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1. Overview of Thailand
Automotive Industry as of 2014

Total automotive production is 1,880,007 units, decreasing 23% 

from last year and total automotive domestic sale is 881,832 units or 

decreasing 34%, while total automotive export number is 1,128,102 units 

with no change (as shown in Figure 1)

Overview of Thailand
Automotive Industry as of 2014

Figure 1 Total Number of Thailand Automotive Production, Domestic Sales and Export as of 2008-2014
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1. º·¹íÒ 1. Introduction
It is recognized that transportation causes economic activity and 

it can be any method such as by public transportation system or personal 

vehicle. Some developing countries with inadequate transportation and 

low income per head, most of their people prefer to use their own vehicles. 

Thus, motorcycle is their choice that they can afford as the price of a 

motorcycle is only 1/10 of car price. On the other hand, in developed 

countries such as in the US or EU, most  people prefer driving a car to 

riding a motorcycle, yet some needs motorcycle for leisure and seeking 

for new experience. This motorcycle is big bike that has high capacity 

of cylinder with remarkable design and expensive. Some of them are 

limited production. It differs from consumers in developing countries 

who ride small or medium size motorcycles with lower capacity of cylinder. 

– the New Stardom 
of Thailand Automo-
tive Industry 
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The 3rd Asia Automobile
Institute Summit
(AAI Summit)

Techno Focus
D

uring December 3rd-4th, 2014, Thailand Automotive Institute 

(TAI) hosted “the 3rd Asia Automobile Institute Summit” in 

Thailand. There were representatives from 10 institutes of 

automotive research and development from 8 countries 

participated the event as following as 

1. Automotive Research Association of India (ARAI) from India

2. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. 

(CAERI) from China

3. Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC) from China

4. Ministry of Education and Culture Republic Indonesia 

from Indonesia

5. Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) 

from South Korea

6. Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) from 

Malaysia

7. Malaysian Automotive Institute (MAI) from Malaysia

8. Vietnam Register (VR) from Vietnam

9. Japan Automobile Research Institute (JARI) from Japan

10. Thailand Automotive Institute (TAI) from Thailand

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ Asia Automobile 
Institute Summit

Techno focus

Mr. Nithipol Ekboonyarit
Specialist - Automotive Technolgy
Thailand Automotive Institute

In the meeting, there are 3 sessions: 

Emission, Safety and Electric Vehicle (EV). 

Contents in each session are interested and 

they will be discussed in the next issue, 

whereas this issue, I would like to introduce 

the history and significant of AAI Summit as 

well as concepts presented in both the 1st and 

the 2nd of AAI Summit.  

AAI Summit is initiated by Japan 

Automobile Research Institute (JARI) which is 

a central agency of Japan. Its mission is to 

research and develop automotive technology 

for public benefit such as doze detector that 

has been developed for driver who dozes off 

while driving. It will send a signal to the sound 

warning equipment. The management structure 

and research unit of JARI is shown in Figure 1. 

The objective of this event is to build networks 

and exchange R&D among automobile institutes 

and associations in Asia. 
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1. Introduction

Value Analysis & Value Engineering (VA/VE) is a developed tool. 

It is applied for Problem-solving in cost that is too high and uncompetitive 

The major success of VA/VE is to analyze working process and seek 

for proper solution with lower cost and not cause any impact to 

Performance, Reliability, Quality and; Significantly, Safety.

Dr.Panumas Arundachawat
Academic Staff of Department of Aerospace Engineering
Kasetsart University

The Application of Value Analysis 
& Value Engineering (VA/VE) in 
Automotive Industry
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Testing Standards

A
ccording to the pol icy of the 

government to support environment-

friendly, economic and safe automotive 

production, the Board of Investment 

of Thailand (BOI) and other related agencies 

launched the promotion policy for automotive 

manufacturing of ECO Car Phase I, which has 

been produced since 2010 until now. This is 

benefit to automotive industry as there is 

increasing in production for domestic sale and 

export. Moreover, ECO Car Phase I – domestic 

sale is a part to improve Thai’s quality of life 

such as riding environment-friendly, economic 

and safe vehicle.

As the government realizes and commences 

on the measure that conforms to technology 

direction as well as enhances the policy, 

continuously, the ECO Car Phase II has been 

introduced. There are additional specifications 

in engineering for environment-friendly, economic 

and safe vehicle; including more investment. 

This ECO Car Phase II shall be a part to precipitate 

Thailand automotive industry into development 

and growth, constantly. This article will reveal 

specifications in engineering of ECO Car 

Phase II and specifications that differ from 

ECO Car Phase I. As a result, you will comprehend 

the development of ECO Car Phase II in term 

of engineering specifications.

How does Eco Car Phase II 
Promote Thailand Automotive 
Industry, Environment
and Safety Drive?
Mr. Tanawat Boonpradith
Deputy Director, Audit and Assessment Division
Thailand Automotive Institute

1. Fuel consumption rate must not 

There is changing for fuel consumption 

rate from 5 L/100 km (20.00km/L) in ECO Car 

Phase I into 4.3L/100 km (23.25 km/L) for 

ECO Car Phase II. This reduces fuel consumption 

that is beneficial for driver and decrease 

imported fuel; therefore, “ECO Car” is an 

alternative.

Emission standard of Thailand has used 

the same standard of Europe as recognized 

as Euro standard, which is more intensive, 

increasingly. At present, we use Euro 4 as the 

standard for small car. For ECO Car Phase II, 

the emission standard is categorized as Euro 

5 which is more rigorous than Euro 4 for 1 

level. ECO Car Phase I was specified to use 

Euro 4 while the emission standard at that 

time was used Euro 3. This increasing degree 

of standard reduced emission rate and gave 

better environment as well as causing the 

good health of people.

For the emission test, the tested vehicle 

will be in the testing room with controlled 

conditions such as temperature, wind, etc. It 

will run on chassis dynamometer or roller before 

measuring the emission rate form muffler. This 

rate will be analyzed and converted into g/km. 

The driving is conducted by EU NEDC mode 

and will be compared with specific criteria. 

The result must not over the specification.

ECO Car Phase I ECO Car Phase II

Emission standard EURO 4 EURO 5

Carbon dioxide (CO
2
) Not over 120 g/km Not over 100 g/km

Fuel Consumption Not over 5L/100 km Not over 4.3L/100 km

Impact standard UN ECE R94, UN ECE R95 UN ECE R94, UN ECE R95

Braking standard None UN ECE R13H

Capacity of Benzene engine Not over 1300 cc Not over 1300 cc

Capacity of Diesel engine Not over 1400 cc Not over 1500 cc

Initially, I would like to introduce the engineering specifications 

of ECO Car Phase II compared with ECO Car Phase I as shown in the 

table below

From the above table, it indicates that most of the engineering 

specifications in ECO Car Phase II are improved from the ECO Car 

Phase I and I would like to explain in detail as following as:
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สวัสดีครับ ส�ำหรับไตรมำสแรกของปี 
พ.ศ. 2558 พร้อมกับกำรเตรียมตัว
ก้ำวเข้ำสู ่AEC ของประเทศไทย ดงัที่
ทุกท่ำนได้ทรำบแล้วว่ำปลำยปีนี้เรำ

ก็จะเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
อย่ำงเต็มตัว เรำจะเห็นควำมท้ำทำยต่ำงๆ 
ที่อยู ่ข้ำงหน้ำ ซึ่งผมก็คำดว่ำประเทศไทยเรำ
จะก้ำวพ้นไปด้วยควำมมั่นคงด้วยกัน

อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนในปี 
พ.ศ. 2557 ได้ผ่ำนพ้นไปด้วยตวัเลยยอดจ�ำหน่ำย
ที่ต�่ำกวำ่ปี พ.ศ. 2556 และปีที่แล้วถือว่ำ เป็นปี
ทีก่ำรส่งออกมยีอดจ�ำหน่ำยสงูกว่ำภำยในประเทศ 
ทัง้นีก้ลุม่ยำนยนต์และชิน้ส่วน ต่ำงกมี็ควำมหวงั
ว่ำปี พ.ศ. 2558 น่ำจะเป็นปีที่ยอดผลิตและ
จ�ำหน่ำยรวมที่ 2.15 ล้ำนคัน

ส�ำหรับนิตยสำรฉบับนี้ ภำยในเล่มจะมี
เรือ่งทีน่่ำสนใจอยูม่ำก อำท ิกำรเตบิโตของตลำด 
Big Bike, กำรประชุมสุดยอดยำนยนต์อำเซียน 
หรอื AAI Summit ทีส่ถำบนัยำนยนต์เป็นเจ้ำภำพ
กำรจดัสมัมนำเมือ่ธันวำคมของปีทีแ่ล้ว เกีย่วกบั
กำรพฒันำรถไฟฟ้ำ ซึง่รฐับำล จีน เกำหล ีญีปุ่น่ 
ให้ควำมสนใจและมีงบสนับสนุนในกำรวิจัย
เป็นอย่ำงมำก ส่วนมำเลเซยีเน้นเรือ่ง Road Safety 
โดยเฉพำะ Crash Test และอินโดนีเซียที่เน้น

พฒันำเร่ือง Low Carbon Green Car, มำตรกำร
ส่งเสริมกำรผลิตรถ Eco Car เฟส 2 ของคณะ
กรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI), สภำวะ
ภำพรวมตลำดและข้อมูลต่ำงๆ รวมถึง สำระ
ควำมรูใ้นแนวทำงกำรประยกุต์ใช้ Value Analysis 
& Value Engineering (VA/VE) ในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ เป็นต้น ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ำติดตำมทัง้ส้ิน 
ผมหวงัว่ำเนือ้หำต่ำงๆ ภำยในเล่มคงเป็นทีพ่อใจ
ของท่ำนผู้อำ่นทุกท่ำนครับ

พบกันใหม่ฉบับต่อไปครับ ขอบพระคุณ
อย่ำงยิ่ง 

G
reetings! For the Q1 of year 2015 

along with the moving forwards to 

AEC of Thailand at the end of this 

year, challenges are waiting ahead 

for us and I believe that Thailand will step over 

them with confidence and stability. 

Automotive and auto parts industry in 

2014 has been passed with sale is less than 

in 2013 but it has total number of export more 

than domestic sales. Nevertheless, automotive 

and auto parts operators still believe that the 

total number of production and sale in 2015 

will meet 2.15 million units.

In this issue, there are many interesting 

articles such as Big bike – the New Stardom 

of Thailand Automotive Industry, The 3rd Asia 

Automobile Institute Summit (AAI Summit) ; 

which was hosted by Thailand Automotive 

Institute (TAI) last year in December. One of 

discussion concepts was related to Electric 

Vehicle (EV) development that governments 

of China, South Korea and Japan were inter-

ested and provided budgets to support this 

research. Malaysia focused on Road Safety; 

especially, the Crash Test; while Indonesia 

emphasized on Low Carbon Green Car 

development. There are also other articles 

that you cannot miss; for example, How does 

Eco Car Phase II Promote Thailand Automotive 

Industry, Environment and Safety Drive?; 

which is the project under the Board of 

Investment of Thailand (BOI) , Overview of 

Thailand Automotive Industry as well as The 

Appl icat ion of Va lue Ana lys is & Va lue 

Engineering (VA/VE) in Automotive Industry 

and much more. All these are noteworthy to 

read. I hope that they would be appreciated 

to all readers. 

See you in the next issue. Thank you.
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ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันย�นยนต์
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President

Thailand Automotive Institute (TAI)
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1. ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ปี 2557

ภำพรวมของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในปี 2557 มปีรมิำณกำรผลิตรถยนต์
รวม 1,880,007 คัน ลดลงร้อยละ 23 จำกปีก่อน ปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
รถยนต์ในประเทศรวม 881,832 คัน ลดลงร้อยละ 34 และปริมำณกำร
ส่งออกรถยนต์รวม 1,128,102 คัน ไม่มีอัตรำกำรเติบโต (ภำพที่ 1)

1. Overview of Thailand
Automotive Industry as of 2014

Total automotive production is 1,880,007 units, decreasing 23% 

from last year and total automotive domestic sale is 881,832 units or 

decreasing 34%, while total automotive export number is 1,128,102 units 

with no change (as shown in Figure 1)

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2557

Overview of Thailand
Automotive Industry as of 2014

Figure 1 Total Number of Thailand Automotive Production, Domestic Sales and Export as of 2008-2014

1,394,029 

999,378 

1,645,304 
1,457,795 

2,453,717 2,457,057 

1,880,007 

615,269 

548,871 
800,357 

795,250 

1,436,047 1,330,672 

881,832 
776,241 

535,563 

895,831 

735,627 

1,026,671 1,128,152 

1,128,102 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

Production Sales Export

-23%

-34%

0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%56/57

Source : Automotive Intelligence Unit

3



ส�ำหรับรถจักรยำนยนต์ มีปริมำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ส�ำเร็จรูป 
(CBU) จ�ำนวน 1,842,708 คัน ลดลงร้อยละ 17 ปริมำณจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต์ในประเทศรวม 1,701,535 คัน ลดลงร้อยละ 15 และปริมำณ
กำรส่งออกรถจักรยำนยนต์ (CBU และ CKD) มีจ�ำนวน 887,980 คัน ลดลง
ร้อยละ 5 (ภำพที่ 2)

For motorcycle sector, total production number of CBU is 

1,842,708 units, decreasing 17% and total domestic sale is 1,701,535 

units, decreasing 15%, while total export number of CBU and CKD is 

887,980 units, 5% decreased (as shown in Figure 2).

Figure 2 Total Number of Thailand Motorcycle Production, Domestic Sales and Export as of 2008-2014
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ความเคลื่อนไหวใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ในปี พ.ศ. 2557

ปี 2557 เป็นปีแห่งควำมซบเซำของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย เพรำะยอดผลิต
รถยนต์หลุดเป้ำหมำย แต่รถยนต์ที่เข้ำมำสร้ำง
สสีนัให้อตุสำหกรรมคอื อีโคคำร์ 2 โดยส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (บโีอไอ) ก�ำหนด
กรอบกำรลงทุนของค่ำยรถยนต์ที่สนใจลงทุน
อโีคคำร์ 2 ต้องเป็นกำรลงทนุผลติแบบครบวงจร 
ท้ังกำรประกอบรถยนต์และกำรผลิตชิ้นส่วน
และเครื่องยนต์ โดยจะต้องมีก�ำลังกำรผลิต
ไม่น้อยกวำ่ 1 แสนคันต่อปี นับตั้งแต่กำรผลิต
ปีที่ 4 เป็นต้นไป ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนยูโร 5 ที่มีมำตรฐำนในกำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ำ 100 กรมัต่อกโิลเมตร 
และสำมำรถประหยัดพลังงำนได้ที่ 4.3 ลิตร ต่อ
ระยะทำง 100 กโิลเมตร ขนำดเคร่ืองยนต์เบนซนิ
ต้องไม่เกิน 1,300 ซีซี ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลต้อง
ไม่เกนิขนำด 1,500 ซซีี

จำกค่ำยรถยนต์ที่สนใจทั้งหมด 10 ค่ำย 
มีจ�ำนวน 9 ค่ำย ได้แก่ ฟอร์ด มำสด้ำ จีเอ็ม 
เอม็จ ีโตโยต้ำ ซซูกู ิฮอนด้ำ นสิสนั และมิตซบูชิิ 
ทีบ่โีอไอออกบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุให้แล้ว ยกเว้น
เพียงโฟล์กสวำเกนเพียงรำยเดียว แต่คำดว่ำ
ช่วงต้นปีจะได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเช่นกัน

1.1 รถยนต์ 
1.1.1 การผลิตรถยนต์

ในปี 2557 มปีริมำณกำรผลิตรถยนต์ทัง้ส้ิน 
1,880,007 คัน ลดลงร้อยละ 23 จำกปีก่อน โดย
จ�ำแนกเป็น รถยนต์นั่ง จ�ำนวน 742,678 คัน 
รถกระบะ 1 ตัน จ�ำนวน 1,114,778 คัน และ
รถยนต์เพือ่กำรพำณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) 
จ�ำนวน 22,551 คัน โดยกำรผลิตรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตรำ
กำรเติบโตมำกที่สุดที่ร้อยละ 58 (ภำพที่ 3)

Thailand Automotive 
Industry Movement
in 2014

Thailand automotive industry struggled 

to gain momentum during 2014 because the 

total production did not reach the target. Eco 

car 2 from the policy of the Board of Investment 

of Thailand (BOI) somehow brightens the 

industry. BOI specifies investment framework 

for automotive manufacturers who are 

interested in this Eco car 2. The investment 

must support integrated production (one stop 

service); including automotive assembly and 

auto parts and engine production, with capacity 

at least 100,000 units per year at the 4th year 

of production and onwards. The engine must 

meet the standard of Euro 5 which carbon 

dioxide emission rate is less than 100 grams 

per kilometer and fuel economy at 4.3 liters 

per 100 kilometers as well as capacity of benzene 

and diesel engines must not over 1,300 cc. 

and 1,500 cc., respectively.

From 10 interested automotive manu-

facturers, there are 9 manufacturers, Ford, 

Mazda, GM, MG, Toyota, Suzuki, Honda, Nis-

san and Mitsubishi, that BOI issues promotion 

certificate, except Volkswagen which is ex-

pected to receive the certificate during the 

beginning of this year.

1.1 Motor Vehicle
1.1.1 Motor Vehicle Production
In 2014, total motor vehicle production 

is 1,880,007 units, decreasing 23% from last 

year. Total number of production is categorized 

by passenger car (742,678 units) , 1 ton pick-up 

truck (1,114,778 units) and commercial vehicle; 

excluded 1 ton pick-up truck, (22,551 units) 

which is the highest production growth rate at 

58% (as shown in Figure 3).

Figure 3 Total Number of Thailand Automotive Production as of 2008-2014 by Type
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1.1.2 การจ�าหน่ายรถยนต์
ในประเทศ

ด้ำนปริมำณกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์
ในประเทศ มีจ�ำนวน 880,832 คัน ลดลง
ร้อยละ 34 โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมำณ
กำรจ�ำหน่ำยมำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 48 รถยนต์นั่ง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 47 และรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์ 
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6 ทั้งนี้รถยนต์นั่ง มีกำรจ�ำหน่ำย
ลดลงมำกที่สุดร้อยละ 38 (ภำพที่ 4-5)

1.1.2 Motor Vehicle 
Domestic Sales

Total domestic sale is 880,832 

units or decreasing 34%. The highest 

sale is 1 ton pick-up truck with 48% of 

total domestic sale. On the other hand, 

passenger car takes 47% and commercial 

vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) 

takes 6%. However, the sale volume of 

passenger car is the most decreased 

rate at 38% (as shown in Figures 4 and 5).

Figure 4 Total Number of Automotive Domestic Sales in Thailand as of 2008 – 2014 (by Type)
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Figure 5 The Proportion of Automotive Domestic Sales as of 2013-2014
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1.1.3 การส่งออกรถยนต์

กำรส่งออกรถยนต์ จำกข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ภำพที ่6) มีปริมำณส่งออก 
จ�ำนวน 1,128,102 คัน ไม่มีอัตรำกำรเติบโตเมื่อ
เทียบกบัปี 2556 คดิเป็นมลูค่ำกำรส่งออก 527,423 
ล้ำนบำท มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 3 

ส่วนกำรส่งออกรถยนต์ จำกข้อมูลจำก
กรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศ (ตำรำงที่ 1) 
มีมูลค่ำกำรส่งออกทั้งสิ้น 16,699 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 2 โดยรถยนต์
ที่มีกำรส่งออกมำกที่สุด ได้แก่ รถโดยสำร 
รถบรรทกุ และรถกระบะ 1 ตัน มูลค่ำ 10,295 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 2 
รองลงมำ คือ รถยนต์นั่ง มีมูลค่ำกำรส่งออก 
6,002 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกปี 2556 
ร้อยละ 0.45

ในด้ำนกำรน�ำเข้ำรถยนต์ปี 2557 จำกข้อมลู
จำกกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พบว่ำมี
มลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 1,703 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จำกปี 2556 ร้อยละ 11 โดยรถยนต์ที่น�ำเข้ำมำก
ทีส่ดุได้แก่ รถยนต์นัง่มมูีลค่ำ 1,210 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 5 ส่วนรถยนต์
โดยสำรและรถบรรทุกมีมูลค่ำ 493 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 22

1.2 รถจักรยานยนต์
1.2.1 การผลิตรถจักรยานยนต์

ในปี 2557 มปีรมิำณกำรผลติรถจกัรยำนยนต์ 
จ�ำนวนทัง้สิน้ 1,842,708 คนั ลดลงร้อยละ 17 จำก
ปี 2556 ทัง้นีเ้มือ่พจิำรณำกำรผลติรถจกัรยำนยนต์
จ�ำแนกรำยประเภท พบว่ำมีกำรผลติรถจกัรยำนยนต์
แบบครอบครัว จ�ำนวน 1,483,993 คัน ลดลง

ร้อยละ 21 และรถจักรยำนยนต์แบบสปอร์ต 
จ�ำนวน 358,751 คัน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 4 (ภำพที ่7)

1.1.3 The Export of Motor 
Vehicle 

Data from manufacturer reveals that 

total number of export is 1,128,102 units and 

there is no change from the previous year and 

the total export value is 527,423 MTHB which 

increases 3% from last year (as shown in 

Figure 6).

On the other hand, data from Department 

of Trade Negotiations (DTN) indicates that 

the total export value is 16,699 MUSD, 

decreasing 2% from last year. The highest 

export value is from bus, truck and 1 ton pick-up 

truck which all together have value at 10,295 

MUSD, decreasing 2%, followed by passenger 

car with export value at 6,002 MUSD, decreasing 

0.45% (as shown in Table 1).

Moreover, DTN also reveals that the 

total import value is decreased 11% with value 

at 1,703 MUSD. The highest import value is 

from passenger car with value at 1,210 MUSD, 

decreasing 5%, while the import value of bus 

and truck is 493 MUSD, 22% decreased from 

the previous year.

1.2 Motorcycle
1.2.1 Motorcycle Production
In 2014, total production number of 

motorcycle is 1,842,708 units or decreasing 

17% from 2013. As classified by type, total 

production number of family type is 1,483,993 

units or decreasing 21%, and sport type is 

358,751 units, increasing 4% (as shown in 

Figure 7).

Figure 6 Total Thailand Export Value of Motor Vehicle as of 2008 – 2014
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Figure 7 Total Number of Thailand Motorcycle Production as of 2008 - 2014
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1.2.2 การจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
ในประเทศ

ตลำดรถจักรยำนยนต์ในประเทศปี 2557 
มปีรมิำณจ�ำหน่ำย 1,701,535 คนั ลดลงร้อยละ 15 
จำกปี 2556 (ภำพที ่8) โดยผูน้�ำตลำดจกัรยำนยนต์
ยังเป็นฮอนด้ำ ยำมำฮ่ำ และซูซูกิ ตำมล�ำดับ

1.2.3 การส่งออกรถจกัรยานยนต์

จำกข้อมูลของผู ้ผลิตและประกอบรถ
จักรยำนยนต์ (ภำพที่ 9) มีปริมำณกำรส่งออก
รถจักรยำนยนต์ (รวม CBU และ CKD) จ�ำนวน 
887,980 คัน โดยจ�ำแนกเป็นกำรส่งออก CBU 
จ�ำนวน 288,527 คัน และกำรส่งออก CKD 

จ�ำนวน 599,453 ชดุ คดิเป็นมลูค่ำ 51,662 ล้ำนบำท 
เม่ือเปรียบเทยีบกับปี 2556 ปรมิำณส่งออก ลดลง
ร้อยละ 5 และมีมูลค่ำลดลง ร้อยละ 11

จำกข้อมลูกำรส่งออกของกรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ในปี 2557 (ตำรำงที ่1) มมีลูค่ำ
กำรส่งออกรถจักรยำนยนต์ 1,182 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน

1.2.2 Motorcycle Domestic Sales
The total domestic sale of motorcycle 

in 2014 is 1,701,535 units or decreasing 15% 

from last year (as shown in Figure 8). Honda 

is still the leader of this market followed by 

Yamaha and Suzuki, respectively. 

1.2.3 The Export of Motorcycle
From the record of motorcycle 

manufacturers (as shown in Figure 9) reveals 

that total export number of motorcycle; 

including CBU and CKD, is 887,980 units, 

decreasing 5% from last year, by export 

number of CBU is 288,527 units and CKD is 

599,453 sets. The total export value of 

motorcycle is 51,662 MTHB or 11% decreased.

While, data from DTN indicates that total 

export value of motorcycle is 1,182 MUSD or 

decreasing 17% from the previous year in the 

same period (as shown in Table 1).

Figure 8 Total Number of Motorcycle Domestic Sales in Thailand as of 2008 – 2014 (by Type)
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Figure 9 Total Export Number of Motorcycle as of 2008 - 2014
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1.3 ชิ้นส่วนยานยนต์
กำรส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์โดยผู้ผลิต

และประกอบรถยนต์ (ภำพที่ 10) มีมูลค่ำทั้งสิ้น 
253,665 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 5 
ชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีกำรส่งออกเพิ่มขึ้นมำกที่สุด
คอื ชิน้ส่วนอืน่ๆ มมีลูค่ำกำรส่งออกทัง้สิน้ 1,643 
ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 73 รองลงมำ คอื ชิน้ส่วน
อะไหล่ มีมูลค่ำกำรส่งออก 22,135 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 12 และแม่พมิพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิน้งำน มมีลูค่ำกำรส่งออก 2,433 ล้ำนบำท ลดลง
มำกที่สุด ร้อยละ 8

กำรส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์รวมของไทย
ในปี 2557 จำกข้อมลูจำกกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ (ตำรำงที ่1) มมีลูค่ำกำรส่งออกรวมทัง้สิน้ 
15,770 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 
ร้อยละ 5 โดยจ�ำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่ำ 
15,222 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ และกำรส่งออกชิน้ส่วน
รถจักรยำนยนต์ มูลค่ำ 548 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่ำกำรส่งออกมำกที่สุด คือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่ำ 6,599 
ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ส่วนมูลค่ำกำรส่งออกชิน้ส่วน
รถจักรยำนยนต์ ลดลงมำกที่สุด ร้อยละ 6

ในด้ำนกำรน�ำเข้ำชิ้นส่วนยำนยนต์รวม
ของไทยในปี 2557 จำกข้อมลูจำกกรมเจรจำกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศ (ตำรำงที่ 1) มีมูลค่ำ 12,777 
ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 24 
โดยจ�ำแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์มูลค่ำ 12,299 ล้ำน
เหรยีญสหรฐัฯ และน�ำเข้ำชิน้ส่วนรถจักรยำนยนต์
มลูค่ำ 478 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ โดยชิน้ส่วนรถยนต์
น�ำเข้ำ ที่มีมูลค่ำมำกที่สุด คือ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รถยนต์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง
มลูค่ำ 6,895 ล้ำนเหรยีญสหรัฐฯ

1.4 ดุลการค้าต่างประเทศ
ดุลกำรส่งออกและน�ำเข้ำยำนยนต์และ

ชิน้ส่วนยำนยนต์ในปี 2557 มมีลูค่ำทัง้ส้ิน 17,736 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ซึ่งมี
มูลค่ำ 13,400 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
32 (ตำรำงที่ 1)

1.5 แนวโน้มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย

จำกข้อมูลของกลุ่มอุตสำหกรรม สภำ
อตุสำหกรรม ประมำณกำรผลิตรถยนต์ในปี 2558 
จะมีปริมำณกำรผลิตรถยนต์ 2.2 ลำ้นคัน เพื่อ
กำรจ�ำหน่ำยในประเทศ 1 ล้ำนคัน และเพ่ือส่งออก 
1.2 ลำ้นคัน โดยในไตรมำสแรก (ม.ค.-มี.ค. 58) 
คำดว่ำจะมปีรมิำณกำรผลิตจ�ำนวน 279,702 คัน 
เฉลี่ยเดือนละ 93,234 คัน จ�ำแนกเป็นกำรผลิต
เพือ่จ�ำหน่ำยในประเทศ จ�ำนวน 93,329 คนั คดิเป็น
ร้อยละ 33 และกำรผลิตเพื่อส่งออก จ�ำนวน 
186,373 คัน คิดเป็นร้อยละ 67 ทั้งนี้กำรผลิต
รถยนต์ส ่วนใหญ่ยังคงเป็นรถยนต์ประเภท
กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 63 ส่วนรถยนต์นัง่ขนำดเลก็ขนำดเครือ่งยนต์
ไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งรวมถึงรถยนต์อีโคคำร์นั้น 
มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 19

1.3 Auto Parts
Total export value of auto parts is 

253,665 MTHB, increasing 5% from 2013 (as 

shown in Figure 10). The highest increased 

export value is others at 1,643 MTHB or 

increasing 73%, followed by spare part with 

value at 22,135 MTHB or 12% increased and 

JIG&DIE with value at 2,433 MTHB which is 

the most decreased rate at 8%.

Based on data from DTN (as shown in 

Table 1) , it reveals that total Thailand export 

value of auto parts is 15,770 MUSD, increasing 

5% from the previous year, by export value of 

auto parts for motor vehicle is 15,222 MUSD 

which the export value of other parts and 

accessories is the highest at 6,599 MUSD. 

On the other hand, the export value of auto parts 

for motorcycle is 548 MUSD, 6% decreased, 

marking the highest decreased rate.

From DTN report shows that the import 

value of auto parts as of 2014 (as shown in 

Table 1) , is 12,777 MUSD, decreasing 24% 

from last year, by import value of auto parts 

for motor vehicle is 12,299 MUSD and for 

motorcycle is 478 MUSD. The highest import 

value of auto parts is parts and accessories; 

including chassis and bodies at 6,895 MUSD.

1.4 Trade Balance
Export-import trade balance of automotive 

and auto parts in 2014 is 17,736 MUSD which 

increases 32% from the previous year with 

value at 13,400 MUSD (as shown in table 1).

1.5 Thailand Automotive 
Industry Tendency

According to data from industry group 

– the Federation of Thai Industries indicates 

that the total automotive production as of 

2015 will be 2.2 million units by 1 million units 

for domestic sale and 1.2 million units for export. 

In Q1, it is expected that 279,702 units will be 

produced at average of 93,234 units per 

month by 93,329 units are for domestic sale 

or 33% and 186,373 units are for export or 

67%. Most of motor vehicle production is 1 ton 

pick-up truck and PPV at 63%, whereas small 

passenger car with capacity less than 1,500 cc; 

including eco car, takes 19% of total production.

Figure 10 Total Thailand Export Value of Auto Parts as of 2008 – 2014 by Type
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Table 1 Total Thailand Export – Import Value of Automotive and Auto Parts as of 2011 - 2014
Value : MUSD % of Growth rate

Code Item 2011 2012 2013 2014 2013 2014

Export Automotive & Auto parts (1-3) 25,921.62 32,708.73 76,684.43 35,044.66 134.45 0.29

321010100 (1.1) Passenger car 6,049.37 4,961.48 6,028.67 6,001.72 21.51 -0.45

321010200 (1.2) Bus, Truck and 1 Ton pick-up truck 882.87 10,460.16 10,525.70 10,294.57 0.63 -2.20

321010300 (1.3) Van 4,460.59 585.28 488.37 402.62 -16.56 -17.56

(1) Total Number of Export Vehicle 11,392.83 16,006.92 17,042.74 16,698.91 6.47 -2.02

321020100 (2.1) Motorcycle 628.99 980.02 1,247.73 1,063.14 27.32 -14.79

321020201 (2.2) CKD for Motorcycle 193.53 169.68 181.84 118.89 7.16 -34.61

(2) Total Number of Export Motorcycle 822.52 1,149.70 43,170.89 1,182.03 3654.97 -17.32

321040000 (3.1) Spark-ignition reciprocating internal 
combustion piston engines and parts threof 2,944.87 3,204.94 3,347.60 3,386.63 4.45 1.17

343100000 (3.2) Transmission shafts and cranks 294.42 324.40 321.05 328.56 -1.03 2.34

321050000 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition 
internal combustion engines and parts thereof 247.54 378.90 400.95 400.26 5.82 -0.17

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicle 437.84 471.56 434.29 435.70 -7.90 0.32

303160000 (3.5) Electric accumulators and parts thereof 281.14 709.83 782.63 915.64 10.26 16.99

317010000 (3.6) Pneumatic tyres and inner tubes of rubber 3,790.01 3,482.98 3,625.36 3,697.75 4.09 2.00

336030000 (3.7) Safety glass and glass mirror 157.60 174.70 188.40 191.50 7.84 1.64

321010405 (3.8) Other parts and accessories for motor vehicle 4,875.77 6,207.18 6,726.12 7,208.20 8.36 7.17

321020202 (3.9) Other parts and accessories for motorcycle 677.08 597.63 644.39 599.48 7.82 -6.97

(3) Total Number of Export Auto parts 13,706.27 15,552.11 16,470.80 17,163.72 5.91 4.21

Code Item 2011 2012 2013 2014 2013 2014

Import Automotive and Auto parts (1-3) 12,945.85 21,409.36 20,010.12 15,792.97 -6.54 -21.08

501000000 (1.1) Passenger car 874.06 1,400.92 1,268.38 1,209.45 -9.46 -4.65

502010000 (1.2) Bus & Truck 810.96 940.61 634.82 493.36 -32.51 -22.28

(1) Total Number of Import Vehicle 1,685.02 2,341.53 1,903.20 1,702.80 -18.72 -10.53

505000000 (2) Motorcycle 42.70 128.40 168.54 148.65 31.26 -11.80

204030100 (3.1) Engine, transmission shafts and other parts 4,196.95 5,781.42 5,435.53 4,355.42 -5.98 -19.87

504020000 (3.2) Parts and accessories including chassis 
and bodies 5,485.80 10,506.99 9,942.88 7,515.62 -5.37 -24.41

504010000 (3.3) Tyres 369.77 490.83 463.89 407.34 -5.49 -12.19

504030000 (3.4) Other parts and accessories 674.23 1,610.88 1,505.71 1,138.65 -6.53 -24.38

507000000 (3.5) Parts and accessories of motorcycle
and bicycle 491.37 549.30 590.37 524.49 7.48 -11.16

(3) Total Number of Import Auto parts 11,218.14 18,939.43 17,938.38 13,941.51 -5.29 -22.28

Export - Import 12,975.77 11,299.37 56,674.31 19,251.69 -12.92 28.92

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำร สถำบันยำนยนต์ ได้รับเกียรติจำก  
ดร. อรรชกำ สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นประธำนในพิธี
เปิดศูนย์ทดสอบยำงล้อ สถำบันยำนยนต์ และ คุณหทัย อู่ไทย เลขำธิกำร
ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม ในกำรกล่ำวถงึมำตรฐำนผลิตภณัฑ์
ยำงล้อ พร้อมด้วยผูม้เีกยีรตแิละผูป้ระกอบกำรยำงล้อในวงกำรอตุสำหกรรมไทย 
ทีเ่ข้ำร่วมแสดงควำมยนิดใีนคร้ังนี ้ ณ อำคำรศนูย์ทดสอบ สถำบนัยำนยนต์ 
ส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม บำงปู เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

กระทรวงอตุสำหกรรม และ ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 
ได้มอบหมำยให้สถำบนัยำนยนต์ เป็นองค์กรในกำรตรวจสอบคณุภำพผลติภณัฑ์
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันมำเป็นเวลำ 17 ปี ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2556 ได้อนมุตัแิผนให้สถำบนัยำนยนต์ขยำยกำรด�ำเนนิกำรสร้ำง
ศนูย์ทดสอบยำงล้อขึน้ ด้วยงบประมำณ 85 ล้ำนบำท ส�ำหรับตรวจมำตรฐำน
ตำม UN/ECE และตำมข้อตกลงอำเซียน เพื่อขยำยกำรแข่งขันให้มำตรฐำน
อตุสำหกรรมยำนยนต์ของไทยได้รบัควำมเชือ่ถอืจำกในอำเซยีน และระดบัโลก 
จึงได้ด�ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนให้เข้ำสู่ระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง

นำงอรรชกำ สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม กล่ำววำ่ ศูนย์
ทดสอบยำงล้อ สถำบันยำนยนต์ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อผลักดันพัฒนำ
อุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะไปสู่ระดับสำกล และช่วยลดระยะเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงโครงกำรจัดตั้งสนำมทดสอบ 
ณ อ�ำเภอสนำมชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรำในเรว็ๆ นี ้เพือ่รองรบัมำตรฐำนต่ำงๆ 
ท่ีจะมีขึ้นในอนำคตด้วยจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและ
พัฒนำกำรผลิตยำงล้อใหม่ๆ ของผู้ประกอบกำรไทยให้ได้มำตรฐำนและ
เป็นทีย่อมรบัในตลำดโลกเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัในตลำดโลก

ให้แก่ผู ้ประกอบกำรไทย รวมถึงยกระดับคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
คนในประเทศให้ดีขึ้นด้วยกำรพัฒนำสู่ศูนย์ทดสอบรถยนต์ทั้งคัน อย่ำง
ครบวงจร

Mr. Vichai Jirathiyut – President, Thailand Automotive Industry 

(TAI) received honor from Dr. Atchaka Sibunruang - Permanent Secretary, 

Ministry of Industry (MOI) to preside over the grand opening of TAI Tyre 

Testing Laboratory. In this regard, Mr. Hathai Uthai - Secretary-General, 

Thai Industrial Standard Institute (TISI) , discussed the standard of tyre. 

There were honored guests and Thai tyre industrial operators who 

came to congratulate in this event at Testing center, Bang Poo, on 

March 12th, 2015.

MOI and TISI has assigned TAI as an institute for testing product 

in automotive industry since 1997 until present or 17 years. In 2013, TAI was 

approved to build the tyre testing laboratory under the budget of 85 

million baht which provides testing as the standard of UN/ECE and 

agreement of ASEAN. This is to expand the competitiveness of Thai 

automotive industry standard in order to be accepted in ASEAN and 

international ; therefore, standard development has been preceded, 

continuously.

Dr. Atchaka Sibunruang said TAI Tyre Testing Laboratory is the 

origination to develop and drive Thai automotive tyre into international 

market. It will decrease time and testing cost of product. Moreover, TAI also 

plans to build a proving ground at Sanam Chai Khet, Chachoengsao, in 

nearly future to support those upcoming standards and R&D of new tyre 

production for Thai manufacturers who produce tyre that meet standards 

and be recognized in the world market. This will increase competitiveness 

to them and improve quality of environment in Thailand along with leading 

to the one stop services of testing center for overall vehicle body.

The Grand Opening of TAI Tyre Testing Laboratory
The Development of Thai Tyre Industry to the World Standard
สถาบันยานยนต์ เปิดศูนย์ทดสอบยางล้อ น�าร่องพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยสู่มาตรฐานโลก
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นำยหทยั อูไ่ทย เลขำธกิำรส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 
ได้กล่ำวเสริมว่ำ “มำตรฐำนยำงล้อในปัจจุบันจะค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำนเป็นหลัก ให้ได้มำตรฐำน ตำมค่ำที่
ก�ำหนด โดยกำรทดสอบเพื่อขอ มอก.สินคำ้ ตำมประเภทของยำง ประกอบ
ไปด้วย 1. มอก. 367-2532 ECE Regulation no. R54 กำรทดสอบยำง
รถบรรทุก 2. มอก. 367-2532 ECE Regulation no. R30 กำรทดสอบ
ยำงรถยนต์ 3. มอก. 682-2540 ECE Regulation no. R75 กำรทดสอบ
ยำงรถจักรยำนยนต์ และ 4. มอก. 367-2552 ECE Regulation no. R117 
Rolling Resistance

กำรจดัตัง้ศนูย์ทดสอบกลำงฯ เป็นส่วนหนึง่ในกำรยกระดบัมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ยำงล้อของไทย ท�ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมไทยทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น มีรำยได้จำก
กำรส่งออกยำงล้อเพิ่มขึ้น โดยกำรปรับปรุงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำงล้อ 
รวมถึงกระบวนกำรทดสอบและรับรองมำตรฐำนดังกล่ำว เป็นกำรสร้ำง
กำรยอมรับจำกลูกค้ำเพ่ือลดอุปสรรคและขยำยโอกำสทำงกำรค้ำไปยัง
ตลำดโลก

นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ กล่ำวเสริมว่ำ 
สถำบนัฯ ได้รบักำรสนบัสนนุจำก ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 
กระทรวงอตุสำหกรรม ซึง่ได้สนบัสนนุเคร่ืองมือทดสอบยำงล้อตำมมำตรฐำน 
UN-ECE ที่มีศักยภำพในกำรให้บริกำรตรวจสอบควำมทนทำนของยำงล้อ
ส�ำหรับรถยนต์ประเภทตำ่งๆ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์ 
รวมไปถงึ รถบรรทกุ รถโดยสำรขนำดใหญ่ ตำมมำตรฐำน UN-R30 UN-R54 
และ UN-R75 นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจสอบควำมตำ้นทำนกำรหมุนของ
ยำงล้อ หรือ Rolling Resistance หนึ่งในรำยกำรตรวจสอบ เพื่อบ่งบอก
ระดบักำรประหยัดพลงังำนตำมมำตรฐำนของยำงล้อตำมมำตรฐำน UN-R117 
ซึง่เป็นมำตรฐำนทีท่ัว่โลกก�ำลงัให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำกในปัจจบุนั จงึนบัได้ว่ำ 
ศูนย์ทดสอบยำงล้อ สถำบันยำนยนต์ มีศักยภำพ และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรในกำรเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิศวกรรมด้ำนกำรตรวจสอบ
และรับรองยำงล้อที่ทันสมัย ให้กับภำครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กำรผลิตยำงล้อที่มีคุณภำพภำยในประเทศเป็นที่ยอมรับ และต้องกำรใน
ตลำดสำกล นอกจำกนี้ยังสำมำรถสนับสนุนกำรวิจัยออกแบบ พัฒนำ และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยำงล้อ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย
มีศักยภำพด้ำนกำรตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ยำงล้อตำมมำตรฐำน 
UN-ECE ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนดังกล่ำวในขั้นตอนของกำรผลิต 
จำกกำรต้องส่งยำงล้อไปทดสอบที่ต่ำงประเทศ

วันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำงยำน
พำหนะไปสู่ระดับสำกล ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบยำงล้อ สถำบันยำนยนต์ นิคม
อุตสำหกรรมบำงปู จะเป็นห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนสำกลที่สำมำรถรองรับ
กำรให้บริกำรแก่ภำคอุตสำหกรรมไทย ช่วยลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย
กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในตลำด
โลกให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย รวมถึง ยกระดับคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
คนในประเทศให้ดีขึ้น

Mr. Hathai Uthai - Secretary-General, TISI, added “this existing 

standard is concern to safety, environment and economy, mainly, the tested 

product must meet the specific index as stated in standard. The testing 

for acquiring TISI; according to tyre type, consists of TISI 367-2532 

ECE Regulation no. R54 for truck 2. TISI 367-2532 ECE Regulation no. 

R30 for motor vehicle 3. TISI 682-2540 ECE Regulation no. R75 for 

motorcycle and 4. TISI 367-2552 ECE Regulation no. R117 for Rolling 

Resistance”.

The establishment of center testing is a part of enhancing the 

standard of Thai tyre and increase competitiveness of Thai industry in 

both domestic and international markets which leads to more revenue 

of tyre exporting. By improving standard of tyre, testing procedure and 

endorsement will promote Thai tyre to be accepted from customer and 

reduce obstacle as well as expand our trading opportunity to the world 

market.

Mr. Vichai Jirathiyut – President, TAI, said that TAI was supported 

from TISI that provided tyre testing tools as standard of UN-ECE. It had 

ability to test the durability of tyres for vehicle: passenger car, motorcycle, 

truck and bus as standards of UN-R30, UN-R54 and UN-R75. It also 

provided the test of Rolling Resistance which would indicate economy 

level as the standard of UN-R117 - the well known standard. This revealed 

that TAI Tyre Testing Laboratory had competency and readiness to 

provide modern services as the fundamental of testing engineering and 

tyre and product endorsement for both government and private sector. 

It would promote our quality tyre production and urge demand in 

international market. In additional, it also motivated R&D and innovation 

of tyre and product that would support Thailand to enhance capability 

of testing and endorsement as the standard of UN-ECE. As a result, this 

would decrease cost of production from sending tyre to test in other 

countries.

Today is the beginning of tyre industry development to step into 

the international market. TAI Tyre Testing Laboratory with international 

standard provides services to support Thai industry sector in order to 

save time and cost of product testing which will increase competitiveness 

of Thai operator in international market and upgrade quality of environment 

in Thailand, as well.
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การยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วยการพัฒนาบุคลากร

นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบัน
ยำนยนต์ จับมือ องค์กำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศญี่ปุ่น หรือ JETRO สำนต่อโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ (AHRDIP) หนึ่ง
ในกำรร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทย-ญี่ปุ่น และภำค
เอกชนภำยใต้ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-
ญี่ปุ ่น (JTEPA) จัดกำรสัมมนำ หัวข้อ “ยกระดับ
ศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมชิ้นส่วน
ยำนยนต์ไทยด้วยกำรพฒันำบคุลำกร” เพือ่ส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงในอุตสำหกรรม
ยำนยนต ์และผู ้ผลิตชิ้นส ่วนยำนยนต ์ได ้ เห็น
ควำมส�ำคัญของระบบกำรพัฒนำบุคลำกร ให้เกิด
ควำมส�ำเร็จในภำคกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
กำรผลิตอยำ่งเต็มศักยภำพ ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค 

เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

On March 20th, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut 

– President, Thailand Automotive Institute (TAI), 

and Japan External Trade Organization (JETRO) 

furthered the Automotive Human Resources 

Development Institute Project (AHRDIP) , which 

was the collaboration among Thai – Japanese 

governments and private sector under the Japan–

Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) 

by organizing the seminar “Enhancement of 

competitiveness through practical human resources 

development program” This would promote and 

support top management in automotive and auto 

parts industry to realize the significance of human 

resources development system that leaded to the 

development of effective production management 

system at the Landmark Bangkok.

สถำบนัยำนยนต์ ร่วมกบั บริษัท โตโยต้ำ 
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด (TMAP-EM) สำนต่อ
โครงกำร Automotive Human Resource 
Development Institute Project (AHRDIP) 
หลกัสตูร “ระบบกำรผลติแบบโตโยต้ำ คร้ังที ่25” 
(TPS) โดย ดร. อรรถวิท เตชะวบิลูย์วงศ์ ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพฒันำผูผ้ลติชิน้ส่วน และมร. คทัซชู ินชิคิำวำ 
Vice President Operations Management 

Development Division 
ได้ปฐมนิเทศน์หลักสูตร
และมอบโล่แก่บริษัทใน
กำรเข้ำร่วมกำรอบรม 
ครั้งที่ 24 ส�ำหรับบริษัท
ที่ประสบควำมส�ำ เร็จ
ไ ด ้ รั บ คั ด เ ลื อ ก เ ป ็ น 

Best Practice ได้แก่ บริษัท ไทยบูรณะ แมนู
แฟคเชอริ่งจ�ำกัด บริษัท พงศ์พำรำ โคดันรับ
เบอร์ จ�ำกัด บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลำย จ�ำกัด 
และประสบควำมส�ำเร็จได้รับคัดเลือกเป็น The Best 
Consistency Improvement ได้แก่ บริษัท ไทย 
นิกโก เมตัล อินดัสตรี จ�ำกัด ณ อำคำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมสนับสนุน กล้วยน�้ำไท เมื่อวันที่ 12 
มกรำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

On January 14th, 2015, Thailand Automotive 

Institute (TAI) and Toyota Motor Asia Pacific 

Engineering and Manufacturing Co., Ltd. 

(TMAP-EM) co-organized Automotive Human 

Resource Development Institute Project 

(AHRDIP) with the 25th Toyota Production 

System (TPS) at Bureau of Industrial Sectors 

Development Building, Kluaynamthai. In this 

regard, Dr. Atthawit Techawiboonwong, 

Autoparts Manufacturer Director – TAI and 

Mr. Katsushi Nishikawa, Vice President 

Operations Management Development Division 

- TMAP-EM gave the orientation and token of 

appreciation to participated companies in the 

24th TPS and the winner of the Best Practice, 

which were Thai Burana Manufacturing CO., 

LTD., Pongpara Codan Rubber co., Ltd. and 

Union Apply Co., Ltd.; whereas, the Best 

Consistency Improvement was Thai Nikko 

Metal Industry Co., Ltd.

นำยวชิยั จริำธยิตุ ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัยำนยนต์ 
ได้รับเกยีรตเิป็นวิทยำกรในงำนสัมมนำ Motorcycle 
Manufacturing and Spare Parts conference 
คร้ังแรกในเอเชยี ในหวัข้อ Connecting to Global 
Market Regulatory Compliance  ซึ่งภำยในงำน
ได้รวบรวมผู ้เชี่ยวชำญจำกอุตสำหกรรมค่ำยรถ
จกัรยำนยนต์และอปุกรณ์เกีย่วเนือ่งมำกมำย ณ โรงแรม
โซฟิเทล สขุมุวทิ เมือ่วันที ่28 มกรำคม 2558 ทีผ่่ำนมำ

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand 

Automotive Institute (TAI) was the honor speaker 

at the Motorcycle Manufacturing and Spare 

Parts conference, the first in Asia, in the topic of 

Connecting to Global Market Regulatory Compliance. 

This is the gathering of specialists from motorcycle 

and spare parts industry and other related. The 

conference was held at Sofitel Sukhumvit on 

January 28th, 2015.

Enhancement of Competitiveness through
Practical Human Resources Development Program

Motorcycle Manufacturing and
Spare Parts Conference

TAI Orientation TMAP-EM
for the 25th TPS ORIENTATION
สถาบนัยานยนต์ ร่วมกบั โตโยต้า ปฐมนเิทศน์ TPS ครัง้ที ่25
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นำยจกัรมณฑ์ ผำสกุวนชิ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม และ 
นำยสมหมำย ภำษี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ได้เป็นประธำนร่วม
ในงำนเปิดตวัระบบป้ำยข้อมลูรถยนต์ “ECO Sticker” และร่วมลงนำมบนัทกึ
ควำมร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้รถยนต์อย่ำงยัง่ยนื (Sustainable Mobility) 
ด้วยกลไก ECO Sticker และภำษี CO2 อันเป็นกำรด�ำเนินงำนตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 ธันวำคม 2555 ซึ่งได้อนุมัติในหลักกำรร่ำง
ประกำศกระทรวงกำรคลงั เร่ือง กำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ 
(ภำษ ีCO2) พร้อมกบัได้มอบหมำยให้กระทรวงอุตสำหกรรมก�ำหนดแนวทำง
ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมรถยนต์และผู้น�ำเข้ำจะต้องติด ECO Sticker ที่
ต้องแสดงกำรประหยดัพลงังำนและปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ไปพร้อมกัน ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 
มีนำคม 2558

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรใช้รถยนต์อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Mobility) 
ในรถยนต์ทกุประเภท อย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรม
และกระทรวงกำรคลัง จึงร่วมกันท�ำบันทึกควำมร่วมมือขึ้น เพื่อแสดงถึง
ควำมมุ่งมั่นของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม
และกระทรวงกำรคลัง (ได้แก่ กรมสรรพสำมิต กรมศุลกำกร ส�ำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ
สถำบันยำนยนต์) ทีจ่ะเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในกำรด�ำเนนิงำนตำมเจตนำรมณ์
ของมติคณะรัฐมนตรีนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็น
ไปตำมก�ำหนดเวลำทุกประกำร

ECO Sticker ซึ่งได้มีกำรเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันนี้ 
ประกอบด้วยข้อมลูส�ำคญั 4 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมลูผูผ้ลติ/ผูน้�ำเข้ำ ได้แก่ ชือ่ ทีอ่ยู่ 
และเว็บไซต์ 2. ข้อมูลของรถยนต์ ได้แก่ ชื่อรุ่น แบบ โครงรถ เครื่องยนต์ 
เกียร์ ขนำดยำงล้อ จ�ำนวนที่นั่ง น�้ำหนักรถ เชื้อเพลิงที่สำมำรถใช้ได้ และ
โรงงำนทีผ่ลติรถยนต์ 3. รำยกำรอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้จำกโรงงำน ซึง่ประกอบด้วย 
อปุกรณ์ท่ีมสีำระส�ำคญัในด้ำนกำรประหยดัพลงังำน อปุกรณ์ทีมี่สำระส�ำคญั
ในด้ำนควำมปลอดภัย และรำยกำรอุปกรณ์อื่นๆ และ 4. กำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำนอำ้งอิง ได้แก่ อัตรำกำรใช้น�้ำมัน (หน่วย ลิตรต่อ 100 กม.) 
ใน 3 รูปแบบกำรใช้งำน คือ สภำวะรวม สภำวะในเมือง และ สภำวะ
นอกเมอืง และแถบแสดงอตัรำกำรใช้น�ำ้มนัอ้ำงองิในสภำวะรวม (Combined) 
ซึง่ทดสอบโดยใช้น�ำ้มนัเบนซนิหรอืดเีซล หรอืน�ำ้มนั E85 (ถ้ำม)ี นอกจำกนีแ้ล้ว 
ใน ECO Sticker ยังมี QR Code ส�ำหรับให้ผู้ซื้อรถยนต์ หรอืประชำชน
ทัว่ไปสำมำรถดำวน์โหลด Eco Sticker เพือ่รับข้อมูลรำยละเอียดของรถยนต์
คันนั้น รวมทั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eco Sticker ได้อีกด้วย

นำยอดุม วงศ์ววิฒัน์ไชย ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 
กล่ำวว่ำ “ กำรพัฒนำระบบ ECO Sticker ส�ำนักงำนฯ ได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอยำ่งดีจำกหน่วยงำนภำครัฐและผู้ประกอบกำรรถยนต์ โดยในช่วง 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ ได้ร่วมหำรือและประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลำยครั้ง เพื่อออกแบบ 
ECO Sticker และระบบป้ำยข้อมูลรถยนต์ให้มีควำมเหมำะสมและสะดวก
ส�ำหรับกำรเริ่มด�ำเนินกำรในระยะแรกของประเทศไทย โดยผู้ผลิตรถยนต์
จะเริ่มติด ECO Sticker เป็นกำรทั่วไป ส�ำหรับรถยนต์ที่ผลิตใหม่หรือน�ำ
เข้ำมำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้กำร
ด�ำเนินโครงสรำ้งภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ใหม่ ซึ่งก�ำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้
ในวันที ่1 มกรำคม 2559 เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนตำมก�ำหนดเวลำ” ทัง้นี ้กระทรวง
อุตสำหกรรม จะเปิดเว็บไซต์ www.car.go.th ในเดือนธันวำคม 2558 เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมลู ECO Sticker ส�ำหรบัประชำชน ผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

On Monday 16th March, 2015 at Queen Sirikit National Convention 

Center, Mr. Chakramon Phasukavanich, Minister of Industry, and 

Mr. Sommai Phasee, Minister of Finance, presided over the launching of 

“ECO Sticker” and signed MOU to promote the Sustainable Mobility 

with ECO Sticker and CO2 tax; according to the cabinet resolution on 

18th December, 2012 which approved the new excise tax for motor 

vehicle – CO2 tax and Ministry of Industry was assigned to allocate 

direction for automotive industrial operator and importer to put ECO 

Sticker on vehicle which indicated both economy and emission of CO2.  

In order to have widespread Sustainable Mobility in all types of 

vehicle in Thailand, Ministry of Industry (MOI) and Ministry of Finance 

(MOF) singed MOU with expectation to have collaboration from all related 

units in MOI and MOF (the Excise Department, the Customs Department, 

Thai Industrial Standards Institute - TISI, the Office of Industrial Economics 

– OIE and Thailand Automotive Industry – TAI) as the determination of 

this resolution, effectively.

ECO Sticker consisted of 4 parts of information: 1) Name, Address 

and Website of Manufacturer/Importer 2) Model, Type, Chassis, Engine, 

Transmission, Tire size, No. of seat, Fuel type and Manufacturing plant 

3) List of equipped part from the plant: Major parts for economy & 

safety and other parts 4) Reference standard: Fuel consumption (Liter 

per Kilometer) in 3 operating conditions – Combined, City and Suburb; 

and Indicator strip of referenced fuel consumption rate in combined 

condition by using benzene, diesel or E85 (if any). Moreover, ECO Sticker 

also had QR Code for buyer to download ECO Sticker information and 

vehicle’s details together with other related data of ECO Sticker.

Mr. Udom Wongviwatchai, Director General, OIE, said that “OIE had 

received collaboration from both government agencies and automotive 

manufactures to develop ECO Sticker system. Throughout 2 years, 

there were consulting and meetings to design the right ECO Sticker and 

system for initiate stage use in Thailand. The ECO Sticker would effective 

on 1st October, 2014; therefore, new or imported vehicle had to attach 

this sticker and conform to the new excise tax that would effective on 

1st January, 2016”. MOI would launch the website: www.car.go.th in 

December 2015 for publics, automotive industrial operators, etc. for 

ECO Sticker information.

การเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ "Eco Sticker"
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การสัมมนาเรื่องระบบป้ายข้อมูลรถยนต์เพื่อรองรับโครงการสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมและสถำบนัยำนยนต์ร่วมกนัด�ำเนนิ

โครงกำรสำรสนเทศน์ยำนยนต์ ประจ�ำปี 2558 ได้จัดสัมมนำเรื่อง “ระบบ
ป้ำยข้อมูลรถยนต์เพ่ือรองรับโครงกำรสร้ำงภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ใหม่” 
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทำง
กำรพฒันำเทคโนโลยยีำนยนต์ของโลก กำรแก้ปัญหำกำรบดิเบอืนโครงสร้ำงภำษี 
และเพือ่สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรจัดเกบ็ภำษีรถยนต์ โดยเร่ิมมผีลบงัคับใช้
ในวนัที ่1 มกรำคม 2559 โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัผูป้ระกอบกำร รวมทัง้เตรยีมควำมพร้อมของผูป้ระกอบกำร
ในกำรกรอกและยื่นเอกสำรเข้ำระบบป้ำยข้อมูลรถยนต์ เมื่อวันอังคำรที่ 13 
มกรำคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเซน็จูร่ี ปำร์ค กรงุเทพฯ

On Tuesday 13th January, 2015, at the Grand Ballroom, Century 

Park Hotel, The Office of Industrial Economics (OIE) has collaborated 

with Thailand Automotive Institute (TAI) for the 2015 Automotive Intelligence 

Unit and co-organized for the “Eco sticker system for new excise tax” 

seminar. The objective is to support Thailand automotive industry 

development and conform to the world technology development direction 

along with solving incorrect tax structure problem. This will effective on 

January 1st, 2016. In this regard, the information technology is applied to 

facilitate operators; including, assists operator to fill and submit all 

required documents for this eco sticker system.

สถาบันยานยนต์ร่วมแสดงความยินดีกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำรสถำบัน

ยำนยนต์ร่วมแสดงควำมยินดี กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น 
ในกิจกรรมกำรเฉลิมฉลอง “กำรส่งออกรถกระบะไทรทันใหม่สู่ตลำดโลก
เป็นครัง้แรก” ทีค่วำมมุง่ม่ันทีจ่ะรักษำมำตรฐำนกำรผลติรถยนต์ด้วยคุณภำพ
ระดบัโลก โดยรถกระบะไทรทนัเจเนอเรชัน่ที ่5 ซึง่มโีรงงำนผลติในประเทศไทย 
เป็นฐำนกำรผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุของมติซบูชิ ิมอเตอร์ส คอร์ปอเรชัน่ และจะส่งออก
ไปจ�ำหน่ำยยงัประเทศต่ำงๆ มำกกว่ำ 150 ประเทศทัว่โลก ณ ท่ำเรือแหลมฉบงั 
จังหวัดชลบุรี

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute 

(TAI) congratulated Mitsubishi Motors Corporation for the celebration of 

the “1st export of New Triton to the World Market” on February 9th, 2015 

at Laemchabang port, Chonburi. It is the determination to maintain the 

world class standard of automotive production. This Triton pick-up 

truck is the 5th generation that has production based in Thailand and it 

is the largest based of Mitsubishi Motors Corporation. It will export to 

over 150 countries worldwide.

TAI congratulated Mitsubishi Motors Corporation
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โครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”
สถำบันยำนยนต์ ร่วมกับ บริษัท เด็นโซ่ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่ง
เอเชีย และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและ
เอกชนกว่ำ 10 หน่วยงำน จดัโครงกำร “เดนิทำง
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมำโรงเรียน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตส�ำนึกให้เด็กนักเรียน
สวมใส่หมวกนริภยัในขณะเดนิทำงโดยรถจกัรยำนยนต์ 
เพือ่ลดอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้บนท้องถนน ซึง่ในกจิกรรม
ครั้งนี้ทำง บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ได้มีกำรแจกหมวกนิรภัยท่ีผ่ำนมำตรฐำนกำร
ทดสอบ มอก. 369-2539 โดยสถำบันยำนยนต์ 
จ�ำนวน 600 ใบ และยังร่วมกับสถำบันยำนยนต์ 
ในกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย มำตรฐำน
หมวกนริภยั และวธิสีวมใส่หมวกนริภัยทีถ่กูต้อง 

แก่คณะครูและนักเรียน จ�ำนวน 150 คน เพื่อ
น�ำไปขยำยผลในกำรให้ควำมรู ้กับนักเรียน
ภำยในโรงเรียน และยงัได้จดักจิกรรมมอบของขวญั
วันเด็กให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรม
ในคร้ังนี้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 และ 14 มกรำคม 
2558 ทีผ่่ำนมำ ณ โรงเรยีนอนิทรมัพรรย์อนสุรณ์ 
จ.สมุทรปรำกำร

Thailand Automotive Institute (TAI) 

collaborated with Denso (Thailand) Co., Ltd., 

Asia Injury Prevention Foundation (AIP 

Foundation) and more over 10 organizations 

from private and government sectors organized 

the “Helmet for kids project” project to instill 

students for wearing their helmet when travelling 

with motorcycle in order to reduce road accident. 

In this regard, representatives from Denso 

provided helmets that passed TAI’s testing 

and met the standard of TIS 369-2539 to 

students for 600 sets along with educating 

both student and faculty of 150 persons in safety, 

helmet’s standard and how to wear a helmet, 

correctly. This knowledge was expected to 

be dispersed throughout the school. The event 

was held on January 12th and 14th, 2014 at 

Intarumphan-Anusorn School, Samut Prakarn.

เมอร์เซเดส-เบนซ์ครบรอบ 110 ปี ในประเทศไทย
นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำร

สถำบันยำนยนต์ ร่วมแสดงควำมยินดี
กับนำยไมเคิล เกรเว่ ประธำนบริหำร 
บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด เนื่องในกำรเฉลิมฉลองครอบ
รอบวำระ 110 ปี และกำรเปิดสำยกำร
ผลิตรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุน่ C300 
BlueTEC HYBRID สู่ตลำดประเทศไทย
อย่ำงเป็นทำงกำร ณ โรงงำนธนบุรี
ประกอบรถยนต์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

On March 13th, 2015, Mr. Vichai 

Ji rathiyut, President – Thai land 

Automotive Institute (TAI) congratulated 

Mr. Michael Grewe, President and 

CEO – Mercedes-Benz Thailand Ltd., 

in the occasion of 110th year celebration 

and launching the new production 

line of C300 BlueTEC HYBRID for 

Thai market at Thonburi assembly 

plant, Samutprakarn.

Mercedes –Benz celebrates 
110th year in Thailand

Helmet for Kids Project
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กีฬาสามัคคี ซอยตรีมิตร ครั้งที่ 24
เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2558 หน่วยงำน

กระทรวงอตุสำหกรรม ประกอบด้วย ส�ำนกัพฒันำ
อุตสำหกรรมชุมชน กองพัฒนำอุตสำหกรรม
รำยสำขำ 1 สถำบนัยำนยนต์ และ สถำบนัเหลก็
และเหลก็กล้ำแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้ำภำพ
กำรแข่งขันกีฬำสำมัคคี ซอยตรีมิตร ครั้งที่ 24 
ประจ�ำปี 2558 เพือ่สร้ำงควำมสำมัคค ีก่อให้เกดิ
ควำมสัมพันธ์ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
ซอยตรมีติรทัง้ 10 หน่วยงำน และส่งเสรมิสขุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ซึ่งจัดกิจกรรมและ
กำรแข่งขนักฬีำเป็นเวลำ 3 วนั ตัง้แต่วนัที ่21-23 
มกรำคม 2558 ณ ซอยตรีมิตร กรุงเทพฯ

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรทหำร
2. สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ
3. สถำบันเหล็กและ เหล็กกล้ำ
 แห่งประเทศไทย
4. กองพัฒนำอุตสำหกรรมรำยสำขำ 1

5. กองพัฒนำอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2
6. ส�ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน
7. ส�ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมชุมชน
8. สถำบันยำนยนต์
9. สถำบันพลำสติก
10. โรงงำนเภสัชกรรมทหำร

On January 21st, 2015, organizations 

under Ministry of Industry: Bureau of Community 

Industries Development (BCID) , Division I of 

Sectorial Industries Development, Thailand 

Automotive Institute (TAI) and Iron and Steel 

Institute of Thailand (ISIT) were co-host for 

the 24th Trimitr Sport day for the good spirit of 

unity among 10 organizations that are located 

at Soi Trimitr as well as to promote the good 

health of employees. The event was held for 

3 days (January 21st-23rd, 2015) at Soi Trimitr, 

Bangkok

1. Military Research and Development Center

2. Thailand Textile Institute (THTI)

3. Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT)

4. Division I of Sectorial Industries 

Development

5. Division II of Sectorial Industries 

Development

6. Bureau of Industrial Sectors Develop-

ment

7. Bureau of Community Industries 

Development (BCID)

8. Thailand Automotive Institute (TAI)

9. Plastics Institute of Thailand

10. Defense Pharmaceutical Factory

ข่าว โครงการสัมมนาและการแข่งขันกีฬา
สถาบันยานยนต์ ประจ�าปี 2558

สถำบันยำนยนต์จัดโครงกำรสัมมนำและกำรแข่งขันกีฬำสถำบันฯ 
ประจ�ำปี 2558 ขึ้นในหัวข้อ “งำนได้ผล คนเป็นสุข” เพื่อให้พนักงำนได้
ตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำยและกีฬำ ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีเป็นหมู่คณะ และกำรเสริมสรำ้งทีมเพื่อควำมส�ำเร็จ
ร่วมกนั ณ อ. แก่งกระจำน จ.เพชรบรุ ีเมือ่วนัที ่21-22 มนีำคม 2558 ทีผ่่ำนมำ

During March 21st-22nd, 2015, Thailand Automotive Institute (TAI) 

organized the seminar and sport day 2015 under the topic of “Success 

Brings Happiness” for TAI staffs to realize the significance of exercise, 

sport, solidarity and teamwork, which lead to accomplishment, at Kaeng 

Krachan, Phetchaburi.

The 24th Trimitr Sport Day

TAI Seminar and Sport Day 2015
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ข้อมูลทั่วไป

หากใครติดตามข่าวสารตามสื่อต่างๆ ก็คงพอ
จะพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึน้จากความผิดพลาด
ในการใช้รถยนตอ์ยูเ่ป็นระยะๆ ซ่ึงหลายครัง้สง่ผล
ถึงแก่ชีวิต และแทบทุกครัง้มักเกิดกับรถยนต์ 
'เกียร์อัตโนมัติ' จนเกิดค�าถามตามมาว่า เกียร์
อตัโนมติัแท้จรงิแลว้ อนัตรายถึงเพยีงนัน้เชียวหรอื? 
แล้วจะมีวิธีป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเกิดขึน้กับ
ตัวเราและคนที่เรารักได้อย่างไร

Accidents from driving car, some caused 
to death, usually occur from ‘automatic 
transmission’ vehicle. As a consequence, 
there is a question ‘Is it dangerous?’ and 
‘How to avoid it away from the one we 
love and ourselves?’ 

Auto Smart

Automatic Transmission:

Is it
dangerous?
เกียร์ออโต้      อันตรายจริงหรือ?
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ทุกวันนีนี้หำกคิดจะถอยรถสักคันหนึ่ง คนส่วนใหญ่คงเลือกรถยนต์
ท่ีตดิตัง้เกยีร์อตัโนมตัเิป็นหลกั เนือ่งจำกขบัสบำยกว่ำ ทนัสมัยกว่ำ ถึงครำว
ต้องฝ่ำรถติดก็ไม่ต้องคอยเลี้ยงคลัทช์ให้น่องปูดกันอีก แถมย้อนไปตอนหัด
ขับรถใหม่ๆ ก็เริ่มจำกเกียร์อัตโนมัติเสียด้วยสิ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยที่
จะคิดเช่นนั้น

ถึงแม้ว่ำกำรขับรถเกียร์ธรรมดำจะสนุกขนำดไหน แต่กำรต้องฝ่ำ
กำรจรำจรในกรงุเทพฯ หรอืตำมเมอืงใหญ่ๆ ในปัจจบุนั มนัไม่สนุกเลยสักนดิ 
ถ้ำยังต้องคอยมำกังวลเร่ืองกำรเลี้ยงคลัทช์ ปล่อยคลัทช์ เปลี่ยนเกียร์
ให้สัมพันธ์กับควำมเร็ว ฯลฯ มันก็ใช่เรื่องเสียที่ไหน กำรขับเกียร์ออโต้นั้น
สบำยกวำ่กันเยอะ

At present, most prefer to drive a car with automatic transmission 

because it is easier to drive and more modern. You don’t need to step 

on clutch until your calf gets cramp when you stuck in the traffic. 

Moreover, new drivers usually start their first drive with the automatic 

transmission car.

Although, manual transmission car is fun to drive but if you have 

to drive in heavy traffics of Bangkok or any big city in Thailand, it is not 

fun anymore. For automatic transmission, there is no need to worry 

about stepping on and off clutch along with shifting gear at the right 

speed. It is easier.

21



แต่!! 

ข้อดีของเกียร์ธรรมดำอย่ำงหนึ่งที่ไม่มีวัน
ได้พบเจอในเกียร์ออโต้ในแง่ของควำมปลอดภัย 
(แม้จะเป็นข้อเสียส�ำหรับมือใหม่ก็ตำม) คือ 
หำกผู้ขับปล่อยคลัทช์ไม่สัมพันธ์กับคันเร่งใน
ช่วงออกตัว จะท�ำให้เครื่องยนต์ดับทันที จึงตัด
ปัญหำกำรเข้ำเกียร์ผิดหรือเหยียบคันเร่งโดยไม่
ตั้งใจออกไปได้

ต่ำงกับเกียร์ออโต้ที่เมื่อเขำ้เกียร์ 'D' (หรือ
เกียร์ 'R') แล้ว รถจะมีแรงเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ
เรื่อยๆ แม้ไม่เหยียบคันเร่ง ซึ่งหำกผู้ขับอยู่ใน
อำรมณ์ตกใจ ก็อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรง
ตำมมำได้เสมอ

ดังนั้น เมื่อผู้อ่านรักที่จะใช้รถยนต์

เกียร์อัตโนมัติแล้ว อย่าลืมปฏิบัติ

ดังนี้เพื่อความปลอดภัย

• ควรเหยียบเบรกทุกครั้งเมื่อเปลี่ยน
เกียร์ แม้จะเลื่อนจำกเกียร์ว่ำง (N) ไปเกียร์
เดินหน้ำ (D) หรือกลับกันก็ตำม ทั้งนี้ เพื่อฝึก
ให้กลำยเป็นควำมเคยชิน

• เมื่อเข้ำที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง 
ควรเปลี่ยนเป็นเกียร์จอด (P) หรือ เกียร์วำ่ง (N) 
ทันที ไม่ควรใส่เกียร์ทิ้งเอำไว้

• ควรใส่เบรกมือทุกคร้ังที่จอดรถเสร็จ
เรียบร้อย เพรำะนอกจำกจะลดภำระเกียร์ใน
กำรแบกรบัน�ำ้หนักรถ (โดยเฉพำะบนทำงลำดชนั) 
ยังช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยหำกเผลอใส่เกียร์โดย
ไม่ตั้งใจขึ้นมำจริงๆ

• กำรจอดรถรับ-ส่งผู ้โดยสำรทุกครั้ง 
เป็นไปได้ควรเข้ำเกียร์ว่ำง (N) เป็นอย่ำงน้อย 
รอจนกว่ำผูโ้ดยสำรจะปิดประตเูรียบร้อยเสยีก่อน 
จึงค่อยใส่เกียร์ เน่ืองจำกผู้ขับอำจเผลอปล่อย

เบรกในจงัหวะก้มหยบิของ หรอืเอีย้วตวัไปด้ำนหลงั 
จนเป็นอันตรำยกับผู้โดยสำรที่ก�ำลังขึ้น-ลงได้

• ไม่ควรท�ำหลำยส่ิงพร้อมๆ กันในขณะ
ขับรถ เช่น คุยโทรศัพท์, แต่งหน้ำ, ทำนอำหำร 
ฯลฯ หำกติดพันกับสำยโทรศัพท์มำก่อนหน้ำนี้ 
ก็ควรสนทนำให้จบเสียก่อนจะเริ่มออกรถ

แต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมำจริงๆ 
ผู้ขับควรรีบตั้งสติแล้วปล่อยคันเร่ง เหยียบเบรค
ทันที แล้วอย่ำลืมว่ำยังมีตัวช่วยอื่นๆ เพื่อให้
รถหยดุหรอืชะลอควำมเรว็ลงได้ นัน่คอื กำรผลกัไป
คนัเกยีร์ไปเกยีร์ว่ำง (N), กำรดงึเบรกมอื รวมถึง
กำรบิดกุญแจเพื่อดับเครื่องยนต์ แต่อย่ำงหลังนี้
ขอให้เป็นทำงเลือกสุดท้ำย เพรำะจะท�ำให้หม้อ
ลมเบรกใช้งำนไม่ได้ ส่งผลให้มีโอกำสเหยียบได้
เพียง 1-2 ครั้งเท่ำนั้น

อย่างไรก็ดี สิ่งส�าคัญที่สุดเมื่ออยู่

หลังพวงมาลัยทุกครั้ง นั่นคือ 

'สติ' ที่จะช่วยให้เดินทางถึงที่หมาย

ได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

But!!

A good po i nt  to  d r i ve  a  manua l 

transmission car, which cannot seek from 

automatic transmission, is the accident from 

shifting wrong gear or stepping on gas pedal 

by chance because the engine will turn off if 

you don’t step on clutch and conform to 

accelerator. On the other hand, for automatic 

transmission, if gear is shifted to the D (Drive) 

or R (Reverse) positions, the vehicle will move 

forward or backward, incessantly, though you 

do not step on accelerator. If you are panic, 

this may cause severe accident.  

Things to do for driving

an automatic transmission 

vehicle:

• Do step on brake every time you 

change the gear. You should acquaint yourself 

with it, such as from N (Neutral/No gear) 

position to D position or the other way round. 

• Right after parking, do shift gear to P 

(Park) or N position.

• Do pull hand brake after parking. This 

eliminates the load that gear has to handle 

vehicle weight; especially, in the slope area. It 

also lessens a chance of wrong gear shifting, 

accidently. 

• Every parking and riding, do shift 

gear to N position and wait until passenger is 

in the right position and door is closed before 

changing gear; otherwise, it may cause an 

accident from unawareness of driver who 

may step off the brake (caused car moving) 

when he turns around or picks up something 

while passenger is getting in or off the car. 

• Shall not do everything in the same 

time while you are driving; for example, talking 

on the phone, putting on makeup, eating, etc. 

Finish your call before driving.

In case of emergency, you must be in 

conscious and decelerates speed. Then, you 

have to step on the brake, immediately. Bear 

in mind that there are other choices to stop or 

slow down your car which are shifting gear to 

N, pulling hand brake and turning of the engine 

(this should be the last choice because it 

causes the stop working of brake booster 

and gives you a few chances to step on the 

brake). 

Nevertheless, the most 

significant, every time you 

are behind the wheel, is 

“consciousness” which brings 

you to the destination, 

safely. 

January 25th, 2015

http://auto.sanook.com
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เมื่อวันที่ 3 ถึง 4 ธันวำคม 2557 ที่ผ่ำนมำ สถำบันยำนยนต์ ได้เป็น
เจ้ำภำพจัดกำรประชุม “Asia Automobile Institute Summit” หรือ
เรียกชือ่ย่อว่ำ AAI Summit คร้ังที ่3 ในนำมประเทศไทย ซึง่มีหน่วยงำน
ท่ีเกีย่วข้องกบักำรวจิยั และพฒันำทำงด้ำนยำนยนต์จ�ำนวน 10 หน่วยงำน 
จำก 8 ประเทศ จัดส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุม ได้แก่

1. Automotive Research Association of India (ARAI)
 จำกประเทศอินเดีย
2. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. 
 (CAERI) จำกประเทศจีน
3. Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC)
 จำกประเทศจีน
4. Ministry of Education and Culture Republic Indonesia
 จำกประเทศอินโดนีเซีย
5. Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI)
 จำกประเทศเกำหลีใต้

6. Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)
 จำกประเทศมำเลเซีย
7. Malaysia Automotive Institute (MAI) จำกประเทศมำเลเซีย
8. Vietnam Register (VR) จำกประเทศเวียดนำม
9. Japan Automobile Research Institute (JARI) จำกประเทศ

ญี่ปุ่น
10. สถำบันยำนยนยนต์ จำกประเทศไทย

D
uring December 3rd-4th, 2014, Thailand Automotive Institute 

(TAI) hosted “the 3rd Asia Automobile Institute Summit” in 

Thailand. There were representatives from 10 institutes of 

automotive research and development from 8 countries 

participated the event as following as 

1. Automotive Research Association of India (ARAI) from India

2. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. 

(CAERI) from China

3. Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC) from China

4. Ministry of Education and Culture Republic Indonesia 

from Indonesia

5. Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) 

from South Korea

6. Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) from 

Malaysia

7. Malaysian Automotive Institute (MAI) from Malaysia

8. Vietnam Register (VR) from Vietnam

9. Japan Automobile Research Institute (JARI) from Japan

10. Thailand Automotive Institute (TAI) from Thailand

การประชุม Asia Automobile 
Institute Summit
(AAI Summit) ครั้งที่ 3
ณ ประเทศไทย

Techno focus

Mr. Nithipol Ekboonyarit
Specialist - Automotive Technolgy
Thailand Automotive Institute

24



กำรประชุมแบ่งออกเป็น 3 สำขำ ได้แก่ 
สำขำที ่1 มลพษิไอเสยี สำขำที ่2 ควำมปลอดภัย 
และสำขำที่ 3 รถยนต์ไฟฟ้ำ เนื้อหำกำรประชุม
ในแต่ละสำขำน่ำสนใจอย่ำงย่ิง ซึง่จะได้น�ำเสนอ
ในฉบับถัดไป ในฉบับนี้จะขอท้ำวควำมถึงควำม
เป็นมำของกำรประชมุ AAI Summit  เพือ่ให้ผูอ่้ำน
ได้เข้ำใจถงึทีม่ำ และควำมส�ำคญัของกำรประชมุ 
และจะกล่ำวถึงกำรประชุมครั้งที่ 1 และ 2 โดย
สังเขป

กำรประชมุ AAI Summit รเิริม่โดย Japan 
Automobile Research Institute หรือ JARI ซึง่เป็น
หน่วยงำนกลำงของญ่ีปุน่ ทีม่ภีำระกิจในกำรวิจยั
และพัฒนำเทคโนโลยีด ้ ำนยำนยนต ์ เ พ่ือ
ประโยชน์แก่สำธำรณะ เช่น กำรพัฒนำระบบ
กำรตรวจจับกำรหลับในของผู้ขับขี่รถยนต์เพื่อ
ส่งสัญญำณไปยังอุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียง 
เป็นต้น ซึ่งโครงสร้ำงกำรบริหำร และสำขำ
งำนวิจัยของ JARI ในปัจจุบันแสดงในรูปที่ 1.   
กำรประชมุมวัีตถปุระสงค์เพ่ือเชือ่มควำมสัมพันธ์ 

และแลกเปล่ียนผลงำนวิจัยระหว่ำงหน่วยงำน
หรือสมำคมด้ำนยำนยนต์ของประเทศต่ำงๆ 
ในเอเชีย

In the meeting, there are 3 sessions: 

Emission, Safety and Electric Vehicle (EV). 

Contents in each session are interested and 

they will be discussed in the next issue, 

whereas this issue, I would like to introduce 

the history and significant of AAI Summit as 

well as concepts presented in both the 1st and 

the 2nd of AAI Summit.  

AAI Summit is initiated by Japan 

Automobile Research Institute (JARI) which is 

a central agency of Japan. Its mission is to 

research and develop automotive technology 

for public benefit such as doze detector that 

has been developed for driver who dozes off 

while driving. It will send a signal to the sound 

warning equipment. The management structure 

and research unit of JARI is shown in Figure 1. 

The objective of this event is to build networks 

and exchange R&D among automobile institutes 

and associations in Asia. 
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กำรประชุม AAI Summit ครั้งที่ 1 จัดขึ้น
เมือ่วันที ่26 ถึง 27 พฤศจกิำยน 2555 ณ โรงแรม 
Shiba-Park Hotel จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมี JARI เป็นเจ้ำภำพ และมีประเทศเข้ำร่วม 
4 ประเทศได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มำเลเซีย 
และไทย หวัข้อกำรประชมุทีส่�ำคัญคือ เทคโนโลยี 
Eco-drive/EV/Functional Safety (ISO 26262), 
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV, Electric Vehicle) 
และเทคโนโลยี Passive & Active Safety โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรจัดตั้ง ASEAN NCAP (New 
Car Assessment Program) โดยมติที่ประชุม
ครั้งที่ 1 ได้แก่

• แต่ละประเทศจะก�ำหนดผู ้แทนเพื่อ
ประสำนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ต่อไป ซึ่งสถำบัน
ยำนยนต์ เป็นหน่วยงำนผู้แทนของประเทศไทย

• เห็นพ้องให้ใช้ชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร
ของกำรประชมุคือ “Asia Automobile Institute 
(AAI) Summit”

• ก�ำหนดให้มีกำรประชุมทุกปี โดยมี
กำรลงมติเลือกเจ้ำภำพกำรประชุมครั้งต่อไป
ในที่ประชุม

• ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้ำภำพ
ในกำรจัดกำรประชุมครั้งที่ 2

The 1st AAI Summit was held during 

November 26th-27th, 2012 at Shiba-Park Hotel, 

Shiba, Japan and it was hosted by JARI. 

There were representatives from 4 countries: 

India, Indonesia, Malaysia and Thailand. The 

key topics were Eco-drive/EV/Functional Safety 

(ISO 26262) technology, EV, Electric Vehicle 

technology and Passive & Active Safety 

technology; especially, the organizing of ASEAN 

NCAP (New Car Assessment Program). The 

resolutions of this event were

• Each country appointed a representative 

to coordinate and operate tasks. TAI was selected 

as the representative from Thailand

• It was agreeable to name the event as 

“Asia Automobile Institute (AAI) Summit”

• The event would be held, yearly, and 

the host of event was selected from the resolution 

of previous event

• Indonesia was the host of the 2nd event

Figure 1 Management Structure and Research Unit of JARI
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กำรประชุม AAI Summit ครั้งที่ 2 จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกำยน 2556 ณ บำหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 8 
หน่วยงำน จำก 7 ประเทศ ได้แก่

1. China Automotive Technology 
& Research Center (CATARC) 
จำกประเทศจีน

2. China Automotive Engineering 
Research Institute Co., Ltd. (CAERI) 
จำกประเทศจีน

3. Automotive Research Association 
of India (ARAI) จำกประเทศอินเดีย

4. Indonesian Automotive Research 
and Development Institute (INARD) 
จำกประเทศอินโดนีเซีย

5. Japan Automobile Research Institute 
(JARI) จำกประเทศญี่ปุ่น

6. Malaysian Institute of Road Safety 
Research (MIROS) จำกประเทศมำเลเซยี

7. Vietnam Register (VR) จำกประเทศ
เวียดนำม

8. สถำบันยำนยนต์ จำกประเทศไทย

หัวข้อกำรประชุมที่ส�ำคัญคือควำมเป็น
ไปได้ในกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่ำงแต่ละ

หน่วยงำน, งำนวจิยัหรอืสถำนะปัจจบุนัของประเทศ
ผูเ้ข้ำร่วมประชมุเก่ียวมลพิษไอเสีย, ควำมปลอดภยั
ของยำนยนต์ทั้งต่อผู้ขับขี่ ผู ้โดยสำร และคน
เดินถนน และรถยนต์ไฟฟ้ำ โดยมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2 ได้แก่

• กำรรวบรวม จัดท�ำฐำนข้อมูล และ
กำรยกระดับกำรวิจัยเป็นส่ิงที่มีควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อควำมพยำยำมในกำรลดปริมำณกำร
ใช้พลังงำน กำรลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ
กำรลดมลพิษในอำกำศ อันเป็นผลมำจำกกำร
ใช้ยำนยนต์

• ประเทศไทยจะเป็นเจ้ำภำพในกำร
จัดกำรประชุมครั้งที่ 3

นี่คือที่มำและควำมส�ำคัญโดยสังเขปของ
กำรประชุม AAI Summit ซึ่งในฉบับถัดไปจะ
กล่ำวถึงสำระส�ำคัญของกำรประชุมครั้งที่ 3 ที่มี
ประเทศไทย โดยสถำบันยำนยนต์เป็นเจ้ำภำพ

The 2nd AAI Summit was held during 

November 25th-26th, 2013 at Bali, Indonesia. 

There were 8 institutes from 7 countries 

participated the event. 

1. China Automotive Technology & 

Research Center (CATARC) from China

2. China Automotive Engineering 

Research Institute Co., Ltd. (CAERI) 

from China

3. Automotive Research Association 

of India (ARAI) from India

4. Indonesian Automotive Research and 

Development Institute (INARD) from 

Indonesia

5. Japan Automobile Research Institute 

(JARI) from Japan

6. Malaysian Institute of Road Safety 

Research (MIROS) from Malaysia

7. Vietnam Register (VR) from Vietnam

8. Thailand Automotive Institute (TAI) 

from Thailand

• The potential of exchanging researchers 

among institutes, emission researches or current 

condition of each participated country, vehicle 

safety for driver/passenger/pedestrian and 

electric vehicle were major topics discussed 

in this meeting with following resolutions

• Collecting and managing database 

as well as enhancing research were crucial for 

reducing fuel consumption, road accident and 

pollution caused from vehicle

• Thailand was appointed to be the host 

of the 3rd event

• This is a brief history and importance 

of AAI Summit. The next issue will introduce 

the concept in the 3rd AAI Summit hosted by TAI.

Figure 2 Participants in the 1st Asia Automobile Institute Summit
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Figure 3 Participants in the 2nd Asia Automobile Institute Summit

Figure 4 Participants in the 3rd Asia Automobile Institute Summit
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Train the Trainer

แนวทางการประยุกต์ใช้ Value Analysis & Value Engineering (VA/VE)
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Dr.Panumas Arundachawat

Academic Staff of Department of Aerospace Engineering
Kasetsart University

The Application of Value Analysis 
& Value Engineering (VA/VE) in 
Automotive Industry

30



1. บทน�า

กำรวิเครำะห์คุณคำ่และวิศวกรรมคุณคำ่ (VA/VE) เป็นเครื่องมือที่
พัฒนำเพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) เรื่องต้นทุน (Cost) 
ที่สูงเกินไปจนไม่สำมำรถแข่งขันได้ ปัจจัยควำมส�ำเร็จของวิธีกำรนี้ คือ 
กำรวิเครำะห์หน้ำทีก่ำรท�ำงำนของส่ิงของหรือกระบวนกำรทีส่นใจ แล้วประเมิน
หำทำงเลือกที่มีต้นทุนต�่ำลงแต่ต้องไม่กระทบถึงคุณสมบัติในกำรท�ำงำน 
(Performance) ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) คุณภำพ (Quality) และ
ที่ส�ำคัญคือ ควำมปลอดภัย (Safety)

1. Introduction

Value Analysis & Value Engineering (VA/VE) is a developed tool. 

It is applied for Problem-solving in cost that is too high and uncompetitive 

The major success of VA/VE is to analyze working process and seek 

for proper solution with lower cost and not cause any impact to 

Performance, Reliability, Quality and; Significantly, Safety.
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อนึ่งในบทควำมนี้ผู้เขียนต้องขอขอบคุณ
สถำบันยำนยนต์ ทีไ่ด้ให้โอกำสผูเ้ขยีนได้เข้ำอบรม 
VA/VE ซึ่งอยู่ภำยใต้โครงกำร AHRDIP และได้
รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลญี่ปุ่นผ่ำน Japan 
External Trade Organization (JETRO) จึงท�ำให้
ผู ้เขียนสำมำรถสรุปองค์ควำมรู ้เร่ืองดังกล่ำว
ผ่ำนมุมมองของผู ้ เข ้ำอบรมที่สวมแว่นของ
นักวิชำกำรมำเป็นบทควำมฉบับนี้ได้ ผู้เขียน
มี ควำมตั้งใจว ่ำจะสื่อถึงที่มำและแนวทำง
กำรประยุกต์ใช้ VA/VE รวมทัง้เน้นย�ำ้ในขัน้ตอน
ที่ส�ำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของวิธีกำรดังกล่ำว 
ซึง่กค็อืกำรวเิครำะห์ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำน (Functional 
Analysis) หลงัจำกน้ันเป็นประสบกำรณ์ของผูเ้ขยีน
ได้จำกกำรสังเกตจำกกำรท�ำ On the Job 
Training (OJT) ร่วมกับผู ้เชี่ยวชำญญี่ปุ ่นใน
โรงงำนที่เข้ำร่วมว่ำมีระบบใดอีกบ้ำงที่จ�ำเป็น
ต่อควำมส�ำเร็จของกำรประยุกต์ใช้ VA/VE 
ในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์

2. ประวัติและวิวัฒนาการ

โดยสังเขปของ VA/VE

เพ่ือให้เข้ำใจถึง VA/VE อย่ำงถ่องแท้ 
ผู้เขยีนขออธิบำยถึงควำมเป็นมำและววิฒันำกำร
โดยย่อของ VA/VE ดังต่อไปนี้ ต้นก�ำเนิดของ 
VA/VE นั้นเริ่มมำจำกในสงครำมโลกครั้งที่ 2 
ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกันว่ำด้วยภำวะสงครำมย่อมหนี
ไม่พ้นควำมขำดแคลน ดังนั้นผู้ผลิตในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวจึงถูกบีบบังคับให้ต้องหำวัสดุในผลิต
ทดแทนวัสดเุดมิซ่ึงมรีำคำสงูหรอืไม่สำมำรถหำได้ 

จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1947 ผู้ผลิตรำยแรกที่สำมำรถ
ผ่ำนช่วงวกิฤตดงักล่ำวไปได้ด้วยดก็ีคือ General 
Electric (GE) โดยม ีLawrence D. Miles ซึง่เป็น
วิศวกรของบริษัทในขณะนั้น ได้พัฒนำวิธีกำร
หนึ่งที่สำมำรถหำวัสดุทดแทนโดยที่ “ฟังก์ชั่น 
กำรท�ำงำน (Function)” ของผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้น
หรอือย่ำงน้อยก็ยังคงเดิม ซึ่งแรกเริ่มนั้นวิธีกำร
ใหม่นี้เรียกว่ำ Value Analysis หลังสงครำมวิธี
กำรดังกลำ่วได้ แพร่หลำยจำกกำรทหำรสู่ภำค
เอกชน จนกระทั้งปี ค.ศ. 1957 Navy’s Bureau 
of Ships ของสหรัฐอเมริกำได้น�ำวิธีกำรดังกล่ำว
ไปใช้ในกำรลดต้นทนุกำรต่อเรอืโดยควำมร่วมมอื
ของ GE ภำยใช้กำรก�ำกับของ Lawrence D. Miles 
และคณะโครงกำรต่อเรือดังกล่ำวส�ำเร็จลงได้
ด้วยดี และทำง Navy’s Bureau of Ships ได้ตั้ง
ชื่อวิธีกำรนี้เสียใหม่เป็น “Value Engineering” 
พร้อมทั้งก�ำหนดต�ำแหน่งและลักษณะงำนของ
วิศวกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถด ้ำนนี้ขึ้น
หลังจำกนั้น VA/VE จึงได้แพร่หลำยในภำค
อตุสำหกรรมโดยเฉพำะในอตุสำหกรรมยำนยนต์
ของญี่ปุ่นจนกระทั่งถือว่ำวิธี VA/VE เป็นวิธีหนึ่ง
ที่น�ำไปใช้ในกำรท�ำกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
หรือ Kaizen

I would like to pay my appreciation to 

Thailand Automotive Institute (TAI) for providing 

me the opportunity to attend VA/VE course 

under Automotive Human Resources Development 

Institute Project (AHRDIP) which is supported 

by the Japanese government through Japan 

External Trade Organization (JETRO). As a 

result, I will summarize this through the aspect 

of academician who attended the program. 

I will indicate the source and concept of VA/VE 

application together with the highlight in one 

of major steps that is Function Analysis. Then, 

I will share my experience from observation 

and On the Job Training (OJT) with Japanese 

specialist to show you what other systems 

are required to complete the application of 

VA/VE in automotive industry.

2. The Brief History and 

Evolution of VA/VE

To comprehend the VA/VE, I will talk 

about the history and evolution of VA/VE, 

briefly. The origination of VA/VE was started 

during WW II when there was resource shortage; 

therefore, manufacturers had to seek for 

substitute material. Until 1947, the 1st manufacturer, 

General Electric (GE) by Lawrence D. Miles 

was able to step over the crisis. Mr. Miles was 

the engineer at GE. He had developed a 

method to find the substitute material that 

also improved or at least not change the 

Function of that product. Initially, this method 

was called Value Analysis. After the war was 

ended, this analysis was applied, widely, from 

military to private sectors. Then, in 1957 the 

U.S Navy’s Bureau of Ships called it “Value 

Engineering” and defined position and job 

description of the engineer who was expert in 

this field. Later on, VA/VE was used in many 

industrial sectors; especially, Japan automotive 

industry. It also leaded to the development of 

Kaizen.
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โดยควำมเข้ำใจพื้นฐำนขณะที่ท�ำกำรฝึก
อบรมในโครงกำรน้ันผูเ้ชีย่วชำญญีปุ่น่น�ำเสนอว่ำ
ให้เรียกกิจกรรม VE ก็ต่อเมื่อเริ่มต้นกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ใหม่จนกระทัง้ถงึขัน้ตอนกำรเตรยีมผลติ 
ซึ่งมีควำมเป็นไปได้วำ่อำจเปลี่ยน design ของ
ผลติภณัฑ์หรอืท�ำกำรปรับปรุง Production Tools 
ได้โดยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนไม่สูงมำก เมื่อ
เทียบกบักำรเปลีย่นแปลงหลงัจำกกำรเตรยีมกำร
ผลติไปแล้ว ส่วนกิจกรรม VA มุ่งเน้นกำรลดต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในระยะกำรผลิตเป็นจ�ำนวนมำก ซึ่ง
เป็นกำรมุง่เน้นกำรลดต้นทนุไปทีก่ระบวนกำรผลติ
เป็นหลัก

3. หลักการของ VA/VE

3.1 หัวใจของ VA/VE

หลั กกำรที่ ส� ำคัญของ VA/VE คื อ 
กำรวิเครำะห์ให ้ เห็นถึงหน้ำที่หรือฟังก ์ชั่น 
กำรท�ำงำน (Function) ของสิง่ทีพ่จิำรณำ แล้วจึง
วิเครำะห์หำทำงเลือกว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรให้มี
ต้นทุนที่ต�่ำลง ดังน้ันกำรด�ำเนินงำนใดๆ ที่มุ่ง
ลดต้นทุนโดยที่ไม่ได้มีกำรวิเครำะห์ Function 
ไม่ได้ถือวำ่เป็นกำรด�ำเนินกำรโดยวิธี VA/VE

จุดเริ่มต้นของกำรท�ำควำมเข้ำใจเรื่อง 
Function คอื ต้องตอบค�ำถำม VA จ�ำนวน 5 ข้อ 
ของ Miles ดังนี้ 1. ของดังกล่ำวคืออะไร 2. ของ
ดงักล่ำวมต้ีนทุนเท่ำไร 3. ของดงักล่ำวใช้ส�ำหรับ
ท�ำอะไร 4. มีผลิตภัณฑ์อื่นที่สำมำรถท�ำหน้ำที่
เดยีวกนัได้หรอืไม่ 5. ของทีม่ำใช้ทดแทนได้ดงักล่ำว
มีต้นทุนเทำ่ไร

จำกค�ำถำมดังกล่ำวสำมำรถแสดงให้เหน็
ถึงกำรค�ำนึงถึง Function โดยใช้ตัวอย่ำงของ 
Miles เรื่อง แผ่นใยหินซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่อยำกจะ
ท�ำกำรลดต้นทุน ดังตำรำงที่ 1

During fundamental comprehension, the 

Japanese expert recommended us to call VE 

activity once starting to develop a new product 

until reaching the production process which 

might have change in the design of product or 

improvement in Production Tools with effect 

in less cost compared to the change after 

production. VA activity focuses on lessen cost 

during the period of mass production which 

will lower cost of production

3. The Principle of VA/VE

3.1 The Core of VA/VE

The core principle of VA/VE is to analyze 

the Function of considered item and seek for 

alternative that is able to reduce cost; therefor, 

any action for cost reduction without analysis 

is not counted as VA/VE method.

The initiative comprehension in Function 

is the using of 5 questions of VA; originated 

by Miles: 1. What is this? 2. What is the cost 

of this? 3. What does it use for? 4. Is there 

any substitute product? and 5. What is the cost 

of this substitute product?

From these questions, they indicate 

the consideration of Function by using example 

of Miles in asbestos sheet that is needed to 

reduce cost as shown in Table 1.

Table 1 Example of the Initiative Analysis Function by 5 VA Questions

VA Questions Answers

1. What is this? Asbestos sheet

2. What is the cost of this? $1,000/m2

3. What does it use for? To protect the spreading of flame

4. Is there any substitute product? Sheet made of fire resistant material

5. What is the cost of this substitute product? $800/m2
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จำกตัวอยำ่งเห็นได้วำ่ค�ำถำมข้อที่ 3 เป็น
ค�ำถำมที่ต้องแสดงให้เห็นว่ำแผ่นใยหินท�ำหน้ำที่
อะไร หลงัจำกนัน้จงึพจิำรณำต่อในค�ำถำมข้อที่ 
4 ว่ำมีอะไรที่สำมำรถน�ำมำทดแทนแผ่นใยหิน
ในกำรป้องกันกำรลกุลำมเปลวไฟได้บ้ำง หำกว่ำ
ของที่น�ำมำใช้ทดแทนมีต้นทุนที่ถูกลงเมื่อตอบ
ค�ำถำมข้อที่ 5 ด�ำเนินงำนตำมแนวคิด VA ก็จะ
เสรจ็สิน้ แต่ถ้ำยังไม่พอใจในเร่ืองต้นทนุผู้ใช้งำน
ก็สำมำรถค้นหำทำงเลือกอื่นๆ ต่อไป

ค�ำถำม VA 5 ข้อ ดังยกตัวอย่ำงข้ำงต้น
ยังมีข ้อจ�ำกัดในกำรใช ้งำนกรณีที่สิ่งของที่
พิจำรณำเป็นสิ่งของที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน
หลำยๆ ชิ้น (Sub-assembly หรือ Assembly) 
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องใช้วิธีที่มีควำมซับซ้อนมำก
ขึ้นเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำ โดยมีสมกำรที่น�ำมำ
ใช้ในกำรชีว้ดัเรือ่งคณุค่ำ (Value) ว่ำมีค่ำเท่ำกบั
อตัรำส่วนของ Function และ Cost ดงัสมกำรที ่1

Value = Function/Cost

โดยหลักกำรแล้วเป้ำหมำยสูงสุดของ
กิจกรรม VA/VE คือ กำรเพิ่มคุณคำ่ (Function 
ตำมสมกำร สำมำรถแปลงให้เป็นหน่วยเดยีวกบั
เงินได้) ซึ่งควำมเป็นไปได้ว่ำคุณค่ำจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงสำมำรถสรุปได้ในตำรำงที่ 2 ผลลัพธ์
ที่ต้องกำรคือต้องเพิ่ม Value นั่น ก็คือ แนวทำง
ที่ 2, 3 และ 6 โดยหลีกเลี่ยงแนวทำงที่จะก่อ
ให้เกิด Value ลดลงหรือเท่ำเดิมดังแนวทำงที่ 4, 
5, 7 และ 8 แต่แนวทำงที ่1 และ 9 นัน้มคีวำมเสีย่ง
เพรำะไม่แน่วำ่ Value จะเพิ่มขึ้นหรือไม่

3.2 ระเบียบวิธี VA/VE

ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำเมื่อสิ่งที่พิจำรณำ
มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นกำรใช้ค�ำถำม VA 5 ข้อ 
อำจไม่เพยีงพอ และจำกกำรพฒันำหลกักำรเรือ่งนี้
มำเป็นระยะเวลำหนึง่โดยเฉพำะในอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ของญ่ีปุ่น จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ VA/VE 

มี 7 ขัน้ตอน คอื 1. คดัเลอืกเป้ำหมำยทีจ่ะมำท�ำกำร 
Kaizen 2. เกบ็รวบรวมข้อมลู 3. วิเครำะห์ฟังก์ชัน่ 
(แผนภำพแสดงฟังก์ชัน่ตำรำงควำมสัมพันธ์ฟังก์ชัน่
และต้นทุน) 4. เสนอควำมคิดเห็น 5. ประเมิน
ต้นทุน 6. ทดสอบ 7. น�ำแผนกำร Kaizen 
ไปปฏิบัติ

From the example in the 3rd question, it 

shows what Asbestos sheet does and then in 

the 4th question asks for any substitute material. 

If it can save cost, then user answers the 5th 

question and follows the concept of VA. However, 

if not satisfy, you can choose other choices. 

Nevertheless, VA 5 still has limitation. If 

user has to consider item with sub-assembly 

or Assembly, the more complicated method is 

required for consideration. The equation of 

Value index is Value equals to the proportion 

of Function to cost as shown in below

Value = Function/Cost

Principally, the uttermost objective of 

VA/VE activity is to increase the value (in the 

equation, Function can be changed into 

currency). The potential of increasing or 

decreasing is summarized in the Table 2. The 

required result is to increase the value which 

is method 2, 3 and 6 as well as to avoid 

decreasing or stable value of result. Thus, 

method 4, 5, 7 and 8 are not considered; 

while method 1 and 9 are risky because there 

is uncertainty of increasing the value.

3.2 Method of VA/VE

By using VA 5 to consider any complicated 

item, it may not adequate. After developing 

this principle for a while with Japan automotive 

industry, it is concluded that VA/VE has 7 steps  

1. Selecting Target for Kaizen 2. Data Collection 

3. Function Analysis (figure shows the relation 

of Function and Cost) 4. Comment 5. Cost 

Estimation 6. Testing and 7. Practicing Kaizen.

Table 2 The Possibility of Value When There Are Changes in Function and Cost

Method Function Cost Value

1 + (Increase) + It can be increased, decreased or stable, depended on value of Function and Cost
2 + 0 (No change) Increase
3 + - (Decrease) Increase (This is the most desirable) 
4 0 + Decrease
5 0 0 No effect
6 0 - Increase
7 - + Decrease (It is non-desirable) 
8 - 0 Decrease
9 - - It can be increased, decreased or stable, depended on value of Function and Cost. 

Agreement with client is needed because Function is decreased.

หลักการที่ส�าคัญของ VA/VE คือ 

การวเิคราะห์ให้เหน็ถงึหน้าทีห่รอืฟังก์ชัน่ 

การท�างาน (Function) ของสิ่งที่

พิจารณา แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกว่า

จะจัดการอย่างไรให้มีต้นทุนที่ต�่าลง ดังนั้น

การด�าเนินงานใดๆ ที่มุ่งลดต้นทุนโดยที่ 

ไม่ได้มีการวิเคราะห์ Function ไม่ได้ถือว่า

เป็นการด�าเนินการโดยวิธี VA/VE
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ผู้เขียนเห็นวำ่ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอน
กำรวิเครำะห์ฟังก์ชั่น และ ขั้นตอนที่ 4 ซึ่ง
เป็นกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรเพิ่ม Value มี
ควำมส�ำคัญมำกเพรำะเป็นหัวใจของ VA/VE 
จึงท�ำกำรอธิบำยวิธีกำรทั้งสองขั้นนี้โดยละเอียด
กว่ำขัน้ตอนอืน่ อนึง่ค�ำอธิบำยของขัน้ตอนกำรท�ำ 
VA/VE แต่ละขั้นมีดังต่อไปนี้

3.2.1 คัดเลือกเป้าหมายที่จะมาท�าการ 
Kaizen โดยเป้ำหมำยที่จะมำท�ำกำร Kaizen 
นั้นอำจเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรก็ได้ แต่
ในทีน่ีข้อยกตวัอย่ำงว่ำเป็นผลติภณัฑ์ ซึง่มแีนวทำง
ในกำรเลอืก เช่น เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่คุม้กำรลงทนุ 
(ก�ำไรต�ำ่) ผลติภณัฑ์ท่ีไม่สำมำรถจดักำรลดต้นทนุได้ 
หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ หรือ โครงสร้ำง
ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยตั้งแต่ออกสู่ตลำดมำ 
โดยที่ในขั้นตอนน้ีจ�ำเป็นต้องมีกำรคัดเลือก
ทีมงำน มอบหมำยงำนและหน้ำที่แก่ทีมงำน 
โดยผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนจ�ำเป็นต้อง
เห็นควำมส�ำคัญของกิจกรรม VA/VE

3.2.2 เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นกระบวนกำร
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จะน�ำมำท�ำ 
VA/VE โดยที่สำมำรถแบ่งชนิดของข้อมูล 
โดยแบ่งตำมลูกค้ำวิธีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมในกำรใช้ หรือ ใช้ข้อมูลเรื่องตลำด
จำกฝ่ำยขำย เข่น ขนำดของตลำด บริษัทคู่แข่ง 

ข้อมูลเรื่องเทคนิคก็มีควำมส�ำคัญ เช่น 
กำรออกแบบ โครงสร้ำงของผลิตภณัฑ์ Function 
รวมทั้งปัญหำในกำรออกแบบ นอกเหนือจำก
กำรออกแบบแล้ว กำรผลิตก็มคีวำมส�ำคัญ เพรำะ
ทมีงำนมคีวำมจ�ำเป็นต้องเข้ำใจถึงกระบวนกำรผลิต 
ควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิต ค่ำใช้จ่ำย 
แหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งปัญหำในกำรผลิต สุดทำ้ย
ในเรื่องเทคนิค ก็คือ คุณภำพ จ�ำเป็นต้องเก็บ
รวบรวมอัตรำกำรผลิตเสียและค่ำปรับหำกว่ำ
เกิดของเสียขึ้น

ข้อมูลที่ส�ำคัญมำกอีกข้อมูลหนึ่ง ก็คือ 
ต้นทนุ อนัประกอบไปด้วย ค่ำวัตถุดบิ ค่ำชิน้ส่วน 
ค่ำประกอบ ค่ำขนส่ง ค่ำติดต้ัง ซึง่ข้อมลูทัง้หมดนี้
มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซึ่ง
เป็นกำรประเมินต้นทุนและเทคนิค ว่ำสำมำรถ
น�ำข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงไปด�ำเนินกำรแล้ว
มีควำมคุ้มค่ำหรือไม่

3.2.3 วิเคราะห์ฟังก์ชั่น เป็นกำรวิเครำะห์
หน้ำที่กำรท�ำงำนของผลิตภัณฑ์ที่พิจำรณำ โดย
หลักคิดนั้นผลิตภัณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์ใน
กำรด�ำรงอยู่ของมัน เช่น วัตถุประสงค์ของกำร
ด�ำรงอยู่ของนำฬิกำก็คือบอกเวลำ วัตถุประสงค์
ของผำ้เช็ดตัว คือ ซับน�้ำบนตัว ดังนั้นในกำรท�ำ
กิจกรรม VA/VE จึงจ�ำเป็นต้องเข้ำใจหลักกำร
พื้นฐำนนี้

ในกำรเขียน Function กำรท�ำงำนนั้นมี
วิธีเขียนโดยกำรจ�ำกัดให้เหลือเพียงสองค�ำ คือ 
กรยิำ และ นำม (verb-noun)ในงำนเขยีนฉบบันี้
ผู ้เขียนจะใช้กำรเขียน Function กำรท�ำงำน
ด้วยภำษำองักฤษเป็นหลกั เพรำะได้มผีูท้ีท่�ำกำร
สร้ำงค�ำกริยำและค�ำนำมที่เป็นมำตรฐำนไว้แล้ว

I agree that step 3 and 4 for increasing 

value are important because they are core of 

VA/VE; therefore, I have to explain these 2 

steps in more details than others. The followings 

are steps of VA/VE.

3.2.1 Selecting Target for Kaizen can 

be any product or process. In this case, I would 

like to give an example of product which has 

method in selection such as unworthy product 

(less profit), unable to lower cost product or 

product with less change in design or structure 

since launched. At this step, it needs to choose 

a team work and assign job and task to the 

team along with agreeable of management 

for the significance of VA/VE activity.

3.2.2 Data Collection is the process of 

gathering data of the product of VA/VE activity. 

The data can be categorized by customer, 

how to use the product, environment of using 

the product or the market from sale department 

such as market size, competitor, etc.

Technical data is also important; for 

example, the designing, product structure, 

Function and designing constrain. Besides, 

the production is also required for consideration 

because the team has to understand the 

production process, production capacity, 

expense, resource and problem in production. 

At the end, the quality of production, the 

defective rate of production and penalty from 

defectproduct are required for data collection.

Another major data for consideration is 

the cost which consists of raw material, part, 

assembly, transportation and installation. These 

are all needed for step 5 and 6 that are the 

cost and technique estimation to consider if it 

is worth after improvement as commented.

3.2.3 Function Analysis is the analysis 

the role of considered product. The concept 

is the objective of the product existence; for 

instance, the objective of clock existence is 

to tell the time; while for a bath towel is to 

absorb water. Thus, it is important to understand 

Function analysis before performing VA/VE 

activity.

To write the Function, it can leave only 

2 types of word: verb-noun. For this article, 

I mainly use English for writing the Function 

because it already has verb-noun as standard. 
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กำรวิเครำะห์ฟังก์ชั่นนั้นมีหลำยวิธี เช่น 
วิธีกำรวิเครำะห์แบบ Input และ Output ซึ่ง
เป็นวิธีกำรหลักที่ใช้ในกำรฝึกอบรม VA/VE 
โดยผูเ้ชีย่วชำญญีปุ่น่ในโครงกำร AHRIDP นี ้หรือ 
ใช้วิธี Function Analysis System Technique  
โดยตวัอย่ำงทีน่�ำมำใช้ในทีน่ีเ้ป็นตวัอย่ำงที่ผู้เขียน
ใช้วธิ ีFAST ซึง่ผูเ้ขยีนได้พฒันำร่วมกบัผู้เชีย่วชำญ
ท่ีออกแบบ Turbocharger ดังแสดงในรูปที่ 1 
และโครงสร้ำง Function Turbocharger แสดงใน
รปูที ่2 โดยทีห่ลกักำรท�ำงำนของ Turbocharger 
คือ กำรใช้ไอเสียผ่ำนด้ำน Turbine ของ 
Turbocharger หลงัจำกนัน้งำนทีไ่ด้จำก Turbine 
จะน�ำไปใช้ขับ Compressor เพื่อดูดและอำกำศ 
และส่งเข้ำเครื่องยนต์

วัตถุประสงค์สูงสุดของ Turbocharger 
ก็คือ น�ำส่งสำรท�ำงำน (Deliver-working fluid) 
เข้ำสู่เครื่องยนต์ซึ่งในที่นี้สำรท�ำงำนก็คืออำกำศ 
และเป็น Function สูงที่สุดจึงต้องเขียนไว้ทำง
ซ้ำยมือ หลังจำกน้ันจึงขยำยออกไปทำงขวำ
ว่ำกำรทีจ่ะท�ำให้ Function ทำงซ้ำยมือส�ำเร็จนัน้
จ�ำเป็นต้องใช้ Function ทำงขวำมืออะไรบ้ำง 
เช่น กำรท�ำให้ Deliver-working fluid ส�ำเร็จนัน้
จ�ำเป็นต้องท�ำสำม Function คือ Compress-
working fluid ซึง่กค็อือดัอำกำศ ต่อมำคอืจ�ำเป็น
ต้อง Drive-compressor หรือขับ Compressor 
และสุดทำ้ยคือจ�ำเป็นต้อง Support-rotational 
หรอืกำรรองรบักำรหมนุอนึง่ Function ทัง้สำมนี้
อยู ่ในระดับเดียวกันและกำรท�ำให้โครงสร้ำง 
Function สมบูรณ์นั้นต้องขยำยไปทำงขวำมมือ
ให้มำกท่ีสุดจนกระทั่งขยำยต่อไปไม่ได้ ดังนั้น
ถำ้หำกอ่ำนโครงสร้ำง Function ไปทำงขวำมือ
จะทรำบว่ำ Function ทำงซ้ำยมือจะบรรลุได้

อย่ำงไร (How) และหำกอ่ำนจำกทำงขวำไปทำงซ้ำย
จะทรำบว่ำ Function ทำงซ้ำยมือด�ำรงอยู่ด้วย
เหตใุด หำกว่ำอ่ำนจำกบนลงล่ำงเป็นกำรอ่ำนว่ำ
ฟ ังก ์ชั่นในระดับเดียวกันมีกำรเรียงล�ำดับ
กำรท�ำงำนอย่ำงไร (When)

Function analysis can be performed in 

several methods; for example, Input and Output 

which is the major method used in VA/VE 

training by specialist from Japan under AHRDIP. 

Another method is Function Analysis System 

Technique The example I use is FAST method 

that I co-developed with specialist who designs 

Turbocharger (as shown in Figure 1) and 

Function Turbocharger (as shown in Figure 2). 

The core operation of Turbocharger is letting 

exhaust gas through Turbine of Turbocharger. 

Then, power from Turbine will drive Compressor 

to suck air into the engine. 

The objective of Turbocharger is to 

Deliver-working fluid into the engine, which 

the working fluid is air. It is also the Function 

that must be written in the left and extend to 

the right as well as it has to consider that 

what Functions in the right are needed to 

complete the left Function such as it requires 

3 functions to finish Deliver-working fluid: 

Compress-working fluid (compress air), 

Drive-compressor or Compressor and Support-

rotational. These all 3 functions are in the 

same level and to complete the structure of 

Function, it must extend to the right until it 

cannot be extended. Thus, if you read the 

Function structure on the right, you will know 

that how the left function is accomplished. 

Moreover, if we read from the right to the left, 

we will find that the left Function exists by 

what reason. On the other hand, if we read 

from the top to down, it is the reading of Function 

with the same level which has hierarchy of 

work (When).

Figure 1 Example of Turbocharger that used in Function Analysis
(www.miriturbo.com)
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Figure 2 Example of Function Structure of Turbocharger
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เมื่อท�ำกำรวิเครำะห์ Function แล้วก็มำถึงขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ 
กำรเชื่อมโยง Function และชิ้นส่วนเข้ำด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 โดย
เชื่อมโยง Function ทำงขวำสุดเข้ำกับชิ้นส่วนกำรท�ำเช่นนี้ เป็นกำรแสดง
ให้เห็นวำ่ Function ที่ท�ำกำรพิจำรณำสำมำรถบรรลุได้ด้วยชิ้นส่วนใดบ้ำง 
เช่น กำรป้องกนัสำรท�ำงำนร่ัวไหล (Prevent-working fluid, b) จ�ำเป็นต้องใช้ 
Compressor housing และ Compressor housing seal ควำมเข้ำใจ
ในขั้นตอนนี้จะเป็นจุดที่ส�ำคัญในกำรพิจำรณำในขั้นตอนที่ 4

The next step after Function analysis is connecting Function and 

parts together as shown in Figure 3. By connecting Function from the 

far most right with parts, this shows that Function is able to be done by 

which part such as Prevent-working fluid, b requires Compressor housing 

and Compressor housing seal. The comprehension of this step is important 

for consideration in the 4th step. 

3.2.4 เสนอความคิดเห็น กำรเสนอควำม
คิดเห็นนั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรเรียงล�ำดับควำม
ส�ำคัญของ Value ของ Function ขวำมือสุด
เสียก่อน ดังที่ได้น�ำเสนอวำ่ Function สำมำรถ
คิดเป็นเงินได้ ซึ่งท�ำได้โดยเมื่อเรำทรำบว่ำรำคำ
ของ Turbocharger ทั้งระบบเป็นเท่ำไร แล้ว
แจกแจงแบ่งออกตำม Function ที่ปรำกฏอยู่ใน
รูปที่ 3 และจ�ำเป็นต้องประเมินว่ำ Function 
แต่ละตวัม ี“มลูค่ำทีค่ดิเป็นเงนิ” ต่อ Turbocharger 
ทั้งระบบเทำ่ไร

ส่วนกำรประเมินค่ำรำคำ หรือ Cost นั้น
ให้พิจำรณำว่ำแต่ละ Function ในบรรลุได้ด้วย
ชิ้นส่วนใดบำ้ง ซึ่งชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นทรำบอยู่
แล้ววำ่มีรำคำเท่ำไร เช่นกันต้องท�ำกำรประเมิน
ว่ำ Function นั้นมี “ต้นทุนที่คิดเป็นเงิน” เป็น
เท่ำไรต่อชิ้นส่วนนั้นๆ

ซึ่งเมื่อทรำบทั้ง Function ที่ประเมินเป็น
เงินและ Cost แล้ว ก็สำมำรถค�ำนวณได้ว่ำ
แต่ละ Function ในรูปที่ 3 มี Value เท่ำไรกำร
ออกควำมคิดเห็นเริ่มจำก Function ที่มี Value 
ต�่ำก่อน จนกระทั่งครบทุก Function หรือ อำจ
จะไม่คบก็ได้

กำรออกควำมคิดเห็นนั้นมีเป้ำหมำยที่จะ
ท�ำให้ Value ของแต่ละ Function สูงขึ้น โดย
กำรเสนอทำงเลือกใหม่ทีจ่ะท�ำให้บรรลุ Function 
ที่พิจำรณำอยู่ ตัวอย่ำงแนวทำงกำรออกควำม
คดิเหน็แสดงในตำรำงที ่3 ซึง่เป็นกำรต้ังค�ำถำมถึง 
Function และ ชิน้ส่วนทีก่�ำลังท�ำกำรพิจำรณำอยู่

3.2.4 Comment needs arranging the 

priority of significance in the Value of Function 

on the far most right first. As mention that 

Function can be calculated in currency, it 

shows the cost of Turbocharger as a whole 

system. Then, they are divided by Function as 

shown in Figure 3. You need to estimate each 

Function for Value in currency to the whole 

system of Turbocharger.

For cost estimation, you have to consider 

that each Function can be completed by 

which part. Since you know the cost of each 

part, you can make calculation. Additionally, 

you also have to estimate the cost of Function 

per each part. 

After you know the value of Function 

and Cost, we can calculate each value of 

Function as shown in Figure 3. The comment 

is started from Function with low value.

The objective of comment is to increase 

Value of each Function by offering new alter-

natives to accomplish the considered Function. 

As example shown in Table 3, it is a question 

for Function and part that are considering.

Sub-functions Components

Functions directly linked to 
components

Turbine
wheel

Turbine
Housing

Compressor
wheel

Compressor
housing Actuator Waste

gate
Turbine

housing seal
Compressor
Housing
seal

Turbocharger
shaft

Bearing
housing

Oil 
seal

Input-working fluid (a) X

Prevent-working fluid (b) X X

Accelerate-working fluid (c) X X

Receive-rotational (d) X

Reduce-Velocity (e) X

Measure-pressure (f) X

Actuate-control systems (g) X X

Output-working fluid (h) X

Input-working fluid (i) X

Prevent-working fluid (j) X X

Distribute-working fluid (k) X

Drive-turbine (l) X X

Control-working fluid (m) X X

Provide-rotational (n) X

Output-working fluid (o)

Provide-lubricant (o) X X X

Output-lubricant (q) X

Allow-Rotational (r) X X

Position-rotational (s) X X X

Figure 3 Example of the Connection between Function and Parts
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Table 3 Example of Comments in VA/VE Activities

Model Explanation

Is it able to reduce Function of 
production process?

By classifying process into sub-process, this is can be Function in production procedure; therefore, 
you must consider which process is not worthy or over requirement; for example, quality control 
with 100% inspection is over requirement. However, you need to consider how reduced or eliminated 
process is important to the Function of product

Is it able to eliminate or reduce 
some durability?

It is possible that considered product or part is designed with over durability. It is guaranteed from 
gathering data in the 2nd step, but it must be proceeded, carefully, and make sure it will not effect 
to the customer’s acknowledgement in quality

Is it able to eliminate or reduce 
unnecessary Feature? 

From data collection in the 2nd step, it indicates which Feature is important and makes customer to 
buy, keep it; otherwise, eliminate it such as there is no heat gauge in small car, but it has warning 
signal for overheat

Is Tolerance too high? If product’s Tolerance is higher than requirement, it can cause higher production cost. Moreover, if 
custom does not buy product because of high tolerance, the decreasing tolerance should be processed

Can it use any part of other product? Using other product’s part will reduce cost of development in Production tool and lessen management.

Is it able to reduce designing? Production process, assembly and management will be lessen, if there is improving in design with 
lessen part; for example, using knot and screw in the assembly are high cost, while using the framing 
without knot and screw, it will reduce cost of assembly and the process of procurement

Is it able to reduce designing period? Decreasing period of designing gives a chance for more marketing to the company to make more 
markets. Shorten the period of designing can be done by altering or improving old product which 
reduces testing cost, as well

Can it be designed for less 
complicated production?

Educating in Design for Manufacture and Assembly (DFMA) will lead to production and lessen complicate 
production as well as cost reduction; for instance, if there is no flipping the product (no value) during 
production, production cost and time will be decreased

Can it use any substitute part? It is the seeking for substitute part that is able to meet the same Function with lower cost

Can it Tear Down competitor’s product? The objective of comparing our product with competitors’ is to find out if they are able to meet the 
Function over us. It is not for copying them, but we have to make the comment and improving our product

Is there any method for better 
Function?

This is the seeking of better method to meet the Function and acknowledge customer for value and 
their decision making such as changing from lock system into central lock system, analog to digital 
in speedometer. Using this method will increase a chance for our product to be the leading market
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3.2.5 ประเมินต้นทุนเม่ือท�ำกำรออก
ควำมคิดเห็นและคัดเลือกแนวทำงแล้ว ก็ท�ำ 
กำรประเมินว่ำต้นทุนของแต่ละแนวทำงมีค่ำ
เท่ำไร แล้วเลือกแนวทำงที่คุ ้มค่ำที่สุดเช่นกัน 
กำรรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่สองจ�ำเป็นต้อง
ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องนี้

3.2.5 การทดสอบ เมื่อประเมินได้แล้ววำ่
แนวทำงใดคุม้ค่ำในด้ำนต้นทนุ กต้็องท�ำกำรประเมิน
ทำงด้ำนเทคนิคและกำรผลิตของทำงเลือก
ดังกล่ำวเช่นกัน ข้อมลูด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบริษัทต้องเปิดเผยต่อทีมงำนเพื่อใช้ใน
กำรประเมิน

3.2.6 น�าแผนการ Kaizen ไปปฏิบัติ
เป็นกำรน�ำเสนอผลกำรท�ำ VA/VE แก่ผู้บริหำร
เพื่อน�ำไปประกำศใช้ และเก็บข้อมูลเพื่อยืนยัน
ผลขอของ VA/VE

4. ประสบการณ์การที่ได้จาก

การสังเกตและบทสรุปของ

การฝึกอบรม VA/VE ภายใต้

โครงการ AHRDIP

จำกกำรสังเกตกำรณ์และมีส่วนร่วมใน
กำรฝึกอบรม VA/VE ภำยใต้โครงกำร AHRIDP นัน้ 
ผู้เชี่ยวชำญจำกญ่ีปุ่นมีวำมรู้ควำมสำมำรถเป็น
อย่ำงดี และคอยกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมท�ำงำน
อย่ำงเต็มที่ภำยใต้สภำวะของกำรฝึกกำรท�ำงำน
จริงจำกตัวอยำ่งที่ง่ำยๆ ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญ
ในกำรท�ำ OJT กบัโรงงำนทีไ่ด้เข้ำร่วม ผูเ้ชีย่วชำญ
ให้ควำมส�ำคัญกับขั้นตอนที่สี่ซึ่งเป็นกำรออก
ควำมคิดเห็น โดยผู ้ เชี่ยวชำญเน้นว่ำย่ิงได้
ควำมคิดเห็นมำกย่ิงดี แต่มีข้อพึงระวัง ก็คือ

กำรออกควำมคิดเห็นต้องไม่มีกำรต�ำหนิว่ำ
ควำมเหน็ของใครคนใดคนหนึง่เป็นควำมคิดเหน็
ทีไ่ม่ด ีเพรำะจะเป็นกำรปิดกัน้ให้เกดิควำมคดิเหน็
ใหม่ๆ

นอกเหนือจำกกำรออกควำมคิดเห็นแล้ว
ขั้นตอนที่ส�ำคัญไม ่ยิ่ งหย ่อนกว ่ำกัน ก็คือ 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึง่ผูเ้ขยีนพบเมือ่เข้ำร่วม
กจิกรรม OJT กับโรงงำนทีส่มคัรใจข้อมลูทีส่�ำคัญ
ก็คือเรื่องต้นทุนของแต่ละชิ้นส่วนซึ่งมักจะมิได้
เก็บเอำไว้อย่ำงเป็นระบบ แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้น
เพยีงแค่ในประเทศไทยเทำนัน้ แม้แต่ในประเทศ
ที่พัฒนำแล้วก็มีเหตุกำรณ์แบบนี้เช่นกัน อีกทั้ง
เร่ืององค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคก็มักจะอิงอยู่
กับบุคคลมำกกว่ำกำรจัดเก็บเป็นระบบ ซึ่งทั้ง
สองส่วนนี้หำกว่ำมีกำรจัดเก็บที่เป็นระบบให้
เป็นระบบควำมรู้ (Knowledge Base System) 
กจ็ะท�ำให้กิจกรรม VA/VE บรรลุได้รวดเรว็ และ
วัดผลควำมส�ำเร็จได้ง่ำยขึ้น

3.2.5 Cost Estimation – After the comment 

and method selection, you have to estimate 

the cost of each method and select the worthy 

one such as the gathering data in the 2nd step, 

which is important.

3.2.6 Testing – After evaluation the proper 

method for worthiness of cost, evaluation in 

technique and production of that method is also 

needed. Company’s capability and information 

must be revealed to the team for evaluation. 

3.2.7 Practicing Kaizen – Applying Kaizen 

is the presentation the result of VA/VE to manage 

for official use and collect data for VA/VE result 

confirmation.

4. Experience from 

Observation and the 

Conclusion of VA/VE 

Training under AHRDIP

Having experience along with observation 

from attending VA/VE training under AHRDIP, 

it shows that Japan specialist had well knowledge 

and motivated trainee with serious workshop; 

for example, the major of OJT with participated 

plant, the specialist concerned to the 4th step; 

the comment, he emphasized that the more 

comment, the better, but you had not to give 

comment and specified that whose comment 

was not good because this would impede 

new idea.

Another important step is gathering data. 

Based on OJT, I found that the significant 

data was cost of each part which is not 

collected, systematically. This is not found 

only in Thailand, but also in many developed 

countries. Moreover, technical knowledge is 

usually relied on person but not by collecting 

system. In fact, both will lead us to accomplish 

VA/VE activity and evaluate, easily, if they are 

collected by Knowledge Base System.
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Testing Standards

จำกนโยบำยสนับสนุนกำรผลิต
รถยนต์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประหยัดพลังงำนและปลอดภัยของ
ภำครฐั โดยกระทรวงอตุสำหกรรม BOI 

และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องงจงึได้มกีำรออกนโยบำย
ส่งเสริมกำรผลิต ECO Car Phase I ขึ้นมำ
โดยเริ่มมีกำรผลิตรถยนต์ ECO Car Phase I 
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ท�ำให้ส่งผลบวกต่อ
อุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำงมำกเนื่องจำกมี
ปริมำณกำรผลิตที่สูงทั้งผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
และผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงรถยนต์ ECO Car 
Phase I ที่จ�ำหน่ำยในประเทศนั้นก็มีส่วนช่วย
ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
อำทิ มกีำรใช้รถทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ประหยดั
พลังงำนและปลอดภัยด้วย

และจำกนโยบำยของภำครัฐที่มีควำม
พยำยำมในกำรออกมำตรกำรให้สอดรับกับ
ทิศทำงของเทคโนโลยีและกำรปรับปรุงนโยบำย

อย่ำงต่อเนือ่งจงึได้มกีำรออกมำตรกำร ECO Car 
Phase II ขึน้มำอกีครัง้หนึง่ซึง่นโยบำย ECO Car 
Phase II นี้ก็มีกำรเพิ่มข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรม
เพื่อให้รถยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัด 
และปลอดภัย รวมถึงกำรลงทุนมำกขึ้น โดย
โครงกำรรถยนต์ ECO Car Phase II นี้นำ่จะมี
ส ่ วนช ่ วยในกำรผลักดันให ้อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ไทยมีกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยในบทควำมนี้จะมีกำรกล่ำวถึงข้อก�ำหนด
ทำงวิศวกรรมของรถยนต์ ECO Car Phase II 
รวมถึงข ้อก�ำหนดทำงวิศวกรรมที่แตกต่ำง
จำกรถยนต์ ECO Car Phase I ทั้งนี้เพื่อให้ท่ำน
ผู้อ่ำนได้มีควำมเข้ำใจกับพัฒนำกำรของรถยนต์ 
ECO Car Phase II ในด้ำนข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรม

A
ccording to the pol icy of the 

government to support environment-

friendly, economic and safe automotive 

production, the Board of Investment 

of Thailand (BOI) and other related agencies 

launched the promotion policy for automotive 

manufacturing of ECO Car Phase I, which has 

been produced since 2010 until now. This is 

benefit to automotive industry as there is 

increasing in production for domestic sale and 

export. Moreover, ECO Car Phase I – domestic 

sale is a part to improve Thai’s quality of life 

such as riding environment-friendly, economic 

and safe vehicle.

As the government realizes and commences 

on the measure that conforms to technology 

direction as well as enhances the policy, 

continuously, the ECO Car Phase II has been 

introduced. There are additional specifications 

in engineering for environment-friendly, economic 

and safe vehicle; including more investment. 

This ECO Car Phase II shall be a part to precipitate 

Thailand automotive industry into development 

and growth, constantly. This article will reveal 

specifications in engineering of ECO Car 

Phase II and specifications that differ from 

ECO Car Phase I. As a result, you will comprehend 

the development of ECO Car Phase II in term 

of engineering specifications.

Eco Car Phase II ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงความปลอดภัยในการขับขี่อย่างไร

How does Eco Car Phase II 
Promote Thailand Automotive 
Industry, Environment
and Safety Drive?
Mr. Tanawat Boonpradith
Deputy Director, Audit and Assessment Division
Thailand Automotive Institute
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1. อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลิงไม่น้อยกว่า 
4.3 ลิตรต่อ100 กิโลเมตร (23.25 
กิโลเมตรต่อลิตร)

มีกำรปรับปรุงเร่ืองอัตรำกำรสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจำก 5 ลิตรต่อ100 กิโลเมตร (20.00 
กิโลเมตรต่อลิตร) ใน ECO Car Phase I เป็น 
4.3 ลิตรต่อ100 กิโลเมตร (23.25 กิโลเมตรต่อ
ลิตร) ใน ECO Car Phase II ซึง่จำกเชือ้เพลงิที่
ประหยัดไปได้ก็จะท�ำให้เป็นประโยชน์ทัง้ผูข้บัขีเ่อง 
และยังเป็นกำรช่วยลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันเชื้อ
เพลิงซ่ึงจะท�ำให้เป็นกำรช่วยชำติอีกทำงหนึ่ง
ด้วยดังนั้นรถ “ECO Car” จึงเป็นทำงเลือกหนึ่ง
ของคนที่ต้องกำรช่วยตัวท่ำนเองและช่วยชำติ

2. ผ่านมาตรฐานไอเสียรถยนต์ยูโร 5

ก่อนอื่นต้องขออธิบำยว่ำนโยบำยทำง
ด้ำนมำตรฐำนไอเสียรถยนต์ในประเทศไทยนั้น 
จะน�ำมำตรฐำนยุโรปมำบังคับใช้ซึ่งเรียกสั้นๆ 

ว่ำ “ยูโร” ซึ่งก็จะมีควำมเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ โดย
ในปัจจุบันเรำน�ำมำตรฐำนยูโร 4 มำบังคับใช้
กบัรถยนต์ขนำดเล็ก โดยมำตรฐำนไอเสียรถยนต์
ส�ำหรับ ECO Car Phase II จะมีควำมเข้มงวด
จำกทีปั่งคับในปัจจบุนั 1 ระดบั คือ ยโูร 5 ขณะ
ที ่ECO Car Phase I มกีำรก�ำหนดมำตรฐำนไอเสีย
รถยนต์ที่ ยูโร 4 ซึ่งมำตรฐำนที่บังคับในขณะนั้น
คอื ยูโร 3 โดยข้อก�ำหนดมำตรฐำนไอเสียรถยนต์
ที่เข้มงวดขึ้นก็จะท�ำให้รถยนต์ปล่อยสำรมลพิษ
ลดลงและช่วยท�ำให้ส่ิงแวดล้อมในประเทศของเรำ
ดีขึ้นด้วย และก็จะท�ำให้ประชำชนในประเทศ
มีสุขภำพที่ดีขึ้นตำมมำด้วย

ส�ำหรับวิธีกำรทดสอบมำตรฐำนไอเสีย
รถยนต์นั้นก็จะน�ำรถทดสอบไปทดสอบในห้อง
ทดสอบที่ได้มำตรฐำนโดยมีกำรควบคุมสภำวะ
ต่ำงๆ เช่น อุณหภูมิ ลม เป็นต้น และน�ำไปวิ่ง
บนแชสซีสไดนำโมมิเตอร์ หรือลูกกลิ้งทดสอบ
และน�ำค่ำไอเสียที่ได้จำกท่อไอเสียไปวิเครำะห์

และแปลงค่ำให้อยู่ในหน่วย กรัมต่อกิโลเมตร 
โดยมกีำรขบัขีต่ำมโหมดขบัขี ่EU NEDC และน�ำ
ไปเปรยีบเทยีบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยจะต้องมี
ผลทดสอบที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด

1. Fuel consumption rate must not 
less than 4.3L/100 km (23.25 km/L)

There is changing for fuel consumption 

rate from 5 L/100 km (20.00km/L) in ECO Car 

Phase I into 4.3L/100 km (23.25 km/L) for 

ECO Car Phase II. This reduces fuel consumption 

that is beneficial for driver and decrease 

imported fuel; therefore, “ECO Car” is an 

alternative.

2. Meet the emission standard
of Euro 5

Emission standard of Thailand has used 

the same standard of Europe as recognized 

as Euro standard, which is more intensive, 

increasingly. At present, we use Euro 4 as the 

standard for small car. For ECO Car Phase II, 

the emission standard is categorized as Euro 

5 which is more rigorous than Euro 4 for 1 

level. ECO Car Phase I was specified to use 

Euro 4 while the emission standard at that 

time was used Euro 3. This increasing degree 

of standard reduced emission rate and gave 

better environment as well as causing the 

good health of people.

For the emission test, the tested vehicle 

will be in the testing room with controlled 

conditions such as temperature, wind, etc. It 

will run on chassis dynamometer or roller before 

measuring the emission rate form muffler. This 

rate will be analyzed and converted into g/km. 

The driving is conducted by EU NEDC mode 

and will be compared with specific criteria. 

The result must not over the specification.

Engineering specifications ECO Car Phase I ECO Car Phase II

Emission standard EURO 4 EURO 5

Carbon dioxide (CO
2
) Not over 120 g/km Not over 100 g/km

Fuel Consumption Not over 5L/100 km Not over 4.3L/100 km

Impact standard UN ECE R94, UN ECE R95 UN ECE R94, UN ECE R95

Braking standard None UN ECE R13H

Capacity of Benzene engine Not over 1300 cc Not over 1300 cc

Capacity of Diesel engine Not over 1400 cc Not over 1500 cc

ก่อนอ่ืนขอเริ่มจำกสรุปข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรมของ ECO Car 
Phase II เทียบกับ ECO Car Phase I ดังตำรำงด้ำนลำ่งนี้

จำกตำรำงจะเหน็ได้ว่ำ ECO Car Phase II มีกำรปรับปรุงข้อก�ำหนด
ทำงวิศวกรรมที่ดีขึ้นจำก ECO Car Phase I ในเกือบทุกหัวข้อ โดยผู้เขียน
จะมจีะขอกล่ำวรำยละเอยีดข้อก�ำหนดของ ECO Car Phase II ทลีะหวัข้อ ดงันี้

Initially, I would like to introduce the engineering specifications 

of ECO Car Phase II compared with ECO Car Phase I as shown in the 

table below

From the above table, it indicates that most of the engineering 

specifications in ECO Car Phase II are improved from the ECO Car 

Phase I and I would like to explain in detail as following as:
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3. ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ไม่เกิน 100 กรัมต่อกิโลเมตร

แม้ว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จะไม่ใช่
ก ๊ ำซมลพิษแต ่ก ๊ ำซคำร ์บอนไดออกไซด ์
ก็มีผลท�ำให้โลกร้อน “Global Warming” หรือ 
ปรำกฎกำรณ์เรอืนกระจกนัน่เอง ซึง่ผูอ่้ำนบำงท่ำน
อำจจะยังไม่เข้ำใจว่ำปรำกฎกำรณ์เรือนกระจก
คอือะไร ซึง่ผูเ้ขยีนจะขออธิบำยคร่ำวๆ ดงัต่อไปนี้

“ปรำกฏกำรณ์เรอืนกระจก” (greenhouse 
effect) คือ ปรำกฏกำรณ์ที่ท�ำให้โลกมีอุณหภูมิ
สงูขึน้ เนือ่งจำกพลงังำนแสงอำทติย์์ในช่วงควำมยำว
คลื่นอินฟรำเรทที่สะท้อนกลับถูกดูดกลืนโดย
โมเลกลุของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ
สำรอื่นๆ อำทิ ไอน�้ำมีเทน (CH4) CFCs และ
ไนตรสัออกไซด์ (N2O) ในบรรยำกำศท�ำให้โมเลกลุ
เหล่ำนี้มีพลังงำนสูงขึ้นมีกำรถ่ำยเทพลังงำน
ซึง่กนัและกนัท�ำให้อณุหภมูใินชัน้บรรยำกำศสงูขึน้

กำรถ่ำยเทพลังงำนและควำมยำวคลื่น
ของโมเลกุลเหล่ำน้ีต่อๆ กันไปในบรรยำกำศ

ท�ำให้โมเลกลุเกิดกำรส่ันกำรเคล่ือนไหวตลอดเวลำ
และมำชนถูกผิวหนังของเรำ ท�ำให้เรำรู้สึกร้อน

ซึง่เมือ่โลกมภีำวะร้อนขึน้กท็�ำให้มผีลกระทบ
ตำมมำมำกมำย เช่น กำรท�ำให้ระดับน�้ำทะเล
สงูขึน้ เนือ่งจำกธำรน�ำ้แขง็ทีข่ัว้โลกมกีำรละลำย
และที่ใกล้ตัวเรำก็คือกำรน�ำมำสู่กำรใช้แอร์
คอนดิชั่นมำกขึ้นและท�ำให้เปลืองไฟมำกขึ้น
นั่นเองฯ

ซึ่ ง ก ำ ร ใ ช ้ ร ถ ที่ มี ก ำ ร ป ล ่ อ ย ก ๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ออกมำน้อยกว่ำที่ก�ำหนด
ในรถยนต์ ECO Car Phase I ที่ก�ำหนดไว้ที่ 
ไม่เกิน 100 กรัม/กม. ก็จะสำมำรถช่วยเรำและ
ช่วยโลกได้อีกทำงหนึ่งนั่นเอง

3. Carbon dioxide (CO2) emission 
must not over 100 g/km

Although Carbon dioxide is not pollutant, 

it causes “Global Warming” or the greenhouse 

effect. Some may not know what it is. I would 

like to explain it, briefly.

Greenhouse effect is circumstance of 

high temperature on Earth that caused from 

the sunlight in infrared range that is re-radiated 

and absorbed by molecules of Carbon dioxide 

(CO2) and other substances; for example, 

steam, Methane (CH4), Chlorofluorocarbon 

(CFCs), Nitrous oxide (N2O), etc. in the air. 

As a result, these molecules gain and transfer 

energy to one another. These cause higher 

temperature in the air.

Transferring the energy and the long 

wave range of these molecules in the air are 

caused constant vibration and when our skin 

is exposed to this, we feel the heat.

When the Earth is facing the higher 

temperature, there are many impacts, for 

instance, higher sea level from the melting of 

glacier and using more air-conditioner that 

caused higher electric energy consumption.

By driving vehicle with lesser CO2 

emission than specification in ECO Car Phase I; 

100 g/km, will save us and the world.
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4. ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากการ
ชน UN/ECE 94 และ UN/ECE 95

ข้อก�ำหนดนีเ้หมอืนกบั ECO Car Phase I 
โดยมำตรฐำน UN/ECE 94 และ UN/ECE 95 
เป็นหน่ึงในมำตรฐำน Passive Safety ซึ่งเป็น
มำตรฐำนท่ีมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรปกป้อง
ผู ้ โดยสำรเมื่อมีกำรเกิดอุบัติ เหตุซึ่ งเมื่อรถ 
“อโีคคำร์” ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนดงักล่ำว
ก็จะท�ำให้มีควำมปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
โดยมำตรฐำนดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้

4.1 มาตรฐาน UN/ECE 94 
(Protection of the occupants in the 
event of a frontal collision)

มำตรฐำนนี้ว่ำด้วยกำรทดสอบกำรชน
ด้ำนหนำ้เพื่อพิสูจน์ควำมปลอดภัยของยำนยนต์
ในเรือ่งกำรปกป้องผูโ้ดยสำรจำกกำรชนด้ำนหน้ำ 
โดยทั่วไปแล้วกำรทดสอบกำรชนด้ำนหน้ำมี 
2 แบบหลักๆ คือ กำรชนดำ้นหน้ำแบบ 100% 
(100% Front Impact) และกำรชนด้ำนหน้ำ
แบบเยื้องศูนย์ (40 % offset Impact) แต่ส�ำหรับ
มำตรฐำน UN/ECE 94 นี้นั้น จะมีกำรทดสอบ
เฉพำะกำรชนด้ำนหนำ้แบบเยื้องศูนย์

โดยกำรชนด้ำนหน้ำแบบเยื้องศูนย์ (40% 
offset Impact) นี้จะเป็นกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นเสมือนจริงโดยลักษณะกำรวิเครำะห์จะ
เป็นกำรศึกษำถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
โครงสร ้ำงของกระดูกโดยอำศัยหุ ่นจ�ำลอง
เป็นตัวแทน

ส�ำหรับกำรชนด้ำนหน้ำแบบเยื้องศูนย์ 
(40% offset Impact) นั้นมีแนวโน้มกำรน�ำมำ
ใช้ทดสอบเพื่อพัฒนำกำรสร้ำงควำมปลอดภัย

ให้ผู ้ขับขี่เพิ่มมำกขึ้นและเป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบและพัฒนำยำนยนต์ให้เหมำะสมที่สุด 
ยกตัวอย่ำง เช่น เมื่อมีกำรทดสอบแบบ 40% 
Offset Impact จะพบว่ำเมือ่รถได้รบัแรงกระแทก
อย่ำงแรงจะท�ำให้โครงสร้ำงของรถยนต์เกิดกำร
เสียหำยและพังซึ่งจะเป็นอันตรำยต่อผู้ขับขี่ ซึ่ง
เม่ือพบจุดที่เกิดท�ำให้เสียหำยแล้วก็น�ำกลับไป
ปรับปรุงและพฒันำยำนยนต์ให้มคีวำมปลอดภยั
มำกขึ้น

วธิกีารทดสอบการชนด้านหน้าแบบเยือ้งศูนย์ 
(Offset Impact Test Method)

ในกำรทดสอบประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้

1. ฉุดลำกเคร่ืองยนต์โดยเคร่ืองยนต์ของ
รถทดสอบเองหรือใช้เครื่องมืออื่นฉุดลำก

2. รถทดสอบจะต้องชนก�ำแพงทดสอบ
แบบเย้ืองศูนย์กับพ้ืนผิวก�ำแพงด้ำนหน้ำ 40% 
(40% Front Impact)

3. ขณะที่ชนจะต้องไม่มีกำรขับเคลื่อน
หรือฉุดลำกเพิ่มเติม

4. ควำมเร็วในกำรชนของรถยนต์จะ
เทำ่กับ 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. Pass safety standard from impact 
UN/ECE 94 and UN/ECE 95

This specification is similar to ECO Car 

Phase I. The standard of UN/ECE 94 and UN/

ECE 95 are a part of Passive Safety standard 

that is used to protect passenger from the 

accident. Once the ECO Car passes the test 

as this standard, there is safety. The following 

is the detail of this standard

4.1 UN/ECE 94 (Protection of the 
occupants in the event of a frontal 
collision)

It is the front impact testing to prove if 

the vehic le is safe and able to protect 

passenger from the front impact. There are 2 

major tests: 100% Front Impact and 40% offset 

Impact. However, as UN/ECE 94 standard, 

there is only 40% offset Impact test.

The 40% offset Impact will simulate 

from the real circumstance by analyzing

based on the impact of bone structure 

and using a dummy.

The 40% offset Impact will simulate 

from the real circumstance by analyzing based 

on the impact of bone structure and using 

a dummy.

40% offset Impact has potential to be 

used as a test and developed more for driver 

safety. It will be also a guideline of the most 

proper automotive designing and developing; 

for example, after 40 % offset Impact testing, 

we find damage of tested vehicle’s structure 

that can cause danger to a driver. Thus we bring 

any damage points for analyzing, improving 

and developing vehicle for more safety.

Offset Impact Test Method
The test consists of

1. Hauling engine by the engine of tested 

vehicle or other tools

2. Tested vehicle needs to collide with 

a wall by offset impact and 40% Front Impact

3. No additional speed or haul while colliding

4. Colliding speed is equal to 56 Km/h

Picture of 40% Front Impact 

40%
overlap

1000 mm

64 kph (40mph)
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการชนด้านหน้าแบบ
เยือ้งศูนย์

สรุปเกณฑ์กำรวัดกำรบำดเจ็บ (Injury 
Criteria) ส�ำหรับกำรชนด้ำนหน้ำแบบเยื้องศูนย์ 
40% มีดังนี้

1. กำรบำดเจบ็ทีห่วั (Head Performance 
Criteria) HPC ต้องไม่เกินกว่ำ 1,000 และ
ควำมเร่งที่หัว (Head Acceleration) ต้องไม่ 
เกนิกว่ำ 80 กรมั ต่อเนือ่งกนันำนกว่ำ 3 มลิลวินิำที

2. กำรบำดเจ็บของคอ (Neck Injury 
Criteria) จะต้องไม่เกินกวำ่ค่ำที่ก�ำหนด

3. โมเมนต์ดัดที่คอ (Neck Bending 
Moment) รอบแกน Y ต้องไม่เกินกว่ำ 57 Nm

4. กำรรบัแรงทีห่น้ำอก (Thorax compression 
criterion, ThCC) จะต้องไม่เกินกว่ำ 50 มม.

5. ค่ำ Viscous criterion (V*C) จะต้อง
ไม่เกินกว่ำ 1.0 เมตรต่อวินำที

6. กำรรบัแรงทีข่ำ (Femur force criterion) 
ต้องไม่เกินกวำ่ค่ำที่ก�ำหนด

7. แรงกดทีห่น้ำแข้ง (Tibia compression 
force criterion, TCFC) จะต้องไม่เกินกว่ำ 8 kN

8. ดรรชนหีน้ำแข้ง (Tibia index, TI) วดัที่
ส่วนสงูสดุและต�ำ่สดุต้องไม่เกนิกว่ำ 1.3 ในแต่ละ
ต�ำแหน่ง

9. กำรเคล่ือนตัวของข้อต่อหวัเข่ำ (Sliding 
knee joints) ต้องไม่เกินกวำ่15 มม.

10. กำรเคล่ือนทีข่องพวงมำลัย (Steering 
Movement) เมือ่เกิดกำรชนกันเกิดขึน้พวงมำลัย
จะเกิดกำรเคล่ือนที่และจะมีผลกระทบต่อหุ่น
จ�ำลองซึ่งนั้นก็คือกำรเกิดอันตรำยต่อผู้ขับ ซึ่ง
ต้องไม่สูงเกินกว่ำ 80 มม.ในแนวดิ่ง และต้องไม่
เคลือ่นตวัไปในข้ำงหลังในแนวระดบัเกิน 100 มม.

11. ไม่มปีระตูเปิดระหว่ำงกำรทดสอบ
12. กำรรัว่ของน�ำ้มนัชือ้เพลงิ (Fuel Leakage) 

และระบบป้อนน�้ำมันเชื้อเพงสำมำรถเกิดขึ้นได้
แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 30 กรัมต่อนำที

13. หลังจำกกำรชนต้องเปิดประตูได้
อยำ่งน้อยหนึ่งประตู

14. ต้องปลดล็อคระบบก�ำกัด (Restraint 
System) โดยใช้แรงไม่เกิน 60 N

15. สำมำรถน�ำหุ ่นจ�ำลองออกจำกรถ
ทดสอบได้

Offset Impact Test Criteria
The summary of Injury Criteria for offset 

impact with 40% Front Impact is

1. Head Performance Criteria (HPC) must 

not over 1,000 and Head Acceleration must 

not over 80 g with consecutive period of 3 

milliseconds

2. Neck Injury Criteria must not over than 

specific rate

3. Neck Bending Moment, area around 

Y axis must not over 57 Nm 

4. Thorax compression criterion (ThCC) 

must not over 50 mm.

5. Viscous criterion (V x C) value must 

not over 1.0 m/s

6. Femur force criterion must not over 

than specific rate

7. Tibia compression force criterion 

(TCFC) must not over 8 kN

8. Tibia index (TI) is measured from the 

tallest and lowest points which must not over 

1.3 in each position

9. Sliding knee joints must not over 15 mm

10. Steering movement, during the impact, 

there is movement of steering and it impacts 

to the dummy which means it can cause danger 

to the driver. Thus, the movement must not 

higher than 80 mm. vertically and moving 

backward over 100 mm, horizontally

11. No door is opened during testing

12. The leakage of fuel and injection 

system can occur but must not over 30g per minute

13. After the impact, at least one door 

must be able to shut 

14. Release Restraint system must use 

the force not over 60 N of force

15. Able to take the dummy out of the 

tested vehicle
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1500 mm

50kph (30mph)

R-Point

4.2 มาตรฐาน UN/ECE 95 
(Protection of the Occupants in the 
event of a Lateral Collision)

มำตรฐำนนี้ว่ำด้วยกำรทดสอบกำรชน
ด้ำนข้ำงเพื่อพิสูจน์ควำมปลอดภัยของยำนยนต์
ในเรือ่งกำรปกป้องผูโ้ดยสำรจำกกำรชนด้ำนข้ำง

วิธีการทดสอบการชนด้านข้าง

ในกำรทดสอบประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้

1. ก�ำแพง (Deformable Barrier) ต้องอยู่
ในแนวตั้งฉำกกับรถที่ทดสอบ

2. ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกำรชนซ�้ำ
3. ก�ำแพง Deformable Barrier เคลือ่นตวั

เข้ำชนรถทดสอบด้วยควำมเร็ว 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง

4.2 UN/ECE 95 (Protection of 
the Occupants in the event of a 
Lateral Collision)

This standard is about side impact 

testing to test the safety of vehicle and protect 

passenger from the side impact.

Side impact testing method
It consists of 

1. Deformable Barrier must be upright 

with tested vehicle

2. Must have a device to protect the 

repeated impact

3. Deformable Barrier has to move and hit 

the tested vehicle with the speed at 50 km/hr

Picture of Side Impact as the standard of UN/ECE 95
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการชนด้านข้าง
ของยุโรป (Side Impact Summary 
ECE Regulation)

โดยลักษณะของมำตรฐำนนี้ ขอบเขตใน
กำรพิจำรณำของกำรบำดเจ็บจะมี ดังต่อไปนี้

1. กำรบำดเจบ็ทีห่วั (Head Performance 
Criteria) HPC ต้องไม่เกินกว่ำ 1,000

2. กำรบำดเจ็บทีห่น้ำอกต้องมรีะยะกำรยบุ
ของหน้ำอก (Rib Deflection Criteria) ต้องไม่เกนิ
กว่ำ 42 มม.

3. Soft Tissue Criterion (VC) ต้องไม่เกนิ
กว่ำ 1.0 เมตรต่อนำที

4. แรงท่ีกดทีห่วัหน่ำวต้องไม่เกนิกว่ำ 6 kN
5. แรงทีก่ดหน้ำท้อง ต้องไม่เกนิกว่ำ 2.5 kN
6. กำรรัว่ของน�ำ้มนัชือ้เพลงิ (Fuel Leakage) 

และระบบป้อนน�้ำมันเชื้อเพงสำมำรถเกิดขึ้นได้
แต่ต้องไม่เกินกวำ่ 30 กรัมต่อนำที

7. ไม่มีประตูเปิดระหวำ่งกำรทดสอบ
8. ต้องสำมำรถปลดล็อคระบบป้องกัน 

(Protective System) ได้
9. สำมำรถน�ำหุ ่นจ�ำลองออกจำกรถ

ทดสอบได้
10. ไม่มีกำรเสียรูปของอุปกรณ์ภำยในที่

ท�ำให้แหลมคมและมอัีตรำเสีย่งต่อกำรบำดเจบ็ได้

5. ข้อก�าหนดด้านมาตรฐานห้ามล้อตาม 
UN ECE R13H

มำตรฐำนห้ำมล้อ คือ มำตรฐำน Active 
Safety ทีป้่องกันไม่ให้เกิดอบุติัเหตุโดยมำตรฐำน 
UN ECE R13H จะเน้นกำรบงัคับใช้กับรถยนต์นัง่
โดยข ้อก�ำหนดนั้นก็จะมีกำรวัดสมรรถนะ
กำรห้ำมล้อทัง้ในขณะทีเ่ยน็และร้อน กำรท�ำงำน
ของ Parking Brake รวมถึงกำรท�ำงำนของระบบ 
ABS ด้วย

จะเห็นได้ว่ำข้อก�ำหนดด้ำนวิศวกรรม
ของ ECO Car Phase II มีควำมเข้มงวดกว่ำ 
ECO Car Phase Iพอสมควรซึง่ก็น่ำจะมส่ีวนช่วย
ในกำรประหยัดพลังงำน เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม
และมคีวำมปลอดภยัมำกขึน้อย่ำงแน่นอน รวมถงึ
มีกำรก�ำหนดให้ผูผ้ลิตรถยนต์ ECO Car Phase II 
ต้องมีกระบวนกำร Machining ของชิน้ส่วนหลัก
เครื่องยนต์อย่ำงน้อย 4C ใน 5C ด้วยท�ำให้
เป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยในประเทศด้วย 
โดยผู้เขยีนหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ ECO Car Phase II 
จะเป็นส่วนหนึง่ในกำรขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมไทย
ให้เติบโดตก้ำวหน้ำต่อไป

Side Impact Summary ECE Regulation
Scopes of consideration based on this 

standard are 

1. Head Performance Criteria (HPC) 

must not over 1,000 

2. Rib Deflection Criteria must not over 

42 mm

3. Soft Tissue Criterion (VC) must not over 

1.0 m/sec

4. Forcing on pubis must not over 6 kN

5. Forcing on stomach must not over 

2.5 kN 

6. The leakage of fuel and injection 

system can occur but must not over 30 g per 

minute

7. No door is opened during testing

8. Able to release the Protection System

9. Able to take the dummy out of the 

tested vehicle

10. No distortion of interior equipment 

that is sharp and risk for any danger

5. Specification of Braking Standard 
of UN ECE R13H

The braking standard is Active Safety 

that protects the accident. It is required for 

the passenger car. As specifications, there 

are measurements the capability of braking in 

cold and hot conditions, Parking Brake function 

as well as ABS system.

It is clear ly that the eng ineer ing 

specifications in ECO Car Phase II are more 

intensive than ECO Car Phase I. This should 

increase more economy, environment-friendly 

and safety to vehicle. Moreover, there is also 

specification for automotive manufacturers in 

ECO Car Phase II to have the process of 

Machining in major engine parts at least 4C 

out of 5C. This is also investment promotion. 

I hope that this ECO Car Phase II would be a 

part that moving forwards the growth of 

Thailand automotive industry.

Picture of Braking Standard as of UN ECE R13H
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Ms.Thitipat Dokmaithet
Specialist, Industrial Research Division
Thailand Automotive Institute

1. บทน�า
เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ กำรเดินทำงก่อให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึ่ง

ในปัจจุบันกำรเดินทำงท�ำได้หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ
และพำหนะส่วนบุคคล โดยประเทศที่ระบบขนส่งสำธำรณะยังไม่ดี หรือ
มีไม่เพียงพอ ประชำชนจ�ำเป็นต้องเดินทำงด้วยพำหนะส่วนบุคคล 
แต่อย่ำงไรกต็ำม ในประเทศดงักล่ำว มักเป็นประเทศก�ำลงัพฒันำทีป่ระชำชน
ในประเทศมีรำยได้ต�่ำ ยังไม่เพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ จึงมักเลือกใช้
รถจกัรยำนยนต์เพือ่เป็นพำหนะส�ำหรบัเดนิทำง เนือ่งจำกมรีำคำเพียง 1 ใน 10 
ของรำคำรถยนต์ ส�ำรับกรณีประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ หรือ
สหภำพยุโรป แม้ผู้บริโภคจะนิยมใช้รถยนต์มำกกว่ำรถจักรยำนยนต์ แต่ยัง
มีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่มีควำมต้องกำรใช้รถจักรยำนยนต์เพื่อกำรพักผ่อน 
ท่องเท่ียวหรอืหำประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้ตวัเอง ซึง่กำรใช้รถจกัรยำนยนต์
ประเภทน้ี เป็นรถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ มีควำมจกุระบอกสบูปรมิำณมำก 
รูปลักษณ์สวยงำม รำคำแพง และอำจมีจ�ำหน่ำยจ�ำนวนจ�ำกัด ต่ำงจำก
ผูบ้รโิภคในประเทศก�ำลงัพฒันำทีใ่ช้รถจกัรยำนยนต์ขนำดเลก็ถงึขนำดกลำง
ที่มีควำมจุกระบอกสูบต�่ำ

1. Introduction
It is recognized that transportation causes economic activity and 

it can be any method such as by public transportation system or personal 

vehicle. Some developing countries with inadequate transportation and 

low income per head, most of their people prefer to use their own vehicles. 

Thus, motorcycle is their choice that they can afford as the price of a 

motorcycle is only 1/10 of car price. On the other hand, in developed 

countries such as in the US or EU, most  people prefer driving a car to 

riding a motorcycle, yet some needs motorcycle for leisure and seeking 

for new experience. This motorcycle is big bike that has high capacity 

of cylinder with remarkable design and expensive. Some of them are 

limited production. It differs from consumers in developing countries 

who ride small or medium size motorcycles with lower capacity of cylinder. 

– the New Stardom 
of Thailand Automo-
tive Industry 
Big bike ด�วรุ่งดวงใหม่ของอุตส�หกรรมย�นยนต์ไทย

Big bike 
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แต่อย่ำงไรก็ตำม ด้วยบริบททำงสังคม
และส่ิงแวดล้อมของประเทศก�ำลังพัฒนำหลำย
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กำรจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์เปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่ำวคือ 
ผู้บริโภคมีรำยได้สูงขึ้น ท�ำให้เปลี่ยนแปลงจำก
กำรใช้รถจักรยำนยนต์ไปสู่กำรใช้รถยนต์ หรือ
ใช้ส�ำหรับกำรท่องเที่ยวพักผ่อนมำกกว่ำใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในกำรเดนิทำงเป็นหลกั อกีทัง้ปัญหำ
ด้ำนมลพิษในเขตเมืองใหญ่ ท�ำให้บำงประเทศ
ออกกฎจ�ำกัดกำรใช้งำนรถจักรยำนยนต์ใน
เขตเมอืง เช่น ในประเทศจนี อนิโดนเีซยี ด้วยเหตุ
เหล่ำนี ้มแีนวโน้มว่ำกำรจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์
ขนำดเลก็จะเข้ำสูภ่ำวะอิม่ตวั ในขณะทีก่ำรจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ก�ำลังเติบโตแทนที่

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีม่กีำรใช้งำน
รถจกัรยำนยนต์จ�ำนวนมำก รวมทัง้เป็นประเทศ
ผู ้ผลิตรำยส�ำคัญของโลก ซึ่งสถำนกำรณ์
อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ไม่แตกตำ่งไปจำกสถำนกำรณ์โลกที่
ตลำดรถจักรยำนยนต์ขนำดเล็กเพื่อใช้ส�ำหรับ
กำรเดนิทำงเข้ำสูภ่ำวะอิม่ตวั ในขณะทีก่ำรจ�ำหน่ำย
รถจกัรยำนยนต์ขนำดใหญ่เพือ่ใช้ส�ำหรับกำรท่องเทีย่ว
เริ่มขยำยตัว ดังนั้น อุตสำหกรรมกำรผลิต
รถจักรยำนยนต์ในประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่
กำรเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นทัง้โอกำสและควำมท้ำทำย
ที่ผู้ผลิตในประเทศจะต้องเตรียมรับมือ

2. อุตสาหกรรมการผลิต
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลติรถจกัรยำนยนต์ 
ท่ีส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก ในปี 2013 ไทยผลิต
รถจักรยำนยนต์มำกเป็นล�ำดับ 5 ของโลก ด้วย
ปริมำณ 2 ล้ำนคัน รองจำกจีน (23 ล้ำนคัน) 
อินเดีย (16 ล้ำนคัน) อินโดนีเซีย (7 ล้ำนคัน) 
และเวียดนำม (3 ลำ้นคัน)

ประเทศไทยเริ่มผลิตรถจักรยำนยนต์
ในประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 โดยในช่วงแรก
เป็นกำรน�ำเข้ำ CKD มำผลติ เพือ่ทดแทนกำรน�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ จำกนัน้จงึเริม่ส่งเสรมิกำรผลติ
ในประเทศ โดยกำรก�ำหนด Local content 
เพื่อคุ้มครองอุตสำหกรรมในประเทศ

Nonetheless, as changing of the nature 

of society and environment in developing 

countries, this impacts to the motorcycle sale 

by the need of car for more leisure; other than 

transportation only, from higher income 

consumer. Additionally, the pollution problem 

in big city, many countries pass laws of 

motorcycle limitation in their city areas such 

as in China and Indonesia. As a result, it seems 

that the small motorcycle sale is saturated 

while the selling of big bike is growing instead. 

 

Thailand is a country with large number 

of motorcycle that has been used, considerably. 

We are also a major manufacturing base in the 

world. The current condition of Thailand 

motorcycle industry is not differ from the 

world small motorcycle market for transportation 

which is saturated whereas the selling of big 

bike for leisure is expanding; therefore, Thailand 

motorcycle manufacturing industry is stepping 

towards the change which is both opportunity 

and challenge for domestic manufacturer to 

be ready and prepared. 

2. Motorcycle Manufacturing 
Industry in Thailand

Thai land is a major motorcycle 

manufacturing base in the world. In 2013, 

Thailand is ranked in the 5th of motorcycle 

production in the world with 2 million units, 

after China (23 million units), India (16 million 

units), Indonesia (7 million units) and Vietnam 

(3 million units).

Thailand started the 1st motorcycle 

manufacturing in 1967. Initially, it imported CKD 

for production instead of importing motorcycle. 

Then, it started to promote domestic production 

by specification of Local content to protect 

Thai industry. 

Source: ABRACICLO, FAMI, SIAM, VAMA; Analyze by TAI
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จนถึงต้นทศวรรษ 1990 ประเทศไทยมี
กำรส่งเสริมกำรลงทุนกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ 
4 จังหวะ แทนรถจักรยำนยนต์ 2 จังหวะ เพื่อ
ลดปัญหำมลพิษจำกท่อไอเสีย ในช่วงเวลำนี้ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ของไทย
เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง ในปี ค.ศ. 1995 สำมำรถผลติ
ได้สูงสุดถึง 1.78 ล้ำนคัน และมีอัตรำกำรใช้
ก�ำลังกำรผลิตสูงถึงร้อยละ 90

กระทัง่เกดิวกิฤตต้ิมย�ำกุง้ในปี ค.ศ. 1997 
ท�ำให้ปรมิำณกำรจ�ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ลดลง
อยำ่งมำก จำกที่เคยจ�ำหน่ำยได้ปีละ 1 ล้ำนคัน 
ลดลงเหลอืเพยีง 5 แสนคนั ในปี ค.ศ. 1998 ส่งผล
ให้กำรผลิตรถจักรยำนยนต์ในประเทศไทย ต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่ตลำดส่งออกเพื่อทดแทนตลำด
ในประเทศที่หดตัว ดังนั้นในปี ค.ศ. 1997 จึง
เป็นปีแรกทีไ่ทยส่งออกรถจกัรยำนยนต์ และจำกนัน้
ปริมำณจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศ
จึงเริ่มฟื้นตัวมำเป็นล�ำดับ

ในด้ำนกำรผลติ เมือ่ไทยท�ำข้อตกลงกำรค้ำ
เสรีระหว่ำงประเทศ (FTA) ในกรอบต่ำงๆ รัฐ
จึงต้องยกเลิกมำตรกำรคุ้มครองอุตสำหกรรม
ในประเทศ ผูผ้ลติต้องปรบัตวั เร่ิมขยำยควำมร่วมมือ
กำรผลิตไปยังผู ้ผลิตชิ้นส ่วนในประเทศ มี
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ท�ำให้อุตสำหกรรม
กำรผลติรถจกัรยำนยนต์ของไทยแขง็แกร่ง จนเป็น
ฐำนกำรผลิตที่ส�ำคัญของภูมิภำคจนถึงปัจจุบัน

อย่ำงไรก็ด ีโครงสร้ำงกำรผลิตรถจกัรยำนยนต์
ในไทย ก�ำลังเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลง จำกเดิมที่
เคยผลิตรถจักรยำนยนต์ขนำดเล็ก (Moped, 
Family) เร่ิมเปล่ียนไปผลิตรถจักรยำนยนต์
ขนำดใหญ่ (Sport, Big bike) มำกขึ้น สำเหตุ
เนือ่งมำจำกรำยได้, รสนยิมของผูบ้รโิภคในประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศคู่ค้ำที่ไทยเคยส่งออก
รถจักรยำนยนต์ขนำดเล็ก อำทิ เวียดนำม 
สำมำรถผลิตได้เองในประเทศ รวมทั้งผู ้ผลิต
รถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ในต่ำงประเทศ ซึ่ง
มีต้นทนุกำรผลติสงูขึน้ ก�ำลงัแสวงหำแหล่งผลติใหม่
ที่มีต้นทุนต�่ำกวำ่

ประเทศไทยมคีวำมพร้อมทัง้ด้ำนโครงสร้ำง
พืน้ฐำน และมผีูผ้ลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ในประเทศ
ที่แข็งแกร่ง เนื่องจำกเป็นฐำนกำรผลิตรถ
จักรยำนยนต์ที่ส�ำคัญของภูมิภำคมำอย่ำง
ยำวนำน ท�ำให้ผู ้ผลิตรถจักรยำนยนต์ชั้นน�ำ 
ต่ำงตั้งฐำนกำรผลิตในประเทศไทย รวมทั้งใช้
ประเทศไทยเป็นฐำนกำรส่งออกด้วย

At the beginning decade of 1990, 

Thailand promoted the investment of four-stroke 

engine motorcycle instead of the two-stroke 

one to reduce emission problem. During this 

time, Thailand motorcycle manufacturing had 

grown, continuously. As in 1995, Thailand highest 

production was 1.78 million units with 90% of 

maximum capacity.   

Until, the economy crisis in 1997, 

motorcycle production was decreased, 

enormously, from 1 million units per year to 

only 0.5 million units. In 1998, there was the 

shrinking in domestic market; therefore, 

motorcycle production in Thailand had to focus 

on more export market. Thus, in 1997, it was 

the initial year that Thailand exported motorcycle. 

After that, the domestic sale was recovered, 

consecutively.

For production, Thailand obligates Free 

Trade Agreement (FTA) which is caused the 

cancellation of industrial protection measure. 

As a result, manufacturer has to make adjustment 

and expand manufacturing collaboration with 

domestic parts manufacturer. There is passing 

on the technology which strengthens Thailand 

motorcycle production and has become the 

major manufacturing base of this region until 

present.  

However, the Thailand motorcycle 

production structure is going to change from 

producing small motorcycle (Moped, Family) 

to large one (Sport, Big bike) production due 

to revenue and demand changing of domestic 

market. Moreover, some Thailand’s business 

partners that imports Moped bike from us, 

such as Vietnam, are able to make their own 

production. Moreover, large motorcycle 

manufacturers confront the higher cost of 

product ion and a re seek ing for new 

manufacturing base with lower cost. 

Thailand has adequate infrastructure 

and strength of domestic parts manufacturers 

because it has been motorcycle manufacturing 

base in this region for a long time. As a 

consequence, many leading motorcycle 

manufacturers select Thailand as their 

production and export bases, as well.

Thailand Motorcycle Production, Domestic Sales and Export
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ปัจจุบันไทยมีผู ้ผลิตรถจักรยำนยนต์
ในประเทศ 7 รำย โดยมีก�ำลังกำรผลิตรวมกัน
ประมำณ 3 ล้ำนคันต่อปี โดยมำกจะตั้งอยู่
บริเวณภำคกลำงและตะวันออกของประเทศ 
เนือ่งจำกเป็นคลสัเตอร์ของผูผ้ลติชิน้ส่วนยำนยนต์ 
อกีท้ังใกล้ท่ำเรอืส�ำหรบักำรส่งออกรถส�ำเรจ็รปูด้วย

ในปี ค.ศ. 2012 คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) ประกำศส่งเสริมกำรผลิตรถ
จักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ (248 ซีซี ขึ้นไป) ที่มี
กำรผลติชิน้ส่วนเครือ่งยนต์ โดยได้รับสทิธิยกเว้น
อำกรขำเข้ำเครื่องจักร และยกเว้นภำษีเงินได้
นติบิคุคล 8 ปี หลงัจำกน้ัน พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออก

รถจักรยำนยนต์ขนำดมำกกวำ่ 250 ซีซี เพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรถขนำด 
251-500 ซีซี ที่เพิ่มจำก 19.89 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 2012 เป็น 231.15 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 2013 หรอืเพ่ิมขึน้กว่ำ 12 เท่ำตัว 
ท�ำให ้สัดส ่วนกำรส ่งออกรถจักรยำนยนต ์
ขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น จำกประมำณร้อยละ 42 เป็น
ร้อยละ 60

Nowadays, there are 7 motorcycle 

manufacturers in Thailand with total capacity 

of production at 3 million units per year. Most 

are located in the Central and East regions 

because they are clusters of manufacturer as 

well as near to the seaport for export those CBUs. 

In 2012, the Board of Investment of 

Thailand (BOI) declared to promote the big 

bike (244 cc and up) production. For the engine 

part production, there were import tax exempts 

for machine and also 8 years for corporate 

income tax. After that, the export value of 

motorcycle with capacity more than 250 cc 

increased, significantly; especially, 251-500 

cc. It was increased from 19.89 MUSD in 2012 

to 231.15 MUSD in 2013 or more than 12 times. 

Thus, the proportion of big bike export was 

increased from 42% to 60%, yearly.

Source : TAI
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นอกจำกนี ้ ยงัมสีำเหตอีุกประกำรทีท่�ำให้
สัดส่วนกำรส่งออกรถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่
มีมำกขึ้น คือ ประเทศคู ่ค ้ำที่ เคยน�ำเข ้ำรถ
จักรยำนยนต์ขนำดเล็ก (น้อยกว่ำ 250 ซีซี) จำก
ประเทศไทยลดกำรน�ำเขำ้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ 
อติำล ีและเวยีดนำม ซึง่พบว่ำ ประเทศเวยีดนำม
มีโรงงำนผลิตในประเทศเอง ซึ่งนอกจำกจะใช้
ภำยในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปประเทศที่เคย
เป็นแหล่งส่งออกของไทย เช่น ประเทศอิตำลด้ีวย

นอกจำกประเทศไทยจะส ่งออกรถ
จักรยำนยนต์ขนำด 50-250 ซีซี ลดลงแล้ว ไทย
ยงัน�ำเข้ำรถขนำด 50-250 ซซี ี เพิม่ขึน้อย่ำงมำก 
โดยเฉพำะในปี ค.ศ 2012 ที่มีมูลค่ำน�ำเข้ำ 

102.45 ล้ำนเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้กว่ำ 3.5 เท่ำตัว
จำกปี ค.ศ. 2011 ที่มีมูลค่ำน�ำเข้ำเพียง 29.24 
ล้ำนเหรยีญสหรัฐ แหล่งน�ำเข้ำหลักในปี ค.ศ. 2011 
ได้แก่ประเทศเวียดนำมและอินโดนีเซีย โดยมี
สัดส่วนร้อยละ 54 และ 19 ตำมล�ำดับ

ดงันัน้ จำกข้อมลูมลูค่ำส่งออกและน�ำเข้ำ
ข้ำงต้น เป็นข้อสนับสนุนที่ว ่ำ กำรผลิตรถ
จักรยำนยนต์ในประเทศไทยก�ำลงัมุง่ไปสูก่ำรผลติ
รถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่

Another reason of expanding the 

proportion of big bike export is the decreasing 

number of import in small motorcycle (less 

than 250 cc) from trade partner countries of 

Thailand such as the US, Italy and Vietnam. 

Apparently, Vietnam has her owns plant which 

is not only produces for domestic sale but 

also for exporting to the country that used to 

be Thailand’s trade partner as Italy.

On the other hand, the number of export 

in motorcycle with capacity 50-250 cc was 

decreased while the number of import in this 

segment was increased; especially, in 2012. 

The import value was 102.45 MUSD or 

increasing 3.5 times from 2011 which had 

value at 29.24 MUSD. The major markets 

were Vietnam and Indonesia with proportion 

at 54% and 19%, respectively. 

From above export and import data, it 

indicates that the direction of Thailand motorcycle 

production is leading to big bike production.

Motorcycle Import Value
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ในด้ำนกฎระเบียบกำรส่งออก พบว่ำ กำรค้ำระหว่ำงประเทศมี
แนวโน้มว่ำ มำตรกำรทีเ่ป็นภำษีจะลดน้อยลงเร่ือยๆ เนือ่งจำกประเทศต่ำงๆ 
มีกำรเจรจำ FTA กันมำกขึ้น โดยเฉพำะกรอบกำรค้ำที่ส�ำคัญอย่ำง ASEAN 
และ ASEAN plus แต่มำตรกำรทำงกำรค้ำที่จะเข้มงวดมำกขึ้น คือ 
มำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี (NTMs)

For export regulations, it shows that there is less tax policy for 

the international trade because many countries have more discussion in 

FTA; especially, in the major scope of trading such as ASEAN and 

ASEAN plus, but with more rigidity in measure or Non Tariff Measures 

(NTMs).

ASEAN Emission Standard for Motorcycle : Euro 3

Source: Collected by TAI

UN ECE Regulation for Moped & Motorcycle

Source: Collected by TAI
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ส�ำหรับ NTMs ในกลุ ่มสินค้ำยำนยนต์ 
ได้แก่ มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย และ
มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มำตรฐำนเรื่อง
ควำมปลอดภั ยและสิ่ ง แวดล ้ อมที่ ไ ด ้ รั บ
กำรยอมรับโดยท่ัวไป คือ มำตรฐำน UNECE  
โดยมีข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องกับรถจักรยำนยนต์ 
21 รำยกำร ปัจจุบัน (ปี 2015) ประเทศสมำชิก
อำเซียนได้น�ำมำจัดท�ำเป็น MRA แล้ว 5 รำยกำร 
ซึ่งมีท้ังมำตรฐำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Emission (R40), Noise 
(R41), Audible warning devices (R28), 
Speedometer (R39) and Tyres (R75) ทั้งนี้ 
ในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรน�ำมำตรฐำนทั้งหมด
มำใช้ เพือ่ให้กำรผลติรถจักรยำนยนต์ในภูมิภำค
เป็นที่ยอมรับในตลำดสำกล

ส�ำหรับมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือ
มำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของรถจักรยำนยนต์ 
ทุกประเทศในอำเซียน (ยกเว้น CLMV) บังคับ
ใช้มำตรฐำนมลพษิ EURO 3 โดยไทยเป็นประเทศ
แรกในอำเซยีนทีม่กีำรบงัคบัใช้มำตรฐำน EURO 3

3. โอกาสและความท้าทายของ
อตุสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไทย

ประเทศไทยยังคงมีควำมได้เปรียบใน
กำรเป็นฐำนกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภำค ซึ่ง
มีป ัจจัยส่งเสริมทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน 
กล่ำวคือ ในประเทศก�ำลังพัฒนำหลำยประเทศ
มรีำยได้ต่อหวัของประชำกรเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นโอกำส
ในกำรจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ 

รวมทั้งในประเทศพัฒนำแล้วที่เศรษฐกิจก�ำลัง
ฟื้นตัว ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้สินค้ำฟุ่มเฟือย 
เช่น รถจกัรยำนยนต์ขนำดใหญ่ มเีพ่ิมขึน้เช่นกัน 
นอกจำกนี ้ ประเทศไทยมรีะบบสำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
ในกำรผลติ และมห่ีวงโซ่อปุทำน (Supply chain) 
ยำนยนต์ที่แข็งแกร่ง เนื่องจำกเป็นฐำนกำรผลิต
รถจักรยำนยนต์ทีส่�ำคัญมำอย่ำงยำวนำน รวมทัง้
มีต้นทุนกำรผลิตต�่ำกว่ำประเทศในทวีปยุโรป
และอเมริกำ

แต่อย่ำงไรก็ตำม มีประเด็นควำมท้ำทำย
ที่ผู ้ผลิตต้องเตรียมรับมือ เนื่องจำกผู้บริโภค
ต้องกำรใช้งำนรถจกัรยำนยนต์ทีม่คีวำมปลอดภยั
มำกขึน้ โดยทีส่มรรถนะกำรขบัขีไ่ม่น้อยกว่ำเดมิ 
รวมทั้งควำมตื่นตัวด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
ท�ำให้รัฐมีกำรก�ำหนดมำตรกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
เช่น กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศและเสียง เข้มข้น
มำกขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดได้ ผู้ผลิตจึงต้องเตรียมรับมือ ด้วย
กำรท�ำวจิยัและพัฒนำ รวมทัง้ต้องมกีำรปรบัปรงุ
กระบวนกำรผลิตให้มปีระสิทธภิำพ (Productivity) 
เพิ่มขึ้น เพื่อยังคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ในระยะยำว

The NTMs of automotive products are 

measures in safety and environment. The 

recognized standard of safety and environment 

is UNECE which has 21 specifications related 

to motorcycle. At present (2015), member 

countries of ASEAN have gathered it as MRA 

in 5 items that have both safety and environment 

standards: Emission (R40), Noise (R41), Audible 

warning devices (R28), Speedometer (R39) 

and Tyres (R75). In the future, it is expected 

to apply all standards in order to enhance 

motorcycle production in this region and be 

accepted in the world market.

This environment or emission standard 

of motorcycle in all countries in ASEAN, except 

Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam 

(CLMV), is used and they apply emission 

standard or EURO 3 which Thailand is the 1st 

country in ASEAN to use it. 

3. Opportunity and Challenge 
of Thailand Motorcycle Industry

Thailand still has an advantage in the 

manufacturing base of big bike when compares 

with other countries in this region along with 

other supporting factors in both of demand 

and supply. Many developing countries have 

increasing in income per head and this is a 

chance for the market of big bike. Furthermore, 

economies of many developed countries are 

in the stage of recovery which causes more 

demands in luxury product such as big bike. 

Thailand also has adequate infrastructure for 

production and strength in Supply chain 

because Thai land has been the major 

manufacturing base of production for a long 

period of time with lower cost; compared with 

countries in Europe and the US. 

Nevertheless, there are some challenges 

that manufacturer needs to be prepared since 

consumer requires motorcycle with more safety 

along with capacity as well as there are more 

environmental oriented. As a consequence, 

there are rigid environment measures such as 

emission and noise pollutions. Thus, manufacture 

has to response the demand of market and 

prepares for R&D together with improving the 

production for increasing in Productivity and 

maintains competitiveness. 
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1.1 Moped อยู ่ในประเภท L1e คือ 
รถสองล้อที่มีควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 50 ซีซี 
และมีควำมเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. ลักษณะ
คล้ำยรถจักรยำนที่มีมอเตอร์

1.2 Scooter อยู ่ในประเภท L3e คือ 
รถสองล้อที่มีควำมจุกระบอกสูบมำกกวำ่ 50 ซีซี 
และมีควำมเร็วมำกกว่ำ 50 กม./ชม. ลักษณะ 
คือ มีบังลมขนำดใหญ่ ถังน�้ำมันอยู ่ใต ้เบำะ 
ออกแบบท่ำนั่งให้สบำยเหมือนนั่งเก้ำอี้ สำมำรถ
วำงเท้ำได้โดยอิสระ มีที่พักเท้ำ คันบังคับอยู่ใน
ต ้ ำแหน ่ งสู งและห ่ ำ งกัน เพื่ อกำรควบคุม
ในควำมเร็วต�ำ่ทีด่ ีเครือ่งยนต์ออกแบบให้มแีรงบดิ
ในควำมเร็วรอบต�่ำ ไม่สำมำรถท�ำควำมเร็วได้สูง
มำกนัก เน้นกำรใช้งำนทั่วไป สำมำรถใช้งำนได้
ทั้งครอบครัว เหมำะส้ำหรับใช้เดินทำงในระยะ
ใกล้ๆ ระยะใช้งำนปกติไม่เกิน 100 กม.

1.1 Moped It is in the category of L1e 

which is 2-wheel vehicle with capacity not 

over 50 cc and maximum speed not over 50 

kms/hr. It looks similar to bicycle with motor.

1.2 Scooter This is categorized in 

L3e. The 2-wheel vehicle with cylinder capacity 

over 50 cc. and maximum speed over 50 kms/

hr. There is a large wind-screen and fuel tank 

under seat. It is designed for comfortable seat. 

Riders can rest their feet. There are footrests. 

The hand controls are in the high position away 

from each other for better low speed controlling. 

The engine is designed for torsion in low rpm 

and unable to make very high speed. It is for 

general use purpose. Family member can 

drive. It is good for short driving range not over 

100 kms.

การแบ่งรถจักรยานยนต์ด้วยหลักเกณฑ์ 
2 ประเภท คอื การแบ่งตามขนาดเคร่ืองยนต์ 
และการแบ่งตามรูปลักษณ์รถจักรยานยนต์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แบ่งตามรูปลักษณ์: โดยใช้การแบ่ง
ตามนิยามของ UN/ECE เป็นเกณฑ์ สามารถ
แบ่งรถจักรยานยนต์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

Motorcycle is categorized based on 2 
major criteria: capacity of the engine 
and form of motorcycle as following as 

1. Categorized by form: Based 
on the definition of UN/ECE, there are 
3 types of motorcycle 
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1.3 Motorcycle อยู่ในประเภท L3e 
คือ รถสองล้อ ที่มีควำมจุกระบอกสูบมำกกวำ่ 
50 ซีซี และมีควำมเร็วมำกกวำ่ 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ลักษณะ คือ มีถังน�้ำมันวำงอยู่ตรงกลำง
ระหว่ำงที่นั่ง ผู้ขับขี่ต้องวำดเท้ำข้ำมถังน�้ำมัน
เพือ่ขึน้ตวัรถ ส่วนมำกเป็นรถขนำดใหญ่ มคีวำมจุ 
กระบอกสบูมำก และสำมำรถแบ่งเป็นประเภทย่อย 
ตำมลักษณะกำรใช้งำนได้อีกหลำยประเภท ดังนี้

1.3.1 Cruiser/Custom (Chopper/ 
Bobber) รถประเภทนี้เป็นรถที่สร้ำงขึ้นตำม
รสนิยมของผู้ขับขี่ สำมำรถตกแต่งหรือสรำ้งขึ้น
มำใหม่ได้ตำมแต่ผูข้บัแต่ละคน เครือ่งยนต์จะเน้น
กำรขับในรอบต�่ำ ควำมเร็วไม่สูงนัก เป็นกำรขับ
เพื่อกำรท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่ำทำงในกำรขับขี่จะ
เน้นควำมสบำย โดยมีเบำะนั่งอยู่ต�่ำ คันบังคับ
อยูส่งู เท้ำทัง้สองเหยยีดไปข้ำงหน้ำ คนัเกยีร์และ
เบรกอยู่สูงในระดับตั้งเท้ำได้

1.3.2 Sport/Performance มีรูปรำ่ง
เลียนแบบรถแข่งทำงเรียบในสนำม กล่ำวคือ 
มีลกัษณะลูล่ม เพ่ือกำรขบัขีใ่นควำมเรว็สูง ท�ำให้
คันบังคับต้องอยู่ต�่ำและอยู่ไกลจำกเบำะนั่ง ผู้ขับ
จึงต้องหมอบตลอดเวลำเพื่อไม่ให้ต้ำนลม จึง
ไม ่ เหมำะกับกำรขี่ทำงไกลเป ็นเวลำนำนๆ 
นอกจำกนี้ รถยังมีน�้ำหนักเบำ เพื่อท�ำให้ได้อัตรำ
เร่งดี รวมทั้ง เครื่องยนต์เน้นแรงบิดและแรงม้ำ
ในรอบที่สูง

1.3.3 Touring เป็นรถออกแบบมำเพื่อ
เน้นกำรขบัขีใ่นระยะทำงไกล โดยรถมขีนำดใหญ่ 
น�้ำหนักมำกเครื่องยนต์ขนำดใหญ่ เบำะนั่งใหญ่ 
กำรจัดท่ำทำงนั่งขับเน้นควำมสบำยของคนขับ
และผู้โดยสำรมำกทีสุ่ด และยงัติดอปุกรณ์บรรทกุ 
รวมทั้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ส�ำหรับ
กำรเดินทำงไกล ส่วนในด้ำนสมรรถนะ ไม่เน้น
ควำมเร็วและอัตรำเร่งที่สูง แต่เน้นแรงบิดสูง
ในรอบต�ำ่ เพ่ือให้ขับขี่อย่ำงสบำย ผู ้ใช้ไม่ต้อง
เปลี่ยนเกียร์เหมือนรถสปอร์ต

1.3 Motorcycle It is in the L3e. The 

2-wheel vehicle with capacity of cylinder over 

50 cc and maximum speed over 50 kms/hr. 

Fuel tank is in the middle of seat. Rider needs 

to cross his leg over the tank for seated. Most 

are large vehicle and cylinder. There are 

sub-categories by purpose of use as

1.3.1 Cruiser/Custom (Chopper/
Bobber) It is a custom made. The engine is 

designed for low rpm and not high speed. It is 

for leisure ride with group. It is comfortable to 

ride. Seat is at the low position and control 

handle is at the higher position. Both feet have 

to straight ahead. Gear lever and brake are at 

high level for feet to be placed on.

 1.3.2 Sport/Performance It is similar 

to racing bike. It is streamline designed for 

higher speed. The control handle is at the low 

position and far from the seat. Rider needs to 

crouch all the time. It is not for long driving 

range. It is a light weight vehicle for better 

speed. Engine is designed for torque and 

horsepower in high rpm.

1.3.3 Touring It is designed for long 

ride range. It is a large vehicle and heavy with 

large engine and seat. It is designed for 

comfortable riding and seating. It is equipped 

with handling equipment and other facilities for 

travelling. It is not emphasized in high speed 

and speeding but in high torque with low rpm. 

This is for comfortable ride and rider does not 

need to switch the gear as sport type.
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2. แบ่งตามขนาดของเคร่ืองยนต์: 
โดยใช้กำรแบ่งตำมพิกัดศุลกำกร (HS Code) 
เป็นเกณฑ์ สำมำรถแบ่งรถจักรยำนยนต์ได้เป็น 4 
ประเภท ดังนี้

2.1 ขนาดเล็ก อยู่ในพิกัด 871110 และ 
871120 หมำยถึง รถที่มีควำมจุกระบอกสูบ 50-
250 ซีซี

2.2 ขนาดกลาง อยู ่ในพิกัด 871130 
หมำยถึง รถที่มีควำมจุกระบอกสูบ 251-500 ซีซี

2.3 ขนาดใหญ่ อยู ่ในพิกัด 871140 
หมำยถึง รถที่มีควำมจุกระบอกสูบ 501-800 ซีซี

2.4 ขนาดใหญ่มาก อยู่ในพิกัด 871150 
หมำยถงึ รถทีม่คีวำมจกุระบอกสูบมำกกว่ำ 800 ซซีี

2. Categorized by engine size: 
Based on HS Code, it can classified motorcycle 

in 4 types

2.1 Lightweight in the tariff 871110 

and 871120 means motorcycle with capacity 

of cylinder at 50-250 cc

2.2 Middleweight in the tariff 871130 

and 871120 means motorcycle with capacity 

of cylinder at 251-500 cc

2.3 Heavyweight in the tariff 871140 

means motorcycle with capacity of cylinder at 

501-800 cc

2.4 Super Heavyweight in the tariff 

871150 means motorcycle with capacity of 

cylinder more than 800 cc
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