
17

TPA news

J-Business Focus

March 2021 | No. 291 |

ในขณะที�รถึยนต์่ไฟัฟ้ั� (EV) กัำ�ลังใกัล้คว�มีเป็นจำริงใน

ต่ล�ดืรถึยนต์่เข้�ไปทุกัที แต่่รถึยนต์่บิันได้ื ที�เคยเป็นเรื�องสำนุกัๆ ใน 

SF (Science Fiction) ในอดืีต่เริ�มีมีีเค้�ล�งคว�มีจำริงเกิัดืขึ�นแล้ว 

นักัลงทุนอุต่สำ�ห้กัรรมีทั�วโลกัเริ�มีที�จำะจำริงจัำงกัับักั�รทำ�ให้้เกิัดืขึ�น 

จำริงในโลกันี� เริ�มีต้่นจำ�กับัริษัทที�มีีชื้�อว่� Top Flight Technology ที�

เป็น Venture Business มีีสำำ�นักัง�นให้ญ่ี่ที�บัอสำตั่น สำห้รัฐอเมีริกั� 

ซึี�งเป็นที�ยอมีรับัว่�ได้ืดืำ�เนินกั�รใกัล้คว�มีเป็นจำริง และได้ืรับัคว�มี

สำนใจำอย่�งมี�กั   นอกัจำ�กันี�ยังมีี Venture Investor ที�มี�รวมีกัันที� 

Silicon Valley สำห้รัฐอเมีริกั� บั�งบัริษัทได้ืลงทุนถึึง 1.75 ล้�นดือล-

ล่�ร์ (ปี 2015) บั�งบัริษัทก็ัมีีทุนญีี่�ปุ�นอย่้ในนั�นด้ืวย แสำดืงให้้เห็้น

ว่�รถึยนต์่บิันได้ืเป็นขอบัเขต่กั�รลงทุนท�งธุิรกิัจำที�น่�สำนใจำ บัริษัท 

Top Flight นี�ได้ืเริ�มีต้่นมี�กัว่� 20 ปีในกั�รพัฒน�เฮลิคอปเต่อร์ที�

บิันได้ืด้ืวยตั่วเองมี�กั่อน กั�รที�เครื�องสำ�มี�รถึบัินได้ืด้ืวยตั่วเอง ก็ั 

ไม่ีจำำ�เป็นต้่องมีีนักับิันที�มีีคว�มีร้้คว�มีเชี้�ยวช้�ญี่อีกัต่่อไป ทำ�ให้้กั�ร

ใช้้ประโยช้น์ของ Mobility นั�นขย�ยขอบัข่�ยกัว้�งขึ�นต่่อไป แท็กัซีี�

บิันได้ื ก็ัไม่ีต้่องเจำอกัับัปัญี่ห้�รถึติ่ดืบันถึนนต่่อไป กั�รขนย้�ยคน

ป�วยจำ�กัเกั�ะห่้�งไกัลก็ัทำ�ได้ืง่�ยขึ�น 

บัริษัทนี� ในปี 2017 ที�ผ่่�นมี� ได้ืเริ�มีทำ�กั�รบิันเครื�องขน�ดื

เล็กัที�มีีสำมีมีติ่ฐ�นเป็นรถึยนต์่บิันได้ื และประสำบัคว�มีสำำ�เร็จำ เครื�อง

ดัืงกัล่�วนี�มีีขน�ดืคว�มีย�ว 195 ซี.มี. คว�มีกัว้�ง 160 ซี.มี. และ

คว�มีส้ำง 150 ซี.มี. สำ�มี�รถึที�จำะบัรรทุกัของได้ื 15 กิัโลกัรัมี บิันได้ื

ประมี�ณ 1 ชั้�วโมีง ค�ดืว่�อีกั 4-5 ปีจำะบัรรทุกัคนได้ื 8 คน บิันได้ื

มี�กักัว่� 3 ชั้�วโมีง

มี�ด้ืว่� คว�มีแต่กัต่่�งระห้ว่�งรถึยนต์่บิันได้ืกัับัโดืรน ก็ัคือ

คว�มีสำ�มี�รถึในกั�รขนคนห้รือของที�ห้นักัๆ ได้ืห้รือไม่ี ถ้ึ�ห้�กัว่�จำะ

ใช้้ให้้ได้ืเห้มืีอนแท็กัซีี�บิันได้ื จำะต้่องเป็นกั�รขับัเคลื�อนอัต่โนมัีติ่ห้รือ

ใช้้มืีอคนขับัก็ัต้่องขับัเคลื�อนได้ืง่�ยๆ นอกัจำ�กันี� ยังไม่ีจำำ�เป็นต้่องมีี

ล�นบิันเห้มืีอนกัับัเครื�องบิัน และจำะต้่องบิันได้ืง่�ยๆ จำ�กัสำถึ�นที�ที�

มีีตึ่กัอ�ค�ร ถึนนมี�กัอีกัด้ืวย 

Venture Investor ส่ำวนมี�กั ยังจิำนต่น�กั�รถึึงกั�รขบััเคลื�อน

แบับัอัต่โนมัีติ่ แต่่ในปัจำจุำบัันกัำ�ลังของแบัต่เต่อรี�นั�นยังไม่ีเพียงพอ 

จึำงยังไม่ีสำ�มี�รถึขนของขน�ดืให้ญี่่ และห้นักัได้ื จึำงยังต้่องพัฒน�

เทคโนโลยีอีกั แนวคิดืในขณะนั�นก็ัคือ กั�รใช้้เครื�องยนต์่พร้อมีกัับั

แบัต่เต่อรี� ห้รือที�เรียกัว่� Hybrid เช่้นรถึ PRIUS ของโต่โยต้่� คือ 

เริ�มีต้่นสำต่�ร์ทด้ืวยเครื�องยนต์่จำ�กันั�นก็ัส่ำงพลังง�นไฟัฟ้ั�ไปยัง

แบัต่เต่อรี� เพื�อสำนองต่อบัคว�มีไม่ีแน่นอนที�อ�จำจำะเกิัดืขึ�นได้ื  

สำงคร�มีรถึยนต่์บิันได้ืนี� ไม่ีได้ืสิำ�นสุำดืที�ค่�ยรถึยนต่์เท่�นั�น 

ค่�ยไอทีอย่�ง Google ก็ัเข้�มี�ร่วมีลงทุนได้ื ไม่ีเพียงแต่่ใน

ส่งคุ้รามรถยนต์์บินได้� เริ�มแล�ว
คุ่้ายรถยนต์์ญ่ี่�ปุ้่�นจะม่ย้ทธ์์ศาส่ต์ร์อย่างไร
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บัริษัทที�ให้้บัริกั�ร เช้น่ บัริษัทไอทีอย่�ง Gooble ห้รือ เวเบัอร ์นั�นจำะ

มีีคว�มีสำำ�คญัี่มี�กัขึ�น นั�นคือกั�รพังทล�ยของพรี�มิีดือุต่สำ�ห้กัรรมี

แบับัดัื�งเดิืมี ที�เป็นเอกัลักัษณ์ของญีี่�ปุ�น นั�นคือ บันปล�ยพีร�มิีดืก็ั

คือผ้้่ประกัอบัรถึยนต์่อย่�งโต่โยต้่�ต่่�งๆ จำ�กันั�น ก็ัจำะมีี Tier 1 ที�

เป็นผ้้่ผ่ลิต่ชิ้�นส่ำวนที�แท้จำริง จำ�กันั�นก็ัจำะมีีระดัืบัรองไปเป็น Tier 2, 

Tier 3 ซึี�งจำะทำ�กั�รผ่ลิต่ชิ้�นส่ำวนเป็นห้ล�ยห้มืี�นชิ้�น ซึี�งจำำ�เป็นจำะต้่อง

มีีโครงสำร้�งกั�รผ่ลิต่แบับัพีร�มิีดืแบับันี� ซึี�งไม่ีเห้มี�ะสำมีอย่�งยิ�ง 

กัับัโลกัของรถึยนต์่ที�บิันได้ื 

โติโยติ�าจะบุนิได็�หรืู้อไม่ ที�พื�นที�ใกัล้สำำ�นักัง�นให้ญ่ี่โต่โยต้่� 

ที�จัำงห้วัดืไอจิำต่อนกัล�งของญีี่�ปุ�น ได้ืมีีศ้ึนย์ทดืลองของโครงกั�ร 

CARTIVATOR Project พัฒน�รถึยนต์่บิันได้ื ที�ได้ืเริ�มีมี�ห้ล�ยปี

แล้ว ทีมีง�นที�มี�รวมีกััน มีีทั�งมี�จำ�กั Denso (ผ้้่ผ่ลิต่ชิ้�นส่ำวน Tier 

1) พื�นที�นี�เต็่มีไปด้ืวยตั่วเครื�องที�แยกัสำล�ยมี�จำ�กัรถึยนต์่ทดืลอง

บิันได้ื เป็นต้่นว่� ใบัพัดืของเครื�องร่อนขน�ดืให้ญ่ี่ เครื�องทดืลองนี� 

สำ�มี�รถึบิันได้ืจำ�กัพื�นประมี�ณ 1.5 เมีต่ร กั�รลงทุนของโต่โยต้่�

เมืี�อเปรียบัเทียบักัับั Venture Business ที� Silicon Valley แล้ว ยัง

น้อยกัว่�มี�กันักัจำนน่�สำงสำ�ร เป้�ห้มี�ยนั�นอย่้ที�จำะทดืลองบัินใน

โต่เกีัยวโอลิมีปิค ปี 2020 อย่�งไรก็ัต่�มี CARTIVATOR Project 

ไม่ีได้ืเกีั�ยวข้องกัับัธุิรกิัจำของโต่โยต้่�เลย เป็นโครงกั�รที�ไม่ีเป็น

ท�งกั�รเท่�นั�น แต่่ก็ัในเครือโต่โยต้่�ได้ืร่วมีมืีอกัันลงขันถึึง 4.2 ล้�น

เยน ในระยะเวล� 3 ปี ซึี�งน้อยเกิันไปที�จำะทำ�ให้้สำำ�เร็จำได้ื

อย่�งไรก็ัต่�มี โต่โยต้่�เอง ได้ืตั่�งบัริษัท FOMM ที�เป็น EV 

Venture โดืยดืำ�เนินกั�รในประเทศึไทยเมืี�อปี 2016  นั�นคือ EV ที�วิ�ง

บันนำ��ได้ื เมืี�อได้ืมีีกั�รทดืลองวิ�ง ก็ัได้ืรับัคว�มีสำนใจำจำ�กัสืำ�อมีวลช้น

อย่�งมี�กั ดัืงนั�น แทนที�จำะเป็นรถึยนต์่บิันได้ื กัลับัได้ืพัฒน�รถึยนต์่

วิ�งบันนำ��ได้ื คว�มีย�ว 2.5 เมีต่ร กัว้�ง 1.3 เมีต่ร คว�มีส้ำง 1.6 เมีต่ร 

ผ้้่ให้ญ่ี่นั�งได้ื 4 คน โครงสำร้�งพื�นรถึเป็นแบับั Bus Tub จึำงลอยบันนำ��

ได้ื มีีใบัพัดืเทอร์โบัซ่ีอนอย่้ในภ�ยในวงล้อรถึ สำำ�ห้รับัพ�ยในนำ��ได้ื 

ค�ดืว่�จำะผ่ลิต่ได้ืจำำ�นวนมี�กัในปี 2018 ซึี�งเห้มี�ะกัับัประเทศึไทย

ห้รือประเทศึข้�งเคียงอย่�งมี�เลยเ์ซีีย ห้รืออินโดืนีเซีีย ฟิัลิปปินส์ำ ที�

มีีภ�วะนำ��ท่วมีค่อนข้�งมี�กั โดืยค�ดืว่�ใน 1 ปีจำะข�ยได้ืประมี�ณ 

1 ห้มืี�นคัน โครงกั�รนี�ถึึงแม้ีว่�จำะได้ืรับัคว�มีสำนใจำมี�กัก็ัต่�มี แต่่ก็ั

รวบัรวมีผ้้่ร่วมีลงทุนได้ืค่อนข้�งย�กั แต่่เมืี�อได้ืมีีกั�รทดืลองขับัโดืย

น�ยกัรัฐมีนต่รีของไทยมี�ร่วมีลองขับัด้ืวย จึำงได้ืรับัคว�มีสำนใจำมีี 

ผ้้่เข้�ร่วมีลงทุนเพิ�มีขึ�น และทำ�ให้้ FOMM มุ่ีงส่้ำกั�รผ่ลิต่ EV ปริมี�ณ

มี�กัในอน�คต่ (ข้อม้ีลปี 2017)

สำห้รัฐอเมีริกั�เท่�นั�น แม้ีแต่่สำโลว�เกีัยก็ัมีี Venture Investor 

ให้้คว�มีสำนใจำ โดืยตั่�งเป้�ห้มี�ยว่�ในปี 2020 นี� จำะสำ�มี�รเริ�มีต้่น

รถึยนต์่บิันได้ืที�นั�งได้ืสำองคน ซึี�งจำะเป็นร้ปทรงคล้�ยกัับัเครื�องบิัน

ขน�ดืเล็กั แต่่เวล�วิ�งบันพื�นจำะเก็ับัปีกั  โดืยมีีขน�ดืคว�มีย�ว 5.9 

เมีต่ร กัว้�ง 2.2 เมีต่ร ไม่ีได้ืเป็นแบับัขับัเคลื�อนอัต่โนมัีติ่ ยังต้่องใช้้

คนขับัอย่้ และยังต้่องใช้้ล�นบิันอีกัต่่�งห้�กั ร�ค�ประมี�ณ 140 

ล้�นเยน ห้รือประมี�ณ 45 ล้�นบั�ท ท�งด้ื�น Air Bus ยักัษ์ให้ญ่ี่

ด้ื�นเครื�องบิัน ก็ัได้ืเริ�มีโครงกั�รพัฒน�แท็กัซีี�บิันได้ื โดืยลงทุนถึึง 

150 ล้�นดือลล่�ร์ ร้ปทรงก็ัจำะคล้�ยกัับัเครื�องบิันขน�ดืเล็กั มีีคว�มี

ย�ว 6 เมีต่ร กัว้�ง 6 เมีต่ร ซึี�งสำ�มี�รถึจำอดืได้ืในพื�นที�ล�นจำอดืรถึ

สำำ�ห้รับัรถึยนต์่สำองคัน ค�ดืว่�ในปี 2020-2021 น่�จำะผ่ลิต่ได้ืจำริง 

คว�มีเคลื�อนไห้วของค่�ยรถึยนต์่ญีี่�ปุ�นนั�น กัล่�วกัันว่� ถ้ึ�

ยักัษ์ให้ญ่ี่โต่โยต้่�ไม่ีเคลื�อนไห้ว ก็ัคงไม่ีมีีใครเคลื�อนไห้วแน่ๆ ซึี�ง

ในคว�มีเป็นจำริงก็ัเป็นเช่้นนั�น ผ้้่ผ่ลิต่รถึยนต์่ของญีี่�ปุ�นนั�นถึึงแม้ีได้ื

ส่ำงทีมีง�นไปศึึกัษ�ที� Silicon Valley เพื�อศึึกัษ�เรื�องรถึยนต์่บิัน

ได้ื แต่่ก็ัยังไม่ีได้ืรับัคว�มีสำนใจำมี�กันักั ไม่ีสำ�มี�รถึถ่ึ�ยทอดืสำภ�พ

คว�มีเป็นจำริงว่� ห้�กัเปน็เช่้นนี�ไปเรื�อยๆ ญีี่�ปุ�นคงถ้ึกัทิ�งไว้เบืั�องห้ลัง

อย่�งแน่นอน ไม่ีว่�จำะเป็นโต่โยต้่� ห้รือ GM ห้รือ VW ซึี�งเป็นยักัษ์

ให้ญ่ี่วงกั�รรถึยนต์่ของโลกั ยังต้่องมุ่ีงเน้นที�กั�รเคลื�อนไปส่้ำ EV ห้รือ

เทคโนโลยีให้ม่ีแบับัไร้คนขับัมี�กักัว่� แต่่สิำ�งที�ทีมีง�นเสำนอมี�นั�น 

เป็นเรื�องอีกัไกัลในสำ�ยต่�ของผ้้่ผ่ลิต่รถึยนต์่ 

แนวท�งที�ค�ดืคะเนไว้ก็ัคือ เมืี�อรถึยนต์่ (Mobility) ไดื้

พัฒน�ไปส่้ำระบับัไฟัฟั�้แลว้ ต่่อไปกัคื็อกั�รขบััเคลื�อนอัต่โนมีติั่ โดืย

ใช้้เซ็ีนเซีอร์รับัร้้สำภ�พกั�รณโ์ดืยรอบั จำ�กันั�น AI (ปัญี่ญี่�ประดืษิฐ์) 

ก็ัจำะพิจำ�รณ�ว่�จำะเคลื�อนไห้วตั่วรถึอย่�งไร จำ�กัผ่ลนั�นก็ัจำะนำ�ไปส่้ำ

กั�รขับัเคลื�อนล้อรถึห้รือเบัรกั ดัืงนั�น กั�รไห้ลโดืยใช้้สัำญี่ญี่�ณไฟัฟ้ั� 

ก็ัจำะเห้มี�ะอย่�งยิ�งกัับั EV 

ในขณะเดีืยวกััน รถึยนต์่นั�น ก็ัจำะเปลี�ยนจำ�กัวิ�งบัน 

พื�นดิืน (2 มิีติ่) ไปส่้ำอ�กั�ศึ (3 มิีติ่) จำ�กันั�น เทคโนโลยีที�จำำ�เป็นในกั�ร 

พัฒน�ผ่ลิต่ภัณฑ์์ เพียงเทคโนโลยีที�เกีั�ยวข้องกัับัรถึยนต์่เท่�นั�นไม่ี

เพียงพอ จำะต้่องมีีกั�รควบัคุมีตั่วเครื�องขณะอย่้บันอ�กั�ศึ ห้รือ

กัลศึ�สำต่ร์กั�รบิัน ซึี�งเป็นเทคโนโลยีที�แต่กัต่่�งกัันไปเลย นอกัจำ�กันี� 

เมืี�อเปลี�ยนเป็นระบับัไฟัฟ้ั�แล้ว สิำ�งที�มีองข้�มีไม่ีได้ืคือ กั�รทำ�ให้้

กั�รผ่ลิต่มีีคว�มีง่�ย ห้มี�ยคว�มีว่� เมืี�อต้่องขับัเคลื�อนด้ืวยไฟัฟ้ั�

แล้ว จำำ�นวนชิ้�นส่ำวนที�จำำ�เป็นสำำ�ห้รับักั�รผ่ลิต่เมืี�อเปรียบัเทียบักัับั

ระบับักั�รเผ่�ไห้ม้ีภ�ยในแล้ว จำะลดืลงอย่�งมี�กั จำะทำ�ให้้คุณค่�

ที�เป็นเอกัลักัษณ์ของกั�รผ่ลิต่ของญีี่�ปุ�นจำะห้�ยไป ในขณะเดืยีวกััน 




