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President Talk

ใน
ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ได้ขานรับ
นโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู ่ยานยนต์สมัยใหม่ 
ด้วยการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ยานยนต์อนาคต ซึ่งผมเชื่อว่ากระแส
ความตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การควบคุมปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะมีเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้เทคโนโลยียานยนต์
โลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็น
พลังงานไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์จึงจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ 
ภาครฐัและประชาชนทัว่ไป และสนบัสนุนการด�าเนินการด้านนวตักรรม
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีจะต่อยอด
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 
ซึ่งหากหน่วยงาน หรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสนใจสนใจสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้าเย่ียมชมได้ท่ีสถาบันยานยนต์ได้เลยครับ 
นอกจากนี้แล ้วสถาบันฯก�าลังก ้าวสู ่การเป็น Think Tank ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการอบรมและท�า Workshop การ
ประยุกต์ใช้แบบจ�าลองสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่สามารถ
ตอบโจทย์การคาดการณ์อตุสาหกรรมยานยนต์ในระยะยาวได้ นบัเป็น
หนึง่ในพันธกิจของสถาบันยานยนต์ เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศไทย

ส�าหรับ Automotive Navigator Magazine ฉบบัน้ีจะน�าเสนอ
ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาตนเองให้เป็น MULTI SKILL WORKER 
เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง ที่ก�าลังเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 และภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงที่
ผ่านมา รวมทั้งการบทสรุปของการคาดการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์
ระยะ 5 ปี ในอาเซียนจากงานสัมมนาโครงการพัฒนาสารสนเทศ
ยานยนต์ สามารถติดตามเรื่องราวต่างได้ภายในเล่มครับ

Since 
July, Thailand Automotive Institute (TAI) has 

responded the government policy for moving 

towards the next generation of automobile 

by establishment of “Electric Vehicle Technology and Innovation 

Learning Center” to develop electric vehicle industry and prepare 

the readiness of Thai operator for future automobile. Owing to 

higher environmental concern, I believe that there will be more 

controlling of carbon dioxide emission, which eventually causes 

the change of world automotive technology by replacing fossil fuel 

with electric power.

As a result, TAI established Electric Vehicle Technology and 

Innovation Learning Center from the support of Ministry of Industry 

(MOI) as an electric vehicle (EV) knowledge center that educates 

operator, government agency and public. It supports innovation 

activities that benefit to Thai automotive industry. These will be 

fundamental for Thailand to be EV production center in the future. 

We welcome any organization or student who is interested in paying 

a visit this center. Additionally, TAI is going to be Think Tank of 

Thai automotive industry. We have training and workshop as well 

as implementation the Thai automotive condition model which 

reveals long-term forecasting of automotive industry. This is one 

of TAI’s missions that need to develop Thai automotive industry. 

This issue presents self-development for being MULTI 

SKILL WORKER in order to response the change in industry that is 

moving towards industry 4.0. Overview of Thai automotive industry 

and the 5-year forecast of automotive industry in ASEAN are also 

in this issue. I hope you enjoy your reading.
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ภาพร ว ม ข อ ง
อุตสาหกรรม
ย า น ย น ต ์ ใน

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2559 มีปริมาณการผลิต
รถยนต์รวม 950,966 คนั ลดลงร้อยละ 4 ส�าหรับ
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศรวม 
409,980 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยตลาด
รถกระบะ 1 ตัน มีส่วนแบ่งมากที่สุด ร้อยละ 49 
ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการผลิต
รถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) จ�านวน 
1,033,094 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีปริมาณ
จ�าหน ่ายรถจักรยานยนต ์ในประเทศรวม 
949,550 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 ในด้านการส่งออก 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 มี
ปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 536,406 คัน 
ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
รถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) มีจ�านวน 
439,679 คัน ลดลงร้อยละ 4 โดยจ�าแนกเป็น 
CBU จ�านวน 180,493 คัน และ CKD จ�านวน 
259,186 ชุด

สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ 
(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 
เดอืนมกราคม-มถุินายน 2560 มมีลูค่าการส่งออก
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 18,580 
ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 จากช่วงเดยีวกนั
ของปี 2559 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 8,339 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 6 รถจกัรยานยนต์
มูลค่า 794 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26 
และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 9,447 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วน
รถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 9,187 และ 
260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

 

The 
total number of motor vehicle 

production as of Jan-Jun 

2017 is 950,966 units; 4% 

decreased, while the total number of domestic 

sale is 409,980 units; increasing 11%. 1 ton 

pick-up truck takes the largest market share 

of total number of production at 49%. For 

motorcycle, the total number of CBU production 

is 1,033,094 units or increasing 15%. The total 

number of domestic sale is 949,550 units or 

increasing 4%. For export, the total export 

number of motor vehicle is 536,406 units or 

decreasing 10% and the total export number 

of motorcycle (both CBU and CKD) is 

439,679 units or decreasing 4% which is 

categorized as 180,493 units for CBU and 

259,186 sets for CKD. 

The trade balance of automotive product 

as of Jan-Jun 2017, based on the report of 

Department of Trade Negotiations (DTN) , the 

total export value of automotive and auto 

parts is 18,580 MUSD or increasing 4% from 

last year in the same period. The export value 

is categorized as 8,339 MUSD for motor vehicle 

or decreasing 6%, 794 MUSD for motorcycle 

or increasing 26% and 9,447 MUSD for auto 

parts or increasing 14% (9,187 MUSD for motor 

vehicle parts and 260 MUSD for motorcycle 

parts, respectively).

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน)

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI

OVERVIEW OF
THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY
AS OF 2017
(APRIL-JUNE)
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ส�าหรบัการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ ทีเ่ป็นการ
ส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ มีมูลค่า 
133,296 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วน
และอุปกรณ์ 97,065 ล้านบาท เคร่ืองยนต์ 18,973 
ล้านบาท ช้ินส่วนอะไหล่ 16,285 ล้านบาท 
แม่พมิพ์และอุปกรณ์ยดึจับชิน้งาน 731 ล้านบาท 
และชิ้นส่วนอื่นๆ 242 ล้านบาท 

ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ 8,365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 

โดยน�าเข้ารถยนต์ 631 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง
ร้อยละ 21 รถจกัรยานยนต์ 107 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 
7,627 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 โดยจ�าแนก
เป็นชิน้ส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 7,366 และ 
261 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล�าดับ

ดงันัน้ ดลุการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 10,214 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

According to the data of automotive 

manufacturer and assembly, the total export 

value of auto parts is 133,296 MTHB or 

increasing 4% from last year in the same 

period. It is categorized as 97,065 MTHB for 

auto parts, 18,973 MTHB for engine, 16,285 

MTHB for spare part, 731 MTHB for JIG & DIE 

and 242 MTHB for others. 

The total import value of automotive 

and auto parts is 8,365 MUSD or increasing 

4% from last year in the same period. It is 

categorized as 631 MUSD for motor vehicle or 

decreasing 21%, 107 MUSD for motorcycle or 

increasing 28% and 7,627 MUSD for auto 

parts or increasing 7% (7,366 MUSD for motor 

vehicle parts and 261 MUSD for motorcycle 

parts).

The trade balance as of Jan-Jun 2017 

is surplus for 10,214 MUSD or increasing 5% 

from last year in the same period.
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ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์โลก

ยอดขายรถอาเซียนบูมอานิสงส์

เศรษฐกิจแกร่ง

ผลวจิยัชีย้อดขายรถยนต์ในภมูภิาคอาเซยีน
จะขยายตวัสงูกว่าภมูภิาค อืน่ๆ ของโลกในปี 2560 
สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ในภมิูภาค บเีอม็ไอ รีเสร์ิช เปิดเผยผลวจัิยล่าสุด 
คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะขยายตัว 8.1% 
ในปี 2560 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโต 3.1% 
ในปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่า
คาดการณ์การเตบิโตของทัว่ภมิูภาคเอเชยีซ่ึงอยู่ท่ี 
3.7% กว่า 2 เท่า "เมือ่ดทูีย่อดขายรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล 
เราคาดว่ากมัพชูา ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม จะเป็น
ตลาดที่ท�าผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2560 
ด้วยคาดการณ์การเตบิโตของยอดขายในเซก็เมนต์
ดังกล่าว 20.4% 19.2% และ 18% ตามล�าดับ" 
บเีอม็ไอ รเีสร์ิช ระบใุนรายงาน โดยให้เหตผุลว่า 
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การบริโภค

ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และการปฏิรูปภาษี 
เป็นปัจจยักระตุน้การเตบิโตของยอดขายรถยนต์ 
ตวัเลขจ�านวนผู้เป็นเจ้าของรถยนต์แสดงให้เห็นว่า 
โอกาสการเตบิโตของยอดขายรถยนต์อย่างต่อเน่ือง
ในภมูภิาคอาเซยีนยงัมอียูอี่กมาก ข้อมลูจากบริษัท
วจิยั พิว รีเสร์ิช เซน็เตอร์ ในปี 2557 ชีว่้า ในขณะที่
ประเทศท่ีค่อนข้างร�า่รวยมสัีดส่วนการเป็นเจ้าของ
รถยนต์ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว อาทิ มาเลเซียมี
สัดส่วน 82% และไทยมีสัดส่วน 51% แต่สัดส่วน
ดงักล่าวในฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซยี และเวียดนาม 
อยู่ที่เพียงไม่ถึง 10% 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560

World Automotive

Industry Movement

Booming in ASEAN car market 

due to strong economy

The research indicates that the total 

motor vehicle sale number in ASEAN is 

increased more than other regions in 2017. 

This reflects to the strong economic growth 

of this region. BMI Research reveals that the 

total sale number of motor vehicle in those 10 

ASEAN member countries will increase 8.1% 

in 2017 while it increased 3.1% last year. This 

increase is twice greater than the forecast 

(3.7%) throughout Asian region. For the 

growth of sale number of passenger car, it is 

forecasted that the best market in ASEAN for 

this year will be Cambodia (20.4%), Philippines 

(19.2%) and Vietnam (18%), respectively. BMI 

Research also indicates that the strength of 

economic growth, domestic consumption and 

tax reform are all factors that urge sale number 

of motor vehicle. Those figures of vehicle 

owner show that there still have opportunities 

of sale number growth rate, continuously. 

Referred to data of Pew Research Center in 

2014, it shows that the proportion of car owner 

is high in rich countries such as Malaysia 

(82%) and Thailand (51%), while this proportion 

is less than 10% in Philippines, Indonesia and 

Vietnam.

Source : Thansettakij Newspaper, June 1st, 2017

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
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'จีเอ็ม'โยกงานกลับสหรัฐ

เจเนอรัล มอเตอร์ โค (จีเอ็ม) ประกาศ
เมือ่วนัศกุร์ (16 ม.ิย.) ว่าจะเปิดศูนย์ซพัพลายเออร์
แห่งหน่ึงใกล้กับเมอืงอาร์ลิงตนั รัฐเท็กซสั เพือ่ใช้เป็น
โรงงานผลติรถสปอร์ตอเนกประสงค์ ซึง่การเคลือ่นไหว
ครัง้นี ้ จะท�าให้โยกย้ายต�าแหน่งงานประมาณ 600 
ต�าแหน่ง จากเมก็ซโิกไปยงัสหรัฐ และบรษิทัจะเน้น
ผลติชิน้ส่วนต่างๆ ทีใ่ช้กับ รถเชฟโรเล็ต ซบัเออร์บัน 
และคาดแิลค เอสคาเลด ภายใต้การปรับเปลีย่น
ครัง้นี ้ พนักงานในสหรฐัจ�านวนมากจะท�างานให้กบั
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมทีฟ กรุ ๊ป 
ซพัพลายเออร์ด้านห้องโดยสาร ซึง่มฐีานด�าเนนิงาน
อยู่ที่ ลักเซมเบิร์ก ก่อตั้งโดยนายวิลเบอร์ รอสส์ 
นักลงทุนมหาเศรษฐีพันล้าน และเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ การตัดสินใจ
ของจีเอ็มมีขึ้นในขณะท่ีรัฐบาลบริหารของสหรัฐ 
ภายใต้ การน�าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ก�าลังคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในข้อตกลง
การค้าเสรีอเมริกาเหนือ (นาฟตา) และขณะที่ 
บรรดาส.ส.รพีบัลกินัอยูร่ะหว่างคิดถงึผลได้ผลเสีย
ในปรับปรงุแก้ไขการจัดเก็บภาษีชายแดน ซึง่อาจจะ
ท�าให้บรษิทัต่างๆ น�าเข้าชิน้ส่วน จากต่างประเทศ

ในราคาที่แพงข้ึน แต่กลับหนุนให้มีการผลิต
ชิ้นส่วนในสหรัฐมากขึ่น ซึ่งการตั้งโรงงานผลิต
ในอาร์ลิงตัน อาจช่วยลดความเสี่ยงทางการค้า
ให้กับรถที่ท�าก�าไรมากที่สุดของจีเอ็ม

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560

จีนผ่อนคลายเกณฑ์จูงใจผู้ผลิต

รถไฟฟ้า

กระแสรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ก�าลังกระหึ่ม
ไปทัว่โลก รฐับาลหลายประเทศรวมท้ังไทยพยายาม
ให้สิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุนนานาชาติให้เข้า 
มาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากัน
อย่างคึกคัก ล่าสุดจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เจ้าตลาด
รถอวีใีนภมูภิาคเอเชยีได้ปรบักฎเกณฑ์การร่วมทนุ
เพื่อเอื้อให้ต่างชาติเข้ามาร่วมพัฒนารถอีวีในจีน
ได้ง่ายข้ึน และญีปุ่น่กเ็ป็นผูล้งทนุท่ีแสดงความสนใจ
เป็นอย่างมาก รฐับาลจนีได้ประกาศเมือ่ต้นสัปดาห์
ทีผ่่านมา (12 มถุินายน) ปรับลดข้อจ�ากัดเก่ียวกับ
การร่วมทุนระหว่างบริษัทท้องถิ่นและบริษัท
ต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและจ�าหน่าย
รถยนต์ จากเดิมบริษัทร่วมทุนจะถูกจ�ากัดให้มี
จ�านวนผู ้ร ่วมทุนเป ็นบริษัทท ้องถิ่นของจีน
ได้อย่างมากไม่เกิน 2 ราย แต่กฎเกณฑ์ใหม่
อนุญาตให้มีถึง 3 รายได้ หาก 1 ใน 3 รายน้ี
เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบัน
จีนได้กลายมาเป็นตลาดรถยนต์อีวีรายใหญ่
ที่สุดในโลก โดยปี 2559 มีการจด ทะเบียนรถ
อีวีใหม่ในจีนจ�านวนถึง 352,000 คัน ทิ้งห่าง
รถอีวีใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนใน
ปีเดียวกันเพียง 159,000 คันเท่านั้น แนวโน้ม
ดังกล ่าวท�าให ้ตลาดจีนเป ็นที่น ่าดึงดูดใจ
ในสายตาบรษัิทรถยนต์ต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัท
รถยนต์จากตะวันตก ขณะที่ญี่ปุ่นแม้จะช้ากว่า
และมีเพียงนิสสัน มอเตอร์ เพียงรายเดียว ที่น�า
รถอีวีรุ่น "ลีฟ"(Leaf) เข้าไปจ�าหน่ายในจีน แต่ก็
มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น 
คือ ตงฟง มอเตอร์ ร่วมกันผลิตรถอีวีออกมา 
อย่างไรก็ตาม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560

GM moves production base 

back to the U.S.

General Motor Co., Ltd. (GM) announces 

the new supplier center will be opened near 

Arlington, Texas for SUV production. As a result, 

this causes 600 positions of job relocation 

from Mexico to the U.S. It will focus on producing 

parts that are used for Chevrolet Suburban 

and Cadillac Escalade. With this change, 

many American employees wil l work for 

International Automotive Group. It is the 

supplier for passenger cabin section and its 

base is in Luxembourg. It was established by 

Wilbur Ross; a millionaire who is the current 

United States Secretary of Commerce. This 

decision was made during the presidency of 

Donald Trump and the concept of changing 

something in North American Free Trade 

Agreement (NAFTA), while the Republican 

Member of United States House of Representatives 

were considering the pros and cons of new 

border tax. This tax will cause higher price of 

import parts but it will support local production. 

The opening of this center will reduce risk of 

the most profitable models of GM. 

Source : Bangkokbiznews, June 19th, 2017

China lessens criteria to 

attract EV manufacturer

Electric Vehicle is now a topic, worldwide. 

Many governments; including Thailand’s, try 

to urge foreign investor for EV industry development. 

Recently, China; the leader of EV market in 

Asia has adjusted the criteria of co-investment 

in china to attract foreign investor and Japan 

is interested this. On June 12, the government 

of China announced that they reduced the 

limitation of co-investment between local and 

foreign companies of automotive production 

industry and sale. Previously, for the joint venture 

company, only 1-2 local companies were eligible 

for co-investment. Now, up to 3 local companies 

are able to join for this investment, if one of 

them is manufacturer and sells EV. At present, 

China is the largest EV market in the world. In 

2016, there are 352,000 units of new EV 

registration which are greater than 159,000 

units of the U.S. This is why China is attractive 

in the eye of foreign car makers; especially, 

from the western. Although, Japan is after 

Nissan, which has brought “Leaf” to China’s 

market, Japan co-invests with the local company; 

Dongfeng Motor Corporation, to produce EV. 

Source : Thansettakij Newspaper, June 19th, 2017 
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ส่งออกญี่ปุ่นพุ่ง 2 ปี

ส่งออกญ่ีปุ่นพุ่งทุบสถิตริอบ 2 ปี หลงัดมีานด์
โลกฟื ้นหนุนเศรษฐกิจญี่ปุ ่นขยายตัวต่อเนื่อง 
รอยเตอร์สรายงานว่า การส่งออกของญี่ปุ ่น
ปรบัตัวขึน้ 14.9% ในเดอืน พ.ค. ขยายตวัมากทีส่ดุ
นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2558 เนื่องจากการส่งออก
รถยนต์และเหล็กเพิ่มขึ้น บ่งชี้สัญญาณดีมานด์
ท่ัวโลกแขง็แกร่ง ซึง่จะช่วยหนุนให้เศรษฐกจิญีปุ่น่
ฟื ้นตัวอย่างต่อเน่ือง ด้านการน�าเข้าปรับขึ้น
เช่นกันที ่17.8% หลงัญีปุ่น่น�าเข้าน�า้มันเพิม่ ท้ังนี้ 
การส่งออกสนิค้าไปจีนเพิม่ขึน้ 23.9% หลงัขยายตวั 
14.8% ในเดอืน เม.ย. เน่ืองจากการส่งออก หน้าจอ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ เซมิคอนดักเตอร์
ปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกับการส่งออกไปสหรัฐ
ที่ขยายตัว 11.6% เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 ปี 
หลังการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
เพิ่มขึ้น ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า ญ่ีปุ่นยังควรคงมาตรการ
ทางการคลัง และด�าเนินนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินเพ่ิมหากเกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ 
และเตือนว่าการบรโิภคภายในประเทศยังอ่อนแอ 
นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟยังแนะน�าให้ญี่ปุ่นค่อยๆ 
ปรบัเพิม่ภาษกีารขายจาก 8% ในขณะนีเ้ป็น 10% 
ภายในปี 2562 พร้อมเร่งการปฏิรูปตลาดแรงงาน 
เพิม่ศกัยภาพการผลติและการลงทนุภาคเอกชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ความเคลื่อนไหว

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมต�่าสุดใน

รอบ  2 ปี “สศอ.” ระบุเจอวันหยุด

ยาว-ยอดส่งรถวูบ

นายศริริจุ จุลกะรตัน์ ผู้อ�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนี
ผลผลิตอตุสาหกรรม (เอ็มอีไอ) เดอืน เม.ย.ทีผ่่านมา 
อยูท่ี่ระดบั 100.07 ปรบัตวัลดลง 1.7% เม่ือเทยีบ
กบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และเป็นค่าดชันฯี
ท่ีต�่าสุดในรอบ 2 ปีนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2558 
เช่นเดยีวกบัอตัราใช้ก�าลงัการผลติภาคอตุสาหกรรม
อยูท่ี่ 53.62 ทีล่ดลงต�า่สดุในรอบ 2 ปี ด้วยเช่นกนั 
ซึ่งเป็นผลมาจากเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาเป็นช่วง
วันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการ
ส่งออก โดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลาง 
ทีล่ดต�า่ลงมาก แต่ภาพรวมดชันผีลผลติ 4 เดอืน
แรกของปีนี้ก็ติดลบ 0.1% โดยอยู่ที่ระดับ 111.94 
ทั้งนี้ สศอ.ยังคงเป้าดัชนีผลผลิตตลอดทั้งปีนี้จะ

ยังขยายตัว 0.5-1.5% และอัตราการเติบโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ภาคอุตสาหกรรม
จะขยายตัว 1-2% “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ 
สศอ.จดัท�าขึน้มา ได้มกีารถ่วงน�า้หนกัจากอตุสาหกรรม
ยานยนต์ค่อนข้างสูงเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
มีการเติบโตท่ีลดลงก็เ กิดผลกระทบทันที
แต่ภาพรวมก็ยังมองว่าดัชนีผลผลิตตลอดท้ังปี
ยังเป็นบวก เพราะภาพรวมการส่งออกในหลายๆ 
สินค้าก็จะดีขึ้น”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560

Japan’s export climes up in 

the last 2 years

Japan’s export reaches the highest 

point from the last 2 years after higher of 

world demand and causes continuous growth 

of Japan’s economy. Reuters reports that 

Japan’s export is increased 14.9% and the 

highest increasing rate is in May since 

January 2015 due to more export number of 

motor vehicle and steel. This indicates the 

strength of world demand that supports the 

recovery of Japan’s economy, perpetually. 

Import is also increased at 17.8% after Japan 

imports more crude oil. The export to China is 

increased 23.9% after increasing 14.8% in 

April because of increasing export number in 

electronics and semiconductor. The export to 

the U.S. is also increased at 11.6%. It is the 

highest increasing rate in the last 2 years due 

to the increasing export number of automotive 

and auto parts. International Monetary Fund 

(IMF) indicates that Japan needs to maintain 

its financial measure and add more expansionary 

monetary policies as well as aware the weak 

domestic consumption. IMF also suggests 

Japan to gradually increase sale tax from 8% 

to 10% within 2019 along with reform labor 

market and enhance production and investment 

of private sector. 

Source : Posttoday Newspaper, June 20th, 2017

Thai Automotive

Industry Movement

Long holiday causes the lowest 

MEI of 2 years and lower export

Mr. Siriruj Chulakaratana, Director-General, 

Office of Industrial Economics (OIE), reveals 

that MEI in April is 100.07; decreasing 1.7% 

from last year in the same period, and it is the 

lowest point of the last 2 years since April 

2015. The total capacity utilization of industry 

sector is 53.62 which is the most decreasing 

point of the last 2 years, as well. This is 

caused from long holiday in April and the impact 

of decreasing export number of automotive 

industry; especially, Middle East which is 

decreased, considerably. Manufacturing 

Production Index (MPI) for the first 4-month 

of this year is -0.1% at 111.94. OIE set MPI for 

the whole year at 0.5-1.5% and the increasing 

of Gross Domestic Product (GDP) of industry 

sector at 1-2%. The MPI that is set by OIE is 

weighted higher in automotive industry. Thus, 

if the growth rate of automotive industry is 

decreased, it will effect to overall. However, 

MPI still shows positive sign for the whole year 

because overall of export shows recovery 

sign. 

Source : Thairath Newspaper, June 1st, 2017
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ค่ายรถยนต์สนผลิต 'ไฮบริด' บีโอไอ

เชื่อ 2 รายขอก่อนสิ้นปีปชช. เมิน  

'อีวี' หวั่นถนนไม่เอื้อ

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม
แจ ้งความคืบหน ้าการส ่ง เสริมการลงทุน
ในกิจการผลิตรถยนต์แห่งอนาคต 3 แบบ ได้แก่ 
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
และพลังงานไฟฟ้า (ไฮบริด) รถยนต์ไฟฟ้าแบบ
ผสมเสียบปลั๊ก (ปลั๊กอินไฮบริด) และรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (อีวี) ว่า ขณะนี้มีบริษัท
รถยนต์สนใจลงทุนรถยนต์ไฮบริดแล้ว 2-3 ราย 
และอยู่ระหว่างเตรียมยื่นค�าขอรับการส่งเสริม
การลงทุนกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ (บีโอไอ) ทีก่�าหนดระยะเวลาย่ืนค�าขอ
ภายในสิ้นปี 2560 เป็นการลงทุนรถยนต์นั่ง
ขนาดเล็ก มูลค่าไม่ต�่ากว่า 20,000 ล้านบาท 
และจะจ�าหน่ายออกสู ่ตลาดภายในปี 2561 
โดยผู้ผลิตรถยนต์กลุ่ม ดังกล่าวถือเป็นผู้ผลิต
รายหลักในไทยที่มีเทคโนโลยีไฮบริดอยู่แล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน
วันที่ 5 มิถุนายน 2560

สถาบันยานยนต์ปรับทัพรับมือ

อุตสาหกรรม 4.0

ณฐัพล รังสติพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อตุสาหกรรม ในฐานะกรรมการสถาบนัยานยนต์ 
ผู ้ท�าการแทนผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
กล่าวว่า สถาบันจะมีการปรับบทบาทและโครงสร้าง
องค์กรใหม่ โดยอันดับแรกจะต้องมีการสรรหา

ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ ซึ่งคาดว่า
จะได้ข้อสรปุภายใน 1-2 เดอืนจากนี ้โดยปัจจบุนั
ได้ส่งหนังสือเชิญไปแล้ว 3-4 ราย มีทั้งอดีต
ผู้บริหารและระดับผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
จากนั้นจะมีการปรับบทบาทการด�าเนินงานของ
องค์กรเพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงมี
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต โดยจะต้องก�าหนดทิศทาง
ให้สอดคล้อง ทัง้นี ้จะต้องประสานงานกบักระทรวง
คมนาคมในการยกระดบัการผลติของผู้ประกอบ
การในประเทศไทยสู่การผลิตอากาศยาน และรถ
ในระบบราง โดยมีเป้าหมายที่จะประกอบรถไฟ
ในประเทศไทยอย่างน้อย 70-80% ของปริมาณ
การน�าเข้าปัจจุบนั ส่วนอากาศยานนัน้จะต้องศกึษา
การผลิตเพื่อรองรับตลาดเป็นเทรนด์ในอนาคต
ที่การผลิตจะพัฒนาไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
วันที่ 6 มิถุนายน 2560

Car makers have eyes on 

“Hybrid” BOI believes 2 of 

them will join the investment 

promotion. Consumer overlook 

“EV” 

Report of Ministry of Industry (MOI) reveals 

the progress of investment promotion for 3 

types of Electric Vehicle (EV) production: Hybrid 

EV (HEV), Plug-in Hybrid EV (PHEV) and Battery 

EV (BEV). There are 2-3 car makers who are 

interested this and in the process of submitting 

application to the Board of Investment of 

Thailand (BOI). The submission deadline is no 

later than the end of this year. It is investment 

for small passenger car with value less than 

20 billion THB and will be entered the market 

for sale in 2018. This group of car maker is the 

leading automotive manufacturer and has 

knowledge of hybrid technology.  

Source : Mathichon Newspaper, June 5th, 2017

TAI’s new reorganization for 

Industry 4.0

Dr. Nattapol Rangsitpol, Inspectors 

General of Industry – Ministry of Industry, as a 

Member of the Board of Directors, Acting 

President Thailand Automotive Institute (TAI) 

says that TAI is going to change role and 

reorganize. Initially, TAI needs new President 

whom will be selected in the next couple 

months. At present, 3-4 invitation letters were 

set out to former management and executives 

of automotive manufacturers. Then, the role 

will be adjusted in order to serve high-end 

technology development under the Thailand 

4.0 policy which automotive industry is 1 of 10 

targeted industries in the future. This is included 

coordination with Ministry of Transport (MOT) 

to enhance production of operator in Thailand 

to aircraft and train production with the objective 

to assemble train in Thailand at least 70-80% 

of total number of import. For aircraft, feasibility 

study of production is needed to serve future 

market and production needs development. 

Source : Posttoday Newspaper, June 6th, 2017
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ดึงเกาหลีวิจัยผลิตรถบัสไฟฟ้า

พระจอมเกล้าธนบุรี ดึงเกาหลีถ่ายทอด
เทคโนโลยผีลติรถบัสไฟฟ้าให้ผูผ้ลติไทย คาดลงทุน
ไลน์ผลิตกว่า 100 ล้าน นายยศพงษ์ ลออนวล 
ประธานคณะท�างานคลสัเตอร์วจิยัด้านยานยนต์ 
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวในการลงนาม
ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถบัส
ไฟฟ้าระหว่างบริษัท ทีจีเอ็ม ผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้า
จากประเทศเกาหลใีต้ กบัผูผ้ลติรถบสัของไทย ว่า 
โครงการดงักล่าวใช้เวลา 3 ปี ความร่วมมือหลกั 
บริษัท ทีจีเอ็ม จะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถบัส
ไฟฟ้า เพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับผู้ประกอบ
การไทย ทัง้น้ี การผลิตรถบสัไฟฟ้าต้นแบบให้ได้
มาตรฐานโลก จะต้องใช้เวลาพฒันาให้เหมาะสม
กับไทย ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งน้ีจะ
ช่วยย่นเวลาสร้าง รถบัสไฟฟ้าของไทยให้เร็วขึ้น 
เพื่อรับมือรถบัสไฟฟ้าจากประเทศจีนที่จะ
เข้ามาท�าตลาดอย่างรุนแรง เนื่องจากได้เปรียบ
เรื่องต้นทุนผลิตที่ต�่ากว่า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ศูนย์ทดสอบยานยนต์คืบ

นายณฐัพล รงัสติพล กรรมการสถาบันยานยนต์ 
ท�าการแทนผูอ้�านวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า 
ขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
งบลงทุน 3.45 พนัล้านบาท มคีวามคบืหน้าไปมาก 
โดยเฟสแรกทีเ่ป็นสนามทดสอบยางล้อ R17 คาดว่า
จะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในปลายปีนี ้และเปิดด�าเนนิการ
ได้ในไตรมาสแรกปีหน้า ส่วนสนามทดสอบทีเ่หลอื
ทั้ง 7 สนาม มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปี 2562 
ทั้งน้ี การจัดตั้งศูนย์ทดสอบดังกล่าว ถือเป็น

โครงการน�าร่องในพ้ืนท่ีออีซี ีและจะเป็นจดุดงึดดู
ให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ ตามทีร่ฐับาลต้องการ เพราะจะช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการทดสอบมาตรฐานยานยนต์ 
และผลติภณัฑ์ยานยนต์ทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมถึงการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม
ด้านผลติภณัฑ์ และเทคโนโลยีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560

Pursuing Korea for collaboration 

in EV bus production

King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi (KMUTT) collaborates with Korea to 

pass on knowledge of electric bus production 

to Thai operator. The investment of production 

line may over 100 million THB. Asst. Prof. Yossapong 

Laoonual, President of working group: Automotive 

Cluster Research, Mechanical Engineering, 

KMUTT mentions in the MOU signing ceremony 

of collaboration between TGM Co., Ltd.; 

electric bus manufacturer from Korea, and 

Thai operator that this project will take 3 

years for operation. In this regard, TGM will 

pass on electric bus knowledge and enhance 

production capacity of Thai operator. To produce 

world standard electric bus model, it takes 

time for development. However, this passing 

on knowledge will shorten period of electric 

bus production. It also encounters electric 

bus from China that has lower cost of production. 

Source : Posttoday Newspaper, June 7th, 2017

The progress of National 

Automotive and Tire Testing 

Center

Dr. Nattapol Rangsitpol, Member of the 

Board of Directors, Acting President Thailand 

Automotive Institute (TAI) says that the National 

Automotive and Tire Testing Center, located 

at Chachoengsao with 3.45 Trillion THB investment, 

has made much progress. For initial phase, 

the tire testing of R17 proving ground will be 

ready at the end of this year and will open for 

operation in the Q1/2018. For other 7 proving 

grounds, they are all targeted for operation in 

2019. The establishment of this center is the 

pioneer project for Eastern Economic Corridor 

(EEC). It also attracts investor for investment 

in new automotive industry which delivers 

convenience of automotive and related automotive 

product standard testing and provides 

consultation for product innovation and 

technology development, efficiently. Eventually, 

this lessens production cost. 

Source : Thansettakij Newspaper, June 7th, 2017
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Table 1 Total Production Number of Motor Vehicle in Thailand as of 2012 – 2017 by Type
(Units)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun % Change

Passenger car  957,623  1,071,076  742,678  760,688  805,033  394,966  391,849 -0.79%

1 ton pick-up truck  1,452,252  1,332,913  1,114,778  1,115,818  1,102,816  582,846  540,464 -7.27%

Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck)  43,842  53,068  22,551  36,496  36,568  15,568  18,653 19.82%

Total  2,453,717  2,457,057  1,880,007  1,913,002  1,944,417  993,380  950,966 -4.27%

Change (%) 68.32% 0.14% -23.49% 1.76% 1.64%

Source : Automotive Intelligence Unit

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดอืนมกราคม-มิถุนายน 

2560

1. รถยนต์

ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณการผลติ
รถยนต์ทั้งสิ้น 950,966 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ลดลงร้อยละ 4 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์น่ัง จ�านวน 391,849 คัน 
รถกระบะ 1 ตนั จ�านวน 540,464 คนั และรถยนต์
เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) จ�านวน 
18,653 คนั โดยการผลิตรถกระบะ 1 ตนั มีอัตรา
ลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 7

ด ้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ มจี�านวน 409,980 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 11 
โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจ�าหน่ายมาก

ทีส่ดุ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 รถยนต์นัง่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 
โดยที่ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์ในแต่ละประเภท
มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ (ตารางที่ 2-4 และ
ภาพที่ 1)

ตลาดรถยนต์นั่ง มีปริมาณจ�าหน่าย
ทั้งสิ้น 186,481 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เม่ือ
เปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2559 โดยรถยนต์
นั่งขนาด 2,501-3,000 cc มีปริมาณจ�าหน่าย
เพิม่มากข้ึนทีสุ่ด ร้อยละ 10,833% รองลงมาเป็น
รถยนต์นั่งขนาด 2,001-2,500 cc มีปริมาณ
จ�าหน่ายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 36 และรถยนต์นั่ง
ขนาดไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 67 
ของตลาดในกลุ่มนี้ มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 24 ส�าหรับรถยนต์นัง่ขนาด 3,001 cc ขึน้ไป 
มีปริมาณจ�าหน่ายลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 23 
รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งขนาด 1,801–2,000 cc 
มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 19

ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณ
จ�าหน่ายทั้งสิ้น 201,182 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
เม่ือเปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2559 โดย
กระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มปีริมาณจ�าหน่าย 
108,141 คัน ลดลงร้อยละ 1 รถกระบะ 1 ตัน 
ประเภท 4 ประตู มปีรมิาณจ�าหน่าย 64,504 คัน 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 25 และรถกระบะก่ึงบรรทกุ (PPV) 
มีปริมาณจ�าหน่าย 28,537 คัน ลดลงร้อยละ 11

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ 
ประกอบด้วย รถบรรทกุ น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทกุ
ขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ 
และรถโดยสาร มปีริมาณจ�าหน่าย จ�านวน 22,302 
คนั มอีตัราเพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของ ปี 
2559 ร้อยละ 5 โดยรถโดยสาร มปีรมิาณจ�าหน่าย
เพิม่ขึน้มากท่ีสดุ ร้อยละ 60 และรถกระบะ > 10 ตัน 
มีอัตราลดลงมากที่สุด ร้อยละ 12

Automotive Industry 

Condition as of Jan-

Jun 2017

1. Motor vehicle

As of Jan-Jun 2017, the total production 

number of motor vehicle is 950,966 units or 

decreasing 4% from last year in the same period. 

It is categorized as 391,849 units for passenger 

car, 540,464 units for 1 ton pick-up truck and 

18,653 units for commercial vehicle; excluding 

1 ton pick-up truck. The most decreasing rate 

of production number is 1 ton pick-up truck at 

7%.

The total domestic sale number of motor 

vehicle is 409,980 units or increasing 11%. 

The highest number of sale is 1 ton pick-up 

truck which takes 49% of this segment followed 

by passenger car at 46% and commercial vehicle  

shown in Table 2-4 and Figure 1).

Passenger car The total number of 

domestic sale is 186,481 units; 21% increased. 

Passenger car with capacity of 2,501-3,000 

cc is the most increasing rate of sale at 10,833% 

followed by the capacity of 2,001-2,500 cc 

with increasing rate at 36% and the capacity 

of less than 1,500 cc with increasing rate at 

24% and takes market share at 67% of this 

segment. On the other hand, passenger car 

with capacity of over 3,001 cc is the most 

decreasing rate of sale at 23% followed by 

the capacity of 1,801–2,000 cc with the 

decreasing rate at 19%.

1 ton pick-up truck The total sale 

number is 201,182 units or increasing 4% from 

last year in the same period. It is categorized 

as 108,141 units for 2-door or decreasing 1%, 

64,504 units for 4-door or increasing 25% 

and 28,537 units for PPV or decreasing 11%. 

Commercial vehicle (excluded 1 ton 

pick-up truck) It consists of truck with less 

than 1 ton, less than 5 tons, large truck, van 

and bus. The total sale number is 22,302 

units or increasing 5% from last year in the 

same period. Bus is the most increasing rate 

of sale at 60% while truck with less than 10 

tons is the most decreasing rate at 12%.
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Table 2 Total Domestic Sale Number of Motor Vehicle as of 2012 – 2017 by Type
(Units)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun % Change

Passenger car  694,234  663,746  411,402  356,063  328,053  154,703  186,481 20.54%

Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck) 74,132 77,102 48,561 46,117 46,158 21,191 22,302 5.24%

1 ton pick-up truck  667,532  589,338  421,498  397,282  394,390 192,714 201,182 4.39%

 Others  437  486  371  170  187  22  15 

 Total 1,436,335 1,330,672 881,832 799,632 768,788 368,630 409,980 11.22%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 3 Comparison the Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale by Type
(Units)

Items
Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017

% Change
Volume Sale Proportion Volume Sale Proportion

Passenger car 154,703 41.97% 186,481 45.49% 20.54%

Com. vehicle (excld. 1 ton
pick-up truck) 21,191 5.75% 22,302 5.44% 5.24%

1 ton pick-up truck & PPV 192,714 52.28% 201,182 49.07% 4.39%

Others 22 0.01%  15 0.00%

 Total 368,630 100.00% 409,980 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Com. vehicle
(Excld. 1 ton Pick-up truck)

5.75%

Others 0.01% Others 0.00%

Com. vehicle
(Excld. 1 ton Pick-up truck)

5.44%

Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale
as of Jan-Jun 2016

Proportion of Motor Vehicle Domestic Sales
as of Jan-Jun 2017

1 Ton pick-up
truck & PPV

52.28%

Passenger car
41.97%

1 Top pick-up
truck & PPV

49.07%

Passenger car
45.49%
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Table 4 Comparison the Total Number of Motor Vehicle Domestic Sale by Market Segment
(Units)

Details of Automotive Sale Number by Type

Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 % Change

Passenger car

650-1,500 CC. 100,355 124,492 24.05%

1,501-1,800 CC. 25,881 31,203 20.56%

1,801-2,000 CC. 14,807 12,043 -18.67%

2,001-2,500 CC. 3,884 5,264 35.53%

2,501-3,000 CC. 9 984 10833.33%

3,001 CC. UP 78 60 -23.08%

Others 9,689 12,435 28.34%

Total 154,703 186,481 20.54%

1 Ton
pick-up truck

2-door 108,984 108,141 -0.77%

4-door 51,600 64,504 25.01%

PPV 32,130 28,537 -11.18%

Total 192,714 201,182 4.39%

Other
commercial
vehicle

Van 5,422 6,827 25.91%

Bus 70 112 60.00%

Pick-up < 1 Ton 2,226 2,036 -8.54%

Pick-up < 5 Tons 5,648 5,866 3.86%

Truck 5-10 Tons 1,845 2,203 19.40%

 Truck > 10 Tons 5,980 5,238 -12.41%

Others 20

Total 21,191 22,302 5.24%
Others Total 22 15

Total Number of Sale 368,630 409,980 11.22%
Source : Automotive Intelligence Unit

การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางท่ี 5) พบว่ามีปริมาณ
ส่งออก จ�านวน 536,406 คนั ลดลงร้อยละ 10 จาก
ช่วงเดียวกนัของปี 2559 คดิเป็นมูลค่าการส่งออก 
283,560 ล้านบาท มมีลูค่าลดลงจากช่วงเดยีวกนั
ของปี 2559 ร้อยละ 11 

ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางท่ี 11) มมีลูค่า
การส่งออกทัง้สิน้ 8,339 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ร้อยละ 6 โดยรถยนต์
ที่มีการส่งออกมากที่สุดได้แก่ รถยนต์นั่ง มูลค่า 
4,926 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลดลงจากช่วงเดยีวกนั
ของปี 2559 ร้อยละ 14 รองลงมาคือ รถโดยสาร 
รถบรรทกุ และกระบะ 1 ตนั มีมูลค่าการส่งออก 

3,411 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกัน
ของปี 2559 ร้อยละ 9

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 
จากข้อมลูกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า
มมีลูค่าการน�าเข้า 631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มอัีตรา
การน�าเข้าลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ร้อยละ 
21 โดยรถยนต์ทีน่�าเข้ามากทีสุ่ดได้แก่ รถยนต์น่ัง 
มีมูลค่า 396 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปี 2559 ร้อยละ 15 ส่วนรถยนต์โดยสาร
และรถบรรทุกมีมูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 29 

According to the report of manufacturer 

and assembly (as shown in Table 5), it reveals 

that the total export number of motor vehicle 

is 536,406 units or decreasing 10% with value 

of 283,560 MTHB or decreasing 11%. 

Based on the statistics of DTN (as 

shown in Table 11), the total export value of 

motor vehicle is 8,339 MUSD or decreasing 

6%. The highest export value is passenger 

car at 4,926 MUSD which is decreased 14% 

followed by bus, truck and 1 ton pick-up truck 

with export value altogether for 3,411 MUSD 

or 9% increased. 

Based on the data from DTN, it indicates 

that the total import number is 631 MUSD or 

decreasing 21% from last year in the same 

period. The highest import value is passenger 

car for 396 MUSD or decreasing 15%, while 

the total import value of bus and truck is 235 

MUSD or 29% decreased. 

Table 5 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of 2012 - 2017 (Units and MTHB)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun % Change

Volume (Unit)  1,026,671  1,128,152  1,128,102  1,204,895  1,188,515  594,823  536,406 -9.82%

Value (MTHB)  490,134.74  512,186.40  527,423.43  592,550.54  631,846.78  319,090.75  283,559.57 -11.14%

% Volume (Volume) 39.56% 9.88% 0.00% 6.81% -1.36%

% Value (Value) 42.74% 4.50% 2.97% 12.35% 6.63%

Source : Automotive Intelligence Unit
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2. รถจักรยานยนต์

ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณการผลติ
รถจกัรยานยนต์ จ�านวนทัง้ส้ิน 1,033,094 คนั 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 15 เมือ่เทียบกับช่วงเดยีวกนัของปี 
2559 ทัง้นีเ้ม่ือพจิารณาการผลติรถจักรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว่า มกีารผลติรถจกัรยานยนต์
แบบ Commuter จ�านวน 798,725 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19 และรถจกัรยานยนต์แบบ Sport จ�านวน 
234,369 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2560 
(ม.ค.-ม.ิย.) มปีรมิาณจ�าหน่าย 949,550 คัน เพิม่ขึน้
ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 
โดยผู้น�าตลาดรถจักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า 
มสีดัส่วนตลาดร้อยละ 78 รองลงมาคอื ยามาฮ่า 
ร้อยละ 15 และซูซูกิ ร้อยละ 1 ตามล�าดับ 

จากข้อมูลของผู ้ผลิตและประกอบรถ
จักรยานยนต์ (ตารางที่ 9) มีปริมาณการส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�านวน 439,679 คัน โดย
จ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 180,493 คัน 
และการส่งออก CKD จ�านวน 259,186 ชดุ คดิเป็น
มูลค่า 25,704 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ปริมาณส่งออก ลดลง 
ร้อยละ 4 และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 ทั้งนี้
จากข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) (ตารางที ่11) 
มมีลูค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 794 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. Motorcycle

As of Jan-Jun 2017, the total production 

number of motorcycle is 1,033,094 units or 

increasing 15% from last year in the same 

period. It is categorized as 798,725 units for 

commuter (increasing 19%) and 234,369 

units for sport (increasing 3%).

The total sale number of motorcycle as 

of Jan-Jun 2017 is 949,550 units or increasing 

4%. The leader of this market is Honda with 

78% of market share followed by Yamaha at 

15% and Suzuki at 1%, respectively. 

From Table 9, it shows that the total 

export number of motorcycle for both CBU 

and CKD is 439,679 units or decreasing 4%. 

It is categorized as 180,493 units for CBU and 

259,186 sets for CKD with value at 25,704 

MTHB or increasing 6%. Whereas the data 

from DTN reveals that the total export value 

of motorcycle is 794 MUSD or increasing 26% 

(as shown in Table 11).

Table 7 Total Domestic Sale Number of Motorcycle as of 2012 – 2017 by Type
(Units)

Type 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun

%
Y-T-D

Commuter 2,051,570 1,850,743 1,512,486 1,421,816 1,503,175 791,030 803,640 1.59%

Sport 78,497 153,755 189,049 217,274 235,056 118,979 145,910 22.64%

Total 2,130,067 2,004,498 1,701,535 1,639,090 1,738,231 910,009 949,550 4.35%

% Y-O-Y 6.11% -5.89% -15.11% -3.67% 6.05%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 6 Total Production Number of Motorcycle in Thailand as of 2012 – 2017
(Units)

Type 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun % Change

Commuter 2,348,642 1,872,174 1,483,993 1,425,734 238,610 670,637 798,725 19.10%

Sport 257,519 346,451 358,715 381,591 455,084 227,826 234,369 2.87%

Total 2,606,161 2,218,625 1,842,708 1,807,325 1,820,358 898,463 1,033,094 14.98%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 8 Total Domestic Sale Number of Motorcycle as of 2017 by Market 
Share

Rank Manufacture Unit(s) Market share 

1 Honda 137,954 78.47%

2 Yamaha 25,912 14.74%

3 Suzuki 1,953 1.11%

4 Kawasaki 1,688 0.96%

5 Ducati 79 0.04%

6 BMW 141 0.08%

Others 8,075 4.59%

Total 175,802 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit
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Table 9 Total Export Number of Motorcycle as of 2012 – 2017
(Units)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun % Change

 CBU&CKD (Unit)  856,935  935,747  887,980  939,980  924,917  458,786  439,679 -4.16%

 CBU  313,991  333,780  288,527  349,878  299,026  151,871  180,493 18.85%

 CKD  542,944  601,967  599,453  590,102  625,891  306,915  259,186 -15.55%

 CBU&CKD (MTHB)  29,659.88  57,859.77  51,662.45  47,003.38  48,237.22  24,262.76  25,703.81 5.94%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 10 Total Export Value of Auto Parts by Thai Manufacturer and Assembly as of 2012 – 2017 by Type
Unit(s) : MTHB

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Jun

2017
Jan-Jun % Change

Engine  26,991.95  28,353.85  31,590.48  32,481.69  43,717.87  23,902.34  18,973.17 -20.62%

Spare part  20,116.53  19,715.26  22,134.71  23,468.51  29,316.06  13,808.59  16,284.61 17.93%

JIG & DIE  1,720.91  2,636.44  2,433.29  2,990.69  1,634.20  956.19  731.39 -23.51%

OEM & Parts  168,541.97  190,386.45  195,863.84  188,761.24  184,544.16  88,615.02  97,064.55 9.54%

Others  2,310.29  947.49  1,642.76  1,177.43  802.00  457.54  242.20 -47.06%

Total  219,681.65  242,039.49  253,665.08 248,879.56  260,014.29  127,739.68  133,295.92 4.35%

Source : Automotive Intelligence Unit

3. ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทย
ในปี 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) จากข้อมลูกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (ตารางที ่11) มมีลูค่าการส่งออก
รวมท้ังสิ้น 9,447 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมชึ้น
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ร้อยละ 14 โดยจ�าแนก
เป็นช้ินส่วนรถยนต์มูลค่า 9,187 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
มูลค่า 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนที่มี

มูลค่าการส่งออกมากทีสุ่ด คือ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 3,863 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ทัง้นีก้ารส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์โดยผูผ้ลติ
และประกอบรถยนต์ (ตารางท่ี 10) มมีลูค่าทัง้ส้ิน 
133,296 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกันของปี 
2559 ร้อยละ 4 ชิน้ส่วนอะไหล่ มมีลูค่าการส่งออก 
16,285 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากทีสุ่ด ร้อยละ 18 โดย
ชิ้นส่วนอื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 242 ล้านบาท 
ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 47

ในด้านการน�าเข้าช้ินส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที ่11) มมีูลคา่ 
7,627 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกัน
ของปี 2559 ร้อยละ 7 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วน
รถยนต์มูลค่า 7,366 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และชิน้ส่วน
รถจักรยานยนต์มูลค่า 261 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�าเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด 
คอื ส่วนประกอบและอปุกรณ์รถยนต์ รวมทัง้โครงรถ
และตัวถังมูลค่า 4,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 10,214 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 9,767 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3. Auto Parts

Based on the record of DTN, it shows 

that the total export value of auto parts is 

9,447 MUSD or increasing 14% (as shown in 

Table 11). It is categorized as 9,187 MUSD for 

motor vehicle parts and 260 MUSD for motorcycle 

parts. The highest export value is other parts 

& accessories for motor vehicle or 3,863 

MUSD. 

From Table 10, the total export value of 

auto parts is 133,296 MTHB or increasing 4%. 

The highest increasing rate of export value is 

spare part for 18% or 16,285 MTHB. The most 

decreasing rate of export value is others for 

47% with value at 242 MTHB. 

For import as of Jan-Jun 2017, DTN 

reveals that the total import value of auto 

parts is 7,627 MUSD or increasing 7% from 

last year in the same period. It is categorized 

as 7,366 MUSD for motor parts and 261 

MUSD for motorcycle parts. The highest import 

value is parts & accessories including chassis 

& bodies with value at 4,470 MUSD. 

4. Trade balance

The value of automotive and auto parts 

trade balance as of Jan – Jun 2017 is 10,214 

MUSD and it is increased 5% from last year in 

the same period which its value is 9,767 

MUSD.
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Table 11 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2014 – 2017
Value : MUSD % of Growth Rate

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan - Jun

2017
Jan - Jun 2016 2017

Jan-Jun

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 35,039.58 35,285.73 36,502.23 17,787.23 18,579.80 3.45 4.46

321010100 (1.1) Passenger car 6,001.72 9,180.05 11,618.22 5,725.01 4,926.24 26.56 -13.95

321010200 (1.2) Bus, Truck, 1 ton pick-up truck 10,294.57 8,179.87 6,480.01 3,133.03 3,410.59 -20.78 8.86

321010300 (1.3) Van 402.62 225.88 13.48 6.34 1.95 -94.03 -69.30

(1) Total No. of Export Vehicle 16,698.91 17,585.80 18,111.71 8,864.38 8,338.78 2.99 -5.93

321020100 (2.1) Motorcycle 1,063.14 1,100.87 1,084.61 570.83 709.68 -1.48 24.32

321020201 (2.2) CKD for motorcycle 118.89 87.90 124.92 57.35 83.92 42.11 46.32

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,182.03 1,188.78 1,209.53 628.18 793.60 1.75 26.33

321040000 (3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion 
piston engines & parts thereof 3,386.63 3,176.37 3,655.31 1,850.87 2,111.98 15.08 14.11

343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 328.56 327.88 317.72 149.45 170.75 -3.10 14.25

321050000 (3.3) Electrical equipment for  spark-ignition 
internal combustion engines & parts thereof 400.26 325.52 340.24 161.38 177.00 4.52 9.68

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 435.70 487.34 499.35 244.00 244.95 2.46 0.39

303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 913.65 652.68 545.64 249.23 349.40 -16.40 40.19

317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,697.74 3,637.25 3,750.32 1,782.10 2,194.70 3.11 23.15

336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 191.50 161.75 165.37 77.80 75.69 2.23 -2.71

321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 7,208.20 7,237.57 7,422.03 3,533.50 3,863.28 2.55 9.33

321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycle 596.39 504.79 485.02 246.34 259.67 -3.92 5.41

(3) Total Number of Export Auto Parts 17,158.64 16,511.16 17,180.99 8,294.67 9,447.42 4.06 13.90

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan - Jun

2017
Jan - Jun 2016 2017

Jan-Jun

Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 15,792.97 16,007.59 17,017.06 8,020.26 8,365.40 6.31 4.30

501000000 (1.1) Passenger car 1,209.45 929.85 926.71 467.40 395.91 -0.34 -15.30

502010000 (1.2) Bus & Truck 493.36 391.35 538.89 329.09 235.03 37.70 -28.58

(1) Total No. of Import Vehicle 1,702.80 1,321.20 1,465.60 796.49 630.94 10.93 -20.78

505000000 (2) Motorcycle 148.65 214.21 180.51 83.66 107.39 -15.73 28.37

204030100 (3.1) Engine, Transmission shaft's & Other parts 4,355.42 3,931.80 4,230.23 2,015.96 2,068.95 7.59 2.63

504020000 (3.2) Parts & accessories including chassis & bodies 7,515.62 8,487.94 8,998.37 4,066.16 4,469.96 6.01 9.93

504010000 (3.3) Tyres 407.34 403.75 416.92 215.03 211.95 3.26 -1.43

504030000 (3.4) Other parts & accessories 1,138.65 1,114.10 1,188.26 566.23 615.54 6.66 8.71

507000000 (3.5) Parts & accessories of motorcycles and bycycles 524.49 534.59 537.16 276.74 260.66 0.48 -5.81

(3) Total Number of Import Auto parts 13,941.51 14,472.18 15,370.95 7,140.12 7,627.07 6.21 6.82

Export - Import 19,246.61 19,278.14 19,485.18 9,766.97 10,214.40 0.16 4.58

Source : Cooperation of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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shaping the “next practice” in making the world a safer place.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ตลาดรถยนต์

ภายในประเทศยังคงปรับตัวดีขึ้น  

สภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในไตรมาสที ่2/2560 เริม่ปรบัตัวดขีึน้
ในตลาดภายในประเทศ เนือ่งจากเงือ่นไขการครอบครองรถ ของนโยบายรถคนัแรก
สิ้นสุดลง และการฟื้นตัวของรายได้ภาคเกษตรและภาคการส่งออก

การผลิตและการส่งออกรถยนต์ลดลง แต่การจ�าหน่ายภายในประทศ
เพิม่ข้ึน

เมือ่เทียบกบัไตรมาสที ่2/2559 การผลติรถยนต์ในไตรมาสที ่2/2560 
ลดลงร้อยละ 4 โดยมีการผลิตจ�านวน 465,411 คัน และการจ�าหน่าย
รถยนต์ภายในประเทศ เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 ทีจ่�านวน 199,490 คนั และการส่งออก
รถยนต์ ลดลงร้อยละ 12 ที่จ�านวน  252,105 คัน 

The overall of automotive industry, 

the domestic market is recovery.

Thailand automotive industry in Q2/2017, the domestic market is 

increasing due to the end of vehicle possession condition of 1st car 

buyer scheme and the increasing income of agriculture and export sectors.

Both production and export numbers of motor vehicle are decreased 

while the number of domestic sale is increased.

Comparing to the figures of Q2/2016, the total production number 

of motor vehicle as of Q2/2017 is 465,411 units; decreasing 4%, and the 

total export number is 252,105; decreasing 12%, while the total domestic 

sale is 199,490 units; increasing 7%.

-3

450,000

440,000

490,000

500,000

510,000

460,000

470,000

480,000

Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60

stinU

-10

-5

0

5

10

15

20

pe
rc

en
tag

e

Total Production Number Growth Rate

506,874

483,356

467,681

485,555
486,506

-3

18

-3
-4

Production 2016 2017 Growth
Q1 506,874   485,555 -4%

Q2 486,506 465,411 -4%

The Total Production Number

of Motor Vehicle

OVERVIEW OF
THAI AUTOMOTIVE 
INDUSTRY
AS OF Q2/2017
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 2/2560

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI

Source: AIC made by TAI
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Sale 2016 2017 Growth
Q1 181,560 210,490 16%

Q2 187,070 199,490 7%

Export 2016 2017 Growth
Q1 307,760  284,301 -8%

Q2 287,063 252,105 -12%

The Total Sale

of Motor Vehicle

The Total Export Number

of Motor Vehicle

Source: AIC made by TAI

Source: AIC made by TAI
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การผลิต และจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ภายใน

ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่การส่งออก

รถจักรยานยนต์ลดลง

เมือ่เทียบกบัไตรมาสที ่2/2559 การผลติรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 
2/2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยมีการผลิตจ�านวน 517,894 คัน การจ�าหน่าย
ในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ที่จ�านวน 487,767 คัน และการส่งออกลดลง
ร้อยละ 12 ที่จ�านวน 186,533 คัน

 

Both production and domestic sale 

numbers of motorcycle are increase 

while the export number is decreased. 

 of motorcycle as of Q2/2017 is 517,894 units; 18 increased, and 

the total number of domestic sale is 487,767 units; 7% increased, while 

the total number of export is 186,533 units; 12% decreased. 
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Production 2015 2016 Growth
Q1 461,350   515,200 12%
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Source: AIC made by TAI
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Sale 2016 2017 Growth
Q1 435,700 461,783 6%
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Export 2016 2017 Growth
Q1 246,473 253,146 3%

Q2 212,313 186,533 -12%
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Total Export Value Growth Rate

9,057.54

8,604.44

9,807.98

8,986.58

9,390.54

1

6

4

มูลค่าการส่งออกและน�าเข้า ยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์เพิ่มขึ้น

มูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 2/2560 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7 โดยมีมูลค่าการส่งออก  9,189 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้านการน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในไตรมาสที่ 2/2560 
มมีลูค่า เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 8 โดยมีมูลค่าการน�าเข้า 
4,386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดุลการค้าของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีสภาวะเกินดุลใน
ไตรมาสที่ 2/2560 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6 โดยมีมูลค่า
การเกินดุล จ�านวน 4,803 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Both total export and import values 

of automotive and auto parts are 

increased.  

The total export value of automotive and auto parts as of 

Q2/2017 is 9,189 MUSD or increasing 7%.

In Q2/2017, the total import value of automotive and auto parts 

is 4,386 MUSD or increasing 8%.

The trade balance of automotive and auto parts is surplus in 

Q2/2017 or increasing 6% with the surplus value at 4,803 MUSD.

Export 2016 2017 Growth
Q1 9,057.54 9,390.54 4%

Q2 8,604.44 9,189.26 7%

The Total Export Value

of Automotive & Auto Parts

Source: AIC made by TAI
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Import 2016 2017 Growth
Q1 3,974.33 3,979 0.12%

Q2 4,050.76 4,386 8%

The Total Import Value

of Automotive & Auto Parts

Source: AIC made by TAI
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AVL Battery Engineering &
Testing Solutions

https://www.avl.com/-/batteries-for-passenger-ca-1

AVL takes care of all development topics for tomorrow’s batteries from independent assessment and selec-
tion of a single cell up to a SOP support of a fully validated battery pack. Therefore, AVL is an expert for tes-
ting and benchmarking for all types of batteries and also supports with dedicated test equipment to meet 
high volume production requirements.

• Dedicated electro-thermal models for best thermal, electrical and ageing performance in battery 
module design

• AVL’s proprietary battery management system (BMS) hardware and software assure a safe operation of 
the battery pack according to ISO 26262

• System validation with AVL Load Matrix in the field of reliability, durability and validation, lifetime and 
warranty targets

• Advanced solutions for battery testing and emulation (AVL E-STORAGE BTE™)

From Simulation to Development and Testing



ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมให้เกยีรตเิป็นประธานในการเปิดศนูย์
การเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การพฒันา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และกล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในหวัข้อ “เตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบการ
ไทยมุง่สู่ยานยนต์อนาคต” พร้อมด้วย คณุอดศิกัดิ์ 
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการ
แทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ในการกล่าว
ต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันยานยนต์ 
ส�านักงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

“ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ ยานยนต์ที่ถูก
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า” เริ่มได้รับความ
สนใจจากผู้คนท่ัวโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมอเตอร์
ที่สูงกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ ท�าให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต�่ากว่า และด้วย
ความตื่นตัวด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น
ไปสูก่ารประหยัดพลงังานและลดการปล่อยมลพษิ
สูส่ภาพแวดล้อม ส่งผลให้เทคโนโลยียานยนต์โลก
มแีนวโน้มเปล่ียนแปลง จากการใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล

ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้ระบบ
กกัเกบ็พลงังานและระบบขบัเคล่ือนของยานยนต์
จากถังน�้ามันและเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
ปรับเปลี่ยนไปเป็นแบตเตอร่ีและมอเตอร์ไฟฟ้า 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตยานยนต์
รายส�าคญัแห่งหนึง่ของโลก ถึงแม้ว่ายงัมข้ีอจ�ากดั
ด้านสมรรถนะและราคาของอปุกรณป์ระจไุฟฟ้า 
(หรือแบตเตอรี่) ก็ตาม แต่ผู ้ผลิตรถยนต์ต่าง
ก็ได ้เร ่งพัฒนาเพื่อแก ้ไขข ้อจ�ากัดดังกล ่าว 
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 ราคา
แบตเตอร่ีลเิธยีมจะลดลงอย่างมนียัส�าคญั ส่งผล
ให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าลดลง จนอาจกลาย
เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Dr. Somchai Harnhirun, Permanent 

Secretary – Ministry of Industry presides over 

the opening ceremony of Electric Vehicle 

Technology and Innovation Learning Center 

and delivers keynote in the topic of “Preparation 

the readiness of Thai operator towards future 

automobile”. Mr. Adisak Rohitasune, Board of 

Director, Acting President of Thailand Automotive 

Institute gives welcome speech and opening 

remark for the objective of this project on July 

7th, 2017 at Thailand Automotive Institute 

(TAI), Bangpoo, Samutprakarn.

“Electric Vehicle or Vehicle driven by 

electric motor (EV)” has been recognized, 

worldwide, during the past 5 years due to its 

higher efficiency with lower emission rate. 

Owing to more environment-oriented values 

that focus on economy and less emission, 

automotive technology is subject to change 

from fossil fuel to electric energy. As a 

consequence, energy storage and driving 

systems of fuel tank and internal combustion 

engine have to change to battery and electric 

motor. This has impact to Thailand as one of 

world major automotive manufacturing bases, 

though there are some limitations on capacity 

and price of charging device or battery. 

Automotive manufacturers have developed 

to cross over these. It is forecasted that the 

price of lithium battery would be reduced, 

significantly, along with the price of EV in 

2020. This is the turning point of EV industry 

that will be expanded, considerably.

TAI TAKES THE FIRST STEP 
TO REPOND THE DRIVING 
TOWARD FUTURE VEHICLE 
POLICY
สยย. น�ำร่องสนองนโยบำยก้ำวสู่ยำนยนต์สมัยใหม่
พิธีเปิดงำน“ศูนย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟำ้”
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ในปี พ.ศ. 2559 ทั่วโลกมีปริมาณรถยนต์
ไฟฟ้าสะสม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ปลัก๊อินไฮบรดิ 1.2 ล้านคนั และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี ่
800,000 คนั โดยประเทศจีนมีส่วนแบ่งการตลาด
มากที่สุด รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา แต่จ�านวน
ดังกล ่าวคิดเป ็นสัดส ่วนเพียงร ้อยละ 1.5 
ของปริมาณรถยนต์ที่มีทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า 
รถยนต์ไฟฟ้า ยงัมโีอกาสเตบิโตได้อกีมากในตลาด
การค้าโลก กระตุ้นให้ภาครัฐเกิดการพัฒนาใน
สองมิติ คือ มิติของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่รัฐก�าหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์
เป็น 1 ใน 10 ของอตุสาหกรรมเป้าหมาย ทีจ่ะเป็น
กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New Engine 
of Growth) โดยอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้อง
พฒันาต่อยอดไปยงัอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 
(Next-Generation Automotive) เช่น ยานยนต์
ไฟฟ้าให้ได้ และในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ท่ีมุ ่งไปสู่เป้าหมายการผลิตและใช้
ยานยนต์อย่างย่ังยืน (Sustainable Mobility) 
ภายใต้แนวคดิ “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภยั”

เพ่ือให ้ประเทศไทยสามารถต่อยอด
อุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อตุสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ ด้วยการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามทีก่ระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด�าเนินการออกมาตรการเพื่อ
สนับสนนุการผลิตรถยนต์ท่ีขบัเคลือ่นด้วยพลงังาน
ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกดิผลเป็นรูปธรรม ทัง้นี้ 
มาตรการสนับสนุนดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ
ต้องด�าเนินงานอย่างบูรณาการครอบคลุมทั้งด้าน
อุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง

ส�าหรบัมาตรการด้านอปุสงค์ ทีจ่ะกระตุ้น
ตลาดในประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถ
จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่มาใช้งานได้ 
รวมทั้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาเพ่ิม
สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด 
และประเภทแบตเตอรี่ มาใช้งานในพื้นที่ต่างๆ 
ได้แก่ สนามบนิ พ้ืนทีป่ลอดมลพิษภายใต้โครงการ
พฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) และเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร ์ขนาดใหญ่ที่ เป ็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ในด้านอุปทาน คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (หรอื บโีอไอ) ได้เปิดการส่งเสรมิการลงทุน
กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุปกรณ์
ประจุไฟฟ้าและสถานีให้บริการประจุไฟ ทั้งนี้
การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเสนอ
โครงการเป็นแผนงานรวม (Package) ประกอบด้วย 
การประกอบรถยนต์ การผลิตชิน้ส่วนส�าคัญ ได้แก่ 
มอเตอร์ แบตเตอรี ่ระบบบริหารจดัการแบตเตอรี ่
(BMS) และระบบควบคุมการขบัขี ่(DCU) แผนการ
จัดการแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว และที่ส�าคัญ คือ
ต ้องมีแผนการพัฒนาผู ้ ผ ลิตวัตถุดิบหรือ
ผู ้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศ

ส�าหรับการด�าเนนิการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกัทีด่�าเนนิ
โครงการศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
บนพืน้ที ่1,200 ไร่ ณ อ�าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่ท�าให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุน
ผลติยานยนต์แห่งอนาคต โดยศูนย์ทดสอบแห่งนี้
จะเปิดด�าเนินการในเฟสแรกภายในเดอืนมนีาคม 
2561 และในช่วงเวลาเดยีวกนันี ้ส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ด�าเนินการ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดย
มาตรฐานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ คือ มาตรฐาน
เต้ารับ-เต้าเสียบ (มอก.2749) และอยู่ระหว่าง
จัดท�ามาตรฐานอ่ืนๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบ
การประจุไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ของ
แม่เหล็กไฟฟ้า และมาตรฐานแบตเตอรี่ส�าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน 
ยังได้ด�าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมการติดต้ัง
อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอีกทางหนึ่งด้วย

As of year 2016, there are 2 million 

units of EV which are categorized as Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle (PHEV) for 1.2 million 

units and Battery Electric Vehicle (BEV) for 

0.8 million units. China takes the highest market 

share of this market followed by USA with 

1.5% of total number of EV. This indicates that 

EV still has the bright future. As a consequence, 

this urges the government for development 

into 2 dimensions 1. National economic 

development: the government set automotive 

industry as 1 of 10 targeted industries which 

is the new engine of growth. However, the 

automotive industry development is needed 

for being the next-generation automotive 

such as Electric Vehicle 2. Automotive development: 

it is targeted to production and sustainable 

mobility under the concept of “Clean-Economy-

Safety”.

In order to further Thai automotive 

industry into the new generation by EV 

production, on March 28th, 2017, the resolution 

of cabinet agreed on supporting the EV production 

in Thailand from the proposition of Ministry of 

Industry (MOI) and assigned related agencies 

to issue the measures in order to reify EV 

production in Thailand. The government agencies 

have to integrally proceed this; according to 

the measures, in both of demand and supply 

as well as relevant infrastructure.

The measure of demand that boosts 

domestic market, the cabinet resolution allows 

government agency and state enterprise to 

purchase BEV and allows related organizations 

to increase the proportion of PHEV and BEV in 

service areas; including, airport, pollution-free 

zone under the project of Eastern Economic 

Corridor (EEC) and the popular large historical 

park such as Sukhothai Historical Park.

For supply measure, the Board of Investment 

of Thailand (BOI) has welcomed the manufacturing 

investment of EV, EV parts, charging device 

and charging station. Nevertheless, the applicant 

has to propose the project as a package 

which consists of assembling, major parts 

production; including motor, battery, Battery 

Management System (BMS) and Drive 

Controller Unit (DCU), waste battery disposal 

plan and development plan for raw material 

or domestic auto parts manufacturer in order 

to pass on the knowledge to them.

For infrastructure, MOI plays a major 

role for the National Automotive and Tire 

Testing Center establishment on 1,200 rais at 

Amphoe Sanam Chai Khet, Chachoengsao 

which is the fundamental to further Thai 

automotive industry towards industry that is 

generated value added from innovation and 

promote Thailand as the target investment of 

future automotive production. This center will be 

operated for the 1st phase on March 2018. 

Meanwhile, Thai Industrial Standards Institute 

(TISI) has administered standards that are 

related to EV. Standard for Plugs, Socket-

Outlets, Vehicle Connectors and Vehicle Inlets-

Conductive Charging of Electric Vehicle (TIS 

2749, IEC 62196-2:2016) has been applied 

while other standards are on process: electric 

charging system, electromagnetic compatibility 

and EV battery standards. Moreover, Ministry of 

Energy (MOE) has conducted the promotion 

project of electric charging device installation 

to promote EV, as well.
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จากสถานการณ์ดงักล่าวท�าให้สถาบันยานยนต์
ได้รับมอบหมายจากส�านักงานปลัด กระทรวง
อตุสาหกรรม ให้ด�าเนนิโครงการ “ศนูย์การเรยีนรู้
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า” ณ สถาบนัยานยนต์ ส�านกังานบางปู 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรูด้้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผูป้ระกอบการ 
ภาครัฐและประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการ
ด�าเนนิการด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะต่อยอดให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคต โดยโครงการ “ศนูย์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ่การพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า” มีแผนด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 - 2563 ดงันี้

กจิกรรมที ่1 สร้างความร่วมมอื เพือ่พฒันา
และสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่
ผู้ประกอบการไทย ดงันี้ 

ร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิวจิยัเรือ่งการออกแบบและ
แพค็แบตเตอรีไ่ฟฟ้าต้นแบบส�าหรบัรถยนต์นัง่

• ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ีศกึษาเทคโนโลยีและช้ินส่วน
ส�าคญัในยานยนต์ไฟฟ้า

• ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศกึษาเทคโนโลยอุีปกรณ์การประจไุฟฟ้าและความ
ปลอดภัย

โดยได้รบัความร่วมมอืจากผู้ประกอบการ 
คือ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย  จ�ากัด 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ในการสนับสนุนการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า บริษัท 
เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
บรษัิท อ ี ว ี เอฟ จ�ากดั ในการสนบัสนนุอปุกรณ์
ประจุไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อสถาบันฯ และหน่วยงาน
เครือข่ายด�าเนนิการวจิยัร่วมกนัแล้วเสรจ็ จะมกีาร

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูป้ระกอบการ ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จ�านวน 3 หลักสูตร 
ภายในเดอืนสงิหาคม 2560 โดยมเีป้าหมายเพือ่
ให้ได้ผู้ประกอบการน�าร่องพฒันาต่อยอดการผลติ
ในปีถดัๆ ไป

กจิกรรมที ่2 จดัท�าฐานข้อมลูผูผ้ลิตชิน้ส่วน
ยานยนต์ไฟฟ้าของโลก เพือ่เป็นฐานข้อมลูสนบัสนุน
ห่วงโซ่มูลค่าของอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต และได้จดัท�าการศกึษาผลกระทบ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อห่วงโซ่มลูค่ายานยนต์
ไทย เพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ให้ปรับตัวได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยต่ีอไป

กจิกรรมที ่3 จดัท�าวีดทิศัน์ความรู้ยานยนต์
ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่
ประชาชนและผู้ทีส่นใจทัว่ไป จ�านวน 3 เร่ือง ได้แก่ 
ยานยนต์ไฟฟ้ากับอนาคตทีย่ัง่ยืน ยานยนต์ไฟฟ้า
และความปลอดภยั และการอดัประจุยานยนต์ไฟฟ้า 
นอกจากนี ้เพือ่ให้ผูส้นใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าถงึ
ข้อมูลวชิาการและภาคอตุสาหกรรม สถาบนัฯ จงึได้
จดัท�าศนูย์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ ส�านกังานบางปู 
โดยภายในนทิรรศการดงักล่าว ได้จดัแสดงข้อมลู
ยานยนต์ไฟฟ้า ชิน้ส่วนตัวอย่าง แบบจ�าลองระบบ
ขบัเคลือ่นยานยนต์ไฟฟ้า และส่ือวีดทัิศน์ รวมถึง
สถานปีระจไุฟฟ้า อีกด้วย

สถาบนัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิโครงการ
ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน โดย
ในปีถดัไปสถาบนัฯ จะต่อยอดองค์ความรู ้ด�าเนนิ
การวิจัยในเรื่องต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการผลิตได้จริง 
และก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าใน
วงกว้าง เพือ่สร้างความแขง็แกร่งให้กบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไทยสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล และ
สามารถรับมือได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้อย่างยัง่ยนื

As a result, TAI has been assigned 

from Office of the Permanent Secretary – 

Ministry of Industry to establish “Electric Vehicle 

Technology and Innovation Learning Center” 

at Bangpoo – TAI. The objectives are being an 

EV knowledge center for operator, government 

and publics as well as supporting innovation 

activity of Thai automotive industry sector 

which will be a fundamental of development 

towards EV manufacturing center of Thailand 

in the future. “Electric Vehicle Technology 

and Innovation Learning Center” will be operated 

during the period of 2017 – 2020 and consists 

of following activities

Activity 1 Collaboration to develop and 

deliver EV knowledge to Thai operator as below

- Collaborate with National Science 

and Technology Development Agency (NSTDA) 

for the research of EV battery pack designing; 

the model of passenger car

- Cooperate with King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi (KMUTT) 

to study technology and major parts of EV

- Cooperate with Chulalongkorn 

University (CU) to study technology of electric 

charging device and safety

In this regard, BMW (Thailand) Co., Ltd., 

Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. and Delta 

Electronics (Thailand) PCL. collaborate with 

TAI by providing EV and charging station. TAI and 

other network organizations have worked 

together for research and will divulgate 

knowledge to operators through workshop 

with 3 programs during June – August 2017 as 

the objective of supporting operator in order 

to take the first step in production development 

in the following years

Activity 2 Preparation for the world EV 

auto parts manufacturer database. This is to 

support value chain of EV industry in the future. 

There is also a study for the impact of EV industry 

to Thai automotive value chain in order to evaluate 

and prepare Thai auto parts manufacturer for 

readiness to the new technology.

Activity 3 Preparation 3 sets of VDO 

presentation of EV knowledge to deliver 

awareness to publics which are EV and 

sustainable future, EV and safety and EV 

charging. Additionally, to access academic 

and industry information, TAI has an exhibition 

as known as Electric Vehicle Technology and 

Innovation Learning Center at Bangpoo – TAI 

where EV information, parts, electric system 

mockup, VDO presentation and charging station 

are displayed.

TAI determines to proceed this project; 

continuously, with distinctive objective. In the 

following years, TAI will build on knowledge 

into researches which will be beneficial to 

industry sector in order to generate reificatory 

production and extend EV knowledge, inclusively. 

These will strengthen competitiveness and 

readiness of Thai automotive industry to 

automotive industry revolution, sustainably.
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27 กรกฎาคม 2560 - ปทุมธานี - 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จับมือสถาบันยานยนต์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ท�า MOU ประกาศชัดผู้บริโภคมา
อนัดบัหนึง่ มาตรฐานและความปลอดภัยต้องอยู่
ในข้ันสูงสุด และ เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทย วางแนวทางการตรวจสอบมาตรฐาน
ยางล้อให้ผูป้ระกอบการ มัน่ใจมาตรฐานด ีการนัตี 
ความเชื่อมั่น ใช้ยางล้อมาตรฐาน มอก. ทั้งใน
การประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ในศูนย์บรกิาร คาดปี ’61 เร่ิมใช้ โดยมี ส�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรม
การขนส่งทางบก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และ
สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

แก้อุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีต้นเหตุ 
ยกระดับมาตรฐานขั้นสุด

จากสถิตอุิบัตเิหตท่ีุรวบรวมโดยส�านกังาน
ต�ารวจแห ่งชาติ มีการส�ารวจสาเหตุของ
อุบัติเหตุท่ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้าน
ผู้ขับขี่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอุปกรณ์ที่ใช้

ขบัขี ่พบว่า ค่าเฉลีย่ในแต่ละปี มอุีบติัเหตุมากกว่า 
43,000 คร้ัง โดยพบว่า 25% เป็นอุบัติเหตุที่
การใช้ยางล้อที่ไม่มีมาตรฐาน หรือมีมาตรฐาน
ด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย หรือคุณภาพ 
แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ อาจมีส่วน
เกีย่วข้อง ได้แก่ การขบัขีข่ณะฝนตก การล่ืนไถล 
(ถนนล่ืน) ถนนช�ารดุ การหยดุรถกระทนัหนั หรอื 
การไม่สามารถหยุดรถได้ทันในระยะกระชั้นชิด
จากการถูกตัดหน้า ซึ่งล้วนยังไม่มีการแยกสถิติ
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบว่าอีกเป็น 6% เป็น
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากยางล้อแตกและเสื่อม
สภาพ ดงันัน้ หากล้อยางมกีารตรวจสอบมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย 
แล้วย่อมส่งผลให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดน้อยลง 
สามารถหลกีเลีย่งการสญูเสยีชวีติและการบาดเจบ็
จากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนได้

July 27th, 2017, Thai Industry Standards 

Institute (TISI) – Ministry of Industry (MOI) 

cooperates with Thailand Automotive Institute 

(TAI), Automotive Industry Group, Federation 

of Thai Industries (FTI) and The Thai Automotive 

Industry Association (TAIA) for signing the 

MOU and clearly affirmed that consumer 

comes first. Standard and safety are the 

utmost and right for weather in Thailand. TISI 

plans for tire standard testing model for operators 

and assures them to use tire that guaranteed 

by TIS. They are included car maker, motorcycle 

manufacturer and service center. It is expected 

that this will be effective in 2018. In this 

regard, Office of the Consumer Protection 

Board (OCPB), Department of Land Transport 

(DLT), automotive manufacturers and presses 

are witness.

Solve cause of road accident. 
Increase the highest standard

From statistics of Royal Thai Police, it 

reveals that accidents are caused from 3 

types of case which are driver, environment 

and vehicle. There are over 43,000 accidents 

on average in each year. It indicates that 25% 

of these accidents are caused from non-

standard tire or using standard tire (safety 

and quality) with unsuitable weather such as 

driving on slippery road (raining) or uneven 

road. These also included instant braking and 

inability to do instant braking from someone 

cutting off. However, there is no separated 

record. Moreover, there are 6% of accidents 

caused by flat or aged tire. Thus, applying the 

right standard test for tire reduces accident, 

death and injury.

“TISI AFFIRMS CONSUMER COMES FIRST”
Signing MOU with car makers to enhance standard for consumer The opening ceremony “Using TIS 
standard tire” Between Ministry of Industry (MOI) and Automotive Manufacturers in Thailand
By : Thai Industry Standards Institute (TISI), Thailand Automotive Institute (TAI), Automotive Industry 
Group - Federation of Thai Industries (FTI) and The Thai Automotive Industry Association (TAIA) 

“สมอ. จัดหนักย�้ำชัดผู้บริโภคต้องมำก่อน”
ผนึกค่ายรถยนต์ ลงนามความร่วมมือยกระดับมาตรฐานเพื่อผู้บริโภค 

ใน พิธีลงนามข้อตกลง “กำรใช้ยำงล้อท่ีได้มำตรฐำน มอก.” ระหว่าง 

กระทรวงอุตสาหกรรม และ ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทย

โดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนกัถงึความเสีย่ง
ดงักล่าว เพราะยางล้อเป็นเพยีงส่วนเดยีวทีส่มัผัส
กบัพืน้ถนน จงึเป็นส่วนส�าคญัทีอ่ยูร่ะหว่างการเกดิ
อุบัติเหตุและความปลอดภัย ดังนั้นมาตรฐาน
ในการทดสอบยางล้อจึงต้องมีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในสภาพประเทศไทยที่มีฝนตกมาก
และอุณหภูมิร้อนกว่าในหลายทวีป หากน�ายาง
ที่มาตรฐานเหมาะส�าหรับการใช้งานในทวีปอื่น
แต่ไม่เหมาะสมกบัประเทศไทยมาตดิต้ัง ย่ิงท�าให้
ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้
ผู ้ผลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้ใช้รถยนต์ เลือกใช้
ยางล้อที่ได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน

สมอ. ดันมาตรฐานมอก. ภารกิจ
คุ้มครองผู้บริโภค

นายพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขาธกิาร สมอ. 
กล่าวว่า "สมอ. มภีารกจิส�าคญัด้านการคุม้ครอง
ผู ้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ทั้งการควบคุมและก�ากับติดตาม
ผลติภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน “ยางล้อ” เป็น
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ด�าเนินการควบคุม
ด้านสมรรถนะความปลอดภัย โดยก�าหนดให้
เป็นผลติภณัฑ์มาตรฐานบังคบั เนือ่งจากมีความ
เสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู ้ใช้งาน 
ถ้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับ
สภาพถนนและภูมิอากาศในประเทศ ขณะนี้
มาตรฐานยางล้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่จะประกาศเป็น
มาตรฐานบังคับมีจ�านวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ 
มอก.2718 - 2558 ยางล้อแบบสูบลมส�าหรับ
รถยนต์และส่วนพ่วง มอก.2719 - 2558 ยางล้อ
แบบสูบลมส�าหรับรถยนต ์ เชิงพาณิชย ์และ
ส่วนพ่วง มอก.2720 - 2558 ยางล้อแบบสูบลม
ส�าหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด มอก.2721-
2559 การยดึเกาะถนนบนพืน้เปียก ความต้านทาน
การหมุน และเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน 
ซ่ึงท้ัง 4 มาตรฐานน้ี จะมีผลบังคับใช้ภายในปี 
2561 และเมื่อมาตรฐานมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ท�า 
ผู้น�าเข้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องขออนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ สมอ." เพ่ือ
ให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้

นับเป็นความพยายามในการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม 
กบัผูผ้ลติยานยนต์ในประเทศไทย ในการยกระดบั
มาตรฐานยางล้อให้อุบัติเหตุให้กลายเป็นศูนย์ 
ไม ่ใช ่แค ่การใช ้รถยนต ์ที่มีมาตรฐานแล ้ว
จะปลอดภัยเสมอ แต่ผู ้ขับขี่เองก็ต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งคัดเช่นกนั การบรูณาการ
ความร่วมมือดงักล่าว เป็นการมองไปท่ีจดุเริม่ต้น
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับปัจจัยที่ 5 ของ
ประชาชน อย่างรถยนต์รวมถงึยานยนต์ทกุประเภท 
ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จาก
ยอดขายรถยนต์ในแต่ละช่วงของปี อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น ท�าให้เราตระหนักถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างสูงสุด สมอ. 
คือ ผู ้ดูแลด้านมาตรฐานและกฎระเบียบที่
เหมาะสม ผู้ผลิตยานยนต์ คือ ผู้ผลิตสินค้าและ
บรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ และจดุน้ีคือส่ิงทีท่ัง้สองฝ่าย
พยายามบูรณาการความร่วมมือ และยกระดับ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

MOI realizes this risk because tire is the 

only part that touches the road surface and it 

is the factor caught in the middle of accident 

and safety. Thus, the appropriate standard 

testing for tire is needed; especially, in Thailand 

where there is rough weather both heavy rain 

and higher temperature than other regions. If 

we use tire that is suitable for other regions; 

but not for Thailand, it will increase the risk of 

accident. This col laboration motivates 

manufacturer, distributor and consumer to 

use standard tire that is certified for safety of 

both driver and pedestrian.

TISI drives TIS standard as the 
mission for consumer protection 

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, Secretary-

General, Thai Industrial Standards Institute 

(TISI) says; “TISI has mission in consumer 

protection from using industrial product; 

including, controlling and monitoring product 

to be in keeping with standard”. “Tire” is one 

of products that TISI controls its safety 

performance and sets it as compulsory 

standard because it can be harmful if tire 

does not meet the standard or suit to road 

condition and weather in Thailand. At present, 

there are 4 tire standards of motor vehicle 

and motorcycle that are going to be legislated 

as compulsory standard: TIS 2718 – 2558 

Pneumatic tyres for motor vehicles and their 

trailers, TIS 2719 – 2558 Pneumatic tyres for 

commercial vehicles and their trailers, TIS 

2720 – 2558 Pneumatic tyres for motorcycles 

and mopeds and TIS 2721-2559 Rolling sound 

emission adhesion on wet surfaces and rolling 

resistance. All these standards will be effective 

in 2018 and both manufacturer and importer 

of those products must submit the application 

to receive approval from TISI which consumer 

is able to see them on each product, clearly.

This is the determination of integrated 

collaboration between Ministry of Industry 

and automotive manufacturer in Thailand to 

enhance tire standard and reduce accident 

to zero. To avoid the accident, consumer not 

only drives standardized vehicle but also needs 

to follow the laws, strictly. This integrated 

collaboration points the beginning of risk that 

is caused from vehicle; as known as, the 5th 

necessity of life, and it has been continued 

traded in each year. Because of the accident, 

it makes us to realize the significance of safety. 

TISI is responsible to issue standards and 

regulations while automotive manufacturer is 

in charge of producing quality goods and 

services. At this point, both parties are trying 

for integrated collaboration and increase utmost 

benefit to consumer.
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ค่ายรถยนต์ขานรับ มาตรฐานความ
ปลอดภัยสู่ความยั่งยืน เน้น “ผู้บริโภคมา
อันดับหนึ่ง”

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่ม 
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ คุ้มสิน 
นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
น�าทัพลงนามข้อตกลงฯ ทุกค่ายขานรับเพราะ
ได้ประโยชน์สูงสดุกบัผู้บริโภค ลกูค้าผู้ใช้รถยนต์ 
ค่ายรถยนต์ต่างตระหนักถึงความส�าคัญด้าน
ความปลอดภัยของผู ้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง 
พร้อมสนับสนุนการด�าเนินงานของ สมอ. และ
สถาบันยานยนต์ อย่างเต็มที่

หลายบริษัทก�าลังพยายามมุ ่งสู ่ความ
ยั่งยืนซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของการด�าเนินธุรกิจ 
โดยการด�าเนินธุรกิจไปในแนวทาง 3 ด้าน คือ 
ด้านผลก�าไร (profit) ด้านความรับผิดชอบต่อ
โลกใบนี้ (planet) และด้านของคน (people) 
โดยในความร่วมมอืดงักล่าวเรามีจดุร่วมเดยีวกนั 
คอื คนหรอืผูบ้รโิภค และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เป็นส�าคัญ

พวกเราผลิตยานยนต ์มาเพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค หากใช้วัสดุที่ไม่ดี ไม่ได้
มาตรฐาน หรอืไม่เหมาะสมกบัสภาพการใช้งาน 
เช่น การน�ายางรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มาใช้
ในประเทศไทยซึง่มอีากาศร้อนชืน้ กเ็ท่ากับท�าให้
ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงโดยไม่สมควร ปัจจุบัน
การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยางล้อยังไม่ถูกแยก
ออกจากการบันทึกสถิติอุบัติเหตุรวม จึงอาจ
เป็นจุดที่ท�าให้ไม่ค่อยมีคนตระหนักถึงเมื่อเทียบ
กับความปลอดภัยของตัวรถยนต์ในด้านอื่นๆ 
แต่พวกเราในฐานะบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์เพื่อ
ตอบสนองผู ้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ย่อม
ไม่สามารถมองข้ามการใช้ “ยางล้อ” ทีม่มีาตรฐาน 
มอก. ซ่ึงเหมาะสมกับการใช้งานประเทศไทย 
อันจะเป็นส่ิงท่ีจะพาผู ้บริโภคไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างปลอดภัย ข้อตกลงฯ MOU นี้ 
ถือเป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ท่ีจะ
สร ้างความมั่นใจให้กับผู ้ใช ้รถยนต์รวมถึง
ประชาชนท่ีเดินทางบนท้องถนน ให้ก้าวไป
สู ่ความยั่งยืนด้วยกัน

สมอ. เร่งโครงการศูนย์ทดสอบฯ 
สถาบันยานยนต์ขานรับเตรียมบริหารศูนย์
ทดสอบฯ ต้นปี 2561 เพื่อมาตรฐานที่ดี
ที่สุดแก่ผู้บริโภค

เพือ่ให้ความร่วมมอืดงักล่าวประสบผลส�าเรจ็ 
นอกเหนือจากบังคับใช้มาตรฐานด้านสมรรถนะ 
ความปลอดภัย และคุณภาพของยางล้อแล้วนั้น 
สมอ. มียังภาระกิจที่ต้องเร่งด�าเนินโครงการ
ศูนย ์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จตามก�าหนดในช่วงต้นปี 2561 โดย
เฟสแรกเป็นศูนย์ทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน 
มอก.2721-2559 การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกฯ 
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งค่ายรถยนต์
และผู้บริโภค นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ประธาน
กรรมการสถาบันยานยนต์ กล่าวถึงความพร้อม
ในด้านนีว่้า “ทางสถาบนัยานยนต์เองก็ได้เตรยีม
ความพร้อม ในการบรหิารห้องทดสอบและสนาม
ทดสอบยางล้อ ด้วยการเตรียมการและฝึกฝน
บคุลากรให้มคีวามช�านาญ เพ่ือรองรับการทดสอบ
มาตรฐานที่ก�าลังจะเกิดขึ้น และสร้างความมั่น
ให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ยางล้อที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.”

“หลังจากนี้ทุกฝ่ายจะมีการบูรณาการ
ความร ่วมมือในการประชาสัมพันธ ์ และ
รณรงค์ถึงความส�าคัญของการใช้ยางล้อที่ได ้
มาตรฐาน มอก. ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศ
และการใช้งานในประเทศไทย รวมถึงการสร้าง 
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัย ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมร่วมกัน ต่อไป” นายศิรริจุ กล่าว
ปิดท้าย

Automotive manufacturer responses 
safety standard for sustainability and 
emphasizes on “Consumer come first”

Mr. Ongarj Pongkijvorasin, Chairman of 

Automotive Industry Club, the Federation of 

Thai Industries (FTI) and Mr. Thanawat Koomsin, 

President of the Thai Automotive Industry 

Association lead automotive manufacturers 

to sign MOU. They response to this because 

it generates the utmost benefit to consumer. 

All car user and manufacturer realize significance 

of consumer safety and consider it as priority. 

They are willing to support operation of both 

TISI and TAI, considerably.

Many companies try to reach the 

sustainability which is the topmost of business 

operation that engages in 3 parts: profit, planet 

and people. With this collaboration, all have 

the same objectives that are people or 

consumer and responsibility to society, 

significantly.

Manufacturers produce vehicle along 

with considering consumer’s safety. If they 

use poor quality, under standard or unsuitable 

materials; for example, bringing tire that 

passes standard testing from country in tropic 

of cancer to use in Thailand can cause risk of 

accident to consumer. Nowadays, there is no 

separate category for accident caused by 

tire in the statistics of total road accident. As 

a result, the tire safety is usually overlooked. 

As automotive manufacturer, they are unable 

to overlook the using tire with TIS approval 

and suitable weather in Thailand. This MoU is 

the collaboration to increase safety standard 

and reduce cause of accident in order to 

assure both driver and pedestrian.

TISI accelerates the National 
Automotive and Tire Testing Center 
project. TAI Responses and prepares 
for management in the beginning of 
2018 for the best standard

To accomplish this, TISI not only 

enforces standard of performance, safety 

and quality of tire but also accelerates the 

opening of National Automotive and Tire 

Testing in the beginning of 2018. The initial 

phase will open for the testing service; 

according to TIS 2721-2559 Rolling sound 

emission adhesion on wet surfaces and rolling 

resistance. Mr. Siriruj Chulakaratana, Chairman, 

Board of Directors, Thailand Automotive Institute 

(TAI) says, “TAI is ready to manage lab and 

tire testing proving ground by training our human 

resources in order to support those new testing 

standards and assure consumer to select tire 

that meets standard of TIS”. 

Mr. Siriruj adds, “From now on, all parties 

will integrate the collaboration for public relations 

and campaign for the significance of using 

TIS standard tire that suits to weather and 

usage in Thailand. These include activities of 

safety campaign for society and environment 

onwards”.
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TAI STAFFS PLANT MARIGOLD IN REMEMBRANCE 
OF HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ
สยย. รวมใจปลูกดำวเรือง เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทน
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ และนายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ ที่ปรึกษาฯ 
น�าผูบ้รหิาร และพนกังานสถาบันยานยนต์ปลกูต้นดาวเรือง เพื่อให้ดอกบาน
สะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และ
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ทั้งส�านักงานกล้วยน�้าไท 
และส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ที่ผ่านมา

On August 4th, 2017 at Kluaynamthai and Bangpu offices, Thailand 

Automotive Institute (TAI), Mr. Adisak Rohitasune, Member of the 

Board of Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute 

(TAI) and Mr. Kovit WongKolkitsilp, Advisor, lead groups of management 

and TAI staff to plant beds of marigold in remembrance of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej. They will be blossom out during the period 

of royal cremation ceremony.
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VOLUNTEER SPIRIT TAI
จิตอำสำสถำบันยำนยนต์

สถาบันยานยนต์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม น�าโดยนายอดิศักดิ์ 
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบัน
ยานยนต์ นายโกวทิย์ วงกลกจิศลิป์ กรรมการสถาบนัยานยนต์ คุณธนวัฒน์ 
คุม้สนิ กรรมการสถาบนัยานยนต์ คณะผูบ้รหิารและพนกังานสถาบันยานยนต์ 
ลงพ้ืนทีป่ฎบิตังิานจิตอาสา เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนท่ีมาถวาย
สกัการะกราบพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 7 และ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with Ministry of 

Industry (MOI) leaded by Mr. Adisak Rohitasune, Acting President – TAI, 

Mr. Kovit Wongkolkitsilp, Board of Director – TAI, Mr. Thanawat Koomsin, 

Board of Director – TAI, group of management and TAI staffs did some 

volunteer work for public convenience who pay their last respects to 

His Majesty the King at Sanam Luang on August 7th and 9th, 2017.
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นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทน
ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะนายขิ่น หม่อง โช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาและคณะ เนื่องในโอกาส
การเดนิทางเยอืนไทย เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอตุสาหกรรม 
ระหว่างไทยและเมียนมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู ้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และศึกษาดูงาน
ภายในศนูย์ทดสอบยานยนต์ ณ สถาบนัยานยนต์ ส�านกังานบางปู เมือ่วันที่ 
21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 

On August 21st, 2017, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the 

Board of Directors, Acting President, Thailand Automotive Institute (TAI) 

gave a warm welcome to the group of U Khin Maung Cho, Union Minister 

for Industry of the Union of Myanmar Republic in the occasion of visiting 

Thailand for promoting industry development ; the collaboration of Thailand 

and Myanmar. In this regard, the group visited Electric Vehicle Technology 

and Innovation Learning Center and obserued the operation of TAI testing 

center at TAI, Bangpoo.

U KHIN MAUNG CHO, UNION MINISTER FOR INDUSTRY 
OF THE UNION OF MYANMAR REPUBLIC VISITED
รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงอุตฯ พม่ำ เยี่มชมศูนย์ทดสอบ
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The Professional Approach to Vehicle Development.

Reliable tests are the essential basis for automotive engineering. Kistler offers state-of-
the-art On-Board and In-Dummy Data Acquisition Systems and Sensors for all crash 
testing applications ensuring precise measuring. Kistler’s high-precision sensors, reliable 
data acquisition systems and cutting-edge application software help you handle complex 
measurements on test stands and test tracks.

Rely on complete solutions and services from a single source – worldwide.

www.kistler.com

All Crash Products
from one
Single Source.
Get Better. With Kistler.
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เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายอุตตม 
สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กล ่าวเป ิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข ้อ 
“Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next Generation Automotive)” 
ในงานสัมมนาความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย เร่ือง 
Next Generation Vehicles Symposium โดย
ความร่วมมอืระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรมและ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอตุสาหกรรมของ
ญีปุ่น่ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ เจโทร 
กรุงเทพฯ และ AOTS ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพฯ

นาย อุ ตตม สาวนายน รมว .
อุตสาหกรรม กล ่าวว ่า ภาครัฐผลักดัน
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นตลาด
ในประเทศ ท้ังการส่งเสรมิให้ภาครัฐปรับเปลีย่น
มาสู่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 20% ของการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และลงทุนสถานีชาร์จ รวมทั้งมี
มาตรการพิเศษจากบีโอไอและกระทรวงการคลงั 
อีกท้ังเมื่อเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ อีอีซี จะได้รับ
สิทธิประโยชน์มากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์
จะเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแนวทาง
หรือ Roadmap เพ่ือเป็นเข็มทิศน�าทางของ
อุตสาหกรรม ด ้วยการเพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมไทย โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ 
มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของ
ไทยในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้
ก�าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการผลักดันให้เกิด
การลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลงังาน
ไฟฟ้า (xEV) และการผลิตชิ้นส่วนส�าคัญภายใน
ประเทศ ประกอบกับการผลักดนัให้มศูีนย์ทดสอบ
ยานยนต์และยางล้อ เพือ่ยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
มาตรฐาน ( S tanda rd )  และน วัตกรรม 
(Innovation) รองรบัการผลติยานยนต์สมยัใหม่

Mr. Uttama Savanayana, Minister, 
Ministry of Industry (MOI) delivers opening 

speech and special keynote in the topic of 

“Roadmap of Next Generation Automotive 

Development” in the event of the Japan-

Thailand collaboration seminar: Next Generation 

Vehicles Symposium from cooperation of Ministry 

of Industry (MOI), Ministry of Economics, Trade 

and Industry (METI) , Office of Industrial 

Economics (OIE), Thailand Automotive Institute 

(TAI) , Japan External Trade Organization–

Thailand (JETRO-Thailand) and The Association 

for Overseas Technical Cooperation and 

Sustainable Partnerships (AOTS) on August 

29th, 2017, the Landmark Bangkok

Mr. Uttama says that the government 

drives electric vehicle industry, the targeted 

industry, and has promotion measure for 

domestic market as well as promotes 20% 

electric vehicle (EV) buying of government’s 

procurement and invests in charging station. 

Additionally, there are special measures from 

Thailand Board of Investment (BOI) and Ministry 

of Finance (MOF) along with investments in 

Eastern Economic Corridor (EEC) which will 

receive more privileges since automotive 

industry is the targeted industry of the future.

MOI has placed the roadmap to navigate 

the direction of industry by enhancing potential 

of Thai industry. The Next-Generation 

Automotive is one of potential industry group 

and plays a major role to drive Thai economy 

in the future. MOI has programed industry 

development plan to generate result, concretely, 

which drives the investment of (xEV) and major 

parts productions in Thailand. There is also 

urging the establishment of automotive and 

tire testing center to increase competitiveness in 

product, standard and innovation for the next 

generation vehicle production.

THE JAPAN-THAILAND COLLABORATION SEMINAR:
NEXT GENERATION VEHICLES SYMPOSIUM
งำนสัมมนำควำมร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย เรื่อง “Next Generation Vehicles Symposium”
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โดยรัฐบาลไทยได้เห็นชอบ มาตรการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ ท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามที่กระทรวง
อตุสาหกรรมเสนอ และมอบหมายให้ทกุหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด�าเนินการตามมาตรการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ ท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยบูรณาการ
การท�างานร่วมกันเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

นายซาโตชิ นิชิโนะ ผู ้อ�านวยการ 
กองนโยบายการค้ายานยนต์ระหว่างประเทศ 
ส�านักอุตสาหกรรมการผลิตกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญ่ีปุน่ 
(เมติ) กล่าวว่า ภาครัฐบาลไทยก�าลังผลักดัน
อตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีว)ี เพือ่ให้มีการผลติ
ในประเทศโดยมีมาตรการช่วยลดหย่อนภาษี
ให้แก่ ผู ้ซื้อ แต่มาตรการทางภาษีอาจจะไม่
เพียงพอ ดังน้ันรัฐบาลควรมีมาตรการทั้งด้าน
การเงินเพื่ออุดหนุนท�าให้ผู ้ซื้อตัดสินใจซื้อได้
มากขึน้ และช่วยกระตุน้ตลาด (ดมีานด์) ในประเทศ 
รวมถงึท�าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าอยูใ่นระดบัใกล้เคยีง
กับรถยนต์ทั่วไป

นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมตลาดปลายทาง 
ทัง้การลดภาษนี�าเข้าในแต่ละประเทศ ซ่ึงจะเป็น
นโยบายความร่วมมือของแต่ละประเทศ และ
ภาครัฐบาลต้องเจรจาในเร่ืองนี้เพราะรถยนต์
ไฟฟ้าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

"นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสรมิลงทุนของบริษัทญีปุ่่น รัฐบาลส่งเสริม

ภาคการผลิต แต่ต้องเชื่อมโยงการขายทั้งตลาด
ดมีานด์ในประเทศ เชือ่มโยงการขายตลาดปลายทาง 
การส่งออกในต่างประเทศจะมีตลาดรองรับ
อย่างไรโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละประเทศไม่
เหมือนกัน" นายนิชิโนะ กล่าว

นายนิชิโนะ กล่าวอีกว ่า รัฐบาลไทย
ก�าหนดว่า ในปี 2576 จะตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า
จ�านวน 690 แห่ง ถือว่ายงัมจี�านวนทีน้่อยเกินไป 
ควรส่งเสริมเร่ืองสถานชีาร์จมากขึน้ โดยในประเทศ 
ญี่ปุ่นปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งมาตรการภาษี 5% 
และมาตรการเงินอุดหนุนช่วยเหลือ 10% เพราะ
รัฐบาลอยากให้ราคากลางอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับราคารถยนต์ปกติ ส่วนตลาดรถยนต์ในญี่ปุ่น 
แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า สัดส่วน 0.37% รถยนต์ 
ไฮบริด 30% และรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริดสัดส่วน 
0.22% ซึง่รัฐบาลมีเป้าหมายว่า ในปี 2573 สัดส่วน
รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด จะมี
สัดส่วน 20-30% ของตลาดรถยนต์ในญ่ีปุ ่น 
และ เชื่อว่าไทยจะยังเป็น ดีทรอยต์แห่งเอเชีย
ต่อไปในอนาคต และยังคงเป็น ฐานการผลิต 
ที่ส�าคญัของญ่ีปุน่'

Thai government agrees with supporting 

measure for EV production in Thailand which 

is proposed by MOI and assigns all related 

organizations to accelerate and follow this 

measure as well as to integrate collaboration 

for concordance and being in the same path.

Mr. Satoshi Nishino, Director of 
Automotive International Trade Policy 
Automobile Division, Manufacturing 
Industries Bureau, Ministry of Economic, 

Trade and Industry (METI) says that 

Thai government is driving EV industry for 

domestic production by legislating tax deduction 

measure for buyer. However, this may not 

adequate; therefore, the government should 

have financial measure to promote more 

purchasing and boost more domestic demand 

together with maintain EV’s selling price in the 

same level of internal combustion engine 

vehicle. Moreover, the government needs to 

support terminal market and reduce import 

tax which is collaboration policy of each 

country. The government has to make negotiation 

because EV is long-term environmentally-

friendly.

Mr. Nishino says, “BOI’ s policy is beneficial 

to investment promotion of Japanese company. 

The government supports production sector 

that needs to connect the selling of domestic 

demand market and terminal market as well 

as export because each country has different 

infrastructure.

Mr. Nishino adds that Thai government 

expects to have 690 charging stations by 

2033 which are not enough. In Japan, the 

government promotes both the 5% tax and 

10% financial support measures because it 

needs EV’s price assessment closes to the 

normal one’s. For Japan automotive market, 

the proportion of EV is 0.37% for Battery EV 

(BEV), 30% for Hybrid EV (HEV) and 0.22% 

for Plug-in Hybrid EV (PHEV). The government 

sets the goal that the proportion of EV and 

PHEV will be 20-30% of total automotive market 

in Japan. It also believes that Thailand will be 

Detroit of Asia in the future and major 

manufacturing base of Japan onwards.
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ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู ้อ�านวยการ 
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กล่าวว่า รฐับาลไทยวาง นโบายผลักดนัอตุสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้าของไทย และมีการส่งเสริมด้าน
ภาษสีรรพสามติ รวมถงึ การให้ความรูแ้ก่ประชาชน
ให้เข้าใจมากขึ้น ซ่ึงในอนาคตตลาดรถยนต์
ต้องปรับเปลี่ยนสู ่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า 
และพร้อมท�างาน ร่วมกบัประเทศญีปุ่น่ ส่วนมาตรการ
ส่งเสรมิ ด้านการเงนิคงจะไม่น�ามาใช้ เพราะจะเป็น 
การบิดเบือนกลไกตลาดเหมือนกับ ที่เกิดข้ึน
ในช่วงมาตรการส่งเสริมรถยนต์ คันแรก ท�าให้
ผู้บริโภคน�าก�าลังซ้ือในอนาคตมาใช้ และเมื่อ
มาตรการจบลง ก็ท�าให้ ตลาดรถยนต์ชะงักงัน 
มีสต็อกรถเหลือเป็นจ�านวนมาก

"นโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า ของไทย
จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ผลักดัน ไปตาม
กลไกตลาด ซึง่คาดว่าภายในปี 2030 ตลาดรถยนต์
ไฟฟ้าจะมสีดัส่วนประมาณ 30% ของตลาดรถยนต์
ภายในประเทศ"

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการ
สถาบันยายนต์ ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ส�าหรบัเรือ่งยานยนต์
ไฟฟ้านั้น วันนี้เริ่มมีความชัดเจนและความ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และรัฐบาล
มีเป้าหมายชัดเจนแล้วที่จะสนับสนุนยานยนต์
สมัยใหม่แห่งอนาคต ดังน้ันสถาบันยานยนต์
ต้องพัฒนา ต้องเก็บเกี่ยวความรู้เหล่านี้ ศึกษา
และอาจจะร่วมท�าการพฒันาไปด้วยกนั ทัง้ภาครฐั 
ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค ในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์อนาคตต่อไป

นายฮโิระคิ มสึิมะตะ ประธานองค์การ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(เจโทร กรุงเทพฯ) กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมี
ค ว ามพร ้ อ มที่ จ ะ ร ่ ว มผ ลั กดั น ยกระดั บ

อตุสาหกรรมยานยนต์ของไทย และจะร่วมส่งเสริม
ให้ได้ตามเป้าหมายของภาครัฐบาล โดยที่ผ่าน
มีการร่วมมือกับสถาบันยานยนต์อย่างใกล้ชิด

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ / ประชาชาติธุรกิจ 
/ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ / ส�านักบริหารกลาง 
กระทรวงอุตสาหกรรม

Mr. Siriruj Chulakaratana, Director, 
Office of Industrial Economics (OIE) 
says that Thai government has policy to drive 

Thai EV industry and supports it by excise tax 

along with educates EV knowledge to publics. 

In the future, automotive market will be 

changed into EV industry and ready to work 

along with Japan. Nevertheless, the financial 

support measure will not be applied because 

it will distort market mechanism as once 

occurred with the 1st car buyer scheme. After 

the end of promotion, this caused slowdown 

of car market and there were many cars left 

in inventory.

“EV promotion policy of Thailand will be 

applied, gradually, and driven by market 

mechanism. It is forecasted that the proportion 

of EV market will be 30% of total domestic 

market in 2030”.

Mr. Adisak Rohitasune, Member 
of the Board of Directors, Acting President 
of Thailand Automotive Institute (TAI) 
adds that it is now clear for EV and technology 

has been changed, rapidly. The government 

also has distinct target to support the next 

generation vehicle. Thus, TAI needs development 

and must gather knowledge as well as 

collaborates with the government, operator 

and consumer for development in order to move 

forward to the Next Generation Automotive.

Mr. Hiroki Mitsumata, President, 
Japan External Trade Organization–
Thailand (JETRO-Thailand) reveals that 

Japan is ready to enhance Thai automotive 

industry; according to the target of government 

by collaboration with TAI, closely.

Source: Post Today newspaper / Prachachart / 
Bangkok Business Newspaper / Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Industry
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เมือ่วนัศกุร์ที ่15 กนัยายน 2560 สถาบนัยานยนต์จดังานสมัมนาในหวัข้อ 
“เตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้
โครงการศูนย ์การเรียนรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงได้รับการสนบัสนุนจากกระทรวงอตุสาหกรรม 
โดยนายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู ้ท�าการ
แทนผูอ้�านวยการสถาบันยานยนต์ ให้เกยีรตเิป็นประธานกล่าวเปิดงานดงักล่าว 
และดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวตักรรมเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผลการด�าเนินการโครงการ 

ทั้งนี้ทางสถาบันยานยนต์ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล 
คณะท่ีปรึกษาจาก ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
บรรยายเรือ่ง “แบตเตอรีต้่นแบบส�าหรบัรถยนต์นัง่ทีใ่ช้พลงังานงานไฟฟ้า” และ 
รศ ดร.อังคร์ี ศรภีคากร คณะทีป่รกึษาจาก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย บรรยาย
เรื่อง “เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า” ร่วมด้วย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล คณะที่ปรึกษาจาก 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีบรรยายเรือ่ง “เทคโนโลยยีานยนต์
ไฟฟ้าและการศกึษาพฤตกิรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า” ณ ห้องเทยีร่า อาคาร 2 
ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา

On Friday 15th September, 2017, at Maple Hotel, Bangna, Thailand 

Automotive Institute (TAI) organized a seminar in the topic of “Readiness 

preparation for Thai operator toward electric vehicle industry”. It is 

under the project of Electric Vehicle Technology and Innovation 

Learning Center which is supported by Ministry of Industry (MOI). In 

this regard, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Dircetors, 

Acting President of Thailand Automotive Institute presided over the 

event and delivered the opening speech. Dr. Peerapong Kiattisaksri, 

Head of Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center 

project, gave opening remark.

In this seminar, there were interesting lectures from savants: Dr. 

Pimpa Limthongkul, Advisor from National Science and Technology 

Development Agency (NSTDA) gave a lecture in the topic of “Battery 

model for electric passenger car”, Assoc. Prof. Angkee Sripakagorn, 

Ph.D., Advisor form Chulalongkorn University (CU) educated in the 

topic of “Electric Vehicle (EV) and charging device technology” and 

Dr. Yossapong Laoonual, Advisor from King Mongkut's University of 

Technology Thonburi (KMUTT) shared the knowledge of “EV technology 

and consumption behavior of EV.

READINESS PREPARATION 
FOR THAI OPERATOR TOWARD 
ELECTRIC VEHICLE INDUSTRY
เตรียมควำมพร้อมผูป้ระกอบกำรไทยสู่อตุสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ
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TAPMA AND APIC 
FELICITATE ON
TAPMA และ APIC แสดงควำมยินดี

อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
(TAPMA) และ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (APIC) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน 
ในโอกาสการเข้ารับต�าแหน่ง ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

On August 16th, 2017, Queen Sirikit National Convention Center 

(QSNCC), Khun Achana Limpaitoon, President - Thai Auto-Parts 

Manufacturers Association (TAPMA) and the group of APIC facilitate 

Khun Adisak Rohitasune for assuming the position of Acting President 

– Thailand Automotive Institute (TAI).

TAI VISITED TTCA
สถำบันยำนยนต์เยี่ยมชม TTCA Tire 
Testing Center of Asia

คณะผู้บริการและพนักงานสถาบันยานยนต์ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการ
ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิเข้าเยีย่มชม 
TTCA Tire Testing Center of Asia สนามทดสอบยาง
ล้อท่ีมีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทดสอบฯ ซี่งอยู่
ระหว่างการจัดตั้ง ณ ศูนย์ทดสอบยางโยโกฮาม่าแห่ง
เอเชีย (Yokohama Tire Test Center of Asia) จังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

On September 26th, 2017, Yokohama Tire 

Test Center of Asia, Rayong, a group of Management 

and staff of Thailand Automotive Institute (TAI) 

visited Tire Testing Center of Asia (TTCA), the 

international tire proving ground, to observe and 

imply its operation for upcoming of the National Tire 

Testing Center.
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AAPICO VISITED
TAI TESTING CENTER
อำปิโก้ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

PSU VISITED
TAI TESTING CENTER
ม.สงขลำฯ เขำ้เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

สถาบันยานยนต์ ต้อนรบัคณะผูบ้รหิารด้านการวิจยัและพัฒนา จาก บริษทั 
อาปิโก้ ไฮเทค จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ 
ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

On July 4th, 2017, representatives of Thailand Automotive Institute 

(TAI) gave a warm welcome to representatives of AAPICO Hitech Public 

Company Limited for visiting TAI testing center, Bangpoo office. 

สถาบันยานยนต์ ต ้อนรับคณะอาจารย ์และนักศึกษา ชั้นป ี ท่ี 3 
เอกเทคโนโลยียาง ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ทดสอบยางล้อ ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ยางที่เกี่ยวข้องยานยนต์ เพื่อ
เพิม่ประสบการณ์ความรู้นอกชัน้เรียน ณ ศนูย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านกังาน
บางปู เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 

On August 4th, 2017, representatives of Thailand Automotive Institute 

(TAI) gave a warm welcome to the faculty and students from Faculty of Science 

and Technology, Prince of Songkla University (PSU) – Pattani campus for 

visiting TAI Tire and tire product testing center and Lab at TAI testing center, 

Bangpoo office.
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PTT PCL VISITED
TAI TESTING CENTER
ปตท. เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะทีมทดสอบ ฝ่ายวิจัยพลังงานประยุกต์และ
ยานยนต์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและทดสอบ
ทางด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทาง
ด้านทักษะ ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

On August 10th, 2017, representatives of Thailand Automotive Institute 

(TAI) gave a warm welcome to a group of testing team, Energy Application 

and Automotive Research Department, PTT PCL for visiting lab and automotive 

& auto parts testing at TAI testing center, Bangpoo office. 



THAI YAMAHA MOTOR
VISITED TAI TESTING CENTER
ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

TEOHONG SILOM
VISITED TAI TESTING CENTER
เตียวฮงสีลม เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

MTEC VISITED
TAI TESTING CENTER
MTEC เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด 
เข้าเยีย่มชมห้องปฏบิตักิารทดสอบสารมลพษิ รวมถงึการทดสอบช้ินส่วนยานยนต์
ต่างๆ ภายในศูนย์ทดสอบ สถาบนัยานยนต์ ส�านกังานบางป ูเม่ือวนัที ่18 สิงหาคม 
2560 ที่ผ่านมา

On August 18th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm 

welcome to a group of Thai Yamaha Motor Co., Ltd. for visiting the Emission 

testing lab and auto parts testing at TAI testing center, Bangkpoo. 

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะบริษัท เตียวฮงสีลม จ�ากัด เข้าศึกษา
ภายในศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 
และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์ ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
บางปู เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

On August 22nd, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm 

welcome to a group of Teohong Silom Co., Ltd. for learning the Technology  

and Innovation for Electric Vehicle (EV) and visiting TAI testing center, Bangpoo. 

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะนักวิจัย ด้านยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์ทดสอบยานยนต์ และหารือด้านงานวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิน้ส่วน เพ่ือสนบัสนนุอุตสาหกรรมไทยร่วมกนั ณ ศนูย์ทดสอบ สถาบนัยานยนต์ 
ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

On August 25th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm 

welcome to a group of automotive researcher from National Metal and 

Materials Technology Center (MTEC) for visiting TAI testing center and 

discussing Electric Vehicle (EV) R&D and auto part to support Thai industry. 

at TAI testing center, Bangpoo.
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HINO VISITED EMISSION 
LAB TAI TESTING CENTER
ฮีโน่ เข้ำเยี่ยมชมห้องทดสอบมลพิษ ศูนย์
ทดสอบ สถำบันยำนยนต์

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะวิศวกรจากบริษัทฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟค
เจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบมลพิษส�าหรับรถยนต์ดีเซล
ขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ส�าหรับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบังคับ 2315-2551 ณ 
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่
ผ่านมา

On August 31th, 2017, TAI Testing center, Bangpu, Thailand Automotive 

Institute (TAI) gave a warm welcome to a group of engineer from Hino Motors 

Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. who visited and observed the emission 

lab for large diesel vehicle. This test is applied to conform to the compulsory 

standard TIS 2315-2551.

RRU STUDENTS VISITED 
TAI TESTING CENTER
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์เข้ำ
เยีย่มชมศนูย์ทดสอบยำนยนต์ สถำบนัยำนยนต์

PI INDUSTRY CO., LTD.  
VISITED TAI TESTING CENTER
บริษัท พีไอ อินดัสทรี จ�ำกัด เข้ำเยี่ยมชมศูนย์
ทดสอบ สถำบันยำนยนต์

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
เครือ่งกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ 
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์และมลพิษ พร้อมท้ังศึกษา
ดูงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านเครื่องกลยานยนต์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและเชื่อโยงระหว่างรายวิชาให้สามารถน�าไปใช้จริงได้ 
ณ ศนูย์ทดสอบยานยนต์ สถาบนัยานยนต์ เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2560 ทีผ่่านมา 

On September 19th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a 

warm welcome to a group of student from Rajabhat Rajanagarindra University 

(RRU) who visited and observed auto parts testing and emission labs to learn 

and gain experience related to their curriculum at TAI Testing center.

สถาบนัยานยนต์ ต้อนรับคณะ จากบริษัท พีไอ อินดสัทรี จ�ากดั เข้าเยีย่มชม
และศกึษาดงูาน ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพ่ือการพัฒนาอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

On September 22nd, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave 

a warm welcome to a group of representative from PI Industry Co., Ltd. 

who visited and observed Electric Vehicle Technology and Innovation 

Learning Center at TAI Testing center, Bangpu. 
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ผูท้�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
น�าทีมท�าบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดสถาบันฯ 
พร้อมให้โอวาท 

“เราจะขับเคลื่อน TAI ด้วยความ SMART 
ที่สุด”

เมือ่วันท่ี 14 กันยายน ท่ีผ่านมา คณุอดศิกัด์ิ 
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการ
แทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ พร้อมด้วย 
คณุโกวทิย์ ว่องกลกจิศลิป์ และคณุธนวฒัน์ คุม้สนิ 
กรรมการสถาบนัยานยนต์ ทีป่รึกษาผู้ท�าการแทน 
ผอ.สยย. น�าทีมสยย. ท�าบุญฯ พร้อมให้โอวาท
และ kick off ความเป็น “SMART TAI”

โดยมีใจความว่า “ความเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น” อุตสาหกรรมยานยนต์มีมากว่า 100 ปี 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาจาก
เครื่องยนต์สันดาปภายในมาสู่ยุคของยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) ในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
นับเป ็นสิ่ งจ�าเป ็นส�าหรับประเทศไทยและ
นโยบาย 4.0 ที่ต้องการไปสู่การสร้างรายได้ที่
สูงขึ้น ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม

ความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปล่ียนไป เป็น
สาเหตุให้สถาบันฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 

จ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทนักับส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี และ
การที่จะมุ่งไปสู่จุดน้ันได้ต้องมีความมุ่งมั่นอย่าง
แรงกล้า และต้องม ีpassion อย่างสุดหัวใจ ที่
สถาบันฯ จะต้องขับเคลื่อนด้วยความ SMART 
จากข้างใน

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นหลัก

มีความรบัผิดชอบ มุง่มัน่ ใส่ใจในการท�างาน
ท�างานแบบโปร่งใส ยุติธรรม เป็นกลาง
รอบรู้ในอตุสาหกรรม ทีม่คีวามเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว

Member of the Board of Directors, 

Acting President – TAI leads staff to make 

merit and delivers speech, “We will drive TAI 

with SMART”.

On September 14th, 2017, Mr. Adisak 

Rohitasune, Member of the Board of Directors, 

Acting President – Thailand Automotive Institute 

(TAI), Mr. Kovit WongKolkitsilp, Member of the 

Board of Directors, Advisor - TAI and Mr. 

Thanawat Koomsinleaded, Member of the 

Board of Directors, Advisor - TAI lead TAI 

staffs and deliver speech for kicking off 

“SMART TAI”. 

The content is “Change for better”. 

Automotive industry has been lasted for more 

than 100 years and there are always changes. 

At present, it is transition from internal 

combustion engine vehicle to electric vehicle 

(EV). This change comes along with technology 

and innovation. It is necessary for Thailand 

and 4.0 policy to increase higher income with 

generating value added to economy and 

industry sectors. 

According to the change of consumer 

need and automotive industry direction, 

TAI needs to adapt and keep up with situation. 

To achieve these, we must have determination 

and passion to move forwards by SMART. 

S (Synergy) : Collaboration for driving 

TAI to accomplishment

M (Mutuality) : Consideration the benefit 

of stakeholders

A (Accountability) : Having responsibility, 

determination and positive though

R (Rounded Specia l ist) : Being 

knowledgeable and self-development from 

utilizing existing resource, efficiently

T (Transparency) : Being the good 

governance, transparency and reliability of 

both domestic and international automotive 

industries

S (Synergy)
ประสานก�าลัง ร่วมมือร่วมใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

M (Mutuality)
ค�านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก

A (Accountability)
มีความรับผิดชอบ
มุ่งมั่น ใส่ใจในการท�างาน

R (Rounded Specialist)
รอบรู้ในอุตสาหกรรม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

T (Transparency)
ท�างานแบบโปร่งใส ยุติธรรม เป็นกลาง
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สรุปสาระส�าคัญจากการสัมมนา 
เรือ่ง “การคาดการณ์อุตสาหกรรม
ยานยนต์ระยะ 5 ปี ในอาเซียน

และทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าของไทยและ
ของโลก” เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชมุ 210 ศนูย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพฯ

วัถตุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา
สารสนเทศยานยนต์ ปีงบประมาณ 2560 และ
เพือ่เป็นข้อมลูแนวโน้มของอตุสาหกรรมยานยนต์

ข อ ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น จ า ก คุ ณ ฐิ ติ ก รณ ์ 
เลิศศิริรังสรรค์ ผู ้จัดการ บริษัท แอลเอ็มซี 
จ�ากดั ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร ในหัวข้อ “การคาดการ์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ระยะ 5 ปี ในอาเซียน” 
กล่าวว่า ในปี 2559 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งใน
อาเซียน 5 ประเทศ ได ้แก ่ ไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มีจ�านวน 2.98 
ล้านคนั โดยในปีนี ้2560 คาดว่าจะมยีอดจ�าหน่าย
ถึง 3.2 ล้านคัน และในอีก 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 
2565) คาดการณ์ว่าจะมยีอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่ 
จ�านวน 3.96 ล้านคัน โดยมีอัตราการเติบโตของ
การจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง เฉลี่ย 4.82% ต่อปี และ
ในปี 2559 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งในอาเซียน 5 
ประเทศ มี 2 ประเทศที่จ�าหน่ายลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2558 คือ ประเทศไทย ลดลง 3.9% และ
ประเทศมาเลเซีย ลดลง 13% 

และในปี 2559 ยอดผลิตรถยนต์ใน
อาเซียน 5 ประเทศ มีจ�านวน 3.86 ล้านคัน ซึ่ง
คาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565) คาดการณ์
ว่าจะมียอดจ�าหน่ายรถยนต์น่ัง จ�านวน 4.86 
ล้านคัน โดยมียอดการผลิตรถยนต์ เทียบกับ
ยอดการจ�าหน่ายรถยนต์ จะมีจ�านวนที่มากกว่า 
เนื่องจากเป็นการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก 
โดยมีอัตราการเติบโตของการผลิตรถยนต์ 
เฉลี่ย 3.93% ต่อปี ซ่ึงประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศฟิลิปปินส์ มีการผลิตรถยนต์ลดลงจาก
ปีก่อน โดยประเทศมาเลเซีย ลดลง 11.2% และ
ประเทศฟิลิปปินส์ ลดลง 6.2% และคาดว่าในปี 
2560 การผลติรถยนต์ของทกุประเทศจะเพิม่ขึน้ 
ยกเว้นประเทศเวียดนาม ที่คาดว่ามียอดผลิต
รถยนต์ลดลง 9.5% เหลือจ�านวน 0.18 ล้านคัน 
และยอดผลิตรถยนต์ในอาเซียน 5 ประเทศ 80% 
มาจากประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย

Here 
is a summary of seminar 

“5-year forecast of 

automotive industry in 

ASEAN and the directions of electric vehicle in 

Thailand and the world. The seminar was held 

on Wednesday 21st June, 2017 at Meeting 

room 210, Bitec, Bangna.

The objective of this seminar is to 

propagate and publicize the automotive 

information unit development project as of 

fiscal budget year 2017 which is an informative 

for automotive industry direction.

Khun Titikorn Lertsirirungsun, ASEAN 

Manager, LMC Co., Ltd., a guest speaker for 

the topic of “the 5-year forecast of automotive 

industry in ASEAN”, revealed that the total 

sale number of passenger cars from 5 countries 

in ASEAN: Thailand, Malaysia, Philippines, 

Vietnam and Indonesia was 2.98 million units 

in 2016. In 2017, this number would reach 3.2 

million units and 3.96 million units in the next 

5 years (2022). The average growth rate of 

sale number was 4.82% per year. In 2016, 

from those 5 countries, there were only 2 

countries that had decreasing rate in sale 

number of passenger car at 3.9% (Thailand) 

and 1.3% (Malaysia). 2 out of 5 countries had 

decreasing rate in passenger sale number. 

In 2016, the total production number of 

motor vehicles from those 5 countries was 

3.86 million units. It is forecasted that the 

total sale number of motor vehicles will reach 

4.86 million units. It indicates that the proportion 

of motor vehicle production number is greater 

than sale because the production is for 

export with average production growth rate 

at 3.93% per year. Both production numbers 

of Malaysia and Philippines were decreased 

at 11.2% and 6.2%, respectively. In 2017, the 

production number of all countries in this 

region will increase. Nevertheless, only 

Vietnam will have decreasing production 

number at 9.5% or only 0.18 million units. 80% 

of total production number of motor vehicles 

from those 5 countries are from Thailand and 

Malaysia. 

คาดการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ ระยะ 5 ปีในอาเซียน

THE 5 YEAR FORECAST OF
AUTOMOTIVE INDUSTRY
IN ASEAN

Auto Discuss

By: Ms. Anusara Jankasem
Senior Specialist - Intelligent Unit
Industrial Research, TAI
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ประเทศไทย

การจ�าหน่ายรถยนต์

1. ในปี 2555 และ 2556 ประเทศไทย 
มียอดการจ�าหน่ายรถยนต์สูงถึง 1.4 และ 1.2 
ล้านคัน เป็นผลมาจากโครงการรถคันแรก 
ตามนโยบายรัฐบาล ของกรมสรรพสามิต ซึ่ง
ตามทฤษฎีเป็นการน�าดีมานต์ในอนาคตมาใช้
ล่วงหน้า

2. ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3 ปี 2559 ยอด
จ�าหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.5% 

3. ไตรมาส 1 ปี 2560 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์
เพิม่ข้ึน 16% ซึง่คาดการณ์ว่าภายปี 2560 ยอดจ�าหน่าย
รถยนต์ จะมีจ�านวน 0.81 ล้านคนั และปี 2565 
จะมียอดจ�าหน่ายรถยนต์จ�านวน 0.97 ล้านคัน

ปัจจัยบวก

• การปลดล็อคจากโครงการรถคันแรก 
ที่มีเงื่อนไขต้องครอบครองรถยนต์ 5 ปี

• จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มมากขึ้น 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีขึ้น ซึ่งเป ็นตัวฉุด 
เศรษฐกิจให้ดีขึ้น

ปัจจัยลบ 

• หน้ีครวัเรอืนท่ีเพิม่ขึน้ ท�าให้การอนมัุติ
สินเชื่อยากขึ้น 

การผลิตรถยนต์ 

1. ในปี 2555 และ 2556 ประเทศไทย 
มียอดการผลิตรถยนต์ถึง 2.4 ล้านคัน จาก
โครงการรถคันแรก 

2. การผลิตรถยนต์ไปในทิศทางบวก 
โดยคาดการณ์ว่า ปี 2560 จะมียอดผลิตรถยนต์ 
จ�านวน 1.96 ล้านคันและปี 2565 จะมีการผลิต
รถยนต์ถึง จ�านวน 2.34 ล้านคัน

• มีการส่งออกยานยนต์โมเดลใหม่ๆ 
มากขึ้น 

• โครงการผลิตรถยนต์ประหยดัพลงังาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Car) เฟส 2 
จะเริ่มในปี 2562

ปัจจัยบวก 

• มีการลงทุนของค่ายผู ้ผลิตรถยนต์
มากขึ้น เช่น BMW Subaru

ปัจจัยลบ 

• การส่งออกไปยงัภมูภิาคตะวันออกกลาง
ลดลง เนื่องจากความขัดแย้งภายในประเทศ

• สถานการณ์โลกทีเ่กดิความไม่แน่นอน 
เช่น Brexit

การส่งออกรถยนต์ 

• คาดการณ์ส่งออกรถยนต์ ปี 2560 
จ�านวน 1.15 ล้านคัน ลดลงกว่าปีก่อนหน้า 

• คาดการณ์ส่งออกรถยนต์ ปี 2562 มี
จ�านวน 1.37 ล้านคัน

ปัจจัยบวก 

• การส่งออกมมีลูค่าเพ่ิมขึน้จาก รถยนต์
ประเภท SUV 

ปัจจัยลบ 

• การส่งออกไปยงัภมูภิาคตะวันออกกลาง
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

สิ่งที่ต้องค�านึง 

• นโยบายของประเทศอืน่ในอาเซยีน ทีจ่ะ
ดงึฐานการผลิตรถยนต์ของไทยไป เช่น ประเทศ
อินโดนีเซียดึงการยอดผลิตรถยนต์ประเภท SUV 
และประเทศมาเลเซียดึงในส่วนของเทคโนโลยี

• ค่าแรงที่สูงขึ้น
• การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ความช�านาญ
• นโยบายส่งเสรมิการผลติยานยนต์ไฟฟ้า

Thailand

The sale of motor vehicle

1. In 2012 and 2013, a total sale number 

of motor vehicles were able to reach 1.4 and 

1.2 million units, respectively, due to the 1st 

car buyer scheme (the pol icy of Excise 

Department) with the concept of consuming 

future demand in advance. 

2. In Q1-Q3 2016, the total sale number 

of motor vehicles was increased 0.5%

3. In Q1 2017, the total sale number of 

motor vehicles is increased 16%. It is forecasted 

that this number will reach 0.81 million units 

and 0.97 million units in 2022.

Positive factor

• Ending of the 1st car buyer scheme 

(the condition of 5-year possession).

• Increasing the number of tourists 

supports tourism and boosts economy.

Negative factor

• Increasing of household debt causes 

strict credit approval.

The production of motor 

vehicle

1. In 2012 and 2013, the total production 

number was 2.4 million units from the 1st car 

buyer scheme.

2. In 2017, it is forecasted that the total 

production number will be 1.96 million units 

and 2.34 million units in 2022.

Positive factor

• Eco Car Phase II will start in 2019.

• More exports of new model.

• More investments from automotive 

manufacturers such as BMW, Subaru, etc.

Negative factor

• The export number to the Middle East 

is declined due to internal political conflict.

• Instability of world situation such as 

Brexit.

The export of motor vehicle

• Forecasted export number of motor 

vehicle in 2017 is 1.15 million units which is 

decreased from last year.

• Forecasted export number of motor 

vehicle in 2022 is 1.37 million units.

Positive factor

• Export value is increased from SUV. 

Negative factor

• Export number to the Middle East is 

decreased.

Concerning point 

• Policies of other country members 

in ASEAN try to take the manufacturing 

base away from Thailand; for example, Indo-

nesia increases the total production num-

ber of SUV while Malaysia uses more tech-

nology.

• Increasing in labor cost.

• Inadequate skilled labor.

• EV manufacturing promotion policy.
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ประเทศอินโดนีเซีย 

เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพมีการเติบโต 
ตลาดของอนิโดนเีซยีใหญ่กว่าไทยถงึ 3 เท่า เป็น
ประเทศทีพ่ึง่พงิราคาสนิค้า เช่น ราคาน�า้มนัปาล์ม

การจ�าหน่ายรถยนต์ 

ปัจจัยบวก 

• นโยบายรถยนต ์ ราคาถูก รักษา 
สิ่งแวดล ้อม (Low Cost Green Car) ใน
อินโดนีเซีย เพ่ือขยายยอดการผลิตให้ได้เป็น
ผู้น�าในอาเซียน

ปัจจัยลบ 

• อุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา
• รัฐบาลได้ตัดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

การผลิตออกรถยนต ์

• ในปี 2556 และ 2557 การผลติรถยนต์
มจี�านวนถงึ 1.11 และ 1.22 ล้านคนั

ปัจจัยบวก 

• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
• การฟื้นตัวของยอดขายในประเทศ
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
• แนวโน้มยอดขายที่เป็นบวก
• ในป ี 2560 บริษัท มิตซูบิชิ เป ิด

โรงงานใหม่ และจะเริม่ด�าเนนิการผลิต
• การลดภาษีให ้กับผู ้ผลิตรถยนต์มี

เป้าหมายเพื่อเพ่ิมความต้องการและเพิ่มก�าลัง
การผลิตเพื่อการส่งออก

• ในปี 2563 บริษัทโตโยต้าวางแผน
การลงทุนขยายก�าลังการผลิต

ปัจจัยลบ 

• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต�า่
• มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

การส่งออกรถยนต ์

ปัจจัยบวก 

• ภาษรีถยนต์ประเภท SUV มอีตัราภาษี 
10% ซึง่เป็นท่ีนยิมในตลาดปัจจุบนั จงึเป็นข้อได้
เปรียบเม่ือเทยีบกับประเทศไทย

• การฟื้นตัวของยอดขายในประเทศ

ปัจจัยลบ 

• โครงสร้างภาษี ท�าให้ต้นทุนการผลิต
รถประเภทซีดาน (Sedan) สูงขึ้น 

• มีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบการขนส่ง

Indonesia

Indonesia is the promising growth market 

with size that is larger than Thailand 3 times 

and its economy is depended on product 

price such as palm oil.

The sale of motor vehicle

Positive factor

• Low Cost Green Car is promoted in 

Indonesia to increase production number and 

be the leader of ASEAN

Negative factor

• Declining in demand 

• The government cuts off fuel financial 

support in Q4/2014

The production of motor 

vehicle

• A total production number of motor 

vehicles were 1.11 and 1.22 million units in 

2013 and 2014, respectively. 

Positive factor

• Strengthening in economic growth.

• Recovery of domestic sale.

• Economic promotion measure.

• Possibility of increasing sale number.

• In 2017, Mitsubishi Motors Co., Ltd. 

opens the new manufacturing plant.

• There is tax reduction for automotive 

manufacturer to increase demand and production 

capacity for export.

• In 2020, Toyota Motor Co., Ltd. plans 

for more investment and expands production 

capacity.

Negative factor

• Slowing down on economic growth.

• Low consumer product price.

• Increasing rate of unemployment. 

The export of motor vehicle

Positive factor

• Tax for SUV, which is the most popular 

vehicle, is only 10%. This is an advantage 

compared to Thailand. 

• Recovery of domestic sale.

Negative factor

• Due to tax model, the production 

cost of sedan is increased.

• Inadequate infrastructure and 

transportat ion system. 

AUTO DISCUSS
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ประเทศมาเลเซีย 

การจ�าหน่ายรถยนต์ 

ปัจจัยบวก 

• มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นคร้ัง
แรกในรอบ 7 ปี

ปัจจัยลบ 

• อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากการอ่อนตัว
ของค่าเงินริงกิต

• หนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้น
• การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ที่มีความ

เข้มงวด
• การปรบัโครงสร้างภาษภีายในประเทศ

การผลิตออกรถยนต์ เพื่อ 

support demand ภายในประเทศ 

ปัจจัยบวก 

• มีการลงทุนขยายก�าลังการผลิตของ
ค่าย Toyota

• Geely ซื้อหุ้น Proton 49.9%
• นโยบาย Energy Efficient Vehicle 

(EEV) มีเป้าหมายที่จะให้ประเทศมาเลเซีย 
เป็นศูนย์กลางของรถยนต์ประหยัดพลังงาน

• ความร่วมมือระหว่าง GreenTech 
และ BMW เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า

การส่งออกรถยนต์ 

ปัจจัยลบ 

• นโยบาย America First Policy จะใช้
มาตรการทางภาษี ถ้ามีการไปตั้งโรงงานอยู่
นอกเขตประเทศสหรฐัอเมริกา ของ นายดอนลัด์ 
จอห ์ น  ท รัมป ์  (Dona ld  John T r ump ) 
ประธานาธิบดีสหรัฐ

Malaysia

The sale of motor vehicle

Positive factor

• The 1st decreasing interest rate in 7 

years

Negative factor

• Increasing of inflation rate from 

devalued Ringgit Malaysia

• Increasing of householder debt

• Strict credit approval

• New tax structure for domestic market

The production of motor 

vehicle to support domestic 

demand

Positive factor

• More i nvestment to i nc rease 

production capacity of Toyota

• Geely buys share of Proton for 49.9%

• Energy Efficient Vehicle (EEV) policy 

is targeted to promote Malaysia as a hub of 

economy car 

• Collaboration between GreenTech 

and BMW for Electric Vehicle development

The export of motor vehicle

Negative factor

• According to America First Policy of 

Mr. Donald John Trump, the President of United 

States of America, the tax measure is implied 

to plant outside the USA.
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ประเทศฟิลิปปินส์ 

การจ�าหน่ายรถยนต์ 

• ปี 2560 คาดการณ์ว่าจะจ�าหน่าย
รถยนต์ จ�านวน 452,000 คัน

ปัจจัยบวก 

• ประชากรฟิลิปป ินส ์ที่ท�างานต ่าง
ประเทศส่งเงินกลับเข้า ประเทศเป็นปัจจัย
ท่ีท�าผลักดันเกิด Demand ในประเทศ

• เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย service 
sector ท�าให้มีการจ้างงานสูงขึ้น

• การปรบัโครงสร้างภาษีภายในประเทศ
• นโยบายสร้างโครางสร้างพืน้ฐานภายใน

ประเทศ

ปัจจัยลบ 

• การขึน้ภาษรีถยนต์ ยกเว้น รถยนต์ไฟฟ้า

การผลิตออกรถยนต์ 

• คาดการณ์จ�าหน่ายรถยนต์ปี 2560 
จ�านวน 0.11 ล้านคนั

• คาดการณ ์ผลิตรถยนต ์ป ี  2565 
จ�านวน 0.15 ล้านคัน

ปัจจัยบวก 

• นโยบาย CARS กระตุ้นการผลิตรถยนต์ 
• มิตซูบิชิจะเริ่มต้นการผลิต Mirage 

และ Mirage G4 (Attrage) ในปี 2560 แทนที่
การน�าเข้าจากประเทศไทย

ปัจจัยลบ 

• ค่ายรถยนต์บางค่าย หยดุผลติรถยนต์
แต่น�าเข้ามาแทน

• การน�าเข้าที่เพิ่มขึ้น ข้อตกลงทางการ
ค้าเกาหลีลดราคาน�าเข้า

• ประธานาธบิดคีนใหม่ (ค่อนข้างรุนแรง) 
ความไม่แน่นอนทางการเมอืง

Philippines

The sale of motor vehicle

• It is forecasted that the total sale 

number of motor vehicles will be 452,000 

units in 2017.

Positive factor

• Pilipino send back their money from 

working abroad which is the factor to increase 

domestic demand.

• Increasing of employment from 

economy driven by service sector.

• New domestic tax structure.

• Policy for increasing more domestic 

infrastructure.

Negative factor

• Increasing tax for motor vehicle 

except EV.

The production of motor 

vehicle

• It is forecasted that the total sale 

number of motor vehicles in 2017 will be 0.11 

million units.

• It is forecasted that the total sale 

number of motor vehicles in 2022 will be 0.15 

million units.

Positive factor

• CARS policy urges motor vehicle 

production.

• Mitsubishi starts its production lines 

for Mirage and Mirage G4 (Attrage) in Philippines 

instead of importing from Thailand in 2017.

Negative factor

• Some automotive manufacturers 

import motor vehicle instead of production. 

• More import from decreasing import 

price in trade agreement with Korea.

•  New president is aggressive. There 

is unstable in politics.

AUTO DISCUSS
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ประเทศเวียดนาม 

การจ�าหน่ายรถยนต์

คาดการณ์จ�าหน ่ายรถยนต์ป ี 2560 
จ�านวน 270,000 คัน 

ปัจจัยบวก 

• เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตข้ึน
เรือ่ยๆ จากการย้านฐานการผลติไปยังเวยีดนาม

• นโยบายของรฐับาล Overload policy 
ห้ามรถใหญ่เข้า เน่ืองจากท�าให้ถนนเสียหาย 
ท�าให้เป็นตัวกระตุ้นตลาดรถปิกอัพ

• การเปิด AEC

ปัจจัยลบ 

• การปรับภาษีภายในประเทศการผลิต
ออกรถยนต์ 

การผลิตออกรถยนต์ 

ปัจจัยบวก 

• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
และการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ

• ความต้องการรถที่มีน�า้หนักเบาขึ้น

ปัจจัยลบ 

• ค่ายรถยนต์บางค่าย หยดุผลิตรถยนต์
แต่น�าเข้ามาแทน

Vietnam

The sale of motor vehicle: It is forecasted 

that the total number of sale will be 270,000 

units in 2017.

Positive factor

• Economic growth is caused from 

the moving of production base to Vietnam.

• The overload policy (no large vehicle 

enter) boosts pick-up truck market.

• The launch of AEC.

Negative factor

• Applying new tax model in the country.

The production of motor 

vehicle

Positive factor

• The growth of economy and more 

direct investment from foreign countries.

• Demand of light weight vehicle.

Negative factor

• Some automotive manufacturers 

import vehicle instead of production. 
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สรปุประเดน็จากคณุคณุชัญ์ ธาราศรีสทุธิ 
นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท แอลเอ็มซี จ�ากัด 
ได้กล่าวถึง ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) 
หมายถงึยานยนต์ทีข่บัเคลือ่นโดยใช้พลงังานไฟฟ้า
ทั้งหมดหรือบางส่วน มีทั้งที่สามารถประจุไฟฟ้า
จากระบบไฟฟ้าท่ัวไปได้และไม่สามารถประจไุฟฟ้าได้ 
โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี้

ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ประกอบด้วย
เครื่องยนต์ลูกสูบเป็นต้นก�าลังในการขับเคลื่อน
หลัก ซึ่งใช้เชื้อเพลิงท่ีบรรจุในยานยนต์ และ
ท�างานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มก�าลังของ
ยานยนต์ 

ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีพัฒนาต่อมาจากยานยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริด โดยสามารถประจุพลังงานไฟฟ้าได้จาก
แหล่งภายนอก (Plug-in) ท�าให้ยานยนต์สามารถ
ใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง จึงสามารถวิ่ง
ในระยะทางและความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยพลังงาน
จากไฟฟ้าโดยตรง 

ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี เป็นยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก�าลังให้
ยานยนต์เคลื่อนที่ และใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ใน
แบตเตอรีเ่ท่าน้ัน ไม่มเีครือ่งยนต์อืน่ในยานยนต์ 

ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) ที่
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจาก
ไฮโดรเจน ซึง่เซลล์เชือ้เพลิงมค่ีาความจุพลงังาน
จ�าเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน 
ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงจึงเป็นเทคโนโลยี
ท่ีบริษัทรถยนต์เชื่อว ่าเป ็นค�าตอบท่ีแท้จริง
ของพลังงานสะอาดในอนาคต 

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ยานยนต์น้ันจะมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง
จากน�้ามันปิโตรเลียมเป็นหลัก แต่จากการท่ี
น�้ามันปิโตรเลียมมีแนวโน้มที่จะหมดไปใน
อนาคต ท�าให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้
พลังงานทดแทนมาแทนที่ ยานยนต์ไฮบริด 
(Hybrid Electric Vehicle) ยานยนต์ปลั๊กอิน
ไฮบรดิ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) รวมถงึ
ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Electric Vehicle) ซึ่ง
ได ้มีประมาณการไว ้ว ่ารถที่ขับเคล่ือนจาก
พลังงานไฟฟ้า จะเริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี 
2565 เป็นต้นไป และในที่สุดก็จะมาแทนท่ี
ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายในประมาณปี 2593

เมื่อกลับมามองอุตสาหกรรมรถยนต์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย พบว่า
ไทยอาจใช้เวลาอีกนานกว่าจะสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมรถยนต ์ ไฟฟ ้ า ได ้ครบวงจร 
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดและความไม่พร้อมบาง
ประการ ดังนี้

• การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ายัง
ไม่หยุดนิ่งระหว่างรถยนต์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า
และรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
ซึง่อาจมีผลต่อทศิทางการลงทนุ และการปรบัตัว
ของอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ
แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนยานยนต์

• ไทยยังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี ่ ซึง่เป็นหวัใจส�าคัญ
ของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอร่ีคิด
เป็นต้นทุนประมาณ 50% ของราคารถยนต์

• การผลิต ไฟฟ ้ า ในไทย เน ้ นผลิ ต
จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง และ
การขยายการลงทนุผลิตไฟฟ้าใหม่ๆ โดยเฉพาะ
การขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน 
มักเกิดการสะดุดจากปัญหาการต่อต้านจาก
ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อจัฉรยิะ (Smart Grid) เพือ่รองรับระบบ Vehicle-
to-Home (V2H) ของไทยยังอยู่ในระยะทดลอง

• จ�านวนสถานีชาร ์จไฟฟ้าไม่ ท่ัวถึง 
และรัฐยังไม่ก�าหนดมาตรฐานประเภทหัวชาร์จ
ไฟฟ้าสาธารณะทัว่ประเทศ จากการทีค่่ายรถยนต์
มีหัวชาร์จไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งหากก�าหนด
หัวชาร ์จไฟฟ ้าตามมาตรฐานประเทศใด
ประเทศหนึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดในการขยาย
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายรถสัญชาติอื่น

จากการสมัมนาในครัง้ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมงาน
ได้ทราบถงึ ทศิทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
และของโลก ปัญหาและอุปสรรคให้การส่งเสริม
การผลิตรถ การใช้ รถไฟฟ้า รวมถึงข้อมูล
การคาดการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ระยะ 5 ปี 
ในอาเซยีน เพือ่น�าเป็นข้อมูลในการพัฒนาธรุกิจ 
หรือการวางแผนแนวทางธุรกิจให้เกิดการเติบโต
ก้าวต่อไปได้อย่างมั่งคงในอนาคต 

Khun Kunat Tharasrisuthi, Senior Analyst, 

LMC Co., Ltd. said that Electric Vehicle (EV) 

was referred to the vehicle with pure or partial 

driven and operated by electric power which 

could be charged from normal electric system 

or unrechargeable. There are 4 kinds of EV.

Hybrid electric vehicle (HEV) consists 
of piston engine which is the source of driving 

power and consumes fuel. It operates with 

electric motor to increase power. 

Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) 
is developed after HEV which is able to charge 

by Plug-in; therefore, it can consume power 

from 2 sources at the same time. As a result, 

more driving distance and speed are from 

electric power, directly. 

Battery electric vehicle (BEV) that 

uses electric motor and electric power from 

battery for driving and operation. There is no 

other engine in the vehicle.

Fuel cell electric vehicle (FCEV) 
has fuel cell to produce electric power directly 

from hydrogen. Fuel cell has higher specific 

energy consumption rate than normal battery. 

Automotive manufacturer believes that FCEV 

is the true answer of clean energy in the future. 

At present, majority of engine is driven 

by petroleum. Nevertheless, it is consumable; 

therefore, alternative fuel is invented for 

replacement; Hybrid Electric Vehicle, Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle and Electric Vehicle. It 

is estimated that vehicle driven by electricity 

will play a major role in 2020 and onwards. 

Eventually, it will replace the internal combustion 

engine within 2050.

From Thai automotive industry and 

business environment, these indicate that 

Thailand needs more time to develop 

completed EV industry due to some limitation 

and unreadiness as following as:

• EV technology development is not 

end in the middle of EV and vehicle driven by 

Hydrogen. This may impact to the investment 

direction and adjustment of industry in supply 

chain; especially, battery and auto parts. 

• Thailand is still in the initial stage of 

battery technology development which is a 

heart of EV manufacturing. Battery cost is 

50% of total cost of vehicle. 

• Electricity in Thailand uses natural 

gas for production which has high cost. To 

expand coal-fired power plant is usually 

protested from nearby community. Moreover, 

smart grid development of Thailand to 

support Vehicle-to-Home (V2H) is still in the 

trial stage. 

• Charger station is inadequate and 

the government still does not define the 

standard of public charger while each auto-

motive manufacturer uses different charger 

type. If charger of an automotive manufac-

turer is set as the standard, this may cause 

limitation for expand EV market of others. 

From this seminar, attendees are 

informed the EV directions of both Thailand 

and the world, problem and obstacle of EV 

manufacturing and consuming promotions as 

well as 5-year forecast of automotive industry 

in ASEAN that they can be implied for business 

development and planning in order to moving 

forwards, sustainably.
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