Prevents skidding, saves lives.

ESP® from Bosch.
www.Bosch-ESP.com

Introduced in 1995, the ESP® Electronic Stability Program
has increased road safety considerably, since it helps you
keep control of your vehicle in dangerous situations.
Independent studies show that 80% of car accidents
caused by skidding could be prevented if all cars were
equipped with ESP®.
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วัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Automotive Navigator Magazine
ทุกท่าน เราเข้าสู่ปี 2561 อย่างเป็นทางการ และถือเป็นปีที่ดี
อีกปีหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ จากนโยบาย
ของภาครัฐในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ที่เน้นความเป็น 4.0 มีการสนับสนุน
มาตรการและนโยบายด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม จากจุดนั้นเอง
เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้เห็นแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
ยานยนต์
ในช่วงปี 2560 ทีผ่ า่ นมา เราได้เห็นการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้
ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ไทย ในหลายๆ มิติ หนึ่งในนั้น คือ
นโยบายการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของไทย ทีม่ คี า่ ยรถยนต์ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าจาก
BOI จ�ำนวน 8 ค่าย แล้วในขณะนี้ นับเป็นสัญญาณทีด่ ขี องอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ที่ มี ก ารปรั บ ตัว และเสริมสร้างความเชื่อ มั่น ให้กับ ทั้ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การให้ความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับยานยนต์ไฟฟ้า ทีก่ ำ� ลังจะมีบทบาทส�ำคัญในชีวติ

ของเราในอนาคต นับเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันยานยนต์ที่กำ� ลัง
เตรียมความพร้อม ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกมิติ
ส�ำหรับนิตยสารฉบับนี้ เรายังอยู่ในเรื่องราวของ 4.0 ที่จะเน้น
ไปด้านมุมมองของอาเซียน โดย ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง สภาวะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 3/2560 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไ ทย ปี 2560 (มกราคม-กันยายน) และบทความเรื่ อ ง
การจัดการความเสีย่ งและโอกาสตามแนวทางของอุตสาหกรรมยานยนต์
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ นจะได้รบั ความรู้ ควบคูไ่ ปกับความบันเทิง
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Institute (TAI), these are our roles and we are now preparing for
readiness under Electric Vehicle Technology and Innovation
Learning Center along with automotive industry development in all
aspects.

reetings to all reader of Automotive Navigator Magazine!
We now enter to the year of 2018. This is another pleasant
year of Thai automotive industry from government’s policy
during past 2 years which focuses on Industry 4.0. There are supporting
measures and policies that support Thailand to become a country
with economy and industry driven by innovation. From this point,
we have seen gradually changes and tendency of Thai industries;
especially, automotive industry.
In 2017, there were improvements of Thai automotive industry
in many dimensions. One of them was Thai Electric Vehicle (EV)
industry development supporting policy which 8 automotive
manufacturers had applied for investment promotion from BOI.
This is positive sign of automotive industry that has improvement
and assurance for both operator and consumer; including passing
on knowledge and understanding of EV. For Thailand Automotive
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สวัสดีครับ

For this issue, we still present articles related to Industry 4.0
and emphasize on ASEAN’s perception by Prof. Dr. Prapat
Thepchatree, Director - Center for ASEAN Studies, Thammasat
University together with Overview of Thai Automotive Industry as
of Q3/2017, Overview of Thai Automotive Industry as of 2017
(Jan-Sep) and Risk & Opportunity Assessment for Automotive
Industries. I hope you would receive valuable and informative
knowledge from this issue. Enjoy your reading.

The Flexible
Factory

ComauFlex: Rethinking the concept of the manufacturing plant.
Comau’s new operational philosophy optimizes the layout
of the work areas with a modular approach that increases
productivity, lowers operating costs and streamlines the
introduction of future models.

www.comau.com

Overview of Thai Automotive
Industry as of 2017 (Jan-Sep)
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ปี 2560 (มกราคม-กันยายน)

ภาพ

ร ว ม ข อ ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยานยนต์ในเดือน
มกราคม-กันยายน 2560 พบว่า มีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์รวม 1,477,744 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.07 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
และมีปริมาณการจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศ
รวม 620,715 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เนือ่ งจากราคา
สินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยางพารา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ในด้านการส่งออก พบว่า
มีปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 849,928 คัน
ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 การส่งออกขยายตัวดีขึ้น เนื่องจาก
การส่ ง ออกรถกระบะเพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บทุ ก ตลาด
โดยเฉพาะตลาดตะวั น ออกกลางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เป็นเดือนแรก ยกเว้นตลาดเอเชีย และตลาด
อเมริการกลางและอเมริกาใต้
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ส� ำ หรั บ การผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ มี
การผลิตรถจักรยานยนต์สำ� เร็จรูป (CBU) จ�ำนวน
1,546,252 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 เมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2559 และมี ป ริ ม าณ
จ� ำ หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ ใ นประเทศรวม
1,235,081 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 (ข้อมูล ม.ค.-ส.ค.)
เมื่อ เปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2559
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์
(CBU และ CKD) มีจ�ำนวน 622,321 คัน ลดลง
ร้อยละ 5 โดยจ�ำแนกเป็น CBU จ�ำนวน 269,115 คัน
และ CKD จ�ำนวน 353,206 ชุด

The

total production number of
motor vehicle is 1,477,744
units or increasing 0.07%
from last year in the same period and the total
domestic sale number of motor vehicle is
620,715 units or increasing 12%. These are
caused from the increasing price of agriculture
products; especially, rubber and number of tourist.
The total export number of motor vehicle is
849,928 or decreasing 6% from last year in

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI

the same period. Export is growing well because
of the increasing export number of pick-up
truck in most markets; especially, the Middle
East (the first month of increasing). This is
except Asia, Central America and South
America.
The total production number of motorcycle
(CBU) is 1,546,252 units or increasing 14%
from last year in the same period. The total
domestic sale number is 1,235,081 units or
increasing 3% (Jan-Aug) for last year in the
same period. The total export number; including
CBU and CKD, is 622,321 units or decreasing
5% (269,115 units for CBU and 353,206 set
for CKD).

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นการ
ส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ มีมูลค่า
205,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยจ�ำแนก
เป็ น ชิ้ นส่ ว นและอุ ปกรณ์ 147,669 ล้านบาท
เครื่องยนต์ 26,622 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่
26,335 ล้านบาท แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิ้นงาน 1,913 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 372
ล้านบาท
สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์
(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
เดือนมกราคม-กันยายน 2560 มีมูลค่าการส่ง
ออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น
28,709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 จ�ำแนกเป็นการส่งออก
รถยนต์ 12,929 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
7 รถจักรยานยนต์มลู ค่า 1,126 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า
14,654 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
โดยจ� ำ แนกเป็ น ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
รถจักรยานยนต์ 14,259 และ 395 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล�ำดับ

ด้านการน�ำเข้า มีมูลค่าน�ำเข้ายานยนต์
และชิน้ ส่วนยานยนต์ 13,355 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี 2559
โดยน�ำเข้ารถยนต์ 928 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 18 รถจักรยานยนต์ 176 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า
12,251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9
โดยจ�ำแนกเป็นชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11,840 และ 411 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ
ดังนัน้ ดุลการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�ำ เข้า 15,354 ล้า นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
Based on data from manufacturer and
assembly, the total export number of auto
parts is 205,911 MTHB or increasing 6%. It is
categorized as 147,669 MTHB for auto parts,
26,622 MTHB for engine, 26,335 MTHB for
spare part, 1,913 MTHB for JIG&DIE and 372 MTHB
for others.

parts is 28,709 MUSD or increasing 4% from
last year in the same period. It is categorized
as 12,929 MUSD for motor vehicle (decreasing
7%), 1,126 MUSD for motorcycle (increasing
30%) and 14,654 MUSD for auto parts
(increasing 15%), which include 14,259 MUSD
for motor vehicle parts and 395 MUSD for
motorcycle parts.
The total import value of automotive
and auto parts is 13,355 MUSD or increasing
7% from last year in the same period. It is
categorized as 928 MUSD for motor vehicle
or decreasing 18%, 176 MUSD for motorcycle
or increasing 33% and 12,251 MUSD for auto
parts or increasing 9%, which include 11,840
MUSD for motor vehicle parts and 411 MUSD
for motorcycle parts.
As a result, the trade balance of
automotive industry as of Jan-Sep 2017 is
surplus and export value is greater than
import value for 15,354 MUSD, 3% increased.

According to data of Department of
Trade Negotiations (DTN) as of Jan-Sep 2017,
the total export value of automotive and auto
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์
เดือนมกราคม-กันยายน 2560
1. รถยนต์
ในเดือนกันยายน 2560 พบว่าจ�ำนวนรถยนต์ทงั้ หมดทีผ่ ลิตได้ มีทงั้ สิน้
190,272 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
เป็นผลมาจากการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน เพือ่ ส่งออกมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
และผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ 20% โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์
รวม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ทั้งสิ้น 1,477,744 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยจ�ำแนกเป็น รถยนต์นั่ง ลดลง
ร้อยละ 1.4 รถกระบะ 1 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV)
ลดลงร้อยละ 15 และรถบัสและรถโดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยคาดการณ์
เดือนตุลาคม จะมีปริมาณการผลิตรถยนต์จ�ำนวน 179,544 คัน (รูปที่ 1)

Automotive Industry Condition
as of Jan-Sep 2017
1.Motor vehicle
In September 2017, it reveals that the total production number of motor
vehicle is 190,272 units or increasing 7%. It is a result from increasing
volume of 1-ton pick-up truck production for export and increasing 20%
of sale number. The total production number of motor vehicle for 9 months
(Jan-Sep) is 1,477,744 units or increasing 0.07%. It is categorized as
passenger car (decreasing 1.4%), 1-ton pick-up truck (increasing 4%),
PPV (decreasing 15%) and bus & truck (increasing 8%). It is forecasted
that the total production number of motor vehicle will be 179,544 units
in October (as shown in Picture 1).

Picture 1 Total Production Number of Motor Vehicle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017
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Picture 2 Total Domestic Sale Number of Motor Vehicle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017

ด้านปริมาณการจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศ เดือนกันยายน 2560 มี
จ�ำนวน 77,592 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกับปีก่อน ร้อยละ 14 เป็นการเพิ่ม
ขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นโดย
เฉพาะยางพารา นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว รวม
ทัง้ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล และมีปริมาณการจ�ำหน่ายรถยนต์
ในประเทศรวม 9 เดือน มีจ�ำนวน 620,715 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดย
รถยนต์นั่งเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 17 รถกระบะ 1 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) ลดลงร้อยละ 10 และรถบัสและรถโดยสาร
ลดลงร้อยละ 4 โดยคาดการณ์เดือนตุลาคม จะมีปริมาณการจ�ำหน่ายรถยนต์
จ�ำนวน 75,028 คัน (รูปที่ 2)

The total domestic sale number of motor vehicle is 77,592 units
or increasing 14% in September. This is the 9th consecutive month of
increasing because the increasing price of agriculture product; especially,
rubber and escalating number of inbound tourist. Thus, the export is
increased and private sector investment is recovery as well as the
government’s acceleration of budget disbursement. The total sale number
of motor vehicle is 620,715 units for 9 months or increasing 12%. The
highest increasing rate of sale number is passenger car at 17% followed
by 1-ton pick-up truck with increasing rate at 10%. On the other hand,
both sale numbers of PPV and bus & truck are decreased at 10% and
4%, respectively. It is forecasted that the total sale number of motor
vehicle in October will be 75,028 units (as shown in Picture 2).

9

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

Picture 3 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of Jan-Sep of 2016 and 2017

Picture 4 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of Jan-Sep of 2016 and 2017 by region

การส่งออกรถยนต์ในเดือน ก.ย. 2560 มีจำ� นวน 120,654 คัน เพิม่ ขึน้
จากช่วงเดียวกับปีกอ่ น ร้อยละ 17 สูงสุดในรอบ 24 เดือน เนือ่ งจากการส่งออก
รถกระบะเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น
เป็นเดือนแรก ยกเว้นตลาดเอเชีย และตลาดอเมริการกลางและอเมริกาใต้
และมีปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ทัง้ สิน้ 849,982 คัน
ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยการส่งออกรถยนต์ทกุ ประเภท
ลดลง โดยเฉพาะรถยนต์ประเภท PPV ส่งออกลดลงมากที่สุด ร้อยละ 14
รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง ลดลงร้อยละ 9 โดยคาดการณ์เดือนตุลาคม จะมี
ปริมาณการส่งออกรถยนต์จ�ำนวน 96,680 คัน (รูปที่ 3)
10

The total export number of motor vehicle as of September 2017
is 120,654 units or increasing 17%. This is the highest increasing rate in
24 months because of the increasing export number of pick-up truck in
almost markets. In the Middle East market, this is the first month of increasing
export number. However, the export number of motor vehicle in Asia,
Central America and South America markets is decreased. The total
export number (as of Jan-Sep) is 849,982 units or decreasing 6%. This
decreasing includes all types of motor vehicle. The highest decreasing
rate is PPV at 14% followed by passenger car at 9%. It is forecasted
that the total export number in October will be 96,680 units (as shown
in Picture 3).

โดยตลาดส่งออกหลัก ภูมิภาคที่มีอัตรา
การส่งออกเพิม่ มากขึน้ ทีส่ ดุ ได้แก่ อเมริกาเหนือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 โดยรถยนต์ทกุ ประเภท (Pick up,
PPV และรถยนต์นั่ง) ที่มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น
รองลงมา ได้แก่ โอเชียเนีย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 โดย
รถยนต์ทกุ ประเภท Pick up, PPV ทีม่ กี ารส่งออก
เพิม่ มากขึน้ รองลงมา ได้แก่ โอเชียเนีย เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8 โดยรถยนต์ประเภท Pick up และ PPV
ทีม่ กี ารส่งออกเพิม่ มากขึน้ ส�ำหรับ ตะวันออกกลาง
ยังคงส่งออกลดลงมากทีส่ ดุ ร้อยละ 38 เนือ่ งจาก
เศรษฐกิจภายในภูมภิ าคยังไม่ดี และราคาน�ำ้ มัน
ที่ปรับตัวลดลง รองลงมา ได้แก่ อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ ลดลงร้อยละ 11 (รูปที่ 4)
สำ�หรับแอฟริกาใต้ เป็นอีกภูมิภาคที่มา
ทดแทนตลาดตะวันออกกลางที่กำ�ลังหดตัว มี
ความพร้อมของทรัพยากร มีที่ดินอุดมสมบูรณ์
มีความง่ายในการเริ่มทำ�ธุรกิจ และเปิดกว้าง
สำ�หรับการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมี
ศักยภาพทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
ประมง รวมถึงการเป็นฐานการผลิตของบริษัท
ยานยนต์หลายรายเพื่อส่งไปจำ�หน่ายในยุโรป
และประเทศ อื่นๆ ใกล้เคียง จึงเหมาะต่อการ
ลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ส่วนมูลค่าการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูล
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 2)
มีมลู ค่าการส่งออกทัง้ สิน้ 12,929 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 7
โดยรถยนต์ ที่ มี ก ารส่ ง ออกมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
รถยนต์นงั่ มูลค่า 7,778 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 13 รองลงมา
คือ รถโดยสาร รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน มีมลู ค่า
การส่งออก 5,149 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 5
ในด้านการน�ำเข้ารถยนต์ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.)
จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พบว่ามีมลู ค่าการน�ำเข้า 928 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มีอัตราการน�ำเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
2559 ร้อยละ 22 โดยรถยนต์ที่น�ำเข้ามากที่สุด
ได้แก่ รถยนต์นงั่ มีมลู ค่า 563 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 22
ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 365
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
2559 ร้อยละ 10
The highest increasing rate is North
America market at 18% in all types of motor
vehicle (pick-up, PPV and passenger car) followed

by Oceania at 8% for pick-up and PPV. On
the other hand, the highest decreasing export
rate is the Middle East market at 38% due to
slow economy and decreasing of oil price
followed by Central America and South America
markets at 11% (as shown in Picture 4).
South Africa market is substitute the
Middle East that is slowing down because it
has adequate resource and ease of starting a
business. It welcomes foreign investor and
has ability in agriculture and fishery product
processing. It is a manufacturing base of many
automotive manufacturers for export to Europe
and other countries nearby. Thus, it is a right
place for investment in business of auto parts
production.
Based on data from DTN (as shown in
Table 2), the total export value is 12,929
MUSD or decreasing 7% from last year in the
same period. The highest export value is
passenger car for 7,778 MUSD; 13% decreased,
followed by bus, truck and 1-ton pick-up truck
with value at 5,149 MUSD or increasing 5%.
According to data from DTN (Jan-Sep
2017), the total import value is 928 MUSD or
decreasing 22%. The highest import value is
passenger car for 563 MUSD; 22% decreased.
The import value of commercial vehicle and
truck is 365 MUSD or 10% decreased.
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Picture 5 Total Production Number of Motorcycle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017

2. รถจักรยานยนต์
ในเดือนกันยายน 2560 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน
172,085 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และมี
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์รวม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,546,252 คัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการ
ผลิตรถจักรยานยนต์จำ� แนกรายประเภท พบว่า มีการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
Commuter เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 และรถจักรยานยนต์แบบ Sport เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7
โดยคาดการณ์เดือนตุลาคม จะมีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์จำ� นวน 175,585 คัน
(รูปที่ 5)

2. Motorcycle
In September 2017, the total production number of motorcycle is
172,085 units or increasing 1% from last year in the same period. The total
production number throughout 9 months (Jan-Sep) is 1,546,252 units or
increasing 14%. The total production numbers of commuter and sport are
increased 16% and 7%, respectively. It is forecasted that the total production
number will be 175,585 units in October (as shown in Picture 5).
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ตลาดรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม 2560 มีปริมาณจ�ำหน่าย 147,913 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และมีปริมาณจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์รวม 8
เดือน (ม.ค.-ส.ค.) จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,235,081 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 โดยผู้น�ำตลาดรถจักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 78 รองลง
มา คือ ยามาฮ่า ร้อยละ 16 และซูซูกิ ร้อยละ 1 ตามล�ำดับ (ข้อมูลเดือน ก.ย. ล่าช้าเนื่องจาก
มีการปรับปรุงระบบจากกรมขนส่งทางบก) โดยคาดการณ์เดือนกันยายน จะมีปริมาณการ
จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์จ�ำนวน 146,926 คัน (รูปที่ 6)
In August, the total sale number of motorcycle is 147,913 units or increasing 7%.
Throughout 8 months (Jan-Aug), there were 1,235,081 units of motorcycle sold or increasing 3%. Honda is still the leader of this market and takes 78% of the market share
followed by Yamaha (16%) and Suzuki (1%). Though data of September is not completed,
it is forecasted that the total sale number of motorcycle will be 146,926 units (as shown
in Picture 6).

Picture 6 Total Domestic Sale Number of Motorcycle as of Sep-Aug of 2016 and 2017
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Picture 7 Total Export Number of Thai Motorcycle as of Jan-Sep of 2016 and 2017

การส่งออกรถจักรยานยนต์ (รวม CBU และ
CKD) ในเดือนกันยายน 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
58,899 คัน ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 และมีปริมาณการส่งออก
รถจักรยานยนต์รวม 9 เดือน (รวม CBU และ CKD)
จ�ำนวน 622,321 คัน โดยจ�ำแนกเป็นการส่งออก
CBU เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และการส่งออก CKD
ลดลงร้อยละ 20 (รูปที่ 7) ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลการส่งออก
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2560
(ม.ค.-ก.ย.) (ตารางที่ 2) มีมูลค่าการส่งออก
รถจักรยานยนต์ 1,126 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้
ร้ อ ยละ 30 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับช่ว งเดียวกัน
ของปีก่อน โดยคาดการณ์เดือนตุลาคม จะมี
ปริ มาณการส่ งออกรถจั ก รยานยนต์ จ� ำ นวน
79,999 คัน

3. ชิ้นส่วนยานยนต์
การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 1) มีมูลค่าทั้งสิ้น
205,911 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี
2559 ร้อยละ 6 แม่พมิ พ์และอุปกรณ์ยดึ จับชิน้ งาน
มีมูลค่าการส่งออก 1,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
มากที่สุด ร้อยละ 38 โดยชิ้นส่วนอื่นๆ มีมูลค่า
การส่งออก 372 ล้านบาท ลดลงมากทีส่ ดุ ร้อยละ 45
In September 2017, the total export
number of motorcycle; including CBU and
CKD, is 58,899 units or decreasing 5% while
the total export number of 9 months is
622,321 units which export numbers of CBU is
increased 27% and CKD is decreased 20%
(as shown in Picture 7). According to DTN
data (Jan-Sep) (as shown in Table 2), the total

export value of motorcycle is 1,126 MUSD or
increasing 30% from last year in the same
period. It is forecasted that the total export
number of motorcycle will be 79,999 units in
October.

3. Auto parts
Based on data from automotive
manufacturer and assembly, the export value
of auto parts is 205,911 MTHB or increasing
6% from last year in the same period. The
highest increasing rate is JIG & DIE for 38%
with value at 1,913 MTHB while the highest
decreasing rate is others for 45% with value
at 372 MTHB.

Table 1 Total Export Value of Auto Parts by Thai Manufacturer and Assembly as of 2012 – 2017 by Type
Unit(s) : MTHB
Item
Engine
Spare part
JIG & DIE
OEM & Parts
Others
Total

2012
26,991.95
20,116.53
1,720.91
168,541.97
2,310.29
219,681.65

Source : Automotive Intelligence Unit
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2013
28,353.85
19,715.26
2,636.44
190,386.45
947.49
242,039.49

2014

2015

2016

31,590.48
32,481.69
43,717.87
22,134.71
23,468.51
29,316.06
2,433.29
2,990.69
1,634.20
195,863.84 188,761.24
184,544.16
1,642.76
1,177.43
802.00
253,665.08 248,879.56 260,014.29

2016

2017

Jan-Sep

Jan-Sep

34,318.02
21,611.56
1,391.06
135,555.48
676.93
193,553.05

29,621.92
26,335.22
1,913.23
147,668.50
371.86
205,910.73

% Change
-13.68%
21.86%
37.54%
8.94%
-45.07%
6.38%

ทั้งนี้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของ
ไทยในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 2) มีมูลค่า
การส่งออกรวมทัง้ สิน้ 14,654 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 25589 ร้อยละ 15
โดยจ�ำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 14,259
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และการส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว น
รถจักรยานยนต์ มูลค่า 395 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 6,084
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในด้านการน�ำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 2) มีมูลค่า
12,251 ล้ า นเหรี ย ญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่ว ง
เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 9 โดยจ�ำแนกเป็น
ชิน้ ส่วนรถยนต์มลู ค่า 11,840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์มลู ค่า 411 ล้านเหรียญ
สหรั ฐฯ โดยชิ้ นส่ ว นรถยนต์น� ำ เข้าที่มีมูล ค่า
มากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
รวมทัง้ โครงรถและตัวถังมูลค่า 7,211 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

4. ดุลการค้าต่างประเทศ
ดุลการส่งออกและน�ำเข้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 15,354 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่ว งเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 14,979
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 (ตารางที่ 2)
According to data from DTN (Jan-Sep
2017) as shown in Table 2, the total export
value of auto parts is 14,654 MUSD or
increasing 15% from last year in the same period
which 14,259 MUSD for motor vehicle parts
and 395 MUSD for motorcycle parts. The
highest export value is other parts & accessories
for motor vehicle with value at 6,084 MUSD.

Based on data of DTN (as shown in
Table 2), the total import value of auto parts
(Jan-Sep 2017) is 12,251 MUSD or increasing
9% which 11,840 MUSD for motor vehicle
parts and 411 MUSD for motorcycle parts. The
highest import value is parts & accessories
including chassis & bodies with value at
7,211 MUSD.

4. Trade Balance
The trade balance as of Jan-Sep 2017
is surplus with value at 15,354 MUSD or
increasing 3% from last year in the same
period which is 14,979 MUSD in the last year
(as shown in Table 2).
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Table 2 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2014 – 2017
Value : MUSD

Code

Items
Export: Automotive & Auto Parts (1-3)

2014

2015

2016

2016
Jan-Sep

% of Growth Rate

2017
Jan-Sep

35,039.58 35,285.73 36,502.23 27,515.65 28,708.86

2016

2017
Jan-Sep

3.45

4.34

321010100

(1.1) Passenger car

6,001.72

9,180.05

11,618.22

8,924.07

7,778.24

26.56

-12.84

321010300

(1.2) Bus, Truck, 1 ton pick-up truck

10,294.57

8,179.87

6,480.01

4,925.74

5,148.76

-20.78

4.53

321010200

(1.3) Van

402.62

225.88

13.48

10.04

2.29

-94.03

-77.22

16,698.91 17,585.80 18,111.71 13,859.85 12,929.29

2.99

-6.71

(1) Total No. of Export Vehicle

321020100

(2.1) Motorcycle

321020201

(2.2) CKD for motorcycle
(2) Total No. of Export Motorcycle

1,063.14

1,100.87

1,084.61

774.85

996.22

-1.48

28.57

118.89

87.90

124.92

91.61

129.62

42.11

41.49

1,182.03

1,188.78

1,209.53

866.46

1,125.85

1.75

29.94

3,386.63

3,176.37

3,655.31

2,784.57

3,229.33

15.08

15.97

328.56

327.88

317.72

236.08

262.12

-3.10

11.03

400.26

325.52

340.24

248.82

279.36

4.52

12.28

435.70

487.34

499.35

370.07

371.66

2.46

0.43

321010404

(3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion
piston engines & parts thereof
(3.2) Transmission shafts & cranks
(3.3) Electrical equipment for spark-ignition
internal combustion engines & parts thereof
(3.4) Ignition wiring sets used in vehicles

303160000

(3.5) Electric accumulators & parts thereof

913.65

652.68

545.64

390.46

529.70

-16.40

35.66

317010000

(3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber

3,697.74

3,637.25

3,750.32

2,780.15

3,386.75

3.11

21.82

336030000

(3.7) Safety glass & glass mirrors

191.50

161.75

165.37

121.19

115.40

2.23

-4.77

321010405

(3.8) Other parts & accessories for motor vehicles

7,208.20

7,237.57

7,422.03

5,499.28

6,084.44

2.55

10.64

321020202

(3.9) Other parts & accessories for motorcycle

596.39

504.79

485.02

358.73

394.95

-3.92

10.10

17,158.64 16,511.16 17,180.99 12,789.34 14,653.72

4.06

14.58

321040000
343100000
321050000

(3) Total Number of Export Auto Parts
Code

Items
Import: Automotive & Auto Parts (1-3)

501000000

(1.1) Passenger car

502010000

(1.2) Bus & Truck

(1) Total No. of Import Vehicle
505000000 (2) Motorcycle

2014

2015

2016

2016
2017
Jan - Jun Jan - Jun

15,792.97 16,007.59 17,017.06 12,536.23 13,354.82

2016

2017
Jan-Jun

6.31

6.53

1,209.45

929.85

926.71

718.28

562.54

-0.34

-21.68

493.36

391.35

538.89

407.50

365.38

37.70

-10.34

1,702.80
148.65

1,321.20
214.21

1,465.60
180.51

1,125.78
132.26

927.91
175.72

10.93
-15.73

-17.58
32.86

204030100

(3.1) Engine, Transmission shaft's & Other parts

4,355.42

3,931.80

4,230.23

3,085.22

3,323.72

7.59

7.73

504020000

(3.2) Parts & accessories including chassis & bodies

7,515.62

8,487.94

8,998.37

6,582.04

7,211.23

6.01

9.56

504010000

(3.3) Tyres

407.34

403.75

416.92

315.36

322.70

3.26

2.33

504030000

(3.4) Other parts & accessories

1,138.65

1,114.10

1,188.26

887.79

982.31

6.66

10.65

507000000

(3.5) Parts & accessories of motorcycles and bycycles

524.49

534.59

537.16

407.78

411.22

0.48

0.84

(3) Total Number of Import Auto parts

13,941.51 14,472.18 15,370.95 11,278.19 12,251.18

6.21

8.63

Export - Import

19,246.61 19,278.14 19,485.18 14,979.42 15,354.04

0.16

2.50

Source : Cooperation of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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ความเคลือ่ นไหวอุตสาหกรรม
ยานยนต์โลก
• เวียดนามผลิตรถยนต์ขาย
เวียดนามเตรียมเลือ่ นชัน้ จากการรับจ้างผลิต
เป็นประเทศผลิตรถยนต์จ�ำหน่ายเต็มรูปแบบ
วางแผนส่งประเดิมตลาดอาเซียนและเอเชีย
ในอีก 2 ปี ค่ายรับจ้างผลิตยานยนต์รายใหญ่
ของเวี ย ดนาม ได้ แ ก่ บริ ษั ท Truong Hai
Automobile หรือ Thaco ก่อตั้งเมื่อปี 1997
รับผลิตให้ Mazda, Hyundai, Peugeot, Kia
และ Foton (บริ ษั ทจี น ) ส่ว นผู้ประกอบการ
ที่ ว างแผนผลิ ต เอง ได้แ ก่ Vingroup บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่ สุดของเวียดนาม โดย
ตั้งบริษัท VinFast ขึ้นมาด�ำเนินธุรกิจยานยนต์
โดยเฉพาะ VinFast ตัง้ โรงงานผลิตในเขตเศรษฐกิจ
Dinh Vu-Cat Hai Eco nomic Zone ของจังหวัด
ไฮฟอง เมืองท่าส�ำคัญทางภาคเหนือเวียดนาม
ท�ำพิธีเปิดด�ำเนินการก่อ สร้างโรงงานเฟสแรก
เมื่อวันเสาร์ (2 ก.ย.) ที่ผ่านมา ใช้เงินลงทุน
1,000-1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (33,200-50,000
ล้านบาท)

รถยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มันเบนซินและดีเซล และส่งเสริม
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น โทรทัศน์ซีซีทีวี
รายงานว่า ซิน กัว๋ ปิน รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
อุต สาหกรรมและสารสนเทศ กล่า วระหว่า ง
การประชุมเมือ่ สุดสัปดาห์ทผี่ า่ นมาทีเ่ มืองเทียนจิน
ว่า ทางกระทรวงเริม่ วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนีแ้ ล้ว
และก�ำลังพิจารณาถึงกรอบเวลาที่เหมะสมที่
จะห้ามจ�ำหน่ายรถยนต์ใช้นำ�้ มันในจีน ซึง่ มาตรการ
ดังกล่าวจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
อย่างมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็น
แรงผลักดันที่ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิ ต รถยนต์ ใ นจี น และบริ ษั ท ผลิ ต รถยนต์
ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้รถยนต์แบบเดิมให้
ประหยัดน�ำ้ มันมากขึน้ รวมถึงพัฒนารถยนต์ทใี่ ช้
พลังงานใหม่ แต่ซินไม่ได้เปิดเผยว่าจีนจะเริ่ม
ห้ามขายรถยนต์ใช้น�้ำมันในปีใด โดยก่อนหน้านี้
สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสประกาศแผนที่
จะห้ามขายรถยนต์ และรถตู้ที่ใช้น�้ำมันภายใน
ปี 2583
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยโพสต์
วันที่ 12 กันยายน 2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โลกวันนี้
วันที่ 8 กันยายน 2560

World Automotive
Industry Movement

• จีนจ่อแบนรถใช้นำ�้ มัน ส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้า

• Vietnam ready for automotive
production

รถยนต์ไฟฟ้าบีวายดีกำ� ลังชาร์ตแบตเตอรี่
ในกรุงปักกิง่ จีนเตรียมประกาศแผนสัง่ ห้ามขาย

Vietnam is transforming from production
to order to automotive production for sale and
plans for ASEAN and ASIA markets in the

next 2 years. The leading production to order
company of Vietnam is Truong Hai Automobile
or Thaco; established in 1997. It is production
to order for Mazda, Hyundai, Peugeot, Kia and
Foton while Vingroup plans for its own
manufacturing. Vingroup is the largest property
asset company of Vietnam which established
VinFast to operate automotive business. VinFast
has manufacturing plant at Dinh Vu-Cat Hai
Economic Zone; Northern seaport of Vietnam.
It had grand opening for the 1 phrase on
September 2nd, 2017 with investment value at
1,000 – 1,500 MUSD (33,200 – 50,000 MTHB).

Source : Daily World Today Newspaper,
September 8th, 2017

• China is preparing to ban
gasoline car and promotes EV
China is preparing to ban gasoline car
(both benzene and diesel) and promotes
more Electric Vehicle (EV) production. Minister
of Industry and Information revealed that this
measure had been considered and in the
process of setting the timeframe. It would
change significantly for environment and drive
automotive production industry development
in China. Car maker should have improvement
to increase the economy of vehicle; including,
more alternative fuel vehicle development.
Nevertheless, he did not reveal when this
measure would be effective. Formerly, U.K.
and France had declared not to sell gasoline
car and van within 2040.

Source : Thai Post Online Newspaper,
September 12th, 2017
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• China aims to use ethanol
Beijing – Chinese government launches
an extension policy for using ethanol in automobile,
nationwide, within 2019 in order to support
ethanol domestic production industry. Though,
China is the largest automotive market, biofuel
is used only 1%. China aims to reduce global
warming and use over production amount of
corn for producing ethanol for more than 200
million tonnes per year.

Source : Thairath Online Newspaper,
September 14th, 2017

• Mazda will terminate
gasoline car production in
2035 and plans for HEV.
Nissan aims to launch 12
models of EV; reaching 40%
of the market
• จีนมุ่งใช้เอธานอล
ปักกิ่ง-รัฐบาลจีนประกาศนโยบายขยาย
การใช้เชื้อเพลิงเอธานอลส�ำหรับยานยนต์ทั่ว
ประเทศภายในปี 2563 หวังสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง เอธานอลภายในประเทศ
เนื่องจากจีนยังใช้เชื้อเพลิงชีวมวลน้อยเพียง 1
เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆ ที่ตลาดรถยนต์จีนถือว่าใหญ่
ทีส่ ดุ ของโลก อีกทัง้ เป้าหมายของจีนคือการช่วย
ลดสภาวะโลกร้อน ขณะที่จีนมีปริมาณข้าวโพด
ส่วนเกินทีจ่ ะใช้ผลิตเอธานอลได้มากเฉลีย่ ปีละกว่า
200 ล้านตัน
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ
วันที่ 14 กันยายน 2560

• 'มาสด้า' ยุติรถใช้น�้ำมัน 2035
ปรับแผนมุ่งรถไฟฟ้า-ไฮบริด ด้าน
นิสสันเล็งออกรถอีวี 12 รุ่นดัน
สัดส่วนแตะ 40%
ค่ายรถญี่ปุ่นทยอยปรับแผนใหญ่มุ่งสู่ยุค
รถยนต์ไฟฟ้า มาสด้าขอ 18 ปี ปิดฉากรถน�้ำมัน
ส� ำ นั ก ข่ า วเกี ย วโดรายงานอ้ า งแหล่ ง ข่ า วว่ า
บริษทั มาสด้า มอเตอร์ จะยกเลิกการผลิตรถยนต์
เครื่องสันดาป โดยหันมาผลิตรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า (อีวี) และรถเครื่องยนต์ไฮบริดทั้งหมด
ภายในปี 2035 ซึ่งนับเป็นค่ายรถญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่
รายแรกที่ตั้งเป้าหมายดังกล่าว เพื่อรับกับการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะในยุโรป
ที่ ป รั บ กฎเพิ่ ม ความเข้ ม งวดด้ า นการปล่ อ ย
มลพิษมากขึ้น รายงานระบุว่า มาสด้ายังไม่มี
การผลิ ต รถยนต์ อี วี แ ละรถยนต์ ไ ฮบริ ด แบบ
เสียบปลั๊ก โดยมีเพียงรถไฮบริดแบบเดิมที่ใช้
18

แบตเตอรี่ และรถยนต์เครื่องสันดาปที่ใช้น�้ำมัน
แต่เมื่อเดือนที่แล้ว มาสด้าได้ประกาศความร่วม
มือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เพื่อร่วมกัน
พั ฒ นารถอี วี แ ละเปิ ด โรงงานผลิ ต แห่ ง ใหม่
ในสหรัฐ โดยมาสด้าคาดว่าจะสามารถเปิดตัว
รถอีวีได้ครั้งแรกในสหรัฐ ภายในปี 2019
ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์
วันที่ 18 กันยายน 2560

• “ไป่ตู้” เร่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ
การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัตหิ รือรถยนต์ไร้คนขับ จากบริษทั เทคโนโลยี
หลายๆ แห่งรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ มีความ
ชัดเจนและเข้มขึ้นเรื่อยๆ และบริษัทเทคโนโลยี
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นอีก
ค่ายหนึง่ ทีม่ คี วามชัดเจนในการพัฒนาเพือ่ แข่งขัน
กับเทคโนโลยีตะวันตก บริษัท ไป่ตู้ (Baidu)
ยักษ์ใหญ่ทางด้านการบริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตของจีน หลังจากได้ประกาศโครงการ
พัฒนารถยนต์ไ ร้คนขับ Apollo และได้เริ่ม
พัฒนามาหลายปีแล้ว ล่าสุดยังได้ให้คำ� มั่น เพื่อ
เร่งโครงการได้ประกาศการจัดตัง้ กองทุน Apollo
Fund มูลค่าถึง 10,000 ล้านหยวนหรือประมาณ
50,000 ล้านบาท ส�ำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า
การจัดตั้งกองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
เพื่อเร่งการพัฒนาด้านเทคนิคและแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งจากสหรัฐฯ โดยจะน�ำไปลงทุนในโครงการ
พัฒนารถยนต์ไร้คนขับประมาณ 100 โครงการ
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ
วันที่ 25 กันยายน 2560

Japanese car makers gradually revise
plan for EV-Hybrid. Mazda will take 18 years
before ending the gasoline car. Mazda Motor
Co., Ltd. will terminate the production line of
internal combustion engine vehicle and shift
to Electric Vehicle (EV) and Hybrid production
within 2035. Mazda is the 1st Japanese leading
car maker that has this target to respond the
change in automotive market; especially, in
Europe where regulation is more rigorous in
emission. Mazda has no Plug-in EV and Hybrid
production line but only hybrid with battery and
internal combustion engine vehicle. However,
Mazda announced the collaboration with Toyota
Motor Co., Ltd. for EV development and new
plant establishment in the USA. Mazda expects
to launch the 1st EV in the USA in 2019.

Source : Post Today Newspaper,
September 18th, 2017

• Baidu speeds up for
autonomous car development
Autonomous car or driverless car has
developed from many technology companies
and automotive industry, distinctively and
intensively. A technology company from China
shows this development, clearly, to compete
with Western technology. Baidu launched a
driverless car development project as known
as Apollo which has been developed for many
years. Recently, it speeds up to establish
Apollo Fund with value at 10,000 MRMB or
50,000 MTHB. This fund is a part of accelerative
plan to develop technology and to beat
competitors from the USA and it will be used
with 100 projects for driverless car development
in the next 3 years.

Source : Thairath Online Newspaper,
September 25th, 2017

ความเคลือ่ นไหวอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย
• อีกก้าวรถยนต์ไฟฟ้าไทย 'MEA'
จ่อผุด 1,000 จุดชาร์จ
คื บ หน้ า ไปอี ก ขั้ น กั บ แผนสร้ า งสั ง คม
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเมืองไทย ตามที่รัฐบาล
ต้องการให้มีรถพลังงานไฟฟ้าวิ่งทดแทนรถยนต์
น�้ำมัน ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทปลั๊กอิน
ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV)
และประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle
: BEV) ทัว่ ประเทศ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผูว้ า่ การ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ถือเป็นการ
ขับเคลือ่ นการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ กฟน.
ในการเดินหน้าธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเครื่องอัดประจุ
ส� ำ หรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน นับเป็นครัง้ แรกที่ กฟน.
จับมือกับเอกชนเพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
หรือ Charging Station นายชัยยงค์กล่าว
ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
วันที่ 6 กันยายน 2560

• เร่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชู อีอซี ี
ยกไทยประเทศชั้นน�ำ
โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน กว่า 5.5
แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี หลังบอร์ด
ใหญ่ ที่มี "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการลงทุนไปสารพัด
ไล่ตั้งแต่การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน รถไฟทางคู่
มอเตอร์เวย์ รวมไปถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
และท่าเรือมาบตาพุด ท�ำให้ตอนนี้รัฐบาลเริ่ม
คลายความกังวลลงไปได้เปราะใหญ่ หลังจาก
โครงการเมกะโปรเจคท์ได้ถูกท�ำคลอดไปแล้ว
จนหมดสิ้น จะมีก็แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
ที่อาจมาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย แล้วนับ
จากนี้รัฐบาลเองก็หันมาผลักดันอีกโครงการที่
จะเข้ามาช่วยเติมเต็ม "อีอีซี" ให้ยิ่งใหญ่ จนเกิด
ผลส�ำเร็จจับต้องได้ นัน่ คือการลงทุน "อุตสาหกรรม
เป้าหมาย" ในระยะ 5 ปีแรกทีม่ มี ลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า
5 แสนล้านบาท
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่ 8 กันยายน 2560

Thai Automotive Industry
Movement

Governor, Metropolitan Electricity Authority
(MEA) reveals, “this is the driving of EV in
Thailand and shows the readiness of MEA for
operating charging station business as well
as having quality and sustainability charging
station. It is the 1st collaboration of MEA with
private sector to develop charging station”.

Source : Khaosod Newspaper,
September 6th, 2017

• Speed up targeted industry
and promote EEC
After the approval of 550 billion THB
for investment in many projects to support
Eastern Economy Corridor (EEC): U-Tapao
International Airport, High-speed train (connect
3 airports), Dual-track railway, Motorway,
Laem Chabang port and Map Ta Phut port from
Eastern Economy Corridor policy committee
(Prime Minister General Prayut Chan-o-cha is
the Chairperson) which have been launched,
the government will drive “Targeted Industry”
to fulfill EEC. Investment value for this project
is at least 500 billion THB for the first 5 years.

Source : Dialynews Newspaper,
September 8th, 2017

• Another step of Thai EV.
‘MEA’ aims to have 1,000
charging station
It is another step of Thai Electric Vehicle
(EV); according to the government policy to
replace gasoline car with EV both Plug-in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV) and Battery Electric
Vehicle (BEV). Mr. Chaiyong Puapongsakorn,
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• 'สศอ.'เร่งพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร รับอุตสาหกรรมใหม่ดัน
ปท. สู่รายได้สูง
เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน นายอิ ท ธิ ชั ย
ปัทมสิรวิ ฒั น์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวถึงการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม ทีม่ ศี กั ยภาพ
ของประเทศเพื่อรองรับแรงงานรุ่นใหม่ว่า ช่วง
ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) จัดการประชุมสัมมนาเสนอ
ผลการศึกษา โครงการบริการการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ โดยมี
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไ ทยได้ บ รรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเงิน (Financial
Economic Reform) เพือ่ ให้เห็นภาพการเปลีย่ นผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไป
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ ง ยื น สั งคมอยู ่ ร ่ ว มกั นอย่างมีค วามสุข
ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่
มีศักยภาพ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนากระบวนการผลิต การปรับ
เปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักร การบ่มเพาะ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) การส่ง
เสริมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการ
จ�ำหน่ายในตลาดโลก การพัฒนาหน่วยผลิต
ในภูมภิ าค การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ ชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม และการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรม
อนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ก�ำหนด
แผนงาน มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพรวม แผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตรการสนับสนุนการพัฒนา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม และแผนแม่บทการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพภาคอุ ส าหกรรม
โดยที่แผนงานมาตรการบางส่วน คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และบางส่วนอยูร่ ะหว่าง
การน�ำเสนอคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบคลั ส เตอร์ และ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน
วันที่ 14 กันยายน 2560

• รายใหญ่ปลุกตลาดอีโคคาร์เดือด
ตลาดรถยนต์ประหยัดพลังงาน ดูเหมือนว่า
ในปีนี้จะมีความเข้มข้นทางด้านการแข็งขันขึ้น
อีกครัง้ เมือ่ ผูเ้ ล่นรายใหญ่ในตลาดอย่าง โตโยต้า
จุดพลุสญั ญาณเปิดศึกระลอกใหม่อกี ครัง้ หลังจาก
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ซุม่ เงียบมาอย่างยาวนาน ด้วยการเปิดตัวรถยนต์
ในกลุม่ ดังกล่าวถึง 2 รุน่ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
วุฒกิ ร สุรยิ ะฉันทนานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า
การแข่งขันในรถยนต์กลุ่มอีโคคาร์นั้นแข่งขันที่
การมอบความคุม้ ค่าให้กบั ผูบ้ ริโภคซึง่ บริษทั น�ำเอา
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีมากกว่าคู่แข่ง
ในระดับเดียวกัน พร้อมกับข้อเสนอพิเศษทีม่ อบให้
จึงเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นตลาดและส่งผลให้
บริษัทสามารถรักษาอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์
นั่งได้อย่างต่อเนื่อง
ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
วันที่ 18 กันยายน 2560

• ชีร้ ถพลังงานไฟฟ้าจากจีนบุกไทยยาก
ค่ายรถชี้ ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าตลาดรถยนต์
ไฟฟ้าไม่ง่าย จับตารถยนต์ไฟฟ้าจีนขยายตัวสูง
นายคริส เวลส์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วอลโว่
คาร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นเทรนด์ของโลกที่คนต่างมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจ ซึ่งในอนาคตจะมีผู้เล่นเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง แต่กระนัน้ การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ง่ายที่ผู้เล่นในตลาดหน้าใหม่
ซึง่ ไม่มคี วามเชีย่ วชาญการผลิตรถยนต์จะเข้ามา
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีต้องใช้พื้นฐาน
การพัฒนาทีต่ อ่ ยอดจากความต้องการของผูบ้ ริโภค
ทัง้ ด้านความปลอดภัยและการขับขี่ นางเพียงใจ
แก้วสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายรัฐ
กิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
กล่าวว่า แม้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่
ทีอ่ าจไม่เคยใช้ในการผลิตรถยนต์ทวั่ ไปในบางส่วน
ของตัวรถ แต่พื้นฐานการผลิตรถยนต์ที่ต้องใช้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมี
ความจ�ำเป็นที่ต้องการด้านความสามารถ ซึ่ง
ต้องถูกพัฒนาขึน้ อย่างต่อเนือ่ งล่วงหน้า พร้อมทัง้
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องความ
ปลอดภัยและความมัน่ ใจจะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
วันที่ 19 กันยายน 2560

OIE speeds up technologymachine development to
response new industry for
higher national income
On September 13th, 2017, Mr. Itichai
Patamasiriwat, Deputy Director General, the
Office of Industrial Economics (OIE) says that
OIE organized a summary report of driving
Thai potential industry seminar in September.
In this regard, Mr. Pisit Leeatham, Chairman,
the Thai Bond Market Association (ThaiBMA)
delivered keynote in the topic of Financial

Economic Reform to show transformation of
Thailand from middle-income country to the highincome one with stability, wealth, sustainability,
and decent society. This includes furthering
original industries with value added, enhancing
productivity and production process, changing
technology and machine, incubating and
building up strength of SME, promoting product
development and distribution channel in the world
market, developing production unit in region,
promoting industry for community and environment
and driving future industry. Related organizations
have set plans and measures to reify these;
for example, strategic plan for overall industry
development, ecological industry development
plan, supporting measure for industrial cluster
development and master plan of efficiency and
productivity enhancement in industry sector. Some
measures and plans have been approved from
the cabinet and some are in the process of
proposing National Industrial Development
Committee, Acceleration Development in
Special Economic Zone Policy (Cluster) and
other related committees.

Source : Mathichon Newspaper,
September 14th, 2017

Leading car maker revives
Eco car market
It seems that Eco car market is revived
when Toyota introduces 2 new models.
Mr. Wuttikorn Suriyachantananon, Senior Vice
President of Toyota Motor Thailand Co., Ltd.,
reveals that Toyota delivers higher safety
technology and offers special privilege to
consumer which will promote the market and lead
the company to be ranked No. 1 in passenger
car, continuously.

Source : Post Today Newspaper,
September 18th, 2017

EV from China is hard to
penetrate Thai market
Car makers point out that it is not easy
to enter Electric Vehicle market. EV in China is
growing. Mr. Chris Wailes, Managing Director,
Volvo Car (Thailand) Co., Ltd. reveals that many
see business opportunity from EV; therefore,
many try to enter to the market, continuously.
However, EV technology development is not easy
for new player who lacks of expertise in automotive
production because it needs development
based on consumer’s need in both safety and
driving. Mrs. Piengjai Kaewsuwan, Vice President,
Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. says that EV
needs expertise in technology development
which has been developed in advance. Consumer
assurance to safety and trust of vehicle impacts
to their purchasing decision.

Source : Post Today Online Newspaper,
September 19th, 2017
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ประธานบริษัท สื่อสากล จ�ำกัด
ร่วมแสดงความยินดี
คุณขวัญชัย ปภัสพงษ์ ประธาน บริษทั สือ่ สากล จ�ำกัด และผูจ้ ดั งาน
มหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับต�ำแหน่ง
ของ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์
พร้อมหารือถึงความร่วมมือการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ณ สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงาน
กล้วยน�ำ้ ไท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

AITC VISITS TAI
TESTING CENTER
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ทดสอบ

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบ
สถาบั น ยานยนต์ ส� ำ หรั บ การทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดทัง้ ประเทศไทยและสากล เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม
2560 ที่ผ่านมา
On October 20th, 2017, faculty and students
of Automotive Industry Technical College (AITC)
visits TAI Testing center for product testing as of
Thai and international industrial standards at TAI
Testing center, Bangpu.
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On October 17th, 2017, Kluaynamthai office, Thailand Automotive
Institute (TAI), Mr. Kwanchai Paphatphong, Chairman, Inter-Media
Consultant Co.,Ltd. and Motor Expo Organizing Committee, congratulated
the inauguration of Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of
Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute. In this regard,
he also discussed the future collaboration in other activities related to
Thai automotive industry development.

EASTERN CLUSTER GROUP OF AUTOMOTIVE
AND AUTO PARTS INDUSTRY VISITS TAI

กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก เยี่ยมชมสถาบันยานยนต์
สถาบันยานยนต์ให้การต้อนรับคณะศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
และกลุม่ คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก
ในการนี้ คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะที่ คุณธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ก�ำกับดูแลงาน แผนกตรวจประเมิน แนะน�ำถึงประวัติและ
บทบาทของสถาบันยานยนต์ ปิดท้ายด้วยการน�ำเสนอ โครงการศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
เยี่ยมชมสถานีประจุไฟฟ้า และการสาธิตการชาร์จไฟ โดย ดร.พีรพงษ์
เกียรติศกั ดิศ์ รี ผูจ้ ดั การแผนกวิจยั อุตสาหกรรม เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน
2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงานกล้วยน�้ำไท
โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังร่วมหารือและขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความ
ร่วมมือในการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SME ให้มงุ่ สูก่ ารผลิตชิน้ ส่วนเพือ่ รองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะมีการนัดหารือความร่วมมือในโอกาสต่อไป
On November 1st, 2017, Kluaynamthai office - Thailand Automotive
Institute (TAI), Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors,
Acting President – TAI gave a warm welcome to Industrial Promotion
Center Region 9 and Eastern cluster group of automotive and auto parts
industry. He also indicated the overview of automotive industry. Mr.
Tanawat Boonpradith, Deputy Director of Academic Department – TAI
introduced the history and role of TAI and presented Electric Vehicle
Technology and Innovation Learning Center; including, charging station.
There was demonstration of charging by Dr. Peerapong Kiattisaksri,
Industrial Research manager – TAI.
The objectives of this visit were to gather more information of
Electric Vehicle (EV) and have discussion along with obtain suggestion
for collaboration in SME entrepreneur development that. This would lead
to the production of parts that supports EV industry. In this regard, further
meetings for this collaboration would be held.
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BUS & TRUCK 2017
พิธีเปิดงาน BUS & TRUCK 2017

นายปรีดี นุกุลสมปรารถนา ผู้จัดการส�ำนักผู้อ�ำนวยการ ในนามผู้แทน
ของสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน BUS & TRUCK 2017 ซึ่งเป็นงาน
แสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ระดับภูมิภาคอาเซียน
ทีร่ วบรวมเทคโนโลยี ล�ำ้ สมัยและนวัตกรรม จากผูผ้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายทัว่ ทุกมุมโลก
เพื่อเป็นเวที ส�ำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร
นอกจากนีย้ งั ช่วยสร้างโอกาสในการเชือ่ มโยงบุคคลในวงการ ได้พบปะแลกเปลีย่ น
ความรู้และ ประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายรวมถึงเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจ
โดยสถาบัน ยานยนต์เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ณ ฮอลล์
EH106 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน
2560 ที่ผ่านมา
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการ กระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี กล่าว ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Logistics
4.0 ที่เน้น เรื่องของความ SMART ในระบบคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งทุกสิ่ง
ในยุค 4.0 ต้อง สามารถเชื่อมต่อกันและสื่อสารกันได้ งาน BUS & TRUCK
มีก�ำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560
On November 2 nd, 2017, EH 106, Bitec, Bangna, Mr. Preedee
Nukulsomprattana, President Office Manager - Thailand Automotive Institute
(TAI), a representative of TAI attends the opening of BUS & TRUCK 2017;
the event that presents technology for commercial vehicle and special
service and gathers advanced technology and innovation in ASEAN from
manufacturers and distributors, nationwide. This is an opportunity for
networking, knowledge and experience sharing to build up connection and
increase business efficiency. TAI has been supported this event for 4
consecutive years
In this regard, Mr. Theerapong Rodprosert, Deputy Minister – Ministry
of Transport, presides over the event and delivers keynote in the topic of
Logistics 4.0. It focuses on the SMART of communication system and
transportation which every part must connected. BUS & TRUCK 2017 is
held during November 2nd – 4th, 2017.
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TATMA VISITS TAI
TESTING CENTER
สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ ไทย
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยางล้อ

สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย (TATMA) เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ทดสอบยางล้อและหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ในการที่
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะก�ำหนดให้
ผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสูบลมส�ำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
รถยนต์พาณิชย์และส่วนพ่วง รถจักรยานยนต์และโมเปด
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2718-2558 มอก.27192558 และ มอก.2720-2558 ตามล�ำดับ ณ สถาบันยานยนต์
ส�ำนักงานบางปู เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
On November 3 rd, 2017, Thai Automobile Tyre
Manufacturers Association (TATMA) visits and observes
the Testing center of Thailand Automotive Institute (TAI);
according to regulations of Thai Industrial Standards
Institute (TISI): TIS 2718 – 2558 Pneumatic tyres for motor
vehicles and their trailers, TIS 2719 – 2558 Pneumatic
tyres for commercial vehicles and their trailers and TIS
2720 – 2558 Pneumatic tyres for motorcycles and mopeds,
at TAI Testing center, Bangpu.
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JUST IN TIME MANUFACTURING
กิจกรรม ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

เมื่ อ วั น จั นทร์ ที่ 6 พฤศจิก ายน 2560 ที่ผ่านมา - นายอดิศักดิ์
โรหิตะศุน ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยสถาบันยานยนต์ กล่าวเปิดโครงการ
การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ย "ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี" (Just In Time
Manufacturing) โครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการ การลดความสูญเปล่าของ
ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการของสายการผลิต โดยทีมที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นพีเ่ ลีย้ งตลอดการด�ำเนินกิจกรรม ซึง่ มีสถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมในเฟสที่ 1 เป็นจ�ำนวน 8 บริษัทระยะเวลาก�ำเนินกิจกรรม
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
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On November 6th, 2017, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the
Board of Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute (TAI)
delivers opening speech for the potential enhancement of Thai Industry
by increasing competitiveness of auto parts manufacturer with Just In
Time Manufacturing program. The objectives of this are to pass on
knowledge for potential and productivity enhancement of operator and
reduce loss of resource in each process of production line. In this regard,
there are mentors who give advice throughout the program. For the 1st
phase, there are 8 companies that join this. It will be held during
November 2017 – February 2018.

ENGINEER STUDENTS FROM THAMMASAT
UNIVERSITY VISITED TAI TESTING CENTER
นักศึกษาวิศวกรรม ม.ธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การทดสอบ สยย.
สถาบันยานยนต์ต้อนรับคณะนักศึกษา ภาควิชาวิศวอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การทดสอบ
วิจัย และพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วน สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงานบางปู
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนวิชา วอ.408 ระบบการท�ำงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และวิชา วอ.355 เทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมน�ำ
ไปต่อยอดความคิดด้านวิศวกรรมต่อไป
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.30น. จ�ำนวน 27 คน
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.30น. จ�ำนวน 27 คน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30น. จ�ำนวน 16 คน

Representatives of Thailand Automotive Institute (TAI) gave a
warm welcome to students from Faculty of Engineering, Thammasat
University, for visiting and observing the operation of TAI Testing center,
Bangpu, which conformed to course syllabus. Students would have
more knowledge and gain more experience in automotive industry as
well as be able to further their thoughts in engineering. There were 3
groups of students who paid their visits:
1. November 8th, 2017 : 9.30-11.00 hrs. for 27 students
2. November 8th, 2017 : 13.00-15.30 hrs. for 27 students
3. November 22nd, 2017: 13.30-16.30 hrs. for 16 students
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TAI VISITED LENSO AEROSPACE CO., LTD.:
PATHWAY TO AVIATION INDUSTRY
สยย. เข้าเยี่ยมชม LENSO AEROSPACE

คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์ และตัวแทนจากสถาบันยานยนต์ เข้าเยีย่ มชม
โรงงาน Lenso Aerospace เพื่อศึกษาหารือถึงโอกาสและความเป็นไปได้
เกี่ยวกับการปรับตัวของผู้กระกอบการชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์
เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน กับ คุณตติย มีเมศกุล ประธานบริษัท
Lenso Aerospace ท�ำให้ได้มุมมองความต้องการและความพร้อมของ
ภาคเอกชน รวมถึงความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอากาศยาน นับเป็นข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ในการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ยานยนต์ไทยให้ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต สอดรับกับ
บทบาทใหม่ของสถาบันฯ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
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Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, Acting
President – Thailand Automotive Institute (TAI), and accompanies visited
Lenso Aerospace Co., Ltd. to discuss with Mr. Tathiya Mematekul,
President - Lenso Aerospace Co., Ltd. about the adjustment of auto
parts operator for moving towards aviation industry. This discussion
showed viewpoint of need and readiness of private sector as well as
the request for support from the government. This information is necessary
for Thai automotive operator development to enter to aviation industry
in the future; according to TAI new roles.

TAI SIGNED MOU FOR
LEADING THAI INDUSTRY
TO INDUSTRY 4.0
สยย.ร่วมลงนาม เพื่อน�ำอุตสากรรมไทย
ก้าวสู่ยุค 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถาบันยานยนต์
โดยนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน และได้รับเกียรติจาก
นายอภิจณิ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
การจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จ. ระยอง โดยบริษัท เครือสุมิพล จ�ำกัด จะใช้ส�ำหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการบนความร่วมมือในลักษณะประสานพลังประชารัฐอย่างเต็ม
รูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายน�ำประเทศไทยและ
อุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค 4.0 และรองรับการเติบโตของ EEC
ซึ่งจะด�ำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั กิ บั เครือ่ งจักรกล และเครือ่ งมืออุปกรณ์ทที่ นั สมัย
โดยมีหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) และขั้นสูง (Intensive Course)
รวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรมต่างๆ นิทรรศการ
เครื่องจักรกลอุปกรณ์ และการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา คาดว่า
จะเริ่มด�ำเนินงานในต้นปี 2562 โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก�ำไร
รายชื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
6. ส�ำนักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9. สถาบันยานยนต์
10. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
11. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
12. สถาบันไทย-เยอรมัน
13. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
14. บริษัท เครือสุมิพล จ�ำกัด
On November 23rd, 2017, Bitec, Bangna, Mr. Adisak Rohitasune,
Member of the Board, Acting President – Thailand Automotive Institute
(TAI), signed Memorandum of Understanding (MOU) for human resource
development project to support Industry 4.0 which is under the
collaboration among 14 parties from both government and private sectors
in order to establish Technicial Learning Academy at Ammata City Industrial
Estate, Rayong. This will be a training place from fully integrated
collaboration; according to the 20-year National Strategy – leading
Thailand to Industry 4.0.
In this regard, Mr. Apichin Jotikasthira, Deputy Permanent Secretary,
presided over the event. There were 14 parties participated this:
1. Department of Skill Development - Ministry of Labour
2. Office of the Vocational Education Commission – Ministry of
Education
3. Department of Industrial Promotion – Ministry of Industry
4. National Institute of Metrology (Thailand) – Ministry of Science
and Technology
5. The Board of Investment of Thailand
6. Eastern Economic Corridor Development
7. Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
8. The Federation of Thai Industries
9. Thailand Automotive Institute
10. Thai Autoparts Manufacturers Association
11. Thai Tool and Die Industry Association
12. Thai-German Institute
13. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) and
14. Sumipol Group Limited
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DR.ATCHAKA
OPENED
TH
THE 34 THAILAND
INTERNATIONAL MOTOR
EXPO 2017 AND VISITED
BOOTH OF TAI
ดร.อรรชกา เปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34
และเยี่ยมชมบูธสถาบันยานยนต์

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงานอย่าง
เป็นทางการ Bangkok Thailand International Motor Expo 2017 หรือ
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันยานยนต์ โดย
นายอดิศกั ดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผูท้ ำ� การแทนผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันยานยนต์ ได้น�ำเสนอความคืบหน้าเรื่องโครงการศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
การจัดสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
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On November 30th, 2017, Challenger hall, Impact Muang Thong
Thani, Dr. Atchaka Sibunruang, the former Minister of Industry and Minister
of Science and Technology, presided over the opening event of the 34th
Thailand International Motor Expo 2017 and visited the booth of Thailand
Automotive Institute (TAI). In this regard, Mr. Adisak Rohitasune, Member
of the Board of Directors, Acting President - Thailand Automotive Institute
(TAI) presented the progress of Electric Vehicle Technology and Innovation
Learning Center and establishment of National Automotive and Tire
Testing Center.

TAQA AWARD 2017
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ จับมือบริษัท สื่อสากล จ�ำกัด สื่อในเครือ
ผู้จัดการ และบริษัทวิจัย คัสต้อม เอเซีย ประกาศผลส�ำรวจมติมหาชนผู้ใช้
รถยนต์ รวมถึงความต้องการของผูบ้ ริโภค อย่างแท้จริง เพือ่ เป็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ของประเทศไทย
ตลอดจนเป็ น ปั จ จั ย ในการพัฒ นารอบด้านของผู้ประกอบการรถยนต์
พร้อมมอบรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจ�ำปี 2560 หรือ THAILAND
AUTOMOTIVE QUALITY AWARD 2017 (TAQA Award 2017) เป็นปีที่ 16
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องจูปเิ ตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
รางวัล TAQA Award นัน้ จะมอบให้แก่ผปู้ ระกอบการทีส่ ามารถครองใจ
มหาชนได้มากทีส่ ดุ โดยวัดผลจากการส�ำรวจความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ใช้รถทั่วประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการวิเคราะห์ปัจจัย
ในการตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงการน�ำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึง
ความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค
โดยผลส�ำรวจ TAQA Award 2017 ได้ท� ำ การส�ำ รวจและวิจัย
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และภาพลักษณ์ของบริษัทรถ
ยี่ห้อต่างๆ และบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ จากประสบการณ์
ของผูบ้ ริโภคผูใ้ ช้รถตัวจริง สิง่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ รถ โดยผูบ้ ริโภค
ตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอกเหมาะสมกับการใช้งาน และดูมคี วามคล่องตัว
สมรรถะของเครือ่ งยนต์ดา้ นการประหยัดน�ำ้ มัน รวมไปถึงระบบความปลอดภัย
ปีนี้ "โตโยต้า" สามารถกวาดรางวัลมากถึง 11 รางวัล และยังเป็น
ปีที่ 2 ทีโ่ ตโยต้าคว้ารางวัล Platinum Excellence Award ซึง่ จะให้กบั บริษทั
ที่ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมที่ 1 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี
มาได้ โดยปีนี้เป็นรางวัลด้านบริการหลังการขาย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
นอกจากนีย้ งั มีบริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล Excellence Award ซึง่ ให้กบั ค่ายรถยนต์

ทีไ่ ด้รบั รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมที่ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี รวมทัง้ สิน้
3 ค่ายด้วยกัน คือโตโยต้า อีซูซุ และมาสด้า
On December 6th, 2017, Jupiter 4-5, Challenger hall, Impact Muang
Thong Thani, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors,
Acting President - Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with
Inter-Media Consultant Co., Ltd. (IMC) and Custom Asia Co., Ltd. to
reveal the result of survey from car user and consumer’s demand in
order to use it for Thai automotive industry development and other related
product as well as implementation as factor in all aspects development
of automotive manufacturer. In this regard, Dr. Somchai Harnhirun, Deputy
Minister, Ministry of Industry, presented THAILAND AUTOMOTIVE
QUALITY AWARD 2017 (TAQA Award 2017) which is the 16th year of this
award.
TAQA Award is presented to popular car maker from consumer
survey, nationwide. This is informative for making decision of consumer
to buy a car. It is also useful data for further product development which
eventually reaches the ultimate consumer’s requirements.
TAQA Award 2017 had surveyed the satisfaction of product,
service and brand image of car makers and other related product operators
and influence factor in making decision to buy a car from car user. Consumer
decided from design, practical use, easy handle, economy and safety.
This year “Toyota” receives 11 awards and it is the 2nd year for
Toyota to receive Platinum Excellence Award; outstanding satisfaction
for 10 consecutive years, which is for Outstanding After Sales Service
Satisfaction Award for this year. Toyota, Isuzu and Mazda receive the
Excellence Award; outstanding satisfaction for 5 consecutive years.
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ส�ำหรับ TAQA 2017 นี้ "โตโยต้า" ยังสามารถครองใจผู้ใช้รถด้วย
รางวัลธุรกิจยานยนต์ ด้านบริการหลังการขาย บริการด้านการขายส�ำหรับ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน รวมไปถึงรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอด
นิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ในรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลประเภทอีโคคาร์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ กระบะตอนครึ่ง 2 ประตู
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (Excellence Award)
และรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ (Excellence Award) ทั้งยังคว้า
รางวัลภาพลักษณ์ดเี ด่น ด้านมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลด้วย
ส่วนรางวัลธุรกิจยานยนต์ ประเภทบริการด้านการขายส�ำหรับรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลในปีนี้ ตกเป็นของ "มิตซูบิชิ" "อีซูซุ" ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านประหยัดพลังงาน
และ รางวัล Excellence Award ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านความ คุ้มค่าเงิน
"มาสด้า" ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์
ดี เ ด่ น ด้ า นสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม และ รางวัล Excellence Award
ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านขับขี่สนุก
ด้าน "ฮอนด้า" ได้รบั 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลภาพลักษณ์ดเี ด่นในด้าน
ยี่ห้อน่าเชื่อถือ โดยเป็นรางวัลที่ฮอนด้าได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว
และรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ในรถยนต์
กิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็ก "เมอร์เซเดส-เบนซ์" ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์ดเี ด่น ด้านความปลอดภัยสูง และ
เทคโนโลยีระดับสูง "บีเอ็มดับเบิลยู" ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม
ภาพลักษณ์ดเี ด่น ด้านรูปลักษณ์ดงึ ดูดใจ "ฟอร์ด" ได้รบั รางวัลธุรกิจยานยนต์
ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านควบคุมการขับขี่ได้ดี "นิสสัน" ได้รับ
ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น
ด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์
"ปตท." ได้รบั 2 รางวัล ในด้านน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและสถานีบริการน�ำ้ มัน เชือ้ เพลง
"เชลล์" ได้รบั รางวัลด้านน�ำ้ มันหล่อลืน่ "บริดจสโตน" รับรางวัลด้านยางรถยนต์
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รางวัลฟิล์มกรองแสง ยังคงตกเป็นของ "ลามิน่า" ส่วน "เอ.พี.ฮอนด้า" ได้รับ
รางวัลด้านจักรยานยนต์ และ "3K" ได้รับรางวัลด้านแบตเตอรี่รถยนต์
ซึ่งล้วนได้รับรางวัลต่อเนื่องกันมาหลายปี
Toyota also receives Outstanding After Sales Service Satisfaction
Award: Passenger Car and 1-Ton Pickup, Outstanding Sale Satisfaction
Award: 1-Ton Pickup and Outstanding Initial Quality Satisfaction
Awards: Eco-car, Small Passenger Car, Lower Medium Passenger Car,
1-Ton Pickup 2-door, 1-Ton Pickup 4-door and PPV (Excellence Award).
Toyota also receives Outstanding Brand Image Awards: Good Governance
and Good Corporate Social Responsibility.
The Outstanding Sales Satisfaction Award: Passenger Car belongs
to “Mitsubishi”. “Isuzu” receives 2 awards: Outstanding Brand Image
Award: Fuel Economy and Excellence Award: Value for Money. Mazda
receives Outstanding Brand Image Award: Innovation and Excellence
Award: Fun to Drive.
“Honda” receives Outstanding Brand Image Award: Trusted
Brand, which Honda has won this award for 6 consecutive years, and
Outstanding Initial Quality Satisfaction: Compact SUV. “Mercedes-Benz”
receives Outstanding Brand Image Award: High Safety and Outstanding
Brand Image Award: High Technology. “BMW” receives Outstanding
Brand Image Award: Attractive Design. “Ford” receives Outstanding
Brand Image Award: Good Handling. “Nissan” receives Outstanding
Brand Image Award: Environmental Friendly.
For the environment, “PTT” receives Outstanding Products Related
with Vehicle Award: Fuel and Outstanding Products Related with Vehicle
Award: Gas Station. “Shell” receives Outstanding Products Related
with Vehicle Award: Lubricant. “Bridgestone” receives Outstanding
Products Related with Vehicle Award: Tyre. Outstanding Products Related
with Vehicle Award: Tinted Film belongs to “Lamina”. “A.P. Honda”
receives Outstanding Products Related with Vehicle Award: Motorcycle
while “3K” receives Outstanding Products Related with Vehicle Award:
Car Battery which has been awarded for many years, consecutively

NEW AGE VEHICLES…A DISTANT
DREAM COMES TRUE SEMINAR
เทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ ฝันไกลที่กลายเป็นจริง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ประธาน บริษทั สือ่ สากล จ�ำกัด และประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครัง้ ที่
34" จัดการสัมมนา หัวข้อ "เทคโนโลยียานยนต์อจั ฉริยะ ฝันไกลทีก่ ลายเป็นจริง"
โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธแี ละบรรยายเรือ่ ง
บทบาทภาครัฐในการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผูท้ ำ� การแทนผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์
บรรยาย เรือ่ ง "ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตในตลาดยานยนต์ประเทศไทย"
ดร.นักสิทธ์ นุม่ วงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายเรื่อง "ระบบความปลอดภัยของยานยนต์ในอนาคต" นายพงษ์ศักดิ์
เลิศฤดีวัฒนวงษ์ รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด บรรยายเรือ่ ง "Car Connectivity" และดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคม
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย บรรยายเรือ่ ง "ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต" เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางยานยนต์อนาคตอันใกล้ ของทั้งภาครัฐ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้บริโภค ถึงความพร้อมและ
การรับมือกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รูปแบบต่างๆ เช่น Hybrid Vehicle (HEV)

On December 7th, 2017, Jupter 4-6, Challenger hall, Impact Muang
Thong Thani, Mr. Kwanchai Paphatphong, President of Inter-Media
Consultant Co., Ltd. (IMC) and Organize Chairman of the 34th Thailand
International Motor Expo 2017, organized the New Age Vehicles…A
Distant Dream Comes True seminar. In this regard, Mr. Itichai
Patamasiriwat, Deputy director of Office of Industrial Economics (OIE),
presided over the event and was the keynote speaker for the topic of
“Government’s role in new age vehicle development. There were several
guest speakers who shared knowledge. Mr. Adisak Rohitasune, Member
of the Board of Directors, Acting President of Thailand Automotive
Institute (TAI) gave an account in the topic of “Technology direction in
the future of automotive market in Thailand”. Asst. Prof. Nuksit Noomwongs,
Faculty of Engineering of Chulalongkorn University, gave a lecture in the
topic of “Safety system of new age vehicle” while Mr. Pongsak
Reudeewattanawong, Vice President of MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
shared the topic of “Car Connectivity”. Asst. Prof. Yossapong Laoonual,
President of Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) gave a
lecture in the topic of “Electric Vehicle in the future”. This event is sharing
viewpoint of automotive direction in the near future from the government,
manufacturer & operator in automotive industry and consumer for readiness
and coping EV technology; for example, Hybrid Vehicle (HEV), Plug-in
Hybrid Vehicle (PHEV), Battery Vehicle (BEV) and Fuel Cell Electric Vehicle
(FCEV), as well as smart vehicle technology, which has been developed,
continuously.
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DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF INDUSTRY,
VISITED BOOTH OF TAI
รมช. กระทรวงอุตฯ เยี่ยมชมบูธสถาบันยานยนต์

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้เกียรติเยีย่ มชมบูธสถาบันยานยนต์ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ครัง้ ที่ 34
(Thailand International Motor Expo 2017) พร้อมสอบถามถึงความคืบหน้า
การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการสร้าง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
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On December 7th, 2017, Challenger hall, Impact Muang Thong
Thani, Dr. Somchai Harnhirun, Deputy Minister, Ministry of Industry, visited
booth of Thailand Automotive Institute (TAI) at the 34th Thailand
International Motor Expo 2017. He was informed the progress of electric
vehicle (EV) R&D and the establishment of National Automotive and Tire
Testing Center.

TAI TESTING CENTER WELCOMED FACULTY
FROM KASETSART UNIVERSITY
สยย. เปิดศูนย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์เกษตรศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (ช่วงเช้า) สถาบันยานยนต์
น�ำโดยนาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ แผนกทดสอบตามมาตรฐาน
และ ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม พร้อมผู้ที่
เกีย่ วข้องให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีนวัตกรรม เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ณ ส�ำนักงานบางปู
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มลองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการวิ จั ย และ
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการ
จัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และบริการยานยนต์ไฟฟ้าสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวมถึงหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

On Thursday 14th December, 2017 (in the morning), Mr. Worawuth
Kovongpanich, Expert - Regulation Testing Division, Thailand Automotive
Institute (TAI), and Dr. Peerapong Kiattisaksri, Manager - Industrial
Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm
welcome to faculty and staffs of Faculty of Engineering, Sriracha, Kasetsart
University (KU), for visiting Electric Vehicle Technology and Innovation
Learning Center and TAI Testing Center at TAI Bangpu office.
The objectives for this visit are to retrieve guideline for green
automobile research and service center establishment of KU and discuss
the potential of future collaboration.
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SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL.
VISITED ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
AND INNOVATION LEARNING CENTER
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าฯ
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (ช่วงบ่าย) สถาบันยานยนต์ น�ำโดย
นาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญ แผนกทดสอบตามมาตรฐาน และ
ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม พร้อมผู้ที่
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์
เทคโนโลยีจ�ำกัด มหาชน และบริษัทย่อยเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์สถาบันยานยนต์ ณ ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
เพือ่ น�ำองค์ความรู้ ไปพัฒนาสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของกลุม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานอีกด้วย
38

On Thursday 14th December, 2017 (Afternoon), Mr. Worawuth
Kovongpanich, Expert - Regulation Testing Division, Thailand Automotive
Institute (TAI), and Dr. Peerapong Kiattisaksri, Manager - Industrial
Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm welcome
to management and staffs from Somboon Advance Technology PCL.
and affiliated companies for visiting Electric Vehicle Technology and
Innovation Learning Center and TAI Testing Center at TAI Bangpu office.
The objectives of this visit are to seek new potential business
opportunity in Electric Vehicle (EV) and learn related technology and
innovation of EV.

Inspiring trust in technology
Solutions that ensure quality, safety and
sustainability for future generations
Technology evolves fast. As a global leader, TÜV SÜD doesn’t
just keep pace with technological progress. We anticipate what’s
next. For over 150 years, we have partnered our customers with
quality, safety and sustainability solutions that add tangible value
to their business. Our team of experts stays true to our founding
principle of protecting people, property and the environment
from technology-related risks. As we look to tomorrow, we will
continue to play a pivotal role as a future-oriented company
shaping the “next practice” in making the world a safer place.
www.tuv-sud.com

TÜV SÜD Thailand
+66 2 564 8041

111 Thailand Science Park, Moo 9 Paholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
enquiries@tuv-sud.co.th
www.tuv-sud.co.th

Train the Trainer

Risk &

Opportunity
Assessment

for Automotive
industries
By Mr.SIRISIN THABURAI
Managing Director. QMS
Approach Co.,Ltd.

แนว

ทางการประเมิ น
ความเสี่ ย งนั้ น เป็ น
หนึ่ ง ในข้ อ ก� ำ หนด
มาตรฐานในระบบบริ ห ารจั ด การด้ า น ISO
ได้ น� ำ มาบรรจุ ไ ว้ ใ นทุ ก มาตรฐาน ตั้ ง แต่
ISO9001:2015, ISO14001:2015 หรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าหลังจากปี 2015 จะมี
ข้อก�ำหนดดังกล่าวในการบังคับใช้
ส�ำหรับวิธีการในการประเมินความเสี่ยง
จะมีมาตรฐาน ISO31000 เป็นแนวทางการประเมิน
โดยวิธกี ารนัน้ จะด�ำเนินการ ตามขัน้ ตอนในเอกสาร
ฉบับนี้

ขอบเขต

ครอบคลุ ม กิ จ กรรมการก� ำ หนดความ
เสี่ ย งและโอกาสที่ ม าจากปั จ จั ย ภายในและ
ปัจจัยภายนอก ข้อก�ำหนดของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพองค์กร
รวมถึงการจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าว
Internal
Interested Parties
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External

1 ค�ำจ�ำกัดความ
1.1 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หมายถึง บุคคล
หรือองค์กร ที่สามารถท�ำให้เกิดผลกระทบหรือ
ได้ รั บ ผลกระทบหรื อ เชื่ อ ว่ า ตนเองได้ รั บ
ผลกระทบจากการตั ด สิ น ใจหรื อ กิ จ กรรม
ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ การนิคม
ชุมชน ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน
และพนักงาน เป็นต้น
1.2 ความเสีย่ ง หมายถึง ผลกระทบของ
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ต่อวัตถุประสงค์
ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยเป็นการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่
คาดหวังไว้ทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งมักจะแบ่ง
แยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือสองอย่างนี้
รวมกัน โดยความเสี่ยงมักจะแสดงออกในรูป
ของผลรวมของผลสืบเนือ่ งจากเหตุการณ์ (รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กับโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น)

Employee / Subcontractors
Management / Shareholder
Supplier, Customer, End User
Regulatory, Municipality, Government, BOI, Industrial Estate/ Community Related

Risk

assessment model is one of
standard specifications in
ISO management system
which is applied in all standards: ISO9001:2015,
ISO14001:2015 and other related standards.
These specifications will be effective after
year 2015.
ISO31000 is used as a guideline for risk
assessment which will be explained in this article.

Scope
This includes setting up risk and
opportunity activity from internal and external
factors, specification of interested party related
to organization’s quality management system
and action plan preparation for risk and
opportunity management.

1. Definition
1.1 Interested Party refers to one or
organization that is able to cause an effect,
receives it or believes of taking that effect
from making decision or activity; for example,
customer, supplier, industrial estate, community,
government, private sector, investor, employee,
etc.
1.2 Risk refers to the effect of uncertainty
to objective by deviation from what one expected
either good or not good which is normally
classified from referred incident and effect or
both of them, together. Risk usually shows in
aggregate result from the incident; including,
the change of incident and opportunity.

1.3 วัตถุประสงค์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่

ต้องการบรรลุ ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ ยุทธวิธี หรือ
การด�ำเนินการ ทีส่ ามารถเกีย่ วข้องกับด้านต่างๆ
(เช่น การเงิน สุขภาพและความปลอดภัย และ
เป้าประสงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อม) และสามารถประยุกต์
ใช้ได้ในระดับต่างๆ เช่น กลยุทธ์ ทั่วทั้งองค์กร
โครงการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ
ซึ่งอาจแสดงได้ใน วิธีการอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องการ จุดประสงค์ เกณฑ์การด�ำเนินการ
วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม เช่น จุดมุ่งหมาย หรือ
อาจจะใช้ ค� ำ อื่ น ที่ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั น
เป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย
1.4 จุดแข็ง หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายใน
องค์กร ทีท่ ำ� ให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็ง
ขององค์กรที่จะน�ำไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น
จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านทรัพยากร
บุคคลด้านคุณภาพของสินค้า ซึ่งองค์กรต้องใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านีใ้ นการก�ำหนดกลยุทธ์
การตลาด
1.5 จุดอ่อน หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายใน
องค์กรทีท่ ำ� ให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน
น�ำไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหา หรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่งองค์กร
จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้
1.6 โอกาส หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอก
องค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วย
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัว ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
ในการท�ำธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจัยที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผล
จากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรที่ดีจะต้อง
เสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอ เพือ่ ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย
1.7 อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอก
องค์กรทีข่ ดั ขวางต่อการด�ำเนินงาน เป็นข้อจ�ำกัด
ทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรจ�ำเป็น
ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป
1.8 ความเสี่ ย งและโอกาส หมายถึ ง
ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และ
ผลกระทบด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น (โอกาส)

Level of assessment

Assessment tool

Period

1. Organization

Based on criteria of this procedure

1 time / year

2. Procedure of quality and environmental
management system

Based on criteria of this procedure

1 time / year

3. Product in quality management system

FMEA Guide line

For new product or change

Product in environmental management system LCA, Aspect

1.10 การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต คื อ

ขัน้ ตอนต่างๆ ทีต่ อ่ เนือ่ ง และเชือ่ มโยงของระบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ จากการได้มา ซึง่ วัตถุดบิ
หรื อ แปรรู ป จากทรั พ ยากรธรรมชาติ จนถึ ง
ท� ำ ลายทิ้ ง ซึ่ ง ขั้ น ตอนต่ า งๆ ของวงจรชี วิ ต
ประกอบด้วย การได้มาซึง่ วัตถุดบิ การออกแบบ
การผลิต การขนส่ง/ ส่งมอบ การใช้ การบ�ำบัด
เมื่อหมดอายุ และการก�ำจัดขั้นสุดท้าย
1.3 Objective refers to the result that must
be accomplished. It can be strategy, tactics
or operation related to money, health, safety
or environmental objective, etc. It can be implied
on many levels such as organization’s strategy,
project, product, service and procedure such
alike. It can show in many methods; for example,
expected result, operation criteria, environmental
objective, aim or use synonym such as target,
purpose or goal.
1.4 Strengths (S) means internal factors
in organization. They cause strength or strong
point of organization that leads to competitive
advantage. This is a good result caused from
internal factors such as strength of finance,
production, human resource or product quality.
Organization must be able to utilize those
advantages for setting marketing strategy.
1.5 Weakness (W) means internal factors
in organization that cause inability or weak
point of organization and lead to competitive
disadvantage. They are problem or fault

1 time / year
caused from internal factors and needs solving.

1.6 Opportunity (O) means external
factors that benefit and build business chance
such as economic expansion. The difference
of strength and business opportunity is strength
is caused from internal factor while opportunity
is the result of external factor. The organization
must always seek for opportunity to obtain
benefit from increasing number of sale.
1.7 Threats (T) means external factors
that obstruct the operation. They are limitation
caused from external environment. The
organization must change their marketing
strategy for correspondence and get rid of
those new threats.
1.8 Risks and opportunities mean
negative effect that may occur (Threat) and
positive effect that may occur (Opportunity).
1.9 Reference standard used for risk and
opportunity assessment is referred from ISO

31000. It consists of 3 levels:

1. Organization
2. Procedure in quality/environmental
management system
3. Product

1.10 Life Cycle Assessment (LCA) It is
the continued procedure and connection of
product or service system from acquiring raw
material, processing and destroying. Each step of
life cycle consists of raw material acquirement,
designing, production, transportation/delivery,
using, waste treatment and elimination.

1.9 มาตรฐานอ้ า งอิ ง ในการประเมิ น
ความเสีย่ งและโอกาส จะอ้างอิงตาม ISO 31000

โดยประกอบด้วยการประเมินทั้ง 3 ระดับ คือ
1. องค์กร
2. กระบวนการในระบบริหารคุณภาพ/
สิ่งแวดล้อม
3. ผลิตภัณฑ์

43

Flow Chart
Management

MR

Context
setting

Set organization’s context :
Internal/External issue
Interested Partied Need, Requirement
Set organization’s strategy

Identiﬁcation

Identify risk & opportunity
Process Map

Document
FM-QA-154
FM-QA-155
Strategic management
FM-QA-156

Assessment
Risk Treatment

Risk
management

Risk Management Action Plan

FM-QA-157

Management
Review

2 แนวทางปฏิบัติ
การประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร
(ระบบบริหารคุณภาพ)
2.1 ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงใน
ระดับองค์กรด้านระบบบริหารคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม

2.1.1 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ระบุหรือยืนยัน
จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์ หรือ ระบุบริบท
ขององค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัทเป็นผู้รับจ้าง
ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะด้วยกระบวนการปั๊ม
เจาะ เชื่อม ส�ำหรับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2.1.2 ตั ว แทนฝ่ายบริ ห ารฯ ร่ ว มกั บ
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ก�ำหนดประเด็นภายนอก
และภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ข อง
องค์กรและทิศทางกลยุทธ์ และผลกระทบต่อ
ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์
ตามที่คาดหวังไว้ต่อระบบการบริหารคุณภาพ
และการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนดให้พจิ ารณา
ประเด็นภายในและประเด็นภายนอก ดังนี้
2.1.2.1 ประเด็นภายนอก ทีป่ ระกอบด้วย
โอกาสและอุ ป สรรค ซึ่ ง มี หั ว ข้ อ พิ จ ารณาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) ด้ า นความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่จะมากระทบ
2) ด้านสังคม
3) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
จากภาครัฐ
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Concern

Risk & opportunity analysis

Analysis
Result
assessment

Follow up
result of risk
management

Head Department

4) ด้านเศรษฐกิจ
5) ด้านสิ่งแวดล้อม
6) ด้านการเมือง
2.1.2.2 ประเด็นภายใน ประกอบด้วย
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรซึง่ มีหวั ข้อพิจารณา
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
1) ด้านการบริหารทั่วไป
2) ด้านบุคลากร
3) ด้านตัวสินค้าและบริการ
4) ด้านการตลาดและการขาย
5) ด้านการเงิน
6) ด้านวิจัยและพัฒนา
7) ด้านการผลิต
2.1.3 ตั ว แทนฝ่ า ยบริ ห ารฯ ร่ ว มกั บ
ผูจ้ ดั การฝ่ายต่างๆ ท�ำการสรุปประเด็นภายนอก
และภายในรวมถึงข้อก�ำหนดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยก�ำหนดให้สรุปผลเป็นลักษณะของความเสีย่ ง
และโอกาส ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสีย่ ง
และโอกาสขององค์กร

2 Process
Risk assessment in organization level
(quality management system)

2.1 Risk assessment of Quality/
Environmental Organization
2.1.1 Representative from management
identifies or insists the purpose or context of
organization; for example, the company is a
contractor for metal forming by blaking, piercing
and welding for auto parts manufacturer group.

2.1.2 Representative from management
and division managers specify both external and
internal issues that are related to organization’s
objective and strategic direction as well as
effect to organization’s ability in accomplishment
of expected result with quality and environmental
management system. They have to consider
both external and internal issues as follows:
2.1.2.1 External issue consists of
opportunities and treats that have to at least
consider these following items; related to quality
and environmental management systems.
1. Technology advancement and
change from effect
2. Society
3. Law and regulation from the
government
4. Economy
5. Environment
6. Politics
2.1.2.2 Internal issue (consists of
strengths and weaknesses of organization)
has to consider at least these following items
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

General management
Human resource
Product and service
Marketing and sale
Finance
R&D
Production

2.1.3 Representative from management
and division managers make a conclusion of
both external and internal issues along with
specification of interested party in term of
risks and opportunities in SWOT Analysis form.

เอกสารการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร
(Document of Risk Assessment in Organization Level)
Analysis
by QMR

SWOT Analysis
Organization Level

Date Report

Organization Name
Address
Context
Product
Type of business
Objective of business/organization
Evaluate Score S*(01+02+03)
Severity Likelihood of occurrence

Internal Effect
Issue

R/O

Internal issue

Impact

S

0-1

0-2

0-3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Marketing
Product
Designing and New Product
Development
Strategy and Policy
Production Technology
Quality Management System

Organization Level

Knowledge
Culture

External Effect
Issue

Risk

R/O

External issue

Severity
Impact

S

Likelihood of occurrence

0-1

0-2

0-3

Risk
0
0
0
0
0
0

Marketing Situation of Industry
Related Law
Society, Community and
Demand

Risk and opportunity assessment from stakeholder’s specification
Issue

R/O

External issue

Impact

Severity

0-1

Customer’s Specification
Government’s Specification
Seller’s Specification
Shareholder’s Specification
Employee’s Agreement

0-2

0-3

Risk
0
0
0
0
0
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เอกสารการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการบริหารคุณภาพ
(Docment of Risk Assessment in Quality Management Level)
Approved by

Customer Effect

Regulatory conform

Result of assessment
after correction

Action

Criteria

RE SH EM CO

S 01 02 03

Correction
and plan

In charge by

S 01 02 03

RISK
Score

Performance (KPI)

Effect

RISK
Score

Issue

Assessed by

Bussiness Process

Process

Departiment

Q/EMS Process Risk Assessment Report

2.1.4 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมกับผูจ้ ดั การฝ่ายต่างๆ ก�ำหนดผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียกับองค์กร ซึ่งควรประกอบด้วยลูกค้า ซัพพลายเออร์ การนิคม
ชุมชน ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน และพนักงาน เป็นต้น ไว้ใน
Interested parties requirement review (ทบทวนข้อก�ำหนดผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)
2.1.5 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย ท�ำการประเมิน
ความเสีย่ ง และโอกาส โดยก�ำหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1.4 Representative from management and division managers
set who are the interested parties. They consist of customer, supplier,
industrial estate, community, government, non-government, investor,
employee, etc. who are listed in interested parties requirement review.
2.1.5 Representative from management and division manager
assess risk and opportunity: risks and opportunities analysis by setting
following criteria

Intersted Parties Requirement Review

Report By

Date Report

Organization Name
Address
Context
Interested Parties

Products
Requirement

Quality System

Document Status

Approval By

Other Requirement

Regulatory
Requirement

Correspondence
assessment

Evidence

Customer

Shareholder

Regulatory

Relevant community

Supplier

Employee
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Review By

Report By

a) ความรุนแรงที่เกิด
ความ
รุนแรง

ต�่ำ

กลาง

สูง

ความรุนแรง
ของผลกระทบด้านธุรกิจ
ผลกระทบด้านลบ
ไม่มผี ลกระทบ หรือมีผลกระทบ
ต่อองค์กรเล็กน้อย (ก่อให้เกิด
ความร�ำคาญ ไม่สะดวก)
ผลกระทบด้านบวก
ไม่ มี ผ ลกระทบในเชิ ง ปฏิ บั ติ
ด้านโอกาส
ผลกระทบด้านลบ
มีผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง
(เกิดการสะสมระยะยาว ปัจจุบนั
อาจยังไม่เห็นผล)
ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้การจัดการ
ธุรกิจมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึน้
ได้บ้าง

ผลกระทบด้านลบ
มี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก รอย่ า ง
รุนแรงใน
ด้านความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
อาจจะขั ด ต่ อ ข้ อ ก� ำ หนด
กฎหมาย
ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้ระบบการ
จั ด ด้ า นธุ ร กิ จ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
หรือ พัฒนาสูง

ผลกระทบด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านลบ
ผลกระทบด้านลบ
ไม่มผี ลกระทบต่อระบบการจัดการด้านคุณภาพ ไม่มผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วัฏจักร
และผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ชีวิต และนิเวศน์วิทยาของสิ่งแวดล้อม
รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านบวก
ไม่มีผลกระทบในเชิงปฏิบัติด้านโอกาส
ไม่มีผลกระทบในเชิงปฏิบัติด้านโอกาส
ผลกระทบด้านการจัดการคุณภาพ

ผลกระทบด้านลบ
- มีผลกระทบต่อระบบการจัดการด้านคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ระบบและความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
กับผลิต ภัณ ฑ์ใ นระดับ ปานกลาง (ยังไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบหรือความเสียหาย
ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า)
- มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีท่ ำ� ให้ไม่บรรลุ
ผลกระทบด้านบวก
มี ผ ลที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบการจั ด การด้ า น
คุณภาพมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นได้บ้าง
ผลกระทบด้านลบ
- มีผลกระทบต่อระบบการจัดการด้านคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์ทันทีและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่ง
ผลกระทบต่อลูกค้า
- มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ท�ำให้ไม่
บรรลุ ร วมถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นสมรรถนะของ
ระบบ (QMS Performance)
ผลกระทบด้านบวก
มี ผ ลที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบการจั ด การด้ า น
คุณภาพมีการปรับปรุงหรือ พัฒนาสูง

ระดับ
คะแนน

1

ผลกระทบด้านลบ
- เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม วัฏจักรชีวิต และนิเวศน์วิทยา
ที่ มี ผ ลสะสมในระยะยาว
- มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีท่ ำ� ให้
ไม่บรรลุ
ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้ระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึน้
ได้บ้าง

2

ผลกระทบด้านลบ
- เกิดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม วัฏจักรชีวติ และนิเวศน์
วิทยาโดยทันทีหรือสภาวะฉุกเฉินและมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและขัด
ต่อข้อก�ำหนกฏหมาย
- มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีท่ ำ� ให้
ไม่บรรลุรวมถึงประสิทธิผลด้านสมรรถนะ
ของระบบ (EMS Performance)
ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้ระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมมีการปรับปรุงหรือ พัฒนาสูง

3

Severity of Environmental Impact

Grading

a) (Severity of Consequence) Organization
Severity

Severity of Impact

Negative impact.
Low

No impact or having few impacts
(cause d a nnoya nce a nd
inconvenience).

Positive impact.

No impact to opportunity

Severity of Quality impact

Negative impact.

No impact to quality management, product,
objective and target.

Positive impact.

No impact to opportunity

Negative impact.

No impact to environment, life cycle
and ecology of environment, objective
and target.

Positive impact.

No impact to opportunity
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1

Severity

Severity of Impact

Negative impact.

It has me diu m i mp a ct to
organization (from long-term
accumulation and it may not
be seen at present)
Medium

Positive impact

It promotes some improvement
or development of business
management.

Negative impact.

It has severe i mp a ct to
organization in business
reliability and environmental
management which may go
against the laws.
High

Positive impact.

It promotes high improvement
or development of business
management.

Severity of Quality impact

Negative impact.

- It has impact to quality management and
product which eventually effect to efficiency
of reliability system of customer to product in
medium level (it has no changed in system or
damage of product).
- It has impact to objective and target that
cannot be accomplished.

Severity of Environmental Impact

Negative impact.

There are changes in environment, life
cycle and ecology from long-term
accumulation and effect to objective
and target that cannot be succeeded.

Positive impact.

Positive impact.

It promotes some improvement or
development of environmental
management.

Negative impact.

Negative impact.

It promotes some improvement or development
of quality management
It has impact to quality and product management,
instantly, and there is change in system or
damage of product.
- It has impact to objective and target that
cannot be succeeded as well as effective in
QMS performance system.

Positive impact.

It promotes high improvement or development
of quality management.

Grading

It has impact to the change of
environment, life cycle and ecology,
immediately, and continued effects
to the change as well as goes against
the law.
- It impacts to objective and target
that cannot be accomplished and
effective in EMS performance system.

2

3

Positive impact.

It promotes high improvement or
development of environmental
management.

b) โอกาสที่จะเกิด
โอกาส

ต�่ำ

กลาง
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O3 : ระบบการควบคุม
ระดับ
ป้องกัน ความเสียง
คะแนน
มาตรการจัดการเชิงความเสี่ยง
- มีระบบการควบคุม ป้องกันการเกิด
ความเสีย่ ง เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
และสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีการบ�ำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
1
สม�ำ่ เสมอ
- มีการวิเคราะห์และมีแผนการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ไม่มีมาตรการจัดการเชิงโอกาส
มี โ อกาสเกิ ด เฉลี่ ย อย่ า งน้ อ ย มาตรการควบคุมเชิงความเสี่ยง
มาตรการจัดการเชิงความเสี่ยง
เดือนละ 1 ครัง้ หรือบางช่วงเวลา - มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ส�ำหรับการ - มีระบบการควบคุมป้องกันความเสี่ยง
ของการท�ำกิจกรรมนั้น
ควบคุมหรือป้องกัน แต่ไม่ครอบคลุมทัง้ หมด หรือ แต่ท�ำงานอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพใน
ไม่เฉพาะเจาะจงด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บางครั้งระบบควบคุมไม่ได้รับการบ�ำรุง
- มีมาตรการแต่ยังไม่ครอบคลุม แบบ PDCA รักษาหรือมีการบ�ำรุงรักษา / ตรวจสอบ
2
แต่ไม่สม�่ำเสมอ
และมีการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
- มีการวิเคราะห์ที่ยังไม่ครอบคลุมและ
มีมาตรการควบคุมเชิงโอกาสบ้าง
มีแผนการจัดการความเสี่ยงในบางพื้นที่
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติแบบไม่ต่อเนื่อง
มีมาตรการจัดการเชิงโอกาสบ้าง
O1 : ความถี่ของ
O2 : มาตรการในการควบคุม
การเกิดปัญหา
มีโอกาสเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ มาตรการควบคุมเชิงความเสี่ยง
1 ครั้งต่อปี
- มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ส�ำหรับการ
ควบคุมหรือป้องกัน ที่ครอบคลุมทั้งหมด และ
เฉพาะเจาะจงด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
- มีมาตรการที่ครอบคลุมแบบ PDCA และมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีมาตรการควบคุมเชิงโอกาส

โอกาส

สูง

O1 : ความถี่ของ
O2 : มาตรการในการควบคุม
การเกิดปัญหา
มี โ อกาสเกิ ด เฉลี่ ย อย่ า งน้ อ ย มาตรการควบคุมเชิงความเสี่ยง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ ไม่มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ส�ำหรับการ
ท�ำกิจกรรมนัน้ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ควบคุมหรือป้องกันด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการปฏิบัติ
มีมาตรการควบคุมเชิงโอกาสที่ชัดเจน

O3 : ระบบการควบคุม
ระดับ
ป้องกัน ความเสียง
คะแนน
มาตรการจัดการเชิงความเสี่ยง
- ไม่มรี ะบบการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ
เพื่อบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น
3
- ไม่มีการวิเคราะห์และแผนการจัดการ
ความเสี่ยง
มีมาตรการจัดการเชิงโอกาสทีช่ ดั เจน

b) Likelihood of Occurrence
Opportunity

Frequency of Problem

Operation Control

Risk Control System

Score

Occurrence is less or equal Risk control measure
Risk management measure
There
are
documents
for
control
or
protection
- There are control systems to prevent
to 1 time a year.
that cover overall and specify in quality and
environment.

-There are measures that cover as PDCA and
are applied, continuously.

Low

No opportunity control measure.
The average of occurrence is
at least 1 time a month or in
between performing that activity.

- There are documents for control or protection
that do not cover overall or non-specify in
quality and environment.
- There are measures but do not cover as
PDCA and are not applied, continuously.

Medium

The average of occurrence is
at least 1 time a week or every
time of performing that activity.

High

Risk control measure

risk and reduce impact and assist the
operation, efficiently. The maintenance
is done, regularly.

- There are analysis and risk management
plan, systematically.

1

No opportunity management
measure.
Risk management measure

- There are control systems to prevent
risk but they are not efficient. Sometimes,
the control systems are not maintained
or receive maintenance irregularly.
- There are analyses but does not
cover all. Risk management plan in
some areas is applied, intermittently.

2

There are some opportunity control
measures.
There are some opportunity
management measures.
Risk management measure
Risk control measure
There is no document for quality and
environmental control or prevention
No action

- There is no prevention, control and
inspection system to reduce impact
from risk.

There are opportunity control measures,
clearly.

- There is no analysis or risk management
plan.

There are apparent opportunity
management measures.
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3

Criteria of risk and opportunity assessment: RISK/Opportunity = S* (01+02+03) and the result is more than 10

Level
Low
Medium

Risk and opportunity score
0-9
10-18

High

19-27

2.1.6 ตั ว แทนฝ่ า ยบริ ห าร ร่ ว มกั บ
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ท�ำการก�ำหนดกลยุทธ์ของ
องค์กร ตามผลการประเมินความเสี่ยง และ
โอกาสที่ได้เพื่อ
1) ให้การประกันว่าระบบการบริหาร
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมจะสามารถบรรลุผล
ตามที่มุ่งหวังไว้
2) ท�ำให้ได้มาซึ่งผลตามเจตนา
3) ป้องกัน หรือ ลด กระจาย ผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์
4) บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยก�ำหนดให้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนการ
จัดการความเสี่ยงและโอกาสดังนี้
1) บูรณาการและน�ำการปฏิบัติการ
เข้าไปในกระบวนการระบบบริหารคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม
2) ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ปฏิ บั ติ ก ารเหล่ า นี้ ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ กิ จ กรรมที่
ด�ำเนินการกับความเสีย่ งและโอกาส ต้องเหมาะสม
กับผลกระทบและสอดคล้องกับสินค้าและบริการ
หมายเหตุ:
• ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
และโอกาส สามารถรวมถึง การหลีกเลี่ยงความ
เสีย่ ง การรับความเสีย่ งเพือ่ รับเป็นโอกาส ก�ำจัด
แหล่งความเสีย่ ง เปลีย่ นโอกาสเกิดหรือผลกระทบ
กระจายความเสี่ยง หรือคงความเสี่ยงไว้เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
• โอกาสสามารถน�ำไปสู่ทักษะใหม่
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตลาดใหม่ๆ
การสร้างพันธมิตร การใช้เทคโนโลยีใหม่และ
ทางเลือกทีใ่ ช้การได้ ตามความต้องการขององค์กร
หรือความจ�ำเป็นลูกค้า
2.1.7 ตั ว แทนฝ่ายบริ ห าร ร่ ว มกั บ
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ปรับใช้แผนงานด้านกลยุทธ์
ขององค์กรตามที่ได้กำ� หนด
2.1.8 ตั ว แทนฝ่ายบริ ห าร ร่ ว มกั บ
ผูจ้ ดั การฝ่ายต่างๆ ติดตามประเด็นความต้องการ
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Preliminary Management.
Maintain to imply for review next time.
Consider for correction according to risk action plan.
Management review and make immediate correction as well as emphasizes on grading
assessment.

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้แผนงานด้าน
กลยุทธ์ฯ ตามการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
2.1.6 Representative from management
and division managers set organization’s
strategy according to the result of risk and
opportunity assessment in order to
1) Guarantee that the quality and
environmental management systems will be
achieved as expected
2) Succeed as expected
3) Prevent and reduce the spread of
undesired impact
4) Achieve continuous improvement
By preparing risk and opportunity
management plan as follows
1) Integrate and apply in the process
of quality and environmental management system
2) Assess effectiveness of those
operations which specify activities involved
with risk and opportunity must conform to
product and service, properly.

Note:
• Alternative of risk and opportunity
management is included risk prevention, taking
risk for opportunity, eliminating source of risk,
changing likelihood of occurrence or impact,
risk diversification or maintaining risk for decision
making.
• Opportunity leads to new skill,
launching new product, expanding to new market,
new alliance, new technology and new
alternative for organization’s needs or customer’s
requirements.
2.1.7 Representative from management
and division managers imply strategy plan of
organization as specified.
2.1.8 Representative from management
and division managers follow up stakeholders’
demand and monitor strategy plan implementation
as listed in management review.

2.2 การประเมินความเสี่ยงในระดับ
กระบวนการด้านระบบบริหาร
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม
การก� ำ หนดกระบวนการในระบบ
บริ ห ารคุ ณภาพ/สิ่ งแวดล้อ ม จะอ้างอิงจาก
Process Map ขององค์กรที่เกี่ยวข้องตัวแทน
ฝ่ายบริหาร จะประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนงาน เพือ่ ท�ำการระบุประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละกระบวนการในระบบ จากนัน้
จะท�ำการประเมินและให้คะแนนในการวิเคราะห์
ความเสีย่ งตามแนวทางขัน้ ต้น เช่นเดียวกับเกณฑ์
การประเมินระดับองค์กร RISK Score จะก�ำหนด
ไว้ที่ตารางด�ำเนินการ อ้างอิง
ส�ำหรับกระบวนการ ที่มีความเสี่ยงนั้น
ทางตัวแทนฝ่ายบริหารจะก�ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดท�ำแผนงานในการลดหรือปรับปรุงตามความ
เหมาะสมกับความเสีย่ งนัน้ เพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
การติ ด ตามความเสี่ ย งและโอกาส ในแต่ล ะ
กระบวนการ ตัวแทนฝ่ายบริหารจะเป็นผูต้ ดิ ตาม
ในทีป่ ระชุมฝ่ายบริหาร หรือการติดตามเป้าหมาย
ใน Monthly Meeting ตามรอบเวลาที่ก�ำหนด
ขององค์กร โดยก�ำหนดไว้ในเอกสาร รายงาน
การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ

การชี้บ่งความเสี่ยง

• การก�ำหนดกระบวนการในระบบ
บริหารคุณภาพ/สิง่ แวดล้อม จะอ้างอิงจาก Process
Map ขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทนฝ่ายบริหาร
จะประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ
หั ว หน้ า ส่ ว นงาน เพื่ อ ท� ำ การระบุ ป ระเด็ น ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการในระบบ

• การพิ จ ารณาประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของแต่ละกระบวนการ จะพิจารณาจาก KPI
ผลด�ำเนินการที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด�ำเนินการ เช่น ความรูค้ วามสามารถ เทคโนโลยี
ทีใ่ ช้ในกระบวนการ การควบคุมการท�ำงาน เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ท�ำการประเมินและให้คะแนน ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางขั้นต้น โดย
เกณฑ์จะประกอบด้วย
1.) ความรุ น แรงของประเด็ น ที่ ไ ด้
ในเชิ ง ผลกระทบด้ า นระบบการจั ด การ
ด้ า นคุ ณ ภาพ และพิ จ ารณาให้ ค ะแนนตาม
ตาราง a) ความรุนแรงที่เกิด
2.) โอกาสในการเกิดของประเด็นนั้น
หรือความถี่ในการเกิด ตามตาราง b) โอกาสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) RISK Score
จะท�ำการปะเมินค่าคะแนนที่ได้จากสูตร Risk =
(S*(01+02+03)) การประเมินผลความเสี่ยง Risk
Evaluate ประเด็นการประเมินทีม่ คี ะแนนความ
เสีย่ งมากว่า 10 ขึน้ ไป จะถือว่ามีความเสี่ยงกับ
กระบวนการในระบบริหารคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะต้องพิจารณาด�ำเนินการ

2.2 Risk assessment of Quality/
Environmental Management
Process
Process Map of organization is
implied for setting quality/environmental
management Process. Representative from
management will have a meeting with relevant
parties; especially, supervisor, to specify issue
related to each process in the system. Then,
the assessment and scoring for risk analysis
will be done according to the guideline as

same as the assessment criteria in organization
level which the risk score is set in operation
table.
For process with risk, representative
from management will assign all relevant parties
to plan for reducing or improving which is
proper to that risk in order to further proceed.
To monitor risk and opportunity in each process,
representative will follow up in the management
meeting or monthly meeting as scheduled and
listed in QMS/EMS Process Risk Assessment
report.

Risk Identify
• Process Map of organization is
referred for setting quality/environmental
management process. Representative from
management will have a meeting with relevant
parties; especially, supervisor, to specify issue
related in each process in the system.
• Relevant issue of each process will
be considered from KPI and impact factors
from operation such as knowledge, ability,
technology used in process, working control, etc.

Risk Analysis
Assessment and scoring of risk analysis
consist of
1.) Severity of issue in term of
impact in quality management system. It is
scored as table a) Severity of Consequence.
2.) Likelihood of occurrence or
frequency of occurrence as table is shown in
b) Likelihood of Occurrence. Risk Score is
calculated from this formula; Risk =
(S*(O1+O2+O3)). For Risk Evaluate (Criteria
of Risk), if the issue gets risk score more than
10, it means this issue has risk to quality/
environmental management system process.
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การจัดการความเสี่ยง

ส�ำหรับกระบวนการ ที่มีความเสี่ยงนั้น
ทางตัวแทนฝ่ายบริหารจะก�ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
จั ด ท� ำ แผนงานในการลดหรื อ ปรั บ ปรุ ง ตาม
ความเหมาะสมกับความเสีย่ งนัน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
ต่อไป
กิ จ กรรมและแนวทางการจั ด การกั บ
ความเสี่ยงนั้น จะประกอบด้วย
1.) ขจัด หมายถึง เป็นการลด หรือ
การเลิกการด�ำเนินการในกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นถ้าจ�ำเป็น
2.) ลด หมายถึง การจัดท�ำแผนงาน
การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารเกิ ด และหาวิ ธี ก าร
ในการจัดการกับสาเหตุ เป็นแผนงาน เพื่อลด
ความเสี่ยง
3.) กระจายความเสี่ ย ง หมายถึ ง
การกระท� ำ โดยการแบ่ งความเสี่ยง หรือ โอน
ความเสีย่ งไปยังกระบวนการอืน่ หรือกระบวนการ
ภายนอก เช่น การจ้างผู้ขาย
4.) แผนฉุกเฉิน หมายถึง การจัดท�ำ
แผนงานฉุกเฉิน เพื่อรองรับกิจกรรมที่คาดว่าจะ
เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น
5.) การควบคุม หมายถึง การกระท�ำ
โดยการสร้ า งมาตรฐาน การท� ำ งาน หรือ วิธี
การท�ำงาน
6.) การระบุ แ นวทางการจั ด การ
ความเสี่ยง จะระบุในเอกสาร แผนการลดความ
เสี่ยงปฏิบัติงานประจำ�ปี (FM-QA-157) และ
นำ�เสนอใหฝ้ า่ ยบริหารอนุมตั ิ ลำ�ต่อไป

2.) Reduce means preparing cause
analysis and seeking treatment plan in order
to reduce risk.

การติดตามความเสี่ยงและ
โอกาส ในแต่ละกระบวนการ

ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงจะน�ำเสนอความก้าวหน้าการ
จั ด การตามแผนงานที่ ก� ำ หนดในรายงาน
ประจ�ำเดือน Monthly Meeting
ส� ำ หรั บ การจั ด การความเสี่ ย งตาม
แผนงานท้งทั้งหมด จะน�ำเสนอฝ่ายบริหารใน
กิจกรรม Management Review

3.) Share refers to risk diversification
or transferring risk to other or external processes
such as hiring contractor.
4.) Emergency Plan means contingency
plan for unexpected activity that may cause risk.
5.) Control means action that build
standard, working or working method.
6.) The identification of risk treatment
guideline is listed in document, risk action plan
(FM-QA-157) and will be proposed to
management for approval.

Risk Treatment
For process with risk, the representative
will assign relevant parties to plan for reducing
or improving which is proper to that risk in order
to further proceed.

Risk Monitoring / Report
Persons in charge for each process
will present their progress as planned in
monthly meeting.

Activity and guideline for risk treatment
consist of

All risk treatments as planned will be
presented to management in management
review.

1.) Eliminate refers to reducing or
terminating those activities that cause risk
(if needed).

RISK Management ACTION PLAN 2016
Depatment/ Section :
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By Prof. Dr. Prapat Thepchatree
Director - Center for ASEAN Studies,
Thammasat University

ประเทศไทย 4.0

Thailand 4.0

ประเทศไทยในอดี ต ที่ ผ ่ า นมา มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตั้ ง แต่
Thailand 1.0 ที่ เ น้ น ภาคการเกษตรมาเป็ น Thailand 2.0 ที่ เ น้ น
อุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
แต่ Thailand 3.0 ต้องเผชิญกับกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ที่ไม่อาจน�ำพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการปฎิรูป
เศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง และน�ำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0
โดยจะมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่สำ� คัญ ได้แก่
• จากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าที่มีนวัตกรรม
• เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ หรือ
smart farming
• การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมหนักไปสู่ภาคบริการ
• เปลี่ยนจาก SME แบบดั้งเดิม ไปสู่ Smart SME และ Startup
• การเปลีย่ นจากภาคบริการแบบดัง้ เดิมไปสูภ่ าคบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง
• และการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูง

Thailand economy has been developed from Thailand 1.0 which
emphasized on agriculture sector followed by Thailand 2.0 for light
industry and Thailand 3.0 for heavy industry at present. However,
Thailand 3.0 is facing a middle-income trap that cannot further the
development. Thus, Thailand needs economic reform in order to move
toward to Thailand 4.0. There are drives that will change many major
dimensions as follows:
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• Develop from consumer product to innovation one
• Change from conventional agriculture to smart farming
• Shift from heavy industry to service one
• Further from conventional SME to Smart SME and Startup
• Change from conventional service sector to one with more
values
• Develop from low skilled worker to higher skilled one

นอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยจาก 3.0 ไปสู่ 4.0 ประกอบด้วย
องค์ ค วามรู ้ ความคิ ดสร้างสรรค์ นวัต กรรม
วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และ R&D ซึง่ ในแต่ละเรือ่ ง
ก็ มี ร ายละเอี ย ดมากมายหลายประการ ที่
ประเทศไทยจะต้องรีบด�ำเนินการ ตัวอย่างเช่น
เรือ่ ง เทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็นเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
• ด้านอาหารและเกษตร มีเทคโนโลยีที่
ส�ำคัญ ได้แก่ biotech foodtech และ agritech
• ด้านสุขภาพ healthtech และ meditech
• ด้ า นการบริ ก าร designtech และ
traveltech
• ด้านหุ่นยนต์ robotech
• ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล fintech edtech
e-marketplace และ e-commerce

อาเซียน 4.0
ส่วนการขับเคลื่อนอาเซียน 4.0 เป็นการ
ขับเคลือ่ นจากความร่วมมือกันระหว่าง 10 ประเทศ
สมาฃิกอาเซียน ที่จะเปลี่ยนจากอาเซียน 3.0
เป็น อาเซียน 4.0 โดยแผนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ได้เน้น

ความร่วมมือทางด้านการเกษตร สุขภาพ ดิจทิ ลั
ภาคบริ ก าร การพั ฒ นา SME และแรงงาน
โดยเน้นปัจจัย R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้ ง นวั ต กรรม และความคิ ด สร้ า งสรรค์
ในการขับเคลือ่ นไปสูอ่ าเซียน 4.0 ส�ำหรับมาตรการ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน 4.0 คือ
• การสร้างหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคเอกชน ในภูมิภาคอาเซียน
• สร้างความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับ SME ในอาเซียน ด้วยการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• และเสริ ม สร้ า งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ของอาเซียน ให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ ชาญฉลาด
และมีความคล่องตัว
Additionally, the key factors that move
Thailand from 3.0 to Thailand 4.0 are knowledge,
creativity, innovation, science, technology
and R&D. There are many details in each part and
they need action; urgently, such as technology.
It is categorized as follows:

• Food & agriculture: biotech, foodtech
and agritech
• Health: healthtech and meditech

•
•
•

Service: designtech and traveltech
Robot: robotech
Digital economy: fintech, edtech,
e-marketplace and e-commerce

ASEAN 4.0
The drive of ASEAN 4.0 is the collaboration
among 10 ASEAN member countries that will
transform from ASEAN 3.0 to ASEAN 4.0 by
AEC Blueprint 2025. It focuses on collaboration
in agriculture, health, digital, service, SME
development and labor which emphasize on
R&D of science and technology; including,
innovation and creativity in order to conduce
to ASEAN 4.0. Strategic measures of ASEAN
4.0 are

• Set strategic alliance among academic
institute, research institute and private sector
in ASEAN region
• Enhance competitiveness of SME in
ASEN by utilizing benefits from science and
technology
• Develop human resource of ASEAN
in creativity, cleverness and agility
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นวัตกรรมอาเซียน
ส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ ของอาเซี ย น
ในการเสริมสร้างนวัตกรรมนัน้ ใน AEC Blueprint
2025 ก�ำหนดมาตรการต่างๆ ไว้อย่างละเอียด
โดยมาตรการส�ำคัญมีดังนี้
• เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
และระดับภาคเอกชนของอาเซียน
• ส่ ง เสริ ม สภาวะแวดล้ อ มในเชิ ง
นโยบายภายในอาเซียน เพื่อเอื้อให้เกิดการถ่าย
โอนเทคโนโลยี แ ละการเสริ ม สร้ า งนวั ต กรรม
ใหม่ๆ
• ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง อุ ท ยานวิ จั ย
และเทคโนโลยี รวมทั้งห้องทดลองเพื่อการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย รัฐบาล และบริษัทร่วมทุน
รวมทั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในอาเซียน
• พัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ของอาเซี ย นกั บ เครื อ ข่ า ยการวิ จั ย พั ฒ นาใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาค
• ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น
• ส่งเสริมโครงการที่มีการสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลกและ
ภูมิภาคและเครือข่ายการผลิต
• ดึงดูดบริษัทชั้นน�ำด้านเทคโนโลยีให้
เข้ามาประกอบการในภูมิภาคอาเซียน

เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน
ส�ำหรับความร่วมมือของอาเซียนในด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ใน AEC Blueprint 2025
ระบุถงึ มาตรการความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไว้อย่างละเอียดเช่นเดียวกัน อาทิ
• พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้า
ในรูปแบบดิจิทัล หรือ digital tradeในอาเซียน
• เพิ่ ม การขยายเครื อ ข่ า ยและการใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทั่วถึงในอาเซียน
• ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ
แรงงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารในอาเซียน
• ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ตลาดร่วม ด้วยการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเสรี
ของสินค้า บริการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในภูมิภาคอาเซียน
• สนับสนุนการเติบโตและการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e - services ในภูมิภาค
• ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ทางไซเบอร์ หรือ cyber security
ในอาเซียนให้มากขึ้น
• ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
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e-commerce ในอาเซียน ซึ่งเรื่องนี้มีความ
ส�ำคัญมากเพราะ e-commerce จะสนับสนุน
บูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน อาเซียนมี
ข้อตกลงในด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเรียกว่า
e-ASEAN Framework Agreement และใน
อนาคตอาเซียนมีแผนจะจัดท�ำข้อตกลงอาเซียน
ทางด้าน e-commerce โดยเฉพาะ

ASEAN innovation
For the collaboration of ASEAN to
strengthen innovation, AEC Blueprint 2025
has allocated measures as below

• Support data exchange and buildup
network in ASEAN university and private
sector levels
• Promote environment policy in ASEAN
to avail technology transfer and create new
innovation
• Promote research and technology
center establishment; including, lab in university,
government and joint venture company as
well as research and development center in
ASEAN
• Develop and build connection of
ASEAN with international and local research
and development networks
• Promote and protect intellectual
property right in ASEAN
• Promote project that supports ASEAN
collaboration with world and region value
chains and network production

• Attract leading technology company
for investment in ASEAN

ASEAN digital economy
For ASEAN digital economy collaboration,
AEC Blueprint 2025 indicates the collaboration
measure among 10 ASEAN member countries
in details as below:

• Develop economy and promote digital
trade in ASEAN
• Further network expansion and high
speed Internet usage throughout ASEAN
• Promote vocation development for
labor force in IT and communication in ASEAN
• Boost IT technology in joint market
with free trade promotion of product and
service as well as IT technology investment
in ASEAN
• Support the growth and service of
e – services in region
• Promote more collaboration in
security and safety as known as cyber
security in ASEAN
• Promote e-commerce in ASEAN
because it will support integrated economy of
ASEAN which has been made as an
agreement since 2000 as known as eASEAN Framework Agreement. In the future,
there will be agreement especially for
e-commerce.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

ASEAN science and technology

ใน AEC Blueprint 2025 มี ม าตรการหลายเรื่ อ งในการสร้ า ง
ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 10 ประเทศอาเซียน
เพื่อผลักดันให้อาเซียนพัฒนาไปสู่อาเซียน 4.0 โดยมาตรการส�ำคัญ ได้แก่
• การจัดท�ำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ASEAN Plan Of Action on Science Technology and
Innovation : APASTI )
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบ่งปันสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและบุคลากร เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกัน
• ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยนต่างๆ

In AEC Blueprint 2025, there are several measures that are
related to collaboration in science and technology among 10 member
countries with the objective to develop ASEAN into ASEAN 4.0. The
key measures are

• Prepare ASEAN Plan Of Action on Science Technology and
Innovation (APASTI)
• Strengthen excellent center network of science and
technology in ASEAN to promote the sharing facilities in research and
human resource and support collaboration of research and development
in technology.
• Promote the transferring of scientists and researchers through
exchange programs
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Thailand 4.0 กับ อาเซียน 4.0
จากที่ได้วิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ขณะนี้ก�ำลังมีพัฒนาการที่คู่ขนานกันระหว่าง
Thailand 4.0 กั บ อาเซี ย น 4.0 ผมจึงอยาก
จะขอเสนอว่า ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมาก
จากความร่วมมือกับ 10 ประเทศอาเซียนในด้าน
ต่างๆดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นีค้ วามร่วมมือในกรอบ
อาเซียนจะเป็นอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืนขึ้น
ไทยจึ ง ควรก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสร้ า ง
ความร่ ว มมื อ อาเซี ย นในด้ า นต่ า งๆเหล่ า นี้
และมียุทธศาสตร์ในเชิงรุก เสนอแนวคิดใหม่ๆ
เพื่อให้ไทยมีบทบาทน�ำในอาเซียน 4.0
นอกจากนี้ ผมยังมองว่า หากเราประสบ
ความส�ำเร็จในการน�ำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0
ได้แล้วไทยจะอยู่ในสถานะที่จะได้ประโยชน์
อย่ า งมาก จากการปฏิ สั ม พันธ์ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ตัวอย่างเช่น
• หากไทยพัฒนาสินค้าเป็นสินค้าที่มี
นวัตกรรมสูง เราจะสามารถส่งออกไปในตลาด
AEC ได้มากขึ้น
• หากไทยพัฒนาเกษตรกรรมไปเป็น
smart farming สินค้าอาหารและเกษตรของไทย
จะสามารถตีตลาดอาเซียนได้มากขึ้น และไทย
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จะสามารถไปลงทุ น สร้ า ง smart farming
ให้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกมาก
• เช่นเดียวกับการค้าภาคบริการ โดยเฉพาะ
การให้บริการด้านสุขภาพ ไทยจะกลายเป็น
medical hub ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะท�ำธุรกิจในด้านนี้
กับประเทศเพื่อนบ้านอีกมาก
• ส�ำหรับ SME เมื่อเป็น Thailand 4.0
แล้ว SME ของไทยจะกลายเป็น smart SME
ซึ่งจะท�ำให้ SME ของไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ในการที่จะผลิตสินค้า
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย
• นอกจากนี้ การพัฒนาแรงงานไทยไปสู่
แรงงานมีฝมี อื ขัน้ สูง จะท�ำให้แรงงานไทยมีความ
สามารถในการแข่งขันใน AEC ได้อย่างมั่นคง
• และเมือ่ เราเป็น Thailand 4.0 เศรษฐกิจ
ไทยจะเป็นเศรษฐกิจดิจทิ ลั ซึง่ จะเปิดโอกาสให้ไทย
ได้ท�ำธุรกิจดิจิทัลกับประเทศอาเซียนได้อีกมาก
เช่นกัน

Thailand 4.0 and
ASEAN 4.0
From above, there is parallel development
between Thailand 4.0 and ASEAN 4.0. Thus,
I believe that Thailand will gain more benefits
from collaboration among 10 member countries
in those parts. The collaboration under ASEAN

blue print will be another drive that leads Thailand
3.0 to Thailand 4.0 with efficiency, fast and
sustainability. Thailand should set strategy for
ASEAN collaboration in many parts and approach
strategy; including, propose the new idea that
Thailand can play a leading role in ASEAN 4.0.
Thailand will earn many benefits after
entering Thailand 4.0 from interaction with
ASEAN Economic Community (AEC) such as

• We will export more advanced
innovation product to AEC market
• After becoming the smart farming,
more Thai food and agriculture products will
invade to ASEAN market and Thailand will
have more investment in neighbor countries
for smart farming
• For service sector, Thailand will provide
healthcare service and become medical hub
as well as expand market to neighbor countries
• After Thailand 4.0, SME will become
smart SME which increases more competitiveness
for exporting products and moving production
base to neighbor countries
• Human resource development will
lead our labor to become higher skilled worker
with sustainable competitiveness in AEC
• After Thailand 4.0, Thai economy
will become digital economy. This increases
more opportunities for Thailand to do digital
businesses with ASEAN member countries

ไทยแลนด์ 4.0 กับการเป็น
hub ของอาเซียน 4.0
นอกจากนี้ ผมขอเสนอว่า ยุทธศาสตร์
ของไทยต่ออาเซียน 4.0 ควรจะมองไปถึงขั้นที่
เราจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ของอาเซียน 4.0
หรือเป็น hub ของอาเซียน 4.0 นั่นเอง แม้ว่าใน
บางเรือ่ ง เราอาจจะสูส้ งิ คโปร์และมาเลเซียไม่ได้
แต่ไทยก็ควรจะมีความฝันและสานฝันให้เป็นจริง
ความฝันของเราคือ เราจะเป็น hub ของอาเซียน
4.0 ในด้านต่างๆ ดังนี้
• Knowledge hub
• Innovation hub
• R&D hub
• Science & technology hub
• Digital hub
• Services hub
กล่าวโดยสรุป การเปลีย่ นผ่านประเทศไทย
ไปสู่ Thailand 4.0 จะเป็นการก้าวกระโดดทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ของประเทศ และจะน�ำพาประเทศไทย
ไปสู ่ ก ารเป็ น ประเทศร�่ ำ รวยและพั ฒ นาแล้ ว
เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านไปสู่อาเซียน 4.0
จะคู่ขนานกันกับ Thailand 4.0 ซึ่งไทยจะได้

ประโยชน์ อ ย่ า งมาก จากความร่ ว มมื อ ใน
กรอบอาเซียนในด้า นต่า งๆ โดยเฉพาะด้า น
การสร้างนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล
รั ฐ บาลจึ ง จะต้ อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ ชั ด เจน
พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 4.0
ผ่านการฝึกอบรม การท�ำวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
ตลอดจนการเป็นศูนย์ข้อมูลอาเซียน 4.0 พัฒนา
คลังสมองด้านอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้าน
การศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาให้คนไทย
ก้าวไกลสูอ่ าเซียน 4.0 และผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 4.0 ในอนาคตต่อไป

Thailand 4.0 as the hub
of ASEAN 4.0

• Science & technology hub
• Digital hub
• Services hub
In the conclusion, moving Thailand to
Thailand 4.0 is one of the most significant
steps of Thailand. This will lead Thailand to
richness and become developed country.
Similarly, the parallel of entering ASEAN 4.0
and becoming Thailand 4.0 will generate
tremendous benefits to Thailand from
collaboration based on ASEAN blue print;
especially, innovation and digital economy.
The government must have distinctive
strategy that drives Thailand to be the hub of
ASEAN 4.0 through training and ASEAN
research. This includes being ASEAN knowledge
network and learning & research center to
develop Thai to ASEAN 4.0 and drive Thailand
to be the hub of ASEAN 4.0 onwards.

I also would like to propose the strategy
of Thailand for ASEAN 4.0. We must have
thought of becoming the hub of ASEAN 4.0.
Though, we are unable to compare to Singapore
and Malaysia in some parts, we should have a
dream and make it come true. Our dream is to
be the hub of ASEAN 4.0 in as follows:

• Knowledge hub
• Innovation hub
• R&D hub
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