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Automotive Navigator ฉบับทีท่ า นถืออยูน นี้ นั้ นับไดวา เปนฉบับทีผ่ า นพนไตรมาสแรกของ
ป 2560 แลว และสิง่ ทีเ่ ปนไปตามคาดก็คอื ยอดการสัง่ ซือ้ รถยนตภายในประเทศไดเริม่ กระเตือ้ งขึน้

อันเปนผลมาจากการสิ้นสุดโครงการรถยนตคันแรกที่ภาครัฐสนับสนุนภาษีในวงเงินไมเกิน
100,000 บาท ซึ่งยอดการจําหนายรถเกงระหวางเดือน ม.ค-ก.พ. ของปนี้ เพิ่มขึ้น 28% และ
ปก อัพขนาดบรรทุกหนึง่ ตันเพิม่ 12% เมือ่ เทียบกับยอดจําหนายในระยะเวลาเดียวกันของปทแี่ ลว
ในชวงไตรมาสแรก สถาบันยานยนตไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมในการจัดสัมมนาเรื่องอุตสาหกรรมอากาศยาน และระบบรางใหแกกลุมชิ้นสวน
ยานยนต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคใหกลุมชิ้นสวนที่สนใจจะขยายขอบขายงานเพื่อไปรองรับ
อุตสาหกรรม S-Curve อีกดวย ทั้งนี้สถาบันฯไดประสานงานเพื่อพากลุมชิ้นสวนยานยนตไดดู
งานและหารือกับฝายชางของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งขอมูลปจจุบัน ทางฝายชางตอง ซื้อ ซอมอุปกรณภาคพื้นดินอยูตลอด โดยชิ้นสวนกวา 90%
เปนการนําเขา ซึ่งหากผูประกอบการไทยทานใดสนใจที่จะพัฒนาตัวเองใหเปนผูประกอบการที่
ขึน้ ทะเบียนกับการบินไทยฯแลว ก็จะทําใหมโี อกาสจําหนายชิน้ สวนทีผ่ ลิตจากในประเทศอีกดวย
ทายที่สุดนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ใหความเห็นชอบเรื่อง
การสนับสนุนและสงเสริมใหประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตยานยนตไฟฟาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ สําหรับยานยนตที่
เปน Hybrid, Plug-in Hybrid, Battery-EV และรถโดยสารไฟฟา ทั้งนี้ขอทานไดโปรดดูราย
ละเอียดไดจาก website ของ BOI ครับ ทั้งนี้โครงการศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ของสถาบันยานยนต ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ก็จะเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนําเสนอขอมูลตางๆเพื่อการเรียนรูกอน
ที่จะพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยตอไป
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº
This issue of Automotive is the summary of Q1/2017. As expected, the total sale
number of domestic sale is increased; according to the end of 1st car buyer program,
which was the commitment of government to provide tax rebates equivalent to 10% of the
maximum vehicle purchase price of 1 MTHB (or not over 100,000 THB). A total sale
numbers of motor vehicle and 1-ton pickup truck during Jan. - Feb. of this year are increased 28% and 12%, respectively.
In Q1/2017, Thailand Automotive Institute (TAI) received a budget from Department
of Industrial Promotion (DIP) to organize a seminar of aviation industry and rail system
for auto parts operator with the objective to urge them for expansion and enhancement
their ability in order to serve S-Curve industry in the future. Thus, TAI invited auto parts
operator for site visit and discussion with Ground Equipment Engineering & Maintenance
Department of Thai Airways International Public Co., Ltd., (THAI) at Suvarnabhumi
airport. Apparently, it revealed that they had to purchase and repair those ground handling
equipment, regularly. Over 90% of total parts are imported. As a result, this is a challenging
opportunity for those who are developed and meet requirement of THAI in order to be
registered suppliers of THAI.
Eventually, the resolution of cabinet on March 28th, 2017 agrees to support and
promote Thailand as an electric vehicle production base. In this regard, Thailand Board
of Investment (BOI) defines privileges for Hybrid, Plug-in Hybrid, Battery-EV and electric
bus. For more details, please visit the website of BOI (http://www.boi.go.th). Additionally,
Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center of TAI at Bang Poo Industrial
Estate will also respond the government policy to deliver data and information to publics
for learning before being developed and implemented, commercially.

2

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไทย ไตรมาส 4/2559

Overview of Thai
Automotive Industry
as of Q4/2016
By Apinuch Buranadilok
Senior Research
Industrial Research, TAI
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตอยู ในภาวะหดตัว

The overall of automotive industry is shrinkage.

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไทยในไตรมาสที่ 4/2559 อยูในภาวะหดตัว
ทั้งดานปริมาณการผลิต การจําหนายภายในประเทศ และการสงออก
เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในประเทศและประเทศ
คูคาที่ยังฟนตัวไดไมมากเทาที่ควร สงผลใหกําลังซื้อภายในประเทศอยูใน
ระดับต่ํา

The Thai automotive industry condition in Q4/2016 is shrinkage
in all numbers of production, sale and export because the impact
of both domestic and trade partner country economies are not fully
recovered that cause lower purchasing power in the domestic market.
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การผลิต การสงออก และการจําหนายรถยนตภายในประเทศ
ลดลง

All motor vehicle production, export and sale numbers are
decreased.

เมือ่ เทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 การผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 4/2559
ลดลงรอยละ 3 โดยมีการผลิตจํานวน 467,681 คัน และการจําหนายภายใน
ประเทศ ลดลงรอยละ 14 เปนจํานวน 212,263 คัน รวมถึงการสงออก
ลดลงรอยละ 4 เปนจํานวน 287,789 คัน

In Q4/2016, total numbers of motor vehicle production, sale
and export are all decreased from last year in the same period for
3% ( 467,681 units), 14% ( 212,263 units) and 4% ( 287,789 units),
respectively.
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The Total Export Number of Motor Vehicle
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การผลิต จําหนาย และการสงออกรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 การผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่
4/2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 8 โดยมีการผลิตจํานวน 459,030 การจําหนาย
ในประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 7 เปนจํานวน 388,142 คัน และการสงออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 14 เปนจํานวน 273,056 คัน

Total numbers of production, sale and export of motorcycle
are increased.
In Q4/2016, total numbers of production, sale and export of
motorcycle are increased from last year in the same period for 8%
(459,030 units), 7% ( 388,142 units) and 14% ( 273,056 units), respectively.
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The Total Sale Number of Motorcycle
Total Sale Number

Growth rate
455,683

500,000
400,000

362,835

435,700

18

388,142

10

350,000

Units

300,000

8

5

7

250,000

0

200,000
150,000
100,000

-5

-4

-10

-9

50,000
0

15

Q4/15

percentage

450,000

20

440,080

Q1/16

Q2/16

Q3/16

Sale

2015

2016

Growth

Q1
Q2
Q3
Q4

478,942
423,777
373,531
362,835

435,700
455,683
440,080
388,142

-9%
8%
18%
7%

Q4/16

-15

The Total Export Number of Motorcycle
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มูลคาการสงออก และนําเขายานยนตและชิ้นสวนยานยนต มี
อัตราเพิ่มขึ้น

The growth rate of export and import values of automotive
and auto parts are increased.

มู ล ค า การส ง ออกยานยนต แ ละชิ้ น ส ว นยานยนต ใ นไตรมาสที่
4/2559 เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นร อ ยละ 3 โดยมี มู ล ค า
การสงออก 8,987 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ดานมูลคาการนําเขายานยนตและชิ้นสวนยานยนต ในไตรมาส
ที่ 4/2559 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5 โดยมีมูลคา
การนําเขา 4,482 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ดุลการคาของยานยนตและชิ้นสวนยานยนตมีสภาวะเกินดุลใน
ไตรมาสที่ 4/2559 เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอ นรอยละ 1 โดยมีมลู คา
การเกินดุล จํานวน 4,505 ลานเหรียญสหรัฐฯ

The total export value of automotive and auto parts in Q4/2016
is increased from the same period of last year for 3% with value at
8,987 MUSD.
The total import value of automotive and auto parts in Q4/2016
is increased from the same period of last year for 5% with value at
4,482 MUSD.
The trade balance of automotive and auto parts is surplus in
Q4/2016 which is increased 1 % from last year with surplus value at
4,505 MUSD.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ป 2559

Overview of Thai
Automotive Industry
as of 2016
By Apinuch Buranadilok
Senior Research
Industrial Research, TAI

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป 2559
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตในป 2559 มีปริมาณการผลิต
รถยนตรวม 1,944,417 คัน เพิม่ ขึน้ รอยละ 2 จากปกอ น ปริมาณการจําหนาย
รถยนต ใ นประเทศรวม 768,788 คั น ลดลงร อ ยละ 4 และปริ ม าณ
การสงออกรถยนตรวม 1,188,515 คัน ลดลงรอยละ 1 จากปกอ น (ภาพที่ 1)

1. Overview of Thai Automotive Industry as
of 2016
In 2016, the total production number of motor vehicle is
1,944,417 units or increasing 2% from last year in the same period.
On the other hand, the total sale number is 768,788 units or 4%
decreased and the total export number is 1,188,515 units or decreasing
1% from last year (as shown in Graph 1).
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Graph 1 Total Numbers of Thai Motor Vehicle Production, Sale and Export as of 2009 - 2016
Unit(s)
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Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC
สําหรับรถจักรยานยนต มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตสาํ เร็จรูป
(CBU) จํานวน 1,820,358 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 ปริมาณจําหนาย
รถจักรยานยนตในประเทศรวม 1,738,231 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 และ
ปริมาณการสงออกรถจักรยานยนต (CBU และ CKD) มีจาํ นวน 924,917 คัน
ลดลงรอยละ 2 (ภาพที่ 2)

For motorcycle, the total production number for CBU is
1,820,358 units or 1% increased and the total sale number is 1,738,231
units or 6% increased. The total export number (CBU and CKD) is
924,917 units; decreasing 2% (as shown in Graph 2).

Graph 2 Total Numbers of Thai Motorcycle Production, Sale and Export as of 2009 – 2016
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ความเคล�อนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต ไทย
ในป พ.ศ. 2559

Thai Automotive Industry Movement in
2016

อุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2559 ปริมาณการผลิตขยายตัว
เมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตามตลาดในประเทศและตลาดการสงออก
กลับชะลอตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ดานกําลังซื้อ
ภายในประเทศซบเซา และเกิดภัยธรรมชาติ สําหรับตลาดการสงออกมี
การลดลงในประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกากลางและ
อเมริกาใต โดยเฉพาะการสงออกรถกระบะ 1 ตัน มีการลดลงในประเทศ
แถบตะวันออกกลาง

Thai automotive industry in 2016 is expanded from the previous
year. Nevertheless, domestic and export markets slow down due to
economy. The purchasing power of domestic market is also sluggish
along with natural disaster. The decreasing growth rate of export
market is caused from markets in Middle East, Africa, Middle America
and South America; especially, 1-ton pickup truck in Middle East
market.

1.1

รถยนต

การผลิตรถยนต
ในป 2559 มีปริมาณการผลิตรถยนตทั้งสิ้น 1,944,417 คัน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 2 จากปกอ น โดยจําแนกเปน รถยนตนงั่ จํานวน 805,033 คัน
รถกระบะ 1 ตัน จํานวน 1,102,816 คัน และรถยนตเพื่อการพาณิชย
(ไมรวมรถกระบะ 1 ตัน) จํานวน 36,568 คัน โดยการผลิตรถยนตนั่ง
มีอัตราการเติบโตมากที่สุดที่รอยละ 6 (ภาพที่ 3)
1.1.1

1.1 Motor vehicle
1.1.1 Production
In 2016, the total production number of motor vehicle is
1,944,417 units or increasing 2%. It is categorized as 805,033 units
for passenger car, 1,102,816 units for 1-ton pickup truck and
36,568 units for commercial vehicle (excluded 1-ton pickup truck).
The most increasing growth rate of production is passenger car at
6% (as shown in Graph 3).
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Graph 3 Total Production Number of Motor Vehicle in Thailand as of 2009 – 2016 by Type
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การจําหนายรถยนตในประเทศ
ด า นปริ ม าณการจํ า หน า ยรถยนต ใ นประเทศ มี จํ า นวน
768,788 คัน ลดลงรอยละ 4 โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจําหนาย
มากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 รถยนตนั่ง คิดเปนสัดสวนรอยละ 43
และรถยนตเพื่อการพาณิชย (ไมรวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเปนสัดสวน
รอยละ 6 ทั้งนี้รถยนตนั่ง มีการจําหนายลดลงมากที่สุดรอยละ 8 (ภาพที่
4-5)
1.1.2

1.1.2 Domestic sale
The total sale number is 768,788 units or 4% decreased.
1-ton pickup truck is the highest sale number and takes 51% of the
market share, while passenger car and commercial vehicle (excluded
1-ton pickup truck) take market share at 43% and 6%, respectively.
The highest decreasing rate of sale is passenger car at 8% (as shown
in Graph 4 and 5).
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Graph 4 Total Sale Number of Motor Vehicle in Thailand as of 2009 – 2016 by Type
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Graph 5 Proportion of Motor Vehicle Sale in Thailand by Type
Proportion of Motor Vehicle Sale in Thailand
2015

1 ton pick-up truck
51.68%

Passenger car
46.31%

Commercial vehicle
6.00%

Proportion of Motor Vehicle Sale in Thailand
2016
Passenger car
42.67%

1 ton pick-up truck
51.30%

Commercial vehicle
6.00%

Commercial vehicle
6.00%

Proportion of Motor Vehicle Sale in Thailand
2016

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

1 ton pick-up truck
51.30%

Passenger car
42.67%
Commercial vehicle
6.00%

17

การสงออกรถยนต
การสงออกรถยนต จากขอมูลของผูผลิตและประกอบรถยนต
(ภาพที่ 6) มีปริมาณการสงออก จํานวน 1,188,515 คัน ลดลงจากปกอน
รอยละ 1 คิดเปนมูลคาการสงออก 631,847 ลานบาท มีมูลคาเพิ่มขึ้น
จากป 2558 รอยละ 7

1.1.3 Export
Based on the data of manufacturer and operator (as shown
in Graph 6), the total export number of motor vehicle is 1,188,515
units or decreasing 1% with the total export value at 631,847 MTHB
or increasing 7% from 2015.

สวนการสงออกรถยนต จากขอมูลจากกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ (ตารางที่ 1) มีมลู คาการสงออกทัง้ สิน้ 18,037 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 3 โดยรถยนตที่มีการสงออกมากที่สุด
ไดแก รถยนตนั่ง มูลคา 11,591 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2558
รอยละ 26 รองลงมาคือ รถโดยสาร รถบรรทุก และรถกระบะ 1 ตัน มี
มูลคาการสงออก 6,433 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2558 รอยละ 21
ในดานการนําเขารถยนตป 2559 จากขอมูลจากกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ พบวามีมลู คาการนําเขา 1,466 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิม่ ขึน้ จากป 2558 รอยละ 11 โดยรถยนตทนี่ าํ เขามากทีส่ ดุ ไดแก รถยนต
นั่งมีมูลคา 927 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2558 รอยละ 0.33 สวน
รถยนตโดยสารและรถบรรทุกมีมูลคา 539 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ป 2558 รอยละ 38

While the data of Department of Trade Negotiations (DTN)
(Table 1) indicates that the total export value is 18,037 MUSD or
increasing 3%. The highest export value is passenger car with value
at 11,591 MUSD or increasing 26% followed by bus, truck and 1-ton
pickup truck altogether with value at 6,433 MUSD or decreasing 21%
from the previous year.
For import in 2016, based on the data of DTN, the total
import value is 1,466 MUSD; 11% increased. The highest import value
is passenger car at 927 MUSD; 0.33% decreased. The import value of
bust and truck is 539 MUSD which is increased 38% from the previous
year.

1.1.3

Graph 6 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of 2009 - 2016
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Value (MTHB) 251,343 404,659 343,384 490,135 512,186 527,423 592,551 631,847

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC
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รถจักรยานยนต
1.2.1 การผลิตรถจักรยานยนต
ในป 2559 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต จํานวนทั้งสิ้น
1,820,358 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากป 2558 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการผลิต
รถจักรยานยนตจําแนกรายประเภท พบวามีการผลิตรถจักรยานยนตแบบ
ครอบครัว จํานวน 1,365,274 คัน ลดลงรอยละ 4 และรถจักรยานยนต
แบบสปอรต จํานวน 455,084 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 19 (ภาพที่ 7)
1.2

1.2 Motorcycle
1.2.1 Production
In 2016, the total production number of motorcycle is
1,820,358 units; 1% increased. It is categorized as family type for
1,365,274 units; 4% decreased, and sport type for 455,084 units;
19% increased (as shown in Graph 7).

Graph 7 Total Production Numbers of Motorcycle in Thailand as of 2009 – 2016
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Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC
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การจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศ
ตลาดรถจักรยานยนตในประเทศป 2559 มีปริมาณจําหนาย
1,738,231 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2558 (ภาพที่ 8) โดยผูนําตลาด
จักรยานยนตยังเปนฮอนดา ยามาฮา และซูซูกิ ตามลําดับ
1.2.2

1.2.2 Domestic sale
The total sale number of motorcycle in 2016 is 1,738,231
units or increasing 6% from last year (as shown in Graph 8). The leader
of this segment is Honda followed by Yamaha and Suzuki, respectively.

Graph 8 Total Sale Number of Motorcycle in Thailand as of 2009 – 2016 by Type
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1.2.3 การสงออกรถจักรยานยนต

จากขอมูลของผูผลิตและประกอบรถจักรยานยนต (ภาพที่ 9)
มีปริมาณการสงออกรถจักรยานยนต (รวม CBU และ CKD) จํานวน
924,917 คัน โดยจําแนกเปนการสงออก CBU จํานวน 299,026 คัน และ
การสงออก CKD จํานวน 625,891 ชุด คิดเปนมูลคา 48,237 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ปริมาณสงออก ลดลงรอยละ 2 และมีมูลคา
เพิ่มขึ้น รอยละ 3

จากขอมูลการสงออกของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ใน
ป 2559 (ตารางที่ 1) มีมูลคาการสงออกรถจักรยานยนต 1,211 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
1.2.3 Export
According to the data of motorcycle manufacturer and
operator (as shown in Graph 9), it reveals that the total export number
of motorcycle (both CBU and CKD) is 924,917 units or decreasing
2%. It is categorized as CBU for 299,026 units and CKD for 625,891
sets. The total export value is 48,237 MTHB or increasing 3%.
Based on the data of DTN (as shown in Table 1), the total
export value of motorcycle in 2016 is 1,211 MUSD or increasing 2%
from the previous year.
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Graph 9 Total Export Number of Thai Motorcycle as of 2009 – 2016
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ชิ้นสวนยานยนต
การส ง ออกชิ้ น ส ว นยานยนต โ ดยผู ผ ลิ ต และประกอบรถยนต
(ภาพที่ 10) มีมูลคาทั้งสิ้น 260,014 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558
รอยละ 4 ชิ้นสวนยานยนตที่มีการสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เครื่องยนต
มีมลู คาการสงออกทั้งสิ้น 43,718 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 35 รองลงมา
คือ ชิน้ สวนอะไหล มีมลู คาการสงออก 29,316 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 25
และแมพิมพและอุปกรณยึดจับชิ้นงาน มีมูลคาการสงออก 1,634 ลานบาท
ลดลงมากที่สุด รอยละ 45
1.3

1.3 Auto parts
The export value of auto parts referred to the data of
manufacturer and operator (as shown in Graph 10) is 260,014 MTHB;
4% increased. The highest increasing rate of export value is engine
with value at 43,718 MTHB; 35% increased, followed by spare part
at 29,316 MTHB or 25% increased and JIG&DIE at 1,634 MTHB; the
highest decreasing at 45%.

Graph 10 Total Export Value of Auto Parts from Thai Manufacturer and Operator as of 2009 – 2016 by Type
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การสงออกชิ้นสวนยานยนตรวมของไทยในป 2559 จากขอมูล
จากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (ตารางที่ 1) มีมูลคาการสงออก
รวมทั้งสิ้น 17,209 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 4
โดยจําแนกเปนชิ้นสวนรถยนตมูลคา 16,723 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
การสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนต มูลคา 486 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ชิ้นสวนที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด คือ สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ
มูลคา 7,425 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนมูลคาการสงออกหมอแบตเตอรี่และ
สวนประกอบ ลดลงมากที่สุด รอยละ 16
ในดานการนําเขาชิ้นสวนยานยนตรวมของไทยในป 2559 จากขอมูล
จากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (ตารางที่ 1) มีมูลคา 15,377 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากป 2558 รอยละ 6 โดยจําแนกเปนชิน้ สวนรถยนต
มูลคา 14,838 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาชิน้ สวนรถจักรยานยนตมลู คา
539 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นสวนรถยนตนําเขา ที่มีมูลคามากที่สุด คือ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนตรวมทัง้ โครงรถและตัวถังมูลคา 9,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ
ดุลการคาตางประเทศ
ดุลการสงออกและนําเขายานยนตและชิ้นสวนยานยนตในป 2559
มีมูลคาทั้งสิ้น 19,434 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งมีมูลคา
19,280 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.80 (ตารางที่ 1)
1.4

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป 2560
เปาหมายในป 2560 คาดวาการผลิตรถยนตประมาณ 2,000,000 คัน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.56 โดยแบงเปนการผลิตเพือ่ จําหนายในประเทศประมาณ
800,000 คัน เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.67 และเปนการผลิตเพือ่ การสงออกประมาณ
1,200,000 คัน สวนจะเปนไปตามทีค่ าดการณหรือไมนนั้ ก็จะตองติดตาม
ราคาสินคาเกษตร รวมถึงหนี้ครัวเรือน และสถาบันการเงินเขมงวดใน
การปลอยสินเชื่อดวย
1.5
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As shown in Table 1, the total export value in 2016 is 17,209
MUSD; increasing 4%. It is categorized as 16,723 MUSD for motor
vehicle parts and 486 MUSD for motorcycle parts. The highest export
value is other parts & accessories for motor vehicle at 7,425 MUSD.
The highest decreasing rate of export value is electric accumulators
& parts thereof at 16%.
According to data of Table 1 from DTN, the total import value of
auto parts in 2016 is 15,377 MUSD or increasing 6% from 2015. It is
categorized as 14,838 MUSD for motor vehicle parts and 539 MUSD
for motorcycle parts. The highest import value of auto parts is parts
& accessories including chassis & bodies at 9,000 MUSD.
1.4 Trade balance
The trade balance value of automotive and auto parts in 2016
is 19,434 MUSD; 0.80% increased from 19,280 MUSD in 2015. (Table 1)
1.5 Tendency of Thai automotive industry in 2017
It is forecasted that the total production number of motor vehicle
will be 2 million units or increasing 2.56%. It is categorized as 800,000
units for domestic sale or increasing 6.67% and 1,200,000 units for
export. Nevertheless, to reach this target, it depends on agriculture
product price, household debt and strictness of ﬁnancial institute for
credit loan.

Table 1 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2013 - 2016
Value : MUSD

Code

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

321010100
321010200

(1.1) Passenger car
(1.2) Bus, Truck and 1 ton pick-up truck

321010300

(1.3) Van

% of Growth Rate

2013

2014

2015

2016

2015

2016

34,943.11

35,042.67

35,287.63

36,456.54

0.70

3.31

6,028.67
10,525.70
488.37

6,001.72
10,294.57
402.62

9,180.05
8,179.87
225.88

11,590.61
6,433.00
13.44

52.96
-20.54
-43.90

26.26
-21.36
-94.05

16,698.91
1,063.14
118.89

16,698.91
1,100.87
87.90

18,037.05
1,085.41
125.22

5.31
3.55
-26.07

2.57
-1.40
42.45

321020100

(2.1) Motorcycle

321020201

(2.2) CKD for motorcycle

17,042.74
1,247.73
181.84

(2) Total No. of Export Motorcycle

1,429.57

1,182.03

1,188.78

1,210.64

0.57

1.84

3,347.60

3,386.63

3,176.37

3,658.76

-6.21

15.19

(1) Total No. of Export Vehicle

321040000

(3.1) Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines & parts thereof

343100000

(3.2) Transmission shafts & cranks

321.05

328.56

327.88

333.52

-0.21

1.72

321050000

(3.3) Electrical equipment for spark-ignition
internal combustion engines & parts thereof

400.95

400.26

325.52

340.16

-18.67

4.50

321010404

(3.4) Ignition wiring sets used in vehicles

303160000

(3.5) Electric accumulators & parts thereof

434.29
782.63

435.70
913.65

487.34
652.68

499.10
546.79

11.85
-28.56

2.41
-16.22

317010000

(3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber

336030000

(3.7) Safety glass & glass mirrors

3,625.36
188.40

3,697.75
191.50

3,639.15
161.75

3,754.29
165.23

-1.58
-15.53

3.16
2.15

321010405

(3.8) Other parts & accessories for motor
vehicles

6,726.12

7,208.20

7,237.57

7,425.48

0.41

2.60

321020202

(3.9) Other parts & accessories for motorcycles

644.39
16,470.80

599.48
17,161.73

504.79
16,513.05

485.53
17,208.85

-15.80
-3.78

-3.82
4.21

2013

2014

2015

2016

20,010.12

15,792.97

16,007.59

17,022.65

1.36

6.34

(3) Total Number of Export Auto Parts

Code

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

2015

2016

501000000

(1.1) Passenger car

1,268.38

1,209.45

929.85

926.74

-23.12

-0.33

502010000

(1.2) Bus & Truck

634.82
1,903.20

493.36
1,702.80

391.35
1,321.20

538.82
1,465.56

-20.68
-22.41

37.68
10.93

168.54

148.65

214.21

180.50

44.11

-15.74

(1) Total No. of Import Vehicle
505000000 (2) Motorcycle
204030100

(3.1) Engine, Trasmission shafts & Other
parts

5,435.53

4,355.42

3,931.80

4,232.97

-9.73

7.66

504020000

(3.2) Parts & accessories including
chassis & bodies

9,942.88

7,515.62

8,487.94

9,000.11

12.94

6.03

504010000

(3.3) Tyres

504030000

(3.4) Other parts & accessories

463.89
1,505.71

407.34
1,138.65

403.75
1,114.10

416.92
1,188.02

-0.88
-2.16

3.26
6.63

507000000

(3.5) Parts & accessories of motorcycles
and bicycles

590.37

524.49

534.59

538.58

1.93

0.75

17,938.38

13,941.51

14,472.18

15,376.60

3.81

6.25

14,932.99

19,249.71

19,280.04

19,433.89

28.91

0.80

(3) Total Number of Import Auto Parts
Export - Import

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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TAI'S News
TAI supports the National
Children’s Day 2017 event

สยย.รวมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560
นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการสถาบันยานยนต สงมอบของขวัญ
แด ตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรวมสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2560 ณ เต็นทกระทรวงอุตสาหกรรม สนามเสือปา
กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผานมา
On January 14th, 2017, Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand
Automotive Institute (TAI), provided gifts for supporting the National
Children’s Day 2017 event to a representative of Department of
Industrial Works (DIW) at Ministry of Industry, Bangkok.

TAI delivers keynote address in the signing
ceremony of MOU between BOI and MTI of South Africa

สถาบันยานยนตบรรยายพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจระหวางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
และกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมแหงสาธารณรัฐ แอฟริกาใต
นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการสถาบันยานยนต เขารวมพิธีลงนาม
บันทึกความเขาใจระหวางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และกระทรวง
การคาและอุตสาหกรรมแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต และไดรับเกียรติ
ในการบรรยายหัวขอ ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย
ระหวางการประชุมหารือ Thailand’s automotive industry ณ หองประชุม
OSOS 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผานมา

On January 31st, 2017, Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand
Automotive Institute (TAI) attended the signing ceremony of Memorandum of Understanding between Thailand Board of Investment (BOI)
and Ministry of Trade and Industry (MTI) of South Africa and delivered
the keynote address in the topic of overview of Thai automotive industry
in the discussion meeting of Thailand’s automotive industry at OSOS 1
meeting room, Chamchuri Square.
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The development model of Thai rail transportation
system and related industries

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนสงทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน�องในประเทศไทย
นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการสถาบันยานยนต เปนประธาน
เปดการสัมมนา โครงการสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทําฐาน
ขอมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบขนสงทางรางและอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งในประเทศไทย”
โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาตราจารย ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน,
นายนคร จันทศร และ ผูช ว ยศาสตรจารย ดร.นักสิทธิ์ นุม วงศ รวมบรรยาย
เพื่อใหผูผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมยานยนตรับรูและเขาใจถึงแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจสูอุตสาหกรรม S-Curve ณ หองซากุระ โรงแรม จัสมิน
ซิตี้ สุขุมวิท23 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผานมา
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On January 23rd, 2017, Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand
Automotive Institute (TAI), presided over the seminar of business
networking and preparing data of aviation industry and rail system
project in the topic of “The development model of Thai rail transportation system and related industries” In this regard, Assistant Professor
Pramual Suteecharuwat, Mr. Nakorn Jantasorn and Assistant Professor Nuksit Noomwongs gave lectures to auto parts manufacturers
for comprehension of the business development model to S-Curve
industry at Sakura, Jasmin City Hotel.

The computational ﬂuid dynamics seminar

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร�องการวิเคราะหพลศาสตรการไหล
สถาบันยานยนต รวมกับ คุณชัยฤทธิ์ อูพิชิต กรรมการผูจัดการ
บริษทั ซิกมา โซลูชนั่ จํากัด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการวิเคราะห
พลศาสตรการไหล สําหรับการออกแบบยานยนต พรอม Workshop
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของการไหลที่ มี ผ ลต อ ชิ้ น ส ว นที่ อ อกแบบและ
การเคลื่อนไหวของยานยนตรวมกัน ณ สถาบันยานยนต สํานักงาน
กลวยน้ําไท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผานมา

On January 20th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) and
Mr. Chaiyarit Upichit, CEO, Sigma Solutions Co., Ltd. organized the
computational ﬂuid dynamics seminar for automotive design along with
workshop to study the impact of ﬂow to designed parts and movement
of vehicle at TAI, Kluaynamthai.
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TAI collaborates with Delta to develop SME and welcome
industrial 4.0 to Thai electric vehicle production base

สถาบันยานยนต จับมือ เดลตา พัฒนา SME
คลื่ น การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ กํ า ลั ง เคลื่ อ นเข า มาจาก
การเปลี่ยนผานของเทคโนโลยียานยนตจากเครื่องยนตที่ที่ใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิลไปสูพลังงานไฟฟา ในการเตรียมความพรอมของประเทศไทย
เพื่อเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาหรือยานยนตสมัยใหม ผูประกอบ
การต อ งมี อ งค ค วามรู ด า นเทคโนโลยี ขั้ น สู ง และบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ
การผลิตสูงขึ้น สถาบันยานยนต รวมกับ บมจ.เดลตา อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย) จั ด งาน “อนาคตการเปลี่ ย นผ า นอุ ต สาหกรรมผลิ ต
ชิ้ น ส ว นยานยนต เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ” สํ า หรั บ เอสเอ็ ม อี
ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดใหญกวา 70 ราย
ในโครงการ “ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึน้ เพือ่ ถายทอดความรูแ ละเพิม่ ขีดความสามารถ
ของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทย พรอมสานพลังประชารัฐเตรียมเปด
ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา และเปดสถานีอัดประจุไฟฟา ชวงกลางป 2560
There will be the transformation of automotive new technology
from engine driven by fossil fuel to electricity. Thus, being electric
vehicle production base, Thai operator must not have only knowledge
in advanced technology but also high skilled human resource in
production. Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with Delta
Electronics Thailand PCL to organize “Future transformation of auto
parts production industry to enhance efficiency of production” seminar
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for over 70 SME, medium and large auto parts operators in the project
of the Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center
which is supported by Office of Permanent Secretary. Objectives of
this seminar are to pass on knowledge and increase capability of Thai
auto parts manufacturer as well as collaboration to open the center
and charging station in mid-year 2017.

ตางๆ เชน ขอมูลสถานภาพและแนวโนมตลาดรถยนตไฟฟาและชิ้นสวน
ของไทยและอาเซียน การพัฒนาทักษะแรงงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตใหทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตชิ้นสวนของไทย
ใหทัดเทียมตางประเทศ โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิในรูปแบบของ
การบรรยายทางวิชาการตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเดลตา
อีเลคโทรนิคส ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําอิเล็คทรอนิคสของโลกและเปนผูผลิต
เครื่องชารจไฟสําหรับยานยนตไฟฟา (EV Charger)

ปจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสรางรายไดแกประเทศไทย
ปละ 5 - 6 แสนลานบาท คิดเปน 1 ใน 5 ของมูลคาอุตสาหกรรมยานยนต
ไทย นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ใน
ขณะนี้อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
มีการสงออกยานยนตและชิ้นสวนไปจําหนายยังตางประเทศ โดยเปนฐาน
การผลิตรถยนตเพื่อสงออกที่สําคัญในภูมิภาค ซึ่งเปนการเขามาลงทุน
ของบริษัทผูผลิตรถยนตระดับโลก โดยใชประเทศไทยเปนฐานการผลิต
เพือ่ การสงออก แนวโนมกระแสตลาดโลกและรัฐบาลไทยปจจุบนั มีนโยบาย
สนับสนุนรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาเพื่อประสิทธิภาพและ
สิง่ แวดลอมทีด่ ขี นึ้ ในการเปลีย่ นผานไปสูก ารผลิตยานยนตไฟฟาเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคตจะสงผลกระทบตอตลาดชิน้ สวนฯแตกตางกัน ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั
คือ รถยนตที่เปนเครื่องยนตสันดาปภายใน 1 คัน มีชิ้นสวนเครื่องยนต
มากกวาชิ้นสวนของรถยนตไฟฟาจํานวนมาก ซึ่งหมายความวา ความ
ตองการชิ้นสวนยานยนตในอนาคต อาทิ ทอไอเสีย ระบบจายน้ํามัน
ถังน้าํ มัน เกียร จะลดลงในอนาคต คาดวารถยนตทขี่ บั เคลือ่ นดวยพลังงาน
ไฟฟาจะเริ่มเขามามีบทบาทตั้งแตป 2020 เปนตนไป
นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการสถาบันยานยนต กลาววา โครงการ
ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนตไฟฟา (Hybrid, Plug-in Hybrid, Battery EV และ Fuel Cell) มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยรวบรวมความรูเทคโนโลยียานยนตไฟฟาแก
ผูประกอบการ ภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยในโครงการประกอบดวย
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ไดแก 1) การศึกษาเทคโนโลยียานยนตไฟฟาและ
สถานีประจุไฟฟา 2) การจัดทําฐานขอมูลผูผ ลิตชิน้ สวนยานยนตไฟฟาและ
รายงานศึกษาที่เกี่ยวของ และ 3) การสัมมนาและประชาสัมพันธโครงการ
เทคโนโลยียานยนตที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง และ สงผลกระทบตอหวงโซ
มูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตอยางหลีกเลี่ยงไมได จากเดิมที่ผูผลิต
ชิ้นสวนมุงเนนที่จะพัฒนาดานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลิต ลด
ตนทุน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาจไมเพียงพอ โดยผูผลิตชิ้นสวนมี
ความจําเปนที่จะตองปรับกระบวนการผลิตใหสามารถรองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของผูผ ลิตรถยนตไดดว ย การจัดสัมมนาดวยความรวมมือจากเดลตา
อีเลคโทรนิคส เรื่อง “อนาคต การเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” ในวันนี้จะเปนกิจกรรม หนึ่งที่จะ
สงผานขอมูลและความรูไปยังผูผ ลิตชิน้ สวนในประเทศไทย ไดเห็นภาพทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติครบทุกมิติ ทราบแนวทางการเตรียมความพรอมในดาน

Nowadays, auto parts industry generates revenue to Thailand for
0.5-0.6 trillion THB or one-fifth of total value of Thai automotive industry.
It indicates that this industry is significant to national economy and
it has been continue developed. There are plenty of exports of both
automotive and auto parts since Thailand is the major production base
of export in this region from investment of many leading automotive
manufacturers. Both tendency of the world market and policy of Thai
government promote electric vehicle for more efficiency and environmentally-friendly. As a consequence, this transformation will effect
to auto parts market, variously; for example, an internal combustion
engine vehicle consists of more parts than electric vehicle; therefore,
the demand of some parts such as mufﬂer, fuel supply system, gas
tank and transmission will decrease in the future. It is forecasted that
vehicle driven by electricity will play a major role in 2020 and onwards.
Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand Automotive Institute
(TAI), reveals that the objective of establishment the Electric Vehicle
Technology and Innovation Learning Center (Hybrid, Plug-in Hybrid,
Battery EV and Fuel Cell) is being the knowledge center of electric
vehicle technology for operator, government and public. It consists
of 3 major activities: 1) learning of electric vehicle and auto parts
technology; including, EV charging station 2) gathering data of electric
vehicle parts manufacture database, analyzing data and preparing
for summary report and 3). seminar and public relation of automotive
technology. At present, auto parts maker focus on increasing efficiency
of production management, cutting cost and environmentally-friendly
which may not inadequate. They need to improve the production
process that conforms to modern technology of car maker, as well.
For today seminar, the co-organizing seminar with Delta, in the topic
of “Future transformation of auto parts production industry to enhance
efficiency of production”, is an activity that passes on data and
knowledge to part markers in Thailand; therefore, they will envision
both theory and practice in all aspects as well as preparation; for example, condition and tendency of electric vehicle and parts markets
in Thailand and ASEAN, human resource, innovation and production
technology development to increase efficiency of Thai auto parts
manufacturing. In this regard, there are lectures from savants and
site visit at Delta plant which is a world leading electronics and EV
charger manufacturer.
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มร.เซีย เชนเยน (Mr.Hsieh Shen-yen) ประธานบริหาร บมจ.เดลตา
อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) กลาววา ในรูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 สิ่งที่
สําคัญในกระบวนการผลิตในโลกอนาคต คือ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หรือ
Industrial Automation นับเปนเทรนดของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
สูความทันสมัย คุณภาพ ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งระบบ
อัตโนมัติ หุน ยนต และดิจติ อล IoT สามารถเขามาทํางานรวมกับมนุษย และ
ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบดวย 1.เครื่องจักรอัตโนมัติ
(Automation Machine) 2.โรงงานอัตโนมัติ (Factory Automation) และ
3.กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Process Automation) โดยทุกหนวยของ
ระบบการผลิต ติดตัง้ ระบบเครือขายและฝงเซนเซอรเพือ่ ใหสามารถสือ่ สาร
และแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เครื่องจักร หุนยนต ระบบ และ
โรงงาน เชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ชวยให
สามารถแสดงผล ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตทัง้ หมดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขอดีของระบบอินดัสเทรียล ออโตเมชัน่ คือ ชวยเพิม่ ผลผลิต,
ชวยลดตนทุน, รองรับงานหนัก งานทําซ้ํา งานเสี่ยงอันตรายแทนมนุษย
หรืองานที่ตองการความแมนยําสูง ลดขอผิดพลาด, เพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ, ชวยประหยัดพลังงาน เสริมศักยภาพและ
ยกระดับอุตสาหกรรมของผูประกอบการใหไดคุณภาพมาตรฐานตามที่
ตลาดตองการ, สามารถผลิตสินคาใหตรงตามความตองการที่แตกตาง
ของผูบริโภคแตละกลุม แตยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับ
เดียวกับการผลิตแบบคราวละมากๆ อาทิ การผลิตรถยนต เครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน

Mr. Hsieh Shen-yen, President, Delta Electronics Thailand PCL
says that, for industry 4.0, the key point of future production process
is Industrial Automation. It is a trend of business development industry
that moves to modernity, quality, efficiency and economy. Automatic
system, robot and digital loT are able to work along human being and
generate more efficiency of output. They consist of 1. Automation
Machine 2. Factory Automation and 3. Process Automation. All units
of production system are installed with networking system and sensor
chip to communicate and exchange data. Machine, robot, system and
factory are all connected in form of Internet of Things (IoT). As a result,
this shows, controls and manages all production processes, efficiently.
Advantages of this industrial automation are increasing productivity,
reducing cost and handling heavy, repeated, risk, accurate task for
human being. It also eliminates error, increases efficiency and quality
of product as well as economy. Additionally, it can boost capacity,
enhance industry quality standard, fulfill and supply demand of
different segments, while it maintains high efficiency of production
as same as mass production for automobile or consumer product.

โครงการความรวมมือระหวางสถาบันยานยนต กับเดลตา อีเลค
โทรนิคส พัฒนา SME ผนึกกําลัง ขานรับ 4.0 สูฐานการผลิตยานยนต
ไฟฟาไทย อุตสาหกรรมรถยนตเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จะพัฒนา
ยกระดับ ประกอบดวย 1.การจัดสัมมนาถายทอดองคความรูแกเอสเอ็มอี
หรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตในประเทศไทย เมื่อวันที่
16 ธ.ค. 2559 และในวันที่ 25 ม.ค.2560 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวโนม
อุตสาหกรรมยานยนตในอาเซียน, อุตสาหกรรมยานยนตและการผลิต 4.0,
ผลกระทบและการเตรียมตัวของผูผ ลิตชิน้ สวนไทยตอสถานการณปจ จุบนั ,
การเพิ่มทักษะฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตอยางไร รวมถึงมีกรณี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ระบบหุนยนต และการประหยัดพลังงาน
ในกระบวนการผลิต เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูยุคอุตสาหกรรม
ยานยนต แ ละการผลิ ต 4.0 นํ า ไปสู ก ารเป น ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต
สมั ย ใหมในอนาคต 2. โครงการเปดตัวสถานีอัดประจุไฟฟาและศูนย
การเรี ย นรู เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยานยนตไฟฟา ณ สถาบันยานยนต บางปู เพื่อประโยชนแกผูประกอบการ
SME ชิ้นสวนยานยนต และประชาชนทั่วไปไดสัมผัสกับเทคโนโลยีและ
แลกเปลี่ยนองคความรู กําหนดแลวเสร็จในราวกลางป 2560

TAI collaborates with Delta for the project to develop SME
and welcomes industry 4.0 to Thai electric vehicle production base.
Automotive industry is one of major industries that will be enhanced.
The project consists of 1. Seminar to pass on knowledge to SME or auto
parts operator in Thailand. There were 2 seminars held on December
16th, 2016 and January 25th, 2017. The automotive industry tendency
in ASEAN, automotive industry and production 4.0, the impact and
preparation of auto parts operator with current condition, how to
increase skill to human resource in automotive industry, case study
of automatic system, robot system and energy saving in production
process to prepare for entering to automotive industry and production
4.0 are all contents in those seminars. 2. The launch of Electric Vehicle
Technology and Innovation Learning Center and charging station at
Thailand Automotive Institute, Bangpu. This will generate benefits to
SME operator, auto parts maker and public to envision the technology
along with exchange knowledge. This center will be opened in
mid-year 2017.
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A group from South Africa visit TAI Testing Center

เปดศูนยฯ ตอนรับคณะแอฟริกาใต
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการ
สถาบันยานยนต พรอมดวย นายวรวุฒิ กอวงศพานิชย ผูเชี่ยวชาญ แผนก
ทดสอบตามมาตรฐาน สถาบันยานยนต ใหการตอนรับคณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติมลรัฐเกาเต็ง สาธารณรัฐแอฟริกาใต นําโดย Mr. Errol

Magerman Chairperson of the Portfolio Committee of The Gauteng
Provincial Legislature และคณะผูติดตาม เพื่อเขาพบผูบริหารพรอม

รับฟงการบรรยายสรุป เกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้น
สวนยานยนตของประเทศไทย ทั้งนี้ยังถือโอกาสเขาเยี่ยมชมศูนยทดสอบ
สถาบันยานยนต สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพือ่ ศึกษาดูงานอีกดวย
On Wednesday 8th March, 2017, Mr. Vichai Jirathiyut, President
- Thailand Automotive Institute (TAI), and Mr. Worawuth Kovongpanich,
Expert, Regulation Testing Division - TAI gave warm welcome to a
group of Member of the Gauteng Provincial Legislature – the Republic
of South Africa leaded by Mr. Errol Magerman, Chairperson of the
Portfolio Committee. The objectives of this visit were to discuss and
receive a lecture of overview of Thai automotive and auto parts industry
as well as to see the operation at TAI testing center.

TAI visits Ducati’s plant
and discuss for increasing
production number of parts

Ducati เชิญเยี่ยมชมโรงงาน และหารือการเพิ่มชิ้น
สวนในประเทศ
นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการสถาบันยานยนต และคณะไดรับ
เกียรติจาก นาย Gabriele Piaggio กรรมการผูจัดการ บริษัท ดูคาติ
มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายรถจักรยานยนต
สัญชาติอติ าลี เขาเยีย่ มศักยภาพดานการผลิตทีเ่ ปนการผสมผสานระหวาง
ผูเชี่ยวชาญจากอิตาลี กับแรงงานฝมือของไทย ซึ่งถือเปนจุดเดนของ
ดูคาติ มาโดยตลอด ณ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2560 ที่ผานมา
On March 9th, 2017, Rayong, Mr. Vichai Jirathiyut, President
- Thailand Automotive Institute (TAI), and team were given a warm
welcome from Mr. Gabriele Piaggio, Managing Director - Ducati Motor
(Thailand) Co., Ltd. for visiting Ducati’s plant in order to experience
the latency production which is an combination of Italy specialist and
Thai skilled labor and it has been recognized as distinctive point of
Ducati.
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The 30th Toyota Production Systems

ระบบการผลิตแบบโตโยตา ครั้งที่ 30
เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ทีผ่ า นมา นางสาวกรรณิการ หอธิวงค
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สถาบันยานยนต จัดประชุมสรุปผลการจบ
โครงการ Automotive Human Resource Development Institute Project
(AHRDIP) ในหลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยตา ครั้งที่ 30” (TPS)
โดยไดรับเกียรติจาก Mr. Hideaki Saito และ คณะ Master Trainer จาก
บริษทั โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟก เอ็นจิเนียริง่ แอนด แมนูแฟคเจอริง่
จํากัด (TMAP-EM) พรอมกันนี้สถาบันยานยนตไดมอบโลแกบริษัทในการ
เขารวมการอบรม สําหรับบริษัทที่ประสบความสําเร็จไดรับคัดเลือกเปน
Best Practice ครั้งที่ 30 ไดแก
• Asahi Brass rod Co.,Ltd.
• Gaysorn Interparts Co.,Ltd.
• Orbit Fastener Co.,Ltd.
• Otani Tire Co.,Ltd
• TFP Industrial Co.,Ltd.
ºÃÔÉÑ··Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´ŒÃÑº¤Ñ´àÅ×Í¡à»š¹ Best Consistency
¤ÃÑé§·Õè 28 ä´Œá¡‹
• Orbit Fastener Co.,Ltd.
• Otani Tire Co.,Ltd.
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On February 21st, 2017, Ms. Kannika Horthiwong, Academic
Department Deputy Director - Thailand Automotive Institute (TAI),
organizes the summary meeting of Automotive Human Resource
Development Institute Project (AHRDIP) for the course of the 30th
Toyota Production Systems (30th TPS). In this regard, Mr. Hideaki Saito
and Master Trainer team from Toyota Motor Asia Pacific Engineering &
Manufacturing Co., Ltd. (TMAP-EM) along with TAI team delivers the
token of appreciation to participated companies. Those companies
that earn the Best Practice for the 30th TPS are
• Asahi Brass rod Co.,Ltd.
• Gaysorn Interparts Co.,Ltd.
• Orbit Fastener Co.,Ltd.
• Otani Tire Co.,Ltd
• TFP Industrial Co.,Ltd.
The 28th Best Consistency award belongs to
• Orbit Fastener Co.,Ltd.
• Otani Tire Co.,Ltd.

Guideline Development of Operation to Aviation and Related
Industry in Thailand

แนวทางการพัฒนาผูประกอบการสูอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน�อง ครั้งที่ 2
นางอัชณา ลิมปไพฑูรย กรรมการสถาบันยานยนต ใหเกียรติ
เปนประธานเปดงานสัมมนาหัวขอ “แนวทางการพัฒนาผูประกอบการสู
อุ ต สาหกรรมอากาศยานและอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ งในประเทศไทย
ครั้งที่ 2” ในโครงการสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจและจัดทําฐานขอมูล
ในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง ทั้งนี้ ยังไดรับเกียรติจาก
นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม กรรมการผูจัดการ ฝายบริการอุปกรณ
ภาคพื้น, เรืออากาศตรีอรรถ ลิ้มวัฒนา ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและ
ซอมบํารุงอุปกรณภาคพื้น บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และคณะ
ในการบรรยายเรื่อง การจัดหา ความตองการชิ้นสวน อุปกรณ และการใช
งานของอุตสาหกรรมอุปกรณสนับสนุนภาคพื้นของบริษัทการบินไทย และ
มาตรฐานของผูผ ลิตในอุตสาหกรรมอุปกรณสนับสนุนภาคพืน้ พรอมทัง้ นํา
คณะผูเ ขารวมสัมมนา เยีย่ มชมภายในอาคารโรงซอมบํารุงอุปกรณภาคพืน้
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมยานยนต
และผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสูการตอยอดสูธุรกิจ New S- Curve ตอไป ณ
ออดิทอเรียม D2 อาคารฝายบริการอุปกรณภาคพื้น GSE1 บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560
ที่ผานมา
On Feb, 17th, 2017. - At Auditorium D2, GSE 1, Thai Airways
International Public Co., Ltd., Mrs. Achana Limpaitoon, Board of
Director – Thailand Automotive Institute (TAI), presided over the 2nd
seminar of “Guideline Development of Operator to Aviation and Related
Industries in Thailand” in the project of building business networking
and database of aviation and rail system industries. In this regard,
Mr. Griangsak Sakruangngam, Managing Director Ground Equipment
Services Department (D2) - Thai Airways International Public Co.,
Ltd., (THAI), Pilot Officer Aat Linwatana Director Ground Equipment
Engineering & Maintenance Department – THAI and team delivered
keynote in the topic of the Procurement for Demand of Ground Supporting Equipment Industry (GSE) of THAI in Parts, Equipment and
Usage and Standard of Operator in this Industry. THAI team also
provided the site visit at GSE building as a guideline development for
operator in automotive and auto parts industry to the New S-Curve.
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Thai Airways Visits at TAI
Testing Center

การบินไทย เยี่ยมชมศูนยทดสอบ สถาบันยานยนต
นายวิ ชั ย จิ ร าธิ ยุ ต ผู อํ า นวยการสถาบั น ยานยนต ต อ นรั บ
เรืออากาศตรี อรรถ ลินวัฒนา ผูอํานวยการ ฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง
อุปกรณภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ และคณะ
ในการเยี่ยมชมศูนยทดสอบ สถาบันยานยนต เพื่อทําความเขาใจใน
บทบาท ขอบขายของสถาบันฯ การสนับสนุนดานอุปกรณภาคพื้นและ
กลุมผูประกอบการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งสืบเนื่องจากความรวมมือใน
โครงการสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทําขอมูล ในอุตสาหกรรม
อากาศยานและระบบราง พรอมหารือถึงแนวทางการพัฒนาผูป ระกอบการ
สูอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย
ณ ศูนยทดสอบ สถาบันยานยนต สํานักงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผานมา
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On March 15th, 2017, Testing Center, Bangpu, Mr. Vichai
Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm
welcome to Pilot Officer Aat Linwatana, Director Ground Equipment
Engineering & Maintenance Department - Thai Airways International
Public Co., Ltd., (THAI), and team for site visit at TAI Testing Center.
The objective of this visit is to comprehend TAI’s role and scope
of supporting ground supporting equipment (GSE) and auto parts
operators; according to the collaboration in project of building business
networking and database of aviation and rail system industries. In
this regard, there was discussion about the model that will enhance
operator into aviation and related industries in Thailand.

Thailand’s Automotive Industry Outlook
and Future Vehicle Development
นายวราวุฒิ กอวงศพานิชย ผูเขี่ยวชาญสถาบันยานยนต ไดรับ
เกียรติจาก บริษัท TechnoBiz Communications จํากัด เปนวิทยากรใน
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Automotive Industry Outlook and
Future Vehicle Development” ภายในงาน AITE 2017 - Automotive
Industry Technology Expo 2017 การแสดงเทคโนโลยีและการทดสอบ
ยานยนต ณ ฮอลล H106 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา

On February 23rd, 2017, Hall 106 , Bitec, Bangna, Mr. Worawuth
Kovongpanich, Expert – Thailand Automotive Institute (TAI), was invited
from TechnoBiz Communications Co., Ltd. as a guest speaker for the
topic of “Thailand’s Automotive Industry Outlook and Future Vehicle
Development” in AITE 2017 - Automotive Industry Technology Expo
2017”, the showcase of technology and automotive testing.

“Sharing for this Valentine’s Day”

“วาเลนไทนนี้...รวมแบงปน”
ผูบริหาร และพนักงานสถาบันยานยนต
รวมจัดกิจกรรม “วาเลนไทนนี้…รวมแบงปน”
มอบถุงผาใชงานแลวและยังไมไดใชงาน สงตอ
ใหโรงพยาบาลวัดโบสถ จ.พิษณุโลก ในโครงการ
“สถานบริการสาธารณสุขรวมใจ ลดโลกรอน”
เพื่อผูปวยยากไร และผูใชบริการของ รพ.
เนื่องจาก รพ. ไดมีนโยบายยกเลิกการใชถุง
พลาสติก เพื่อลดปญหาโลกรอน โดยสถาบัน
ยานยนตไดรวมรวมถุงผากวา 400 ใบ จัดสง
ใหทาง รพ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ที่
ผานมา

We, Thailand Automotive Institute
(TAI), have organized “Sharing for this
Valentine’s day” campaign, an activity that
donates used fabric tote in good condition to
Wat Boad hospital; according to the project
of “Public Healthcare Center Supports the
Global Warming Reduction” by decreasing
the usage of plastic bag. In this regard, TAI
gathers tote bag for over 400 pieces and
gives to the hospital on February 14th, 2017.
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Timor-Leste Chamber of
Commerce and Industry visits TAI Testing Center

คณะผูแทนหอการคาและอุตสาหกรรมติมอร-เลสเต เยี่ยมชมศูนยทดสอบ สถาบันยานยนต
นายวิชัย จิราธิยุต ผูอํานวยการสถาบันยานยนต ตอนรับคณะ
ผูแทนหอการคาและอุตสาหกรรมติมอร-เลสเต นักธุรกิจสาขายานยนต
พรอมดวยสื่อมวลชนจากประเทศติมอร-เลสเต ในการเขาเยี่ยมชมศูนย
ทดสอบ สถาบันยานยนต เพื่อสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือ
เครือขายการคาธุรกิจระหวางไทย-ติมอรฯ ดวยในปจจุบันไทยเปนคูคา
ที่สําคัญของติมอรฯ อันดับ8 โดยสินคาที่นําเขาจากไทยมากที่สุดไดแก
ยานยนต ชิ้นสวน และอะไหลยานยนต ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผานมา

On March 27th, 2017, Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand
Automotive Institute (TAI), gave warm welcome to the representatives
of Timor-Leste Chamber of Commerce and Industry, automotive
operator and press for visiting TAI Testing Center in order to build
stronger relationship and develop future network collaboration
between Thailand and Timor-Leste. At present, Thailand is the 8th major
trade partner of Timor-Leste. Automobile, auto parts and spare part
are mostly imported from Thailand and they are continuing increased.

Philippines BOI team visit TAI Testing Center

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประเทศฟลิปปนส เยี่ยมชมศูนยทดสอบสถาบันยานยนต
นายวิ ชั ย จิ ร าธิ ยุ ต ผู อํ า นวยการสถาบั น ยานยนต ให ก าร
ตอนรับ น.ส. Rafaelita Aldaba ผูชวยรัฐมนตรี และคณะจากกรมการคา
และอุตสาหกรรม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประเทศฟลิปปนส
โดยความรวมมือของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประเทศฟลิปปนส
และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน หรือ ไจกา ในการ
เยีย่ มชมศูนยทดสอบสถาบันยานยนต พรอมกันนีย้ งั ไดมกี ารหารือเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมยานยนตของไทย รวมถึงแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต
การทดสอบ และการพัฒนาบุคลากรดานยานยนต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
ที่ผานมา

36

On March 29th, 2017, Mr. Vichai Jirathiyut, President of Thailand
Automotive Institute (TAI), gave a warm welcome to a team lead by
Ms. Rafaelita Aldaba, Assistant Secretary (Deputy Minister) of Trade
and Industry/Board of Investments (BOI), composed of Philippines BOI
officials and Japan International Cooperation Agency (JICA) experts
for visiting TAI testing center and discussing automotive industry in
Thailand; including, master plan, testing and human resource development.

Auto Smart

ที่นั่งเด็กกับความปลอดภัยในยานยนต

Child seat and safety
in vehicle
ปจจุบันนี้ตองยอมรับวาการคาดเข็มขัด
นิรภัย (Safety Belt) ขณะโดยสารในรถยนตนั้น
มีสวนชวยในการลดอาการบาดเจ็บ และชวย
ชี วิ ต ผู ที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนนได เ ป น
จํานวนมาก ซึ่งตองขอขอบคุณผูที่อยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จดังกลาวคือ “สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” ที่ออกมาตรฐานบังคับ
เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยขึ้นมา รวมถึงหนวยงาน
ภาครัฐทีม่ กี ารออกกฎหมายมาบังคับใหผโู ดยสาร
ที่ นั่ ง ตํ า แหน ง แถวหน า ต อ งคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
ทําใหคนขับ รวมถึงผูโดยสารตองคาดเข็มขัด
นิรภัยโดยอัตโนมัติ และการคาดเข็มขัดนิรภัยเปน
สิ่งที่ตองทําเปนประจําที่ขาดไมไดไปแลว
แตทราบหรือไมวาการออกแบบเข็มขัด
นิรภัยสําหรับทีน่ งั่ ปกติในรถยนตนนั้ ไดออกแบบ
มาสําหรับผูใหญที่มีรูปราง ขนาดมาตรฐาน
รวมถึงมีโครงสรางรางกายที่แข็งแรงกวาเด็ก
และทีแ่ นนอนคือ ไมเหมาะสําหรับเด็กโดยเฉพาะ
เด็กเล็ก เนือ่ งจากโครงสรางของเด็กนัน้ ไมแข็งแรง
เหมือนกับของผูใหญรวมถึงขนาดของรางกายที่
เล็กกวา ดังนั้นในขณะที่มีเด็กรวมอยูดวยในการ
เดินทาง จึงควรมีการติดตั้งอุปกรณพิเศษเพื่อ
ความปลอดภัยของเด็กดวย

It has been recognized that fastening
the safety belt while driving or sitting in a
vehicle can reduce injury and save many lives
from road accident. Thai Industrial Standards
Institute (TISI) is meritorious for support this
by issuing compulsory standard of safety belt.
Additionally, the government also legislate a
law that the driver and passenger in the front
row shall fasten the safety belt.
Nevertheless, designing of safety belt is
based on the standard size of adult; therefore,
it is not suitable for children or baby because
the size of full grown adult is incomparable
to them and bone structure of adult is much
stronger than children’s. As a consequence,
those children need special equipment while
travelling for their own safety.
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ลองจินตนาการกันดูวาถาไมมีการติดตั้ง
อุปกรณพิเศษดังกลาว ในตําแหนงที่
เหมาะสม เด็กๆ จะเปนอยางไรเม�อเกิด
อุบัติเหตุ?
เมือ่ ขับรถทีค่ วามเร็วแคเพียง 48.3 กม./ชม.
หากมีการเบรกหรือมีการชน อยางกะทันหัน
จะมีความเปนไปไดสูงที่เด็กที่นั่งในที่นั่งปกติ
จะหลุดจากที่นั่ง เนื่องจากเด็กมีขนาดเล็กกวา
เข็มขัดนิรภัยมาก และจะถูกแรงเหวีย่ งไปขางหนา
ประมาณ 30-60 เทาของน้ําหนักรางกายไป
ชนชิ้นสวนที่อยูขางหนารถ เชน แผงคอนโซล
กระจกหนาเปนตน รวมถึงอาจมีการกระดอนอยู
ภายในรถ ทําใหไดรับบาดเจ็บที่รุนแรง ในบาง
กรณีอาจจะมีการพุงชนกระจกดานขางทําให
ไดรับบาดเจ็บที่มากขึ้นดวย แมวาในกรณีที่คุณ
อุม เด็กแลวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยเด็กก็อาจถูกแรง
ดึงใหออกจากออมแขน เนือ่ งจากแรงในการชนได
ทําใหเด็กไดรบั อันตราย โดยเฉพาะในกรณีทเี่ ด็ก
นั่งดานผูโดยสารดานหนาที่มีถุงลมนิรภัย และ
ถุงลมนิรภัยเกิดทํางานขึ้นมาจะทําใหเด็กไดรับ
อันตรายมากขึน้ จากแรงกระแทกของการขยายตัว
ของถุงลมนิรภัย
อุปกรณพเิ ศษทีจ่ ะทําใหเด็กมีความปลอดภัย
ในรถยนตควรเปนอยางไร?
อุปกรณพิเศษที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็ก
ในการเดินทางโดยรถยนตคือ ที่นั่งเด็ก (Child
Seat) ที่มีความเหมาะสมกับชวงอายุ น้ําหนัก
ขนาด รวมถึงมีการติดตัง้ และการใชงานทีถ่ กู ตอง
โดยในบทความนีจ้ ะกลาวถึงประเภทของทีน่ ง่ั เด็ก
และการเลือกใชอยางเหมาะสม
โดยทั่ ว ไปที่ นั่ ง เด็ ก จะประกอบไปด ว ย
3 ประเภท โดยการออกแบบจะแยกตามอายุ
น้ําหนัก และขนาดของเด็ก
1. Rear-facing infant seats and Convertible Seats (ที่ นั่ ง เด็ ก ชนิ ด นั่ ง หั น ไปทาง
หลังรถ และ convertible seats)
2. Forward-facing child seats (ที่นั่งเด็ก
ชนิดนั่งหันไปทางหนารถ)
3. Booster seats and backless boosters
(ที่นั่งเสริม)
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they may be pulled away because of the
collision. Especially, if they are seated in the
front seat with airbag, they will get serious
injury from that airbag’s expansion.

What is special equipment should be
used in the vehicle for a child safety?

รูปที่นั่งเด็กที่มีการยึดโยง 5 จุด
(5-point harness) พรอมระบบ Latch System
5-point harness child seat with latch system

1. Rear-facing infant seats and
convertible seats
(ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางหลังรถ
และ convertible seats)
ทีน่ งั่ เด็กชนิดนัง่ หันไปทางหลังรถนีเ้ หมาะ
กับเด็กตัง้ แตแรกเกิดไปจนถึง 12 เดือน มีนา้ํ หนัก
ไมเกิน 9 กิโลกรัม และ สวนสูงไมเกิน 75 ซม.
ควรติ ด ตั้ ง ที่ นั่ ง เด็ ก ดั ง กล า วในที่ นั่ ง แถวหลั ง
เนื่องจากปลอดภัยกวาแถวหนาโดยเฉพาะใน
กรณีที่ “ที่นั่งแถวหนา” มีการติดตั้งถุงลมนิรภัย
(Airbag) เพราะแรงที่ เ กิ ด จากการระเบิ ด
ของถุ ง ลมนิ ร ภั ย จะเพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให เ ด็ ก
ที่นั่งแถวหนาไดรับอันตรายที่รุนแรงได และตาม
คําแนะนําของ NHTSA (National Highway
Traffic Safety) ที่ไดแนะนําใหเด็กที่อายุต่ํากวา
12 ป ควรนั่งที่นั่งเด็กที่ “ที่นั่งแถวหลัง” ดวย
เชนกัน
Suppose that there is no installation
of this special equipment at the right
position. What will happen to children
if there is an accident?

If there is instant braking or crash while
driving at 48.3 kilometers/hour, it is possible
for children to fall off the seat because they
are smaller than the safety belt. They may
be thrown forward for 30-60 times of their
weight by centrifugal force to dashboard or
windshield or bounce in that vehicle, which
cause severe injury. In the worst case, they
may dash against side windows that cause
more serious injury. Although, children are
held by adult that buckle up with safety belt,

The safest equipment for children while
travelling by car is child seat which is suitable
to each range of age, weight and size with
proper installation and using. In this article,
it explains the type of child seat and how to
choose the right one.
In general, there are 3 types of child
seat which are designed by age, weight and
size of children.
1. Rear-facing infant seats and
convertible seats
2. Forward-facing child seats
3. Booster seats and backless boosters

1. Rear-facing infant seats and
convertible seats

This type of child seat is for newborn
to 12 months baby whose weight is not
over 9 kilograms and height is not over 75
centimeters. It shall be installed in the rear seat
row rather than the front one; especially, front
seat with front airbag due to safety. When an
accident occurs, the burst of airbag may
cause severe injury to them. According to
National Highway Traffic Safety (NHTSA),
children who are below 12 years old of age
shall be seated in the “rear seat row”.

รูป Rear-facing infant seats
(ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางหลังรถ)
Rear-facing infant seats

การออกแบบใหหนั หนาไปทาง
ดานหลังนั้น ทําใหเกิดการปองกัน
ที่ดีกวาตอเด็กในสวนของ หัวเด็ก
คอ และกระดูกขอตอตางๆ เพราะ
จะมีสวนที่รั้งไวไมใหเคลื่อนตัวอยาง
รุ น แรงเนื่ อ งจากแรงเฉื่ อ ยที่ ม าชน
รวมถึงแรงกระแทกสามารถกระจาย
ออกไปตามสวนของรางกายทีแ่ ข็งแรง
ที่สุดของทารกคือแผนหลังและไหล
ทีน่ งั่ เด็กบางรุน มีการออกแบบ
มาใหมีรูปรางหรืออุปกรณเพื่อความ รูป Convertible car seat รุนที่สามารถใชเปนทั้ง
งายตอการใชงาน หรือเพือ่ เพิม่ ความ Rear-facing infant seat (ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหัน
งรถ) Forward-facing child seat
สะดวก นอกเหนือจากความปลอดภัย ไปทางหลั
(ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางหนารถ)
เพียงอยางเดียว
หรือ Booster seat (ที่นั่งเสริม) ได
รูป Convertible Car Seat
ผู ผ ลิ ต บางรายได มี ก ารทํ า Convertible car seat that can be transformed
ประเภท
Overhead
shield harness system
to Rear-facing infant seat, Forward-facing
Convertible seat เพื่อใหการใชงาน
Convertible
Car
Seat
with
Overhead
shield harness system
child seat or Booster seat
ครอบคลุม สําหรับเด็กที่มีน้ําหนัก
มากกวาหรือขนาดใหญกวาดวย และ
แนนอนขนาดของที่นั่งเด็กเองตองใหญกวา และ
• Three-point harness : There are
หมายเหตุ : ในกรณีการเลือกใช Convertible
หนักมากกวา แตจะมีขอ ดีตรงทีใ่ ชงานไดนานกวา Seat นัน้ ใหตระหนักวา ประเภท overhead shield shoulder straps that pass through each side
และเมื่อเด็กมีน้ําหนักและสัดสวนที่เหมาะสมก็ หรือ t-shield อาจไมเหมาะกับเด็กเล็ก ซึ่งโดยที่ of shoulder and fastened with buckle at lower
สามารถนํามาประยุกตใชเปน ที่นั่งเด็กชนิดนั่ง จริงแลวประเภท Five point harness คือทาง part of the seat.
หันไปทางหนารถ (forward facing child seat) เลือกทีด่ ที สี่ ดุ เพราะปรับงายและยึดติดกับตัวเด็ก
• Five-point harness : It has a webbing
ไดอีกดวย
strap over each shoulder, one on each side of
ไดสมบูรณที่สุด
ที่นั่งเด็กประเภท Rear-facing infant
the pelvis, and one between the legs (crotch).
seats and convertible seats นีจ้ ะยึดติดกับรถได
This type of seat is designed to protect
• Overhead shield : It has a protection
โดยใชเข็มขัดนิรภัยในรถยนต หรือระบบ Latch head, neck and bone joints because there part with cover and is able to move up or
system ซึง่ เด็กจะถูกยึดติดกับทีน่ งั่ เด็กโดย แบบ is harness that lessens the movement from down.
การยึดโยง (Harness) ดังตอไปนี้
inertia force while the impact force will spread
• T-shield : It consists of a T-shape or
• Three-point harness (การยึดโยงแบบ to children’s back and shoulder.
triangle shape protection part with cover that
3 จุด) มีสายคาดพาดผานไหลทั้งสองขาง และ
Some child seats are not only designed is attached to shoulder straps. It is moveable
รัดแนนกับหัวเข็มขัด (buckle) บริเวณดานลาง for safety but also convenience.
and fastens on the front of child seat.
ของที่นั่งเด็ก
Some manufacturers produce the
Note : To use convertible seat, you have
• Five-point harness (การยึดโยงแบบ convertible seat. It can be used with large to realize that overhead shield or t-shield may
5 จุด) มีสายคาดทีไ่ หลสองขาง ทีต่ ะโพก 2 ดาน children who need larger seat. Though it is not suitable for baby or small children. On the
และอีกหนึ่งที่งาม (crotch)
heavier than others, it lasts longer. When the other hand, the five point harness is the most
• Overhead shield ที่มีเครื่องปองกันที่ weight and size of children are fit, this child appropriate choice because it is easy to adมีการหอหุม และ สามารถเคลือ่ นทีข่ นึ้ ลงรอบเด็ก seat can be used as forward-facing child seat. just and fasten children on the seat, perfectly.
ได
The rear-facing infant seats and
• T-shield ประกอบดวยเครื่องปองกัน convertible seats are able to buckle up
รูปตัวที หรือรูปสามเหลี่ยมที่มีการหอหุม และ with the safety belt or latch system which is
ยึดติดกับสายคาดไหล นอกจากเครื่องปองกันนี้ holding children with the seat by harness as
จะเคลื่อนตัวอยูเบนตัวเด็กแลว เครื่องปองกันนี้ following as
ยังมีการยึดติดกับดานหนาของที่นั่งเด็กดวย

41

• ระบบ Latch system คือระบบทีพ่ ฒั นา
ขึ้นที่จะทําใหงายตอการใชงานอยางปลอดภัย
โดยระบบ latch system นี้จะผูกโยงกับจุดยึด
สําหรับที่นั่งเด็กดังในภาพ อยางไรก็ตามในรถ
ของทานจะตองมีการติดตัง้ ระบบจุดยึด (Anchor
System) ซึง่ ผูผ ลิตเกือบทัง้ หมดไดเริม่ ผลิตระบบ
Anchor System ในรถตั้งแตป ค.ศ. 2002 แต
อยางไรก็ตามระบบ latch system นี้ก็ไมจําเปน
วาจะปลอดภัยกวาการยึดที่นั่งเด็กกับเข็มขัด
นิรภัยเสมอไป ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับหลายปจจัย
รวมถึงประเภทของรถ โดยถาที่นั่งเด็กที่เลือกใช
สามารถยึดติดกับสองระบบไดก็จะยิ่งดี เชน ใน
กรณีที่รถของคุณมีสองคันและคันหนึ่งมีระบบ
Latch system แตอีกคันหนึ่งไมมี
2. Forward-facing child seats
(ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางหนารถ)

ที่ นั่ ง เด็ ก ประเภทนี้ เ หมาะสํ า หรั บ เด็ ก ที่
มีอายุระหวาง 1-5 ป หรือมีน้ําหนักระหวาง 9-18
กิโลกรัม สวนสูง 75-110 ซม. ซึ่งถาทานเลือกใช
Convertible Seat มากอนแลว ทานสามารถ
นําที่นั่งดังกลาวมาประยุกตใชในกรณีนี้ได ตาม
คําแนะนําของผูผลิต
ที่นั่งประเภทนี้เหมาะสําหรับการติดตั้งที่
“ที่ นั่ ง แถวหลั ง ” ของรถซึ่ ง มี เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย หรื อ
ระบบ Latch system ชวยยึดติดกับที่นั่งเด็กและ

ระบบจํากัด (Restraint) ที่ถูกใชเพื่อยึดเด็กไว
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีอาจสามารถอนุโลม
ใหติดตั้งที่นั่งเด็กที่ “ที่นั่งแถวหนา” ของรถได เชน
กรณีรถบรรทุกที่ไมมีที่นั่งดานหลัง) แตในกรณี
ดั ง กล า วห า มใช เ มื่ อ มี ก ารติ ด ตั้ ง ถุ ง ลมนิ ร ภั ย
(Airbag) ที่ “ที่นั่งผูโดยสารดานหนา” โดยในรถ
บางรุนที่สามารถปด/เปดการทํางานของถุงลม
นิรภัย (Airbag) ที่ “ที่นั่งผูโดยสารดานหนา” ได
ใหกดปดเมื่อมีการติดตั้งที่นั่งเด็ก

3. Booster seats and backless
boosters (ที่นั่งเสริม)

ที่ นั่ ง เด็ ก ประเภทนี้ เ หมาะสมกั บ เด็ ก ที่ มี
ขนาด หรือ น้ําหนักตัวประมาณ 18-27 กิโลกรัม
และสูงประมาณ 110 ถึง 135 ซม. อายุระหวาง
5-10 ป ซึ่งจะชวยใหเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยของ
รถยนตใหพอดีตัวยิ่งขึ้น
• Latch system is developed for easy
to use and safety. The car seat clings to
anchor system as shown in the picture below.
Most of car makers have started to install this
anchor system in their vehicle since 2002.
Nevertheless, this system may not safer than
the one that is held by safety belt because it
depends on many factors; including vehicle

type. If the child seat is able to use with both
system, it will be the best choice and more
convenience for you.

2. Forward-facing child seats

This child seat is for children who are
1-5 years old of age, 9-18 kilograms of
weight or 75-110 centimeters of height. If you
already have convertible seat, you can adjust
it to forward-facing type as recommended by
manufacturer.
This type of child seat shall be installed
in the rear seat row of vehicle which has
safety belt or latch system to fasten on the
seat and restraint system to hold children.
It is acceptable for installing this seat in the
front row such as in the truck (no backseat)
but it shall not have airbag operation on that
side. In some models, there is a switch that
can turn off the operation of airbag on the side
of front passenger seat.

3. Booster seats and backless
boosters

This type of child seat is suitable for
children, who are 18-27 kilograms of weight,
110-135 centimeter of height and 5-10 years
old of age because it can fasten them with
the safety belt, properly.

ระบบ Latch System
Latch System
รูป Booster Seats

42

เนื่องจาก ที่นั่งเด็กประเภทนี้ไมไดมีเข็มขัด
นิรภัยในตัวเอง โดยมีเพียงในสวนของทีน่ งั่ เทานัน้
โดยเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งปกตินั้นจะทําหนาที่ทั้ง
ยึดที่นั่งเด็กและเด็กดวย ดังนั้น การปรับเข็มขัด
นิรภัยใหมีความเหมาะสมจึงมีความจําเปนโดย
ตองมั่นใจวา
• เข็มขัดนิรภัยตองรัดอยางมั่นคงและมี
ความตึงเทาที่เปนไปได
• เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ต อ งพาดผ า นสะโพก
(Pelvic region) ไมใชทอง
• สายคาดเสนทแยงมุม (Diagonal strap)
จะตองพาดผานไหล ไมใชที่คอ
สําหรับเด็กโดยทั่วไปที่มีอายุ 6 ขวบ หรือ
สามารถนั่งตัวตรงๆ เองไดสามารถใชที่นั่งเด็ก
ประเภททีไ่ มมสี ว นหลัง (Backless booster seat)
และควรเลือกใชที่นั่งเด็กรุนที่มีความสูงของหลัง
(High backed model) ในกรณีที่ที่นั่งปรกติมี
ความสูงนอย หรือไมมีพนักพิงศีรษะ
สําหรับขอมูลความจําเปนในการใชงานที่
นั่งเด็ก รวมถึงรายละเอียดตางๆของที่นั่งเด็กนั้น
หวังวาขอมูลดังกลาวคงจะเปนประโยชน รวมถึง
การนําไปประยุกตใชงานจริง
สําหรับที่นั่งเด็กนั้นในปจจุบันก็มีจําหนาย
ตามหางสรรพสินคาชั้นนําโดยทั่วไป โดยในการ
เลื อ กซื้ อ นั้ น นอกจากจะต อ งพิ จ ารณาตาม
ขอมูลดังที่กลาวไปแลว ควรพิจารณาดวยวาที่
นั่ ง เด็ ก ดั ง กล า วผ า นมาตรฐานสากลหรื อ ไม
เพราะการผานมาตรฐานสากล นั้นรับประกันวา
ที่นั่งดังกลาวไดผานการทดสอบที่ไดมาตรฐาน
และมี ค วามปลอดภั ย เช น ECE R44 Child
Restraint Systems (มาตรฐานของสหภาพยุโรป)
หรือ FMVSS No.213 Child Restraint Systems
(มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา)
เมื่อมีการใชงานที่นั่งเด็กที่ไดมาตรฐานกัน
มากขึ้น ยอมนําไปสูความปลอดภัยของเด็กที่จะ
เปนกําลังสําคัญของครอบครัวในอนาคต รวมถึง
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

รูป Backless Booster Seat

Since there is no strap or belt comes
with the seat, safety belt in the vehicle will
fasten on both children and the seat. Thus,
adjusting safety belt is necessary and you
have to make sure that:
• Safety belt is fastened, firmly.
• It shall pass through pelvic region
not stomach.
• Diagonal strap shall pass through
shoulders not neck.
For children with 6 years old of age
and able to sit upright, the backless booster
seat can be used. The high backed model is
suitable for a seat with a bit lower in height or
has no headrest.
I hope that this information will be
beneficial and can be applied.
At present, child seat is sold in leading
department stores. Above information can be
a source for choosing the right one. However,

you need to check if it is passed standards
and certified such as ECE R44 Child Restraint
System (Europe standard) or FMVSS No.213
Child Restraint Systems (US standard).
By using more certified child seat, it
generates safety to children who will be the
future of family and major part of our nation
development onwards.

เขียนโดย : ธนวัฒน บุญประดิษฐ
แผนกวิศวกรรมยานยนต
สถาบันยานยนต

Written by : Mr. Tanawat Boonpradith
Academic Department
Thailand Automotive
Institute (TAI)
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Train the Trainer
By : Mr. Sekpornsawan Boonpetch
Freelance Business Development &
Human Resource Development Advisor

การทําหลักสูตรในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

Training course of
auto parts industry
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หลายตอหลายอยางที่
เปลี่ยนแปลงอยางทันทีทันใด แบบพลิกฝามือ และยังมีอีกไมนอยที่คอยๆ
เปลี่ยนแปลงไป ไมมีสิ่งใดที่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงสงผลดีในหลายมิติ
เชน การเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดการทํางานที่งายขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัย
มากยิง่ ขึน้ แตแนนอนทีส่ ดุ ในความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีสงิ่ หนึง่ ทีต่ อ ง
คงที่ คือ คุณภาพ ซึง่ คุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ คือ “สมรรถนะของสินคาทีถ่ กู ใจผูใ ช
ทีส่ ดุ เกิดประโยชนสงู สุดในตัวมันเอง และเกินความคาดหวังระหวางความ
ตองการและราคา”
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ยอมเกิดกลุมบุคคล 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมผูที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวไปกับ
การเปลี่ยนแปลงได กลุมนี้จะมีความสุขกับการพัฒนาตนเอง การสราง
ความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นใหมๆ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในการอยูกับ
สิ่งใหมที่เกิดขึ้น การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางาน กระบวนการและ
ขั้นตอน อยางเปนระบบ
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Changing is occurred, continuously. Some may instant or
gradual change. Changing generates many aspects of benefit; for
example, easier, more convenient and safer working. Nevertheless,
the change must maintain the quality which the best of it is
“the performance of product meets the need of consumer and
generates ultimate benefit over expectation and price”
Once, changing is occurred, there are 2 groups with different
though:
Group 1 : One who accepts this change and makes his
adjustment along with it. This group is pleasant with self-development,
comprehension and adjustment with new thing, working development
and process and procedure enhancement, systematically.

กลุม ที่ 2 กลุม ตอตานการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นวาการเปลีย่ นแปลงไมใช
สิ่งที่ควรจะเปนการใชรูปแบบเดิมๆ วิธีการเดิมๆ นั้นดีอยูแลว ไมควรมี
การเปลีย่ นแปลงเพราะจะเกิดความยุง ยากลําบาก ในการปรับตัวอาจทําให
เกิดความผิดพลาดในวิธีการ และกระบวนการทํางาน ซึ่งก็เปนแนวทาง
ที่สามารถพบเห็นไดทั้งสองกลุม แตวาถาเราจะมองใหชัดเจน แบบเปน
กลางเราจะเขาใจไดดีวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกหนีได
และในโลกของอุตสาหกรรมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น คือ การปรับ
เปลีย่ นระบบบริหารคุณภาพ หรือทีเ่ รารูจ กั กันในชือ่ ของ ISO (International
Organization for Standardization) หมายถึง องคกรการระหวางประเทศ
วาดวยการกําหนดมาตรฐาน ไดกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2490 ประเทศสมาชิก
เริ่มแรก 25 ประเทศ ปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 117 ประเทศ
สํานักงานอยู ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
สงเสริมกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศใหเปนที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้ง
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อขยายการคา
ระหวางประเทศ ปจจุบันคือ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความรูและการพัฒนาบุคลากร คือ

Group 2 : One who resists this change and thinks that the same
old way is right as it is and why makes it difﬁcult. Adjustment may
cause mistake in the method and working process.
These thoughts are from those 2 groups. If we unprejudiced consider
these, we will understand that changing is unavoidable.
In the world of industry, changing is happen. There is change
in quality management system as known as International Organization
for Standardization (ISO). It is international organizations that deﬁne
agreeable standard. It was established in 1947 with initial member
of 25 countries. At present, there are 117 countries as member. The
headquarters is located at Geneva, Switzerland. The objective of
this establishment is to promote international standard that shall be
accepted, nationwide, and to develop inter-collaboration in science
technology in order to expand international trade. Nowadays, the latest
version of this standard is ISO 9001:2015 which changed knowledge
and human resource development as following as:

Clause 7 การบริหารทรัพยากร และ การบริหารองคความรู
7.1 ทรัพยากร
7.1.6 ความรูขององคกร
องคกรตองพิจารณากําหนด ความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
กระบวนการและเพื่อใหบรรลุถึงขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
ความรูเหลานี้ตองได รั บ การจั ด เก็ บ และมี ค รบถ ว นตามขอบเขตอย า ง
เพียงพอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม องคกร
จะตองทบทวนความรูในปจจุบัน และพิจารณาวิธีการทําใหไดมา หรือ
เขาถึงความรูสวนเพิ่มเติม และใหมีความทันสมัย

Clause 7 Resource and knowledge management
7.1 Resource

7.1.6 Knowledge organization
The organization shall determine the knowledge necessary for
the operation of its processes and to achieve conformity of products
and services. This knowledge shall be maintained and be made
available to the extent necessary. When addressing changing needs
and trends, the organization shall consider its current knowledge
and determine how to acquired or access any necessary additional
knowledge and required updates.
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หมายเหตุ 1 ความรูขององคกรคือความรูเฉพาะขององคกร ได
มาจาก ประสบการณ เปนขอมูลที่นํามาใชและเผยแพรเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค
หมายเหตุ 2 ความรูองคกรอยูบนพื้นฐานของ
a)

แหลงภายในองคกร (เชน ทรัพยสินทางปญญา การเรียนรูจาก
ประสบการณ การเรียนรูจากขอผิดพลาดและความสําเร็จจากโครงการ
การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนความรูที่ไมอยูในตําราและประสบการณ
ผลจากการพัฒนา กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ)
b) แหล ง ภายนอกองค ก ร (เช น มาตรฐาน ศู น ย ก ารเรี ย นรู
การสัมมนา การไดมาจากลูกคาหรือผูรับจางชวง)
7.2 ความสามารถ Competency
องคกรตอง :
a) กําหนดความสามารถที่จําเปนของบุคลากรที่ทํางานภายใต
การดําเนินการที่มีผลตอสมรรถนะดานคุณภาพและ ประสิทธิผลในระบบ
บริหารคุณภาพ
b) ทําใหมั่นใจวาบุคลากรเหลานี้มีความสามารถ บนพื้นฐานการ
ศึกษา การฝกอบรม หรือ ประสบการณ
c) ในกรณีที่ทําได ตองดําเนินการเพื่อไดมาที่ซึ่งความสามารถที่
จําเปน, และการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการดังกลาว
d) จัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเปนเอกสารขอมูล
หมายเหตุ การดําเนินการทีใ่ ชความสามารถ รวมถึงการยกตัวอยาง
เชน การจัดฝกอบรม การเปนพี่เลี้ยง หรือ การมอบหมายงานใหกับ
พนักงานปจจุบัน หรือ รวมไปถึงการวาจางหรือทําสัญญากับผูชํานาญ
งานนั้นๆ
(ตัดยกมาเฉพาะสวนจาก ISO 9001:2015)
จากขอกําหนดขางตน จะเห็นวาเปนการใหความสําคัญของการ
ฝกอบรมเพื่อประโยชนในสินคาและบริการ (goods and services) วาผูที่
ดําเนินกิจกรรมในตําแหนงงานนั้นๆ มีความรูความสามารถตรงตาม
ความตองการของงานนั้นๆ หรือไม และงานนั้นมีความตองการความรู
ความสามารถอยางไร และลักษณะของงานในตําแหนงงานนัน้ เปนอยางไร
มีกระบวนการอยางไร หากผูที่ทํากิจกรรมในตําแหนงนั้นยังมีความรูความ
สามารถไมครบถวนตามความตองการของลักษณะงาน (Skill matrix) ตอง
เกิดกระบวนการสอนงาน โดยในกระบวนการสอนงานตองมีการจัดทํา
หลักสูตร แผนการสอน (Job brake down) ปฏิทนิ การสอน (Training plan)
กําหนดวิธกี ารทดสอบและมาตรฐานการผานเกณฑการทดสอบ และการจัด
เก็บผลการผานการประเมิน (Skill matrix) ประมาณนี้ ซึ่งถาถามวาใครจะ
เปนผูดําเนินการ คําตอบคือ หัวหนางานครับ
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Note 1 : Organizational knowledge is knowledge specific to the
organization; it is generally gained by experience. It is information that
is used and shared to achieve the organization’s objectives.
Note 2 : Organizational knowledge can be based on
a) Internal sources (i.e. intellectual property; knowledge gained
from experience; lesson learnt from failures and successful projects;
capturing and sharing undocumented knowledge and experience;
the results of improvements in processes, products and services).
b) External sources (i.e. standards; academia; conferences;
gathering knowledge from customer or external providers).

7.2 Competency

Organization shall :
a) Determine the necessary competence of employees who
work under its control that affects the performance and effectiveness
of the quality management system.
b) Ensure that these employees are competent on the basis
of appropriate education, training or experience.
c) Where applicable, take actions to acquire the necessary
competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken.
d) Retain appropriate documented information as evidence of
competence.
Note: Applicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of, or the re-assignment of currently
employed persons, or the hiring or contracting of competent persons.
(Source : ISO 9001:2015).
From above, it is realized that training is needed for one who
is in charge in each position. Dose he has knowledge as required
by that job? What kind of knowledge or competence is required by
that job? What kind of job for that position? What is the process? If
his knowledge or competence does not meet the requirements (Skill
matrix), coaching will be needed. The process of coaching must
have curriculum, job brake down, training plan, testing & standard
and evaluation record. Supervisor will be the one who provides this
coaching.

เมื่ อ คํ า ตอบคื อ “หั ว หน า ” ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบโดยตรงกั บ
การเปลีย่ นแปลงในครัง้ นี้ หัวหนาตองกลับมาพิจารณาตนเองอีกครัง้ วา ใน
ความจําเปน 5 ประการของหัวหนางาน (Supervisor 5 Needs) ยังขาด
หรือมีนอ ยไมสมบูรณในเรือ่ งใด เพือ่ ทีจ่ ะทําการปรับปรุงพัฒนาตนเอง โดย
เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อการเปนหัวหนาที่สมบูรณ
ความจําเปน 5 ประการของหัวหนางาน (Supervisor 5 Needs)
มีดังนี้
1 ความรูเกี่ยวกับงาน หมายถึง ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
ของทุกทาน เชน ความรูเกี่ยวกับชนิดของวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ
กระบวนการและเทคนิคการผลิต เปนตน
ในแตละวันแมจะทํางานเหมือนเดิม เราก็ตองพยายามเพิ่มพูน
“ความรูเ กีย่ วกับงาน” ของตัวเองใหมากขึน้ และในกรณีที่ ตองทํางานใหมๆ
หรือตองยายทีท่ าํ งาน ก็ยงิ่ จําเปนทีจ่ ะตองหาความรูใ หมๆ เพิม่ เติมใหมาก
ขึ้นดวย
การมี “ความรูเกี่ยวกับงาน” ถือเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่จําเปน
สําหรับผูบังคับบัญชาที่ดี
ความรูเ กีย่ วกับความรับผิดชอบในหนาที่ หมายถึง ความรูเ กีย่ ว
กับความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ซึ่งเปนความรูที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานตามนโยบาย ขอตกลง กฎระเบียบ ขอกําหนดดานความปลอดภัย
แผนงาน และความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท และโรงงาน
เนื่องจากหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในแตละบริษัท
หรือแตละโรงงาน แตกตางกัน “ความรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหนาที่”
ของแตละบริษัทก็แตกตางกันไปดวย กลาวคือ ตราบใดที่ผูบังคับบัญชา
คนหนึ่งยังทํางานอยูในบริษัทหรือโรงงานแหงหนึ่ง ก็จะตองมีหนาที่
รับผิดชอบตามขอกําหนดของบริษัทนั้น นั่นหมายถึง ผูบังคับบัญชาตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตัวเองไดรับมอบหมาย หรือ
ตามที่บริษัทกําหนด รวมถึงอํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของใหดี
การมี “ความรูเ กีย่ วกับความรับผิดชอบในหนาที”่ เปนคุณสมบัตอิ กี
อยางหนึ่งที่จําเปนสําหรับการเปนผูบังคับบัญชาที่ดี
2

“Supervisor” needs to consider if he lacks of any of Supervisor
5 Needs in order to improve himself and fulfil what is missing.
Supervisor 5 Needs consist of
1 Knowledge of the work refers to the supervisor who should
know all works in the area where he has responsibility (including his
subordinate’s); for example, the knowledge in type of raw material,
machine, equipment, procedure and production technique.
In each day, though you do the same work, you have to increase
your “Work knowledge”. Once you have to do a new work or relocation,
seeking for new knowledge is needed.
Having knowledge of the work is a necessary attribute of good
supervisor.
2 Knowledge of responsibility refers to the knowledge that
is related to responsibility, authority and function. These are needed
for job as defined by policy, agreement, safety regulation, plan and
relationship among units in the company and plant.
Since responsibility of supervisor in each company or plant is
different; therefore, the “knowledge of responsibility” of each company is also not the same. A supervisor who works in a company has
responsibility as defined by that company. He has to comprehend
his responsibility that is assigned or defined by the company as well
as all related authority and function.
“Having knowledge of responsibility” is a required attribute for
good supervisor”.
3 Skill in improving methods means skill that studies detail
of work and makes it easier. It can define and gather work process
easier. If one has this skill, he will be able to use raw material, machine
and labor on hand more efficient.

ทักษะในการพัฒนาและปรับปรุงงาน หมายถึง ทักษะในการ
ศึกษาเนื้อหาของงานอยางละเอียด และทําใหงานนั้นงายขึ้น สามารถ
กําหนดหรือรวมขั้นตอนการทํางานใหสะดวกขึ้น หากมีทักษะในดานนี้
ก็จะทําใหสามารถใชวัตถุดิบ เครื่องจักร และแรงงานที่มีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3
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ทักษะในการปฏิบัติตอคน คือ ทักษะที่สามารถนํามาใชเพื่อให
เกิดประโยชนในการประสานงานที่ดีระหวางผูรวมงานและเพื่อใหผูบังคับ
บัญชาไดรับความรวมมือจากลูกนอง
ในความเปนจริง ผูบังคับบัญชาจะตองสรางผลงานผานลูกนอง
ดังนั้นหากทานนําทักษะดานนี้มาใชอยางสม่ําเสมอก็จะสามารถปองกัน
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในทีท่ าํ งานของทานได หรือในกรณีทเี่ กิดปญหาขึน้ แลว
ทานก็สามารถจัดการกับปญหาเหลานัน้ ไดเปนอยางดี ทุกทานควรไดรบั การ
ฝกฝนเพื่อพัฒนา “ทักษะในการปฏิบัติตอคน” ในการฝกอบรมเฉพาะดาน
4

ทักษะในการสอนงาน คือ ทักษะที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในการฝกอบรมพนักงานใหเปนคนที่สามารถทํางานไดเปนอยางดี หาก
ผูบ งั คับบัญชามีทกั ษะทางดานนีก้ จ็ ะสามารถลดความสิน้ เปลือง การทํางาน
ซ้าํ และชิน้ งานเสียใหนอ ยลง รวมทัง้ ยังสามารถลดอุบตั เิ หตุ และความเสีย
หายที่อาจเกิดกับเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ไดอีกดวย
แมผูบังคับบัญชาจะมีความรูและทักษะในการทํางานมากเพียงใด
หากขาดทักษะในการสอนงานก็จะไมสามารถถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหกับ
คนผูอื่นได
ความเปลี่ ย นแปลงในโลกของอุ ต สาหกรรมไม อ าจหลี ก หนี ไ ด
แตเราตองมีความพรอมในตนเอง พรอมที่จะทําใหที่สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงใดใดที่จะเขามาหาเรา แลวเราก็จะสามารถอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข ทํางานไดอยางมีความสุข และพรอมที่จะ
กับมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย
5

4 Interpersonal skill is beneficial used for pleasant
coordination among coworkers and superior will receive pleasurable
cooperation from subordinate, as well.
In fact, supervisor must generate success through his subordinate. Thus, you have to use this skill, regularly, because it avoids
any problem that may occur. Even though, it happens, you will able
to get rid of it. Apparently, everyone should be trained to improve
“interpersonal skill”.
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5 Skill in coaching refers to the skill that is applied to the
training. If supervisor has this skill, it will reduce cost, redundant task,
defect work piece, accident and loss of machine and equipment.
Supervisor cannot pass on his knowledge and skill to others if
he lacks of coaching skill.
Changing in the world of industry is avoidable; therefore, we
must be ready and able to handle any change. Then you will able to
live and work, happily. Be ready for new change in the future.

Auto Discuss

พิชิตองคกรญี่ปุน ตอนที่ 2

Conquer the Japanese
organization part 2
การพิชติ องคกรญีป่ นุ จากฉบับทีแ่ ลว วาดวยเรือ่ งของความประทับใจ
ครั้งแรก ความสําคัญของเวลา และมารยาททั่วไปที่จําเปน เพื่อการปรับ
ตัวการทํางานรวมกับองคกรญีป่ นุ และตอนทายของหัวขอที่ 3 เรือ่ งมารยาท
ทั่วไปที่จําเปน ไดมีบทสรุปวา “คนญี่ปุนเองก็ไมไดเกงตั้งแตเกิด แตเรียน
รูจากการผิดพลาดและนํามาพัฒนาและปรับปรุงตัวเองตอ” ซึ่งในตอนตอ
ไปนี้จะชวยไขขอสงสัยวา

From the previous issue; Conquer the Japanese organization,
we talk about the first impression, importance of time and etiquette
which assist us to understand and make adjustment to work with
Japanese organization. In the conclusion of etiquette, it mentions that
“Japanese are not born with experience but they learn from mistake
and make improvement”. The following part will tell you:

แลวพวกเขาทําอยางไร? ใชหลักการอะไร?
4. พิชิตองคกรญี่ปุน ดวยหลัก PDCA
PDCA อาจจะไดยินบอยๆ สําหรับคนที่ทํางานรวมกับองคกร
ญี่ปุน หรือกําลังศึกษาวัฒนธรรมการทํางานของคนญี่ปุน เดิมทีภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และอยูภายใตการควบคุมโดยสหรัฐอเมริกา จึงมีการ
เผยแพรแนวคิดการทํางานของคนอเมริกาสูคนญี่ปุน ถึงการแกปญหาและ
การหาสาเหตุของปญหา แตดวยวัฒนธรรมที่ตางกัน หลายองคกรไดตอ
ยอดแนวคิดนี้ และพัฒนาใหเหมาะสมกับคนญี่ปุน อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่ง PDCA ก็เปนหนึ่งในนั้น

How do they handle it and what is the principle that
they apply for?
4. Conquer the Japanese organization by PDCA
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Many who work with Japanese organization or are learning
the working culture of Japanese may familiar with the term of PDCA.
Originally, the concept of PDCA is initiated by American. After the
WWII, as we all know, Japan lost battle in WWII and the United States
led the occupation of Japan and administrated Japan. The US also
passed on the working concept of American to Japanese which were
solving and finding out the cause of problem. However, the original
concept does not conform to Japanese culture. Until, there is a
leading Japanese car maker brought and developed this concept
that is right for Japanese and can be applied, efficiently, and PDCA
is in this concept.

มาทําความรูจัก PDCA กัน

Plan

Action

Do

Check

What does PDCA stand for?

P - Plan (วางแผน)
D - Do (ทํา)
C - Check (ตรวจสอบ)
A - Action (ลงมือปฎิบัติ)

P - Plan วางแผน คือ วางแผนการ
ทํางานกอน รวมถึงการคาดการณสิ่งที่เกิด
ขึ้นภายหลัง ผลกระทบที่เกิดขึ้นดวย
D - Do ทํา คือ ลงมือทําตามที่
วางแผน โดยจดบันทึกการทํางานเปนขอมูล
และเปนหลักฐานเก็บไว
C - Check ตรวจสอบ คื อ
การตรวจสอบหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น ลงมื อ ทํ า
ในขั้นตอนแรกวา เปนไปตามที่วางแผน
หรื อ ไม ? ผลการลงมื อ ทํ า เป น ไปตามที่
คาดการณหรือไม? และในตอนนี้เองจะมี
ตรวจสอบที่ชื่อวา 3Mu (มุ)

(มุริ) คือ สิ่งที่เปนไปไปไมได เชน ทํางานที่จํานวนมาก
ในเวลาเดียว การทํางานที่ ปริมาณทีม่ ากๆเกินความสามารถของพนักงาน
2. Mura (มุระ) คือ ลวงเวลาที่เหลื่อมล้ําระหวางชวงงานยุงมากๆ
กับ ชวงเวลาที่วางมากๆ ทําใหเสียจังหวะการทํางาน และเกิดผลกระทบ
กับคุณภาพงาน
3. Muda (มุดะ) คือ การทํางานที่สิ้นเปลือง เชน สิ้นเปลืองพลังงาน
จากการเคลื่อนตัวที่ไมจําเปน หรือผลิตสินคาเกินความจําเปน
A - Action ลงมือปฎิบัติ คือ การนําสวนของ Check มาปรับปรุง
ใหเปนกระบวนการทํางานทีเ่ หมาะสมยิง่ ๆขึน้ ใหเกิดเปนการกระทําอีกครัง้
ซึ่งผลอาจจะเขาใกลเปาหมายมากขึ้นก็เปนได และกระบวนจะหมุนไป
เรือ่ ยๆ เพราะกระบวนการทํางานนัน้ ไมสนิ้ สุด และตองหากระบวนทีเ่ หมาะ
สมที่สุด ดีที่สุด ไดคุณภาพมากที่สุด
1. Muri

ผลที่ ไดรับจากการทํา PDCA คือ
สามารถชวยใหชนิ้ งานมีคณุ ภาพมากขึน้ และเห็นวาบกพรองสวนใด
และตองพัฒนา หรือปรับปรุงสวนใด พรอมทั้งเปนการหาวิธีในการพัฒนา
ความสามารถ
ตัวอยาง นายสมชาย (นามสมมติ) วางแผนวา จะวาดแบบของ
อาคารพาณิชยที่ไดรับการจางภายใน 13:00 น. แตพอวาดเสร็จปรากฏวา
เวลานั้นเกินเปน 15:00 น. นายสมชายลองนั่งคิดวาทําไมถึงทําชา จึงลอง
เตรียมเครื่องมือทุกอยางวางไวใกลๆ และจัดอุปกรณใหเปนระเบียบ พอ
ลงมือทําอีกครั้งในวันตอมา ปรากฏวา เสร็จภายในเวลาที่กําหนด และ
ในเวลานั้นเอง นายสมชายรูแลววา ที่ชานั้นเกิดจากการวางของไมเปน
ระเบียบ ทําใหใชเวลาในการคนหา อีกทั้งเกิดการเคลื่อนตัวที่ไมจําเปน
ทําใหสมาธินั้นหลุดเปนชวงๆ

P - Plan
D - Do
C - Check
A - Action

P - Plan is planning. It is

planning in advance; including
forecasting of what will happen and its
impact.
D - Do is an action as planned and
records it as referenced data and keep it
as evidence.
C - Check is an examination after
you have done the 1st step and check if
it is done as planned and produces the
result as forecasted. At this point, 3Mu is
going to be used for examination.

1. Muri is an impossible thing such as doing many jobs in the
same time or over capacity of employee.
2. Mura is unevenness of working: very busy and not busy. This
causes loss in working timing and impacts to quality of work.
3. Muda is waste from working; i.e., waste from unnecessary
movement or over demand production.
A - Action is the improvement of Check part for setting working
process, appropriately. This causes another action that delivers result
close to the target. The process will run, continuously because working
process is ongoing. Thus, we need to find the most appropriate, the
best and the highest quality process.

The result from PDCA

It improves the quality of work piece, points out where the defect
is and which part needs development or improvement, and finds the
way to enhance competency.
For example, Mr. Somchai expected to finish his drawing of a
commercial building at 1.00 p.m. which; in fact, it was done 2 hours
later. He thought it thoroughly. Then, he placed and put all tools he
needed next to him, nice and orderly. In the next day, he started to
draw that building again at the same time and finished it on time. Mr.
Somchai realized that the reason he could not finish his work on time
because he wasted his time from seeking those tools and unnecessary
movement which, as a result, he lost his concentration sometime in
between.
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คนญีป่ นุ เอง จะนําผลทีม่ กี ารทํางานมานัง่ วิเคราะหวา มีจดุ ผิดพลาด
ตรงไหนบาง จะแกไขอยางไร แลวจะพัฒนาอีกไดไหม และคนหาวิธีที่
งายกวา สั้นกวา แตคุณภาพที่ดีกวา นั่นเปนเหตุผลที่คนญี่ปุนมีความ
รอบคอบ และมีความชํานาญในการทํางาน
5. ทบทวนตนเอง (Hansei)
ตอเนื่องกับขอที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
หรือปรับปรุงตนเอง ซึ่งขอที่ 5 นี้ ประเด็น
จะเกี่ยวกับ Hansei (ฮันเซ) หรือ ภาษาไทย
คือ ทบทวนตนเอง และภาษาอังกฤษ คือ
Reﬂection

สําหรับคนทีท่ าํ งานในองคกรญีป่ นุ และ
เปนลามภาษาญี่ปุนดวยนั้น ตางก็ไดยินและ
ทราบดีวา คนญี่ปุนเอง เมื่อทําผิดจะพูดเปนภาษาญี่ปุนวา 反省(はんせ
い)しなさい (Haisei shinasai - ฮันเซ ชินะไซ) คือ ไปทบทวนตนเองนะ
หรือ หลังเสร็จสิ้นงานสักอยาง คนญี่ปุนจะเรียกรวมตัวกันแลว พูดวา
反省会 (Hanseikai - ฮันเซไก) อาจจะแปลใหเขาใจงายๆ คือ Feedback
ของงานนั่นเอง ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่สําคัญสําคัญสําหรับคนญี่ปุน เพราะ
ถือวาใหเวลากับตัวเองในการทบทวนสิ่งตางๆที่ทํามากอนหนานี้ วาสิ่ง
ที่ทําไปนั้นมีจุดที่ผิดหรือจุดที่ปรับปรุงสวนใดบาง หรือมีจุดไหนที่ดี แลว
อยากบอกใหทุกคนทราบ
Hansei (ฮันเซ) คนญี่ปุนจะใหความสําคัญมากๆ เพราะเมื่อเรา
ทบทวนแลว เห็นจุดที่เราผิดพลาด คําถามตอมาที่ตองตั้ง คือ
แลวเราจะทําอยางไรไม ใหเกิดความผิดพลาดซ้ําอีก?
นั้นถือวาเปนกาวสําคัญที่เราจะมีการปรับปรุงตัว เพื่อใหงานที่
รับผิดชอบนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการทบทวนตัวอยางนั้น มีการตั้ง
คําถามโดยยึดหลัก 5W 2H
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Japanese also analyze this. Where is the mistake? How can it
be fixed? Can it be developed? They find the easier, shorter, more
quality solution. This is why Japanese are discreet and specialize
what they do.

5. Reflection

Reﬂection or Hansei in Japanese refers
to review what you did.
For one who works in the Japanese
organization and is interpreter may have
heard and realized that Japanese will say
反省(はんせい)しなさい (Haisei shinasai),
if they make mistake. This means they
have to think thoroughly after they did something. They call it 反省会
(Hanseikai) or feedback of what they did. It is the important part
because they will review what they did and will analyze it if there is
any error; including, consider which part should be improved and
which part is good enough to share.
Hansei: Japanese concern this, seriously. Once they ﬁnd any
mistake, here are questions:

What should we do to
avoid this same mistake?

This is the important
step of improvement in order to
produce more efficient outcome. There are questions
started with 5W and 2H

5W

2H

What
Where
When
Who
Why

How
How many/much

อะไร หมายถึง เกิดอะไรขึ้น กลับไปทบทวนกอนวาเกิด
อะไรขึ้นบาง ถาจะใหงาย เขียนขั้นตอนตางๆ หรือทําแผนผัง ทําใหเขาใจ
งายขึ้นและเห็นภาพรวมมากขึ้น
Where - ที่ไหน หมายถึง เกิดขึ้นที่ไหน จากการที่เราเขียนขั้นตอน
หรือแผนผังจะทําใหเห็นวา ในแตละ กระบวนการจะมีปญ หาหรือสิง่ ทีท่ าํ ให
เกิดผลกระทบที่ไหน หรือมองวายังไมดีพอ
When - เมื่อไร หมายถึง เวลาที่ใชไปมันคุมคาที่ไดกลับมาหรือไม
หรือ จังหวะชวงเวลาใดที่จะเกิดขึ้น ที่เกิดเปนกระทบตอภาพรวม
Who - ใคร หมายถึง ใครเปนรับผิดชอบ หรือใครเปนจัดการ ซึ่ง
คนเหลานั้นทราบขอมูลดีกวาเรา อาจจะสอบถาม ตรวจสอบขอมูลให
ชัดเจน
Why - ทําไม หมายถึง สาเหตุที่แทจริงในการเกิดปญหา หรือ ตั้ง
สมมติฐานวา ทําไมถึงเกิดปญหา เกิดขึ้นเพราะอะไร ซึ่งจะใหหาคําตอบ
คงตองกลับไปทบทวนตั้งแต W ตัวแรก…..
How - อยางไร หมายถึง จากการเขียนขั้นตอนการทํางาน หรือ
แผนผังแลวพิจารณาวา เกิดขึ้นไดอยางไร นั้นจะทําใหเกิดภาพการทํางาน
และอาจจะเปนหนทางสูการแกไขกระบวนใหมีประสิทธิภาพ
How many/much - เทาไร หมายถึง งบประมาณที่เราเสียไปกับ
การทํางานเทาไร หรือ ปญหานีส้ รางผลกระทบคิดเปนเทาไร หรือมีจาํ นวน
เทาไร

What - What happened? It is the reviewing of what occurred.
Writing down in each step or drawing layout will help you understand
and see overall aspects, easily
Where - Where did it happen? From each step you write down
or the layout, you have to analyze where the problem or imperfect is.
When - When did it happen and effect to the overall? You have
to consider if it worth for the time you spend.
Who - Who was in charge or handle this? This person has and
knows information better than you. Thus, you should ask or check that
information from him.
Why - Why did it happen? You have to make the assumption
why the problem is occurred and what the cause is. To answer these,
you have to come back to the first W.
How - How did it happen? From those steps and layout, you
know how the problem is occurred which shows you the overall and
leads you to the solving process, efficiently.
How many/much - How many budget did you use? You need to
analyze how much the cost of effect from that problem or how many.

ตัวอยาง - บริษัทผลิตรถยนตยักษใหญของญี่ปุน มีจํานวน
การผลิตในแตละวันที่ไมเทากัน บางวันทําตามเปาหมายได แตบางวัน
ทํ า ไม ไ ด ทํ า ให ท างที ม งานทบทวนกระบวนการทํ า งานครั้ ง ใหญ ขึ้ น
และจากการทบทวนและพิจารณาแลวนั้น
ปญหา เกิดจาก สายการผลิตเกิดปญหา ทําใหระดับการผลิต
หยุดลงชั่วคราว จากการทบทวนและวิเคราะหมีผลสรุปวา
• เกิดจาก ชิ้นสวนที่ขึ้นรูปบางชิ้นไมสามารถประกอบกันได
• เกิดขึ้นตั้งแตแผนกเจาะ
• ทําไมถึงเกิดขึน้ จากการทีพ่ นักงานคนทีต่ งั้ คา ไมมคี วามชํานาญ
ทางเทคนิค และยังเปนพนักงานใหม
• เกิดขึน้ อยางไร เมือ่ ขึน้ รูปแลว มีการสุม ตรวจ ไมไดตรวจคุณภาพ
ทุกชิ้น จึงทําใหสินคาถูกปลอยไปยังแผนกตอๆไป
• คนที่ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น ไม ไ ด ร อบคอบที่ จ ะตรวจสอบการตั้ ง ค า
เครื่องจักรกอนที่จะดําเนินการผลิต
• คาความเสียหาย เกิดขึน้ ทัง้ ตนทุนของวัตถุดบิ และเวลาทีเ่ สียไป
แทนที่จะสามารถผลิตไดเต็มกําลังจํานวน

For example, a leading Japanese car maker has different
amount of production in each day. Some days, its production can
reach the target but other days cannot which cause significant impact
to working process. After review and consider,
The problem is caused from the error in production line; therefore, it needs temporary shutdown. The conclusion from analyst is
• Some work pieces cannot be assembled
• It occurs at drilling department
• Why does this happen? A new worker, who is unskilled in
the technique, sets up the machine.
• How does this occur? After assembly, there is only random
inspection; therefore, those defect pieces are sent to other
departments.
• That person who is in charge for setting up that machine is
imprudent to check before operation.
• Damage cost comes from cost of raw material and time.

What -
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ซึ่งจะเห็นไดวา ถามองแค
ภาพรวม เราจะมองแค แ ผนกที่
ปญหาเกิด และแกที่ตรงนั้น แตถา
ทบทวน พิจารณาดีๆแลว อาจจะ
ไมเสมอไป อาจจะเกิดตั้งแตตนน้ํา
แตปญหาดันโผลมาทีหลัง เราจึง
จําเปนตองทบทวนใหรอบคอบกอน
สําหรับทุกคนเองนั้น เริ่มวิธี
งายๆ ใหเวลากับตัวเองสัก 1 ชั่วโมง
เพือ่ ทบทวนสิง่ ทีท่ าํ ในวันนี้ หรือ สิง่ ที่
ทํามาในสัปดาหทผี่ า นมาวา ทําอะไร
ไปบ า ง มี ป ญ หาส ว นใด หรื อ ทํ า
อยางไรใหดีกวาเดิมได การใหเวลา
กับตัวเอง และมองหนทางที่จะพัฒนาตนเองนั้น จะเปนสมบัติที่ล้ําคาใน
อนาคต เพราะความรู ความสามารถจะติดตัวเราไปตลอด
6 Kaizen (ไคเซ็น)
มาทําความรูจักไคเซ็น (Kaizen) กันกอน
ไคเซ็น (Kaizen) เขียนเปนภาษาญี่ปุนคือ
改善 (かいぜん/ Kaizen)
改 (かい / Kai) ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
善 (ぜん / Zen) ËÁÒÂ¶Ö§ ´Õ ËÃ×Í´Õ¡Ç‹Ò
«Öè§ÃÇÁ¡Ñ¹áÅŒÇËÁÒÂ¶Ö§ »ÃÑº»ÃØ§ãËŒ´Õ¢Öé¹
¨Ø´¡íÒà¹Ô´¢Í§ä¤à«ç¹¹Ñé¹µŒÍ§ÂŒÍ¹¡ÅÑºä»
ËÅÑ§ÊÔé¹ÊØ´Ê§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè 2 ÀÒÂËÅÑ§·ÕèÞÕè»Ø†¹»´»ÃÐà·Èà¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§
ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ¢ŒÍ´Õ¢Í§¡ÒÃ»´»ÃÐà·Èã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹¤×Í ¤¹ÞÕè»Ø†¹ÁÕª‹Ç§àÇÅÒ
·ÕèÍÂÙ‹¡ÑºµÑÇàÍ§áÅÐä´ŒÅÔéÁÃÊªÒ´¢Í§¤ÇÒÁÅíÒºÒ¡ «Öè§¨Ø´¹Ñé¹·íÒãËŒ¤¹ÞÕè»Ø†¹
â´Âà©¾ÒÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·ÕèÍÂÙ‹âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÍ§àËç¹Ç‹Ò ·íÒÍÂ‹Ò§äÃãËŒ
“»ÃÑº»ÃØ§ãËŒ´¡Õ Ç‹Ò” â´ÂÍÒÈÑÂ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ à¡çºµÑÇàÍ§ áÅÐ·´ÅÍ§
à¾×èÍÁÒ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË¶Ö§¨Ø´·ÕèÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº»ÃØ§ä´Œ
«Öè§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¹Ñé¹ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ PDCA (Plan - Do Check - Action) áÅÐ 3Mu (ÁØ) ã¹¢ŒÍ·Õè 4
ÊíÒËÃÑºÊÒÂ§Ò¹âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¨ÐÁÕà¾ÔèÁàµÔÁÊ‹Ç¹ã¹ 3 Mu
Ê‹Ç¹¢Í§ Muda (ÁØ´Ð) «Öè§ÁÕ»ÃÒ¡®ã¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¤×Í 7 Waste ÁÕ´Ñ§¹Õé
1. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃ¼ÅÔµÁÒ¡à¡Ô¹ä» (Over Production Waste)
2. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃ¢¹Ê‹§ (Transportation Waste)
3. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃÃÍ¤ÍÂ (Waiting Waste)
4. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡ÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§ (Inventory Waste)
5. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¼ÅÔµÀÑ³±º¡¾Ã‹Í§ (Defects Waste)
6. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ (Motion Waste)
7. ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÒ¡à¡Ô¹ä» (Overprocessing
Waste)
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From the overall, you may
see the problem that happens in
this department and solve it. After
consider it thoroughly, this problem may occur from the beginning
(foregoing units/parts) and it has
just happened later. Thus, you
have to review it, carefully.
Simply, you should spare
time for an hour to review what you
have done today or this week. Is
there any problem? Where does
the problem occur? How can you
make it better? Spending time with yourself and seeking the way of
improvement will be a valuable treasure in the future because knowledge and competence will be with you forever.

6 Kaizen

What is Kaizen?
Kaizen or in Japanese is
改善 (かいぜん).
改 (かい / Kai) means improvement.
善 (ぜん / Zen) means good or better
Kaizen was created after the end of WWII.
Japan was closed for reparation and it was an
advantage for Japan because Japanese had spent time to think and
tasted suffering of life. At this point, Japanese; especially, management
of industry plant questioned that how to make it better by bringing
information from observation, spending time to think and experiment
in order to evaluate and analyze for what should be improved.
The improvement can be done by applying the principle of
PDCA (Plan – Do – Check – Action) and 3Mu
For industry plant line, there are 7 additional parts or 7 Waste
in Muda as following as:
1. Over Production Waste
2. Transportation Waste
3. Waiting Waste
4. Inventory Waste
5. Defects Waste
6. Motion Waste
7. Overprocessing Waste

ตัวอยางที่จะสามารถเห็นภาพได
ในสายงานผลิต มีการเจาะรูแผนเหล็ก ซึ่งเวลาที่ใชในการเจาะ
แผนเหล็กแตละแผนนั้นใชเวลาประมาณ 1 นาที ตอแผน ซึ่งเจาหนาที่
สังเกตการณไดลองสังเกตถึงการทํางาน ปรากฏวา เมือ่ แผนเหล็กเคลือ่ นที่
เขามา พนักงานจะกมหยิบอุปกรณเจาะ และเงยหนาเพือ่ มาเจาะแผนเหล็ก
และวางอุปกรณ จากนั้นก็ยกแผนเหล็กออก ซึ่งดูแลวมีการเคลื่อนตัวที่
ไมจําเปน
แนวทางปรับปรุง คือ การแขวนอุปกรณไวใกลตัว เมื่อแผนเหล็ก
เคลื่อนที่เขามา พนักงานสามารถหยิบจับอุปกรณไดโดยไมตองกม ไมตอง
เงย ทําใหเกินการเคลือ่ นตัวทีเ่ ปนประโยชนตอ การทํางาน ซึง่ ทําใหเวลานัน้
ลดลงเหลือแค 30 วินาที ตอแผน
ไมไดมีเพียงแคหลักการของ PDCA (Plan - Do - Check - Action)
และ 3Mu (มุ) เทานั้น ยังมี 5W 2H ในขอที่ 5 HANSEI (ทบทวนตนเอง)
การทบทวนตัวเอง (Hansei) จะสามารถมองออกวา ตัวเองนั้นขาด
ตก หรือบกพรองสวนใด
จากนัน้ จะเห็นวาเราตองปรับปรุงตัวเองใหดขี นึ้ อยางไร อาจจะไมใช
การปรับปรุงตัวในครั้งเดียว อาจจะหลายๆครั้ง เพื่อหาทางที่ดีที่สุด หรือ
ดีกวาเดิม
ยกตัวอยางที่ใช ไคเซ็น (Kaizen) แลวประสบความสําเร็จ คือ
TOYOTA ซึ่งเปนผูนําดานผลิตรถยนตรายใหญของโลก ไดนําหลักคิด
ไคเซ็น (Kaizen) มาใชเปนกลยุทธทางธุรกิจที่มุงรักษาความสามารถ
ทางการแขงขันอยางยั่งยืนดวย การขจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานโดยไมจําเปนตองเนนการลงทุนทางสินทรัพยหรือเครื่องจักร
ใหม และมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยมองจาก “วิธีการทํางาน” และ
“คนทํางาน” และตองใสใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูเกี่ยวของดวย
หลักการของไคเซ็น (Kaizen) นั้นไมใชเพียงการปรับปรุงเทานั้น แต
รวมไปถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุดดวย และที่สําคัญอยางยิ่ง
คือเปนการปรับปรุงงานและกระบวนการทํางาน ซึง่ ผูป ฏิบตั หิ รือผูร บั ผิดชอบ
ปฏิบัติงามีผลงานจะอยูในเกณฑดีอยูแลวก็ตาม แตอาจจะจะตองดู
องคประกอบรวมดวย เราเองที่ปรับปรุงใหดีแลว แตเราเองก็มีสวนในการ
ปรับปรุงสวนของที่อื่นดวย ผลที่ไดคือ ผลประกอบการที่ดี จากสินคาหรือ
การบริการที่มคุณภาพ ทําใหพนักงานเองไดรับคาตอบแทนที่ดีเชนกัน
และแลวก็ผานไปอีก 3 หัวขอในการพิชิตองคกรญี่ปุน ดวยเนื้อหาที่
เขมขนมากยิง่ ขึน้ แตรบั รองวาในฉบับหนา เนือ้ หาและบทสรุปทัง้ 10 หัวขอ
จะทําใหผูอานอยากติดตามและวางหนังสือไมลงกันเลยทีเดียว ไมวาจะ
เรื่องของ การฝกความเปนผูใหญต้ังแตเด็ก วิธีการชม วิธีการวากลาว
ตักเตือน และเรื่องความกลาหาญ กลาที่จะลอง กลาที่จะเผชิญสิ่งตาง
จะมี วิ ธี ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความกล า ได อ ย า งไร ห า มพลาดเด็ ด ขาดใน
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Example
In a production line, there is metal drilling. It takes around 1
minute for drilling each metal. From observation, each time metal lines
up on the conveyor, a staff has to bend down to grab the drill and look

up to drill each metal. Then, he places the drill back in place before
taking the finished metal out. These processes cause unnecessary
movement.
Improving model: This can be improved by hanging tool next
to the staff. When each metal lines up, the staff can grasp that tool
without bending or looking up. No unnecessary movement. This
reduces processing down to 30 seconds per work piece.
In fact, there are not only PDCA (Plan – Do – Check – Action)
and 3Mu but also 5W 2H in 5. HANSEI (Reﬂection).
Reﬂection (Hansei) is able to tell you what you lack of.
Then, you will see how you can improve yourself. It may not
take just only 1 time but many times instead in order to find the best
or better way.
Toyota, a leading automotive manufacturer in the world, is
successful to use Kaizen as its business strategy to maintain its
sustainable competitiveness. It eliminates waste from unnecessary
operation. It focuses on investment in asset or new machine and
continuous development from “working method” and “worker” as well
as concerns the impact that will effect to others.
The principle of Kaizen is not only improvement at that moment
but also continuous one. The work and working process improvement
is the key. Although, worker or a person in charge can perform good
work, he needs to consider in the overall as he is a part to make it better.
As a result, the organization gains more income from selling quality
product and service. Then, worker will receive better remuneration.
Now, we have just learnt 3 topics to conquer the Japanese
organization. In the next issue, there will be more topics and the conclusion of all which are interesting such as maturity, commendation,
admonition and courage, how to encourage it?, etc.
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