างประเทศ คือ กลุ่ม 1xxx, 2xxx, 5xxx, 6xxx และ 

7xxx ซึ่งจะมีเทคโนโลยีการขึ้นรูป เช่น Warm Forming และ Hydroforming มาช่วยในการขึ้นรูปแผ่น

อะลูมิเนียม เนื่องจากการมีชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงสูงขึ้น (กลุ่ม 7xxx) ในส่วนของชิ้นส่วน Extrusion 

นั้นผู้ผลิตจะต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันเนื่องจากการอัดรีดอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงนั้นทำได้ยาก ต้องใช้

ความเร็วในการอัดรีดที่ค่อนข้างต่ำ และต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการควบคุมความแม่นยำของชิ้นงาน นอกจากนี้

แล้วอะลูมิเนียมกลุ่ม 7xxx นั้นหาได้ยากในประเทศไทย ซึ่งส่งผลทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นเผชิญกับ

ปัญหาด้านความหาได้่ง่ายของวัสดุและต้นทุนที่สูงสำหรับการสั่งซื้อวัสดุในปริมาณน้อย ในประเทศไทยนั้นเริ่ม

มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการ Extrusion บ้างแล้ว แต่ยังคงเป็นเกรดที่มีความแข็งแรงต่ำอยู่่ 

(6xxx) และชิ้นส่วนที่ผลิตนั้นจะไม่ต้องรับแรงสูง 

 Extreme Lightweight:  เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่กลุ่ม Supercar หรือ Luxu-

ry Vehicles ดังนั้นอะลูมิเนียมที่ใช้นั้นจะต้องมีความแข็งแรงสูงมาก (7xxx) ซึ่งกระบวนการผลิตด้วยวิธี Hot 

Stamping และ Hot Extrusion นั้นจะเป็นกระบวนการหลักในการขึ้นรูป ซึ่งผู้ประกอบการไทยนั้นขาดทั้ง

เทคโนโลยีและวัสดุในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม Extreme Lightweight โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

ในกลุ่มนี้นั้นจะต้องพิจารณาด้านความแม่นยำของชิ้นส่วน ความเรียบเนียนของพื้นผิว การทำ Surface Fin-

ishing ที่ต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อวัสดุหลายชนิด

เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อกับวัสดุกลุ่มคอมโพสิต นอกจากนี้แล้วยังมีการริเริ่มการใช้ 3D 

Printing เข้ามาในการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอีกด้วย ซึ่งยังไม่สามารถทำเป็นรูปแบบของ Mass Production 

ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนแต่มีมูลค่าสูงมากในปริมาณที่น้อยได้ 
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5.4 ช่องว่างทางด้านวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 

 รูปที่ 84 แสดงถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับ

ต่างประเทศ และสามารถอธิบายถึงความแตกต่างในแต่ละ Lightweighting ได้ดังต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 84 Gap analysis of polymer materials between global and Thai auto-part manufacturers 

 Conventional Lightweight: ในส่วนของกลุ่มวัสดุพลาสติกนั้นถึงแม้จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับต่างประเทศบ้าง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นจะเน้นไปที่การใช้ PP Based 

Plastics และกระบวนการ Injection Molding เป็นหลัก ในส่วนของช่องว่างนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยยังขาด

ข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีของ Additives ที่มาจากการกำหนดของลูกค้า ทำให้ทำนายพฤติกรรมของวัสดุได้ยาก 

นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยยังขาด Know-How ทางด้านการแก้ปัญหา Unfilled Cavities ของวัสดุ

พลาสติกบางชนิดอีกด้วย 

 Moderate Lightweighting: เนื่องจากชิ้นส่วนในกลุ่ม Moderate Lightweighting นั้ นจะต้องการ

ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อน ขนาดใหญ่ และผนังบาง ซึ่งสามารถผลิตได้ยากด้วยกระบวนการ Injection Mold-

ing โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในต่างประเทศนั้นจะมีการใช้ CM กับ IM หรือ Injection Compression 
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Molding (ICM) เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต อย่างไรก็ตามการใช้ ICM นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักร

ที่มีต้นทุนสูง 

 Extreme Lightweighting: เนื่องจากชิ้นส่วนในกลุ่มนี้จะเป็นชิ้นส่วนสำหรับ High-End Vehicles ดัง

นั้นจะมีการใช้กระบวนการ 3D Printing และ TB เข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีทั้งสองนี้ต้องใช้ต้นทุนสูง

ในการผลิต และต้องมีการวิจัยและพัฒนาทางด้านการใช้พอลิเมอร์ผสมรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยยังไม่มีเทคโนโลยีทั้งสองแบบนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่ม Conventional Lightweight 

5.5 ช่องว่างทางด้านวัสดุกลุ่มคอมโพสิต 

 รูปที่ 85 แสดงถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มคอมโพสิตระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับ

ต่างประเทศ และสามารถอธิบายถึงความแตกต่างในแต่ละ Lightweighting ได้ดังต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 85 Gap analysis of composite materials between global and Thai auto-part manufactur-

ers 
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 Conventional Lightweighting: เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีการใช้  Fiberglass ในการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์อยู่บ้างแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Pre-preg Composite Molding นั้นจะเป็น

ส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้มีการใช้ Fiberglass ในชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการขึ้นรูป

ด้วยวิธีนี้นั้นสามารถขึ้นรูปร่างชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนได้ 

 Moderate Lightweighting: ในต่างประเทศนั้นจะเริ่มมีการใช้ CFRP มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ 

ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ขั้นสูง อาทิเช่น Sheet Moulding Compound (SMC) และ 

Resin Injection Molding (RIM) แต่ในประเทศไทยนั้นยังมีการใช้คอมโพสิต CFRP ที่น้อยมาก เนื่องจากวัสดุ

ที่หาได้ยาก และยังขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิต นอกจากนี้แล้วการลงทุนทางด้าน

เทคโนโลยี SMC และ RIM นั้นสูงมาก 

 Extreme Lightweighting: เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ Luxury Vehicles หรือ 

Supercar โดยจะเน้นชิ้นส่วนที่มีความเบามากแต่มีความแข็งแรงสูง และต้องสามารถขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ค่อนข้าง

ซับซ้อนได้ ดังนั้นการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ HP-RTM นั้นจึงได้ถูกนำมาใช้การผลิต CFRP ในต่างประเทศ ซึ่ง

เทคโนโลยียังไม่มีอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมาก 

  

  

รูปที่ 86 Summary of gaps between global and Thai automotive parts manufacturers 
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 จากข้อมูลการวิเคราะห์ช่องว่างของวัสดุทั้งสี่กลุ่มนั้น สามารถสรุปเป็นช่องว่างระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ไทยกับต่างประเทศนั้นสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 86) 

 1. Materials เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัสดุต้นน้ำและแรงขับเคลื่อนหลักจาก Carmakers ดังนั้นผู้

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจึงมีความสามารถในการเลือก ปรับ หรือควบคุมวัสดุได้น้อย นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์ไทยยังขาดความรู้ขั้นสูงและฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติและพฤติกรรมวัสดุ 

 2. Processes ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเป็นส่วน

ใหญ่ ทำให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ได้น้อยกว่าต่าง

ประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยยังขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยี

ที่สูงตามไปด้วย นอกจากนี้แล้วยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน Process Design ที่สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในการใช้ศักยภาพของเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีอยู่กับชิ้นส่วนและวัสดุแตกต่่างไป 

 3. Experts ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวัสดุน้อย และยังไม่สามารถเชื่อมโยงงานวิจัย

เข้ากับงานภาคอุตสาหกรรมได้ โดยมีข้อจำกัดในด้านของการเผยแพร่ข้อมูล และขาดความรู้ทางด้าน Process 

Design 

 4. R&D ประเทศไทยยังขาดการทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และขาดการเชื่อมต่อและ

บูรณาการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม และการทำงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมนั้นจะ

เน้นไปในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้างาน หรือการควบคุมการผลิต แต่ไม่ได้เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เน้น

ไปในการสร้าง Know-How หรือ Innovation ของตนเอง 

 โดยทีมวิจัยเล็งเห็นว่าช่องว่างที่สำคัญและเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือ ช่องว่างทางด้านความรู้ระดับพื้น

ฐานไปจนถึงระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ ดังแสดงในรูปที่ 87 ซึ่งความท้าทายคือ เราจะมีแนวทางอย่างไรในการ

ถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมในการผลิตชิ้นส่วนหรือวัสดุใหม่ 
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รูปที่ 87 Technology readiness level (TRL) gap in Thai auto-industry [60] 
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6.  แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาของโลก การวิเคราะห์สถานภาพของผู้

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยทางด้านเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบา และการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างแนวโน้มทาง

ด้านเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาของโลกและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ทีมวิจัยได้

นำเสนอแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดยแบ่งออกตามกลุ่มวัสดุ คือ กลุ่ม

เหล็ก กลุ่มอะลูมิเนียม กลุ่มพลาสติก และกลุ่มพอลิเมอร์ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต้อง

พิจารณา คือ ความท้าทาย (Challenges) เกรดวัสดุที่ใช้ (Materials) กระบวนการผลิต (Processes) ข้อ

กังวล (Concerns) และเทคโนโลยี (Technology) 

6.1 แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มเหล็ก 

 ข้อมูลสรุปแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นแสดงในตาราง

ที่ 8 และมีแบ่งกลุ่มตาม Lightweighting ดังต่อไปนี้ 

 Current Status: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันสำหรับกลุ่มเหล็ก คือ การหาแนวทาง

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Springback และการสึกหรอของแม่พิมพ์ โดยเฉพาะกลุ่มเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง

ตั้งแต่ 780 MPa ขึ้นไป ซึ่งชิ้นส่วนเหล็กส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ของประเทศไทยนั้นขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Roll 

Forming สำหรับชิ้นส่วนยาว และ Cold Stamping สำหรับชิ้นส่วนแผ่นและชิ้นส่วน Bulk โดยผู้ผลิตนั้นต้อง

มีเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นต้นทุนและหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ 

 Conventional Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม

น้ำหนักเบาแบบ Conventional คือ การหาแนวทางในการขึ้นรูปเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง (> 980 MPa) 

ด้วยเทคโนโลยีเดิม ในส่วนของ Roll Forming นั้นผู้ผลิตจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างลูกรีดให้เหมาะสม

กับการเกิด Springback ที่มากขึ้นเนื่องจากความแข็งแรงของเหล็กที่สูงขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีด้านการออกแบบ

ลูกรีด การเลือกวัสดุสำหรับลูกรีด รวมไปถึงกระบวนการ Heat Treatment สำหรับการเพิ่มอายุให้กับลูกรีด

นั้นจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในกลุ่มนี้ สำหรับกระบวนการ Cold Forming 

นั้น ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับปรุงแม่พิมพ์ให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Springback และลดอัตราการสึกหรอของ
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แม่พิมพ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งต้องมีความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์ และ

เทคโนโลยีกระบวนการเคลือบผิวแม่พิมพ์ 

ตารางที่ 8 Technology roadmap of steels for Thai automotive industry 

  

 Moderate Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Moderate คือ การหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการขึ้นรูปเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง

มากขึ้น (1200 MPa) ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมคือ Hot Forming ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นจะ

ต้องพัฒนาแม่พิมพ์ที่สามารถรองรับการให้ความร้อนและการทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงระบบการให้

Lightweighting Challenges Materials Processes Concerns Technology

Extreme  

Lightweight

• How to form 

extremely 

high strength 

steels 

• How to join 

dissimilar 

materials

• 1500 MPa 

• 1200 MPa
• Joining 

Methods 
(Dissimilar 

Materials)  

• Hot Forming 
(Bulk, Sheet)

• Dissimilar 

Materials  

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Special 

Machines 

• High Cost

• Joining Technology  

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing and 

Properties 

• Tool Design

Moderate  

Lightweight

• How to get 

new 

technology to 

form higher 

strength 

steels

• 1200 MPa 

• 980 MPa
• Hot Forming 

(Bulk, Sheet) 

• Hydroforming 
(Sheet, Tube, 

Shell)

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Special 

Machines 

• High Cost

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing and 

Properties 

• Tool Design

Conventional 

Lightweight

• How to use 

existing 

technology to 

form higher 

strength 

steels

• 1200 MPa 

• 980 MPa 

• 780 MPa

• Roll Forming 
(Long Part) 

• Cold Forming 
(Bulk, Sheet)

• Springback 

• Tool Wear
• Heat Treatment 

• Surface Technology  

• Tool Design 

• Materials Selection

Current  

Status

• How to design 

tool to 

reduce 

springback 

and tool wear

• 780 MPa 

• 590 MPa 

• 440 MPa

• Roll Forming 
(Long Part) 

• Cold Forming 
(Bulk, Sheet)

• Springback 

• Tool Wear
• Tool Design
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ความร้อนและระบบการหล่อเย็น โดยแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงจะมีอายุในการใช้งานสั้น ดังนั้นผู้ผลิตไทยต้องการ

เทคโนโลยีทางด้านการขึ้นรูปเหล็กที่อุณหภูมิสูง และต้องมีข้อมูลอุณหภูมิที่ใช้ในการขึ้นรูป อัตราการให้ความ

ร้อน อัตราการเย็นตัว และอุณหภูมิสุดท้ายในการขึ้นรูป นอกจากนี้แล้วกระบวนการ Hydroforming สามารถ

นำมาใช้ขึ้นรูปเหล็กในกลุ่มนี้ได้ โดยต้องมีเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิตชิ้นส่วนที่เป็น HSS และเทคโนโลยี

การขึ้นรูป Hydroforming 

 Extreme Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Extreme คือ การหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการขึ้นรูปเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมาก 

(>1200 MPa) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบ Hot Forming ซึ่งจะต้องมีการลงทุนด้าน

เครื่องจักรสูง นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตในกลุ่มนี้จะต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อวัสดุหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

วัสดุอะลูมิเนียมและคอมโพสิต   

6.2 แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียม 

 ข้อมูลสรุปแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นแสดงใน

ตารางที่ 9 และมีแบ่งกลุ่มตาม Lightweighting ดังต่อไปนี้  

 Current Status: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันสำหรับกลุ่มอะลูมิเนียม คือ การหา

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Springback และการสึกหรอของแม่พิมพ์ โดยเฉพาะกลุ่มอะลูมิเนียม 6xxx 

ซึ่งชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ของประเทศไทยนั้นขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Cold Forming ซึ่งยังมีอยู่

น้อยมากถ้าเทียบกับกลุ่มเหล็ก โดยผู้ผลิตจะต้องมีเทคโนโลยีในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ในการแก้ปัญหาดัง

กล่าว อีกหนึ่งกระบวนการที่ใช้ในกลุ่มนี้คือ Casting ซึ่งผู้ผลิตไทยยังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ Casting De-

fects อยู่ ซึ่งผู้ผลิตจะต้องมีเทคโนโลยีทางด้าน Overall Process Improvement 

 Conventional Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม

น้ำหนักเบาแบบ Conventional คือ การหาแนวทางในถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Tier ที่สูงกว่าสำหรับการใช้

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ การหาแนวทางในการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งในกลุ่มนี้จะ

มีการใช้กระบวนการ Extrusion สำหรับชิ้นส่วนยาว และ Cold Forming สำหรับชิ้นส่วนแผ่นและ Bulk โดย
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ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ Formability ของวัสดุและแม่พิมพ์เป็นหลัก ซึ่งผู้ผลิตจะต้องมีเทคโนโลยี

ทางด้านการเลือกวัสดุ การออกแบบแม่พิมพ์ การเคลือบผิว และการทำ Heat Treatment 

ตารางที่ 9 Technology roadmap of aluminum for Thai automotive industry 

 Moderate Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Moderate คือ การหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมที่มีความแข็ง

แรงสูงมากขึ้น (7xxx) ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมคือ Hot Forming Hydroforming และ Extrusion 

Lightweigthing Challenges Materials Processes Concerns Technology

Extreme  

Lightweight

• How to join dissimilar 

materials  

• How to form extremely 

high strength aluminum 

• How to achieve super 

high quality surface 

• How to produce and 

control processes to 

achieve extremely high 

precision parts

• 7xxx 

• 5xxx

• Joining Methods 
(Dissimilar 

Materials)  

• Hot Forming 
(Bulk, Sheet) 

• Extrusion 
(Long Part) 

• 3D Printing

• Dissimilar Materials  

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Low Speed 

Extrusion 

• High Precision Parts 

• Surface Defects 

• Special Machines 

• High Cost

• Joining Technology  

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing 

and Properties 

• Tool Design

Moderate  

Lightweight

• How to form high 

strength aluminum 

• How to produce and 

control processes to 

achieve high precision 

parts

• 7xxx 

• 6xxx 

• 5xxx

• Hot Forming 
(Bulk, Sheet) 

• Hydroforming 
(Sheet, Tube, 

Shell) 

• Extrusion 
(Long Part) 

• 3D Printing

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Low Speed 

Extrusion 

• High Precision Parts 

• Surface Defects 

• Special Machines 

• High Cost

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing 

and Properties 

• Tool Design

Conventional 

Lightweight

• How to transfer 

technology from higher 

tiers to existing 

production 

• How to reduce defects 

and material waste

• 6xxx 

• 5xxx

• Extrusion 
(Long Part) 

• Cold Forming 
(Bulk, Sheet)

• Formability 

• Springback 

• Tool Wear 

• Defects

• Heat Treatment 

• Surface 

Technology  

• Tool Design 

• Materials Selection

Current  

Status

• How to design tool to 

reduce springback and 

tool wear

• 6xxx 

• 5xxx 

• Cast 

Aluminum

• Cold Forming 
(Bulk, Sheet) 

• Casting

• Springback 

• Tool Wear 

• Casting Defects

• Tool Design 

• Overall Process 

Improvement
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ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นจะต้องพัฒนาแม่พิมพ์ที่สามารถรองรับการให้ความร้อนและการทำให้เย็น

ตัวอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงระบบการให้ความร้อนและระบบการหล่อเย็น โดยแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงจะมีอายุใน

การใช้งานสั้น และในส่วนของการขึ้นรูปแบบ Extrusion นั้นจะประสบกับปัญหาด้าน Extrusion Speed ที่ช้า

เนื่องจากเกรดอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง ดังนั้นผู้ผลิตไทยต้องการเทคโนโลยีทางด้านการขึ้นรูป

อะลูมิเนียมที่อุณหภูมิสูง และต้องมีข้อมูลอุณหภูมิที่ใช้ในการขึ้นรูป อัตราการให้ความร้อน อัตราการเย็นตัว 

และอุณหภูมิสุดท้ายในการขึ้นรูป และมีเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่

ต้องใช้ในกลุ่มนี้นั้นมีต้นทุนที่สูงสำหรับเครื่องจักร 

 Extreme Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Extreme คือ การหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง

สูงมาก (7xxx) และการหาแนวทางในการเชื่อมต่อวัสดุที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการขึ้นรูป

แบบ Hot Forming และ Extrusion โดยผู้ผลิตจะประสบปัญหาเดียวกันและต้องการเทคโนโลยีเดียวกันกับ

กลุ่ม Moderate Lightweight แต่จะต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อวัสดุที่หลากหลาย อาทิเช่น การเชื่อมต่อ

อะลูมิเนียมกับคอมโพสิต นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้เทคโนโลยี 3D Printing สำหรับการขึ้นรูปอะลูมิเนียมอีก

ด้วย ซึ่งจะเหมาะกับชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูงมาก แต่ไม่สามารถผลิตได้แบบ Mass Production 

6.4 แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ 

 ข้อมูลสรุปแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นแสดงใน

ตารางที่ 10 และมีแบ่งกลุ่มตาม Lightweighting ดังต่อไปนี้  

 Current Status: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันสำหรับกลุ่มพอลิเมอร์ คือ การหา

แนวทางในการ Optimize การออกแบบชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ และการหาแนวทางในการออกแบบชิ้นส่วนที่มี

ทั้งความสวยงามและทนทาน เนื่องจากวัสดุจะต้องมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลง โดยเฉพาะกลุ่ม 

PP Based Materials ซึ่งชิ้นส่วนพลาสติกส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ของประเทศไทยนั้นขึ้นรูปด้วยกระบวนการ In-

jection Molding ซึ่งผู้ผลิตไทยยังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ Unfilled Cavities อยู่ และยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับ 

Additives บางตัว ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิกับความดันที่จะต้องใช้ในการผลิต โดยผู้ผลิตจะต้องมี
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เทคโนโลยีในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ Robotic and Au-

tomation และการ Conformal Cooling สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการผลิต 

ตารางที่ 10 Technology roadmap of polymers for Thai automotive industry 

Lightweighting Challenges Materials Processes Concerns Technology

Extreme  

Lightweight

• How to produce 

large parts with 

high quality 

surface finish 

• How to design 

complex parts 

and reduce cycle 

time 

• How to optimize 

volume, cost and 

customization

• PA, PU, PBT, 

Thermoplasti

c Blend

• 3D Printing 

• TB
• Materials Availability 

and Cost 

• Part Consolidation 

• Low Production 

Speed 

• Industrial Size 

Printers

• 3D Printing 

• Selective Laser Sintering 

(SLS) 

• Stereolithography (SLA)

Moderate  

Lightweight

• How to optimize 

complicated 

process condition 

control to obtain 

large area thin-

wall parts

• PA, PU, PBT, 

PMMA, ABS

• ICM • Flash and Void 

Problems 

• Deep Parts Are Not 

Suitable 

• Positioning Accuracy 

and Control Issue 

• High Machine Cost

• Complex Process Design 

• Precision Control 

• High Quality Machine 

Technology 

• Tool Design

Conventional 

Lightweight

• How to produce 

durable and 

aesthetic plastic 

parts 

• How to optimize 

part and mold 

design

• PP, PE, PS, 

PC, PET

• Injection 

Molding

• Unfilled Cavities 

• Process Pressure-

Temperature 

Affected by 

Unknown Additives 

• Tool Cost and Tool 

Life

• Tool Design 

• Robotic and Automation 

• Conformal Cooling for 

Cycle Time Reduction

Current  

Status

• How to produce 

durable and 

aesthetic plastic 

parts 

• How to optimize 

part and mold 

design

• PA, PU, PBT, 

PP, PE, 

PMMA, PVC, 

PC, ABS

• Injection 

Molding

• Unfilled Cavities 

• Process Pressure-

Temperature 

Affected by 

Unknown Additives 

• Tool Cost and Tool 

Life

• Tool Design 

• Robotic and Automation 

• Conformal Cooling for 

Cycle Time Reduction
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 Conventional Lightweight: เนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในกลุ่มพลาสติกนั้นถือว่าอยู่ใน

กลุ่มของ Conventional Lightweight เรียบร้อยแล้ว ปัจจัยทางด้านความท้าทายและอื่น ๆ นั้นจะเหมือนกับ 

Current Status ของอุตสาหกรรม แต่อาจจะมีความแตกต่างทางด้านของวัสดุบ้าง ซึ่งอยู่กับความต้องการของ

ลูกค้า แต่โดยรวมแล้วอาจจะไม่มีความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีมากนัก 

 Moderate Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Moderate คือ การหาแนวทางในการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีพื้นที่มากแต่ผนังบาง โดยผู้ผลิตไทยจะ

ต้องใช้เทคโนโลยี ICM ในการผลิตซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเครื่องจักร นอกจากนี้แล้วจะประสบปัญหา

เกี่ยวกับ Flashes และ Internal Voids และการควบคุมชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยความแม่นยำเชิงตำแหน่งที่สูง ดัง

นั้นผู้ผลิตไทยจะต้องมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับ ICM มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและควบคุมยากยิ่งขึ้น และเข้าใจเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำ 

 Extreme Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Extreme คือ การหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการขึ้นรูปเฉพาะพลาสติกที่มีความแข็ง

แรงสูงมาก มีความซับซ้อนและเนื้อที่กว้าง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบ TB และ 3D Printing 

ซึ่งจะต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักรสูง และต้องจะเผชิญกับปัญหาของวัสดุที่ติดกัน (Part Consolidation) 

โดยผู้ผลิตในกลุ่มนี้จะต้องมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 3D Printing Selective Laser Sintering (SLS) และ Stere-

olithography (SLA) 

6.5 แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มคอมโพสิต 

 ข้อมูลสรุปแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุกลุ่มคอมโพสิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นแสดงใน

ตารางที่ 11 และมีแบ่งกลุ่มตาม Lightweighting ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 11 Technology roadmap of composites for Thai automotive industry 

Lightweighting Challenges Materials Processes Concerns Technology

Extreme  

Lightweight

• How to use of 

vacuum-technology 

with HP-RTM 

• How to inject resin 

• How to get a high 

quality, durable and 

smooth finish on both 

sides of the parts  

• How to reduce cost 

and production 

speed 

• How to optimize fiber 

content with pressure 

• How to select fiber 

type and content

• CFRP • HP-RTM • Pressure Control on 

Parts with Complex 

Structure and Geometry 

• Integration of More 

Parts 

• Preform Permeability 

• Unfilled Cavities 

• High Volume of Waste 

and Scraps 

• Hydraulic Press Machine 

(250 Ton) 

• HP-RTM-Injection 

Equipment 

• High Investment Cost 

• Hydraulic Press 

Technology 

• HP-RTM Technology 

• Joint Assembly Design 

• Mixing and Injection 

Technology 

• Fast Curing or Dry Fabric 

Technology

Moderate  

Lightweight

• How to design parts 

and process of 

closed-structure with 

single-shot injection 

having low porosity 

• How to control 

processing time, 

temperature, 

chemistry of resin 

under low pressure 

(1MPa) 

• How to select fiber 

type and content

• CFRP • RTM • Dry Spot Areas with 

Missing Adhesions 

• Catalyzed and Low 

Viscosity Resin 

• Impregnation of 

Preform 

• Unfilled Cavities and 

Voids 

• Sharp Corner Defects 

• Non-Uniform Pressure 

• High Volume of Waste 

and Scraps

• Materials Selection 

• Dry Carbon Fiber Preform 

• Hydraulic Press 

Technology 

• Closed-Mold Process 

• Tool  Design

Conventional 

Lightweight

• How to achieve high 

speed production 

• How to control resin 

and fiberglass layers 

• How to select Pre-

preg formulations 

• Fiberglass • PCM • Material Dimensions 

and Properties Control 

• Low Speed 

• Void Content and Fiber 

Volume Fraction 

• High Volume of Waste 

and Scraps

• Special Pre-preg design 

and Formulation 

• HCM 

• Closed-Mold 

Manufacturing Process 

• Thermosets (SMC) and 

Thermoplastics (GMT and 

Thermoplastic  Pre-pregs)

Current  

Status

• How to achieve high 

speed production 

• How to control resin 

and fiberglass layers 

• How to select Pre-

preg formulations 

• Fiberglass 

• CFRP 

(Accessori

es)

• PCM • Material Dimensions 

and Properties Control 

• Low Speed 

• Void Content and Fiber 

Volume Fraction 

• High Volume of Waste 

and Scraps

• Special Pre-preg design 

and Formulation 

• HCM 

• Closed-Mold 

Manufacturing Process 

• Thermosets (SMC) and 

Thermoplastics (GMT and 

Thermoplastic  Pre-pregs)
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 Current Status: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันสำหรับกลุ่มคอมโพสิต คือ การหา

แนวทางออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้ระยะเวลาสั้นลงและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิตสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม คือ Pre-preg Compression Molding (PCM) หากแต่ผู้

ประกอบการต้องเลือกใช้วัตถุดิบ Pre-preg ที่เหมาะสมกับสภาวะของกระบวนการขึ้นรูป ทั้งนี้รวมการหา

แนวทางการผลิตแผ่น Pre-preg ที่คำนึงถึงการเรียงตัวและความเข้ากันได้ระหว่างชั้น Resin และชั้น Fiber-

glass ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้วัสดุคอมโพสิต Fiberglass สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่น Body 

และ Bumper ค่อนข้างแพร่หลาย ในขณะที่วัสดุ CFRP เริ่มเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นชิ้นส่วนประดับยนต์ 

(Accessories) โดยการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ PCM นั้นผู้ผลิตชิ้นต้องใช้เทคโนโลยีในด้านการออกแบบและ

การขึ้นรูป Pre-preg เช่น SMC  GMT และ Thermoplastic Pre-preg เพื่อนำมาใช้ต่อไปในการขึ้นรูปด้วย

เทคโนโลยี Hot Compression Molding (HCM) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์แบบปิด (Close-

Mold Manufacturing Process) นอกจากนี้แล้วการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต้องคำนึงถึงการควบคุม

คุณสมบัติเชิงกลและขนาดของวัตถุดิบ ปริมาณเส้นใยที่กระจายตัวในชิ้นส่วนคอมโพสิต ความบกพร่องที่อาจ

เกิดในชิ้นงาน การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต และรวมไปถึงการลดปริมาณของของเสียที่เกิดจากการผลิต  

 Conventional Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม

น้ำหนักเบาแบบ Conventional Lightweight คือ การหาแนวทางแก้ไขในเรื่องของการลดเวลาในการผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการ PCM โดยการเลือกใช้ Pre-preg ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ในส่วนของ

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จาก Fiberglass นั้นอาจเกิดปัญหาของความเข้ากันได้ระหว่างเส้นใยเสริมแรงกับเนื้อ

พื้นเรซิน ดังนั้นผู้ผลิตจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการผสมวัสดุคอมโพสิตและการผลิต 

Pre-preg, SMC, GMT และ Thermoplastic Pre-preg เพื่อป้องกันการเกิดความบกพร่องในชิ้นงาน เช่น 

Void และการแตกหักของเส้นใย รวมถึงลดการเกิดของเสียส่วนเกินจากกระบวนการขึ้นรูปในแม่พิมพ์ 

 Moderate Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Moderate คือ การออกแบบลักษณะของชิ้นส่วนยานยนต์ให้สามารถฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์ปิดใน

คราวเดียว เพื่อลดการเกิดรูพรุนและลดระยะเวลาของกระบวนการผลิต ตลอดจนแนวทางการควบคุมอุณหภูมิ

ที่ใช้ในกระบวนการ และการไหลของเรซินเข้าสู่แม่พิมพ์ภายใต้แรงดันต่ำกว่า 1 MPa และรวมไปถึงแนวทางใน

การเลือกชนิดของเส้นใยและปรับปริมาณเส้นใยให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี Resin Trans-
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fer Molding (RTM) ซึ่งผู้ผลิตต้องอาศัยเทคโนโลยีเพิ่มเติมคือการเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิต Preform 

เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์แบบปิด (Close-Mold Manufacturing Process) และการออกแบบแม่พิมพ์ที่

เหมาะสมกับกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยจะต้องคำนึงถึงความหนืดของ

เรซินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการฉีดและแรงดันที่ใช้ในกระบวนการ หากการฉีดขึ้นรูปก่อให้เกิดการเสริมแรงที่ไม่

สม่ำเสมอ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเรซินเนื้อพื้นกับเส้นใยไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้บางบริเวณของชิ้นส่วนขาด

ความแข็งแรงได้ การใช้เรซินที่เติมสารตัวเร่งปฏิกิริยาและการเลือกความหนืดของเรซินให้เหมาะสม อาจช่วย

ป้องกันปัญหาจากการฉีดไม่เต็มแม่พิมพ์ปัญหาจุดบกพร่องในชิ้นงาน เช่น Void และปัญหาการเกิดจุดบกพร่อง

ที่บริเวณมุมแหลม 

 Extreme Lightweight: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มน้ำ

หนักเบาแบบ Extreme คือ การหาแนวทางในการสร้างเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ใช้ระบบสุญญากาศร่วมกับการ

ใช้เทคโนโลยี High Pressure Resin Transfer Molding (HP-RTM) และแนวทางในการขึ้นรูปชิ้นส่วนจาก

วัสดุ CFRP ที่ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แข็งแรงคงทน พื้นผิวเรียบสวย ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงมากแต่

กระบวนการผลิตยังคงทำงานได้เร็ว การเลือกใช้ชนิดและปริมาณเส้นใยให้เหมาะสมกับกระบวนการ การ

ควบคุมแรงดันเมื่อทำการผลิตชิ้นส่วนที่มีการออกแบบรูปร่างค่อนข้างซับซ้อน การออกแบบชิ้นส่วนให้

ประกอบด้วยหลายฟังก์ชันในชิ้นงานเดียว การผสมระหว่างเรซินกับ Preform ได้อย่างสมบูรณ์  และการฉีด

เรซินที่ไม่เต็มแม่พิมพ์เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องควบคุม และต้องลงทุนทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเพื่อควบคุม

คุณภาพของชิ้นส่วน 

6.6 การสรุปแผนที่นำทางตามกลุ่ม Lightweight 

 จากข้อมูลดังกล่าวในงานวิจัยนี้ทั้งหมดทีมวิจัยได้สรุปแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุของอุตสาหกรรมชิ้น

ส่วนยานยนต์ไทยออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงของการแบ่งเวลานั้นจะยึดกับการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาวัสดุ

อะลูมิเนียมและคอมโพสิตที่จะถูกลงมากใ่นช่วงปี ค.ศ. 2025 ถึง 2030 รวมไปถึงมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยว

กับการปล่อย CO2 โดยจะทำให้แรงขับเคลื่อนหลักคือ Carmakers นั้นมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุเหล่านี้มากขึ้น 

และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดยจะเน้นไปที่ 

Conventional Lightweight ดังแสดงในรูปที่ 84 
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รูปที่ 88 Materials technology roadmap for Thai automotive industry 

Phase I: Short Term - Conventional Lightweight (< 7 years) 

 ในช่วงระยะสั้นนั้นจะมีแนวโน้มในการพัฒนาเหล็กกล้า HSS ให้มีความแข็งแรงสูงขึ้น โดยความแข็ง

แรงของเหล็ก จะอยู่ในช่วง 780-1200 MPa ซึ่งเหล็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องความสามารถในการขึ้นรูป และ

ปัญหา  Springback ทำให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ตอบสนองต่อความแข็งที่สูงขึ้นของเหล็กในขณะ

เดียวกันจะมีการพัฒนาแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปเย็นให้มีความเหมาะสมกับเหล็กที่มีความแข็งแรง

สูงอีกด้วย การเลือกใช้วิธีการผลิตชิ้นส่วนจาก HSS นั้นจะเลือกจาก ลักษณะรูปร่างของชิ้นส่วนนั้น และความ

ถนัดของผู้ผลิตเป็นหลัก ในกรณีผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยในอดีตนั้นเหล็กที่ใช้ในการผลิตจะมีความแข็งแรง

อยู่ประมาณ 440 MPa โดยการขึ้นรูปโดยส่วนใหญ่ เป็น Cold Forming แต่ปัจจุบันทางผู้ผลิตรถยนต์เริ่ม

กำหนดให้ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงขึ้นจาก 590 MPa แล้วเพิ่มเป็น 780 MPa และ 980 MPa ในที่สุด ซึ่ง

ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์และการผลิตแม่พิมพ์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความสามารถที่ขึ้นรูป HSS ที่ความแข็ง

แรง 590 MPa และ 780 MPa ได้ แต่ยังประสบปัญหากับเหล็กที่มีความแข็งแรง 980 MPa ซึ่งเริ่มที่จะเป็น
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เหล็กที่ใช้งานทั่วไปสำหรับโครงสร้างรถยนต์ในต่างประเทศ โดยแผนที่นำทางสำหรับ Conventional Light-

weight นั้นแสดงในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 Materials technology roadmap for Thai automotive industry - Conventional Light-

weight 

Lightweight Conventional Lightweight

Timeline Short Term (<7 Years)

Materials Steel Aluminum Polymers Composites

Challenges

• How to 

transfer 

technology 

from higher 

tiers to existing 

production 

• How to reduce 

defects and 

material waste

• How to transfer 

technology from 

higher tiers to 

existing production 

• How to reduce 

defects and material 

waste

• How to produce durable 

and aesthetic plastic parts 

• How to optimize part and 

mold design

• How to achieve high speed 

production 

• How to control resin and fiberglass 

layers 

• How to select Pre-preg formulations 

Materials
• 1200 MPa 

• 980 MPa 

• 780 MPa

• 6xxx 

• 5xxx
• PP, PE, PS, PC, PET • Fiberglass

Processes

• Roll Forming 

(Long Part) 

• Cold Forming 

(Bulk, Sheet)

• Extrusion 
(Long Part) 

• Cold Forming 
(Bulk, Sheet)

• Injection Molding • PCM

Concerns

• Springback 

• Tool Wear
• Formability 

• Springback 

• Tool Wear 

• Defects

• Unfilled Cavities 

• Process Pressure-

Temperature Affected by 

Unknown Additives 

• Tool Cost and Tool Life

• Material Dimensions and Properties 

Control 

• Low Speed 

• Void Content and Fiber Volume 

Fraction 

• High Volume of Waste and Scraps

Technology

• Heat 

Treatment 

• Surface 

Technology  

• Tool Design 

• Materials 

Selection

• Heat Treatment 

• Surface Technology  

• Tool Design 

• Materials Selection

• Tool Design 

• Robotic and Automation 

• Conformal Cooling for 

Cycle Time Reduction

• Special Pre-preg design and 

Formulation 

• HCM 

• Closed-Mold Manufacturing Process 

• Thermosets (SMC) and 

Thermoplastics (GMT and 

Thermoplastic  Pre-pregs)
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 ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีในการขึ้นรูป HSS ที่มีแนวโน้มที่จะต้องมี

ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีการขึ้นรูป HSS ที่นิยมใช้ในต่างประเทศมีหลายรูปแบบ อาทิ

เช่น Cold Forming Roll Forming และ Hot Forming โดยปกติแล้ว Roll Forming จะเหมาะกับชิ้นส่วนที่

เป็นทรงยาว ดังนั้นสำหรับชิ้นส่วนที่มีขนาดไม่ยาวนักจะสามารถขึ้นรูปได้สองรูปแบบ คือ Cold Forming และ 

Hot Forming อย่างไรก็ตาม Hot Forming จะมีปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์ มีขั้นตอนที่มากขึ้น และมีการเพิ่ม

การใช้พลังงาน จึงทำให้ Cold Forming นั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

อย่างไรก็ตามการขึ้นรูปชิ้นงาน HSS ด้วยวิธีการ Cold Forming นั้นจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการออกแบบ

แม่พิมพ์และการผลิตแม่พิมพ์ที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการเกิด Springback และการแตกร้าวของชิ้นงานกับ

การสึกหรอของแม่พิมพ์ ในกรณีของเหล็กกล้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น ทำให้ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นรูปให้เหมาะสม ได้แก่ Roll Forming และ Tube Hydroforming เป็นต้น ส่วนในกลุ่ม

ชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงที่สูงมากและมีขนาดของชิ้นงานที่ไม่ยาวมากนักนั้นสามารถใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ 

Hot Forming ได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีของกระบวนการ Hot Forging และ Hydro-

forming นั้นสูง 

 สำหรับกลุ่มอะลูมิเนียมนั้นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชิ้นส่วนที่เป็น Aluminum Sheet สำหรับตัว

ถังภายนอก และ Aluminum Extrusion สำหรับตัวถังภายใน โดยอาจจะมี Aluminum หรือ Magnesium 

ที่ผลิตด้วยวิธี Die Casting อยู่บางส่วน ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วยวิธี Cold Forming ในประเทศไทยนั้นยังขาด

ประสบการณ์ในการขึ้นรูป Aluminum Sheet มาก ในขณะที่ผู้ประกอบการทางด้าน Aluminum Extrusion 

นั้นถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีศักยภาพในการผลิตชิ้น

ส่วนที่มีความแข็งแรงและมีความแม่นยำสูงขึ้น 

 ในส่วนของกลุ่มพอลิเมอร์นั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีศักยภาพในการผลิตด้วยกระบวนการ In-

jection Molding สำหรับพลาสติกหลาย ๆ ประเภท แต่ยังคงเผชิญปัญหาเกี่ยวกับ Unfilled Cavities อยู่ 

และในกลุ่มคอมโพสิตนั้นผู้ประกอบการไทยยังมีความรู้และประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ

ผลิต อาทิเช่น Pre-preg Composite Molding ซึ่งสามารถใช้ผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ผู้

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยขาดเครื่องมือและวัตถุดิบที่มีราคาที่สูงมาก นอกจากนี้แล้วการผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิต

นั้นต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนและมีต้นทุนการผลิตที่สูง และที่สำคัญที่สุดคือการที่จะเปลี่ยนวัสดุในกรณี
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ของผู้ประกอบการที่เป็น OEM นั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องเป็นการตัดสินใจของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์

เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็น REM หรือที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั้นจะมีอิสระในการ

เลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตมากกว่า OEM 

 นอกจากนี้แล้วในส่วนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Suppliers ภาครัฐ หน่วยงานวิจัย

หรือมหาวิทยาลัย ควรจะมีการส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีวัสดุและกระบวนการขึ้นรูป HSS/

UHSS/AHSS และ Aluminum ในช่วงระยะแรก 

Phase II: Medium Term - Moderate Lightweight (7-12 years) 

 แผนที่นำทางสำหรับ Moderate Lightweight นั้นแสดงในตารางที่ 13 เนื่องจากการใช้ HSS 

(UHSS/AHSS) จะมีเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นกระบวนการผลิต Hot Stamping และ Hydroforming สำหรับ HSS 

นั้นจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเหล็กที่

อุณหภูมิสูงเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Springback และ Short Tool Life ที่จะต้องเผชิญอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้แล้ววัสดุที่ความแข็งแรงสูงมากขึ้นนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูปที่สูงตามไปด้วย 

จึงทำให้เกิดการสูญเสียต้นทุนด้านพลังงานที่สูง  

 จากการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาของอะลูมิเนียมและคอมโพสิตที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการใช้

อะลูมิเนียมและคอมโพสิตจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นอะลูมิเนียมนั้นจะมีการใช้ WF เข้ามา

ช่วยในการผลิต เนื่องจากความแข็งแรงของเกรดอะลูมิเนียมที่ใช้นั้นจะสูงขึ้น ในชิ้นส่วน Extrusion นั้นจะต้อง

ประสบกับปัญหาการอัดรีดขึ้นรูปด้วยความเร็วต่ำอันเนื่องมาจากความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้

ประกอบการ Extrusion นั้นอาจจะต้องเลือกใช้เครื่องจักรที่มี Capacity สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนที่สูงขึ้น 

 ในด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกนั้นจะเริ่มมีการใช้ ICM เข้ามาจากการผลิต IM แบบดั้งเดิม ซึ่งจะ

สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำได้สูงขึ้น สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนคอมโพสิตนั้นจะมีการใช้ RTM ในการผลิต

ชิ้นส่วน CFRP ซึ่งทั้ง RTM นั้นมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมาก  
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ตารางที่ 13 Materials technology roadmap for Thai automotive industry - Moderate Light-

weight 

Lightweight Moderate Lightweight

Timeline Medium Term (7-12 Years)

Materials Steel Aluminum Polymers Composites

Challenges

• How to get 

new 

technology to 

form higher 

strength 

steels

• How to form high 

strength aluminum 

• How to produce and 

control processes to 

achieve high precision 

parts

• How to optimize 

complicated process 

condition control to obtain 

large area thin-wall parts

• How to design parts and process of 

closed-structure with single-shot 

injection having low porosity 

• How to control processing time, 

temperature, chemistry of resin under 

low pressure (1MPa) 

• How to select fiber type and content

Materials
• 1200 MPa 

• 980 MPa
• 7xxx 

• 6xxx 

• 5xxx

• PA, PU, PBT, PMMA, ABS • CFRP

Processes

• Hot Forming 

(Bulk, Sheet) 

• Hydroforming 

(Sheet, Tube, 

Shell)

• Hot Forming (Bulk, 

Sheet) 

• Hydroforming (Sheet, 

Tube, Shell) 

• Extrusion (Long Part) 

• 3D Printing

• Injection Compression 

Molding
• RTM

Concerns

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Special 

Machines 

• High Cost

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Low Speed Extrusion 

• High Precision Parts 

• Surface Defects 

• Special Machines 

• High Cost

• Flash and Void Problems 

• Deep Parts Are Not 

Suitable 

• Positioning Accuracy and 

Control Issue 

• High Machine Cost

• Dry Spot Areas with Missing 

Adhesions 

• Catalyzed and Low Viscosity Resin 

• Impregnation of Preform 

• Unfilled Cavities and Voids 

• Sharp Corner Defects 

• Non-Uniform Pressure 

• High Volume of Waste and Scraps

Technology

• High 

Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material 

Testing and 

Properties 

• Tool Design

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing and 

Properties 

• Tool Design

• Complex Process Design 

• Precision Control 

• High Quality Machine 

Technology 

• Tool Design

• Materials Selection 

• Dry Carbon Fiber Preform 

• Hydraulic Press Technology 

• Closed-Mold Process 

• Tool  Design
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 ดังนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องควรจะเน้นการส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีวัสดุ 

UHSS/AHSS Aluminum และ CFRP ให้มากยิ่งขึ้น กระบวนผลิต Warm Forming และ Extrusion สำหรับ 

High Strength Aluminum Alloys นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม และ

เทคโนโลยีการผลิตด้าน Injection Compression Molding และ Resin Transfer Molding นั้นจะต้องมีการ

ถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนพอลิเมอร์และคอมโพสิต อย่างไรก็ตามควรจะต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการ

ใช้ CFRP อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตนั้นมีต้นทุนที่สูง  

Phase III: Long Term - Extreme Lightweight (> 12 years) 

 แผนที่นำทางสำหรับ Extreme Lightweight นั้นแสดงในตารางที่ 14 โดยในช่วง 12 ปี จนถึงอนาคต

นั้น ทีมวิจัยหวังว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้นจะได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ 

HSS ขั้นสูงได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมาตรการทางด้านการปล่อย CO2 นั้นจะเข้มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความสามารถในการขึ้นรูปกลุ่มเหล็กความแข็งแรงสูง 980-1500 MPa โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องมี

ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Hot Forming และ Hydroforming ขั้นสูง นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตชิ้น

ส่วนในกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อวัสดุที่แตกต่างกัน ดังนั้นความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Join-

ing Dissimilar Materials Methods นั้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด 

 สำหรับกลุ่มวัสดุอะลูมิเนียมนั้นความแข็งแรงและความซับซ้อนของชิ้นส่วนจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตมี

ความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Warm Forming และ Extrusion ขั้นสูง ในส่วนของ

กลุ่มพอลิเมอร์และคอมโพสิตนั้นจะมีการใช้เทคโนโลยีการผลิต 3D Printing, Thermoplastic Blending และ 

HP-RTM เข้ามาช่วยในการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความซับซ้อนและความแข็งแรงสูงมาก แต่ยังคงต้องการน้ำ

หนักของชิ้นส่วนที่เบามากเช่นกัน ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุที่ใช้ในกลุ่มนี้นั้นจะมีราคาที่สูงมาก 

 ดังนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ควรจะเน้นการส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีวัสดุ

และกระบวนการผลิต UHSS/AHSS Aluminum และ CFRP อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 14 Materials technology roadmap for Thai automotive industry - Extreme Lightweight 

Lightweight Extreme Lightweight

Timeline Long Term (>12 Years)

Materials Steel Aluminum Polymers Composites

Challenges

• How to form 

extremely high 

strength steels 

• How to join 

dissimilar materials

• How to join dissimilar 

materials  

• How to form 

extremely high 

strength aluminum 

• How to achieve super 

high quality surface 

• produce and control 

processes to achieve 

extremely high 

precision parts

• How to produce 

large parts with high 

quality surface finish 

• How to design 

complex parts and 

reduce cycle time 

• How to optimize 

volume, cost and 

customization

• How to use of vacuum-technology 

with HP-RTM 

• How to inject resin 

• How to get a high quality, durable 

and smooth finish on both sides How 

to reduce cost and production speed 

• How to optimize fiber content with 

pressure 

• How to select fiber type and content

Materials
• 1500 MPa 

• 1200 MPa
• 7xxx 

• 5xxx
• PA, PU, PBT, 

Thermoplastic 

Blend

• CFRP

Processes

• Joining Methods 

(Dissimilar 

Materials)  

• Hot Forming (Bulk, 

Sheet)

• Joining Methods 

(Dissimilar Materials)  

• Hot Forming (Bulk, 

Sheet) 

• Extrusion (Long Part) 

• 3D Printing

• 3D Printing 

• TB
• HP-RTM

Concerns

• Dissimilar Materials  

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Special Machines 

• High Cost

• Dissimilar Materials  

• Heat Control 

• Tool Wear 

• Low Speed Extrusion 

• High Precision Parts 

• Surface Defects 

• Special Machines 

• High Cost

• Materials Availability 

and Cost 

• Part Consolidation 

• Low Production 

Speed 

• Industrial Size 

Printers

• Pressure Control on Parts with 

Complex Structure and Geometry 

• Integration of More Parts 

• Preform Permeability 

• Unfilled Cavities 

• High Volume of Waste and Scraps 

• Hydraulic Press Machine (250 Ton) 

• HP-RTM-Injection Equipment 

• High Investment Cost 

Technology

• Joining Technology  

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing 

and Properties 

• Tool Design

• Joining Technology  

• High Temperature 

Materials and 

Processing 

• Material Testing and 

Properties 

• Tool Design

• 3D Printing 

• Selective Laser 

Sintering (SLS) 

• Stereolithography 

(SLA)

• Hydraulic Press Technology 

• HP-RTM Technology 

• Joint Assembly Design 

• Mixing and Injection Technology 

• Fast Curing or Dry Fabric Technology
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ภาคผนวก ก. ผลการสำรวจออนไลน์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

W

W
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ภาคผนวก ข. การทำ Focus Group ร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

!  

รูปภาพด้านบนแสดงการเข้าร่วมประชุมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดยข้อมูลจากการประชุมกับผู้ผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์นั้นแสดงดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่ม บริษัท ไทย ซัมมิท 

 บริษัทไทยซัมมิท เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในประเทศไทย บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้น

ส่วนรถยนต์ Tier1 และ Tier2 ในสมัยก่อนบริษัทรับผลิต Tier1 เป็นหลักแต่ตอนนี้ค่ายรถยนต์ตั้งบริษัทลูกขึ้น

มาเพื่อผลิตชิ้นส่วน Tier 1 เอง รถยนต์หนึ่งคันไทยซัมมิทผลิต 70-80% แต่ในปัจจุบันผลิตแค่ประมาณ 10% 

ของชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมด ความแตกต่างระหว่าง Tier1 กับ Tier2 คือ Tier1 สามารถแนะนำออกแบบชิ้น

ส่วนและกระบวนการผลิตได้ ส่วน Tier2 จะต้องติดต่อกับบริษัทลูกของค่ายรถยนต์อีกที บริษัทไทยซัมมิท

พยายามรักษาสถานะให้เป็น Tier1 จึงต้องมีหน่วย R&D และต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ คู่แข่งของ

บริษัทคือบริษัทต่างชาติ ในภูมิภาคนี้บริษัทถือเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานที่ประเทศไทยได้

มาตรฐาน สู้จีนกับอินเดียได้ แต่ตอนนี้คู่แข่งที่สำคัญ คือ อเมริกาใต้ และเม็กซิโก 
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 ในส่วนของแนวโน้มวัสดุนั้น โดยส่วนใหญ่ค่ายรถยนต์จะเป็นผู้กำหนดวัสดุมาให้เลย บริษัทสามารถนำ

เสนอวัสดุใหม่ได้แต่ต้องมีผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์มายืนยันว่า สามารถรับแรงและผลิตได้จริง การซื้อ

วัสดุจะซื้อผ่านบริษัทที่ค่ายรถยนต์กำหนดโดยที่เราไม่รู้สมบัติของวัสดุอย่างละเอียด ซึ่งการรู้แค่เพียงใน Spec 

Sheet รายได้ของบริษัทจะมาจากค่าออกแบบ ค่าดำเนินการผลิต และยีลด์ของวัสดุที่เหลือทิ้ง  

 ใน 3 ปีที่ผ่านมาค่ายรถญี่ปุ่นใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 560 MPa 780 MPa 980 

MPa จนไปถึง 1200 MPa (UHSS) ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนมีความบางมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทได้งานเป็น

โครงสร้างรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ กระบวนการผลิตที่ค่ายรถญี่ปุ่นนิยม คือ Cold Forming เพราะมีปัญหาเรื่อง

การใช้พลังงานที่มากเกินในกระบวนการ Hot Forming กระบวนการผลิตที่ทางบริษัทมีตอนนี้คือ Stamping 

กับ Roll  Forming และมีความเชี่ยวชาญแต่ยังเกิดปัญหาเรื่อง Springback แต่ในอีก 2 ปีข้างหน้าบริษัท

เตรียมตัวทำ Hydroforming แล้วเพราะชิ้นส่วนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น และค่ายรถยนต์ไม่อยากจะใช้การ

เชื่อมเพราะความแข็งแรงไม่ผ่าน ตอนนี้เริ่มมีการศึกษา Spot Weld ในเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง 

 ในส่วนของอะลูมิเนียมนั้นจะเข้ามาแทนที่เหล็กแน่นอนในอนาคต และน่าจะเป็นเกรด 6xxx ที่ไม่ต้อง

มีการอบร้อนหลังขึ้นรูป แต่ตอนนี้อะลูมิเนียมเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก (0.1%) แต่ที่อเมริกาการผลิตชิ้นส่วน

อะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30% แล้ว เช่น รถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla ก็ใช้โครงสร้างเป็นอะลูมิเนียมเกือบ

ทั้งหมด ผู้บริหารเล็งเห็นและมีการเตรียมตัวแล้วโดยการมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากอะลูมิเนียมโดย

เฉพาะ เพราะฉะนั้นบริษัทไม่กังวลเกี่ยวกับการขึ้นรูปอะลูมิเนียม กระบวนการผลิตน่าจะเป็น WF แต่น่าจะมี 

Springback เยอะขึ้นเลยต้องเน้นเรื่องการออกแบบ และเป็นห่วงเรื่องการประกอบ ซึ่งไม่อยากจะใช้ rivet 

หรือ Self Lock และอีกประเด็นที่บริษัทสนใจคือ การเชื่อมอะลูมิเนียมกับเหล็กให้มีความแข็งแรงและไม่เกิด

การกัดกร่อน 

 ในส่วนของพลาสติก/คอมโพสิตนั้น ประเทศไทยมียางเยอะมาก แนวโน้มชิ้นส่วนพลาสติกจึงเป็นยาง

ผสมพลาสติก ซึ่งบริษัทไม่มีความรู้มากนัก เมื่อ 10 ปีก่อนนั้นชิ้นส่วนพลาสติกมาแทนโลหะเยอะมาก เช่น ถัง

น้ำมัน ฝาปิดถังน้ำมัน แต่ในปัจจุบันค่ายรถยนต์กลับมาใช้โลหะเหมือนเดิม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะความ

ทนทานของพลาสติกไม่เท่าโลหะ จึงเปลี่ยนกลับมาใช้โลหะเหมือนเดิม และอากาศในประเทศไทยอาจจะไม่

เหมาะกับชิ้นส่วนพลาสติกมากนัก แนวโน้มหลักตอนนี้คือการใช้ PU ซึ่งเป็นวัสดุนุ่มภายในห้องโดยสาร และ

จะมีเพิ่มขึ้นมากตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ปัญหาคือการฉีดขึ้นรูปให้เต็ม ในส่วนของวัสดุคอมโพสิต
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และการ์ไฟต์นั้น มีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมบ้างแต่ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะกระบวนการผลิตและการลงสีทำได้

ยาก และเป็นสีด้านซึ่งยังไม่สามารถทำให้เป็นสีเงาเหมือนกับรถยนต์ในปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้ว วัสดุการ์ไฟต์

ไม่สามารถรีไซเคิล ทำให้ไม่สามารถขายในหลายประเทศได้ และยังเป็นความรับผิดชอบของค่ายรถยนต์ต่อสิ่ง

แวดล้อมอีกด้วย 

 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อ R&D มาก และได้ลงทุนเครื่องจักรไปมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้ใน

กระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วทางบริษัทต้องการที่จะทำ Hot Forming โดยใช้ไฟฟ้าช่วย แต่ไม่สามารถ

หานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทำได้ โครงการจึงมีความจำเป็นที่ต้องล้มเลิกไป ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้นตอนนี้

ยังไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลย นอกจากนี้แล้วในปัจจุบันค่ายรถยนต์นำเข้าชิ้นส่วนทุกชิ้นแล้วเข้ามาประกอบที่เมือง

ไทยเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้า รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สองน่าจะมาในเมืองไทยเร็วๆนี้ และน่าจะใช้โครงสร้างเป็น

อะลูมิเนียมทั้งหมด 

 ทางบริษัทอยากให้ทางภาครัฐ ส่งเสริมงบวิจัยให้บริษัทเอกชนมากขึ้น ตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุเพื่อให้รู้

สมบัติของวัสดุโดยละเอียด ซึ่งอาจจะลงทุนร่วมกับภาครัฐก็ได้ อยากให้มีฐานข้อมูลวัสดุให้ครบถ้วนเพื่อจะนำ

ข้อมูลมาใส่ในแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และอยากให้รัฐอำนวยความสะดวกเรื่องการนำเข้าวัสดุเพื่อมา

ทำการทดลองก่อน เพราะบางวัสดุเป็นวัสดุต้องห้าม 

2. บริษัท Somboon Advanced Technology 

 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Somboon 

Group : SBG) ทำการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original 

Equipment Manufacturer : OEM) ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าอะไหล่ยานยนต์ (Re-

placement Equipment Manufacturer : REM) และให้ความสนใจกับการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตสำหรับชิ้น

ส่วนทั้งแบบ General เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่ง ชิ้นส่วน Structural เช่น ชิ้นส่วนที่รับแรงกระทำเฉพาะ

ด้านและชิ้นส่วน Functional ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงกระทำซ้ำ ๆ  เช่น เพลาข้าง และปีกนก แต่ยังติดปัญหา

ในด้านของการขึ้นรูปต้นแบบชิ้นส่วนหลังจากการออกแบบโดยบริษัทมาแล้ว ทางบริษัทมีการผลิตชิ้นส่วนที่ไม่

ได้รับแรงที่เป็นพลาสติกค่อนข้างน้อย และชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงกระทำหรือชิ้นส่วนช่วงล่างจากวัสดุจำพวก
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เหล็กเป็นส่วนใหญ่ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไป คือ Hot/

Cold Forging Process และ Casting 

 ทางบริษัทเข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากวัสดุจำพวกเหล็กที่

ใช้ในโครงสร้างรถยนต์ส่วนใหญ่ กับการมาแทนที่ด้วยวัสดุอะลูมิเนียมที่เริ่มมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น และ

วัสดุคอมโพสิตที่กำลังจะมาแบ่งส่วนพื้นที่การตลาดของวัสดุเหล็กและวัสดุอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ยานยนต์ในอนาคต ทั้งยานยนต์เชื้อเพลิงสันดาปและยานยนต์ไฟฟ้า วัสดุเหล็กน่าจะยังคงนำมาผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์เป็นหลัก รองลงมาคือวัสดุอะลูมิเนียม และอาจมีวัสดุคอมโพสิตบ้างในปัจจุบัน การเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่

กับฟังก์ชันการใช้งานว่าวัสดุใดควรจะนำมาผลิตชิ้นส่วนใด อาจมีการแยกชัดว่าชิ้นส่วนใดเป็นเหล็ก ชิ้นส่วนใด

ควรเป็นอะลูมิเนียม และในอนาคตจะมีวัสดุคอมโพสิตมาแทนที่ แต่ระยะเวลาเมื่อใดนั้นไม่ทราบได้ หากอิงตาม

ประวัติการเปลี่ยนโครงสร้างช่วงล่างของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ก็อาจจะใช้เวลา 5-7 ปี ถึงจะมีการเปลี่ยนแบบ

โมเดลและตามด้วยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยส่วนมากแล้วค่ายรถยนต์มักดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจาก Minor Change ตามด้วย Major Change แล้วจึงเกิด Model Change ซึ่งค่อนข้าง

ใช้เวลานานพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนหรือชิ้นส่วนบางอย่างที่ไม่ใช่โครงสร้าง

ช่วงล่าง หากมีการใช้พื้นฐานโครงสร้างรถที่เป็น Platform มากขึ้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุ

โครงสร้างช่วงล่างจากวัสดุเหล็กเป็นการใช้งานวัสดุอะลูมิเนียมที่ชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือเทคโนโลยี

การผลิตชิ้นส่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายตามมา ปัจจุบันรถยนต์จากค่าย 

BMW รุ่น i3 ที่เปลี่ยนไปใช้วัสดุคอมโพสิตในโครงสร้างช่วงล่างรถก็ยังคงใช้การประกอบแบบ Platform แค่

บางส่วน เทคโนโลยีวัสดุของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ยังมีความแตกต่างกับเทคโนโลยีวัสดุโลกอยู่ไม่น้อย ทางกลุ่ม

บริษัทสมบูรณ์เคยประมาณการตัวเลขค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โครงสร้าง

ช่วงล่าง (Chassis) ซึ่งมีค่าดำเนินการสูงถึง 40,000 ล้านบาท 

 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ยังเป็นเทคโนโลยีวัสดุที่ใช้กันทั่วไป ยังขาดกำลังคนที่

สามารถทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ (Knowhow) ของตนเองเป็นไปได้

ค่อนข้างยาก การทำงานผลิตชิ้นส่วนฯจึงยังเป็นการใช้ประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากค่ายรถในต่าง

ประเทศ ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ในไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมหลักกลศาสตร์และการ

ออกแบบรถยนต์ ขีดความสามารถในการออกแบบและการพัฒนาทางวิศวกรรมในชิ้นส่วนยานยนต์จึงยังจำกัด
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และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเท่านั้น ทางบริษัทจึงยังเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตหรือ OEM เท่านั้น สิ่งที่

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยควรจะต้องมีคือ Competency หรือความสามารถที่เป็นของ

ตนเองเด่นชัด ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) ไม่ใช่เพียง

แค่สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิต 

 จากการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ทราบถึงแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีวัสดุ แต่ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนฯทันสมัยที่กำลังจะ

เปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ มีเพียงประสบการณ์ในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีวัสดุเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

ค่ายรถยนต์ต่างประเทศ รวมถึงการที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งต้นน้ำของวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน จึง

ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในไทยยังไม่สามารถออกแบบแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับ

ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัสดุของโลกอาจยังไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโน้มในการถูกเลือกให้เป็นฐานการ

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บน Platform เก่าหรือเทคโนโลยีเก่าของค่ายรถยนต์ต่างประเทศ ที่ได้กำหนดการเลือก

ใช้วัสดุสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนมาให้กับผู้ประกอบการในไทยแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์ในประเทศไทยก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุเมื่อพวกเขาได้รับ

ความมั่นใจถึงกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่จะเกิดขึ้น และลูกค้ามีความต้องการใช้ชิ้นส่วนฯในระดับที่คุ้มค่าการ

ลงทุน 

 การเลือกใช้เทคโนโลยีวัสดุใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งแนวทางการทำงานกับลูกค้า

ค่ายญี่ปุ่นและค่ายยุโรปนั้นก็มีความแตกต่างกัน บริษัทได้รับข้อมูลว่าทางผู้ประกอบการยานยนต์ในญี่ปุ่นกำลัง

จะเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างที่ไม่เคยเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการชิ้นส่วนในไทย เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เทคโนโลยีการผลิตใหม่ในประเทศตน ถึงแม้เทคโนโลยีการผลิตนั้นจะเป็น

เทคโนโลยีใหม่สำหรับประเทศไทย แต่เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีเก่าที่บริษัทยานยนต์ในต่างประเทศ

อาจไม่จำเป็นต้องใช้งานแล้ว อีกทั้งผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยไม่มีโอกาสทราบข้อมูลแนว

โน้มความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์มากนัก ต่อเมื่อค่ายรถยนต์ส่งสัญญาณให้ดำเนินการจึงจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  
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 การหาสภาวะที่เหมาะสม (Optimization) ของรูปร่างและความหนาบางของชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสิ่ง

ที่บริษัทให้ความสนใจในปัจจุบัน มากกว่าการเปลี่ยนเทคโนโลยีวัสดุ เนื่องจากหากเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย

พบว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นส่วนฯสามารถก่อให้เกิด

ปัญหาในการเลือกกระบวนการผลิตขึ้นรูปตามมาด้วยเช่นกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีวัสดุด้วย 

3. บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  

 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นทั้งผู้ผลิต OEM (Original Equipment 

Manufacturing) และ REM (Replacement Equipment Manufacturing) ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ 

ชุดท่อไอเสีย ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เหล็กยึดอุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง (Bracket) สายรัดถังน้ำมัน งาน

ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรต่าง ๆ  และอุตสาหกรรมรถบรรทุก (Heavy Truck) 

มีลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ ผู้ประกอบรถยนต์ค่ายต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ประเภทกระบะ (Pick Up) 

และรถบรรทุก บริษัทไม่ได้มีการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเอง บริษัทลูกค้าทำการวิจัยและพัฒนา

แบบชิ้นส่วนฯมาแล้ว หลังจากนั้นจึงให้ Drawing กับทางบริษัทเพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนต่อไป ทางบริษัทอาจมี

ส่วนร่วมในการออกแบบกับบริษัทลูกค้าบ้าง แต่เป็นเพียงการปรับแบบ Drawing ให้เหมาะสมกับกระบวนการ

ผลิต ทางบริษัทใช้วัสดุเหล็กในกระบวนการผลิตแทบทั้งหมด โดยการนำแผ่นเหล็กมาปั๊มขึ้นรูปแล้วจึงทำการ

เชื่อมต่อชิ้นส่วนด้วยหุ่นยนต์ (Robot) 

 เทคโนโลยีวัสดุของบริษัทเป็นการขึ้นรูปแบบ Cold stamping โดยใช้เหล็กรีดร้อนหรือเหล็กรีดเย็น

เป็นวัตถุดิบ และอาจมีเหล็กกล้าไร้สนิมบ้างในการทำชิ้นส่วนเบรก ทางบริษัทต้องเลือกกระบวนการผลิตชิ้น

ส่วนให้มีสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า แต่ทางบริษัทไม่สามารถเลือกวัสดุในการผลิตได้เอง การเลือก

ใช้วัสดุนั้นได้ถูกกำหนดสมบัติมาจากบริษัทลูกค้า ทางบริษัทไม่ได้ปรับเปลี่ยนวัสดุของลูกค้าแต่อย่างใด อาจมี

การปรับเปลี่ยนขนาดรูปร่างของชิ้นส่วนบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท แนวโน้มการ

เปลี่ยนเทคโนโลยีวัสดุของโลกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาอาจไม่ส่งผลต่อทางบริษัทมากนัก เนื่องจากทางบริษัทไม่

ได้ผลิตชิ้นส่วนทางด้านโครงสร้างตัวถังที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้วัสดุจำพวก HSS มากขึ้น ผลิตภัณฑ์หลัก

ของบริษัทนั้นจัดจำหน่ายให้กับค่ายรถยนต์ที่ประกอบรถกระบะ รถบรรทุก เป็นรถเชิงพาณิชย์และจำหน่ายใน

ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงส่งขายตะวันออกกลางค่อนข้างมาก ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการใช้วัสดุเหล็กเกรด
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ทั่วไปอยู่ โดยทั่วไปเมื่อมีความต้องการใช้วัสดุใหม่ ทางบริษัทจะได้รับการแจ้งจากทางลูกค้าก่อนล่วงหน้า รถ

กระบะมักจะมีการเปลี่ยนโมเดลในช่วงระยะเวลา 8 ปี หลังการออกจำหน่าย แต่ผู้ประกอบรถยนต์จะทำการ

แจ้งทางบริษัทล่วงหน้าประมาณ 2 ปี ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน ถึงแม้ชุดท่อไอเสียอาจมี

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นส่วนให้เป็นไปตามรูปทรงของรถยนต์ในค่ายยุโรป แต่รถกระบะจากค่าย

ญี่ปุ่นไม่ได้ให้ความสำคัญกับส่วนนั้นมากนัก แต่ให้น้ำหนักกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการกรองไอเสียก่อน

ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกมากกว่า จึงมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวัสดุค่อนข้างน้อย 

 ทางบริษัทพบว่ามีการพัฒนาชิ้นส่วน เช่น ก้านแป้นเหยียบ ด้วยการใช้วัสดุพลาสติกโดยค่ายรถยนต์ฝั่ง

ทวีปยุโรป แต่ทางบริษัทยังไม่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลาสติก จึงไม่สามารถรับงานประเภทพลาสติก

ได้ในอนาคต หรืออาจต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากบริษัทอื่นที่มีความเชี่ยวชาญกว่า ในส่วนของการผลิตชิ้น

งานจากวัสดุเหล็กทางบริษัทมีเพียงแค่ความรู้พื้นฐานและใช้ประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนฯ ยังไม่มีองค์

ความรู้เรื่องเหล็กจำพวก HSS และกระบวนการขึ้นรูปที่ไม่ก่อให้เกิดการดีดตัวกลับของชิ้นส่วน (Springback) 

อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีความต้องการใช้งานเหล็กพวก HSS ค่อนข้างน้อย และหากลูกค้าต้องการให้ทาง

บริษัทออกแบบชิ้นส่วน ให้ ทางบริษัทอาจเลือกใช้บริการจากบริษัทคู่ค้าที่รับออกแบบชิ้นส่วน โดยมีการให้ผล

ตอบแทนเป็นค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) แก่บริษัทคู่ค้า 

 ทางบริษัทยังไม่มีแนวทางในการออกแบบแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุใหม่เนื่องจากทางบริษัทใช้วัสดุ

เหล็กทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วน และชิ้นส่วนที่ทางบริษัททำการผลิตอยู่นั้นไม่ได้เป็นชิ้นส่วน

โครงสร้างตัวถังที่มีแนวโน้มในการลดน้ำหนักแต่อย่างใด หากแต่เป็นชิ้นส่วนชุดท่อไอเสียที่มีการใช้งานอย่าง

มากในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะตลาดรถกระบะและ รถบรรทุกในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูป

แบบการใช้งานค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีรถกระบะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นในอนาคต 

แต่ความต้องการใช้รถกระบะขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันน่าจะยังมีความต้องการใช้งานอยู่ไม่น้อย เนื่องจาก

ให้กำลังของเครื่องยนต์ที่แรงกว่า สำหรับเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีวัสดุ Hydroforming ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตขึ้นรูปชิ้นงานโดยไม่ต้องเชื่อม อาจนำมาใช้งานกับท่อดัดของทางบริษัทแล้วทำให้

ชิ้นส่วนมีความสวยงามมากขึ้น แต่เทคโนโลยีวัสดุที่ทางบริษัทใช้อยู่ คือ การดัดด้วยเครื่องดัดแบบ CN นั้นมี

ประสิทธิภาพดีเหมาะสมแล้ว จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่เกินความจำเป็น 
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 การใช้วัสดุอะลูมิเนียมและวัสดุคอมโพสิตในรถยนต์ทั่วไปในประเทศไทยเป็นไปได้ยากในอนาคต 

เนื่องจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฯจากวัสดุอะลูมิเนียมและวัสดุคอมโพสิต มีความยากส่งผลให้เกิดการผลิต

ชิ้นส่วนในปริมาณมาก (Mass Production) ได้ยากไปด้วย และการใช้วัสดุอะลูมิเนียมอาจเหมาะกับชิ้นส่วน

อื่นที่ไม่ได้รับแรงกระแทก เนื่องจากความแข็งแรงยังไม่ดีเท่ากับวัสดุเหล็กพวก HSS 

 ในส่วนของระบบ Autonomous และระบบ AI บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนในไทยส่วนใหญ่มีการใช้งาน

เทคโนโลยีเหล่านั้นในโรงงานน้อยมาก ทางบริษัทยานภัณฑ์มีเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์บ้างแล้วแต่ยัง

ไม่มีระบบการหยิบจับชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ในปีหน้าอาจมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีการหยิบจับชิ้นงานอัตโนมัติ

เข้ามาในโรงงาน แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณการลงทุน และการพัฒนากำลังคนที่ยังไม่มีความสามารถ

ทางเทคโนโลยีนั้น  

 ทางบริษัทอยากให้รัฐบาลช่วยในเรื่องงานวิจัยและการลงทุน เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการขึ้นรูป และอยากให้มีการส่งเสริมการลงทุน อาจจะเป็นในรูปแบบของผลประโยชน์ทางภาษี 

4. บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด 

 บริษัทสยามซีเนเตอร์ จำกัดเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทกลุ่มเบาะนั่ง กลุ่ม Interior เช่น ชิ้น

ส่วน Clip for Leaf Spring ชิ้นส่วน Frame Armrest ชิ้นส่วน Bractket ชิ้นส่วน Insert Wire ชิ้นส่วน In-

sert Seat Cover ชิ้นส่วน Lock Unit เป็นต้น เทคโนโลยีวัสดุส่วนใหญ่เป็นงานเหล็ก ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ 

Stamping และมีงานพลาสติกมาประกอบแค่บางส่วน ทางบริษัทใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ร่วมด้วย

ในกระบวนการผลิต 

 ทางบริษัทผลิตชิ้นส่วนตามแบบจากลูกค้า โดยลูกค้ากำหนดสมบัติของวัสดุ และลูกค้าอาจแนะนำ

บริษัทผู้จำหน่ายวัสดุหากทางบริษัทไม่สามารถหาวัสดุได้ตรงตามความต้องการ ดังนั้นนโยบายการเลือกใช้วัสดุ

และการออกแบบจึงเป็นไปตามการกำหนดของลูกค้า อย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสเข้าไปเป็น Guest Engineer 

จึงสามารถร่วมออกแบบชิ้นส่วนกับบริษัทยานยนต์ได้ ซึ่งทางบริษัทกำลังพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบชิ้นส่วน เพื่อให้สามารถทราบความเปลี่ยนแปลงของวัสดุในกรณีที่บริษัทลูกค้าไม่แนะนำผู้จำหน่าย

วัสดุ ทางบริษัทจึงจัดหาวัสดุเองบ้าง  
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 แนวโน้มการใช้งานวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงสูง เช่น เหล็ก HSS เป็นเทคโนโลยีวัสดุที่

บริษัทนำมาใช้งาน แต่อาจยังมีความแตกต่างทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปกับเทคโนโลยีวัสดุของโลกอยู่ค่อนข้าง

มาก โดยทางบริษัทใช้กระบวนการขึ้นรูป Cold Stamping และแนวโน้มในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ

ที่ใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนเบาะนั่งในรถยนต์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ แต่ยังไม่

สามารถบอกระยะเวลาที่เทคโนโลยีใหม่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิมทั้งหมดได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าผู้ออกแบบ

การใช้งานชิ้นส่วน 

 ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีการตั้ง Code ของวัสดุตนเองหรืออาจกำหนดความหนาของวัสดุไว้ ซึ่งวัสดุดังกล่าว

มีจำหน่ายในผู้ประกอบการบางรายเท่านั้น ยอดการสั่งซื้อวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการบริการและการขนส่ง

ของผู้จำหน่ายวัสดุ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองได้เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ

วัสดุน้อย และส่งผลให้ต้นทุนการบริหารจัดการของทางบริษัทสูงขึ้น นอกจากนั้นการใช้วัสดุเหล็ก HSS มีแนว

โน้มทำให้ Tooling ของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นลง 

 ทางบริษัทเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ HSS รวมถึงมองการออกแบบ

ชิ้นส่วนเพื่อให้มีจำนวนชิ้นส่วนน้อยลงต่อการใช้งานแต่ละฟังก์ชัน ซึ่งทางบริษัทต้องจัดหาเครื่องจักรเพื่อรองรับ

เทคโนโลยีใหม่ หากมีการใช้วัสดุใหม่ ทางบริษัทมองว่าควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นส่วนฯกับบริษัท

ผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท Tier 1 

 การแข่งขันภายในตลาดอุสาหกรรมยานยนต์ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับตามให้ทัน ทุก

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น ในอนาคตจำนวนชิ้นส่วนที่ต้อง

ใช้ในรถยนต์น่าจะมีปริมาณลดลงอย่างมาก จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางเดิมได้ ต้องมองหาโอกาสใน

สิ่งใหม่ ๆ และต้องมีองค์ความรู้เทคโนโลยีวัสดุเป็นของตนเอง 
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ภาคผนวก ค. การจัดการจัดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ประกอบการไทย 

การจัดการจัดเผยแพร่ครั้งที่ 1 

จุดประสงค์: เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการ

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับการเตรียมความพร้อมและปรับตัวรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีวัสดุที่จะเกิดขึ้น 

วัน เวลา สถานที่: วันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จำนวน 100 คน ผ่านทางเครือข่ายของสถาบันยาน

ยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผู้รับผิดชอบการจัดงาน (in-kind): มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กำหนดการสัมมนา “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า”  

วันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก และการใช้จำลองทาง

คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนยาน

ยนต์ไฟฟ้า

ดร.นำพล มหายศนันท์ 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

10.00 -  10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 -  11.15 น.
แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบา กลุ่มเหล็ก 

สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี)

11.15 -  12.15 น.

แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบา กลุ่ม

อะลูมิเนียม สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ไฟฟ้าของโลก

ดร.ปิติชน กล่อมจิต 
(ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาติ)

12.15 -  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.15 น.

แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบา กลุ่มพอลิเม

อร์และคอมโพสิต สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ไฟฟ้าของโลก

ดร.กมลวรรณ อูปเงิน 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี)
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การจัดการจัดเผยแพร่ครั้งที่ 2 

จุดประสงค์: เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการ

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการเตรียมความพร้อมและปรับตัวรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีวัสดุที่จะเกิดขึ้น 

วัน เวลา สถานที่: วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลุ่มเป้าหมาย: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จำนวน 50 คน ผ่านทางเครือข่ายของสถาบันยาน

ยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้รับผิดชอบการจัดงาน (in-kind): อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กำหนดการสัมมนา “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า”  

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 16.00 น.

การเสวนาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ประกอบการ

ไทย ช่องว่างระหว่างไทยกับต่างประเทศ และ

แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย

ดร.นำพล มหายศนันท์ 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข 
ดร.ปิติชน กล่อมจิต 

ดร.กมลวรรณ อูปเงิน

เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร

เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.
แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบา (เหล็ก 

อะลูมีเนียม พอลิเมอร์ และคอมโพสิต) 

สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี)
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โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี พ.ศ.2561

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.
การใช้จำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการ

ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 
(ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ)

14.00 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 15.00 น.
แผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุยานยนต์ไฟฟ้า

ของประเทศไทย

ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

15.00 - 16.00 น.

การเสวนาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ประกอบ

การไทย ช่องว่างระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

และแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุของ

ประเทศไทย

ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข 

นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล

เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร

หน้า 1-D  158

โครงการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า


