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“Pathway to Global Green 
Automotive Hub” คือหัวข้อหลัก
ที่สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ สมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย จัดในงานสัมมนา Automotive 
Summit 2016 ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ
ไบเทค บางนา ซึ่งร่วมจัดโดยบริษัท รี้ด เทรด
เด็กซ์ จ�ากัด ผู้ด�าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 
Manufacturing Expo 2016

ทั้งนี้สถาบันยานยนต์ใคร่ขอขอบพระคุณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงสถานฑูตญี่ปุ่นที่ให้ความ
อนุเคราะห์ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ 
นายพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ ให้เกียรติมากล่าวถึง
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยยีานยนต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยานยนต์ไฟฟ้าที่ก�าลังเป ็นที่สนใจ
ของรัฐบาลไทย ท่านเอกราชทูตญี่ปุ่น นายชิโร่ 
ซาโดชิมะ กล่าวถึงนโยบายด้านยานยนต์
ของประเทศญีปุ่่นต่อประเทศไทย และท่านรองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ชัย 
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถึง
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และกลุ ่ม
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม คือ First S-Curve 
5 กลุ ่ม เป็นอุตสาหกรรมที่เรามีอยู ่แล้วและ
สามารถผลกัดนัให้ต่อยอดไปได้ ซึง่อุตสาหกรรม
ยานยนต์อนาคตอยู่ในส่วนนี้ ที่เหลืออีก 5 กลุ่ม
ใหม่เรียกว่า New S-Curve ก็จะเป็นตัวผลักดัน
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วย

นอกจากปาฐากถาพิเศษแล้วยังมีการ
กล่าวถงึ การขบัขีแ่บบอตัโนมตั ิการตระหนกัถงึ
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยอุปกรณ์เสริม 
การยกตวัอย่างของการสนบัสนนุการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และอื่นๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรประเทศ
ต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ เยอรมันนี 
จีน และออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา
รวม 2 วันกว่าพันคน ทั้งนี้ต ้องขอขอบคุณ
ผู ้มีอุปการะคุณที่ ให ้ความสนับสนุนด ้วยดี
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Platinum 
Sponsor อย่าง บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และ บรษิทั บ๊อช ออโต้โมทฟี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

การจัดงาน Automotive Summit ถือเป็น 
highlight ประจ�าปีของสถาบันฯ ที่สร้างสีสัน
ให้กบัอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการบอกถึงแนวโน้วของเทคโนโลยี

ในอนาคต ทีเ่ป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และ
เป็นการสร้างโอกาสให้มกีารพบปะกบับคุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย หากท่านผู้ร่วมงาน
ท่านใดมีความประสงค์จะแนะน�า ติชม ก็ขอได้
โปรดแจ้งมายังสถาบันยานยนต์ได้ครับ แล้วเรา
พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ ขอบคุณครับ

“Pathway to Global Green 
Automotive Hub” is the main 

theme of Automotive Summit 2016 which is 

organized by the collaboration of Thailand 

Automotive Institute (TAI), Electric Vehicle 

Association of Thailand (EVAT) and Reed 

Tradex Co., Ltd.; the organizer of Manufacturing 

Expo 2016.

TAI would like to express our appreciation 

to Mr. Pichet Durongkaveroj, Minister of Science 

and Technology, who delivered the keynote 

address of the advancement in automotive 

technology; especially, electric vehicle which 

is now fascinated in Thailand, H.E. Mr. Shiro 

Sadoshima, Ambassador of Japan to Thailand, 

who provided the keynote speech in the 

automotive policy of Japan towards Thailand 

and Mr. Udom Wongviwatchai, Deputy 

Permanent Secretary of Ministry of Industry, 

who presided over the event and mentioned 

in his keynote that the government would 

support and promote Tha i land as the 

manufacturing base of electric vehicle. He also 

revealed that, from the 10 target industrial 

groups, automotive industry was in the First 

S-Curve (5 groups of industry) which would 

be promoted and expanded, while the other 

5 groups; as known as the New S-Curve, 

would be the next furtherance of economy.

Addit ional ly, there was the panel 

discussion which was shared the knowledge 

of automatic driving technology, the safety 

assistance tool and examples of supporting 

the electric vehicle in many countries such 

as Japan, South Korea, Philippines, Germany, 

China and Australia. Throughout 2 days of the 

event, there are more over 1,000 of participants. 

This will not be made possible without the 

one of contributions from sponsors; especially, 

Ford Sales & Service (Thailand) Co., Ltd. and 

Bosch Automotive (Thailand) Co., Ltd. as our 

Platinum sponsors.

Automotive Summit is our annual highlight 

event which brings the attractiveness to 

automotive and auto parts industry. It reveals 

the tendency of future technology which will 

deliver benefit to operator and create 

opportunity of networking for human resource 

in this industrial sector. As we realize the 

significance of this event, we are pleased to 

receive any comment from you for future 

improvement. See you in the next issue.
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน
มกราคม-มีนาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2558 มีปริมาณการผลิต

รถยนต์รวม 506,874 คัน ลดลงร้อยละ 3 ส�าหรับปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ในประเทศรวม 181,560 คนั ลดลงร้อยละ 8 โดยตลาดรถกระบะ 1 ตัน, 
PPV มีส่วนแบ่งมากท่ีสุด ร้อยละ 55 ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ 
มกีารผลิตรถจกัรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) จ�านวน 461,350 คนั ลดลงร้อยละ 
15 และมีปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศรวม 435,700 คัน 
ลดลงร้อยละ 9 ในด้านการส่งออก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 มปีรมิาณการส่งออกรถยนต์รวม 307,760 คนั ลดลงร้อยละ 6 ในขณะที่
ปรมิาณการส่งออกรถจกัรยานยนต์ (CBU และ CKD) มีจ�านวน 246,473 คัน 
ลดลงร้อยละ 7 โดยจ�าแนกเป็น CBU จ�านวน 83,160 คัน และ CKD จ�านวน 
163,313 ชุด

สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 มีมูลค่าการส่งออก
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 9,058 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 
4,619 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 รถจักรยานยนต์มูลค่า 348 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 4,090 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และ
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 3,958 และ 132 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล�าดับ

The 
total number of motor vehicle production is 

506,874 units; 3% decreased from last year 

in the same period, and the total number of 

domestic sale is 181,560 units or 8% decreased, which 1 ton pick-up 

truck and PPV altogether have the largest market share at 55%. The 

total production number of motorcycle (CBU) is 461,350 units or 15% 

decreased, while the total number of domestic sale is 435,700 units or 

decreasing 9%. The total export number of motor vehicle is 307,760 

units, decreasing 6%, while the total export number of motorcycle (CBU 

and CKD) is 246,473 units, decreasing 7%, which is categorized as 

83,160 units for CBU and 163,313 sets for CKD. 

The trade balance of automotive product based on Department 

of Trade Negotiations (DTN) indicates that the total export value of 

automotive and auto parts is 9,058 MUSD or 1% decreased which is 

categorized as 4,619 MUSD for motor vehicle; increasing 1%, 348 MUSD 

for motorcycle; decreasing 16%, and 4,090 MUSD for auto parts (motor 

vehicle parts = 3,958 MUSD and motorcycle parts = 132 MUSD), 

decreasing 3%.

Overview of 
Thai Automotive
Industry
as of 2016 (Jan-Mar)

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม)

By : Apinuch Buranadilok
Industrial Research Officer
Industrial Research, TAI
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ส�าหรับการส ่งออกช้ินส ่วนยานยนต์ 
ที่เป็นการส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ 
มีมูลค่า 62,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 โดยจ�าแนก
เป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 43,813 ล้านบาท 
เครื่องยนต์ 11,424 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 
6,049 ล้านบาท แม่พมิพ์และอปุกรณ์ยดึจบัชิน้งาน 
524 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 248 ล้านบาท

ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ 3,974 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 
โดยน�าเข้ารถยนต์ 421 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้
ร้อยละ 13 รถจกัรยานยนต์ 40 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ลดลงร้อยละ 16 และช้ินส่วนยานยนต์มูลค่า 
3,514 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.27 
โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
3,372 และ 142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

ดงันัน้ ดลุการค้าของอตุสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 5,083 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558

ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์โลก

• ‘มาสด้า’เล็งหยุดผลิตมินิแวน

ลดต้นทุน

มาสด้า เตรยีมเลกิพัฒนาและผลติรถมินแิวน 
ที่ความนิยมต�่าลงจากกระแสรถอเนกประสงค์ 
(เอสยวู)ี ทีม่าแรง เพือ่ลดต้นทนุการผลติ หลงัจาก
ยอดขายในญี่ปุ ่นร่วงหนัก มาสด้า มอเตอร์ 
เปิดเผยว่า จะยุติการพัฒนารถยนต์มินิแวนรุ่น 
พรีเมซ่ี (มาสด้า 5) เอ็มพีวี (มาสด้า 8) และ
บีอันเต้ เน่ืองจากยอดรถยนต์ 3 รุ่นนี้ในญี่ปุ่น
เหลือเพียง 10,600 คัน เมื่อปีที่แล้ว หรือคิดเป็น 

1 ใน 4 ของยอดขายสูงสุดเมื่อปี 2553 ทั้งยัง
มองว่าไม่คุ้มค่าที่จะผลิตต่อไป ส่วนการผลิต
รถยนต์รุ่นเอ็มพีวีจะสิ้นสุดภายในปีนี้ และเมื่อ
มาสด้าหยุดผลิตรถรุ่นพรีเมซี่ ก็จะเลิกป้อนรถ
ให้กบันิสสนั มอเตอร์ ผูผ้ลติรถยนต์อกีรายเช่นกนั 
ทัง้ยังคาดว่าจะหยดุขายรถยนต์ทัง้ 3 รุน่ภายในปี 
2560 ขณะเดยีวกัน บริษัทจะเน้นการผลิตรถเอสยวีู
ที่ได้รับความนิยมสูงให้มากขึ้นทั้งยังมีแผนการ
พัฒนารถยนต์ ซีเอ็กซ์-5 ขึ้นมา โดยมีก�าหนด
วางจ�าหน่ายในปี 2561

ทีม่า : หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกจิวนัที ่2 มีนาคม 2559

Based on the source from manufacturer 

and assembly indicates that the export value 

of auto parts is 62,058 MTHB which increases 

1%. It is categorized as OEM and part for 

43,813 MTHB, engine for 11,424 MTHB, spare 

part for 6,049 MTHB, JIG & DIE for 524 MTHB 

and others for 248 MTHB. 

The total import value of automotive 

and auto parts is 3,974 MUSD or 1% increased 

which consists of 421 MUSD for motor vehicle; 

13% increased, 40 MUSD for motorcycle; 16% 

decreased and 3,514 MUSD for auto parts 

(motor vehicle parts = 3,372 MUSD and 

motorcycle parts = 142 MUSD); 0.27% 

decreased. 

The trade balance of automotive industry 

as of 2016 (Jan-Mar) is surplus for 5,083 MUSD 

or decreasing 3% from last year in the same 

period.

World Automotive

Industry Movement

• Mazda aims to terminate 

the mini-van production for 

cost-cutting

Mazda plan to terminate the develop 

and production of mini-van due to higher demand 

of SUV that replaces the demand of mini-van 

as well as the spiral down of sale in order to 

cut the production cost. Mazda Motor reveal 

that they will terminate the production of 

Premacy (Mazda 5), MPV (Mazda 8) and Biante, 

according to their last year’s decreasing sale 

volume at 10,600 units or only a quarter of the 

highest sale volume in 2010 and it will not worth 

for continuing the production. The production 

of MPV will be terminated at the end of this 

year. After the termination of Premacy, Mazda 

will no longer supply it to Nissan Motor. All these 

3 models will be pulled out of the market within 

2017 while Mazda will focus on the production 

of SUV and have a plan to develop CX-5 

which will be launched into the market in 2018.

Source : Bangkokbiznewspaper, March 2nd, 2016
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• ถึงเวลา 'โตโยต้า' ปรับโครงสร้าง

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป ก�าลังเตรียมตัว
ปรบัโครงสร้างบรษิทั คร้ังใหญ่จากเดมิท่ีเคยเน้น
ธรุกจิ ตามภมูภิาคต่างๆ หลงัประสบความส�าเรจ็ 
ในการท�ายอดขายทั่วโลกได้สูงถึงปีละ กว่า 
10 ล้านคันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รายงานข่าว
ระบุด้วยว่า นายอากิโอะ โทโยดะ ต้องการปรับ
โครงสร้างบรษิทัเป็นหน่วยงานต่างๆ ตามขนาด
และประเภทรถยนต์ โดยหน่วยงานหนึ่งจะดูแล
ธรุกิจรถยนต์ขนาดเลก็ ขณะทีอ่กีหน่วยงานหนึง่
ดูแลรถเก๋งขนาดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ ก็ให้
ความส�าคัญกับรถบรรทุกและรถส�าหรับธุรกิจ 
แต่นายเรียว ซาไก โฆษกของบริษัท ปฏิเสธ
ท่ีจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ที่ผ ่านมา 
มีผู ้ผลิตรถยนต์เพียง 3 ราย ที่มียอดขายใน
แต่ละปีใกล้หรอื แตะ 10 ล้านคนั คอื เจนเนอรัล 
มอเตอร์ส โค (จีเอ็ม), โฟล์คสวาเกน เอจี และ 
โตโยต้า แต่ทุกรายก็จะพบกับปัญหา ทั้งทาง
เทคนิคและทางการเงิน

ท่ีมา : หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกจิวนัที ่2 มนีาคม 2559

• นิสสันได้ฤกษ์ลุยเมียนมาเปิดไลน์

ประกอบ อัลเมร่า

นายโทรุ ฮาเซกาวา รองประธานนิสสัน 
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก และคอร์ปอเรท วีพี 
นิสสัน มอเตอร์ (Corporate VP Nissan Motor) 
เปิดเผยว่า นิสสันเตรียมเปิดโรงงานประกอบ
รถยนต์ท่ีเมยีนมา เป็นโรงงานทีร่่วมกบัพนัธมิตร
อย่างตนัจง มอเตอร์ กรุป๊ ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉยีงใต้
ของเมียนมา โรงงานแห่งใหม่นี้จะจ้างแรงงาน
ประมาณ 300 คน และก�าลังการผลิต 10,000 
คัน นอกจากน้ียังส่งพนักงานจ�านวน 200 คน 

ไปฝึกอบรมที่โรงงานตันจงในมาเลเซีย เพื่อให้
ได ้ รับความรู ้มาประกอบกับการท�างานใน
โรงงานแห่งใหม่โดยพนัธมติรนสิสนัและตนัจงจะ
ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายเครือข่าย
ธุรกิจในเมียนมา

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 3 มีนาคม 2559

• ยอดขายรถกัมพูชาขยายตัวพุ่ง 

พาณิชย์แนะลงทุนอุตฯชิ้นส่วน

"พาณิชย์" เผยยอดขายรถยนต์ในตลาด
กัมพูชาเติบโตพุ่ง แนะผู้ประกอบการไทยเข้า
ลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชิ้นส่วน อุปกรณ์
ยานยนต์ นางมาลี โชคล�า้เลิศ อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รบัรายงาน
จากส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ กรุงพนมเปญ ว่าบริษัท Ford Motor ประกาศ
ยอดขายรวมในภูมิภาคอาเซียนประจ�าปี 2558 
เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 3.3% ด้วยยอดขายจ�านวน 
103,975 คัน โดยกัมพูชาถือเป็นตลาดที่เติบโต
เร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยยอดขายที่เพิ่ม
จากปีที่ผ่านมาถึง 41% ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
ฟอร์ด กมัพูชายนืยนัว่า ด้วยคุณภาพและบรกิาร
หลงัการขายทีด่ขีองฟอร์ด ประกอบกบัความนยิม
รถยนต์แบรนด์อเมริกาของคนกัมพูชา ท�าให้
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากการส�ารวจพบว่า ตลาดรถยนต์ในกัมพูชา 
เวียดนาม และฟิลิปปินส์รวมกันมีการขยายตัว 
อย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า 
ขณะทีย่อดขายรวมทัง้ภมูภิาคอาเซยีนลดลง 3% 
โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย

ทีม่า: หนงัสอืพมิพ์ กรงุเทพธรุกจิ วนัที ่3 มีนาคม 2559

• Toyota’s reorganization

After having focus and succeed from 

regional business with total sale volume of over 

10 million units, throughout 2 years worldwide, 

Toyota Motor Corp., are preparing for reorganization. 

The source reveals that Mr. Akio Toyoda prefers 

to have each business unit operates its own 

business based on size and type of vehicle: 

this unit manages business of small car, another 

one manages medium-size cars’, other focuses 

on truck and commercial vehicles’ and so forth. 

However, Mr. Ryo Sakai, Spokesman of Toyota, 

refuses any comment. Throughout these years, 

there are only 3 manufactures that have their 

sale volumes in each year reach or close to 10 

million units: General Motors Co., Ltd (GM), 

Volkswagen AG and Toyota. Nevertheless, all 

face both technical and financial problems.

Source : Bangkokbiznewspaper, March 2nd, 2016

• Nissan open assembly line 

of Almera in Myanmar

Mr. Toru Hasegawa, Vice President – Motor 

Asia Pacific and Corporate VP – Nissan Motor, 

reveals that Nissan will open the assembly 

plant in Myanmar which is the collaboration 

with alliance; Tan Chong Motor Group. It is 

located at Southeast of Myanmar. There will have 

job opening for 300 positions with production 

capacity at 10,000 units. They also send 200 

employees to Ton Chong plant in Malaysia for 

training. The collaboration of Nissan and Ton 

Chong will enhance capability of business 

network expansion in Myanmar. 

Source : Matichon Newspaper, March 3rd, 2016

• Car sale volume soars in 

Cambodia, MOC guides 

operator for investment

Ministry of Commerce (MOC) shows that 

automotive sale volume in Cambodia is skyrocket 

and recommends operator to invest in 

downstream, auto parts, automotive product 

industries. Mrs. Malee Choklumlerd, - Director-

General, Department of International Trade 

Promotion (DITP) is reported from DITP office 

in Cambodia that Ford Motor have announced 

the total sale volume in ASEAN as of 2015 at 

103,975 units or increasing 3.3% from last 

year. Cambodia is the fastest growing market 

in ASEAN by the increasing rate up to 41%. In this 

regard, Managing Director of Ford Cambodia 

also confirms that with quality and good after-

sales service of Ford and the popularity of 

American car in Cambodian cause the continued 

sale volume. The survey also indicates that car 

markets in Cambodia, Vietnam and Philippines 

are all growing, continuously, with double folds 

of sale volume, while the total sale volume in 

ASEAN is decreased 3%; especially, in Indonesia.

Source : Bangkokbiznewspaper, March 3rd, 2016
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• รถยุโรปบุกเมียนมา

เว็บไซต์นิกเกอิ เอเชียน รีวิว ในญี่ปุ ่น 
เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์ใหม่ในเมยีนมามแีนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง หลังรัฐบาลมีนโยบาย
เปิดรับต่อการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นตั้งแต่
ปี 2015 ท�าให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติสนใจขยาย
ธรุกจิมากขึน้ โฟล์คสวาเกน ผูผ้ลติรถยนต์สญัชาติ
เยอรมนี และ พีเอสเอ เปอโยต์ ซีตรอง ผู้ผลิต
สญัชาติฝร่ังเศส เริม่ขยายตลาดเข้าไปในเมยีนมา
ผ่านการร่วมมอืกบัธรุกจิในท้องถิน่ เมือ่เดอืน ก.พ. 
ที่ผ่านมา ตามรอยผู้ผลิตรถยนต์คู่แข่งจากญี่ปุ่น
และสหรัฐ แอเซล โอเบอเดก หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัตกิารของโฟล์คสวาเกนในอาเซยีน เปิดเผยว่า 
โฟล์คสวาเกนคาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการ
ร่วมข้อตกลงด้านการน�าเข้าและการค้ากับ โยมา 
สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์ บริษัทด้านการลงทุนจาก
สิงคโปร์ ซึ่งด�าเนินธุรกิจหลายอย่างในเมียนมา 
เมื่อปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ด้าน เมลวินปุ่น 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (ซีอีโอ) ของ โยมา ระบุว่า 
ตลาดรถใหม่ของเมียนมามีศักยภาพท่ีจะเติบโต
ได้มาก

ท่ีมา: หนังสือพมิพ์ โพสต์ ทเูดย์วนัที ่15 มนีาคม 2559

ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

• 4 ค่ายรถญีปุ่่นใช้ไทยศูนย์กลางผลิต 

'บิ๊กตู่' กล่อมให้สิทธิพิเศษปักฐาน 

'ไฮบริด-ไฮโดรเจน'

4 ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทั้งโตโยต้า-ฮอนด้า-
นสิสัน และ อซีซู ุจบัเข่าประยทุธ์ ถกแผนดนัไทย
เป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก 
ทั้งไฮบริด ไฮโดรเจน และน�า้มันทดแทน บิ๊กตู่
พร้อมชงเพ่ิมสทิธิพิเศษต่างๆ แลกกบัอุ้มเอสเอม็อี
ไทย นางอภริด ีตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า 
น�าคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทผู้ผลติรถยนต์ 
4 แห่ง เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้าการลงทุนในประเทศไทย 
ภายใต้โครงการ Prime Minister meet CEOs 
ครัง้ท่ี 2 พล.อ.ประยทุธ์กล่าวกบันกัลงทนุว่า ขอให้
ทุกแห่ง ยังคงรักษาฐานการผลิตในประเทศไทย 
โดยรัฐบาลจะอ�านวยความสะดวกและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจให้ เชิญชวน
ให้บริษัทผู ้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ ่นศึกษาลู่ทางการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์
จากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

ท่ีมา: หนังสือพมิพ์ข่าวสดวนัท่ี 8 มนีาคม 2559

• European car is marketing 

in Myanmar

Based on the website of Nikkei Asian 

Review in Japan, it reveals that the tendency 

of new car market in Myanmar is continued 

growing after the government have opened 

for more foreign investors since 2015 and it is 

attracted to foreign car makers to expand 

their businesses. Volkswagen from Germany 

and PSA Peugeot Citroen from France have 

expanded their markets to Myanmar through 

collaboration with local business since last 

February by following business path of car 

makers from Japan and the U.S. Mr. Accel 

Oberdek, Head Operation of Volkswagen in 

ASEAN reveals that Volkswagen expect the 

well response from MOU in import and trade with 

Yoma Strategic Holdings; investment company 

from Singapore, which has businesses in 

Myanmar since last February. Mr. Melvyn Pun, 

Chief Executive Officer and Executive Director 

- Yoma Strategic Holdings, indicates that the 

new car market in Myanmar has capability 

and growing potential.

Source : Post Today Newspaper, March 15th, 2016

• Renault is recalling 10,649 

Zoe electric cars

Renault is recalling 10,649 Zoe electric 

cars to remove the potential risk of rupture to 

brake fluid hoses. The vehicles were built 

between the car's launch in 2012 and Oct. 6, 

2014 at the company's Flins factory, near 

Paris. A total of 42,300 Zoe cars have been 

built.A Renault spokesman said the carmaker 

was preventively checking the position of certain 

brake hoses and replacing them if necessary, 

adding that it had not been notified of any 

accidents relating to the fault.

Source : www.autonews.com, March 25th, 2016

Thai Automotive Industry 

Movement

• 4 leading car maker of Japan 

use Thailand as their production 

bases, PM invites them to apply 

the privilege for Hybrid-Hydrogen

Toyota, Honda, Nissan and Isuzu discuss 

with Prime Minister General Prayut Chan-o-cha 

in the plan to promote Thailand as production 

base of alternative fuel vehicle: Hybrid, Hydrogen 

and other alternative fuels. The PM also presents 

additional privileges which are compensated 

with the supporting of Thai SMEs. Mrs. Apiradi 

Tantraporn, Minister of Commerce, says that 

these 4 car makers meet and discuss with 

the PM to share thought of the investment in 

Thailand under the 2nd Prime Minister meet 

CEOs project. The PM also says to them that 

he would like investors to maintain Thailand as 

their production base. The government will 

provide convenience and eliminate obstacles 

in doing their businesses. He persuades 

Japanese car maker to learn more the investment 

in the special economic zone for benefit from 

Thailand’s advantage of being the hub of this 

region.

Source : Khaosod Newspaper, March 8th, 2016
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• โครงสร้างตลาดเปลี่ยน

ตลาดรถยนต์ไทยในช่วงปีทีผ่่านมา มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างทีน่่าสนใจ คอื ตลาดรถเอสยูวี
ขยายตวัอย่างชัดเจน จากท่ีเคยมยีอดขายประมาณ 
3 หมื่นคันในปี 2557 เพิ่มเป็น 5.7 หมื่นคันในปี 
2558 ขณะที่พีพีวี ก็เติบโตหลายสิบเปอร์เซ็นต์ 
แต่รถที่มีสถานการณ์ซบเซา คือ รถยนต์นั่ง 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งโครงการรถคันแรกที่
ท�าให้ตลาดบิดเบอืน และยังไม่กลบัเข้าที ่รวมถงึ
พฤติกรรมผู ้บริโภคที่หันไปหารถประเภทอื่น
มากขึ้น เพราะเห็นประโยชน์ในการใช้งานท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะหลงัเกดิเหตนุ�า้ท่วมใหญ่
ปี 2554 และปัญหาคาราคาซังในเขตเมือง คือ
น�า้ท่วมขัง ตลาดเอสยูวี และพีพีวี รวมถึงครอส
โอเวอร์ ท่ีเติบโตขึ้น ท�าให้ค่ายรถต่างๆ หา
สินค้าเข้ามาจับตลาด ชิงส่วนแบ่งหรือรักษา
ยอดขายในภาพรวมเอาไว้ แม้จะรู้ว่ารถบางรุ่น 
จะมาแย่งตลาดของตวัเอง เช่น ฮอนด้า เอชอาร์-วี 
ท่ีขายดมีาก จนผลติไม่ทัน ซึง่ฮอนด้ากย็อมรบัว่า 
นอกจากจะชงิตลาดจากค่ายอืน่ได้แล้ว ยงัชงิตลาด
ไปจากซีวิคบางส่วนอีกด้วย

ทีม่า: หนงัสือพมิพ์ กรงุเทพธรุกจิ วนัท่ี 22 มนีาคม 2559

• เคาะงบลงทุน 3.7 พันล้านตั้งศูนย์

ทดสอบยานยนต์

รัฐลงทนุ 100% ครม.อนมุติังบ 3,700 ล้าน 
ตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ใน อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา พล.ต.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด 
โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได ้อนุมัติ
งบประมาณ 3,705 ล้านบาท เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ในพื้นที่ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ โดยรัฐจะด�าเนินโครงการ
เฟสท่ี 1 และเฟสที่ 2 "การลงทุนศูนย์ทดสอบ
เฟสที่ 1 ก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2561 ส ่วน
เฟสที่ 2 ก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ขณะที่การ
ด�าเนินการเฟสที่ 3 จะหารือกันอีกครั้งว่าจะให้
เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือไม่" พล.ต.สรรเสริญ 
กล่าว
ทีม่า : หนงัสอืพิมพ์ โพสต์ ทเูดย์ วนัที ่30 มนีาคม 2559

• Changing in market structure

Thai car market has been changed. 

SUV market has been growing, significantly, 

from 33,000 units in 2014 to 57,000 units in 2015. 

The sale volume of MPV is also growing, 

tremendously. On the other hand, the passenger 

car market is slowdown due to the impact of 

the 1st car buyer scheme that distorts the 

overall market of this segment. Additionally, 

the consumer behavior is also changed to vehicle 

with more utility usages; especially, after the 

flood crisis in 2011 which they faced with undrain 

flood. As a result, the growing market of SUV, 

PPV and Crossover cause car makers to 

seize and get share of these markets or keep 

overall sale volume, though some of their 

models take percentage of their markets; for 

example, Honda CRV (with skyrocket sale) 

takes market share not only from other car 

makers but also some of Civics’.

Source : Bangkokbiznewspaper, March 22nd, 2016

• Approving 3.7 billion THB for 

the testing center establishment

The government is the sole investor 

and approves 3.7 billion THB for establishing 

testing center in Chachoengsao. Major General 

Sansern Kaewkumnerd, the Government 

Spokesperson, reveals that the resolution of 

cabinet has approved 3,705 million THB to 

establish the National Automotive and Tire Testing 

Center in Chachoengsao as approached by 

Ministry of Industry (MOI). The government will 

open this project for 3 phases: the phase 1st 

and 2nd will be completed in 2018 and 2020, 

respectively. The 3rd phase will be considered 

if the government will open for private sector 

to invest this project. 

Source : Post Today Newspaper, March 30th, 2016
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดือนมกราคม-มีนาคม 2559

1. รถยนต์

ในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณการ
ผลติรถยนต์ทัง้สิน้ 506,874 คนั เม่ือเปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์น่ัง จ�านวน 188,064 คัน 
รถกระบะ 1 ตัน จ�านวน 311,967 คัน และ
รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) 
จ�านวน 6,843 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตราลดลง
มากที่สุดที่ร้อยละ 33

ด ้ านปริมาณการจ� าหน ่ ายรถยนต ์
ในประเทศ มีจ�านวน 181,560 คัน ลดลงร้อยละ 
8 โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจ�าหน่าย
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 รถยนต์นั่ง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 6 โดยที่ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์
ในแต่ละประเภทมกีารเปลีย่นแปลงดงันี ้(ตารางที่ 
2-4 และภาพที ่1)

ตลาดรถยนต์นัง่ มปีรมิาณจ�าหน่ายทัง้สิน้ 
71,298 คนั ลดลงร้อยละ 23 เม่ือเปรียบเทยีบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2558 จะเหน็ได้ว่า รถยนต์นัง่
ทุกประเภท มีปริมาณจ�าหน่ายลดลงเกือบ
ทกุประเภท ยกเว้นรถยนต์น่ังขนาด 3,001 cc ขึน้ไป 
มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 110 โดย
รถยนต์นั่งขนาด 2,501-3,000 cc มีปริมาณ
จ�าหน่ายลดลงมากท่ีสุด ลดลงร้อยละ 89 รองลงมา
เป็นรถยนต์นั่งขนาด 1,501-1,800 cc มีปริมาณ
จ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 46 และรถยนต์นั่งขนาด 
2,001-2,500 cc มปีรมิาณจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 
29 ทั้งนี้ รถยนต์น่ังที่มีปริมาณจ�าหน่ายสูงสุด 
คือ รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 66 ของตลาดในกลุ่มนี้

ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณ
จ�าหน่ายท้ังสิ้น 99,423 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 
โดยกระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มีปริมาณ
จ�าหน่าย 54,331 คัน ลดลงร้อยละ 9 รถกระบะ 
1 ตัน ประเภท 4 ประตู มีปริมาณจ�าหน่าย 
27,175 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรถกระบะกึ่ง
บรรทุก (PPV) มีปริมาณจ�าหน่าย 17,917 คัน 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 123

ตลาดรถเพือ่การพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตนั) ได้แก่ รถบรรทกุขนาดต่าง ๆ 
ประกอบด้วย รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถ
บรรทุกขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ รถตู้ และรถโดยสาร มีปริมาณจ�าหน่าย 
จ�านวน 10,833 คัน มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของ ปี 2558 ร้อยละ 8 โดยรถ
กระบะ > 10 ตัน มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มข้ึน
มากที่สุด ร้อยละ 24 และรถตู้ มีอัตราลดลง
มากที่สุด ร้อยละ 36

Automotive Industry 

Condition as of Jan-Mar 

2016

1. Motor Vehicle

Total vehicle production as of Jan-Mar 

2016 is 506,874 units or decreasing 3% from 

last year in the same period. It is categorized 

as 188,064 units for passenger car, 311,967 

units for 1 ton pick-up truck and 6,843 units 

for commercial vehicle (excluded 1 ton pick-up 

truck), which has the most decreasing rate of 

production at 33%.

The total number of domestic sale is 

181,560 units which is decreased 8%. It is 

categorized as 1 ton pick-up truck for 55%; 

which has the largest market share, passenger 

car for 39% and commercial vehicle; excluding, 

1 ton pick-up truck for 6% (as shown in Table 

2-4 and Figure 1).

Passenger Car The total number of sale 

is 71,298 units; decreasing 23%. Most type of 

passenger car sale is dropped; except, 

passenger car with capacity 3,001 cc and over 

which increases 110%. The most decreasing sale 

number is passenger with capacity 2,501-

3,000 cc or 89% decreased followed by 

passenger car with capacity 1,501-1,800 cc or 

46% decreased and capacity 2,001-2,500 

cc or 29% decreased. The highest sale number 

is passenger car with capacity not over 1,500 cc 

or 66% of market share of this segment.

1 ton pick-up truck The total sale 

number is 99,423 units or increasing 7%. It is 

categorized as 54,331 units for 1 ton pick-up 

truck with 2-door; 9% decreased, 27,175 

units for 4-door; increasing 9%, and 17,917 

units for PPV; 123 increased. 

Commercial vehicle (excluded 1 ton 

pick-up truck) consists of truck with less than 

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

bus. The total number of sale is 10,833 units 

or decreasing 8%, which truck with less than 

10 tons has the highest increasing rate of sale 

at 24% while van has the highest decreasing 

rate of sale at 36%.

Table 1 Total Number of Thai Automotive Production as of 2010 – 2016 by Type
(Units)

Items 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar % Change

Passenger car  554,387  537,987  957,623  1,071,076  742,678  760,688  207,744  188,064 -9.47%

1 ton pick-up truck & PPV  1,066,759  899,200  1,452,252  1,332,913  1,114,778  1,115,818  306,596  311,967 1.75%

Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck)  24,158  20,608  43,842  53,068  22,551  36,496  10,200  6,843 -32.91%

Total  1,645,304  1,457,795  2,453,717  2,457,057  1,880,007  1,913,002  524,540  506,874 -3.37%

Change (%) 64.63% -11.40% 68.32% 0.14% -23.49% 1.76%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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Table 2 Total Number of Thai Automotive Domestic Sale as of 2010 – 2016 by Type
(Units)

Items 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar % Change

 Passenger car  238,773  362,561  694,234  663,746  411,402  356,063  92,978  71,298 -23.32%

 Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck) 34,206 50,003 74,132 77,102 48,561 46,117 11,773 10,833 -7.98%

 1 ton pick-up truck & PPV 275,892 387,793  667,532  589,338  421,498  397,282 92,994  99,423 6.91%

 Others  -  -  437  486  371  170  42  6 -85.71%

 Total 548,871 800,357 1,436,335 1,330,672 881,832 799,632 197,787 181,560 -8.20%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 3 Comparison the Proportion of Thai Automotive Domestic Sale by Type
(Units)

Items
March 2015 March 2016

% Change
Volume Sale Proportion Volume Sale Proportion

 Passenger car  92,978 47.01%  71,298 39.27% -23.32%

 Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck)      11,773 5.95% 10,833 5.97% -7.98%

  1 ton pick-up truck & PPV 92,994 47.02% 99,423 54.76% 6.91%

 Others  42 0.02%  6 0.00% -85.71%

 Total 197,787 100.00% 181,560 100.00%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

1 Ton pick up
truck

47.02%

Passenger car
47.01%

Com. vehicle
5.95%

Com. vehicle
5.97%

Proportion of Vehicle Domestic Sale
as of March 2015

Proportion of Vehicle Domestic Sales
as of March 2016

1 Top pick-up
truck

54.76%

Passenger car
39.27%
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การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 5) พบว่ามี
ปริมาณส่งออก จ�านวน 307,760 คัน ลดลง
ร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 163,553 ล้านบาท มีมูลค่า
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 11

ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที ่11) มมีลูค่า
การส่งออกทัง้สิน้ 4,619 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้
จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 1 โดย
รถยนต์ทีม่กีารส่งออกมากท่ีสดุ ได้แก่ รถยนต์นัง่ 
มูลค่า 2,968 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 88 รองลงมา
คือ รถโดยสาร รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน 

มีมูลค่าการส่งออก 1,647 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 43

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2559 (ม.ค.-
ม.ีค.) จากข้อมลูกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามีมูลค่าการน�าเข้า 421 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
มีอัตราการน�าเข้าเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 
2558 ร้อยละ 13 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด
ได้แก่ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 
241 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกัน
ของปี 2558 ร้อยละ 56 ส่วนรถยนต์นั่งมีมูลค่า 
180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ร้อยละ 17

According to report from manufacturer 

and assembly (Table 5), the total export number 

of motor vehicle is 307,760 units; decreasing 

6%, and total export value is 163,553 MTHB 

or 11% increased. 

As shown in Table 11, the report from 

DTN reveals that the total export value of motor 

vehicle is 4,619 MUSD or increasing 1%, which 

passenger car has the highest export value at 

2,968 MUSD; 88% increased, followed by bus 

and truck. On the other hand, total export 

value of 1 ton pick-up truck is 1,647 MUSD 

which is decreased 43% from last year in the 

same period.

Based on DTN report shows that the 

total import value of motor vehicle is 421 

MUSD or increasing 13%. The import value of 

bus and truck is the highest at 241 MUSD; 

56% increased, while the import value of 

passenger car is 180 MUSD or 17% decreased.

Table 4 Comparison the Total Number of Domestic Sale by Market Segment
(Units)

Details of Automotive Sale Number by Type

Jan-Mar 15 Jan-Mar 16 % Change

Passenger car

650-1,500 CC. 57,810 47,077 -18.57%

1,501-1,800 CC. 17,959 9,701 -45.98%

1,801-2,000 CC. 9,446 7,619 -19.34%

2,001-2,500 CC. 3,116 2,209 -29.11%

2,501-3,000 CC. 38 4 -89.47%

3,001 CC. UP 20 42 110.00%

Others 4,589 4,646 1.24%

Total 92,978 71,298 -23.32%

1 Ton
pick-up truck

2-door 60,008 54,331 -9.46%

4-door 24,950 27,175 8.92%

PPV 8,036 17,917 122.96%

Total 92,994 99,423 6.91%

Other
commercial
vehicle

Van 4,283 2,734 -36.17%

Bus 58 49 -15.52%

Pick-up < 1 ton 1,097 1,098 0.09%

Truck < 5 tons 2,356 2,656 12.73%

Truck 5-10 tons 929 893 -3.88%

 Truck > 10 tons 2,735 3,403 24.42%

Others 315 -100.00%

Total 11,773 10,833 -7.98%
Others Total 42 6 -85.71%

Total Grand Sales 197,787 181,560 -8.20%
Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 5 Total Number of Thai Automotive Export as of 2010 - 2016 (Units and MB)

Items 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar % Change

Volume (Unit)  895,855  735,627  1,026,671  1,128,152  1,128,102  1,204,895  328,232  307,760 -6.24%

Value (MB)  404,659.37  343,383.92  490,134.74  512,186.40  527,423.43  592,550.54  146,884.94  163,553.42 11.35%

% Change (Units) 67.27% -17.89% 39.56% 9.88% 0.00% 6.81%

% Change (MB) 61.00% -15.14% 42.74% 4.50% 2.97% 12.35%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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2. รถจักรยานยนต์

ในปี 2559 (ม.ค.-ม.ีค.) มปีรมิาณการผลิต
รถจกัรยานยนต์ จ�านวนทัง้ส้ิน 461,350 คัน ลดลง
ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 
ทั้งนี้ เ ม่ือพิจารณาการผลิตรถจักรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว่า มกีารผลติรถจกัรยานยนต์
แบบ Commuter จ�านวน 334,939 คัน ลดลง
ร้อยละ 21 และรถจกัรยานยนต์แบบ Sport จ�านวน 
126,411 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2559 
(ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณจ�าหน่าย 435,700 คัน 
ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 โดยผูน้�าตลาดรถจกัรยานยนต์ยงัเป็นฮอนด้า 

มสัีดส่วนตลาดร้อยละ 82 รองลงมาคอื ยามาฮ่า 
ร้อยละ 14 และซูซูกิ ร้อยละ 2 ตามล�าดับ

2. Motorcycle

The total production number of motorcycle 

is 461,350 units or decreasing 15%, which 

consists of commuter type for 334,939 units 

(decreasing 21%) and sport type for 126,411 

units (increasing 9%).

The total sale number of motorcycle is 

435,700 units which is decreased 9% from 

last year in the same period. The leader of this 

market is Honda with market share at 82% 

followed by Yamaha (14%) and Suzuki (2%). 

Table 7 Total Number of Motorcycle Domestic Sales in Thailand as of 2011-2015 by Type
(Units)

Type 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar

%
Y-T-D

Family 962,888 989,114 961,707 861,781 824,720 241,881 213,269 -11.83%

Scooter 974,244 1,062,456 889,036 650,705 597,096 171,529 153,405 -10.57%

Sport 70,252 78,497 153,755 189,049 217,274 65,532 69,026 5.33%

Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498 1,701,535 1,639,090 478,942 435,700 -9.03%

% Y-O-Y 8.74% 6.11% -5.89% -15.11% -3.67%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 8 Total Number of Thai Motorcycle
Domestic Sale as of 2016 by Brand

Ranking Manufacturer Unit(s) Market Share

1 Honda 127,978 82.47%

2 Yamaha 22,028 14.19%

3 Suzuki 2,393 1.54%

4 Kawasaki 2,437 1.57%

5 Ducati 180 0.12%

6 BMW 167 0.11%

7 JRD 2 0.00%

8 Other brand 21,585 1.69%

Total 155,183 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 6 Total Number of Thai Motorcycle Production as of 2010 - 2016
(Units)

Types 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar % Change

Commuter 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,483,993 1,425,734 423,623 334,939 -20.93%

Sport 105,038 174,872 257,519 346,451 358,715 381,591 116,503 126,411 8.50%

Total 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,842,708 1,807,325 540,126 461,350 -14.58%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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จากข้อมูลของผู ้ผลิตและประกอบรถ
จักรยานยนต์ (ตารางที่ 9) มีปริมาณการส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�านวน 246,473 คัน 
โดยจ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 83,160 คัน 
และการส่งออก CKD จ�านวน 163,313 ชุด คิด
เป็นมูลค่า 17,065 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ปริมาณส่งออก 
ลดลงร้อยละ 8 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 
ทั้งนี้จากข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) (ตาราง
ที่ 11) มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 348 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 16 เมือ่เปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

3. ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทย
ในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 4,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 3 
โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 3,958 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ มูลค่า 132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนท่ีมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อ่ืนๆ มูลค่า 1,747 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้
ผลิตและประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 10) มีมูลค่า
ทั้ง ส้ิน 62,058 ล ้านบาท เพิ่ม ข้ึนจากช ่วง
เดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 1 เครื่องยนต์ มี
มูลค่าการส่งออก 11,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด ร้อยละ 59 โดยชิ้นส่วนชิ้นส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ มมูีลค่าการส่งออก 48,813 ล้านบาท 
ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 9

From Table 9 (based on the record 

from motorcycle manufacturer and assembly), 

the total export number is 246,473 units 

(decreasing 8%), which is categorized as 

83,160 units for CBU and 163,313 sets for 

CKD, with the total value at 17,065 MTHB 

(increasing 17%). Additionally, (as shown in 

Table 11), the report from DNT indicates that 

the total export value of motorcycle is 348 

MUSD which is decreased 16% from last year 

in the same period.

3. Auto Parts

According to data from DTS, the total 

export value of auto parts is 4,090 MUSD; 3% 

decreased, which consists of motor vehicle 

parts for 3,958 MUSD and motorcycle parts 

for 132 MUSD. The highest export value is 

other parts and accessories at 1,747 MUSD 

(as shown in Table 11). 

As shown in Table 10, (referred data 

from to manufacturer and assembly), the total 

export value of auto parts is 62,058 MTHB or 

1 increased. Engine has the highest increasing 

rate of export value at 11,424 MTHB or 59% while 

OEM and parts has export value at 48,813 MTHB 

and it is the highest decreasing rate at 9%.

Table 9 Total Export Number of Motorcycle as of 2010 – 2016
(Units)

Items 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar % Change

 CBU&CKD (Unit)  816,427  1,213,002  856,935  935,747  887,980  939,980  266,249  246,473 -7.43%

 CBU  155,688  221,164  313,991  333,780  288,527  349,878  107,610  83,160 -22.72%

 CKD  660,739  991,838  542,944  601,967  599,453  590,102  158,639  163,313 2.95%

 CBU&CKD (MB)  25,013.18  24,351.92  29,659.88  57,859.77  51,662.45  47,003.38  14,558.04  17,065.42 17.22%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 10 Total Export Value of Auto Parts as of 2010 – 2016 by Type
(Unit : MB)

Items 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar % Change

Engine  21,610.40  26,669.68  26,991.95  28,353.85  31,590.48  32,481.69  7,199.75  11,424.19 58.67%

Spare part  14,451.09  16,438.75  20,116.53  19,715.26  22,134.71  23,468.51  5,294.08  6,048.62 14.25%

JIG & DIE  1,304.38  1,682.21  1,720.91  2,636.44  2,433.29  2,990.69  536.89  523.88 -2.42%

OEM & Parts  141,422.74  136,450.30  168,541.97  190,386.45  195,863.84  188,761.24  48,271.64  43,813.33 -9.24%

Others  561.64  2,439.42  2,310.29  947.49  1,642.76  1,177.43  219.53  247.80 12.88%

Total  179,350.25  183,680.36 219,681.65 242,039.49 253,665.08 248,879.56  61,521.89  62,057.82 0.87%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

12



ในด้านการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวมของ
ไทยในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า 3,514 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดยีวกันของปี 2558 
ร้อยละ 0.27 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 
3,372 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์
มูลค่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์
น�าเข้าที่มีมูลค่ามากท่ีสุด คือ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถยนต์ รวมทัง้โครงรถและตัวถังมลูค่า 1,990 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส ่งออกและน�าเข ้ายานยนต ์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์ในปี 2559 (ม.ค.-ม.ีค.) มมีลูค่าท้ังส้ิน 
5,083 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 5,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 3

4. Trade Balance

The trade balance of automotive and auto 

parts value as of 2016 (Jan-Mar) is 5,083 MUSD, 

decreasing 3% from year 2015 which has value at 

5,230 MUSD.

DTN reports that the total import value of 

auto parts is 3,514 MUSD which is decreased 

0.27%. It is categorized as motor vehicle parts for 

3,372 MUSD and motorcycle parts for 142 MUSD. 

The highest import value is parts & accessories; 

including chassis & bodies, with value at 1,990 

MUSD (as shown in Table 11).
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Table 11 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2013 - 2016
Value : MUSD % of Growth rate

Code Items 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar 2015 2016

Jan-Mar

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 34,943.11 35,042.67 35,303.76 9,172.86 9,057.54 0.75 -1.26

321010100 (1.1) Passenger car 6,028.67 6,001.72 9,180.05 1,578.63 2,967.79 52.96 88.00

321010200 (1.2) Bus, Truck and 1 ton pick-up truck 10,525.70 10,294.57 8,179.87 2,873.14 1,647.04 -20.54 -42.67

321010300 (1.3) Van 488.37 402.62 225.88 106.88 3.87 -43.90 -96.38

(1) Total No. of Export Vehicle 17,042.74 16,698.91 17,585.80 4,558.65 4,618.70 5.31 1.32

321020100 (2.1) Motorcycle 1,247.73 1,063.14 1,100.87 390.71 321.56 3.55 -17.70

321020201 (2.2) CKD for motorcycle 181.84 118.89 87.90 23.58 26.87 -26.07 13.93

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,429.57 1,182.03 1,188.78 414.29 348.43 0.57 -15.90

321040000 (3.1) Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines & parts thereof 3,347.60 3,386.63 3,176.37 827.26 929.49 -6.21 12.36

343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 321.05 328.56 327.88 78.76 73.41 -0.21 -6.79

321050000 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition
internal combustion engines & parts thereof 400.95 400.26 325.52 91.18 80.19 -18.67 -12.05

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 434.29 435.70 487.34 117.94 126.16 11.85 6.97

303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 782.63 913.65 652.68 180.88 122.02 -28.56 -32.54

317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,625.36 3,697.75 3,639.15 891.98 841.71 -1.58 -5.64

336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 188.40 191.50 161.75 42.34 38.27 -15.53 -9.63

321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 6,726.12 7,208.20 7,253.70 1,819.73 1,747.03 0.63 -4.00

321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycles 644.39 599.48 504.79 149.84 132.14 -15.80 -11.81

(3) Total Number of Export Auto Parts 16,470.80 17,161.73 16,529.18 4,199.92 4,090.42 -3.69 -2.61

Code Items 2013 2014 2015 2015
Jan-Mar

2016
Jan-Mar 2015 2016

Jan-Mar

Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 20,010.12 15,792.97 16,007.59 3,942.62 3,974.33 1.36 0.80

501000000 (1.1)  Passenger car 1,268.38 1,209.45 929.85 217.48 179.98 -23.12 -17.24

502010000 (1.2) Bus & Truck 634.82 493.36 391.35 153.79 240.56 -20.68 56.42

(1) Total No. of Import Vehicle 1,903.20 1,702.80 1,321.20 371.27 420.54 -22.41 13.27

505000000 (2) Motorcycle 168.54 148.65 214.21 48.04 40.14 44.11 -16.45

204030100 (3.1) Engine, Trasmission shafts & Other parts 5,435.53 4,355.42 3,931.80 1,078.07 1,003.83 -9.73 -6.89

504020000 (3.2) Parts & accessories including chassis & bodies 9,942.88 7,515.62 8,487.94 1,891.76 1,989.76 12.94 5.18

504010000 (3.3) Tyes 463.89 407.34 403.75 92.60 98.85 -0.88 6.75

504030000 (3.4) Other parts & accessories 1,505.71 1,138.65 1,114.10 306.25 278.74 -2.16 -8.98

507000000 (3.5) Parts & accessories of motorcycles and bicycles 590.37 524.49 534.59 154.64 142.48 1.93 -7.86

(3) Total Number of Import Auto Parts 17,938.38 13,941.51 14,472.18 3,523.31 3,513.65 3.81 -0.27

Export - Import 14,932.99 19,249.71 19,296.17 5,230.23 5,083.21 28.91 -2.81

Source: Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอย

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในไตรมาสที่ 1/2559 ประสบภาวะถดถอย 
อันเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ เศรษฐกิจภายในประเทศ 
และเศรษฐกิจโลก
การผลิต การจ�าหน่ายภายในประทศ และการส่งออกรถยนต์ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2558 การผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 1/2559 ลดลงร้อยละ 3 โดยมีการผลิตจ�านวน 506,874 คัน และการจ�าหน่าย
ภายในประเทศ ลดลงร้อยละ 8 ที่จ�านวน 181,560 คัน รวมถึงการส่งออก ลดลงร้อยละ 6 ที่จ�านวน 307,760 คัน

Overall of Automotive Industry is in Declining Condition.
Overview of Thai automotive industry as of Q1/2016 is in declining condition 

due to new excise tax, domestic economy and global economic conditions.

The total number of motor vehicle production in Q1/2016 is 506,874 units or decreasing 3%. The total number of sale is 181,560 units or 8% 

decreased, while the total number of export is 307,760 units or decreasing 6%.

2

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Q1/58 Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59

stinU

-10

-5

0

5

10

15

20

pe
rc

en
tag

e

Total Production Number of Motor Vehicle Growth Rate

524,540
496,508

481,243

506,874

410,711

1

-5

9

-3

Production 2015 2016 Growth
Q1 524,540 506,874 -3% Total Production Number 

of Motor Vehicle

Overview of Thailand 
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By : Apinuch Buranadilok
Industrial Research Officer
Industrial Research, TAI
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การผลิต จ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออก

รถจักรยานยนต์ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2558 การผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาส
ที ่1/2559 ลดลงร้อยละ 15 โดยมีการผลิตจ�านวน 461,350 คัน การจ�าหน่าย
ในประเทศลดลงร้อยละ 9 ที่จ�านวน 435,700 คัน และการส่งออกลดลง
ร้อยละ 7 ที่จ�านวน 246,473 คัน

The total number of motorcycle production, 

domestic sale and export are all decreased.

The total number of motorcycle production in Q1/2016 is 461,350 units, 

15% decreased. Whereas, the total number of sale is 435,700 units or 

decreasing 9% and the total number of export is 246,473 units or 7% 

decreased.
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การส่งออกลดลง ในขณะท่ีการน�าเข้ามีอตัราเพิม่ข้ึน

มูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2559 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1 โดยมีมูลค่าการส่งออก 9,058 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้านการน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ลดลงติดต่อกันเป็น
ไตรมาสที่ 3 เน่ืองจากการลดลงของการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ลดลง แต่การน�าเข้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2559 มีมูลค่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 1 โดยมีมูลค่าการน�าเข้า 3,974 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดุลการค้าของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีสภาวะเกินดุลใน
ไตรมาสที่ 1/2559 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3 โดยมีมูลค่า
การเกินดุล จ�านวน 5,083 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Although the total export value of 

automotive and auto parts is decreased, 

the total import value is increased.

The total export value of automotive and auto parts in Q1/2016 is 

decreased 1% from last year in the same period with the value at 9,058 

MUSD.

Even though the total import value of automotive and auto parts 

has been decreased for 3 consecutive quarters; according to the 

decreasing of total production number of motor vehicle, the total import 

value in Q1/2016 is increased 1% with the value at 3,974 MUSD.

The trade balance of automotive and auto parts in Q1/2016 is 

surplus but it is decreased for 3% from last year in the same period. The 

surplus value is 5,083 MUSD.

Export 2015 2016 Growth
Q1 9,172.86 9,057.54 -1% Total Export Value

of Automotive & Auto Parts
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นายวิชัย จิราธยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมแสดงความยนิดี 
กบั บรษิทั นสิสนั มอเตอร์ เอเชยี แปซฟิิค จ�ากดั ส�านักงานใหญ่ของ นสิสัน 
ในภมิูภาคเอเชยี แปซฟิิค เนือ่งในการเปิดศนูย์วิจัยพฒันายานยนต์ (Nissan 
Motor Asia Pacific R&D Test Center) เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ขยายขอบข่ายการด�าเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ ในประเทศไทย 
ให้ครอบคลุม และเพ่ิมศักยภาพการออกแบบและพัฒนารถยนต์ พร้อม
ดูแลการวิจัยและพัฒนาใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน คือ ประเทศไทย 
อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม  เพื่อตอบสนองตลาดกว่า 
90 ประเทศทั่วโลก ณ ถนนบางนา-ตราด กม. 22 กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

On May 28th April, 2019 at K. 22 Bangna-Trad, Mr. Vichai Jirathiyut, 

President – Thailand Automotive Institute (TAI) congratulated Nissan 

Motor Asia Pacific Co., Ltd., the headquarter of Nissan in Asia Pacific 

region, in the occasion of opening Nissan Motor Asia Pacific R&D Test Center 

which would enhance Thai automotive industry, expand R&D test center 

in Thailand and increase potential of automotive designing and developing. 

This center is responsible for R&D of 5 countries in ASEAN; including 

Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia and Vietnam in order to fulfill over 

90 international market demands.

NISSAN MOTOR ASIA PACIFIC
R&D TEST CENTER
ศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
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มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร 
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย พร้อมด้วยนายปณิธาน 
จินดาภู (ที่ 7 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิชัย จิราธิยุต 
(ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ นายวิศณุ วัชราวนิช (ที่ 5 
จากซ้าย) ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร และนาย
คารส์เท่น มลุเลอร์-ไดเทอร์ส (ท่ี 4 จากซ้าย) หวัหน้าฝ่ายจดัซือ้ บเีอม็ดบัเบลิยู 
กรุป๊ ประเทศไทย พร้อมด้วยทมีงานของ บเีอม็ดบัเบลิย ูกรุป๊ แมนแูฟคเจอริง่ 
ประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพในโอกาสของการส่งออกรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 
สูป่ระเทศจีนเป็นครัง้แรก พร้อมเตรียมขยายก�าลงัการผลติรถยนต์ทัง้สองรุน่ 
รวมถึงการเปิดส�านักงานจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อป้อนสู่
เครือข่ายโรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ทั่วโลกอีกด้วย เม่ือวันเสาร์ท่ี 23 
เมษายน 2559 ณ ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Mr. Jeffrey Gaudiano (6th left), Chief Executive Officer of BMW 

Group Manufacturing Thailand, was joined by Mr. Panitan Jindapoo 

(7th left), Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Industry, 

Mr. Vichai Jirathiyut (8th left), President of Thailand Automotive Institute, 

Mr. Vishnu Wacharawanich (5th left), Director of Customs Control 

Division, Customs Department, and Mr. Carsten Mueller-Deiters (4th left) 

Head of Purchasing for BMW Group Thailand, as well as BMW plant staff 

to mark the first shipment of BMW vehicles to China on April 23rd, 2016 

at Terminal A5, Lamchabang Port, Chonburi province.

BMW X5 AND X3 FIRST SHIPMENTS 
FROM THAILAND TO CHINA
การส่งออกรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู BMW X5 AND X3 สู่ประเทศจีนเป็นครั้งแรก
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สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย์ ในงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์และ
อุปกรณ์ตกแต่ง 2559 หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2016 
(TAPA 2016) ภายใต้แนวคิด แนวคิด “World Auto Parts Sourcing Hub, 
The Green Innovation and High Quality Product for Sustainable Growth” 
โดยความร่วมมอืของสมาคมผู้ผลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ค้าอะไหล่
วรจกัร สมาคมประกอบช้ินส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย และสมาคม
ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 7-10 
เมษายน 2559 ณ ฮอลล์ 101-104 ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

Thailand Automotive Institute (TAI) co-supports international 

trade promotion of Ministry of Commerce (MOC) in Thailand Auto Parts 

& Accessories 2016 (TAPA 2016) under the concept of “World Auto Parts 

Sourcing Hub, The Green Innovation and High Quality Product for 

Sustainable Growth”. This is the collaboration among THAI AUTOPARTS 

MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAPMA), WORACHAK AUTOMOTIVE 

SYNERGY ASSOCIATION (WASA), THAI AUTO PARTS AFTERMARKET 

ASSOCIATION (TAPAA) and THAI SUBCONTRACTING PROMOTION 

ASSOCIATION (THAISUBCON). It will be held on April 7th-10th, 2016 at 

hall 101-104, Bitec, Bangna. 

TAPA 2016
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นายวรวุฒิ ก่อวงศ์พาณิชย์ ผู้จัดการศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ 
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค ในพิธี
เปิดงาน "วนัคุม้ครองผูบ้รโิภคไทย 2559" ณ หอประชมุใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ 
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 
ที่ผ่านมา

ส�าหรับความร่วมมือระหว่างสถาบันยานยนต์กับส�านักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทางสถาบันฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านยานยนต์ โดยมีส่วนร่วมในการ
เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงการเข้าร่วมในการทดสอบ หรือพิสูจน์สินค้า เพื่อ
คุ้มครอง สิทธิของผู้บริโภค เป็นส�าคัญ

Mr. Worawuth Kovongpanich, Regulation Testing Manager – 

Thailand Automotive Institute (TAI) received the token of appreciation 

from M.L. Panadda Diskul, Minister Attached to the Prime Minister’s 

Office, who presided over the Consumer Protection Day 2016 at Grand 

meeting hall, the Government Public Relations Department, on April 30th, 2016.

TAI has collaborated with Office of the Consumer Protection 

Board by participation in the reconciliation subcommittee which intercedes 

automotive related complaint for disputants, asks operator for clarification 

and participates in testing to protect the right of consumer.

TAI RECEIVED THE TOKEN OF 
APPRECIATION IN THE OCCASION OF 
CONSUMER PROTECTION DAY 2016
สถาบันยานยนต์รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2559

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (TMAP-EM) สานต่อโครงการ 
Automotive Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) 
หลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ครั้งที่ 29” (TPS) โดย Mr. Hideaki 
Saito และ คุณมนต์ไท ไทยเลิศ จาก TMAP-EM ร่วมปฐมนิเทศน์ กิจกรรม 
TPS Dojo ของ SMEs ณ อาคารพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน�้าไท 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

พร้อมกันน้ีได้ปฐมนิเทศน์หลกัสตูร และมอบโล่แก่บรษิทัในการเข้าร่วม
การอบรม ครั้งที่ 28 ส�าหรับบริษัทที่ประสบความส�าเร็จได้รับคัดเลือกเป็น 
Best Practice ได้แก่ 1. บรษิทั อาซาฮ-ีไทย อัลลอย จ�ากดั 2. บรษิทั ศตวรรษ 
พลาสติกจ�ากัด และบริษัทประสบความส�าเร็จได้รับคัดเลือกเป็น The Best 
Follow Up ได้แก่ 1. บรษิทั ยางโอตาน ิจ�ากดั 2. บรษิทั ทเีอฟพ ีแฟคตอร่ี 
จ�ากัด 3. บริษัท ไทย ยาชิโร่ จ�ากัด

ส�าหรับ บริษัท หรือ ผูป้ระกอบการทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ ในรอบถดัไป 
สามารถสมัคร หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ คุณกัญจรัศม์ แผนกพัฒนา 
ผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ โทรศัพท์ 02-712-2414 ต่อ 6701 - 6705  
อีเมล kancharas@thaiauto.or.th

On May 11th, 2016, Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated 

with Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., LTD. 

(TMAP-EM) and continued the Automotive Human Resource Development 

Institute Project (AHRDIP) by opening the 29th Toyota Production System 

(TPS) course. Mr. Hideaki Saito and Mr. Monthai Thailert from TMAP-EM 

participated the TPS Dojo orientation of SMEs at Bureau of Supporting 

Industries Development Building. In this regard, there was presenting the 

token of appreciation to the 28th TPS participated companies that were 

awarded for the Best Practice: Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. and The Century 

Plastic Co., Ltd. and the Best Follow Up: OTANI TIRE CO., LTD., TFP 

Factory Co., Ltd. and THAI YASHIRO Co., Ltd. For further information, 

according to the 30th TPS course, please contact K. Kancharas at 

02-712-2414 Ext. 6701-6705 kancharas@thaiauto.or.th

THE ORIENTATION
OF 29TH TPS
ปฐมนิเทศน์หลักสูตร ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
TPS รอบที่ 29
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นายธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์ รองผู้อ�านวยการฝ่าย สถาบันยานยนต์ 
ร่วมแสดงความยินดีต่อ นายภานวัุฒน์ ตรยิางกรศูร ีผู้อ�านวยการส�านกัพฒันา

อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในวาระ วันสถาปนา
ครบรอบ 28 ปี ณ อาคารอ�านวยการ ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ซอยตรีมิตร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

Mr. Tanawat Boonpradith, Deputy Vice President – Thailand 

Automotive Institute (TAI) congratulated Mr. Panuwat Triyangkulsri, 

Director - Bureau of Supporting Industries Development (BSID) on the 

occasion of 28th Anniversary of Establishment at Administration Building, 

BSID, on May 25th, 2016.

THE 28TH ANNIVERSARY
OF ESTABLISHMENT
OF BSID
วันสถาปนาส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) 
ครบรอบ 28 ปี

เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2559 ท่ีผ่านมา นายวชัิย จิราธิยุต ผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์ ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณขวัญชัย 
ปภัสร์พงษ์ ประธานการจัดงาน ร่วมงานแถลงข่าวจองพืน้ที ่มหกรรมยานยนต์
ครั้งที่ 33 หรือ The 33rd Thailand International Motor Expo 2016 ภายใต้
แนวคดิ “เชือ่มโลก...เชือ่มคน ยานยนต์อจัฉรยิะ” เพือ่ต้อนรบัยานยนต์ยุคใหม่
ที่ผสาน รถ คน โลก เป็นหนึ่งเดียวด้วยเทคโนโลยี ภายในงานประกอบ
ไปด้วยการจัดแสดงจาก ค่ายรถยนต์ รถจักรยายนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ การจัดแคมเปญ โปรโมชั่น 
มากมาย ซึง่ผูจ้ดังานได้ประเมนสถานการณ์ในอีก 6 เดอืนข้างหน้า มั่นใจว่า
ตลาดจะฟื้นตัวกลับมาตามล�าดับ โดยงานจะจัดขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
1 - 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2559 สามาถ
ตดิตามหรอืสอบถามเพิม่เติมได้ทาง http://www.motorexpo.co.th

On June 8th, 2016, Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand 

Automotive Institute (TAI), attended the press conference of the 33rd 

Thailand International Motor Expo 2016 with this year concept “Connect 

the World … Connect People: Smart Vehicles”, which was opened for 

booth reservation. In the event, there will have showcases from car, 

motorcycle and auto parts makers, grand opening of new model, campaign, 

promotion and much more. Mr. Kwanchai Paphatphong, Organizing 

Chairman, has confidence that the market will recover for the next 

6 months. The event will be held during December 1st -12th, 2016 at 

Challenger hall 1 - 3, Impact Muang Thong Thani. For more information, 

please visit http://www.motorexpo.co.th/

TAI IS READY TO SUPPORT MOTOR EXPO 2016
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นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ จับมือ JETRO 
จัดการสัมมนา “ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วยการพัฒนาบุคลากร” ซึ่งมอบหมาย
ให้หน่วยงาน AHRDIP ด�าเนินงานจัดหลักสูตรอบรมแก่ผู้ประกอบการ เช่น 
R&D Basic, Testing (Failure Analysis) และ Japan’s Monozukuri เป็นต้น 
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute 

(TAI) and JETRO collaborate to organize the seminar of “Enhancing the 

Competitiveness of Thai Auto Parts Industry with Human Resource 

Development”. In this regard, AHRDIP is assigned to design programs 

for operator such as R&D Basic, Testing (Failure Analysis) , Japan’s 

Monozukuri, etc. The event is held on June 13th, 2016 at Landmark hotel.

ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF THAI AUTO PARTS 
INDUSTRY WITH HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
การยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วยการพัฒนาบุคลากร

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ และ สมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย จัดงานสัมมนายานยนต์นานาชาติ Automotive Summit 2016 
“Pathway to Global Green Automotive Hub” โดยได้รับเกียรติจาก 
นายพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายชโิร่ ซาโดชมิะ เอกอคัรราชทตูญีปุ่่นประจ�าประเทศไทย และ นายอดุม 
วงศ์ววัิฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ 
ปาฐากถาพิเศษ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ 
ค่ายรถยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องรวมเสวนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค ทีผ่่านมา

Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with Reed Tradex 

Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) to organize 

the Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive 

Hub. In this regard, Dr. Pichet Durongkaveroj, Minister – Ministry of Science 

and Technology, H.E. Mr. Shiro Sadoshima - Ambassador of Japan to 

Thailand and Mr. Udom Wongviwatchai, Deputy Permanent Secretary - 

Ministry of Industry presided over the opening of this event and provided 

keynote addresses. There were experts in automotive innovation technology, 

car makers and relevant device operators who attended this on June 

22nd, 2016 at Grand hall 202 – 203, Bitec, Bangna.

GRAND OPENING AUTOMOTIVE SUMMIT 2016
“PATHWAY TO GLOBAL GREEN
AUTOMOTIVE HUB”
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สถาบันยานยนต์ ผนึก ร้ีด เทรดเด็กซ์ ขานรับนโยบายรัฐ 
“Super Cluster” ระดมสมองกรููเปิดเวท ีAutomotive Summit 2016 
สรา้งความเข้มแขง็ First S-Curve แนะการพฒันาคนและเทคโนโลโลยี 
พร้อมเชิญชวนร่วมงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2016 มหกรรม
เทคโนโลยเีพือ่อุตฯ การผลติพบหุน่ยนต์ Collaborative Robot กว่า 
11 แบรนด์ชั้นน�าทั่วโลก ร่วมแสดงสมรรถนะ สนับสนุน อุตฯ 
ยานยนต์ไทยสู่ยคุ 4.0 ระหว่างวนัท่ี 22-25 มถินุายน 2559 ณ ไบเทค

นายวชิยั จริาธยิตุ ผู้อ�านวยการสถาบนัยานยนต์ เปิดเผยถึงแนวโน้ม 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็น
อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation Automotive) เนือ่งจาก
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้กับภาคการขนส่ง และมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้จากการใช้พลังงานสะอาดในการ
ขับเคลื่อนยานยนต์และมีการปล่อยสารมลพิษเกือบจะเป็นศูนย์ 

“อุตสาหกรรมที่จะเกิดตามมาจากแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือ 
ชิน้ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ มอเตอร์ แบตเตอร่ี อินเวอร์เตอร์ และชุดควบคุม
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมอืของหลายภาคส่วน
ในการพฒันามาตรฐานอุปกรณ์และชิน้ส่วนไฟฟ้าอ่ืนๆ เพือ่ส่งเสรมิยานยนต์
ไฟฟ้า สอดคล้องกบัแนวทางการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยนวตักรรมทีเ่รยีกว่า 
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัยานยนต์ ได้แก่ Automation, Robotics & 
Mechatronics, Digital Devices และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต จึงต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้”

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงพื้นที่ Super Cluster 7 จังหวัด อันได้แก่ 
อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 
โดยนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2559 

จะเน้นการลงทุนในกลุ่มยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ได้รถจักรยานยนต์
ขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า 248 cc. ขึ้นไป หรือ Big Bike เครื่องยนต์ส�าหรับ
รถยนต์ ชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ชิ้นส่วนที่เพิ่มความปลอดภัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงานและเพิ่มสมรรถนะรถยนต์ 
ชิน้ส่วนอุปกรณ์ส�าหรับรถ Hybrid PHEV EV ชิน้ส่วนระบบเชือ้เพลงิ ระบบเกยีร์ 
และยางล้อรถยนต์

Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with 
Reed Tradex Co., Ltd. to response the government policy in “Super 
Cluster” by gathering and brainstorming scholars in the event 
of Automotive Summit 2016 to strengthen First S-Curve and 
advise human resource development and technology along with 
Manufacturing Expo 2016, the event of technology for manufacturing 
industry. More over 11 leading brands of Collaborative Robot 
will be presented. These will support Thailand to step into automotive 
industry 4.0. The event will be held during June 22nd-25th, 2016 
at Bitec.

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute (TAI) 

reveals that future trend is electric vehicle industry which is the Next-

Generation Automotive because electric vehicle technology can be 

used in mass transportation and it has potential of use; wildly, in the 

near future due to using clean energy in vehicle and almost zero emission.

The following industry after electric vehicle is electric auto parts 

which are motor, battery, invertor and electric controlling system. There 

are collaborations from many sectors to develop the standard of equipment 

and parts in order to support electric vehicle which conforms the moving 

forward of economy by Thai industry 4.0. This will strengthen stability 

of Thailand in 21st century. The related industries are Automation, 

Robotics & Mechatronics, Digital Devices and Internet Technology; 

therefore, preparation and adaptation for this coming change is needed.

Mr. Vichai adds that Super Cluster is covered 7 provinces which 

are Ayutthaya, Pathum Thani, Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachin 

Buri and Nakhon Ratchasima. The new investor has to submit the request 

of investment promotion within 2016. The investment will emphasis on 

advanced technology vehicle, high capacity motorcycle (284 CC. and 

over) or big bike, automotive engine, parts with high technology, parts 

with enhancement in safety and efficiency for more economy and capacity 

of vehicle, parts for Hybrid PHEV EV, fuel system parts, parts of transmission 

and tire.

TAI move forwards
to Automotive Industry 4.0 
Through Brainstorming in 
Automotive Summit 2016
สถาบนัยานยนต์ สานนโยบายเดนิหน้า อุตฯ ยานยนต์ยคุ 4.0 
เต็มสูบ ระดมสมองผ่าน Automotive Summit 2016
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ส�าหรับความคืบหน้าของศูนย์ทดสอบยานยนต์ไทยนั้น ล่าสุดได้มี
การอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2563 โดยระยะที่ 1 จะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่กลางปี 2559 
-2560 เป็นการจดัท�าแผนงานหลกัของโครงการฯ งานเกีย่วกบัพืน้ที ่ภมูสิถาปัตย์ 
การก่อสร้างอาคาร สนามทดสอบและเคร่ืองมือทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน 
R117 โดยระยะที ่2 ระหว่างปี 2560-2563 เป็นการก่อสร้างสนามทดสอบอกี 
7 แทรค และเครือ่งมอืทดสอบมาตราฐาน ภายใต้ข้อตกลง ASEAN MRA 19 
มาตรฐาน และระยะที่ 3 จะเป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน เพื่องานวิจัย
พัฒนานายานยนต์และชิ้นส่วนเป็นหลัก คาดว่าเม่ือศูนย์ทดสอบด�าเนิน
การเสร็จสิ้น จะมีส่วนส�าคัญผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ของภูมภิาค และเพิม่ศกัยภาพด้านการตรวจสอบรบัรอง
ได้เองในประเทศ สามารถลดต้นทนุผู้ประกอบการในการทดสอบ เพิม่ศกัยภาพ
ในส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไปยังตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

ในส่วนของงานสัมมนาอุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive Summit 
2016 โดยทางสถาบันยานยนต์ได้ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ ภายใต้งาน 
Manufacturing Expo 2016 มหกรรมเทคโนโลยีเพือ่การอตุสาหกรรมการผลิต 
และอตุสาหกรรมสนับสนุน ระหว่างวนัที ่22 -25 มิถนุายนน้ี ณ ไบเทค ผูเ้ข้าร่วม
สัมมนาจะได้รับทราบนโยบายซุปเปอร์คลัสเตอร์ การเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของ First S-Curve นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและ
นวตักรรมในประเทศไทย การลงทนุของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในสายตา
ญีปุ่่น และการสมัมนายานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมอืของสมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย โดยมีผู้สนับสนุนหลัก อาทิ บริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ�ากดั และบรษิทั บ๊อช ออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นต้น

ด้านนายสทุธศิกัดิ ์วลิานนัท์ รองกรรมการผู้จดัการ บรษิทั รีด้ เทรดเด็กซ์ 
เผยถงึการน�าเข้าเครือ่งจักรเพือ่การผลติชิน้ส่วนยานยนต์ในปี 2558 มมีลูค่า
ทั้งส้ิน 59,539 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรกของปี 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ 
17,750 ล้านบาท โดยแนวโน้มการน�าเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตยานยนต์
ทางเลือก เติบโตขึ้น สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

ในส่วนของการจัดงานสัมมนา Automotive Summit 2016 สถาบัน
ยานยนต์ และรี้ด เทรดเด็กซ์ ได้มีความร่วมมือระหว่างกันมาเป็นปีที่ 4 
โดยในปีนีจั้ดขึน้ภายใต้แนวคดิ “Pathway to Global Green Automotive Hub” 
หรอื “เส้นทางสูฐ่านการผลิตยานยนต์เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม” เวทอีงค์ความรู้ 
เพือ่ผลกัดนันกัอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสูย่คุยานยนต์ 4.0 สมัมนาดงักล่าว
นับเป็นไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2016” โดยน�า
เอาหุน่ยนต์ทีส่ามารถท�างานร่วมกบัมนุษย์ได้ ท่ีเรยีกว่า Collaborative Robot 
รวมพลจาก 11 แบรนด์ชัน้น�าท่ัวโลกมาประชันกนัภายในงาน รวมถงึ Automated 
Guided Vehicle (AGV) อุปกรณ์การจดัส่งชิน้งาน อุปกรณ์ รวมถงึเอกสารต่างๆ 

ภายในไลน์การผลิต อย่างอิสระ ที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ก็ยังมี 
System Integrators ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยประสานการการท�างานของทุก
เครือ่งจกัร และแขนกล (ฮาร์ดแวร์) ในขบวนการผลิตให้ท�างานสอดคล้องกนั
อย่างมีประสิทธิภาพ 

Currently, the Thai testing center has been approved to establish 

as the National Automotive and Tire Testing Center which will be completed 

in 2020. In the 1st phase, mid 2016-2020, it is the master plan preparation 

for area, landscape, construction of building and proving ground and tire 

testing tool installation as of the standard of R117. The 2nd phase, 

2020-2023, there will be the construction for 7 additional tracks of 

proving ground and installation of testing tool under ASEAN MRA 19. 

The 3rd phase, there will be co-investment with private sector for R&D of 

automotive and auto parts, mainly. After the completion of this testing 

center, it will drive Thailand as the center of automotive industry in this 

region and increase ability of testing and certification, locally. This will 

reduce cost of operator in testing and increase more capacity in exporting 

of automotive products to international market.

Automotive Summit 2016, organized by the collaboration of Thailand 

Automotive Institute (TAI) and Reed Tradex Co., Ltd., is a part of 

Manufacturing Expo 2016 which is the event of technology for manufacturing 

and supporting industries. It will be held during June 22nd-25th, 2016 at 

Bitec. Attendees will be acknowledged in Thailand Super Cluster: 

Strengthening the First S-Curves in Forthcoming Thai Automotive Industry, 

Policy for Development of Electric Vehicle Technology & Innovation in 

Thailand, Japan Investment Perspective towards Automotive Industry in 

Thailand and iEVTech which is the collaboration with Electric Vehicle 

Association of Thailand (EVAT). In this regard, Ford Sales & Service 

(Thailand) Co., Ltd. and Bosch Automotive (Thailand) Co., Ltd. are 

platinum sponsors for this event.

Mr. Suttisak Wilanan, Deputy Managing Director – Reed Tradex 

Co., Ltd. says that the import value of machine for auto parts production 

in 2015 is 59,539 MTHB and 17,750 MTHB is the value in Q1 of 2016. 

There are more imports of machine to produce alternative vehicle which 

conform to the tendency of electric vehicle industry.

It is the 4th year of Automotive Summit 2016, the collaboration of 

TAI and Reed Tradex. This year theme is “Pathway to Global Green 

Automotive Hub”. It is the conference of knowledge to drive Thai automotive 

industrialist to Automotive Industry 4.0. This conference is the highlight 

activity in Manufacturing Expo 2016. There are Collaborative Robots 

from 11 leading brands, globally. There are also Automated Guided 

Vehicle (AGV), the tool with ability to pass on work-piece, tool and 

document in production line; freely, and controlled by software, and 

System Integrators, the software that coordinates all machine and robotic 

arm (hardware), efficiently.
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ตามข้อ
ก�าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบแก่ 
“ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์” เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บังคับให้ผู้ท�า ผู้น�าเข้า และผู้จ�าหน่าย 
จะต้องขออนุญาตจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก่อนท�า 
และน�าเข้ามาจ�าหน่ายในราชอาณาจักร เพื่อประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ปลาย
ทางก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน ซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ด้วยการคุม้ครองผู้บริโภคของ ส�านักงาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นับตั้งแต่ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้
ออกใบอนญุาตให้ครัง้แรกเม่ือปี 2546 เป็นเวลากว่า 15 ปี ทีส่ถาบนัยานยนต์ 
ได้มุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงาน สร้างความพร้อมทั้งด้านสมรรถนะและ

ความสามารถให้เป็นทีย่อมรบัตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ 
การพฒันาขดีความสามารถของห้องปฏบิตั ิ การทดสอบให้ได้รบัการรบัรอง 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 - 2548

Mr. Tawat Polquamdee, Secretary-General, Thai Industrial Standards 

Institute (TISI), presents the testing lab certification to “Testing Center 

– Thailand Automotive Institute (TAI)” for the standard of TIS 17025 - 2548 

(ISO/IEC 17025 : 2005); according to Thailand Industrial Products 

Standards Act that requires operator, importer and distributor to receive 

the permission from TISI before operating, importing and selling in the 

kingdom of Thailand. This is the objective of TISI to protect the consumer 

from consuming no quality, nonstandard or unsafe product.

TAI has received the accreditation from TISI since 2003. Over 15 years, 

we have developed our services and continued enhanced capability 

and ability to conform the international standard; especially, the competency 

of testing lab and testing as the standard of TIS 1702 – 2548.

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2016 ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2559 
ณ ไบเทค มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
สนับสนุน ประกอบด้วย 5 งานหลัก คือ InterMold Thailand ส�าหรับการ
ผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป Automotive Manufacturing ส�าหรับการผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์ Assembly and Automation Technology ระบบอตัโนมติั
และเทคโนโลยีการประกอบ Surface & Coatings เทคโนโลยี วัสดุ และ
อุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ สี และการเคลือบผิวนานาชาติ และ M Fair 
การจบัคูธุ่รกิจส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติในเอเชยี พร้อมแสดงเทคโนโลยี
กว่า 2,425 แบรนด์จาก 46 ประเทศ ผู้เข้าชมคุณภาพกว่า 76,000 ราย ทั้ง
ในและต่างประเทศ คาดเงินสะพัดทางธุรกิจไม่ต�่ากว่า 5 พันล้านบาท

Manufacturing Expo 2016 will be held during June 22nd – 25th, 2016 

at Bitec. This is the event of technology for manufacturing and supporting 

industries. There are 5 major shows: InterMold Thailand (for mold 

production and forming), Automotive Manufacturing (for auto parts 

production), Assembly and Automation Technology, Surface & Coatings 

(Technology, material, pre-surfacing tool, paint and coating and M Fair 

(business matching for production industry in Asia). There are many 

showcases from over 2,425 brands of 46 countries and visitor over 

76,000 people from both local and international. It is expected that the 

money circulation from this event is at least 5 billion baht.

“TISI accredits with TIS 17025 as the standard 
guarantee to TAI – Testing Center”
“สมอ. ออกใบรับรองมอก. 17025 การันตรีมาตรฐานศูนย์ทดสอบสถาบันยานยนต์”
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ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ให้บริการตรวจสอบทดสอบ 
และพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมทัง้ด้านมาตรฐาน สมรรถนะ ความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ โดยแบ่งขอบข่ายการให้บรกิาร
งานทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ซึง่ประกอบด้วย มาตรฐานบังคบัและมาตรฐานท่ัวไป รวมถงึบริการทดสอบ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ 
ดังนี้ กลุ่มงานมลพิษจากยานยนต์ กลุ่มงานทดสอบคุณสมบัติทางกล 
กลุม่งานทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม กลุม่งานทดสอบด้านมิติ และ 
กลุ่มงานทดสอบทางเคมี

ในปี 2560 นี ้สถาบนัยานยนต์ ได้รบัการรบัรองจากส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มเติมอีก 13 รายการ ท�าให้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบของสถาบันยานยนต์ ได้รับการรับรองขีดความสามารถของห้อง
ปฏิบัติ การทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แล้ว รวม 45 รายการ 
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมในครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น

1. รถยนต์น่ังที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริดจ์ และ 
ยานยนต ์ ประเภท M1 N1 ที่  ขับเคลื่ อนโดยไฟฟ ้า : สารมลพิษ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะ
ขบัเคล่ือนโดยไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก. 2335-2558 และ ECE Regulation 
No.101, the 03 series of amendments

2. ท่อไอเสียรถยนต์ ตรวจสอบความหนาของวัสดุและระดับเสียง
ตามมาตรฐาน มอก. 340-2528

3. ท ่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ตรวจสอบความหนาของวัสดุ 
การเคลือบผิวและระดับเสียง มอก. 341-2543

4. มาตรวัดความเร็วสาหรับยานยนต์ และการติดตั้ง ตามมาตรฐาน 
มอก. 2308-2549 และ E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 39 
(Annex 3)

5. ยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ตามมาตรฐาน 
มอก. 2718-2558 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add 29/Rev.3 
Regulation No. 30

6. ยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ และส่วนพ่วง ตาม
มาตรฐาน มอก. 2719-2558 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add 
29/Rev.3 Regulation No. 54 

7. ยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถจักรยานยนต์ และโมเปด ตาม
มาตรฐาน มอก. 2720-2558 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add 
29/Rev.3 Regulation No. 75 

8. Tyres with regard to rolling sound emission and to adhesion 
on wet surfaces and/or to rolling resistance E/ECE/324 E/ECE/
TRANS/505 Rev.1/Add 29/Rev.3 Regulation No. 117

9. Trim Materials GMW 3235 Method B, January 2011 

Testing center – TAI provides inspection, testing and industrial 

product development for standard, capability and safety of automotive 

and auto parts product. Our services are standard testing by standard 

of TIS; including, compulsory standard and general standard, and testing 

for product development. These consist of 5 major test groups: test 

group for emission from vehicle, test group for mechanics, test group for 

environment and vibration, test group for dimension and calibration and 

test group for chemical.

In 2017, TAI has been accredited for 13 additional items from TISI. 

As a result, our testing lab receives the total accreditation for our 

competency in automotive and auto parts testing for 45 items. Some 

examples of our recent accreditation items are below:

1. Vehicle with internal combustion engine, hybrid and vehicle 

type M1 N1 with electric-driven: pollutant, carbon dioxide, consumption 

rate of fuel/electricity and driving distance of driven by electric power 

as standards of TIS 2335-2558 and ECE Regulation No.101, the 03 

series of amendments

2. Automobile exhaust muffler: the thickness of material and 

sound level as standard of TIS 340-2528

3. Motorcycle exhaust muffler: the thickness of material, coating 

and sound level as standard of TIS 341-2543

4. Speedometer and installation of automobile as standards of 

TIS 2308-2549 and E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 39 

(Annex 3)

5. Pneumatic tire for automobile and tow as standard of TIS 

2718-2558 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add 29/Rev.3 

Regulation No. 30

6. Pneumatic tire for commercial vehicle and tow as standard of 

TIS 2719-2558 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add 29/Rev.3 

Regulation No. 54

7. Pneumatic tire for motorcycle and moped as standard of TIS 

2720-2558 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add 29/Rev.3 

Regulation No. 75

8. Tyres with regard to rolling sound emission and to adhesion on 

wet surfaces and/or to rolling resistance E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 

Rev.1/Add 29/Rev.3 Regulation No. 117

9. Trim Materials GMW 3235 Method B, January 2011
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สถาบนัยานยนต์ ศนูย์ทดสอบยานยนต์ทีค่รบวงจร เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
บุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการทดสอบ รวมถึงหน่วยตรวจ
การท�าผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม พร้อมท�าหน้าทีเ่พือ่รับรองคณุภาพผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด โดยสามารถตรวจสอบ
รายการและรายละเอียดการขอรับบริการได้ท่ีให้บริการทดสอบ http://
www.thaiauto.or.th/2012/th/services/testingservice/default.asp 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-340-0710

TAI is the one stop service center of testing with the hi-end tech-

nology and operated by expert in testing as well as inspection body for 

accreditation the quality of product; according to the standard of TISI. 

For more information, please visit http://www.thaiauto.or.th/2012/th/

services/testingservice/default.asp or contact us at 02-340-0710.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559, นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. 
เปิดเผยว่า ขณะนี ้ สมอ.ลดเวลาการอนญุาตให้รวดเรว็ยิง่ขึน้เหลือเพียง 15 วัน 
เพือ่รองรบั พ.ร.บ. อ�านวยความสะดวกในการออกใบอนญุาตของทางราชการ 
ซึง่ สมอ. มพัีนธกิจในการออกใบอนญุาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานแก่ 
ผูท้�า ผูน้�าเข้า ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการออกใบอนญุาตให้รวดเร็วยิง่ขึน้
ตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิม่เติมว่า การพจิารณาปรับปรุงกระบวนการ
ออกใบอนุญาตของ สมอ. มปีระเดน็หลกัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถ่ายโอนงาน
ด้านการตรวจประเมินโรงงานให้ผู้ตรวจสอบการท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หน่วยตรวจ) หรือ Inspection Body (IB) โดย สมอ. จะถ่ายโอนการตรวจ
ประเมินโรงงาน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี IB ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ปัจจุบันมี IB 
14 หน่วยงานท่ี สมอ.ถ่ายโอนงานให้แต่ สมอ. ยังด�าเนินการด้วย เช่น 
สถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ สถาบันรับรองไอเอสโอ สถานบันยานยนต์ 
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เป็นต้น โดย สมอ. จะถ่ายโอนงาน100% ในวันท่ี 1 สิงหาคมนี้ โดยมี
มาตรฐานที่จะถ่ายโอนงานให้ IB 14แห่งจ�านวน 173 มอก. เป็นมาตรฐาน
บังคับจ�านวน 43 มอก. คิดเป็น 40%. ของงาน สมอ.

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการตรวจการท�าฯ ณ  สถาน
ประกอบการแทนสมอ.ได้ ซึ่งสถาบันยานยนต์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากสมอ.ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17020 สาขาการตรวจ
โรงงานเพ่ือการรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์ ขอบข่ายการตรวจกระบวนการผลติ 

ระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 
และทีเ่กีย่วข้อง และผลติภณัฑ์เหลก็ จากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.)

On July 12th, 2016, Mr. Tawat Polquamdee, Secretary-General, 

Thai Industrial Standards Institute (TISI) reveals that TISI has decreased 

the period of issuing license into only 15 days to conform the Licensing 

Facilitation Act, B.E. 2558 (2015). In this regard, the mission of TISI is to 

issue the license with certification to manufacturer or importer faster as 

the government’s policy, Ease of Doing Business. 

Mr. Polquamdee adds that the major change of this new improving 

process of issuing license is the transferring factory audit to Inspection 

Body (IB). The transferring will be performed, if there are 5 or more of 

IBs for that standard. At present, along with TISI’s operation, there are 

14 IBs that TISI has transferred  this; for example, Electrical and Electronics 

Institute (EEI), Management System Certification Institute (Thailand) 

(MSCI), Thailand Automotive Institute (TAI), SGS (Thailand) Co., Ltd., 

Thailand Textile Institute (TTI), etc. TISI will transfer 100% of this audit 

within August 1st, 2016. There are 173 standards and 43 compulsory 

standards that will be transferred to those 14 IBs. It is 40% of TISI’s operation. 

TAI is one of IB which is certified for ISO/IEC 17020 from National 

Accreditation Council (NAC) and is appointed by TISI. The task covers 

the factory audit for certify product quality by inspects production process, 

quality control system and assessment of inspection; including, the 

evaluation of automotive product and related, iron and steel products. 

TAI cooperates with TISI and attends the Seminar – 
The reduction process of issuing license
สถาบันยานยนต์ ร่วมลดขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาตของ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
หลังการชี้แจงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการอนุญาตขอ มอก. ให้เร็วขึ้น
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หนวยตรวจ สถาบันยานยนต
Inspection Body (IB) TAI

มาตรฐานการรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

คณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน (สรบ.)

ขั้นตอนการดำเนินการของหนวยตรวจสถาบันยานยนต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สาขาการตรวจโรงงานเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
ขอบขายการตรวจกระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ
และการตรวจประเมิน ผลิตภัณฑยานยนต และที่เกี่ยวของ
รวมถึงผลิตภัณฑเหล็ก

ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ
สถาบันยานยนต

•  ทบทวนคำขอ
•  จัดทำใบเสนอราคา 
   สงใหผูยื่นคำขอพิจารณาตอบรับ

ขั้นตอนที่ 3
ผูรับผิดชอบ

สถาบันยานยนต
• การเตรียมการกอนการตรวจประเมิน
  ทบทวนเอกสารประกอบคำขอ

ขั้นตอนที่ 4
ผูรับผิดชอบ

สถาบันยานยนต
• การตรวจประเมิน
  ระบบการควบคุมคุณภาพที่โรงงาน

ขั้นตอนที่ 5
ผูรับผิดชอบ

สถาบันยานยนต
• รายงานผลการตรวจประเมิน
  ระบบคุณภาพของโรงงาน

ขั้นตอนที่ 6
ผูรับผิดชอบ

ผูยื่นคำขอ
/ สมอ.

• สงรายงานผลการตรวจประเมิน
  ระบบคุณภาพของโรงงานใหกับ สมอ. / ลูกคา

ขั้นตอนที่ 7 ผูรับผิดชอบ
สมอ.

• ทบทวนความถูกตอง ครบถวนของสรุป
  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ
  ของโรรงงานและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
• การจัดทำใบอนุญาติและนำเสนอ
  กมอ. พิจารณา

ขั้นตอนที่ 8
ผูรับผิดชอบ

ผูยื่นคำขอ
• รับใบอนุญาต

กิจกรรม / กระบวนการ
• ยื่นคำขอโดยตรงกับหนวยตรวจ
  สถาบันยานยนต หรือ
• ยื่นคำขอตอ สมอ. รวมถึงเลือกหนวยตรวจ
  ที่ไดรับการแตงตั้งจาก สมอ. และเลือก
  สถาบันยานยนตเปนหนวยตรวจ

ISO/IEC 17020

ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ
ผูยื่นคำขอ

ชองทางใหม
ในการใหบริการ

มาตรฐานที่เกี่ยวของกับยานยนต ชิ้นสวนยานยนต และผลิตภัณฑเหล็ก
สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ หนวยตรวจประเมินสถาบันยานยนต

สำนักงานกลวยไมไท 02-7122414 ตอ 6801, 6601 คุณกำพลศักดิ์ คุณเกศสุด
Email: kessuda@thaiauto.or.th, Website: www.thaiauto.or.th

Inspection Body (IB) TAI

Accreditation by
Thai Industrial Standards Institute (TISI)

National Accreditation Council (NAC)

Steps of audit by
Thailand Automotive Institute (TAI)
as an Inspection Body (IB)

The factory audit for accreditation in production
process and quality control system inspection;
including, the evaluation of automotive,
iron and steel products.

Step 2 In charge of 
TAI

•  Review the application form
•  Prepare the quotation and
   submit to customer for consideration

Step 3 In charge of 
TAI

• Prepare for the assessment and
  review all enclosed documents

Step 4 In charge of 
TAI

• Inspect the quality control system
  at factory

Step 5 In charge of 
TAI

• Prepare the factory audit report

Step 6
In charge of 

Customer
/ TISI

• Submit the factory audit
  report to TISI/Customer

Step 7 In charge of 
TISI

• Review all items of the factory
  audit report and all related
  documents for correctness
• Prepare the license and
  present it to Industrial Product
  Standards Council (IPSC)

Step 8
In charge of 

Customer • Receive the license

Activity / Process

• Submit the application form to
  Audit & Assessment Division – TAI  or
• Submit the application form to TISI 
  and select TAI as your IB

ISO/IEC 17020

Step 1 In charge of 
Customer

New channel
for service

If you need further information, regarding to the standard related to automotive,  auto parts, 
iron and steel products, please contact Audit & Assessment Division – TAI at Kluaynamthai office; 

Tel. 02-7122414 ext. 6801 (Khun Khamphonsak) and 6601 (Khun Kessuda), 
E-mail: kessuda@thaiauto.or.th; Website: www.thaiauto.or.th

สถาบันยานยนต์มีข้ันตอนด�าเนินการทบทวนค�าขอที่ได้รับจาก
ลูกค้าโดยตรงหรือจากสมอ.และท�าการตรวจประเมินระบบคุณภาพของ
โรงงาน เก็บตัวอย่าง (ถ้ามี) และน�ามาท�าการทดสอบท่ีห้องปฎิบัติการ
ทดสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งจัดท�ารายงานประเมินผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ประเมิน
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ และสรุปรายงานเพื่อน�าเสนอ สมอ. พิจารณา
ออกใบอนุญาต โดยขอบข่ายงานตรวจประเมินมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ ชิน้ส่วนยานยนต์ และผลิตภณัฑ์เหลก็ สามารถสอบถามรายละเอยีด
ได้ท่ีหน่วยตรวจประเมิน สอบถามเพิ่มเติม สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
กล้วยน�้าไท 02-7122414

TAI’s procedure is to review the application submitted from TISI 

or directly from customer and provides the factory audit as well as 

collects the sample, if available, in order to test in our laboratory which 

is authorized by TISI. TAI also prepares the assessment report of quality 

control system and product testing before submitting to TISI for 

consideration and issuing the license. For further information, regarding 

to the standard related to automotive, auto parts and steel product 

evaluation, please, contact Audit & Assessment Division – TAI at 

02-7122414 Ext 6601, 6801. 
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Contact us:
TÜV Rheinland Thailand Ltd.

Global Technology Assessment Center Bangkok
Ladkrabang Industrial Estate

123/1, Floor 1-2, Soi Chalongkrung 31
Lamplatew, Ladkrabang,
Bangkok 10520 Thailand

Tel. +66 2 326 1333
Fax +66 2 326 1334-5

sales@tha.tuv.com,  www.tuv.co.th 

• Homologation of Motor Vehicle Components:

 - Type approval tests according to EC-directives / regulations and 
  UNECE-regulations, resulting in official EC- or UNECE-approvals, 
  e.g. lighting, glass, tire, mirror, brake, etc.

• Engineering Testing for Motor Vehicles and Their Components:

 - Physical & mechanical tests for interior & exterior material or components    
  according to OEM’s and international standards. 

 - Chemical test for material / components according to OEM’s standards, international  
  standards, regulations & directives     

• Workshop Services:

 - Audits of workshops according to OEM’s requirements
 - Workshop Testing (phantom testing) with prepared vehicles

• Obtain International Approvals
• Provide Homologation Expertise & Interpretations
• Provide Automotive Engineering Services

Wherever you need certification for vehicles 
and their components, TÜV Rheinland is there
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ปัจจุบันเทคนิคส�าหรับการวิเคราะห์
ตวัอย่างทีเ่ป็นของแขง็ได้พัฒนาขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
สามารถวเิคราะห์ของแขง็ต่างๆ เช่น โลหะ แก้ว 
และเซรามิกได้โดยไม่ท�าลายตัวอย่าง ทั้งยังลด
ปรมิาณการใช้สารเคมแีละกรดต่างๆ ในข้ันตอน
การเตรียมตัวอย่าง ลดเวลาในการทดสอบและ
วิเคราะห์ ส่งผลให้มลภาวะที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง

โกลวดิสชาร์จ (Glow Discharge, GD) 
ค้นพบครัง้แรกในปี ค.ศ.1852 โดย W.R. Grove 
ซ่ึงรายงานถึงแคโธดิคสปัตเทอริง (Cathodic 
Sputtering) ในโกลวดิสชาร์จเซลล์ ซึ่งเป็นการ
ปลดปล่อยอะตอมของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์
จากผวิของแคโธด ท�าให้มกีารคิดออกแบบเคร่ือง
สเปกโทรมเิตอร์ครัง้ใหญ่ จนปี ค.ศ. 1978 w. Grimm 
ได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตเครื่องมือโกลวดิสชาร์จ
ออพทิคอลอิมิสชั่นสเปกโทรมิเตอร์ (Glow 
Discharge - Optical Emission Spectrometer, 
GD-OES) เครือ่งแรกเพือ่จ�าหน่าย ซึง่เป็นทีน่ยิม
ส�าหรับอุตสาหกรรมโลหะและงานวิจัยเกี่ยวกับ
โลหะโดยเฉพาะ เทคนิคน้ีมศีกัยภาพสงูโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวิเคราะห์พื้นผิว

โกลวดิสชาร์จออพทิคอลอิมิสชั่นสเปก
โทรเมตร ี(Glow Discharge - Optical Emission 
Spectrometry, GD-OES) เป็นเทคนิคเพื่อหา

องค์ประกอบทางเคมีและหาความหนาของการ
เคลือบ การชุบหรือการสึกกร่อนได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�าและรวดเรว็ สามารถใช้ในการตรวจสอบ
ธาตุส่วนใหญ่ในตารางธาตุทั้งที่เป็นโลหะและ
ไม่เป็นโลหะ โดยหลักการท�างานของเคร่ือง
ค่อนข้างง่าย ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาค่อน
ข้างต�่า ท�าให้มีการศึกษาวิจัยเทคนิคนี้กับชนิด
ตวัอย่างต่างๆ มากมาย ทัง้ในการหาองค์ประกอบ
ทางเคมี หาพื้นผิว ความหนา/ลึก ผลการศึกษา
วิจัยท�าให้ ในปัจจุบันโกลวดิสชาร์จออพทิคอล 
อิมิสช่ันสเปกโทรสโคปี จึงเป็นที่เทคนิคที่ได้รับ
การยอม รับว ่ ามีประสิทธิภาพสู งส� าหรับ
การวิเคราะห์พื้นผิว

Nowadays, analysis technique for solid 

sample has been developed, continuously. 

It is able to analyze solid item such as metal, 

glass and ceramic without any damage to 

the sample. It also reduces the applying of 

chemical and acid; which cause pollution, 

during sample preparation as well as time 

consumption in testing and analysis.

Glow Discharge (GD) was discovered 

in 1852 by W.R. Grove who found Cathodic 

sputtering in GD cell. It is the discharge of 

atom from the element that needs analysis 

from the surface of cathode. As a result, 

there was the invention of spectrometer. 

Until 1978, W. Grimm collaborated with a 

company to produce the first Glow Discharge 

– Optical Emission Spectrometer (GD-OES) 

for sale. It has been used, widely, in metal 

industry and specific research in metal. This 

technique is high capability; especially, surface 

analysis. 

GD-OES is the technique to analyze 

the chemical in sample and thickness of 

coating, plating and erosion, precisely and 

fast. It can analyze most of element in the 

element charge both metal and non-metal. 

The operation is simple and needs low 

maintenance. Thus, it is applied with many 

types of sample and it is used to analyze 

chemical element and thickness/depth of 

sample. GD-OES is now the well-known 

technique as the high efficiency for surface 

analysis.

Testing Standards

Bulk Analysis and Quantitative Depth Profile: 
Iron, Steel and 
Aluminum Alloy
By Glow Discharge Optical Emission Spectrometry

การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและความหนาของชั้นโลหะ
iron, Steel และ Aluminum Alloy โดยเครื่องโกลวดิสชาร์จออพทิคอลอิมิสชั่นสเปกโทรเมตรี

By :

Ms. Supaporn Thongmang and

Ms. Rachakorn Phromvimuth

Chemists – General Testing Division
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หลักการท�างานของเครื่องโกลว  

ดิสชาร์จออพทิคอลอิมิสชันสเปกโทร

มิเตอร์

เครื่องโกลวดิสชาร์จออพทิคอลอิมิสชั่น
สเปกโทรมเิตอร์ ประกอบไปด้วยแหล่งก�าเนดิโกลว 
ดิสชาร์จออพทิคอลอิมิสชั่นสเปกโทรมิเตอร์
ท่ีเชื่อมต่อกับโฟโตมัลติไฟเออร์ (Photomulti-
pliers) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการอ่าน
สญัญาณ และคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการประมวลผล
รวมถึงการบันทึกข้อมูล

โกลวดิสชาร์จที่ใช้แก๊สความดันต�่า (Low 
pressure glow discharge) เป็นผลของปรากฏการณ์
การแตกตัว (breakdown phenomenon) 
ในสภาวะที่แก๊สถูกท�าให้แตกตัวเป็นไอออนและ
สามารถน�าไฟฟ้าได้ การแตกตวัของแก๊สประกอบด้วย
คูข่องไอออนบวกและอิเล็กตรอน (electron 
positive ion pairs) ท่ีสามารถเรียกว่า gaseous 
discharge หรือ conductive gas โดยโกลว 
ดิสชาร์จเซลล์สามารถสร้างอย่างง่ายโดยใช้
หลอดแก้วปลายปิดที่มีขั้วไฟฟ้า (electrode) 
ทั้งสองข้าง เมื่อท�าให้สภาพในหลอดแก้วเป็น
สูญญากาศ แล้วให้แก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอนที่
ความดันต�่าระดับมิลลิทอร์ไปจนถึงความดัน
บรรยากาศเข้าไป ให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว
ไฟฟ้าทัง้สองในระดบั 500-1200 โวลต์ จะท�าให้
เกดิพลาสมาภายในหลอดแก้ว ท�าให้หลอดแก้ว
มีแสงเปล่งออกมา เป็นที่มาของค�าว่า “glow” 

เมื่ออะตอมถูกขับออกจากตัวอย่างและผ่าน
กระบวนการชนต่างๆ จนเกิดการเปล่งแสงที่
เป็นสัญญาณ โดยสัญญาณเหล่านี้จะออกจาก
แหล่งก�าเนิด หรือ โกลวดิสชาร์จเซลล์ผ่าน
หน้าต่างและถูกแยกโดยเกรตติงเป็นความยาว 
คลื่นที่แตกต่างกันตามธาตุที่ถูกวิเคราะห์ แสงที่
ถูกแยกออกมาสามารถถูกวิเคราะห์ตามล�าดับ

โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์ส่วนประกอบทาง
เคมีแบบ Glow Discharge Optical Emission 
Spectrometer รุ ่น Profiler 2 เกิดจากการ
ท�างานที่ประสานกันอย่างดีระหว่าง RF Source 
(แหล่งก�าเนิดความถี่วิทยุ) และระบบแยกแสง

ลักษณะตัวอย่าง

สะอาด ไม่มีคราบน�้ามันหรือไขบนผิว 
ผวิเรยีบและสามารถท�าให้เกิดระบบสุญญากาศได้ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 5 มม. 
ความหนาระหว่าง 0.5 มม. ถึง 5.0 มม. ไม่จ�าเป็น
ต้องน�าไฟฟ้าได้ มีความเสถียรทางด้านอุณหภูมิ

The Operation of Glow 

Discharge Optical Emission 

Spectrometer

GD-OES consists of a GD-OES generator 

that connects to Photomultipliers; the electronic 

system for signal reading, and computer for 

data processing and recording.

Glow Discharge uses low pressure glow 

discharge which is the result of breakdown 

phenomenon in the condition that gas is broken 

down into ion and conductive. This fission of 

gas contains of electron positive ion pairs, as 

known as gaseous discharge or conductive 

gas. GD cell is easily form by using 2-closed 

end tube with electrode and vacuumed. The 

inert gas, such as argon with pressure as low 

as mTorr to atmospheric pressure, is released 

into the tube until the electric potential 

difference is between 500-1,200 voltages 

which causes plasma and illumination in the 

tube as the origination of “glow”. Once atom 

is released from the sample and goes through 

impact processes, there is illumination as the 

signal. This signal is from the source or GD 

cell through window and it is separated by 

grating with different wave lengths based on 

each type of element. The illumination will be 

analyzed, respectively.

The Glow Discharge Optical Emission 

Spectrometer: Model – Profiler 2 is operated from 

cohesion of RF Source and light separating 

system.

Features of the Sample

The features of sample must be clean, 

free of oil and smooth surface with ability of 

vacuumed, 5 mm. of diameter, 0.5-5.0 mm. 

of thickness. No need for conductance, yet 

stability in temperature.

Picture 2 The Assembly of Sample Part
and Tool for Analysis

Picture 3 Glow Discharge Optical Emission Spectrometer: 
Model - Profiler 2
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การเตรียมตัวอย่าง

หาส่วนประกอบทางเคมี (Bulk Analysis) ตัวอย่างควรมีการปรับผิว
ชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง เพื่อให้พื้นผิวตัวอย่างมีความเรียบอย่างสม�่าเสมอ

หาความหนา (Quantitative Depth Profile และ Semi - Quantitative 
Depth Profile) กรณีที่ผิวตัวอย่างมีผิวเรียบไม่จ�าเป็นต้องท�าการขัดผิว
ตัวอย่าง แต่ถ้าไม่เรียบ ไม่มีความระนาบ ควรขัดผิวชิ้นงานด้วยเครื่องขัด
และความละเอียดของกระดาษทรายอย่างน้อยตั้งแต่เบอร์ 220 ขึ้นไป

Sample Preparation

For Bulk Analysis, the sample should be smoothen with lathe.

If the surface of sample is not even, it should be smoothen 

with lathe or sand paper no. 220 and over for Quantitative Depth 

Profile and Semi - Quantitative Depth Profile.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่องโกลวดิสชาร์จออพทิ

คอลอิมิสชั่นสเปกโทรเมตรี

1. หาส่วนประกอบทางเคมี (Bulk Analysis)
2. หาความหนา (Quantitative Depth Profile และ Semi - 

Quantitative Depth Profile)

Quantitative Analysis by Glow Discharge Optical 

Emission Spectrometry

1. Bulk Analysis

2. Quantitative Depth Profile and Semi - Quantitative Depth Profile

Picture 4 The Operation of GD-OES
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การวเิคราะห์ส่วนองค์ประกอบทางเคมี

การวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีโดยใช้เครือ่งมอืโกลวดสิชาร์จ
ออพติคอลอิมิสชั่นสเปกโทรเมตรี สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับเทคนิค
ทางอิมิสชั่นอื่นๆ

ธาตุที่สนใจจะถูกวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการตอบสนองของ
ธาตุนั้นกับความเข้มของแสงจากสารมาตรฐาน การวเิคราะห์ท�าโดยการสร้าง
กราฟมาตรฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของธาตุนั้นที่มา

จากแสงมาตรฐาน

การวิเคราะห์หาความหนา

การวิเคราะห์หาความหนาเกิดจากการเข้าชนของอาร์กอนที่ผิว
ตัวอย่าง มีผลท�าให้อะตอมของธาตุหลุดที่เป็นส่วนประกอบในตัวอย่าง
หลุดออกมาจากผิว กระบวนการนี้จะเกิดในระดับอะตอม ซึ่งสามารถมอง
ว่าเมือ่อะตอมหลดุออกจากผิว (sputtering) อะตอมในชัน้ของอะตอมหน่ึงๆ 
จะถูกขับออกมาแบบช้ันต่อช้ัน (layer-by-layer) การวิเคราะห์ท่ีทุกๆ
หน่วยความถีข่องเวลาทีใ่ช้ในการบันทกึข้อมูลเช่นทกุ 1 วนิาที ท�าให้สามารถ
วิเคราะห์ปริมาณความหนาได้

Bulk Analysis

Bulk analysis by using GD-OES is able to analyze for chemical 

in the sample as same as other emission techniques.

To compare the effect of an element with illumination intensity 

of based element, it can be done by plotting a graph that shows the 

relation between illumination intensity of that element with based 

elements’.

Quantitation Depth Profiles

Quantitation Depth Profiles is caused from the impact of argon 

on the surface of sample. As a consequence, the atom of element 

which is a part of the sample frees from the surface. This process 

occurs in atom level. After sputtering, atom in each level will be 

discharged layer-by-layer. The analysis in every unit of time that is 

recorded such as every 1 second will reveal the quantitation depth. 

Picture 5 The Sample Before and After Bulk Analysis and Quantitation Depth Profiles

Picture 5 The Sample Before and After Bulk Analysis and Quantitation 

Depth Profiles
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การรายงานผล

ในการทดสอบส่วนประกอบทางเคมีจะรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์
ของธาตุที่พบในตัวอย่างทั้งหมด เช่นเดียวกับการทดสอบหาความหนาจะ
มีการแสดงผลของธาตุที่พบในแต่ละชั้นเป็นเปอร์เซ็นต์

The Report

The bulk analysis will report the result in percentage of all elements 

in sample. For quantitative depth profile, all found elements in each 

layer will be shown in percentage, as well.

อ้างอิงข้อมูล :

Reference: 

- http://www.horiba.com/

- http://www.iselthailand.com/ 

- บทความ ดร.วันดี ลือสายวงศ์

  Article by Ph.D. Wandee Luesaivong

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0038-223X2015001000013

Fe 92%

6% Cr

40% Cr
Zero, Si, Al

1% Others 3% Others

Al 58%

Picture 6 The Sample of Results from Bulk Analysis and Quantitation Depth Profiles

Picture 7 Analyzable Elements
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นาฬิกาชีวิตของบรรดาคนในอุตสาหกรรมมักจะ 
หมนุซ�า้ๆ อยูต่ลอดเวลา เริม่จากการตืน่นอน
ตั้งแต่เช้าตรู่ เดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ไปจนถึงสถานที่ท�างานและกลับมาอีกครั้งก็ค�่ามืด เวลาส่วนใหญ่ก็หมดไป
กบัการท�างาน การอยูกั่บเพือ่นร่วมงาน การได้ช่วยกนัคิด ช่วยกันแก้ปัญหา 
ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ท�าให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
มีความชื่นชอบและพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้นอย่างมาก

การด�าเนินชวิีตเช่นนีว้นัแล้ววนัเล่าผ่านพ้นไป ความต้องการของชวีติ
เริม่เปลีย่นไปเรือ่ยตามวนัเวลาทีผ่่านไป จากความต้องการใน สิง่ทีเ่ป็นพ้ืนฐาน
เบื้องต้น ก็ขยับขึ้นเป็นความปลอดภัย ความมั่นคง และเพิ่มขึ้นไปเป็นการ
ได้รบัการยนิยอมให้อยู่ร่วมกบัสงัคมกลุม่คน และจะดขีึน้ถ้าได้รับการยอมรบั
และกล่าวถึงในผลของความส�าเร็จ สุดท้ายคือ ความส�าเร็จในชีวิต ตามที่
มาสโลว์ ได้เขียนไว้เป็นบันใด 5 ขั้น แต่สุดท้ายสิ่งที่หลายคนกล่าวมานั้น
อาจไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นความต้องการท่ีแท้จริง แล้วสิง่ทีเ่ป็นความต้องการทีแ่ท้จรงิ
คืออะไร ความส�าเร็จในความสุข คือสิ่งที่ต้องการ มันเป็นความต้องการ 
ที่นอกเหนือไปจากเงินที่เป็นค่าจ้าง หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่เป็นเงิน

Biological 
clock of one in industry 

has cycled round-the-clock 

from waking up in the 

morning, commuting to work and going back home. We spend most of 

the time to work with colleague for brainstorming, solving problem and 

creating in order to produce product which will please and satisfy the 

customer.

As time passes by, the one’s need has been changed from the 

fundamental to safety, security and feeling a sense of belonging and 

acceptance among social groups. Additionally, if one is accepted and 

his achievement is mentioned, this will be his accomplishment, as stated 

in Maslow’s Hierarchy of Needs. Nevertheless, this may not what one 

really needs, so what it is. The accomplishment in happiness is what one 

wants. It is over and above salary or fringe benefit in figure.

By:

Mr. Sekpornsawan Boonpetch

Freelance

Business Development & Human Resources

Development Advisor

Malaipetch Co., Ltd.

Train the Trainer

Creating the happiness
of industry’s worker
การสร้างความสุข
ของคนท�างานในอุตสาหกรรม
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• ท�าอย่างไรจึงจะท�างานได้
อย่างมีความสุข?
• ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้รับ
เงินเดือนอย่างมีความสุข?
• และเมื่อถามว่าอะไร  
เป็นเหตุที่ท�าให้ไม่เป็นสุข?

1. การไม่ได้อยู่กับสิง่ท่ีรกั เป็นทกุข์ หรือไม่สขุ
2. การอยูก่บัสิง่ทีไ่ม่รกั เป็นทกุข์ หรอืไม่สขุ

เราจะมาพิจารณาใน 2 หัวข้อนี้ดูก่อน 
ว่างานที่เราท�าอยู่ในทุกวันนี้ เราเลือกได้และ
เป็นอย่างที่เราต้องการหรือไม่ หากเลือกไม่ได้ 
ไม่ใช่ส่ิงที่ต้อง ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น แน่นอน 
ไม่มีความสุข หรือ เราเลือกมันเพราะมันไม่มี
ตัวเลือกที่ดีกว่านี้ มันจึงยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ 
จึงไม่มีความสุข หรือ เราเลือกมันและเป็นสิ่ง
ท่ีเราต้องการแต่มนักยั็งไม่ไปถึงจุดทีเ่ราต้องการ 
มันจึงยังไม่มีความสุข

แล้วในฐานะที่เป็นคนท�างานและใช้ชีวิต
อยู่ในอุตสาหกรรมเราจะด�าเนินการอย่างไรเพื่อ
ให้พ้นจากทุกข์ หรือการพ้นจากความไม่เป็นสุข
ในช่วงท่ีเรายงัใช้ชวีติส่วนใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรม 
“ถงึแม้ไม่ได้ท�างานท่ีเรารกั แต่เราควรรักในงาน 

ที่เราท�า” ก็จะท�าให้ใจเราพอมีความสุขขึ้นบ้าง 
แต่ก็ยังมีวิธี หรือปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการ 
ที่สามารถช่วยให้เกิดความส�าเร็จในงานและมี
ความสุขได้อีก

เถ ้าแก ่ในยุคอดีตเคยกล ่าวว ่า ผู ้จะ
ประสบความส�าเร็จ ในการท�างาน จะต้อง
ประกอบไปด้วย “ความขยัน ความประหยัด 
ความซื่อสัตย์ และความอดทน”

พอน�ามาวิเคราะห์และพิจารณาดูก็ท�าให้
พบว่า ค�ากล่าวข้างต้นนี้ไปพ้องกับ Q 3 ตัว คือ 
Intelligence Quotient (IQ), Adversity Quotient 
(AQ), และ Emotional Quotient (EQ) QUOTIENT 
ทัง้ 3 ตวันีจ้ะสามารถท�าให้เกิดความสุขได้อย่างไร

• How do you find   
happiness at work?
• How does salary buy 
happiness?
• And what is the cause 
of this unhappiness?

1. Apart from what you love: miserable 

or unhappy

2. Live with what you do not love: 

miserable or unhappy

From those 2 above subjects, we 

consider our work if it is what we can 

choose and what we want. If we are unable 

to choose and it is not what we want or we 

choose it because there is no other better 

choice; of course, we are not happy. Besides, 

if it is what we choose and it has not reached 

what we want, we are also unhappy.

Thus, as we work and live in industry, 

what we should do to free from this misery 

or unhappiness while we still spend most of 

our life in industry. “Though we do not work 

for what we love, we should love what we 

do”, this will cheer you up. However, there 

are other methods or factors that assist you 

to the achievement and be happy again.

As the elder say, the working achievement 

consists of “diligence, frugality, honesty and 

fortitude”

From that statement, it meets the Q 3: 

Intelligence Quotient (IQ), Adversity Quotient 

(AQ) and Emotional Quotient (EQ). How do 

these 3 quotients cause you happiness?

42



Intelligence Quotient เกิดจาก
พันธุกรรม 50% และเกิดจากสภาพแวดล้อม 
การเลี้ยงดูอีก 50% เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าเรา
จะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรม 
(Born to be) แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นบคุลากรทีด่ขีองอตุสาหกรรมได้ (Build to be) 
การพัฒนาตนเองให ้รู ้ ในสิ่ งที่ตนเองท�าอยู ่ 
ตามต�าแหน่ง ตามลักษณะงาน อย่างถ่องแท้ 
อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เป็นการเพิ่ม IQ ให้กับตนเอง 
เมื่อได้ฝึกฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ ช�านาญ
งานดี มีทักษะ (SKILL) ในการท�างานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างสม�่าเสมอ และเป็นงานที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด สร้างองค์
ความรู ้ในงาน (KNOWLEDGE) ให้เกิดขึ้น 
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ ้มค่าที่สุด 
ย่อมได้รบัค�าชม และความส�าเรจ็ในอาชพีการงาน
ย ่อมปรากฏมาให ้ เห็นในระยะเวลาอันสั้น 
ท�างานด้วยความสบายใจนี้ก็ เป ็นความสุข 
เป็นการรับค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีความสุข

Adversity Quotient ความฉลาดใน
การแก้ไขปัญหา คือ มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายาม 
เอาชนะอุปสรรคความยากล�าบากด้วยตัวเอง 
ไม่ย่อท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 

ไม่ใช่เรือ่งทีต้่องจ�านน ปัญหาบางอย่างแก้ไขได้ง่าย
ก็ใช้เวลาไม่นาน บางปัญหาที่ซับซ้อนอาจต้อง
ใช้เวลาและขัน้ตอนทีแ่ยบยลในการแก้ไข การอดทน 
พยายามรอวันส�าเรจ็ จงึเป็นอกีส่ิงหนึง่ทีบุ่คลากร
ในอุตสาหกรรมพึงมี ดังค�าที่กล่าวว่า “ปัญหา
ไม่มา ปัญญาไม่เกิด” จงมีความเพียรพยายาม
ดั่งนักปีนเขาที่จะมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง เพื่อจะได้พบเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมัน
เป็นความสวยงามตื่นตาตื่นใจ ฉะนั้นจงเป็น
บคุคลทีส่ามารถให้ก�าลังใจตนเองให้ได้ อย่าเฝ้ารอ
ให้คนอื่นมาให้ก�าลังใจ จงเป็นบุคคลที่กระตุ้น
ตนเองได้ สร้างขวัญและก�าลังใจให้ตนเองได้ 
เพื่อการก้าวไปข้างหน้า ไม่ย่อท้อหรือถอยให้กับ
ปัญหา เพราะเมื่อท่านสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว
ความภาคภูมิใจย่อมบังเกิด ต่อไปก็จะไม่กลัว
ต่อปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา 
เมื่อแก้ไขได้ทุกปัญหาจนหมด ก็กลับมาป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาเกิด เมื่อท�างานอย่างไร้ปัญหา 
ความสุขก็ย่อมบังเกิด เป็นการกระท�าที่ท�าแล้ว
ได้ท้ังความส�าเร็จ ความภาคภูมใิจ และความสุข

Emotional Quotient ความฉลาด
ทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรบัรู ้เข้าใจ
อารมณ์ตนเองและผูอ้ืน่ สามารถควบคุม อารมณ์
และยับย้ังชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่าง
เหมาะสม รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา รูจ้กัรอคอย 
รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
และ มองโลกในแง่ดี เรียกว่าเป็นคนเข้าใจโลก 
ย่อมท�างานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี สร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น�า 
รู้จักคิด รู้จักท�า รู้จักเก็บรู้จักใช้และสร้างสรรค์ 
เป็นที่รักใคร่ของเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้า 
เรียกว่ามีบารมีพอสมควรถ้าเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็น
บคุคลทีท่�างานก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน ช่วยกัน
ขับเคลื่อนองค์กร ย่อมเกิดความสุขทุกขณะใน
การท�างาน

จะเห็นได้ว่าท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถ
พัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต
การท�างานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน และได้ความสุข
มาด้วยพร้อมกับส่ิงอืน่ เช่น ความเจรญิก้าวหน้า
ในงานทีต่นเองท�าอยู ่อนัจะท�าให้เกดิการท�างาน
อย่างมีความสุข และยังจะท�าให้สามารถส่ง
ความสุขไปถึงบ้าน ถึงครอบครัวด้วย

ครอบครัวเป็นสุข สุขภาพจิตดี สมอง
สดใส การงานดี ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ ผลผลิต
เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรแขง็แกร่งแข่งขนัได้ 
ตัวเองอยู่รอดได้ ความสุขบังเกิด

หวังว ่าบุคลากรในอุตสาหกรรมจะมี
ความสุข ในการท�างาน ความสุขในการใช้ชีวิต 
สร้างความสุขในครอบครัวและสังคม

Intelligence Quotient (IQ) is from 

heredity for 50% and the other 50% are 

from environment and upbringing. Although 

we were not born to be as the people in 

industry, self-improvement (Build to be); 

according to position and job type, will 

increase our IQ. After practicing until you are 

skillful, you will able to reach and accomplish 

your working target. You will produce quality 

work as the standard and retrieve knowledge 

as well as ability to use tool, worthily. These bring 

you compliment and career accomplishment 

in the short period of time. You will work and 

receive revenue, happily.

Adversity Quotient (AQ) is the 

intelligence of problem solving. One with this 

is flexible for facing problem and able to handle 

it well. He will try to overcome the obstacle 

by himself. He will not give up and considers 

it as the challenge. Some problems can be 

solved, easily, while some are complicated 

and need time. Thus, patience and endeavor 

are all needed for people in industry; “No 

problem, No wisdom”. Be endeavored as the 

climber who strives forward to see what others 

have not seen; the beauty and excitement. 

Hence, you should not wait for others to 

embolden you, but yourself. You need to 

motivate and encourage yourself to move 

forward and be indomitable to the problem. 

If you are able to overcome it, you feel proud 

and will never fear to any problem or obstacle. 

After that problem is solved, you will able to 

prevent it to occur. Once, there is no more 

problem, you will work, happily. These provide 

you accomplishment, pride and happiness, 

eventually.

Emotional Quotient (EQ) is emotional 

intelligence. It is ability to perceive and understand 

both other and own emotions. It is also able 

to restrain and show emotion, properly. It is 

patient and knows discipline. It is cheerful 

and optimistic, as well. One with this quotient 

will work well and have interpersonal relation 

with colleague. He brings harmony in group 

and be the leader who has thought, creativity 

and ability of implementation. He is beloved 

of colleague and superior. He will be the one 

who drives organization. If you were this person, 

you will happy every time you work.

From above, these can be applied for 

self-development and work accomplishment 

which lead to money and happiness along 

with others such as career advancement 

that delivers happiness in working and family.

Happy family, sanity, clear mind, good 

job, quality product, production achievement, 

organization with competitiveness and our 

survival, these will cause you happiness.

I wish everyone in industry would be 

happy with their work and living as well as 

deliver their happiness to family and society.
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ส�าหรับ
การซื้อรถมือสอง คุณจะต้องมีการศึกษาก่อนในเบื้องต้น หรือพอมีความรู้มา
บ้างที่ จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของรถมือสองคัน
นั้นๆ ได้ และเพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกจากเต็นท์รถที่ไม่มีคุณภาพ แต่
ก็ยังมีเต็นท์รถมืสองที่ดีมีคุณภาพอีกไม่น้อยที่ไม่หลอกหลวงผู้บริโภค

To 
buy a used car, you should have some knowledge on hand which is useful for you to inspect the car you 

have eye on and avoid deceit from some tricky sellers, though there still have trustful sellers out there.

How to buy
a used car?
ถ้าคิดจะซื้อรถมือสอง ควรมีวิธีดูอะไรบ้าง
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6 วิธีการเลือกซ้ือรถมือสองให้คุ้มค่ากับเงินต้อง
พิจารณาอะไรบ้าง…

1. ดูอายุหรือปีของรถ : สังเกตง่ายๆ โดยดูจากอายุของรถถ้า
เป็นรถปีใหม่ๆ กจ็ะผ่านการขบัหรอืระยะของไมล์ยงัน้อย และสภาพรถยังใหม่
ไม่มกีารช�ารดุมาก แต่ถ้าเป็นรุ่นปีเก่า อาจดจูากเคร่ืองยนต์ว่ามสีภาพทีด่อียู่ 
และดูว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมาหรือไม่

2. สภาพตวัถงัของรถ : จะซ่อมอะไรกต็ามกซ่็อมได้ แต่ถ้าจะซ่อม
ตัวถังกลับมาสวยเหมือนเดิมคงจะยากน่าดู เราจึงต้องมองให้ทะลุไปถึง
ตวัถังของรถเคยผ่านการชนมาแล้วหรือยงั โดยสามารถท�าการตรวจทานรถ
รอบๆ คัน และสัมผัสรถดูว่าช่องไฟ หรือชิ้นส่วนตัวถังมีระยะห่างที่ปกติ
หรือไม่ และต้องไม่มีรอยตามจุดต่างๆ

3. เชค็ส่วนของตะเขบ็ : ควรตรวจสอบรอยจากตะเขบ็ตัวถังของรถ
รุน่เดยีวกับรถท่ีมาจากโรงงาน โดยต้องมคีวามรูใ้นการเปรยีบเทยีบพอสมควร 
เช่น ไปดรูถรุน่เดยีวกนัในศนูย์แล้วกลบัมาดวู่ารอยส่วนต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั
หรือไม่

6 things you need to check before buying 
a used car

1. Year of bought or made: For the quite new used car, it is 

indicated from the driving distance or mileage and the condition of that 

car. However, for the old car, the engine condition will indicate if this car 

is worth to buy. You also need to check if it has been involved with any 

accident.

2. Body condition: It is difficult to repair car body as same as 

the original condition. Thus, you have to check if it has been in any accident. 

You have to inspect it; thoroughly. All gaps between each part must not 

larger than normal and there must not have any mark.

3. Check all seams: Additionally, all seams also need to be 

checked, if they are normal. Thus, if you have this data, it will help you 

to compare these seams. You can gather this data from any showroom 

nears you for the car with same model.
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4. ดูว่ารถมีการระบบต่างๆ ติดตั้ง
เพิ่มเติมอื่นๆ : ซึ่งถ้ารถมีการติดตั้งระบบอื่นๆ 
ก็ต้องดูเพิ่มว่ามีการตัดต่อสายไฟท่ีดีหรือไม่ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟของรถยนต์คัน
ดังกล่าวได้ เช่น ระบบเครื่องเสียง ระบบกัน
ขโมยรถ เป็นต้น ซึ่งถ้ารถคันนั้นมีการติดตั้ง
ระบบต่างๆ มากเกินไปก็ควรเลี่ยงไว้ก่อน

5. เลือกสภาพรถเดิม : ความเป็นจริง
รถสภาพเดิมๆ น่ีแหละท่ีจะดูง่ายสุด ส�าหรับ
ตลาดรถมอืสอง เพราะไม่มกีารปรบัแต่ง ดดัแปลง
รถหรือตกแต่งจนมากเกินไป จะช่วยให้มอง
ด้วยตาเปล่าง่ายที่สุด เช่น การใช้ยางขนาดเดิม 
ซึ่งจะท�าให้รู ้ได้ว่าไม่ได้ปรับช่วงล่างมากจน
ผิดเพี้ยนไป เป็นต้น และถ้าจะเลือกรถมือสอง
ที่มีสภาพสมบูรณ์ ควรที่จะเลือกรถแบบดั้งเดิม
ที่ไม่มีการดัดแปลงจะดีที่สุด

6 . เลื อกรถมือสองที่ ผ ่ านการ
ตรวจสอบสภาพรถแล้ว : ในปัจจุบันมีศูนย์
รับตรวจสอบสภาพรถมือสอง เปิดบริการ เพื่อ
เป็นหน่ึงทางเลือกส�าหรับผู้ท่ีไม่มีคววามรู้ความ
ช�านาญในด้านนี ้โดยศูนย์บรกิารเหล่าน้ี สามารถ
ตรวจสภาพรถที่ท่านต้องการได้ว่า รถมือสอง
คันนี้มีสภาพดีจริงหรือไม่ เครื่องยนต์มีปัญหา
อะไรไหม ไม่มีการดัดแปลงรถ และที่ส�าคัญ
เป็นรถทีม่ทีะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย เม่ือผ่าน
การตรวจสอบแล้วจะได้ใบรับรอง ที่สามารถ
จะเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจแน่นอน

เมื่อคุณซื้อรถมือสองมาแล้วจะท�าให้
มั่นใจได้ว่ารถมือสองท่ีซื้อมาใช้งานคุ้มค่ากับ
จ�านวนเงนิทีเ่สยีไปน้ัน คณุควรดแูลรักษารถทีซ้ื่อมา
ให้ดีเป็นพิเศษ จะสามารถใช้งานรถได้ในระยะ

ยาวขึ้น แค่รถไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจให้ซ่อม
บ่อยๆ เสยีเงนิบ่อยๆ ก็โอเคส�าหรับรถมอืสองแล้ว

นี่เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับการเลือก
ดูรถมือสองก่อนที่ตัดสินใจซื้อ โดยผู้ที่คิดจะซื้อ
ต้องมีความรอบครอบ มคีวามรู้และประสบการณ์
ในระดับหนึ่ง เพราะคนที่อยู่ในวงการนี้เองกว่า
จะมีความช�านาญก็ต้องอาศัยระยะเวลาศึกษา
จากสภาพรถมอืสองของจริง แต่ท่านกม็ทีางเลอืก
อีกทางด้วยบริการศูนย์รับตรวจสอบสภาพรถ
มือสอง สามารถท�าให้ได้รับความสะดวกสบาย
และสามารถเลือกรถมอืสองได้อย่างมัน่ใจมากขึน้

ขอบคณุข้อมูลจาก :
ศนูย์บริการซ่อมบ�ารงุรถ Trusteecar Inspection
www.trusteecar.com

4. Additional system installation: 
If there is any additional system installation in 

this car, you must check if electric wiring is 

correct and in good condition because this 

can impact to electric system of the car; for 

example, audio system, alarm system, etc. If 

that car has overmuch system installation, 

you should avoid buying it. 

5. Select original condition: The car 

with original condition and without or less 

modification is easy for inspection; for example, 

i f  th is ca r uses the same t i re s ize as 

pre-installations’, this means there is no over 

modification that distorts suspension. To buy 

a used car, you should select the one with good 

condition and no modification.

6. Choose the certified used car: 
Nowadays, there are many inspection service 

centers to inspect the condition of used car. 

This is a choice for buyer who is not an expert. 

They are able to check the condition of your 

car and engine. They can check if this car has 

been modified or registered. You will receive 

a certification after the inspection is completed 

and passed. This will be the data for your 

decision making whether to buy this car or not.

After buying your used car, the good 

maintenance is required to prolong its useful 

life and avoid unnecessary cost. Thus, this 

used car will worth for what you pay.

This is only preliminary information for 

buying a used car. The buyer needs to consider, 

wisely, and has some knowledge, as well. The 

expert takes times to have such experience 

and learn from the real used car. At present, 

it is convenience because there are many 

inspection service centers for you to choose 

and get your car inspected.

Thanks from :

Trusteecar Inspection

www.trusteecar.com
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สถาบนัยานยนต์ ร่วมกบั รีด้ เทรดเดก็ซ์ และ สมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย จัดงานสัมมนายานยนต์นานาชาติ Automotive 
Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub” 
เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชมุไบเทค ซึง่จัดข้ึนเป็นคร้ังที ่4 เพือ่เป็นเวทนี�าเสนอ

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ ความรู้ด้าน
การวจิยั การพัฒนาในอตุสาหกรรมยานยนต์ และแนวทางการพัฒนามาตรฐาน
และการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ จากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรชั้นน�า ผู้น�าธุรกิจ 
ในอตุสาหกรรมยานยนต์จากทัว่ภมูภิาค ทัง้จากภาครฐัและเอกชน โดยในคร้ังนี้
ได้รบัเกยีรตจิาก นายพเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นายชิโร่ ซาโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย 
และ นายอุดม วงศ์ววิฒัน์ไชย รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ในพธิเีปิด และปาฐากถาพเิศษ พร้อมด้วยผูเ้ชีย่วชาญด้านนวตักรรม เทคโนโลยี
ยานยนต์ ค่ายรถยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องรวมเสวนา

T
hailand Automotive Institute (TAI) collaborated with Reed 

Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand 

(EVAT) to organize Automotive Summit 2016 “Pathway to 

Global Green Automotive Hub”, which was held during June 

22nd - 23rd, 2016 at Bitec; the 4th year of this event, in order 

to present and exchange knowledge of automotive innovation technology, 

research, automotive industry development and model of standard and 

auto parts testing development from expert, engineer, leading operator 

in automotive industry throughout region; both of government and private 

sectors. In this regard, Mr. Pichet Durongkaveroj, Minister of Science 

and Technology, H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador of Japan to 

Thailand, and Mr. Udom Wongviwatchai, Deputy Permanent Secretary 

of Ministry of Industry, presided over the event and delivered special 

keynotes. Additionally, specialists in automotive innovation technology, 

car maker and other relevant product operator participated in the panel 

discussion.

Automotive 
Summit 2016

“Pathway
to Global Green
Automotive Hub”

By Ms. Apinuch Buranadilok 
Researcher – Thailand Automotive Institute (TAI)
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของเอเชีย การเติบโตของอุตสาหกรรม
ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามานานกว่า 
50 ปี จนเป็น "ศูนย์กลางยานยนต์แห่งเอเชีย" 
และประเทศไทยยังถูกจัดอันดับในด้านฐาน
การผลิตรถยนต์ 1 ใน 10 ของโลก มีรถกระบะ 1 ตัน 
อีโคคาร์ และรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงเป็น
โปรดักส์แชมป์เปี้ยน และสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับประเทศเกือบ 3 แสนล้านบาทต่อปี 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องปรับตัวเข้าสู ่
สภาวะการแข่งขันของ Global Supply Chain 
ในระดับโลกที่เป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่เป็นเพียง
การเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญของโลกเท่านั้น 
หากแต่ต้องมุ ่งพัฒนาในเรื่องการท�าวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับแนวโน้มทาง
เทคโนโลยยีานยนต์ในอนาคต และในขณะเดยีวกนั
ต้องค�านึงถึงเรือ่งการประหยดัพลงังาน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานความปลอดภัย
ไปพร้อมกันด้วย เมื่อมองจากทิศทางในปัจจุบัน 
รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็น
เทคโนโลยีท่ีก�าลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก 
เป็นเทคโนโลยีหลักที่จะใช้ในด้านการขนส่งใน

อนาคต ซึ่งมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ งการลดผลกระทบต ่อ ส่ิงแวดล ้อม 
ลดปริมาณการปล่อยมลพษิหรอืการปล่อยไอเสยี
จากรถยนต์ที่ขับในท้องถนนให้เป็นศูนย์ ช่วยให้
อากาศในท้องถนนดีขึ้น

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ โดยส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
รวมท้ังรฐับาลยงัได้ก�าหนดให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยมีโครงการน�าร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา
ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า และการผลักดันให้มีการ
จัดท�าแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ประสบความส�าเร็จ

Thailand is the hub of automotive 

industry in Asia that has been changed and 

developed for over 50 years until we become 

the “Automotive Hub of Asia”. Thailand is the 

top ten of automotive manufacturing base in 

the world. We have 1 ton pick-up truck, Eco 

car and motorcycle with high quality as our 

product champion which create value added 

for a lmost 300 b i l l ion baht per yea r . 

Nevertheless, Thai automotive industry needs 

change and must be ready for the competition 

in Global Supply Chain which is not only to 

compete for the world automotive manufacturing 

base but also to enhance the R&D of product; 

according to the future trend of automotive 

techno logy, whi le the fue l  economy, 

environmentally-friendly and safety standard 

are concerned, as well. Due to the present 

and future trend of automotive industry, 

electric vehicle technology is popularized, 

worldwide. It will be the key technology for 

transportation in the future which delivers 

advantages; especially, zero emission.

The government has policies to promote 

automotive industry by supporting Thailand 

as the hub of electric vehicle production. The 

government also sets electric vehicle industry 

as the top ten target industries. There are a 

pilot project and the budget to support R&D of 

electric vehicle along with urging the preparation 

of R&D plan which will drive the success of 

electric vehicle industry development.
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รวมถึงยังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบ
คลสัเตอร์ คอืการรวมกลุม่ของธุรกจิและสถาบนั
ทีเ่กีย่วข้องท่ีด�าเนินกิจกรรมอยู่ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงกนั 
โดยมีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและ
กันอย่างครบวงจร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
เพือ่พฒันาความเข้มแขง็ของห่วงโซ่มูลค่า เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และ
ช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
ตลอดจนสร้างโอกาสทางธรุกจิให้กบัผูป้ระกอบการ 
SMEs ในระยะแรก รัฐบาลได้ก�าหนดคลัสเตอร์
เป้าหมายใน 2 รูปแบบ คือ Super Cluster และ 
คลัสเตอร์เป้าหมายอ่ืนๆ Super Cluster เป็น
คลัสเตอร์ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตัวอย่างเช่น 
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งอยู่ในโซน 7 
จงัหวดั ได้แก่ พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ีชลบรุี 
ระยอง ฉะเชงิเทรา ปราจีนบุร ีนครราชสมีา ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์
ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนรถยนต์ และ
เครื่องยนต์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง, ระบบความ
ปลอดภัยและระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ, 
อปุกรณ์ส�าหรบั ไฮบรดิ, EV, รถยนต์ PHEV ชิน้ส่วน
ฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง เกียร์ ระบบเครื่องยนต์ และ
ยางรถยนต์ เป็นต้น

ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบ 
ได้แก่รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการ
ลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมทีม่อียูแ่ล้วในประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการ
ลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง แต่อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่เพียง
พอที่จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต
ได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา 
S-curve ในรูปแบบท่ี 2 คือ New S-curve 
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ
เทคโนโลย ี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรม
อนาคตเหล่านี้จะเป ็นกลไกที่ส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 
ของประเทศ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต โดยก�าหนดให้มีการพัฒนาและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่ง
แนวทางการพัฒนายานยนต์ของค่ายรถยนต์
ทุกค่าย สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
เป็นอย่างมาก และสามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

Moreover, the government also realizes 

the significance of economic development in 

cluster; the geographic concentration of 

interconnected businesses and institutes. 

There are collaboration and support to develop 

the strength of value chain, enhancement of 

Thai investment and dispersing revenue to region 

as well as building the business opportunity to 

SMEs operator. Initially, the government 

categorizes target cluster into 2 types: 

1. Super Cluster and 2. Others. Super Cluster 

is industry that uses hi-end technology or future 

industry; for example, the cluster of automotive 

and auto parts which is located at 7 provinces: 

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Pathum Thani, 

Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachinburi 

and Nakhon Ratchasima.The industry that 

uses hi-end technology is such as big bike, 

auto parts, engine with advanced technology, 

safety system, efficient energy system, 

equipment for hybrid/EV/PHEV, fuel injection 

part, transmission, engine system and tire.

Thailand is able to drive the economic 

growth (S-curve) into 2 types: 1. Fist S-curve and 

2. New S-curve. The First S-curve is the 

investment of existing industry in Thailand 

to increase utilization of facility in production. 

This investment will support the economic 

growth in short and medium terms. However, 

this group of industry is inadequate to expand 

Thai economy, considerably; therefore, the 

development of New S-curve is needed. The 

New S-curve is the investment in new industry 

to enhance product and technology. This new 

or future industry will be the key (New Growth 

Engines) to drive Thai economy which allocates 

the development and supporting for new 

automotive industry. In this regard, the 

automotive development model of each car 

maker conforms to the government’s policy 

and can be developed; concurrently, in order 

to generate benefits, undoubtedly.

Automotive Summit 2016
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Automotive Summit 2016
ทั้งนี้ ในมุมมองของผู ้ผลิตรถยนต์ใน

ประเทศญีปุ่น่ ต่างกล่าวถงึแผนการและเป้าหมาย 
ในอนาคตที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่
แข็ งแกร ่ ง ในภูมิภาคอา เซี ยนและ เอ เชี ย 
โดยส�าหรบัหลายบรษิทัแล้ว ประเทศไทยถอืเป็น
ฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดรองจากบริษัทแม่ที่
ญี่ปุ่น และพร้อมที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นฐาน
การผลิตรถรุ่นใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าและเซลล์
พลงังาน ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเน้นในเรือ่ง
ของมาตรฐาน เพราะความเชือ่ม่ันของมาตรฐาน
เป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก รวมทั้งยังช่วยสนับสนุน
ไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
ด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องการเห็นรัฐบาลเดินหน้า
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจอย ่างต ่อเนื่อง 
มาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะช่วย
สนับสนุนนักลงทุน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ทีร่องรบัอตุสาหกรรมทีจ่ะเข้ามา รวมถงึกฎระเบยีบ
ต่างๆ และภาษีที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนีใ้นการเสวนาเรือ่ง “Technology 
& Innovation for the Next Generation” 
ภายในงาน Automotive Summit 2016 ยังได้
รบัเกยีรตจิากนางเพียงใจ แก้วสวุรรณ, รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั, นายมนสั ดาวมณ,ี 
ท่ีปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริการด้านเทคนิค, บริษัท 
โตโยต้า ประเทศไทย จ�ากัด, มร.เจฟฟรีย์ กอดิ
อาโน, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู 

กรุ ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ ง ประเทศไทย และ 
มร.คาร์ล ลีช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
โรเบิร์ต บ๊อช (ออสเตรเลีย) จ�ากัด ร่วมถ่ายทอด
มุมมองด้านเทคโนโลยียานยนต์ เพื่ออนาคต 
ถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้
เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทย 
มีมาตรการลดการใช้พลังงาน และต้องสร้าง
ความม่ันคงด้านพลงังาน เมือ่สภาวการณ์เปลีย่นไป 
ทั้งราคาน�้ามันก็แพงขึ้น ที่ส�าคัญคือปัญหา
สภาวะโลกร้อน บริษัทรถยนต์จงึหนัมาวิจยัพัฒนา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น เพื่อลดค่า
คาร์บอนไดออกไซด์ (Co

2
) ให้เป็น 0% รถยนต์

พลงังานไฟฟ้าจงึเริม่มใีห้เหน็ทัว่โลก ในชือ่รถยนต์
ประเภท Plug-in สามารถชาร์ตไฟได้จากบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยได้ทันที และหลายประเทศได้มีการ
พัฒนาการชาร์ตไฟให้รถประเภทดังกล่าวใน
รูปแบบของสถานีบริการ ซึ่งเป็นเหมือนรอยต่อ 
ของการพัฒนาเทคโนโลยีการเติมเชื้อเพลิงจาก
น�้ามันเป็นไฟฟ้าแทน

From the view point of Japanese car 

makers with the plan and future target to have 

Thailand as their automotive manufacturing 

bases in ASEAN and Asia, they realize that 

Thailand is the largest manufacturing base 

after Japan.They also believe Thailand can 

be their production bases to produce the new 

car model with hi-end technology, electric 

and fuel cell driven, environmentally-friendly 

oriented and emphasizing on standard which 

is significant. They will support the auto parts 

industry development, as well. Nevertheless, 

they need Thai government to boost the 

economy, continuously, and allocate relevant 

industry standard to support investor together 

with readiness of infrastructure, regulation 

and tax.

For panel discussion, “Technology & 

Innovation for the Next Generation”, Mrs. Piengjai 

KeawsuwanVice President – Government 

Relations Department, Nissan Motor (Thailand) 

Co., Ltd., Mr. Manus Daomanee Senior Consultant 

Technical Service, Toyota Motor Thailand 

Co., Ltd., Mr. Jeffrey Gaudiano Chief Executive 

Officer, BMW Group Manufacturing Thailand 

and Mr. Carl Liersch Manager, Business 

Development, Robert Bosch (Australia) Pty. 

Ltd. shared their viewpoints in the future 

automotive technology and how to drive the 

growth of Thai automotive industry, sustainably. 

Although Thailand has the measure for decreasing 

fuel usage, we still need to build the stability 

of fuel in order to secure from higher oil price 

or global warming. As a result, car makers have 

researched and developed more in electric 

vehicle to reduce the emission of carbon 

dioxide (Co
2
) down to 0%. Nowadays, there 

are many electric vehicles around the world. 

For Plug-in electric vehicle, it can charge the 

power from owner’s residence. In many countries, 

this type of vehicle can be charged at charging 

station. This seems to be the turning point of 

fueling technology development; replaced 

fuel by electric power.
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นิสสันเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่เปิดตัว
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ออกสู ่ตลาดด้วยการ
แนะน�ารถยนต์ “นิสสัน ลีฟ” นับเป็นยานยนต์ที่
ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ปราศจากมลพิษ 100% ภายใต้แนวคิด Nissan 
Zero Emission ที่ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์
ไฟฟ ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส 
(Synchronous) สามารถท�าความเร็วสูงสุดกว่า 
140 กม./ชม. ขับได้ระยะทางสูงสุดประมาณ 
160 กม. ต ่อการชาร ์จไฟฟ้า 1 ครั้ ง ผ ่าน
แบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน 24 กิโลวัตต์ 
ล่าสุดสามารถขับได้ระยะทางที่มากกว่าเดิม 
โดยให้ระยะทางการขับถึง 250 กิโลเมตรจาก
การชาร์ตเพียงครั้งเดียว และเปลี่ยนแบตเตอรี่
ลิเธียม-ไอออนจากเดิม 24 กิโลวัตต์ เป็น 30 
กิโลวัตต์ เหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มเดียวกัน
รุ่นอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาด พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนา
สถานีชาร์จไฟ สามารถชาร์จเองได้ที่บ้าน หรือ
ส�าหรับแบบสาธารณะหรือ DC fast-charging 
โดยใช้ปลัก๊จ่ายไฟ 50 กโิลวตัต์ จาก CCS Combo 
และ CHAdeMO พร้อมพัฒนาระบบจ่ายไฟ
เข้าไปยงัตวัรถได้อย่างรวดเรว็ สามารถใช้บริการ
ได้อย่างง่ายดาย

โตโยต้าได้ด�าเนินการพัฒนายานยนต์ใช้
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Vehicle - FCV) มา
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะกว่า 20 ปี และประสบ
ความส�าเร็จโดยได้น�า “มิราอิ” รถยนต์ใช้เซลล์
เชือ้เพลงิไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle) 
ใช้หลักการของปฏกิริยิาเคมี โดยปล่อยไฮโดรเจน
และออกซิเจนไหลผ่านแผงเซลล์เชื้อเพลิง 
(FC Stack) ได้ผลลัพธ์เป็นพลังงานไฟฟ้า (และ
น�้าบริสุทธ์ิถูกปล่อยออกทางด้านหลัง) เพื่อส่ง
ไปยังแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมถัง
ไฮโดรเจนความดันสูง 2 ถัง ท�าจากพลาสติก
เสริมคาร์บอนไฟเบอร์และวัตถุดิบอื่นๆ ซ้อนกัน
สามชัน้ โดยรถสามารถวิง่ได้ไกลถงึ 650 กโิลเมตร
ต่อการเติมไฮโดรเจนหน่ึงคร้ัง และไม่ปล่อย
ไอเสียเลย

บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) เล็งเห็นประโยชน์
ของเทคโนโลยีดงักล่าว โดยสร้างสรรค์นวตักรรม
ยานยนต์รักษ์โลก พัฒนายานยนต์เพื่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธสัญญา 
เพื่อความยั่งยืน โดยการมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม
ยานยนต์เพ่ือสิ่งแวดล้อม BMW มียนตรกรรม
แห่งความยัง่ยนื (sustainable mobility) แสดงถงึ
นวัตกรรมยานยนต ์ขับ เคลื่ อนด ้วยระบบ
พลงังานไฟฟ้าท่ีมคีวามล�า้สมัยในด้านเทคโนโลยี
ทีส่ดุในโลก อย่าง BMW i3 นอกจากและ BMW i8 
รถสปอร์ตระบบปลั๊ก-อินไฮบริด ที่ริเริ่มในการ
ประกอบเครื่องยนต์ในประเทศไทย รวมถึง
ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ 
จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญทาง

เทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ
ยานยนต ์ ร ะบบไฟฟ ้ าจาก เยอรมนีมาสู ่
ประเทศไทย ซึ่ งได ้ร ่ วมมือระหว ่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ThaiGerTec 
บริษัทเทคโนโลยี สัญชาติไทย-เยอรมัน ในการ
วิจัยและพัฒนาที่ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบเร็ว 
(DC quick charger) ส�าหรับยานยนต์ระบบไฟฟ้า 
พัฒนาเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าที่สามารถชาร์จ
แบตเตอรีไ่ด้ถงึร้อยละ 80 ของความจุภายในเวลา
เพียง 30 นาที

ในขณะเดียวกัน บริษัท บ๊อช ยังพัฒนา
ระบบเทคโนโลยียานยนต์ อย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต
รองรับการช่วยเหลือผู ้ขับขี่ให้ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน บนพื้นฐานของเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชั่นการให้
ความช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการจอดรถ ช่วยเหลือ
ด้านการเดินทาง การป้องกันอุบัติเหตุจากคนที่
เดนิทางเท้า ฟังก์ชัน่ตรวจสอบผู้ขบัขี ่และฟังก์ช่ัน
ช่วยเบรกแบบฉุกเฉนิ ด้วยเช่นกัน การผสมผสาน
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน 
เป็นแรงบันดาลใจให้ให้ที่มีแนวคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของสังคม ด้วยการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย 
หากต้องการขยับชั้นจากเพียงผู ้รับจ้างผลิต 
ผู ้ประกอบชิ้นส่วน หรือผู้ค้าอะไหล่ จ�าต้อง
ค�านึงถึงการเปลี่ยนผ่านของด้านเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ จ�าต้องร่วมมือกับภาครัฐ 
และหน่วยงานวิจยัระดบัชาติ เพ่ือก�าหนดทศิทาง
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และศักยภาพ
ของยานยนต์แห่งอนาคตย่อมขึ้นอยู่กับพลังงาน
เป็นหลกั ซึง่ค�าตอบสุดท้ายต่อไปจากนีค้งหนไีม่พ้น 
“พลังงานทางเลือก”

Nissan is the 1st car maker to launch the 

electric car “Nissan Leaf” under the concept of 

Nissan Zero Emission. It is front-wheel drive 

by using 3 Phase Synchronous Motor with 

highest speed at 140 kilometers/hour and 160 

kilometers for driving distance by a single 

charging of 24-kilowatt Lithium – Ion battery. 

At present, Nissan increased the battery up 

to 30 kilowatts which causes longer driving 

distance to 250 kilometers for a single charging. 

It has capacity over other models in this market. 

Nissan also develops charging station; therefore, 

owner can charge it at home or in public via 

DC fast-charging by using 50-kilowatt plug 

from CCS Combo. Additionally, CHAdemo is 

also ready to develop the power supply system 

for faster charging and easy to use.

Toyota has developed the Fuel Cell 

Vehicle (FCV) for throughout 20 years and 

launches “Mirai”. It is the Hydrogen Fuel Cell 

Vehicle that applies the chemical reaction rule 

by releasing hydrogen and oxygen through FC 

Stack. As a result, electric power (with pure 

water that is released to the rear) is delivered 

to battery and motor to operate along with 2 

high pressure hydrogen tanks made of 3 layers 

of plastic, carbon fiber and other materials. 

The longest driving distance of Mirai is 650 

kilometers for a single fueling of hydrogen and 

it releases zero emission.

BMW realized the significance of electric 

vehicle technology; therefor, BMW creates 

environmentally-friendly automotive innovation 

to optimize fuel usage, as committed, and 

maintain sustainability. The sustainable mobility 

of BMW shows the innovation of vehicle driven 

by the most advance technology of electric 

power such as BMW i3. There is also BMW i8, 

the sport plug-in hybrid, which its engine is 

assembled in Thailand. This co-research and 

development has passed on automotive 

technical knowledge; especially, electric vehicle, 

from Germany to Thailand. Furthermore, there 

is the collaboration among faculty of engineer 

- Chulalongkorn University, Provincial Electricity 

Authority and ThaiGerTec Co., Ltd. that has 

done the R&D of DC quick charger for electric 

vehicle. This will develop the charging station 

which is able to charge up to 80% within half 

an hour.

Meanwhile, BOSCH has developed 

automotive technology system to conform 

automotive technology in the future and driver’s 

safety based on the sensor technology 

intelligence; for example, assistance function 

for driver: parking, driving, preventing accident 

from pedestrian, driver detecting function and 

emergency brake assistance. The combination 

of hardware and software is the inspiration for 

innovation which is beneficial to society from 

sustainable development.

For Thai automotive industry, if we want 

to move from working for hire of production, 

assembly or spare part trader, we need the 

transition in automotive industry technology 

and the collaboration from the government 

and national research institute in order to 

allocate the direction of Thai automotive 

industry. Since the competency of future 

vehicle depends on fuel, mainly; therefore, 

“Alternative Fuel” is the answer.
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