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บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive 
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์ 
ตามกฎหมาย หากตองการ นำไปเผยแพรซ้ำ 
ไมวาจะเปนบางสวน หรือทั้งหมด ตองอางอิง 
และระบุแหลงท่ีมาในเอกสารเผยแพรของทานดวย 
ทั้งนี้ ทานสามารถดาวนโหลด  Automotive 
Navigator Magazineไดทางเว็บไซต 
www.thaiauto.or.th
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President Talk

ในปี 
พ.ศ. 2559 ที่ก�ำลังจะมำถึง จะเป็นอีกหนึ่ง Milestone ที่ส�ำคัญของ
อุตสำหกรรม ยำนยนต์และชิ้นส่วนไทยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดเก็บ
ภำษสีรรพสำมติใหม่ โดยองิตำมมลพิษไอเสีย Co2 (คำร์บอนไดอ๊อกไซด์) 

ซ่ึงสอดคล้องกับเทรนด์ของโลก ควำมจริงกลุ่มยำนยนต์ได้รับรู้และเตรียมกำรล่วงหน้ำ
เป็นเวลำกว่ำ 3 ปีมำแล้ว เพียงแต่ผู้บริโภคอำจจะไม่ทรำบข้อมูลเท่ำนั้น ค่ำยยำนยนต์
ทีไ่ม่มสิีนค้ำตัวใหม่ก็จะมีต้นทนุท่ีสูงขึน้ จำกภำษตัีวใหม่ แต่ก็มหีลำยค่ำยทีม่ต้ีนทุนไม่สงูนกั 
เนือ่งจำกมกีำรปรบัปรงุประสทิธภิำพเครือ่งยนต์ตวัใหม่แล้ว นอกจำกนี ้ในส่วนของภำครฐั
ก็ได้ประกำศใช้ Eco Sticker รวมอยู่ในกำรคิดภำษีสรรพสำมิตใหม่อีกด้วย ซึ่งได้กล่ำวไว้
ในฉบับก่อนๆ แล้ว

นอกจำกภำษีสรรพสำมิตใหม่แล้ว ภำครัฐได้ก�ำหนดให้อุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนเป็นหนึ่งใน Super Cluster ที่ต้องกำรสนับสนุนและให้กำ้วต่อไปอย่ำงมั่นคง มีกำร
มองถึงอุตสำหกรรมยำนยนต์อนำคต ที่เป็นกำรต่อยอดจำก S Curve ปัจจุบัน ซึ่งก็หมำย
ถึงยำนยนต์ไฟฟ้ำทีเ่ป็นต้ังแต่ Hybrid, Plug-in Hybrid, Battery-EV และ Fuel Cell ในส่วน
ของกลุ่มยำนยนต์สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีกำรเสนอให้ภำครัฐคงควำมมั่นคง
ของกำรให้ไทยเป็นฐำนผลิต Pick up ของโลก และเสนอให้สนับสนุนกำรประกอบและ
ผลิตรถบรรทกุกับรถโดยสำรอีกด้วย ทัง้นี ้เนือ่งจำกไทยมคีวำมได้เปรยีบในกำรขนส่งทำงบก
โดยเป็น LAND BRIDGE ส�ำหรับภูมิภำคนี้ ซึ่งกำรขนส่งสินคำ้ต่ำงๆ ไปประเทศ CLMV 
(กัมพูชำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม) และจีนท�ำได้สะดวก

และส�ำหรับ Automotive Navigator Magazine ฉบับนี้ มีบทควำมที่น่ำสนใจ
ภำยในเล่ม อำทิ สภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยในไตรมำสที่ผ่ำนมำ และควำมรู้เกี่ยว
กับพื้นฐำนงำนวิจัยและพัฒนำอีกด้วย และที่จะขำดไม่ได้บทควำมเจำะลึกเรื่องภำษีสรรพ
สำมิตรถยนต์ใหม่ ปี 2559 ซึ่งท่ำนผู้อ่ำนสำมำรถติดตำมอ่ำนได้ภำยในเล่มเลยครับ

This 
coming year of 2016 is the milestone of Thai automotive and auto 

parts industry which the new excise tax will be applied. The calculation 

of this new tax is based on the emission rate of carbon dioxide 

(CO2) that conforms to the world automotive trend. Apparently, the automotive sector 

has realized and prepared for this change throughout 3 years. According to this new 

tax, the production cost of car maker without new model will be increased. However, 

this cost of several car makers will not distinctive high since their engines have been 

developed for more efficiency. Moreover, the government also launches Eco Sticker 

as it has been mentioned in the last issue.

Additionally, the government has defined automotive and auto parts industry 

as a part of Super Cluster that needs support and promotion for moving forward, 

sustainably. For the future of automotive industry, it will be extended from the existing 

S Curve which refers to Electric vehicle; including, Hybrid, Plug-in Hybrid, Battery-EV 

and Fuel Cell. Furthermore, Automotive Sector – the Federation of Thai Industries has 

proposed the government to maintain stability of Thailand as the world manufacturing 

base of Pickup truck as well as support both assembly and production of truck and 

passenger bus due to Thailand’s advantage as the LAND BRIDE of this region. The 

cargo transportation to Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) as well as 

China can be done, conveniently.

There are many interesting articles in this issue of Automotive Navigator Magazine 

such as Overview of Thailand Automotive Industry as of 2015 (Jan-Sep), Research & 

Development, Excise Tax for New Car 2016 and much more. See you next time.
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ภำพร ว ม ข อ ง
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม 
ยำนยนต์ในเดือน

มกรำคม-กันยำยน 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2557 มีปริมำณกำรผลิต
รถยนต์รวม 1,431,759 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
ส�ำหรับปริมำณกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศ
รวม 553,832 คัน ลดลงร้อยละ 15 โดยตลำดรถ
กระบะ 1 ตัน มีส่วนแบ่งมำกที่สุด ร้อยละ 48 
ส�ำหรับกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ มีกำรผลิตรถ
จักรยำนยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU) จ�ำนวน 1,381,596 
คัน ลดลงร้อยละ 0.22 และมีปริมำณจ�ำหนำ่ย
รถจักรยำนยนต์ในประเทศรวม 1,276,253 คัน 
ลดลงร้อยละ 4 ในด้ำนกำรส่งออก เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 มีปริมำณกำรส่งออก
รถยนต์รวม 905,366 คัน เพิ่มขึ้นร ้อยละ 8 
ในขณะที่ปริมำณกำรส่งออกรถจักรยำนยนต์ 
(CBU และ CKD) มจี�ำนวน 700,024 คัน เพิม่ขึน้
ร้อยละ 6 โดยจ�ำแนกเป็น CBU จ�ำนวน 269,620 
คัน และ CKD จ�ำนวน 430,404 ชุด

สถำนกำรณ์ดุลกำรค้ำสินค้ำยำนยนต์ 
(ข้อมูลจำกกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 
เดอืนมกรำคม-กนัยำยน 2558 มมีลูค่ำกำรส่งออก
ยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์รวมทั้งสิ้น 26,552 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำกช่วง
เดียวกันของปี 2557 จ�ำแนกเป็นกำรส่งออก
รถยนต์ 13,007 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
4 รถจักรยำนยนต์มลูค่ำ 935 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และชิ้นส่วนยำนยนต์ มูลค่ำ 
12,609 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3 
โดยจ�ำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วน
รถจักรยำนยนต์ 12,221 และ 388 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ตำมล�ำดับ 

The 
total number of automotive 

production as of Jan-Sep 

2015 is 1,431,759 units 

which increases 2% from last year in the 

same period. The total number of domestic 

sale is 553,832 units or decreasing 15%, 

which 1 Ton pick-up truck takes the largest of 

market share at 48%. On the other hand, 

the total number of motorcycle production 

(CBU) is 1,381,596 units, 0.22% decreased, 

and the total number of domestic sale is 

1,276,253 units or decreasing 4%. For export, 

the total automotive export number is 

905,366 units or 8% increased while the total 

export number of motorcycle (CBU and CKD) 

is 700,024 units or increasing 6% (CBU = 

269,620 units and CKD = 430,404 sets). 

Trade balance of automotive products 

(source: Department of Trade Negotiations) 

indicates that the total export value of 

automotive and auto parts is 26,552 MUSD or 1% 

increases from last year which is categorized 

as motor vehicle for 13,007 MUSD or 4% 

increased, motorcycle for 935 MUSD or 5% 

increased and auto parts for 12,609 MUSD or 

3% decreased (12,221 MUSD for motor vehicle 

and 388 MUSD for motorcycle) . 

The total export value of auto parts 

from manufacturer and assembly is 188,733 

MTHB or decreasing 2%. It is categorized as 

OEM & part for 145,992 MTHB, Engine 22,373 

MTHB, Spare part 17,221 MTHB, JIG&DIE 

2,455 MTHB and others 692 MTHB.

Overview of Thailand 
Automotive Industry
as of 2015 (Jan-Sep)

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2558 (มกราคม-กันยายน)
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ส�ำหรับกำรส ่งออกช้ินส ่วนยำนยนต์ 
ทีเ่ป็น กำรส่งออกโดยผูผ้ลติและประกอบรถยนต์ 
มีมูลค่ำ 188,733 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดย
จ�ำแนกเป็นชิน้ส่วนและอุปกรณ์ 145,992 ล้ำนบำท 
เครื่องยนต์ 22,373 ล้ำนบำท ชิ้นส่วนอะไหล่ 
17,221 ล้ำนบำท แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิ้นงำน 2,455 ลำ้นบำท และชิ้นส่วนอื่นๆ 692 
ลำ้นบำท

ด้ำนกำรน�ำเข้ำ มีมูลค่ำน�ำเข้ำยำนยนต์
และช้ินส่วนยำนยนต์ 11,736 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 1 จำกช่วงเดียวกันของปี 2557 
โดยน�ำเข้ำรถยนต์ 975 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 26 รถจกัรยำนยนต์ 156 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และชิ้นส่วนยำนยนต์มูลค่ำ 
10,606 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
โดยจ�ำแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 
10,205 และ 401 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯตำมล�ำดับ

ดงันัน้ ดลุกำรค้ำของอตุสำหกรรมยำนยนต์
ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่ำส่งออกมำกกว่ำ
น�ำเข้ำ 14,816 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

The total import value of automotive 

and auto parts is 11,736 MUSD or decreasing 

1%; 975 MUSD for motor vehicle or decreasing 

26%, 156 MUSD for motorcycle or 48% increased 

and 10,606 MUSD for auto parts or increasing 

2% (10,205 MUSD and 401 MUSD for auto parts 

of motor vehicle and motorcycle, respectively). 

As a result, the automotive trade balance 

as of Jan-Sep 2015 is surplus for 14,816 MUSD 

which is increased 2% from last year in the 

same period.

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดอืนมกราคม-กันยายน 2558

1. รถยนต์

ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมำณกำรผลติ
รถยนต์ท้ังสิน้ 1,431,759 คนั เม่ือเปรียบเทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 โดย
จ�ำแนกเป็น รถยนต์น่ัง จ�ำนวน 583,161 คัน 
รถกระบะ 1 ตัน จ�ำนวน 820,473 คัน และ
รถยนต์เพือ่กำรพำณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) 
จ�ำนวน 28,125 คัน โดยกำรผลิตรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตรำ
เพิ่มขึ้นมำกที่สุดที่ร้อยละ 94

Automotive Industry 

Condition as of Jan-Sep 

2015

1. Motor Vehicle

As of Jan-Sep 2015, the total number 

of automotive production is 1,431,759 units or 

increasing 2% which is categorized as 583,161 

units for passenger car, 820,473 units for 

1 Ton pick-up truck and 28,125 units for 

commercial vehicle (excluded 1 Ton pick-up 

truck) with the highest growth rate at 94%.
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ด้ำนปรมิำณกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศ 
มีจ�ำนวน 553,832 คัน ลดลงร้อยละ 15 โดยรถ
กระบะ 1 ตัน มีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยมำกที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รถยนต์น่ัง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46 และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 
โดยท่ีปริมำณจ�ำหน่ำยรถยนต์ในแต่ละประเภท
มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี ้(ตำรำงที ่2-4 และภำพที ่1)

ตลาดรถยนตìนัง่ มปีรมิำณจ�ำหน่ำยทัง้สิน้ 
253,038 คัน ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทยีบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2557 จะเหน็ได้ว่ำ รถยนต์นัง่
ทกุประเภท มปีรมิำณจ�ำหน่ำยลดลงทกุประเภท 
โดยรถยนต์นั่งขนำด 2,501-3,000 cc มีปริมำณ
จ�ำหน่ำยลดลงมำกที่สุด ลดลงร้อยละ 55 รอง
ลงมำเป็นรถยนต์น่ังขนำด มำกกว่ำ 3,001 cc 

มีปริมำณจ�ำหน่ำยลดลง ร้อยละ 21 และรถยนต์
นัง่ขนำด 650-1,500 cc มปีริมำณจ�ำหน่ำยลดลง 
ร้อยละ 20 ทั้งนี้ รถยนต์นั่งที่มีปริมำณจ�ำหน่ำย
สูงสุดคือ รถยนต์นั่งขนำดไม่เกิน 1,500 cc 
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 62 ของตลำดในกลุ่มนี้

ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมำณจ�ำหน่ำย
ทัง้สิน้ 266,951 คนั ลดลงร้อยละ 14 เมือ่เปรยีบเทียบ
กบัช่วงเดยีวกันของปี 2557 จะเหน็ได้ว่ำ รถกระบะ 
1 ตัน ทุกประเภทมีปริมำณจ�ำหน่ำยลดลง โดย
กระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มปีริมำณจ�ำหน่ำย 
159,123 คัน ลดลงร้อยละ 17 รถกระบะ 1 ตัน 
ประเภท 4 ประตู มปีริมำณจ�ำหน่ำย 76,601 คัน 
ลดลงร้อยละ 7 และรถกระบะกึ่งบรรทุก (PPV) 
มีปริมำณจ�ำหน่ำย 31,227 คัน ลดลงร้อยละ 14 

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนำดต่ำงๆ 
ประกอบด้วย รถบรรทกุ น้อยกว่ำ 1 ตนั รถบรรทุก
ขนำดน้อยกว่ำ 5 ตัน รถบรรทุกขนำดใหญ่ รถตู้ 
และรถโดยสำร มีปริมำณจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 
33,722 คัน มอัีตรำลดลงเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของ ปี 2557 ร้อยละ 3 โดยรถบรรทุก 5-10 ตัน 
มีปริมำณจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 22 
รองลงมำ รถโดยสำร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 โดย 
รถกระบะ < 1 ตัน มีอัตรำลดลงมำกที่สุด 
ร้อยละ 15

The total number of domestic sale is 

553,832 units or 15% decreased. The highest 

number of sale is 1 Ton pick-up truck or 48% 

of total market share while the sale numbers 

of passenger car and commercial vehicle 

(excluded 1 Ton pick-up truck) are 46% and 

6%, respectively (as shown in Table 2-4 and 

Figure 1).

Passenger car The total number of 

domestic sale is 253,038 units or decreasing 

17%, which sale of all types is decreased. The 

most decreasing in number of sale is 2,501-

3,000 cc at 55%; followed by over 3,001 cc 

and 650-1,500 cc at 21% and 20%, consecutively. 

The highest number of sale is less than 1,500 cc 

which is 62% of this segment. 

1 Ton pick-up truck The total number 

of domestic sale is 266,951 units or 14% 

decreased. All types of 1 Ton pick-up truck 

have decreasing in sale. 2-door type is sold for 

159,123 units, 17% decreased. 76,601 units of 

4-door type are sold, 7% decreased and PPV 

is sold 31,227 units or decreasing 14%.

Commercial vehicle (excluded 1 Ton 

pick-up truck) is included less than 1 ton pick-up 

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

and bus. The total number of sale is 33,722 units, 

decreasing 3%. The highest growth rate of 

sale is 5-10 tons truck or 22% followed by bus 

at 6% increased while the lowest growth rate 

of sale is less than 1 ton pick-up truck or 

decreasing 15%. 

Table 1 Total Number of Automotive Production in Thailand as of 2009-2015 by Type
Unit (S)

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep % Change

Passenger car  313,442  554,387  537,987  957,623  1,071,076  742,678  548,758  583,161 6.27%

1 Ton pick-up truck  670,734  1,066,759  899,200  1,452,252  1,332,913  1,114,778  845,303  820,473 -2.94%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton 
pick-up truck)  15,202  24,158  20,608  43,842  53,068  22,551  14,479  28,125 94.25%

Total  999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,408,540 1,431,759 1.65%

Change (%) -28.31% 64.63% -11.40% 68.32% 0.14% -23.49%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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Table 2 Total Number of Automotive Domestic Sales in Thailand as of 2009-2015 by Type
Unit (S)

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep % Change

Passenger car  238,773  362,561  377,664  694,234  663,746  411,402  303,741  253,038 -16.69%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton 
pick-up truck) 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 48,561 34,881 33,722 -3.32%

1 Ton pick-up truck 275,892 387,793 365,848  667,532  589,338  421,498 309,585  266,951 -13.77%

Others  -  -  -  437  486  371  203  121 -40.39%

Total 548,871 800,357 796,123 1,436,335 1,330,672 881,832 648,410 553,832 -14.59%

Change (%) -10.79% 45.82% -0.53% 80.42% -7.36% -33.73%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 3 Comparison the Proportion of Automotive Domestic Sales in Thailand by Type
Unit (S)

Items
Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2015

% Change
Volume Sales Proportion Volume Sales Proportion

Passenger car  303,741 46.84%  253,038 45.69% -16.69%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton pick-
up truck) 34,881 5.38% 33,722 6.09% -3.32%

1 Ton pick-up truck, PPV 309,585 47.75% 266,951 48.20% -13.77%

Others  203 0.03%  121 0.02% -40.39%

 Total 648,410 100.00% 553,832 100.00%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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Figure 1

1 Ton pick up
truck

47.75%

Passenger car
46.84%

Com. Vehicle
(excld. 1 Ton pick-up truck)

5.38%

Proportion of Vehicle Domestic Sales
as of Jan-Sep 2014

Proportion of Vehicle Domestic Sales
as of Jan-Sep 2015

1 Top pick-up
truck

48.20%

Passenger car
45.69%

Com. Vehicle
(excld. 1 Ton pick-up truck)

6.09%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 4 Comparison the Total Number of Domestic Sales by Automotive Market Segment
Unit (S)

Details of Vehicle Sale Volume by Type

Jan-Sep 14 Jan-Sep 15 % Change

Passenger car

650-1,500 CC. 194,018 155,874 -19.66%

1,501-1,800 CC. 56,100 47,245 -15.78%

1,801-2,000 CC. 28,108 26,081 -7.21%

2,001-2,500 CC. 10,989 8,908 -18.94%

2,501-3,000 CC. 223 94 -57.85%

3,001 CC. UP 134 106 -20.90%

Others 14,169 14,730 3.96%

Total 303,741 253,038 -16.69%

1 Ton
pick-up truck

2-door 190,571 159,123 -16.50%

4-door 82,572 76,601 -7.23%

PPV 36,442 31,227 -14.31%

Total 309,585 266,951 -13.77%

Other
commercial
vehicle

Van 11,374 10,817 -4.90%

Bus 248 263 6.05%

Pick-up < 1 Ton 3,946 3,364 -14.75%

Truck < 5 Tons 7,387 7,033 -4.79%

Truck 5-10 Tons 2,605 3,173 21.80%

Truck > 10 Tons 8,592 8,212 -4.42%

Others 729 860 17.97%

Total 34,881 33,722 -3.32%
Others Total 203 121 -40.39%

Total Grand Sales 648,410 553,832 -14.59%
Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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กำรส่งออกรถยนต์ จำกข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตำรำงที ่5) พบว่ำมีปริมำณ
ส่งออก จ�ำนวน 905,366 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 
จำกช่วงเดียวกันของปี 2557 คิดเป็นมูลค่ำกำร
ส่งออก 431,520 ลำ้นบำท มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 9 

ส่วนกำรส่งออกรถยนต์ จำกข้อมูลกรม
เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ตำรำงที่ 11) มี
มลูค่ำกำรส่งออกทัง้สิน้ 13,007 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 4 
โดยรถยนต์ที่มีกำรส่งออกมำกที่สุด ได้แก่ 
รถโดยสำร รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน มูลค่ำ 
6,563ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ร้อยละ 15 รองลงมำคือ รถยนต์นั่ง 
มีมูลค่ำกำรส่งออก 6,222 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 40

ในด้ำนกำรน�ำเข้ำรถยนต์ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 
จำกข้อมลูกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พบว่ำ
มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 975 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
มีอัตรำกำรน�ำเข้ำลดลงจำกช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 ร้อยละ 26 โดยรถยนต์ทีน่�ำเข้ำมำกทีสุ่ด
ได้แก่ รถยนต์นัง่มมีลูค่ำ 671 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 32 
ส่วนรถยนต์โดยสำรและรถบรรทุกมีมูลค่ำ 
303 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ร้อยละ 7

Based on the report of automotive 

manufacturer and assembly (Table 5) , the total 

export number of motor vehicle is 905,366 units 

or increasing 8% with value at 431,520 MTHB 

which is increased from last year 9%.

Whereas the report of Department of Trade 

Negotiations (Table 11) shows that the total 

export number of motor vehicle is 13,007 MUSD, 

4% increased. The highest export number is 

bus, truck and 1 Ton pick-up truck with value 

at 6,563 MUSD, 15% decreased, followed by 

passenger car with value at 6,222 MUSD, 

increasing 40%. 

From the same report, it also indicates 

that the total import value is 975 MUSD or 

decreasing 26%. The highest import value is 

passenger car at 671 MUSD, decreasing 32%, 

while the import value of bus and truck is 

303 MUSD, 7% decreased. 

Table 5 Total Export Number of Thailand Motor Vehicle as of 2009-2015
Unit (s) and MB

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep % Change

Volume (Unit)  535,563  895,855  735,627  1,026,671  1,128,152  1,128,102  838,952  905,366 7.92%

 Value (MB)  251,342.99  404,659.37  343,383.92  490,134.74  512,186.40  527,423.43  396,178.31  431,520.49 8.92%

% Change (Unit) -31.01% 67.27% -17.89% 39.56% 9.88% 0.00%

% Change (MB) -28.52% 61.00% -15.14% 42.74% 4.50% 2.97%

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

ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) มปีรมิำณกำรผลติ
รถจักรยำนยนต์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,381,596 คัน 
ลดลงร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 ทัง้นีเ้มือ่พิจำรณำกำรผลิตรถจกัรยำนยนต์
จ�ำแนกรำยประเภท พบว ่ำ มีกำรผลิตรถ
จกัรยำนยนต์แบบครอบครัว จ�ำนวน 1,097,696 คนั 
ลดลงร ้อยละ 2 และรถจักรยำนยนต์แบบ
สปอร์ต จ�ำนวน 283,900 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ตลำดรถจักรยำนยนต์ในประเทศปี 2558 
(ม.ค.-ก.ย.) มีปริมำณจ�ำหน่ำย 1,276,253 คัน 
ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 โดยผู้น�ำตลำดรถจักรยำนยนต์ยังเป็น
ฮอนด้ำ มีสัดส่วนตลำดร้อยละ 82 รองลงมำ 
คือ ยำมำฮ่ำ ร้อยละ 12 และซูซูกิ ร้อยละ 2 
ตำมล�ำดับ

2. Motorcycle

The total number of production is 

1,381,596 units or 0.22% decreased, which 

the production numbers of family and sport 

types are 1,097,696 units, 2% decreased, 

and 283,900 units, 6% increased.

In 2015 (Jan-Sep), the tota l sa le 

number of motorcycle is 1,276,253 units 

which is decreased 4% from last year. Honda 

is still the leader with 82% of market share 

fol lowed by Yamaha and Suzuki at 12% 

and 2%, respectively. 
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Table 7 Total Number of Motorcycle Domestic Sales in Thailand as of 2011-2015 by Type
Unit (s)

Types 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep

%
Y-T-D

Family 962,888 989,114 961,707 861,781 670,083 642,289 -4.15%

Scooter 974,244 1,062,456 889,036 650,705 509,459 462,203 -9.28%

Sport 70,252 78,497 153,755 189,049 145,061 171,761 18.41%

Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498 1,701,535 1,324,603 1,276,253 -3.65%

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

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 8 Total Number of Motorcycle Domestic Sales
in Thailand as of 2015 by Brand

Rank Brand Volume (Unit) Market Share (%)

1 Honda 1,052,203 82.44%

2 Yamaha 158,586 12.43%

3 Suzuki 23,272 1.82%

4 Kawasaki 20,438 1.60%

5 Tiger 62 0.00%

6 Platinum 105 0.01%

7 JRD 2 0.00%

8 Other brand 21,585 1.69%

Total 1,276,253 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 6 Total Number of Motorcycle Production in Thailand as of 2009-2015
Unit (s)

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep % Change

Family 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,483,993 1,117,422 1,097,696 -1.77%

Sport 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 358,715 267,170 283,900 6.26%

Total 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,842,708 1,384,592 1,381,596 -0.22%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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จำกข้อมูลของผู ้ผลิตและประกอบรถ
จักรยำนยนต์ (ตำรำงที่ 9) มีปริมำณกำรส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�ำนวน 700,024 คัน 
โดยจ�ำแนกเป็นกำรส่งออก CBU จ�ำนวน 269,620 
คัน และกำรส่งออก CKD จ�ำนวน 430,404 ชุด 

คดิเป็นมลูค่ำ 35,616 ล้ำนบำท เมือ่เปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2557 ปริมำณส่งออก 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 และมีมูลคำ่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 
ทั้งนี้จำกข้อมูลกำรส่งออกของกรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) (ตำรำง
ที่ 11) มีมูลค่ำกำรส่งออกรถจักรยำนยนต์ 
935 ล ้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 5 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

3. ชิ้นส่วนยานยนต์

กำรส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์รวมของไทย
ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) จำกข้อมูลกรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ตำรำงที่ 11) มีมูลค่ำ
กำรส่งออกรวมท้ังส้ิน 12,609 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 
ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 3 
โดยจ�ำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่ำ 12,221 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และกำรส่งออกชิ้นส่วนรถ
จักรยำนยนต์ มูลค่ำ 388 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
โดยช้ินส ่วนที่มีมูลค ่ำกำรส ่งออกมำกที่สุด 
คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลคำ่ 5,562 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

ทัง้นีก้ำรส่งออกชิน้ส่วนยำนยนต์โดยผูผ้ลติ
และประกอบรถยนต์ (ตำรำงท่ี 10) มมีลูค่ำทัง้ส้ิน 
188,733 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 
2557 ร้อยละ 2 ชิน้ส่วนยำนยนต์เกือบทุกประเภท 
มีมูลคำ่กำรส่งออกลดลง ยกเว้นชิ้นส่วนอะไหล่ 
มีมูลค่ำกำรส่งออก 17,221 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 และแม่พมิพ์และอปุกรณ์ยดึจบัชิน้งำน 

มีมูลค่ำกำรส่งออก 2,455 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 โดยชิ้นส่วนอื่นๆ มีมูลค่ำกำรส่งออก 
692 ลำ้นบำท ลดลงมำกที่สุด ร้อยละ 50

According to the record of motorcycle 

manufacturer and assembly (Table 9), the total 

export number of motorcycle; including, CBU 

and CKD is 700,024 units. This is categorized 

as 269,620 units for CBU and 430,404 sets for 

CKD with the total export value at 35,616 MTHB. 

Both total export number and value are increased 

6% and 4%. Additionally, this year (Jan-Sep), 

the report of Department of Trade Negotiations 

shows that the total export value of motorcycle 

is 935 MUSD or increasing 5% (Table 11).

3. Auto Parts

In year 2015 (Jan-Sep), the total export 

number of Auto Parts, based on Department 

of Trade Negotiations (Table 11) is 12,609 

MUSD which is decreased 3% from last year. 

This is categorized as 12,221 MUSD for motor 

vehicle parts and 388 MUSD for motorcycle 

parts. The highest export value is other 

parts and accessories at 5,562 MUSD. 

As the report of auto part manufacturer 

and assembly (Table 10), the total export value 

of auto parts is 188,733 MTHB or decreasing 

2%. Most export value of auto parts is decreased; 

except spare part with export value at 17,221 

MTHB or 7% increased. The total export value 

of JIG&DIE is 2,455 MTHB or 13% increased, 

while export value of others is 692 MTHB or 

50% decreased.

Table 9 Total Export Number of Thailand Motorcycle as of 2009-2015
Unit (s)

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep % Change

 CBU&CKD (Unit)  588,398  816,427  1,213,002  856,935  935,747  887,980  662,911  700,024 5.60%

 CBU  115,280  155,688  221,164  313,991  333,780  288,527  215,772  269,620 24.96%

 CKD  473,118  660,739  991,838  542,944  601,967  599,453  447,139  430,404 -3.74%

 CBU&CKD (MB)  19,331.31  25,013.18  24,351.92  29,659.88  57,859.77  51,662.45  34,258.27  35,616.04 3.96%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 10 Total Export Value of Auto Parts as of 2009-2015 by Type
Unit (s): MB

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep % Change

Engine  13,266.37  21,610.40  26,669.68  26,991.95  28,353.85  31,590.48  23,333.31  22,372.96 -4.12%

Spare part  12,531.85  14,451.09  16,438.75  20,116.53  19,715.26  22,134.71  16,082.16  17,220.99 7.08%

JIG & DIE  994.10  1,304.38  1,682.21  1,720.91  2,636.44  2,433.29  2,181.52  2,454.76 12.53%

OEM and Part  86,225.42  141,422.74  136,450.30  168,541.97  190,386.45  195,863.84  149,864.07  145,992.41 -2.58%

Others  390.65  561.64  2,439.42  2,310.29  947.49  1,642.76  1,389.32  692.23 -50.17%

Total  113,408.39  179,350.25  183,680.6 219,681.65 242,039.49 253,665.08 192,850.38 188,733.35 -2.13%

 Source : Automotive Intelligence Unit
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ในด้ำนกำรน�ำเข้ำช้ินส่วนยำนยนต์รวม
ของไทยในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) จำกข้อมูลกรม
เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ตำรำงที ่11) มมีลูค่ำ 
10,606 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนั
ของปี 2557 ร้อยละ 2 โดยจ�ำแนกเป็นชิ้นส่วน
รถยนต์มูลค่ำ 10,205 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ
ชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์มูลค่ำ 401 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�ำเข้ำที่มีมูลคำ่มำก
ท่ีสุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
รวมทัง้โครงรถและตวัถงัมลูค่ำ 6,147 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ

4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลกำรส่งออกและน�ำเข้ำยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่ำ
ทั้งส้ิน 14,816 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีมูลค่ำ 14,478 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

จำกข ้ อมู ลของกลุ ่ ม อุตสำหกรรม 
สภำอุตสำหกรรม ประมำณว่ำในช่วง 3 เดือน
ข้ำงหน้ำ (ต.ค.-ธ.ค. 58) จะมีปริมำณกำรผลิต
จ�ำนวน 439,620 คัน เฉล่ียเดอืนละ 146,540 คัน 
จ�ำแนกเป็นกำรผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำยในประเทศ 
จ�ำนวน 225,868 คัน คิดเป็นร้อยละ 51 และ
กำรผลิตเพือ่ส่งออก จ�ำนวน 213,752 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 49 ทั้งนี้ กำรผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ยังคง
เป็นรถยนต์ประเภทกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ส่วนรถยนต์นั่ง
ขนำดเล็กขนำดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 cc ซึ่ง
รวมถึงรถยนต์อีโคคำร์นั้น มีสัดส่วนกำรผลิต
ร้อยละ 29

Based on the report of Department of 

Trade Negotiations in 2015 (Jan-Sep), the total 

import value of auto parts is 10,606 MUSD or 

increasing 2% from last year (Table 11). This is 

categorized as 10,205 MUSD for motor vehicle 

parts and 401 MUSD for motorcycle parts. 

The highest import value is motor vehicle 

parts and accessories; including, chassis and 

bodies for 6,147 MUSD.

4. Trade Balance

The trade balance of automotive and 

auto parts as of 2015 (Jan-Sep) is 14,816 

MUSD which is increased 2% from 14,478 

MUSD of last year. 

Tendency of

Thai Automotive Industry

From the forecast of Industrial sector, 

the Federation of Thai Industries, indicates 

that the total number of production will be 

439,620 units in the next 3 months (Oct-Dec 

2015) or 146,540 units per month. This is 

categorized as the total production number 

for domestic sale is 225,868 units or 51% of 

total production and 213,752 units or 49% 

for export. Most of automotive production is 

1 Ton pick-up truck and PPV which is 56% of 

the total production, while 29% belong to the 

production of small car with capacity not over 

1,500 cc and Eco car. 
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Table 11 Total Export-Import Value of Thailand Automotive and Auto Parts as of 2012-2015
Value : MUSD % of Growth rate

Code Items 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep 2014 2015

Jan-Sep

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 32,708.73 34,943.11 35,042.67 26,310.23 26,551.84 0.28 0.92

321010100 (1.1) Passenger car 4,961.48 6,028.67 6,001.72 4,453.29 6,222.35 -0.45 39.72

321010200 (1.2) Bus, Truck and 1 Ton pick-up truck 10,460.16 10,525.70 10,294.57 7,690.12 6,563.05 -2.20 -14.66

321010300 (1.3) Van 585.28 488.37 402.62 328.95 221.61 -17.56 -32.63

(1) Total Number of Export Vehicle 16,006.92 17,042.74 16,698.91 12,472.37 13,007.01 -2.02 4.29

321020100 (2.1) Motorcycle 980.02 1,247.73 1,063.14 811.84 872.25 -14.79 7.44

321020201 (2.2) CDK for Motorcycle 169.68 181.84 118.89 81.59 63.19 -34.61 -22.55

(2) Total Number of Export Motorcycle 1,149.70 1,429.57 1,182.03 893.43 935.44 -17.32 4.70

321040000 (3.1) Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines and parts thereof 3,204.94 3,347.60 3,386.63 2,591.70 2,380.32 1.17 -8.16

343100000 (3.2) Trasmission shaffs and cranks 324.40 321.05 328.56 246.00 250.91 2.34 2.00

321050000 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition
internal combustion engines and parts thereof 378.90 400.95 400.26 300.04 252.85 -0.17 -15.73

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 471.56 434.29 435.70 322.25 369.04 0.32 14.52

303160000 (3.5) Electric accumulators and parts thereof 709.83 782.63 913.65 691.10 511.01 16.74 -26.06

317010000 (3.6) Pneumatic tyres and innertubes of rubber 3,482.98 3,625.36 3,697.75 2,796.13 2,772.24 2.00 -0.85

336030000 (3.7) Safety glass and glass mirrors 174.70 188.40 191.50 144.03 123.09 1.64 -14.54

321010405 (3.8) Other parts and accessories for motor vehicles 6,207.18 6,726.12 7,208.20 5,402.03 5,561.68 7.17 2.96

321020202 (3.9) Other parts and accessories for motorcycles 597.63 644.39 599.48 451.15 388.27 -6.97 -13.94

(3) Total Number of Export Auto Parts 15,552.11 16,470.80 17,161.73 12,944.43 12,609.40 4.19 -2.59

Code Item 2012 2013 2014 2014
Jan-Sep

2015
Jan-Sep 2014 2015

Jan-Sep

Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 21,157.82 20,010.12 15,792.97 11,832.17 11,736.06 -21.08 -0.81

501000000 (1.1) Passenger car 1,400.92 1,268.38 1,209.45 993.54 671.48 -4.65 -32.42

502010000 (1.2) Bus & Truck 940.61 634.82 493.36 324.46 303.04 -22.28 -6.60

(1) Total No. of Import Vehicle 2,341.53 1,903.20 1,702.80 1,318.00 974.52 -10.53 -26.06

505000000 (2) Motorcycle 128.40 168.54 148.65 104.80 155.62 -11.80 48.49

204030100 (3.1) Engine, Transmission shafts and Other parts 5,560.29 5,435.53 4,355.42 3,254.39 2,900.64 -19.87 -10.87

504020000 (3.2) Parts and accessories incld.
Chassis and bodies 10,476.58 9,942.88 7,515.62 5,628.48 6,146.51 -24.41 9.20

504010000 (3.3) Tyes 490.83 463.89 407.34 304.29 308.47 -12.19 1.37

504030000 (3.4) Other parts and accessories 1,610.88 1,505.71 1,138.65 842.52 848.92 -24.38 0.76

507000000 (3.5) Parts and accessories of motorcycles
and bicycles 549.30 590.37 524.49 379.70 401.37 -11.16 5.71

(3) Total Number of Import Auto Parts 18,687.89 17,938.38 13,941.51 10,409.37 10,605.92 -22.28 1.89

Export-Import 11,550.91 14,932.99 19,249.71 14,478.06 14,815.79 29.28 2.33

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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Since 2007 heavy duty trucks need to be in-use 
certified in the US to prove that the same emission 
levels are kept as stated during the certification. 
Europe, Korea & China followed the years after and 
paved the way for the new EU6c Real Driving 
Emissions (RDE) legislation for passenger cars which 
is a true game changer in future vehicle calibration.
Same is coming up for the Non-Road market where 
equal measures are going to be implemented.

As standardized test cycles can only cover a certain part of the engine map and therefore do not show the 
emissions emitted by a vehicle during real life operation, new regulations are coming in place focusing on 
real world emissions in all application areas. 

To master on-road emissions AVL M.O.V.E is offering a 
complete & tailored solution consisting of state-of-the-
art portable emission measurements systems (PEMS). 
It is controlled by a central system guiding even 
inexperienced users easily and safe through the 
challenging application of in-vehicle testing.
Results are automatically generated according to 
legislative demands allowing a fast interpretation of your 
results to take immediate actions to fulfill the new limits.

AVL M.O.V.E  IN-VEHICLE TESTING
MASTERING REAL DRIVING EMISSIONS

AVL SEA & AUSTRALIA Co., Ltd.  Tel. +66 2299 0500                      Fax. +66 2299 0599
www.avl.com Email: Office.bangkok@avl.com

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT: 





ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะขยายตัวเล็กน้อย
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในไตรมาสที่ 3/2558 ขยายตัวเล็กน้อย
การผลิต และการส่งออกรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่การจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ 

หดตัวลดลง

เมือ่เทียบกบัไตรมำสที ่3/2557 กำรผลิตรถยนต์ในไตรมำสท่ี 3/2558 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 โดยมกีำรผลิต จ�ำนวน 496,508 คัน กำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ 
ลดลงร้อยละ 11 ที่จ�ำนวน 184,723 คัน และกำรส่งออก มีจ�ำนวน 329,293 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18

Overview of automotive industry is growing, slightly.
Thailand Automotive Industry in Q3 2015 is minor growth.
The production and export of motor vehicle are expanded while domestic sale 

is shrunk.

In Q3/2015, the total production number of motor vehicle is increased 9% or 496,508 units from the previous year. The total number of domestic 

sale is deceased 11% or 184,723 units while the total export number is 329,293 or 18% increased. 
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Production 2014 2015 Growth
Q1     517,492  524,540 1%
Q2 434,613 410,711 -5%
Q3 456,435 496,508 9%

Total Production Number 

of Motor Vehicle

Overview of Thailand 
Automotive Industry 
as of Q3 2015
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 3/2558
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Sale 2014 2015 Growth
Q1 224,171  197,783 -12%
Q2 216,740 171,322 -21%
Q3 207,499 184,723 -11%

Export 2014 2015 Growth
Q1 291,509     328,232 13%
Q2 268,538 247,841 -8%
Q3 278,905 329,293 18%

Total Domestic Sale

of Motor Vehicle

Total Export Number

of Motor Vehicle
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การผลิต การจ�าหน่าย รวมถึงการส่งออกรถ

จักรยานยนต์ ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2557 กำรผลิตรถจักรยำนยนต์ในไตรมำส
ที่ 3/2558 ลดลงร้อยละ 5 โดยมีกำรผลิตจ�ำนวน 405,394 คัน กำรจ�ำหนำ่ย
ในประเทศ ลดลงร้อยละ 16 ที่จ�ำนวน 373,531 คัน และกำรส่งออก ลดลง
ร้อยละ 13 ที่จ�ำนวน 196,757 คัน

All total number of production, domestic 

sale and export of motorcycle are 

decreased.

The total production number of motorcycle is decreased at 5% or 

405,394 units. The total number of domestic sale is also decreased at 16% 

or 373,531 units and the total export number is decreased at 13% or 

196,757 units.
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Production 2014 2015 Growth
Q1 462,218  536,903 16%
Q2 469,604 432,597 -8%
Q3 426,607 405,394 -5%

Sale 2014 2015 Growth
Q1  431,795  478,942 11%
Q2 445,951 423,777 -5%
Q3 446,857 373,531 -16%

Total Production Number 

of Motorcycle

Total Domestic Sale

of Motorcycle

18



-13

8

-10

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Q3/57 Q4/57 Q1/58 Q2/58 Q3/58

stinU

-10

-20

-15

-5

0

5

10

15

20

25

30

pe
rc

en
ta

ge

Total Number of Export Growth Rate

225,752 225,069

264,276

196,757

234,005

1

20

Export 2014 2015 Growth
Q1   220,598  264,276 20%
Q2 216,561 234,005 8%
Q3 225,752 196,757 -13%
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8,805.73 8,716.65
9,172.86
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มูลค่าการส่งออก และน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์ มีอัตราเพิ่มขึ้น

มูลค่ำกำรส่งออกยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ในไตรมำสที่ 3/2558 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5 โดยมีมูลค่ำกำรส่งออก 9,259 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ด้ำนกำรน�ำเข้ำยำนยนต์และชิน้ส่วนยำนยนต์เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกกำรน�ำเข้ำ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ที่เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรผลิตรถยนต์ท่ี
เพิม่ขึน้ ท�ำให้กำรน�ำเข้ำยำนยนต์และชิน้ส่วนยำนยนต์ในไตรมำสท่ี 3/2558 
มมีลูค่ำ เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 10 โดยมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 
4,224 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ

ดุลกำรค้ำของยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์มีสภำวะเกินดุลใน
ไตรมำสที่ 3/2558 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1 โดยมีมูลค่ำ
กำรเกินดุล จ�ำนวน 5,035 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

Total export and import values of 

automotive and auto parts are increased.

In Q3/2015, the total export value of automotive and auto parts 

is increased at 5% from the previous year or 9,259 USD.

On the other hand, the total import number of automotive and 

auto parts is increased; according to the increasing of motor vehicle 

production. As a result, the total import value of automotive and auto 

parts is increased 10% with value at 4,224 USD.

The trade balance of automotive and auto parts is surplus in this 

Q3/2015, which is 1% growth with exceeding value at 5,035 USD.

Export 2014 2015 Growth
Q1 8,960.70    9,172.86 2%
Q2 8,547.71 8,119.93 -5%
Q3 8,805.73 9,259.05 5%

Import 2014 2015 Growth
Q1    4,173.36  3,942.62 -6%
Q2 3,820.84 3,569.51 -7%
Q3 3,838.40 4,223.93 10%

Total Export Value

of Automotive & Auto Parts

Total Import Value

of Automotive & Auto Parts
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นำยชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร สถำบันยำนยนต์ 
ร่วมแสดงควำมยินดี กับผู้จัดงำน AAITF Bangkok 2015 (Automotive 
Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair Bangkok 2015) หรือ
งำนแสดงสินค้ำเจรจุรกิจ อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ อะไหล่ทดแทน 
อปุกรณ์ตกแต่ง และธุรกิจเกีย่วเนือ่ง โดยควำมร่วมมือของ นำยปีเตอร์ แมสซี่ 
Project Director บริษัท TARSUS GROUP และ นำยชลัทชัย ปพัสร์พงษ์ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สื่อสำกล จ�ำกัด ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย พร้อมกับงำนมหกรรมยำนยนต์ ครั้งที่ 32 หรือ Motor 
Expo 2015 โดยมตัีวแทนผูข้ำย ผูน้�ำเข้ำ ผูส่้งออก และผูค้้ำปลกีช้ันน�ำของไทย 
กลุ่มประเทศอำเซียน และต่ำงประเทศ ร่วมจัดแสดงอุปกรณ์ยำนยนต์ 
ประเภท After Market ทัง้ชิน้ส่วน อะไหล่ทดแทน อุปกรณ์ซ่อมบ�ำรงุ อปุกรณ์
อีเลคทรอนิคส์ ระบบเชื่อมต่อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ตกแต่ง ระหวำ่งวันที่ 
9 - 11 ธันวำคม 2558 ณ ฮอลล์9 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธำนี

Mr. Chaisiri Vichailak, Director of Administrative Department – 

Thailand Automotive Institute (TAI) congratulated organizers of Automotive 

Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair Bangkok 2015 (AAITF 

Bangkok 2015); the collaboration of Mr. Peter Messi, Project Director - 

TARSUS GROUP and Mr. Chalatchai Paphatphong, Vice President - Inter 

- Media Consultant Co., Ltd. This is the 1st time of this event in Thailand 

within Motor Expo 2015. AAITF Bangkok 2015 will be held on December 

9th – 11th, 2015 at Hall 9, Impact Forum, Muang Thong Thani. Sale 

representative, importer, exporter and leading retailers from Thailand, 

ASEAN and International will have their showcases of After Market auto 

parts, accessories, maintenance tool, electronic equipment, audio and 

parts in this event.

AAITF BANGKOK 2015
AAITF ครั้งแรกในประเทศไทย

นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำรสถำบนัยำนยนต์ ได้รับเกยีรตร่ิวมเปิดงำน 
งำนแสดงรถเพื่อกำรพำณิชย์และกิจกำรพิเศษครั้งที่ 12 หรือ Bus & Truck 
2015 โดยมีนำยออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
เป็นประธำนในพธิ ีซึง่มวีตัถปุระสงค์ให้กระตุน้ตลำดรถใหญ่ พร้อมส่งไทยก้ำวสู่
เวที AEC ปพูรมเป็นศนูย์กลำงคมนำคมของภมูภิำคอำเซยีน พร้อมค่ำยรถใหญ่
ชั้นน�ำของประเทศไทยเข้ำร ่วมประชันโฉมรถรุ ่นใหม่ที่ เป ิดตัวในปีนี้
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ 
กรงุเทพฯ 

On November 5th, 2015, BITEC, Bangkok, Mr. Vichai Jirathiyut, 

President – Thailand Automotive Institute (TAI) attended the opening of 

Bus & Truck 2015. In this regard, Mr. Ormsin Chivapruck, Deputy Minister 

– Ministry of Transport presided over the event. The objective is to urge 

large vehicle market and move Thailand forward to AEC as well as 

ASEAN’s hub of transportation. There were many leading automotive 

manufacturers of Thailand participated the event and presented new 

models.

BUS & TRUCK 2015
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นำยวชิยั จิรำธยิตุ ผุอ้�ำนวยกำรสถำบนัยำนยนต์ ได้รับเกยีรตร่ิวมเปิด
กำรสมัมนำ “ECO Sticker มติใิหม่ของยำนยนต์ไทยสูค่วำมยัง่ยนื” โดย ส�ำนกังำน
เศรษฐกจิอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิำยน 2558 
ณ ศนูย์ประชมุแห่งชำตสิริกิติิ ์ซึง่จดังำนเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ “ECO Sticker  
มติิใหม่ของยำนยนต์ไทยสูค่วำมยัง่ยนื” เพือ่ให้ควำมรูเ้กีย่วกบัป้ำยข้อมลูรถยนต์
ตำมมำตรฐำนสำกล หรอื ECO Sticker กบัผูจ้ดัจ�ำหน่ำยในเครอืข่ำย (Dealer) 
และพนักงำนขำย (Sales) ของบริษัทรถยนต์ รวมทั้งส่ือมวลชนต่ำงๆ 
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจสำระส�ำคัญบน ECO Sticker และสำมำรถอธิบำย
ต่อผูบ้รโิภค และผูซ้ือ้รถยนต์ได้อย่ำงถกูต้อง เพือ่ยกระดบัควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภำพ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลรถยนต์ที่เป็น
ข้อเท็จจริงจำกผู้ขำยอยำ่งโปร่งใสและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งจะเริ่มติด 
ECO Sticker ไว้ที่รถยนต์ใหม่ทุกคันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป

On November 23rd, 2015 at Queen Sirikit National Convention 

Center (QSNCC), Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive 

Institute (TAI) attended the event of “ECO Sticker – the new dimension 

of Thai motor vehicle to sustainability”, organized by the Office of Industrial 

Economics (OIE) – Ministry of Industry. This promulgates and acknowledges 

vehicle data as international standard to dealer and sale representative 

of car makers as well as media in order to understand the concept of 

ECO Sticker and able to explain this to consumer for their decision making 

of buying a vehicle. They will obtain the fact data of each vehicle with 

same standard from sale representative. ECO Sticker will be applied to 

every new car, started on October 1st, 2015.

ECO STICKER – THE NEW DIMENSION OF THAI 
MOTOR VEHICLE TO SUSTAINABILITY
ECO STICKER มิติใหม่ของยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืน
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นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ ได้รับเกียรติ
จำก บรษิทั คสัต้อม เอเซยี จ�ำกดั ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรวจิยัตลำดด้ำนยำนยนต์ 
เป็นสักขพียำนกำรมอบรำงวลัแด่ 7 ค่ำยรถยนต์ชัน้น�ำและ 6 บริษทัผลิตภณัฑ์
เกี่ยวเนื่อง รับรำงวัลธุรกิจยำนยนต์ยอดนิยม ประจ�ำปี 2558 หรือ Thailand 
Automotive Quality Award 2015 (TAQA) ตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำจำก
เสียงโหวตของผู้ใช้รถตัวจริงทั่วประเทศ สะท้อนควำมต้องกำรเชิงคุณภำพ
และควำมคุ้มค่ำ ด้วยกำรวดัควำมพงึพอใจรอบด้ำนครอบคลมุทัง้ประสทิธภิำพ
รถยนต์ งำนขำย ภำพลกัษณ์แบรนด์ และบริกำรหลังกำรขำย รำงวัลดงักล่ำว
วดัผลจำกกำรท�ำวจิยัส�ำรวจควำมพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่ำงผู้ใช้รถทัว่ประเทศ 
รำงวลัธรุกจิยำนยนต์ยอดนิยม ประจ�ำปี 2558 TAQA AWARDS 2015 รำงวัล
ธุรกิจยำนยนต์ยอดนิยม ด้ำนกำรขำย 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล TOYOTA 
MOTOR THAILAND CO.,LTD 2. รถยนต์เพือ่กำรพำณชิย์ขนำด 1 ตัน TOYOTA 
MOTOR THAILAND CO.,LTD รำงวัลธุรกิจยำนยนต์ยอดนิยม ด้ำนภำพ
ลักษณ์ดีเด่น 3. ควำมปลอดภัยสูง MERCEDES-BENZ 4. รูปลักษณ์ดึงดูดใจ 
BMW 5. สร้ำงสรรค์นวตักรรม MAZDA 6. คุม้ค่ำเงนิ ISUZU 7. ยีห้่อน่ำเชือ่ถือ 
HONDA 8. ควบคมุกำรขบัขีไ่ด้ด ีFORD 9. ขบัขีส่นกุ MAZDA 10. เทคโนโลยี
ระดบัสงู BMW รำงวลัธุรกจิยำนยนต์ยอดนยิม ด้ำนคณุภำพแรกใช้ผลิตภณัฑ์ 
11. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล อีโค คำร์ HONDA BRIO AMAZE 12. รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล ซิตี ้คำร์ MAZDA 2 13. รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลขนำดเล็ก HONDA 
CITY 14. รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ ขนำด 1 ตัน แบบ 4 ประตู TOYOTA 
VIGO 15. รถยนต์เพือ่กำรพำณชิย์ ขนำด 1 ตนั แบบกระบะตอนคร่ึง 2 ประตู 
TOYOTA VIGO 16. รถยนต์น่ังส่วนบคุคลขนำดเลก็ HONDA CIVIC 17. รถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลขนำดกลำง HONDA ACCORD 18. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
อเนกประสงค์ TOYOTA FORTUNER 19. รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง
ขนำดเลก็ FORD ECO SPORT รำงวลัธุรกจิยำนยนต์ยอดนยิม ด้ำนผลิตภัณฑ์
เกีย่วเนือ่งกบัรถยนต์ 20. สถำนีบริกำรน�ำ้มันเชือ้เพลงิ PTT 21. น�ำ้มันเชือ้เพลิง 
PTT 22. น�ำ้มนัหล่อลืน่ SHELL 23. ยำงรถยนต์ BRIDGESTONE 24. ฟิล์มกรองเเสง 
LAMINA 25 แบทเตอรรีถยน์ 3K รำงวลัธุรกจิยำนยนต์ยอดนยิม ด้ำนบรกิำร

หลังกำรขำย 26. รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD 
27. รถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์ขนำด 1 ตัน TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD 
รำงวัลธรุกิจยำนยนต์ยอดนิยม ต่อเน่ือง 5 ปี 28. จกัรยำนยนต์ A.P. HONDA 
*EXCELLENCE AWARD (5 YEAR: 2011-2015)

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

was invited as the witness from Custom Asia Co., Ltd., the marketing 

specialist in automobile, for presenting awards to 7 leading automotive 

manufacturers and other 6 operators of related products; as known as 

Thailand Automotive Quality Award 2015 (TAQA). Award winners are 

voted from consumers, nationwide. This indicates consumer’s demand 

in both quality and worthiness. It is measured from consumers’ satisfaction 

in vehicle efficiency, sale, brand image and post-sale service Outstanding 

Sales Satisfaction 1. Outstanding Sales Satisfaction for Passenger Car: 

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. 2. Outstanding Sales Satisfaction 

for 1-Ton Pickup Truck: TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. Out-

standing Image 3. High Safety: MERCEDES-BENZ 4. Attractive Design: 

BMW 5. Innovation: MAZDA 6. Worth for Money: ISUZU 7. Trusted 

Brand: HONDA 8. Good Maneuver: FORD 9. Fun Drive: MAZDA 10. High 

Technology: BMW Outstanding Initial Quality Satisfaction 11. For Eco Car: 

HONDA BRIO AMAZE 12. For City Car: MAZDA 2 13. For Small Car: 

HONDA CITY 14. For 1-Ton Pickup Truck 4-door: TOYOTA VIGO 15. For 

1-Ton Pickup Truck 2-door: TOYOTA VIGO 16. For Small Car: HONDA 

CIVIC 17. For Medium Car: HONDA ACCORD 18. For SUV: TOYOTA 

FORTUNER 19. For High Performance Small SUV: FORD ECO SPORT 

Outstanding Satisfaction 20. For Gas Station: PTT 21. For Fuel: PTT 22. 

For Lubricant: SHELL 23. For Tyre: BRIDGESTONE 24. For Tint Film: 

LAMINA 25. For Battery: 3K Outstanding After Sales Service Satisfaction 

26. For Passenger Car: TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. 27. For 1-Ton 

Pickup Truck: TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. EXCELLENCE 

AWARD throughout 5 Years 28. A.P. HONDA *EXCELLENCE AWARD (5 

YEAR: 2011 - 2015)

TAQA AWARD 2015 -
ENHANCE THAI 
AUTOMOTIVE INDUSTRY
TAQA AWARD 2015 ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ ผู้สนับสนุนกำร
จดักำรแข่งขนั “กำรออกแบบและสร้ำงรถฟอร์มูล่ำขนำดเลก็ ประจ�ำปี 2559 
หรือ TSAE Auto Challenge 2016” เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำว “TSAE Auto 
Challenge 2016 ป้ันเดก็ไทยสูย่ำนยนต์โลก” โดยได้รบัเกยีรตจิำก ดร.อรรชกำ 
สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นประธำนและกล่ำว
แสดงควำมยินดีในกำรด�ำเนินงำนครบรอบ 12 ปีในกำรจัดกำรแข่งขันของ
สมำคมวศิวกรรมยำนยนต์ไทย พร้อมด้วย นำยนนินำท ไชยธีรภิญโญ นำยก
สมำคมวศิวกรรมยำนยนต์ไทย กล่ำวถงึวสิยัทศัน์กำรพฒันำเยำวชน สูบุ่คลำกร
ด้ำนวิศวกรรมยำนยนต์ ซ่ึงกำรแข่งขันจะมีขึน้ในระหว่ำงวนัที ่15-17 มกรำคม 
2559 ณ สนำมปีดเวย์ ปทุมธำน ีโดยมีสถำบนักำรศกึษำทัว่ประเทศ ร่วมส่ง
ทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันเป็นจ�ำนวน 30 ทีม เม่ือวันท่ี 21 ธันวำคม 2558 
ณ ส�ำนักงำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม ถ. พระรำม 6 
กรุงเทพ

On December 21st, 2015, Office of the Permanent Secretary, 

Ministry of Industry, Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive 

Institute (TAI), supported the TSAE Auto Challenge 2016 and attended 

the press conference “TSAE Auto Challenge 2016 – Supporting Thai 

Student to the World Automotive Industry”. In this regard, Dr. Atchaka 

Sibunruang, Minister – Ministry of Industry (MOI) presided over the event 

and congratulated the 12th anniversary of this competition. Mr. Ninnart 

Chaithirapinyo, President – Society of Automotive Engineer – Thailand 

(TSAE), presented the vision to support and develop young Thai into 

human resource in automotive engineering. The competition will be held 

during January 15th – 17th, 2016 at Speedway, Pathumthanee. There are 

30 teams from academic institutes, nationwide. 

นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ ร่วมกับ บริษัท 
แอดวำนซ์ พินนำเคิล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ในกำรจัดสัมมนำเรื่อง 
Vehicle Dynamics Test and simulation-from tyre to chasis โดยได้รบัเกียรติ
จำก Mr.Steve Staltler และ Mr.Erik Nafstad ผู้เช่ียวชำญจำก บรษิทั MTS จ�ำกัด 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมสำมำรถของผู ้ประกอบกำรในกลุ่ม
อุตสำหกรรมยำงล้อส�ำหรับธุรกิจยำนยนต์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2558 
ณ โรงแรม คิสส์ เรสซิเด้นซ์ บำยบลิสตัน

There was a collaboration of Thailand Automotive Institute (TAI) 

and Advance Pinnacle Technology (Thailand) Co., Ltd., by organizing 

the Vehicle Dynamics Test and simulation-from tyre to chassis seminar 

on November 6th, 2015 at Qiss Residence by Bliston, which Mr. Vichai 

Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute (TAI) attended the 

event. In this regard, Mr. Steve Staltler and Mr. Erik Nafstad, Specialists 

- MTS Co., Ltd. were speakers and deliver knowledge and competency 

of operators in tyre industry.

TSAE AUTO CHALLENGE 2016 - SUPPORTING 
THAI STUDENT TO THE WORLD AUTOMOTIVE
INDUSTRY  ปั้นเด็กไทยสู่ยานยนต์โลก

VEHICLE DYNAMICS TEST AND SIMULATION-FROM 
TYRE TO CHASSIS SEMINAR
การสัมมนาเรื่อง VEHICLE DYNAMICS TEST AND SIMULATION-FROM TYRE TO CHASSIS
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นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ ร่วมสนับสนุน 
โครงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและปลอดภัยรองรับกำรเดินทำงของ
ประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2559 ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) กระทรวงคมนำคม มอบน�ำ้ดืม่สถำบันยำนยนต์สนบัสนุนโครงกำรฯ 
ซึ่งภำยในงำนได้รับเกียรติจำก นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยพลเอก วิวรรธน์ สุชำติ 
ประธำนคณะกรรมกำร กทพ. และนำยณรงค์ เขียดเดช รองผู้ว่ำกำรฝ่ำย
บริหำร รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้ว่ำกำร กทพ. ร่วมให้กำรต้อนรับบริเวณ
หน่วยบริกำรประชำชน ณ บริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษบำงแก้ว 1 
ทำงพิเศษกำญจนำภิเษกเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute 

(TAI), as a part of supporting the Facilitation and Safety Project for 

Travelling During New Year 2016 Holidays, launched by Expressway 

Authority of Thailand (EXAT) – Ministry of Transport, by providing TAI 

drinking water. In this regard, General Wiwat Suchart, Chairman of 

Board of Governor - EXAT and Mr. Narong Kearddech, Vice Governor 

and Acting Governor – EXAT welcomed Mr. Arkhom Termpittayapaisith, 

Minister – Ministry of Transport (MOT) who presided over the event 

at Bang Kaew 1 toll gate on December 24th, 2015.

นำยวชิยั จริำธยิตุ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบนัยำนยนต์ ร่วมแสดงควำมยินดี
กับบริษัท ไทย ยำมำฮ่ำ มอเตอร์ จ�ำกัด ในพิธีเปิดโชว์รูมรถจักรยำนยนต์
ยำมำฮ่ำบิ๊กไบค์  (Yamaha Riders’ Club) ซึ่งเปิดให้บริกำร จ�ำหน่ำยและ
อปุกรณ์ตกแต่งรถบ๊ิกไบค์ครบวงจร เพือ่รองรับตลำดบิก๊ไบค์ในประเทศไทย
ทีโ่ตขึน้ถึง 25% หรอืยอดขำยรวมกว่ำ 20,000 คนัจำกปีก่อน ณ ถนนเกษตร
นวมินทร์ กรุงเทพ เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ

On November 11th, 2015, Kaset-Nawamin rd., Bangkok, Mr. Vichai 

Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute (TAI) congratulated 

Thai Yamaha Motor Co., Ltd. in the occasion of grand opening of Yamaha 

big bike showroom (a.k.a. Yamaha Riders’ Club). It provides services 

and sells wide range of big bike accessories to support big bike market 

in Thailand which grows up to 25% with total number of sale moreover 

20,000 units in last year.

FACILITATION AND SAFETY PROJECT FOR 
TRAVELLING DURING NEW YEAR 2016 HOLIDAYS
โครงการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

GRAND OPENING 
YAMAHA RIDERS’ CLUB
พิธีเปิดโชว์รูมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบิ๊กไบค์ (YAMAHA RIDERS’ CLUB)
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เมื่อวันพุธท่ี 2 ธันวำคม 2558 นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู ้อ�ำนวยกำร 
สถำบันยำนยนต์ เขำ้ร่วมพิธีเปิดงำน “มหกรรมยำนยนต์ ครั้งที่ 32” หรือ 
"The 32nd Thailand International Motor Expo 2015" โดยมีหม่อมหลวง 
ปนดัดำ ดิศกลุ รฐัมนตรปีระจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในพิธเีปิด 
พร้อมคณะผู้แทนทตูำนทูุต ผู้แทนจำกค่ำยรถยนต์ และสือ่มวลชนเข้ำร่วมงำน
เป็นจ�ำนวนมำก ณ ศนูย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธำนี

ท้ังน้ี นำยขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธำนจัดงำนมหกรรมยำนยนต์ 
ครัง้ท่ี 32 เปิดเผยว่ำ งำนในปีนีจั้ดขึน้ภำยใต้แนวคดิ "มำตรฐำนใหม่ ยำนยนต์
ไทยใส่ใจโลก" สอดคล้องกับ “แผนแม่บทอตุสำหกรรมยำนยนต์ พ.ศ. 2555 
- 2559” โดยค�ำนงึถงึแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยียำนยนต์ระดบัโลก 
ที่เน้นกำรประหยัดพลังงำน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย รวมถึง
แนวโน้มกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค โดยเฉพำะกลุ่มประเทศอำเซียนที่มีน
โยบำยส่งเสริมกำรลงทุนให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เป็นกำรตอบรับภำษีสรรพสำมิตรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่จะจัดเก็บตำมอัตรำ
กำรปล่อยไอเสีย แทนกำรจัดเก็บตำมควำมจุกระบอกสูบรูปแบบเดิม

โดยในปีนี้ สถำบันยำนยนต์ได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยำนยนต์
ไฟฟ้ำโลก และยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย พร้อมจัดแสดงยำนยนต์ไฟฟ้ำ 100% 
นิสสัน ลีฟ ที่สำมำรถใช้งำนได้จริง เพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้เขำ้ร่วมชมงำน ทั้งนี้
ภำยในงำนยังมีบริษัทรถยนต์เขำ้ร่วมงำนกว่ำ 33 แบรนด์ จำก 11 ประเทศ 
มอเตอร์ไซค์ 15 แบรนด์ จำก 8 ประเทศ และผู้จ�ำหน่ำยอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์กว่ำ 300 รำย พร้อมด้วยกิจกรรมต่ำงๆ อีกมำกมำย

On Wednesday 2nd December, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President 

of Thailand Automotive Institute (TAI), attended the grand opening of 

“The 32nd Thailand International Motor Expo 2015", In this regard, 

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

presided over the event along with representatives of diplomatic corps, 

automotive manufacturer and press at Impact Muangthong Thani.

Mr. Kwanchai  Paphatphong, President & CEO, Organization Chairman 

– Motor Expo 2015, revealed that the concept of this year was “New 

Standard…Thai Vehicles Care About The Earth” which conformed to the 

Automotive Master Plan 2012 - 2016. This considers the change of 

international automotive technology that emphasizes on economy, 

environmentally-friendly and safety as well as regional competitiveness; 

especially, countries in ASEAN which promote investments of environmentally 

-friendly automotive manufacturer. Additionally, it also response to new 

excise tax that calculates based on emission rate instead of cylinder’s 

capacity.

This year, TAI presents data of electric vehicle in the world and 

Thailand along with the display of 100% electric car; Nissan Leaf. In this 

event, there are more over 33 brands of automotive manufacturers from 

11 countries, 15 brands of motorcycle and over 300 suppliers of accessories 

together with many activities.

Motor Expo 2015
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32
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สถำบันยำนยนต์ ร่วมขำนรับมำตรกำร กำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรท�ำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรลดควำมซ�้ำซ้อน ลดระยะเวลำและลดค่ำใช้
จำ่ยในกำรอนุญำต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีกำรเติบโตขึ้น โดยเพิ่ม
วิธีกำรออกใบอนุญำต มอก. ให้สำมำรถออกใบอนุญำตได้ภำยใน 15 วัน 
พร้อมจัดชีแ้จงผูป้ระกอบกำรให้เข้ำใจหลกัเกณฑ์ในวนัที ่26 พฤศจิกำยน 2558 
ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บำงนำ

นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำรส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม เผยว่ำ สมอ. ลดเวลำกำรออกใบอนุญำตลงจำก 46 วัน เหลือ 
15 วัน มีผลเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ โดยกำรปรับลดขั้นตอน
กำรทดสอบหรือกำรส่งตัวอย่ำงตรวจสอบ จำกเดิมที่ สมอ. จะเป็นผู ้
ด�ำเนนิกำรเกบ็และส่งตรวจ หลงัจำกนีผู้ป้ระกอบกำร สำมำรถเป็นผู้ด�ำเนนิกำร
ส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ให้หน่วยตรวจสอบหรือห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
ท่ี สมอ. ให้กำรยอมรับ สมอ. ได้เพิ่มเติมกำรยอมรับใบรับรอง ISO 9001 
แทนได้ นอกจำกนี้ สมอ. เพิ่มช่องทำงกำรยอมรับใบรับรอง Certificate of 
conformity (CoC) จำกหน่วยตรวจสอบและรับรอง ที่ได้รับกำรรับรอง 
ISO 17065 จำก NAC หรือหน่วยงำนที่ สมอ. มีข้อตกลงยอมรับร่วม 
มำพิจำรณำออกใบอนุญำตได้ภำยใน 15 วันท�ำกำร โดยสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
www.tisi.go.th

Thailand Automotive Institute (TAI) responds to the business 

facilitation policy which focuses on decreasing the redundancy, time 

consumption and expense of getting TIS in order to promote the economic 

growth by providing more options to issue TIS certification  and getting 

it done within 15 days. In this regard, Thai Industrial Standards Institute 

(TISI) clarified this to operator on November 26th, 2015 at Bitec, Bangna.

Mr. Tawat Polquamdee, Secretary-General, TISI, informed that 

TISI agreed to reduce the issued period of TIS certification from 46 days 

into 15 days. This will effective on November 1st, 2015 and onwards. 

It eliminates the process of testing or sending the sample. Previously, 

TISI took the sample and sent to inspection. After this, operator is able 

to bring the sample to any accredited testing center or laboratory for 

inspection. Additionally, TISI also add options for acceptance the 

ISO 9001 certification and Certificate of conformity (CoC) from accredited 

center or laboratory as well as ISO 17065 certification form NAC or 

equivalent parties that TISI has mutual agreement, which will take only 

15 days for TISI to consider and issue the certification. For more details, 

please visit TISI website at www.tisi.go.th.

TAI Responds to Economic Promotion:
Reduction Process of Getting TIS
สยย. ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดขั้นตอนขอ มอก.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม 2558 นำยวิชัย จิรำธิยุต ผู้อ�ำนวยกำร 
สถำบนัยำนยนต์ เข้ำร่วมงำนสมัมนำขบัเคลือ่นยำนยนต์ไฟฟ้ำไทยสูอ่ำเซยีน 
พร้อมบรรยำยพิเศษเรื่อง “กำรเตรียมควำมพร้อมอุตสำหกรรมยำนยนต์
ไฟฟ้ำในประเทศไทย” จดัโดยสมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 
อิมแพ็ค เมืองทองธำนี โดยได้ให้กำรต้อนรับ

โดยสมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย แถลงข่ำวเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำร
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวำคม 2558 ซึ่งมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ได้รับต�ำแหน่ง
เป็นนำยกสมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทยคนแรก วัตถุประสงค์ในกำรก่อต้ัง
สมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำใน
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดปัญหำมลพิษในท้องถนนโดยเฉพำะในเมืองใหญ่ 
ท�ำให้เกิดกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริม
อุตสำหกรรมกำรผลิต พัฒนำและวิจัยยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย 
ตลอดจนสนบัสนนุผูป้ระกอบกำรไทย ให้มีควำมเข้มแขง็และสำมำรถแข่งขัน
ในตลำดสำกลได้มำกขึ้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) สนับสนุนกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู ้และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำทุกประเภท รวมทั้งเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) กำรให้ค�ำปรึกษำข้อบังคับ มำตรฐำนและกำรด�ำเนินงำน รวมทั้ง
แนวทำงกำรแก้ปัญหำอันจะน�ำไปสูก่ำรส่งเสริมกำรใช้ กำรผลติ กำรพฒันำ
และวิจัยยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย และ 3) ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูล
กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและปลอดภัยแก่ประชำชน
และผู้สนใจทั่วไป

On Thursday 3rd December, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President 

– Thailand Automotive Institute (TAI), attended the seminar of Moving 

Forwards Thai Electric Vehicle to ASEAN and gave a special lecture in 

the topic of “Preparing the Readiness of Electric Vehicle in Thailand”, 

organized by Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) at Jupiter 

4-5, Muangthong Thani.

The grand opening of EVAT was on Wednesday 2nd December, 

2015. Asst. Prof. Yossapong Laoonual is the President. The objective 

of this establishment is to promote more usage of Electric Vehicle (EV) 

in Thailand which will reduce pollution; especially, in big city. This will 

cause more efficiency in transportation as well as supports production 

industry and R&D of EV in Thailand. Additionally, this also supports and 

strengthens Thai operators to have more competitiveness in International 

market. The major purposes are 1) Support knowledge changing and 

academic collaboration in technology and all types of EV innovation as 

well as related technology 2) Provide consulting for law & regulation, 

standard and operation; including, solution that leads to usage, production 

and R&D promotion of EV in Thailand. 3) Promote and promulgate EV 

usage information, properly, to publics.

The grand opening of 
Electric Vehicle Association 
of Thailand (EVAT)
เปิดตัวสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
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เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม 2558 ณ อำคำรส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรมนำงอรรชกำ สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
ได้เป็นประธำนในงำนแถลงข่ำว “ผลงำนรอบ 1 ปี กระทรวงอุตสำหกรรม
และทิศทำงอุตสำหกรรมในปี 2559” โดยหนึ่งในผลงำนของกระทรวงที่
แถลงในงำน คือ กำรเปิดตัวเว็บไซต์ www.car.go.th ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลป้ำยข้อมลูรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล หรือ ECO Sticker ของรถยนต์
ท่ีมกีำรจ�ำหน่ำยในประเทศ ส�ำหรบัผูบ้รโิภคหรอืประชำชนทัว่ไป ผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมยำนยนต์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

นำงอรรชกำฯ กล่ำวว่ำ “กระทรวงอุตสำหกรรมได้มีกำรอนุมัติ 
ECO Sticker ซึ่งมีกำรแสดงข้อมูลอัตรำกำรปล่อยกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) และอัตรำกำรใช้น�้ำมันอ้ำงอิงไปแล้ว มำกกว่ำ 700 ป้ำย โดยผู้ผลิต
และผู้น�ำเข้ำรถยนต์ได้เริ่มน�ำ ECO Sticker ไปติดบนรถยนต์ใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ที่ผำ่นมำ เว็บไซต์ www.car.go.th ที่เปิดตัวในวันนี้
จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของ ECO Sticker ซึ่งได้รับกำรรับรองข้อมูล
จำกหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยทดสอบ (Technical Service) ภำยใต้ 
UN WP29 อันจะท�ำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้วำ่จะได้ คุณสมบัติและสมรรถนะ
ของรถยนต์ที่แสดงอยู่บน ECO Sticker ที่มีควำมถูกต้อง ไม่บิดเบือน”

ผู้บริโภคหรือประชำชนทั่วไป สำมำรถค้นหำข้อมูลรถยนต์และ ECO 
Sticker ของรถยนต์คันนั้นส�ำหรับประกอบกำรพิจำรณำเลือกซื้อรถยนต์ได้ 
จำกเวบ็ไซต์ www.car.go.th ด้วยกำรน�ำหมำยเลขทะเบียน (ECO Sticker ID) 
หรือรหัสโครงรถ (VIN) ของรถยนต์ท่ีสนใจมำกรอกในเว็บไซต์ดังกล่ำว 
เมื่อกรอกแล้วจะได้รับข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของรถยนต์ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำ และรำยกำรอุปกรณ์
ที่ติดตั้งจำกโรงงำน รวมทั้ง

ยังสำมำรถเปรียบเทียบสมรรถนะและคุณสมบัติของรถยนต์รุ่นที่มี
รำคำใกล้เคียงกับรถยนต์คันที่สนใจได้ นอกจำกนี้ เว็บไซต์ยังเป็นแหล่ง
รวบรวมควำมรูท้ีเ่กีย่วข้อง ECO Sticker ได้แก่ ควำมเป็นมำของ ECO Sticker 

และประโยชน์ของ ECO Sticker และกำรทดสอบมำตรฐำนต่ำงๆ ในรปูแบบ 
Animation

กำรเข้ำถึงข้อมลูใน ECO Sticker สำมำรถเข้ำจะเว็บไซต์ www.car.go.th 
โดยตรงหรือกำรสแกน QR Code ที่อยู ่บน ECO Sticker โดยผู้บริโภค
สำมำรถดำวน์โหลดโบรชัวร์ ค้นหำเปรียบเทียบ และยังสำมำรถประมำณ
กำรคำ่ใช้จ่ำยกำรใช้พลังงำนต่อเดือนของรถยนต์คันนั้นได้

On Friday 25th December, 2015 at Office of the Permanent 

Secretary, Dr..Atchaka Sibunruang, Minister of Ministry of Industry presided 

over the press conference “1 Year Performance – MOI and Industry 

Direction in 2016”. Opening the new website www.car.go.th is one of 

achievements of Ministry of Industry (MOI) which is the source of ECO 

Sticker for cars sold in Thailand. This provides data and information to 

publics, automotive operators and related parties.

Dr. Atchaka said that “MOI approves ECO Sticker which shows 

emission rate (CO2) and reference fuel consumption rate for over 700 

stickers. Manufacturers and importers have applied them on new cars 

since October 1st, 1015. The new website, www.car.go.th, will be the source 

of data and information of ECO Sticker that is certified from the government 

agency and Technical Service under UN WP29; therefore, consumer will 

be assured that specification and capacity of vehicle appeared on ECO 

Sticker are correct and reliable”.

For decision making to purchase a new car, publics are able to 

search for each vehicle’s data and ECO Sticker from www.car.go.th by 

filling ECO Sticker ID or VIN of interested car. Information of that car will 

be shown specification, feature, manufacturer/importer and pre-installation 

from the factory. Publics are able to compare the performance and 

specification of that car with the one in similar price, as well. This website 

is also the source of ECO Sticker knowledge which is the history of Eco 

Sticker, benefits and testing standards in form of animation.

Publics can access information of ECO Sticker by visiting the 

website at www.car.go.th or scan QR Code on ECO Sticker which they 

are able to download brochure, seek, compare and evaluate monthly 

expense of that car. 

MOI opens new website www.car.go.th as the source of 
ECO Sticker for domestic sale car
กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลป้ายข้อมูลรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker ของรถยนต์ที่มีจ�าหน่ายในประเทศ



เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2558, โรงแรม สวิสโฮเทล ปำร์ค นำยเลิศ 
กรงุเทพฯ - กระทรวงอตุสำหกรรมและสหภำพยโุรป ร่วมสรปุผลกำรด�ำเนนิงำน
และควำมส�ำเร็จของโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์สีเขียว 
โดย นำงอรรชกำ สีบุญเรือง รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
เป็นประธำนในพิธีปิดและกล่ำวปำฐกถำพิเศษเรือ่ง “กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถ
ของอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย ท่ำมกลำงวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก” พร้อมด้วยนำยชัยศิริ วิไลลักษณ์ รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำร สถำบันยำนยนต์ และมร.เฆซูส มิเกลซันส์ เอกอัครรำชทูต สหภำพ
ยโุรปประจ�ำประเทศไทย ซึง่ตลอดระยะเวลำ 4 ปี ท่ีผ่ำนมำ โครงกำรฯ ได้รบั
กำรสนับสนุนงบประมำณส่วนใหญ่จำกสหภำพยุโรป ผ่ำนโปรแกรม 
SWITCH-ASIA โดยมีองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนงบประมำณและด�ำเนิน
โครงกำร ได้แก่ องค์กำรควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศของเยอรมัน (GIZ), 
สถำบันยำนยนต์, สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนำคำรพัฒนำรับ
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย และศนูย์เพ่ือกำรบริโภค
และกำรผลติท่ีย่ังยืน ซึง่เป็นควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงแผนงำนสหประชำชำติ
เพื่อพัฒนำสิ่งแวดล้อม (UNEP) และสถำบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี 
ทัง้นีโ้ครงกำรฯ ได้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรปรับปรุงประสทิธภิำพกำรผลติ 
รวมท้ังกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส้ิน
เป็นจ�ำนวน 502 สถำนประกอบกำร  ทั้งสนับสนุนผู้ประกอบกำร 78 รำย 
ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตรวมกันได้
ทั้งสิ้น 292,559,212 บำท จำกกำรลดกำรใช้พลังงำน (ไฟฟำ้ แก๊ส น�้ำมัน) 
ได้ท้ังส้น 711,116,231 เมกกะจูลต่อปี เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร

และลดของเสีย 3,952 ตันต่อปี คิดเป็นกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก
กวำ่ 16,0009 ตันคำร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่ำต่อปี

On October 2nd, 2015, Swissotel Nai Lert Park Bangkok, Ministry 

of Industry and European Union (EU) co-reported the summary and 

accomplishment of EU SWITCH Asia-Greening Supply Chains in the 

Thai Auto and Automotive Parts Industries. Dr. Atchaka Sribunruang, 

Minister of Industry, presided over the opening event and delivered the 

keynote speech in the topic of “Increasing the competitiveness of the 

Thailand Automotive Industry” along with attending of Mr. Chaisiri 

Vichailak, Administrative Department Director – Thailand Automotive 

Institute (TAI), and His Excellency Jesus Miguel Sanz Escorihuela, 

Ambassador and Head of Delegation of the EU to Thailand. Throughout 

these 4 years, most of funds have been contributed from the EU through 

SWITCH-ASIA and other supports from organizations: German 

International Cooperation (GIZ), Thailand Automotive Institute (TAI), 

the Federation of Thai Industries (FIT), SME Bank and Center for 

Sustainable Consumption and Production (CSCP) – the cooperation of 

United Nation of Environment Programme (UNEP) and Wupperatal 

Institute. The project is successful to increase efficiency of production 

and well management of production resource with environmentally-friendly 

basis to 502 companies. Additionally, this encourages 78 operators to 

be green industries and able to decrease production cost up to 

292,559,212 THB from reducing energy consumption (electricity, gas, 

gasoline) at 711,116,231 MJ per year. It also reduces resource usage and 

waste for 3,952 Tonnes a year or 16,000 Tonnes a year of Greenhouse 

gas emission.

EU SWITCH ASIA-GREENING 
SUPPLY CHAINS IN THE THAI 
AUTO AND AUTOMOTIVE PARTS 
INDUSTRIES
ไทย-สหภาพยุโรป ร่วมสรุปผลการด�าเนินโครงการส่ง
เสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวสากล หรือ 
ECO Sticker ของรถยนต์ที่มีจ�าหน่ายในประเทศ
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รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิภำพ และควำมปลอดภัย ทั้ง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และ

ส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรควบคมุรถยนต์ของผูข้บัขี่
ให้ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยด้ำน โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งควำมสำมำรถในกำรมองเห็น หรือ ทัศนวิสัย 
ในสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยนอกรถยนต์ 
เช่น แสงแดดจำ้ หมอกควัน ฝนตก แสงน้อยในเวลำ
กลำงคนื รวมถงึแสงไฟทีเ่กดิจำกรถยนต์คนัอืน่ เป็นต้น 
ขณะที่กำรเกิดหมอกหรือไอระเหยจำกชิ้นส ่วน
ภำยในรถยนต์ ทีท่�ำจำกวสัดจุำกธรรมชำต ิพอลิเมอร์ 
และสิ่งทอ เมื่อได้รับควำมร้อนจะท�ำกำรปล่อย
สำรระเหย (Volatile and Semi-volatile organic 
compounds) ด้วยอัตรำเร่ง ท่ีสำมำรถก่อตัวเป็น
หมอกควันบนกระจกหน้ำของรถยนต์ ซึ่งแท้จริงแล้ว
กำรออกแบบและเลือกใช้วัสดุภำยในของรถยนต์ต้อง
ไม่ก่อให้เกดิกำรปล่อยสำรประเภทน้ี ทีท่�ำให้เกดิหมอก
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทัศนวิสัยในกำรมองเห็นขณะ
ขับขี่ภำยในรถยนต์ ดังนั้นกำรทดสอบกำรปล่อย
สำรระเหยของวัสดุภำยในรถยนต์จึงมีควำมส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
สำมำรถสนับสนุนข้อมูลในกำรเลือกใช้และพัฒนำ
วัสดุที่มีกำรปล่อยสำรระเหยน้อยลง

Motor 
vehicle is a product that 

relates to safety of both 

life and asset of driver and 

others. To control vehicle, safely, is depended on many 

factors; especially, visualization and visibility in different 

environments outside the vehicle such as glaring sun, 

fog, rain, less light during the night, light from other 

vehicles, etc. Additionally, fog forming or evaporation 

is occurred on windshield when interior parts of vehicle 

made of natural material, polymer or textile is heated 

and emits Volatile and Semi-volatile organic compounds 

at certain speed. Thus, it is necessary for the right 

design and selection of material for interior parts to 

prevent these compounds and fog forming that effect 

to visualization during driving. As a result, the testing 

of these compounds emission from interior parts made 

of each material is significance to auto parts production 

industry because this is a supporting data for 

manufacture to choose and develop the right material 

for less emission.

By

Supaporn Thongmang

Rachakorn Phromvimuth

Chemists,

Testing center - TAI

T E S T I N G
การทดสอบการเกิดหมอก

SEKPORNSAWAN BOONPETCH

FREELANCE

BUSINESS DEVELOPMENT & 

HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT ADVISOR

MALAIPETCH CO.,LTD.

Testing Standards
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มีกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลของพำรำมิเตอร์ใหม่ในกำรทดสอบ
วัสดุภำยในรถยนต์ โดยเปรียบเทียบหลำกหลำยวิธีกำรทดสอบที่
แตกตำ่งกันอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ เช่น DIN ISO และ SAE 

ผูผ้ลติรถยนต์แต่ละรำยจะมมีำตรฐำนอ้ำงองิส�ำหรบักำรทดสอบ
กำรเกิดหมอกของช้ินส่วนในรถยนต์เฉพำะ ดงันัน้ผู้ผลติชิน้ส่วนฯ จึงควร
ศึกษำข้อก�ำหนดและมำตรฐำนที่น�ำมำใช้ ก่อนท�ำกำรทดสอบ

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการทดสอบ มี 2 ลักษณะ คือ 

การสะท้อนแสง (Reflection) และการวเิคราะห์ 

โดยน�า้หนัก (Gravimetric Method)

การสะท้อนแสง (Reflection Factor หรือ Photometric method) 
คอื กำรท่ีล�ำแสงตกกระทบกบักระจกท�ำให้เกดิมมุตกกระทบ และแสงสะท้อน
กับเส้นตั้งฉำกของกระจกเกิดเป็นมุมสะท้อน 

It is reported that many factors effect to new parameter in the 

testing of interior material of motor vehicle from comparing of several 

different tests based on international standards such as DIN, ISO and SAE. 

Each automotive manufacturer has different referenced standard 

for fog testing of auto parts; therefore, auto parts manufacturers need 

to understand specification and standard that will be used before 

applying the test. 

There are 2 principles of testing which 

are Reflection and Gravimetric Method.

Reflection Factor or Photometric method is occurred from the 

incident ray that hits to the glass and causes an angle of Incidence, 

while the angle between a reflected ray and a perpendicular line to 

a reflecting surface (glass) is called angle of reflection. 

การทดสอบการเกิดหมอก

Picture 1 Fog forming

Picture 2 The light reflection from lustrous flat surface

เส้นตั้งฉาก : Perpendicular line (normal vector)
มุมตกกระทบ : Angle of Incidence
รังสีตกกระทบ : Incident ray
มุมสะท้อน	 :	Angle	of	Reflection
รังสีสะท้อน	 :	Reflected	ray
กระจก : Glass

กระ¨ก

มุมตกกระทบ มุมสะท้Íน

àÊŒนตัéง©าก

รังส
ีสะท

้Íน
รังสีตกกระทบ
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การวเิคราะห์โดยน�า้หนกั (Gravimetric 
Method) คือ กำรวัดปริมำณสำรที่ตกค้ำงอยู่
บนแผ่นรองรับ (อลูมิเนียมฟอยล์) ด้วยกำร
ชัง่น�ำ้หนกั จัดเป็นวิธีท่ีง่ำย แต่ต้องอำศยัเทคนคิ
กำรชั่งสำรที่ถูกต้อง และสำรที่น�ำมำชั่งจะต้อง
มีควำมบริสุทธิ์สูงไม่มีสำรปนเปื้อน

ประเภทตัวอย่างที่สามารถ

ทดสอบได้

วัสดุตัวอย่ำงที่น�ำมำใช้ทดสอบ สำมำรถ
แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม โดยอำศัยคุณสมบัติกำร
ดูดซับน�้ำ ดังนี้

วสัดท่ีุดดูซบัน�ำ้ได้มำก เช่น ผ้ำ หนัง พรม 
เป็นต้น วัสดุที่ดูดน�้ำได้น้อย เช่น โฟม ท่อพีวีซี 
ผ้ำที่ผำ่นกำรตัดแต่ง เป็นต้น วัสดุที่ไม่ดูดซับน�้ำ 
เช่น เม็ดพลำสติก เป็นต้น

การเตรียมตัวอย่างส�าหรับ

การทดสอบ

กรณวีสัดตุวัอย่ำงมลีกัษณะเรยีบ เช่น หนัง 
พรม โฟม แผ่นพลำสติก เป็นต้นให้ตัดชิ้น
ตัวอย่ำงเป็นวงกลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
80 มลิลเิมตร ส่วนวสัดตุวัอย่ำงอ่ืนๆ ทีมี่ลกัษณะ
ไม่เรยีบหรอืไม่สำมำรถหำปรมิำตรได้ จะท�ำกำร
ตัดหรือบดตัวอยำ่ง

Gravimetric Method is the measurement 

of residue on aluminum foil sheet or others by 

weighting. It is a simple method but needs the 

right technique in weighting and the sample of 

substance must not contaminate with others. 

Example of Tested Sample 

This can be categorized into 3 groups 

based on liquid absorption.

The high liquid absopation materials 

are cloth, leather, carpet, etc.; while the low 

absopation materials are foam, pvc pipe, altered 

cloth. The non- absopation materials is plastic 

bead as example. 

Preparation the Sample 

for Testing

If the surface of sample is flat such as 

leather, carpet, foam, plastic sheet, it needs 

to be cut in round shape with 80 mm. of diameter. 

On the other hand, if the sample with other 

shapes or unable to measure, the cutting or 

grinding is required.

These following fog testings are provided by TAI

มาตรฐานการทดสอบการเกิดหมอกที่ทางสถาบันยานยนต์ สามารถทดสอบได้ มีดังนี้

Standard Testing

ES-X83231 Haze, Gravimetric

GMW3235* Reflection,	Gravimetric

SMTC 400 010-2011 Reflection,	Gravimetric

TSM0503G Reflection,	Gravimetric

STD 420-0003 Reflection,	Gravimetric

SAE J1756 Reflection,	Gravimetric

BSDM0503 Reflection,	Gravimetric

ISO6452 Reflection,	Gravimetric

GM9305P Reflection

EDS-T-7694 Reflection

หมายเหตุ มาตรฐานที่ได้การรับรอง ISO17025 คือ GMW3235 Method B
Remark GMW3235 Method B is certified by ISO17025

Picture 3 Example of tested sample

Picture 4 Example of sample’ size and type for testing
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ขั้นตอนการทดสอบการเกิดหมอก มีอะไรบ้าง 

กำรเตรยีมตวัอย่ำง ชิน้งำนวสัดทุีเ่ป็นหนงัต้องท�ำกำรตดัในรปูวงกลม
มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 80 มิลลิเมตร ถ้ำตัวอย่ำงไม่สำมำรถตัดเป็น
วงกลมได้นั้น ตัวอย่ำงต้องมีน�้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 10 กรัม ชิ้นงำนแต่ละชิ้น 
ถูกระบุให้ทดสอบซ�้ำตั้งแต่ 3 ถึง 6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับมำตรฐำนที่ใช้อ้ำงอิง 
จำกนั้นท�ำตัวอย่ำงให้แห้งโดยเก็บไว้ในโถดูดควำมชื้น เม่ือดูดควำมชื้น
เรียบร้อยแล้วจะน�ำตัวอยำ่งใส่ไว้ในแก้วทรงสูง แช่ในอำ่งน�้ำมัน (Oil bath) 
ที่อุณหภูมิ 70 - 100 องศำเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับประเภทตัวอย่ำง)

ส�ำหรับกำรสะท้อนแสง ด้ำนบนของบีกเกอร์จะปิดด้วยแผ่นกระจก 
สำรที่ระเหยออกมำจะถูกควบแน่นบนแผ่นกระจกโดยมีตัวให้ควำมเย็น 
(Cooling plate) อยู่ดำ้นบนของแผ่นกระจกอีกครั้ง เมื่อครบก�ำหนดกำร
ทดสอบ น�ำแผ่นกระจกออกวำงไว้ให้แห้งทีอ่ณุหภมูห้ิองตำมทีม่ำตรฐำนก�ำหนด 
จำกนัน้วดักำรสะท้อนแสงของกระจกโดยใช้เครือ่งมอืวดัควำมเงำ (Gloss meter)

Steps of Fog Testing

If the sample is leather, it needs to be cut in round shape with 80 mm. 

of diameter. However, if it cannot be cut in that shape, its weight must 

not less than 10 g. Each sample has to be tested 3-6 times, repeatedly, 

depended on the referenced standard. Then, it will be dried by keeping 

in desicater in order to eliminate humidity before put it into a tall glass 

container which is soaked in Oil bath at temperature 70-100 C๐ 

(depended on the type of sample).

For reflection test, on the top of beaker will be covered with a 

glass plate. Substance that is evaporated will condense on the plate 

where Cooling plate is on top of it. After the end of specific time, the glass 

plate is taken out and it will be placed on the dry place with controlled 

temperature before the measurement of glass’s reflection by using 

Gloss meter.
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กรณีที่วิเครำะห์ด้วยวิธีชั่งน�้ำหนัก ด้ำนบนของบีกเกอร์จะถูกปิดด้วย
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เมื่อครบก�ำหนดเวลำของกำรทดสอบ จำกนั้นเก็บแผ่
นอลูมิเนียมฟอยล์ไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นตำมท่ีมำตรฐำน
ก�ำหนด เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนจำกฝุ่นละอองอื่นๆ จนชิ้นงำนอุณหภูมิ
ลดลงมำทีอุ่ณหภมูห้ิอง น�ำมำชัง่น�ำ้หนกัเพือ่หำปริมำณน�ำ้หนกัรวมของสำร
องค์ประกอบที่เกิดขึ้น

For analysis by weight measurement, the top of beaker will be 

covered with aluminum foil sheet. At the end of specific time, the foil will 

be kept in controlled temperature and humidity chamber as specific 

standard to prevent dust which causes the decreasing temperature of 

sample. Then it will be measured for the mass weight of composite 

substance.

 
Picture 5 Tools and devices

Picture 6 Glass and aluminum foil sheets used for testing

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการเกิดหมอก มีดังนี้

Testing devices for fog testing are

Picture 7 a) Fog testing device – Haake b) Gloss meter c) Weight scale – Mettler Toledo, with 5 decimal digits
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การค�านวณผลการทดสอบ

The Result Calculation 

ด้วยวธิวีดัการสะท้อนแสง (Reflection Factor หรือ Photometric 
method)
by Reflection Factor or Photometric Method

สมกำรในกำรค�ำนวณหำค่ำกำรเกิดหมอก ( F )
Equation to find value of fog forming (F)

เมื่อ
FJ คือ ค่ำกำรเกิดหมอก (F) ในแผ่นกระจกแก้วที่ J, %
R1 คือ ค่ำกำรสะท้อนแสงของแผ่นกระจกแก้วที่ผ่ำนกำรท�ำ
  Fog testing, %
R0  คือ ค่ำกำรสะท้อนแสงของแผ่นกระจกแก้วที่ยังไม่ผ่ำนกำรท�ำ 
  Fog testing, %
ค่ำ F ในรูปของ % คือ ค่ำ FJ ในรูปของจ�ำนวนเต็ม

When

FJ refers to the value of fog forming (F) on glass at J, %

R1 refers to the value of reflection on glass from Fog testing, %

R0 refers to the value of reflection on glass without Fog testing, %

Value of F in % is the value of FJ in integer

ด้วยวิธีชั่งน�้าหนัก (Gravimetric Method)

Gravimetric Method

สมการในการค�านวณหาค่ามวลองค์ประกอบของเหลว (G)
Equation to find weight of composite in liquid (G)

เมื่อ
G

J
 คือ มวลขององค์ประกอบของเหลวในแผ่นที่ J หน่วยมิลลิกรัม

G
0
 คือ มวลของแผ่นอลูมิเนียมก่อนทดสอบ หน่วยมิลลิกรัม

G
1
 คือ มวลของแผ่นอลูมิเนียมหลังทดสอบ หน่วยมิลลิกรัม

รำยงำนค่ำ G ที่หน่วย 0.1 มิลลิกรัม (mg) (ทศนิยม 5 ต�ำแหน่ง)
When

G
J
 refers to the weight of composite in liquid on aluminum foil 

sheet at J milligram

G
0
 refers to the weight of aluminum foil sheet before testing, 

unit as milligram

G
1
 refers to the weight of aluminum foil sheet after testing, unit 

as milligram

Report G value at 0.1 milligram (mg.) (5 decimal digits)

การรายงานผลการทดสอบ

ผลกำรทดสอบของทั้งสองวิธีนี้ได้มำจำกกำรค�ำนวณตำมสูตรท่ี
มำตรฐำนก�ำหนด โดยอำศัยหลักกำรสะท้อนของแสง ผลกำรทดสอบจะรำยงำน
ในรูปของค่ำเปอร์เซ็นต์กำรสะท้อนแสง ขณะที่กำรวิเครำะห์โดยน�้ำหนัก
จะรำยงำนในหน่วยมิลลิกรัม

ในกรณีที่ตัวอย่ำงหลังกำรทดสอบมีครำบ ผลึก หรือหยดน�้ำท่ี
รวมตัวกัน ผลกำรทดสอบในกรณีนี้ไม่สำมำรถสรุปผลกำรทดสอบได้ 
ดงันัน้ผู้ทดสอบจะรำยงำนค่ำก่อนและหลงักำรทดสอบทีว่ดัได้จำกเครือ่งมอื
ลงบนรำยงำนกำรทดสอบเท่ำนั้น

Result Report

The testing results of these 2 methods are calculated as specific 

formulas. The Reflection Factor or Photometric Method is based on the 

principle of reflection which will be reported in percentage of reflection 

while the Gravimetric Method will be reported in unit of milligram.

After testing, if there is stain, crystal or forming of droplet, 

the tested result cannot be summarized. Only the values of pre and 

post tests from the device can be reported.

Reference

- Fogging for automotive leathers the new EN 14288/ISO 17071 

test method.

- Temperature control unit for the fogging test acc. To DIN 75201 

and ISO 6452/2000

- http://car.kapook.com/view102023.html

- http://phithan-toyota.com/th/article/detail/1020/2#sthash.

FpsdXDmX.dpuf

ภาพตัวอย่างการทดสอบด้วยวิธีวัดการ

สะท้อนแสง หรือ Photometric method

Example of Testing by Photometric 

Method

Picture 8 Pre-testing

Picture 9 Post-testing
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เข้ำ
สู่ไตรมำสสุดทำ้ยของกำรท�ำงำน
ในปีนี้แล้วนะครับ หลำยองค์กร
ต้องมีกำรปรับกลยุทธ์กันใหม่

ส�ำหรับปีหน้ำ ตำมสภำพเศรษฐกิจที่ส ่ง
ผลกระทบดังที่ทรำบกันอยู่ องค์กรต่ำงๆ 
มีกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 
(Knowledge) มกีำรพฒันำบคุลำกร เพือ่เพิม่
ทกัษะ (Skill) ใช้โอกำสนีใ้นกำรเตรยีมบคุลำกร
เพื่อที่จะรองรับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ที่จะดีขึ้นในอนำคต

As 
in the last quarter of this year, 

many organizations have 

revised strategies for next year; 

according to latest economy. They have 

human resource development to enhance 

Knowledge and Skill. It is an opportunity to 

prepare their human resources for better 

economy condition in the future.

พื้นฐานการวิจัยและการพัฒนา

Research & 
Development

By : SEKPORNSAWAN BOONPETCH

FREELANCE

BUSINESS DEVELOPMENT & 

HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT ADVISOR

MALAIPETCH CO.,LTD.

Train the Trainer
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Research & 
Development

ทีผ่่ำนมำหน่วยงำน สถำบนัยำนยนต์ได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมในหลักสตูร
ต่ำงๆ หลำกหลำยเพือ่เป็นกำรสนับสนนุภำคเอกชนในกลุม่ของอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ และมีกลุ่มหลักสูตรที่ได้รับกำรร่วมมือกับ JETRO และ HIDA 
ของญ่ีปุ่น ภำยใต้โครงกำร AHRDIP หลักสูตรหนึ่งในกลุ่มหลักสูตรต่ำงๆ 
ก็คือ พื้นฐำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ (Research & Development Basic) 
ท่ำนผู้อ่ำนคงเคยได้ยินค�ำว่ำ R&D มำบ้ำงแล้ว แต่คร้ังนี้มีค�ำว่ำ Basic 
มำต่อท้ำยด้วย ซึ่งควำมหมำยก็ง่ำยๆ ตรงๆ ตำมนั้นคือ พื้นฐำนหรือ
เบื้องต้น หรือเริ่มต้น ก็เหมือนกับวิชำควำมรู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่ต้องมีควำมรู้
พื้นฐำน หรือควำมรู้เบื้องต้นมำก่อน ไม่ว่ำจะเป็น TPM, QCC หรือ TPS 
กต้็องมพีืน้ฐำนหรอืเริม่ต้นทัง้น้ัน เหมือนดงัค�ำกล่ำวทีว่่ำ “การทีเ่ราจะขึน้ไป
สู่บนัไดขัน้สูงๆ นัน้ จ�าเป็นต้องก้าวเหยยีบบนัไดขัน้ท่ี 1 อย่างมัน่คงก่อน 
มิฉะนั้นท่านอาจล้มลงก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ต่อไป”

Research & Development หรือกำรวิจัยและกำรพัฒนำนั้น กำรที่
จะไปถึงขั้นตอนกำรพัฒนำ ต้องมีกำรวิจัยที่สมบูรณ์และเพียงพอเสียก่อน 

Throughout the years, Thailand Automotive Institute (TAI) has 

provided courses to support private sector in automotive industry. 

Some courses are the collaboration among the Japan External Trade 

Organization (JETRO) and the Overseas Human Resources and Industry 

Development Association (HIDA) under Automotive Human Resource 

Development Institute Project (AHRDIP). Among those courses, there is 

Research and Development Basic. Most are familiar with the term of R&D 

and there is Basic at the end which basically means fundamental or 

beginning. Similarly, student must have fundamental or basic knowledge 

before furthering other courses such as Total Productive Maintenance 

(TPM), Quality Control Cycle (QCC) or Toyota production system (TPS), 

seemingly, “Sturdy stepping on the 1st stair before getting to higher”.

Research & Development as it is named; the step of development 

shall be started after the complete and sufficient research. 
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การวิจัยคือการค้นคว้าในสิ่งที่ยังไม่มี 

เพื่อการน�ามาพัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

กำรจะท�ำกำรวิจัยในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดน้ัน ผู้ที่จะท�ำกำรวิจัย 
มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกที่จะต้องมีควำมรู้ มีข้อมูลในเรื่องดังกล่ำว
อย่ำงมำกพอ เพือ่น�ำควำมรูแ้ละข้อมลูทีม่นีัน้ไปสูก่ำรวเิครำะห์บนหลักกำร
ตำมควำมจริงในหลักวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบและวิจัยจนได้สิ่งใหม่ๆ 
ขึน้มำ ซ่ึงสิง่ส�ำคญัในองค์ควำมรูข้องข้อมูล ทีผู่ว้จิยัมอียูห่รอืหำมำได้นัน้ 
คือ ควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท้ ในข้อมูลหรือควำมรู้ที่มีอยู่นั้น

เหมือนค�ำถำมที่เคยถำมกันเล่นๆ สนุกๆ วำ่ “ตามความรับรู้
ของคนไทยนัน้ เวลาเยน็ เร่ิมเม่ือไร หรือเวลาไหนทีจ่ะเรียกว่าเยน็แล้ว 
และคิดว่ามีมูลเหตุมาจากอะไรท่ีท�าให้เวลาเย็นตามความรับรู้
ของเราเร่ิมจากจุดนัน้”

กำรจะวิจัยได้นั้นต้องมีข้อมูล (Information) เมื่อเรำวิเครำะห์
ข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนั้น จนได้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมำแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยจะได้
มำอีกอย่ำงคือ ปัญญำ (Intelligence) 

เมือ่เรำได้แสวงหำควำมรู ้ผนวกเข้ำกบักำรฝึกฝน ในกำรรวบรวม
ควำมรู้ รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรำจะพัฒนำนั้น 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ เรำจะต้องยึดถือตำมควำมจริง ไม่ล�ำเอียง 
หรือเบี่ยงเบนไปตำมควำมรู้สึก เพรำะจะท�ำให้เกิดควำมผิดพลำดขึ้น
ในอนำคตได้ เมื่อวิเครำะห์จนเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมำแล้ว จึงน�ำไปพัฒนำ
ต่อจำกของเดิมที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดควำมใหม่ขึ้นมำ เกิดควำมคุ้มคำ่ 
ควำมคงทน ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมสะดวกในกำรบ�ำรงุรกัษำ 
เหมือนกับผู้ใช้รถยนต์ที่ไม่มีควำมรู้ในเรื่องแบตเตอรี่ ไม่ต้องมีควำมรู้
เรื่องหม้อน�้ำ ก็สำมำรถใช้รถยนต์ได้อย่ำงสะดวกสบำย และงำ่ยดำย 
ที่ส�ำคัญคือต้องมีต้นทุนที่ต�่ำ เพื่อกำรน�ำไปใช้ได้จริงและเกิดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัได้สูง เพือ่ผลทีต่ำมมำ คอื ผลก�ำไรทีส่งูข้ึนด้วย

Research is the seeking

for non-exist thing and

proceeding the development 

Researcher needs to have adequate knowledge and 

information of what he is researching for before he applies those 

to the process of analysis based on the fact of theory, systematically, 

and retrieves the new result. The key is the comprehension of 

researcher in those on hand information or knowledge. 

As simply question, “Thai knows the beginning of evening 
and when the period is, yet, what tells us so?”

Research requires Information for analysis which is not only 

brings new result but also generates Intelligence to researcher. 

Moreover, aside from learning and practicing, to gather related 

information for development, the analysis must follow the truth, no 

prejudice or bias; otherwise, mistaken will be occurred. Furthermore, 

the outcome from analysis should be developed for new result and 

generates worthiness, durability, practicality and convenience to 

maintenance. Additionally, low cost, functionality and competitiveness 

need to be considered, significantly, for higher return. As a drive 

who does not know about car battery or radiator, but he can drive 

his car, simply. 
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พืน้ฐำนกำรวจิยัและกำรพัฒนำอีกสิง่หนึง่
ท่ีส�ำคญั ทีอ่ยำกให้ท่ำนผูอ่้ำนได้พยำยำมศกึษำ
ให้เข้ำใจในหลักกำรและหลักปฏิบัติ คือ 
หลกักำร กำรวเิครำะห์ WHY WHY ANALYSIS 
เพื่อกำรขจัดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในช่วงของ
กำรวิจัยและกำรพัฒนำ เพ่ือไม่ให้ปัญหำ
เหล่ำนัน้เกดิซ�ำ้อกี และท�ำให้รับทรำบถงึทีม่ำ
ของปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนัน้ แต่ท่ำนต้องม่ันใจ
ว่ำมันเป็นปัญหำจริงๆ และท�ำควำมเข้ำใจ
ในปัญหำอยำ่งถ่องแท้ จนสำมำรถวิเครำะห์
ไปสูก่ำรแก้ไขได้อย่ำงชดัเจน และถกูต้องทีส่ดุ 
ในระยะเวลำที่สั้นที่สุด ในงบประมำณที่
น้อยที่สุดด้วยเช่นกัน

ประเดน็สดุท้ำยทีจ่ะกล่ำวถงึในครัง้นี้ 
ในเรื่องของกำรวิจัยและกำรพัฒนำเบื้องต้น 
กค็อื เมือ่เรำวิจัยจนได้ผลผลติใหม่ๆ  ข้ึนมำแล้ว 
จนสำมำรถไปสู่กำรพัฒนำจนได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกมำ ท่ีแปลก แตกต่ำงไปจำกเดิม
แล้วน้ัน อย่ำให้ผลิตภัณฑ์หรือผลงำนนั้น
เป็นรูปแบบของ “ผลิตภัณฑ์กาลาปาโกส 
(GALAPAGOS PRODUCT)”

คอืผลติภณัฑ์ ทีผ่ลติขึน้เพือ่ใช้เฉพำะที่
เท่ำน้ัน ไม่แพร่หลำย ไม่นำนมันกจ็ะล่มสลำยไป

A major fundamental of research 

and development is WHY WHY ANALYSIS 

which researcher should be comprehended 

in order to eliminate the chance of problems 

during the process of research and 

development and prevent the repetition. 

This also acknowledges the cause of 

problems. However, researcher must 

ensure that they are problems and have 

to understand them, clearly, until he is 

able to analyze and find the right solution 

in the short period at the lowest cost. 

Finally, according to the Research 

and Development Basic, after getting the 

new result and able to develop for the 

new and distinctive product, it is important 

to aware that this product must not be 

“GALAPAGOS PRODUCT”

a product which is produced for 

specific use and not for promulgation and 

will no longer exist.

“ไม่มีข้อมูล ไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจ พัฒนาไม่ได้”

“No Information, No Knowledge and
No Comprehension are Undevelopable”

Research & 
Development
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Contact us:
TÜV Rheinland Thailand Ltd.

Global Technology Assessment Center Bangkok
Ladkrabang Industrial Estate

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

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

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

• Homologation of Motor Vehicle Components:

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

• Engineering Testing for Motor Vehicles and Their Components:

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

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

• Workshop Services:

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

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

Wherever you need certification for vehicles 
and their components, TÜV Rheinland is there

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AD_TUV Rheinland.pdf   1   12/3/2015   2:05:45 PM



กำรตัดสินใจซื้อรถยนต ์
หนึ่ งคัน เป ็น เ รื่ อ งที่
ส�ำคัญมำก เป็นเพรำะ

สนิค้ำมรีำคำแพง อกีท้ังมอีำยกุำรใช้งำนยำวนำน 
รำคำรถยนต์เป ็นสิ่งที่มีบทบำทส�ำคัญมำก
ต่อกำรตัดสนิใจของผูซ้ือ้รถยนต์ องค์ประกอบหนึง่
ในต้นทุนกำรผลิตรถยนต์ท่ีท�ำให้รำคำจ�ำหน่ำย
แตกต่ำงกัน คือ อัตรำภำษีสรรพสำมิต ภำษี
สรรพสำมิตเป็นภำษีที่จัดเก็บจำกสินค้ำควำม
ฟุม่เฟือย สนิค้ำทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ห รื อ สิ นค ้ ำ ที่ ส ่ ง ผ ลก ร ะทบต ่ อศี ล ธ ร รม 
ภำ ษีสรรพสำมิตจึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร ้ำง 
ควำมเป็นธรรมในสงัคม กรณรีถยนต์ถกูจดัประเภท 
ในกลุ่มสินค้ำควำมฟุ่มเฟือย รวมทั้งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องถูกจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิต

ปัจจบัุนภำษสีรรพสำมติรถยนต์ถกูจดัเกบ็
โดยค�ำนวณจำกปริมำตรกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์ โดยมีแนวคิดว่ำรถยนต์ที่มีปริมำตร
กระบอกสบูของเครือ่งยนต์มำก จะปล่อยมลพษิ
สูงกว่ำรถยนต์ที่มีปริมำตรกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์น้อยกว่ำ จึงถูกจัดเก็บภำษีในอัตรำ
สูงกว่ำ อย่ำงไรก็ด ีด้วยวิวัฒนำกำรและกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยียำนยนต์ในปัจจุบันและ
อนำคตมิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป จำกกำรพัฒนำ
ประสทิธิภำพเครือ่งยนต์และกำรลดน�ำ้หนกัตวัรถ
ด้วยกำรเลือกใช้วัสดุทดแทนที่มีน�้ำหนักเบำ 
และด้วยประเด็นเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ท�ำให้ประเทศไทยปรับปรุงแนวคิดกำรค�ำนวณ
อตัรำภำษจีำกกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) จึงท�ำให้กำรคิดภำษีแบบเดิมจะมีผลสิ้น
สุดในปี 2558  และท�ำให้กำรคิดภำษีส�ำหรับรถยนต์
ป้ำยแดงใหม่ในปี 2559

It 
is realized that to purchase a car, 

the wise cogitation is needed because 

of high selling price and long useful 

life. The price of vehicle plays a major role to 

consumer in making decision. Excise tax rate 

is a factor that causes the different cost of 

vehicle production. It is collected from luxury 

product and product which effects to environment 

or moral. Thus, it is a tool for fairness in society. 

As car is categorized in the group of luxury 

product and causes pollution to environment, 

it is collected for the excise tax. 

Nowadays, the excise tax is calculated 

by the capacity of engine cylinder which is 

based on the concept of the more capacity of 

cylinder the more emission; therefore, it must 

pay higher tax. However, at present and even 

in the future, there are technology revolution 

and development in more efficient engine, 

chassis weight reduction from using lighter 

material and environmentally-friendly oriented. 

As a result, Thailand has revised the concept 

of collecting tax by based on the emission of 

CO2. Thus, the existing excise tax will be 

canceled at the end of 2015 and the new one 

will be applied with new car in 2016.

Excise Tax for 
New Car

2016

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ปี 59
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อัตรำภำษีสรรพสำมิตใหม่ จะช่วยสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในกำรจดัเกบ็ภำษ ีและเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูบ้รโิภคตระหนกัต่อสิง่แวดล้อม
มำกยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกำรบังคับใช้ระบบ
ป้ำยข้อมูลรถยนต์ ตำมมำตรฐำนสำกล (ECO 
Sticker) ซ่ึงแสดงข้อมลูอตัรำสิน้เปลือง และระดบั
กำรปล่อยไอเสีย ซึ่งกระทรวงอุตสำหกรรมเป็น
ผู้ก�ำหนด

วัตถุประสงค์ของการปรับ

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต

รถยนต์ตามปริมาณ      

การปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ (CO
2
)

• สนับสนุนการใช ้พลังงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ

กำรใช้พลังงำนอย่ำงรู ้คุณค่ำจะต้องมี
กำรวำงแผนและควบคุมกำรใช ้อย ่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีกำรลด
กำรสูญเสียพลังงำนทุกขั้นตอน

• สนับสนุนการใช้เครื่องยนต์เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรเปลีย่นวธิกีำรจดัเกบ็ภำษสีรรพสำมติ
รถยนต์ตำมอัตรำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 

เพื่อ
สนับสนุนกำรใช ้ เครื่องยนต ์ที่ เป ็นมิตรต ่อ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบำยที่ลดกำรปล่อยกำ๊ซ
เรือนกระจกได้อย่ำงดี

• สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

กำรใช้นโยบำยภำษีสรรพสำมิตรถยนต์
ตำมอัตรำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 เป็นนโยบำยที่
ส่งเสรมิให้มกีำรใช้รถยนต์ท่ีปล่อยก๊ำซ CO2 

น้อย 
โดยใช้มำตรกำรภำษี ถือว่ำเป็นนโยบำยที่มี
ประสิทธิผล และภำครัฐส่งเสริมให้ผู้บริโภคหัน
มำใช้รถยนต์ประหยดัพลงังำน คอื รถยนต์ไฮบรดิ 
หรอืรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ หรอืจดัหำพลังงำนอ่ืนๆ 
เพื่อทดแทนน�้ำมัน

• สนบัสนนุรถยนต์ทีม่คีวามปลอดภัยสูง

ยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัประเภท
ระบบควำมปลอดภัย เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ 
(Active Safety) ในภำคอุตสำหกรรมรถยนต์
ของประเทศไทย ซึง่ปกติรถยนต์ทีม่คีวำมปลอดภยั
ดังกล่ำว จะเป็นรถยนต์ที่มีรำคำค่อนข้ำงสูง

• ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ต่อการปล่อยก๊าซ CO2

ผลักดันให้ผู ้ผลิตรถยนต์ออกแบบและ
พัฒนำรถยนต์ทีม่กีำรปล่อยไอเสียในระดบัท่ีต�ำ่ลง 
ผู ้ ผลิตต ้องพยำยำมปรับปรุ งและพัฒนำ
เครื่องยนต์ให้มีกำรปล่อยไอเสียให้ได้น้อยที่สุด
เท่ำที่เป็นไปได้ ทั้งกำรลดขนำดเครื่องยนต์ 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเผำใหม่ และกำร
เลือกใช ้เชื้อเพลิงที่สะอำดขึ้น แต่คงไว ้ซึ่ง
พละก�ำลังและอัตรำเร่งที่ดีคงเดิม

This new excise tax delivers fairness in 

collecting tax and encourages consumer for 

environment oriented value. It also conforms 

to ECO sticker system that indicates fuel 

consumption and emission rates as specified 

by Ministry of Industry.

Objectives of New 

Structure of Excise Tax 

Based on Emission Rate 

of Carbon Dioxide (CO
2
)

• Promote the fuel optimization

To optimize the using of fuel, well planning 

and efficient controlling are needed in order 

to generate ultimate benefits as well as reduce 

energy loss in all processes. 

• Promote the using of environmentally-

friendly engine

The new excise tax, which the calculation 

is based on CO2 emission rate, is to promote 

the using of environmentally-friendly engine. 

This is a decent policy to reduce the emission 

of greenhouse gas.

• Promote alternative fuel

The new excise tax is an effective policy 

from the government to promote the use of 

low emission vehicle and economy car such 

as Hybrid, Electric Vehicle (EV), etc. or seeking 

for alternative fuels.

• Support high safety vehicle

It increases the safety standard in safety 

system as Active Safety in Thai automotive 

industry sector. Regularly, the price of 

the vehicle with this safety is high.

• Promote the enhancement of efficient 

engine to CO2 emission

This urges automotive manufacturer to 

design and develop vehicle with lower emission 

rate. Manufacturer has to improve and develop 

the lowest emission engine; including; reducing 

size of engine, increasing capacity of combustion 

and selecting the alternative fuel with low emission 

that still maintains power and acceleration.
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หลักเกณฑ์ในการปรับ

โครงสร้างอัตราการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

แผนปรับโครงสร ้ำงภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์ เป็นกำรตอบสนองต่อทศิทำงอตุสำหกรรม
โลกท่ีก�ำลังเปล่ียนไป ท้ังในเร่ืองกำรประหยัด
พลังงำน ลดมลพิษ และเพิ่มมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย ซึ่งโดยรวมแล้วจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขัน
ในตลำดโลก ท้ังนี้ โครงสร้ำงภำษีใหม่ให้
ควำมส�ำคญักบัหลกั 3 ประกำร คือ 1. สมรรถนะ
กำรประหยัดพลังงำน 2. กำรปล่อยมลพิษซึ่งวัด
จำกปริมำณก๊ำซ CO2 และ 3. มำตรฐำนควำม
ปลอดภัย ซึง่หำกผูผ้ลติรถยนต์รำยใดมคีณุสมบตัิ
ที่เข้ำเกณฑ์ท่ีก�ำหนดก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้ำน
ภำษเีพิม่เตมิ เพือ่เป็นกำรจงูใจให้ค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ 
หั นมำผลิ ต รถยนต ์ ท่ี ให ้ ค ว ำมส� ำคัญกั บ
กำรประหยดัพลงังำนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
มำกขึ้น

หลักเกณฑ์ส�ำคัญ Polluters Pay คือ 
“ก่อมลพิษสูง เก็บภาษีเพ่ิม” โครงสร้ำงภำษี
แบบใหม่จะเน้นให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองอัตรำ
สิน้เปลอืงพลงังำนและกำรปล่อยมลพษิเป็นหลกั 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทำงกำรพฒันำเทคโนโลยี
ยำนยนต์ด ้ำนกำรประหยัดพลังงำน และ
สิง่แวดล้อม โดยก�ำหนดว่ำรถยนต์ทีป่ล่อยก๊ำซ CO2

 

ระหวำ่ง 150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จะเสียภำษี
สรรพสำมิตในอัตรำปกติ (normal rate) หำก
ปล่อยต�ำ่กว่ำ 150 กรมัต่อกโิลเมตร จะได้ลดภำษี 
5% แต่ถ้ำปล่อยเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ต้อง
เสียภำษีเพิ่มอีก 5% เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรลด
มลพษิ และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรปรับเปลีย่น
มำใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงสะอำด มี
ประสิทธิภำพสูง รวมทั้งยังเป็นกำรจูงใจให้
ประชำชนเ ลือกใช ้ รถยนต ์ที่ เป ็น มิตรต ่อ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดน�้ำมันมำกขึ้น

โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตใหม่ ปี 2559 
จะคดิอตัรำตำมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
หรือ CO2 เป็นหลัก แตกต่ำงจำกสองครั้งแรกที่
มกีำรปรบัโครงสร้ำง ซึง่ในครัง้นีย้งัคงแยกประเภท
รถเหมือนเดิม และจัดเก็บในอัตรำภำษีสูงสุดที่ 
50% เช่นเดิม เพียงแต่เพิ่มหลักเกณฑ์กำรปล่อย
ก๊ำซ CO2 มำเป็นตวัก�ำหนดอตัรำภำษี หำกน�ำตวั
โครงสร้ำงภำษีเก่ำและใหม่มำเปรียบเทียบกัน 
จะเห็นว่ำโครงสร้ำงภำษีแบบเก่ำจะมีควำมไม่
เป็นธรรม ระหว่ำงภำษีเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อย
ก๊ำซ CO2 ค่อนข้ำงสูง และเครื่องยนต์ไฮบริด 
รวมทั้งรถอีโคคำร์ รถที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E20 E85 
ซึ่งมีอัตรำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ในเกณฑ์ต�่ำ แต่
กลบัเสยีภำษใีนอตัรำท่ีเท่ำกนั กำรปรับโครงสร้ำง

ภำษีครั้งนี้จึงเหมือนเป็นกำรอุดช่องโห่วในเรื่อง
ควำมไม่เป็นธรรมของภำษีรถยนต์ใหม่ ถ้ำพิจำรณำ
จำกโครงสร้ำงภำษใีหม่ จะเหน็ได้ว่ำมทีัง้ปรบัขึน้
และลดลง ขึ้นอยู่กับว่ำรถคันนั้นใช้เทคโนโลยี
ประเภทใด มีกำรปล่อยมลพิษมำกน้อยหรือไม่ 
ถ้ำท�ำได้ตำมหลักเกณฑ์ มีโอกำสที่จะเสียภำษี
ลดลงถงึ 20% ขณะเดยีวกนักม็รีถทีต้่องเสยีภำษี
ในอัตรำที่ เ พ่ิมขึ้นแต ่อยู ่ ในเกณฑ ์ที่ รับได ้ 
นอกจำกนีร้ถทีป่ล่อยก๊ำซ CO2 

ได้ตำมมำตรฐำน 
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ควำมปลอดภัย ได้แก่ 
1. ระบบควำมปลอดภัยเชงิป้องกนั (Active Safety) 
ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุก่อนกำรชน เช่น ABS 
และ ESC 2. ระบบควำมปลอดภัยเชิงปกป้อง 
(Passive Safety) ป้องกันไม่ให้ผูโ้ดยสำรบำดเจบ็
หลังกำรชน เช่น Airbag เข็มขัดนิรภัย และ
กระจกรถยนต์

The Principle of New 

Excise Tax Rate 

The new excise tax rate corresponds 

to the current direction of world industry 

which concerns in fuel economy, reducing 

pollution and increasing standard safety. This 

will provide benefit to consumer and increase 

competitiveness in the world market. This 

new tax rate considers 3 major subjects: 1. 

Fuel economy condition 2. Emission Rate of 

CO2 and 3. Safety standard. Any manufacture 

who meets these concerned subjects will 

receive additional privileges. This attracts 

manufacturers to realize the significance of 

fuel economy and environmentally-friendly 

oriented value. 

The core concept of Polluters Pay is 

“the more pollution the more tax payment” 

This new tax focuses on fuel consumption and 

emission rates in order to conforms with the 

direction of automotive technology development 

in fuel economy and environmentally-friendly 

value. It specifies that vehicle with emission 

rate at 150-200 g/km will pay the normal rate. 

On the other hand, if the vehicle with emission 

rate is less than 150 g/km, the 5% discounted 

tax rate will be given. However, if the emission 

rate is over 200 g/km, additional 5% of tax 

rate will be collected. This is the motivation to 

reduce pollution and promote manufacturer 

to apply technology of production with more 

efficiency and environmentally-friendly fuel. 

Moreover, this also attracts more consumers 

to buy environmentally-friendly and fuel economy 

vehicles.

The new calculation of excise tax rate 

is based on emission rate which differs from 

those previous tax collections. It still categorizes 

the same vehicle type and the highest tax 

collection rate is 50%. However, it also adds 

the emission rate for tax rate specification. By 

comparison the previous and new tax rates, it 

reveals that the tax collection from previous 

ones among diesel engines with high emission 

and low emission vehicles; for example, hybrid, 

eco car, vehicle with using gasohol E20 and 

E85, has been used the same rate. Thus, this 

new excise tax will correct this unfairness. 

Moreover, there are adjustments of this new 

tax rate which is considered by the rate of 

emission and type of technology applied to 

vehicle. If that vehicle meets those specific 

criterions, the tax rate may be reduced up to 

20%. On the other hand, the increasing tax 

rate is also reasonable for vehicle with higher 

emission. Furthermore, vehicle needs to be 

installed safety equipment: 1. Active Safety 

as accident prevention; for instance, ABS and 

ESC 2. Passive Safety as injury prevention 

such as Airbag, Safety belt and Glass.
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ภำษีสรรพสำมิตเป็นเคร่ืองมือทำงภำษี
เครื่องมือหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงผลกระ
ทบต่อ กำรปล่อยกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ หรือ
ก๊ำซเรือนกระจก (Green House Gas) ซึ่งเป็น
สำเหตสุ�ำคญัทีท่�ำให้เกดิสภำวะโลกร้อน (Global 
Warming) กรมสรรพสำมิต จึงร่วมกบักระทรวง
อุตสำหกรรมจัดท�ำป้ำยแสดงข้อมูลรถยนต์ 
(Eco Sticker) เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้ตระหนักถึง
กำรใช้รถยนต์ท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องมี
ป้ำยแสดงข้อมลูรถยนต์ (Eco Sticker) เพ่ือแสดง
ค่ำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ของรถคันนัน้ๆ พร้อมกบั
ข้อมูลส�ำคัญ 4 ส่วน ท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ส�ำหรับผู้ซื้อรถ ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำ ได้แก่ ชื่อ ที่
อยู่ และเว็บไซต์ 

2. ข้อมูลของรถยนต์ ได้แก่ ชื่อรุ่น แบบ 
โครงรถ เครื่องยนต์ เกียร์ ขนำดยำงล้อ จ�ำนวน
ท่ีนั่งน�้ำหนักรถ เชื้อเพลิงที่สำมำรถใช้ได้ และ
โรงงำนที่ผลิตรถยนต์

3. รำยกำรอุปกรณ์ที่ติดตั้งจำกโรงงำน 
ได้แก่ อุปกรณ์ที่มีสำระส�ำคัญในกำรประหยัด
พลงังำน อปุกรณ์ท่ีมสีำระส�ำคญัด้ำนควำมปลอดภัย 
และรำยกำรอุปกรณ์อื่นๆ และ

4. กำรทดสอบตำมมำตรฐำนอ้ำงอิง 
ได้แก่ อัตรำกำรใช้น�ำ้มนั (หน่วยลติรต่อ 100 กม.) 
ใน 3 รูปแบบกำรใช้งำน คือ สภำวะรวม สภำวะ
ในเมือง และสภำวะนอกเมือง และแถบแสดง
อตัรำกำรใช้น�ำ้มนัอ้ำงองิในสภำวะรวม ซึง่ทดสอบ
โดยใช้น�้ำมันตำมที่ก�ำหนด

The excise tax is a tool to acknowledge 

consumers and urge them to realize the effect 

of CO2 emission or Green House Gas which is 

a key that causes Global Warming. Thus, the 

Excise Department collaborates with Ministry 

of Industry to launch the Eco Sticker for 

consumer to consider and use efficient and 

environmentally-friendly vehicle. All vehicles 

must have Eco Sticker to indicate emission 

rate and other 4 data sections which are:

1. Data of manufacturer or importer: 

Name, Address and Website

2. Data of vehicle: Model, Type, Chassis, 

Transmission, Tire size, Vehicle weight, Fuel 

type and Production plant

3.  List of equipment pre-installed from 

the plant: Major equipment of fuel economy, 

safety and others

4. Testing based on the referenced 

standard: Fuel consumption rate (liter per 100 

kilometer) in 3 types of driving environment: 

Combined, Urban and Extra-Urban. Additionally, 

it also shows referenced fuel consumption in 

combined environment which is tested with 

specific fuel.

Picture 1 Example of Eco Sticker

ติดตำมรำยละเอียดที่ : www.car.go.th
For more information: www.car.go.th
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ทั้งนี้กำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิต
รถยนต์ โดยคิดตำมอัตรำกำรปล ่อยก ๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะเป็นกำรคิดภำษี
แบ่งตำมประเภทรถยนต์ 7 ประเภท ประกอบด้วย

1. รถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสำรที่มีที่
นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 
3,000 ซีซี ปล่อยก๊ำซ CO2 

ไม่เกิน 150 กรัม
ต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30% ปล่อยก๊ำซ CO2 

150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 35% และ
ปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร 
จัดเก็บ 40%

2. รถยนต์นัง่ท่ีใช้เชือ้เพลิงประเภทอ ี85 และ
รถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ (CNG) ที่มีควำมจุกระ
บอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซซี ีปล่อยก๊ำซ CO2 

ไม่เกนิ 
150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 25% ปล่อยก๊ำซ 
CO2 150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30% 
และปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร 
จัดเก็บ 35%

3. รถยนต์แบบผสมทีใ่ช้พลงังำนเชือ้เพลงิ
และไฟฟ้ำ (Hybrid) ทีม่คีวำมจกุระบอกสบูไม่เกนิ 
3,000 ซีซี ปล่อยก๊ำซ CO2 

ไม่เกิน 100 กรัม
ต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 10% กรณีปล่อยกำ๊ซ CO2 

เกิน 100-150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 20% 
และปล่อยก๊ำซ CO2 

เกนิ 150-200 กรมัต่อกโิลเมตร 
จัดเก็บ 25% และปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 200 กรัม
ต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30%

4. รถยนต์กระบะท่ีไม่มีพ้ืนใส่สัมภำระ
ด้ำนหลงัคนขบั (Single Cab) มีควำมจกุระบอกสูบ
ไม่เกนิ 3,250 ซซี ีปล่อยก๊ำซ CO2 

ไม่เกนิ 200 กรมั
ต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 3% และปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 5%

5. รถยนต์กระบะท่ีมพ้ืีนใส่สมัภำระด้ำนหลงั
คนขบั (Space Cab) มคีวำมจกุระบอกสบูไม่เกนิ 
3,250 ซีซี ปล่อยก๊ำซ CO2 

ไม่เกิน 200 กรัมต่อ
กิโลเมตร จัดเก็บ 5% และปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 
200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 7%

6. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) 
มคีวำมจุกระบอกสบูไม่เกนิ 3,250 ซซี ีปล่อยก๊ำซ 
CO2 

ไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 12% 
และปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร 
จัดเก็บ 15%

7. รถยนต์นั่งก่ึงบรรทุก (PPV) มีควำม
จุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยกำ๊ซ CO2 

ไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 25% และ
ปล่อยก๊ำซ CO2 

เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร 
จัดเก็บ 30% 

The new excise tax calculation is applied 

and categorized into 7 vehicle types

1. Passenger car and Bus with < 10 

occupied persons and capacity ≤ 3,000 cc. If

• CO2 emission rate is ≤ 150 g/km, 

tax rate is 30%. 

• CO2 emission rate is 150-200 g/

km, tax rate is 35%

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 40%

2. Passenger car using E85 and CNG 

with capacity ≤ 3,000 cc. If

• CO2 emission rate is ≤ 150 g/km, 

tax rate is 25%. 

• CO2 emission rate is 150-200 g/

km, tax rate is 30%

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 35%

3. Hybrid with capacity ≤ 3,000 cc. If

• CO2 emission rate is ≤ 100 g/km, 

tax rate is 10%. 

• CO2 emission rate is 100-150 g/km, 

tax rate is 20%

• CO2 emission rate is 150-200 g/

km, tax rate is 25%

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 30%

4. Pick-up truck (Single Cab) with 

capacity ≤ 3,250 cc. If

• CO2 emission rate is ≤ 200 g/km, 

tax rate is 3%. 

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 5%

5. Pick-up truck (Space Cab) with 

capacity ≤ 3,250 cc. If    

• CO2 emission rate is ≤ 200 g/km, 

tax rate is 5%. 

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 7%

6. Pick-up truck (Double Cab) with 

capacity ≤ 3,250 cc. If    

• CO2 emission rate is ≤ 200 g/km, 

tax rate is 12%. 

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 15% 

7. PPV with capacity ≤ 3,250 cc. If

• CO2 emission rate is ≤ 200 g/km, 

tax rate is 25%. 

• CO2 emission rate is > 200 g/km, 

tax rate is 30% 

ภาพที่ 2 หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์

อตีต
ปี 2535-2547

ปัจจุบัน
ปี 2548-2558

อนาคต
ปี 2559 เป็นต้นไป

-	ความฟุ่มเฟือย
-	ความจุกระบอกสูบ	(ซีซี)
-	ประเภทรถยนต์
1.	รถยนต์นั่ง
2.	รถยนต์บรรทุก
3.	รถยนต์โดยสาร

- Production Champion
- สนับสนุนนโยบายพลังงาน
ทดแทนและประหยัดพลังงาน

-	แนวทางเหมือนปี	2547	โดย
ได้มีการเพิ่มประเภทรถยนต์
ตามเชื้อเพลิงที่ใช้งาน
1.	NGV-Retrofit
2. Eco Car I
3. E 85
4. Eco Car II

-	การกำาหนดระดับปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์	
(CO2)	เป็นฐานในการ
คำานวณภาษี	ส่งผลให้ลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
และส่งเสริมให้ใช้รถยนต์
ประหยัดพลังงาน

-	ไม่ปิดกั้นเทคโนโลยียานยนต์	

Picture 2 The Principle of Collecting the New Excise Tax

Past
1992-2004

Present
2005-2015

Future
2016 and onwards

- Luxury
- Capacity of cylinder (CC)
- Type of vehicle
1. Passenger Car
2. Truck 
3. Bus

- Production Champion
- Support alternative Fuel 
and fuel Economy policy

- Similar to 2004 and add 
more categories of vehicle 
according to fuel type
1.	NGV-Retrofit
2. Eco Car I
3. E 85
4. Eco Car II

- Calculation based on 
emission rate (CO2). 
Thus, the amount of 
Greenhouse gas will be 
decreased.

This also promotes the 
Eco car
- No boundary of 
automotive technology 
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Picture 3 Comparison the Existing and New 2016 Excise Tax Rates of Each Type of Vehicle

The Table of New Excise Tax Based on Emission Rate of CO2.
Effective on 1st January, 2016 Existing Excise Tax 

Type Engine
Emission rate CO2 (G./Km.) Type Engine Tax rate (%)

< 100 < 150 150-200 > 200
Passenger car

< 2.0 L. 30

Passenger car
< 3.0 L. - 30% 35% 40% 2.0-2.5 L. 35
> 3.0 L. 50% < 3.0 L. 40

E85/CNG - 25% 30% 35% > 3.0 L. 50
50%

PPV - 20
Hybrid

10% 20% 25% 30%
50% Eco car - 17

Eco car*
1.3-1.5 L.

14%
17%

Hybrid/ EV - 10
Eco car E85 12% E20 - -5

Engine CO2 < 200 CO2 > 200 Source: Ministry of Finance
Pick up

< 3.25 L.
- Single Cab 3% 5%
- Space Cab 5% 7%
- Double Cab 12% 15%
- PPV 25% 30%

Pick up

> 3.25 L.
- Single Cab

50%
- Space Cab
- Double Cab
- PPV
Remarks : * Gasoline engine 1300 CC.

Benzine engine 1500 CC.

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบอัตราภาษีรถยนต์แต่ละประเภทในปัจจุบันกับอัตราภาษีรถยนต์แบบใหม่ในปี 2559

ตารางภาษีตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2559

ภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ในปัจจุบัน
(ก่อน 1 มกราคม 2559)

ประเภท เครื่องยนต์
ปริมาณการปล่อย CO2 (กรัม/ กม.) ประเภท เครื่องยนต์ อัตราภาษี (%)

ต่�ากว่า 100 ต่�ากว่า 150 150-200 สูงกว่า 200
รถยนต์นั่ง

น้อยกว่า	2.0	ลิตร 30

รถยนต์นั่ง
<	3.0	ลิตร - 30% 35% 40% 2.0-2.5	ลิตร 35
>	3.0	ลิตร 50% น้อยกว่า	3.0	ลิตร 40

E85/CNG - 25% 30% 35% มากกว่า	3.0	ลิตร 50
50% กระบะดัดแปลง

PPV - 20
ไฮบริด

10% 20% 25% 30%
50% อีโคคาร์ - 17

อีโคคาร์*
1.3-1.5	ลิตร

14%
17%

ไฮบริด/	ไฟฟ้า - 10
อีโคคาร	์E85 12% E20 - -5

เครื่องยนต์ CO2 ต่�ากว่า 200 CO2 สูงกว่า 200 ที่มา	:	กระทรวงการคลัง
Pick up

<	3.25	ลิตร
- Single Cab 3% 5%
- Space Cab 5% 7%
- Double Cab 12% 15%
- PPV 25% 30%

Pick up

>	3.25	ลิตร
- Single Cab

50%
- Space Cab
- Double Cab
- PPV
หมายเหต	ุ:	* เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน	1300	ซีซี

เครื่องยนต์ดีเซล	1500	ซีซี
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาครัฐ

ภำครัฐมีควำมมุ ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมให้
อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยก้ำวไปข้ำงหน้ำตำม
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมยำนยนต์
โลกที่ เน ้นกำรรักษำสิ่งแวดล ้อมและควำม
ประหยัดพลงังำน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคหนัมำ
ใช้รถยนต์ขนำดเล็ก-กลำง มำกกว่ำรถขนำดใหญ่ 
และที่ส�ำคัญคือกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตและ
กำรใช้รถยนต์ท่ีมีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ 
เช่น กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ หรอืใช้พลงังำนทดแทน 
นอกจำกน้ีกำรจัดเก็บภำษขีองรฐัยงัมปีระสทิธภิำพ
มำกขึน้ เพรำะโครงสร้ำงภำษมีคีวำมซบัซ้อนน้อยลง

ผู้ผลิต

สนับสนุนให ้มีกำรผลิตรถยนต ์ ที่ ใช ้
พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยมำกยิ่ งขึ้น 
นอกจำกนั้นยังเป็นกำรช่วยผลักดันให้ผู ้ผลิต
รถยนต์ค่ำยต่ำงๆ น�ำเทคโนโลยเีครือ่งยนต์รุน่ใหม่
ท่ีมปีระสทิธภิำพสงูมำสูไ่ทย เพิม่ขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และผลักดันให้ไทยกลำยเป็น
ฐำนกำรผลิตรถยนต์น่ังหลักของโลกเช่นเดียว
กับรถกระบะประเภท 1 ตัน ที่ไทยครองแชมป์
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
และยกระดับมำตรฐำนของอุตสำหกรรมรถยนต์
ของไทย

ผู้บริโภค

กำรจัดเก็บภำษีรถยนต์ตำมปริมำณกำร
ปล่อย CO2 เป็นเครื่องมือในกำรน�ำนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยียำนยนต์ใหม่ๆ มำให้ผู้บริโภคมี
วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กำรประหยัด
น�้ำมัน ผู ้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อรถยนต์ท่ีมี
ประสิทธิภำพในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและ
ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดย
พจิำรณำจำกป้ำยแสดงข้อมลูรถยนต์ (Eco Sticker) 
ซึง่รถยนต์ทีป่ล่อย CO2 น้อยจะได้รบัสทิธปิระโยชน์
ทำงภำษีสูง รวมถึงควำมปลอดภัยที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย

สังคม

สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรจัดเก็บภำษี 
และเป็นส่วนหนึ่งที่ช ่วยกระตุ ้นให้ผู ้บริโภค
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น ลดปริมำณ
ก๊ำซเรอืนกระจกอันเป็นสำเหตุของภำวะโลกร้อน

Expected Results

Government

The government determines to promote 

Thai automotive industry and conform the 

moving forward of technology development in 

the world automotive industry that emphasizes 

on environmentally-friendly and fuel economy. 

The government also encourages consumer 

to drive small-medium car as well as production 

and driving new innovation vehicle such as 

Electric Vehicle or using alternative fuel. 

Additionally, the tax collection is more effective 

because of lessen complication. 

Manufacturer

This supports the production of vehicle 

which uses fuel, worthily, beingenvironmentally-

friendly and has more safety standard. This 

also drives those automotive manufacturers 

to bring their new technologies of engine with 

high efficiency to Thailand in order to enhance 

competitiveness and drive Thailand as the 

major automotive manufacturing base in the 

world as same as 1 ton pick-up truck. It generates 

the value added and increases Thai automotive 

industry standard, as well.

Consumer

This excise tax is the tool that brings 

innovation and new technology to consumer 

for having the better living such as fuel economy. 

Consumer is able to buy a vehicle with efficiency 

in fuel economy and reducing Greenhouse Gas 

by considering from Eco Sticker. The lesser 

of CO2 emission, the more privileges of tax are 

offered as well as the safety that consumer 

will receive as of safety standard. 

Society

It delivers fairness for collecting tax and 

encourages consumer to concern more in 

environment. It reduces amount of Greenhouse 

Gas that caused global warming, as well.
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