


●  Various Customized Chamber Size
●  For Desired Shaker and Slip Table Sizes
●  Designed for Rapid Temperature Change Rates
●  Mechanical Refrigeration Cooling Systems
●  High Performances

Battery Reliability Test
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ State-of-the-art climatic chamber
for combined vibration, temperature
and humidity enviromental testing. ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADT Systems (Asia Pacific) Co., Ltd
www.adtsystems-ap.com  •  admin.th@adtsystems-ap.com  •  +66 2508 1311

Accelerating the design process while reducing costs
is an objective battery manufacturers are obsessed with
and computer aided engineering (CAE) is part of the solution.

Simcenter Battery Solutions
Battery Modeling and Systems integration
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บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive 
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์ ตาม
กฎหมาย หากตองการ นำไปเผยแพรซ้ำ ไมวาจะ
เปนบางสวน หรือทั้งหมด ตองอางอิง และระบุ
แหลงท่ีมาในเอกสารเผยแพรของทานดวย ทั้งนี้ทาน
สามารถดาวนโหลด  Automotive Navigator 
Magazine ไดทางเว็บไซต www.thaiauto.or.th
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ใน ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 5 
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาเปิดท�าการเรียนการสอนในรูปแบบตามท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการก�าหนด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การคา้ ศนูย์แสดงสินคา้ต่างๆ สามารถขยายเวลา

การเปิดบริการจากเดิมได้ ซ่ึงประจวบเหมาะว่าภายในเดือนนี้ได้มีงานส�าคัญของวงการยานยนต์ คือ 
งานบางกอก อินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ 2020 หลังจากเล่ือนการจัดงานมาถึง 3 คร้ัง 
จากผลกระทบของโควิด-19 และแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวัง
เรื่องการใช้จ่าย แต่งานบางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งนี้ปิดฉากได้ค่อนข้างดี มีผู้เข้าชมงานกว่า 1 ล้านคน 
ขณะท่ียอดจองรถยนต์ 2.2 หมื่นคัน แบ่งเป็นรถยนต์ 18,381 คัน และรถจักรยานยนต์ 4,410 คัน 
ดันยอดขายรถในช่วงคร่ึงปีหลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน ด้วยความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย จะส่งผลให้แนวโน้มของตลาดรถยนต์ในประเทศมีทิศทางที่ดีข้ึน ช่วยกระตุ้นตลาด
รถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังได้

นิตยสาร Automotive Navigator ฉบับนี ้ท่านจะได้รับทราบเก่ียวกับบทวิเคราะห์ เร่ืองผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ จัดท�าโดยศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ของเราเอง ถือได้ว่าเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 
กับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทันต่อยุคสมัยฉบับแรกๆ ของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ยังมี
ความรู้เก่ียวกับการทดสอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานบนถนนสาธารณะ ความรู้เร่ืองยางรถยนต์ 
และการบ�ารุงรักษายางรถยนต์เบื้องต้น รวมถึงสาระความรู้ภายในเล่มท่ีมีให้ติดตามกันอีกมากมาย 
ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและผู้ใช้ยานยนต์ทุกท่าน

สวัสดีครับ

In the beginning of July, the easing of phase 5 restrictions for COVID-19 by the Thai 
government allows the opening of educational institute for full operation; according to 
regulations of Ministry of Education (MOE), and business, which includes department 

store, shopping center and exhibition center, for their regular business hours. Bangkok 
International Motor Show 2020 was also held in this month following 3 times of postponement 
due to pandemic of COVID-19. Although most of consumer were cautious of spending, 
Motor Show was succeeded with the result of over a million visitors. There were 22,000 
orders; 18,381 units for motor vehicle and 4,410 units for motorcycle, pushing the sale number 
during the 2nd half of the year. Owing to the strength of Thai automotive industry, the growth 
of local market will be increased which boosts automotive market for the rest of this year. 

This issue of Automotive Navigator Magazine presents you "The impacts of COVID-19 
pandemic on the automotive industry" review from our Next Generation Automotive Research 
Center. This is the first of the latest updated review of Thailand related to COVID-19 and 
automotive industry. There are also interesting articles; including, "Testing of electric 
motorcycles for the use on public roads use" and "The knowledge of automotive tire and basic 
maintenance" along with other informative materials which will be useful for you and car drivers. 

Enjoy and See you in the next issue! 

TALK
PRESIDENT
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เมื่อวันพุธท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูง 
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในไทย และขอทราบแนวทางในการแก้ไขเยียวยาปัญหาสถานการณ์
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยต่อไปได้ โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษก
กระทรวงอุตสาหกรรม นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู ้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

On June 24th, 2020 Mr.Suriya Jungrungreangkit, The Minister 

of Industry (MOI) together with Mr.Krichanont Iyapunya, Secretary 

to the Minister, Ministry of Industry, Ms.Suchada Thansub, Ministry 

Spokeswoman, Mr.Ittichai Yotsri, Deputy Director, Office of Industrial 

Economics (OIE) and Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand 

Automotive Institute (TAI) had a meeting with the executives of 

BMW Group Thailand to discuss about the automotive industry in 

Thailand and the directions of remediation the Covid-19 crisis in 

order to continue BMW’s operation in Thailand.

กระทรวงอุตฯ พร้อมช่วยยานยนต์ไทย

MOI IS READY TO SUPPORT THAI AUTO MAKERS
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เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ นายธนวัฒน์ คุ ้มสิน รองผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ พร้อม
คณะผูบ้รหิารสถาบนัยานยนต์ได้รบัเกยีรตจิาก นายปกิจพณน์ ประเสรฐิวชัร นายกสมาคม
การค้าผู้ผลิตและจ�าหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไทย และผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ 
ในการเข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ พร้อมรับฟังพันธกิจและแผนงานของสมาคมฯ 

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ พร้อมให้ค�าแนะน�าต่างๆ และช่วยส่งเสริมในการสร้าง
มาตรฐานอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเตรียมรับมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า
จากทางสมาคมฯ เพื่อน�าไปใช้ในหน่วยงานเป็นองค์กรน�าร่องที่ช่วยลดมลพิษ

On June 5th, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive 

Institute (TAI), Mr.Thanawat Koomsin, Executive Vice President and TAI management 

team have honorably received a warm welcome by Mr.Prakitpon Praseatwatchara, 

President of Trade Association of Thai Manufacturer and Distributor of Electric 

Motorcycles (Tat-Em) and the executives for a Tat-Em visit with a presentation 

of its mission and plans.

TAI is ready to give advice and help creating the standardization of the electric 

motorcycle industry and get ready for an electric motorcycle delivery from Tat-Em 

to be used internally as an organization supporting the pollution reduction.

สยย. ร่วมผลักดันจักรยานยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษ

TAI ENCOURAGES THE ELECTRIC 
MOTORCYCLES FOR POLLUTION 
REDUCTION
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เม่ือพฤหัสบดีวันที่ 18 มิถุนายน 2563 - นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ และ นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุล ผู้ว่าการสถาบัน
การบินพลเรือน และ นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช (Chief, Office of 
Aeronautical and Space Training Center U - Tapao) ให้เกยีรติเข้าร่วม
ประชมุ เพ่ือสร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการพฒันาอุตสาหกรรมอากาศยาน 
และพัฒนายกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน พร้อมด้วยการหารือเก่ียวกับ
การประสานงานเพ่ือเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
อากาศยาน ร่วมกันภายใต้ “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการสูอุ่ตสาหกรรม
ผลติช้ินส่วนอากาศยาน” ณ สถาบนัยานยนต์ ส�านกังานกล้วยน�า้ไท กรุงเทพ

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ ได้ด�าเนินโครงการฯ เพื่อการเพิ่มโอกาสและ
ความสามารถในการผลักดันและเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอากาศยาน 
และเพิ่มจ�านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
โดยได้ร่วมมอืพฒันาร่วมกบั GISTDA และสมาคมอตุสาหกรรมอากาศยานไทย 
ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ สถานประกอบการในการเข้าสู่อุตสาหกรรม
อากาศยาน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมอากาศยาน เพือ่สร้างอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย
ให้เติบโตและแข็งแกร่งในอนาคต

รายละเอียดโครงการ: 
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4709 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ
คุณอุเทสก์ ด้วงบุตรศรี แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
โทรศัพท์: 02-712-2414 ต่อ 6509
อีเมล: uted@thaiauto.or.th

On June 18th, 2020 - Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand 

Automotive Institute (TAI) and Mr.Thanawat Koomsin, Executive 

Vice President gave a warm welcome to Rear Admiral Piya Atmungkun, 

RTN, President of Civil Aviation Training Center, Thailand (CATC) 

and Mr. Yossanun Korsakulpanich, Chief, Office of Aeronautical and 

Space Training Center U-Tapao to participate a meeting for cooperative 

networking in the aerospace industry development and capability 

expansion of automotive entrepreneurs into aerospace industry and 

also discuss the coordination for visit establishments in the 

aerospace industry under the project "Upgrade Entrepreneurs to the 

Aerospace Parts Industry".

TAI has implemented the project to increase opportunities 

and capabilities in driving, increasing values and the number of 

entrepreneurs in the aerospace parts manufacturing industry in 

collaboration with Geo-Informatics and Space Technology Development 

Agency (GISTDA) and Thai Aerospace Manufacturing Industries 

Association (TAMIA) by providing advices and guidelines to 

establishments entering the aerospace industry including the 

dissemination of relevant information and knowledge in order to build 

future growth and strength of Thailand's aerospace industry.

Project details:

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4709 

สถาบันยานยนต์ และ สถาบันการบินพลเรือน เตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน

TAI & CATC DISCUSSED FOR COOPERATIVE NETWORKING 
IN THE AEROSPACE INDUSTRY DEVELOPMENT
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วนัพฤหสับดทีี ่2 กรกฎาคม 2563 นายธนวฒัน์ คุม้สนิ รองผูอ้�านวยการ
สถาบนัยานยนต์ เข้ารบัมอบโล่ในฐานะทีส่ถาบันยานยนต์ ท�าคุณประโยชน์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงถึงการให้ความส�าคัญ
ในการยกย่องคุณงามความดี ของบุคคลและหน่วยงานที่ท�าคุณประโยชน์
ให้กบัสงัคม จาก นายเทวญั ลปิตพลัลภ รัฐมนตรีประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี 
ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในพิธีเปิดงาน “วันสถาปนา
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๕๖๓” จัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ณ ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

On July 2nd, 2020 Mr.Tewan Liptapallop, the Minister of the 

Office of the Prime Minister and as Chair of the Consumer Protection 

Board were presided over the event "The Establishment Date of the 

Office of the Consumer Protection Board 2020" gave a plaque of 

appreciation to Mr.Thanawat Koomsin, Executive Vice President of 

Thailand Automotive Institute (TAI) for doing a benefit of consumer 

protection to honor the individual virtue and the social entities which 

the event was held at The Office of the Consumer Protection Board, 

Ratthaprasasanabhakti Building, The Government Complex, Chaeng 

Watthana Road, Bangkok.

สยย. เข้ารับโล่ท�าคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

TAI RECEIVED AN APPRECIATION PLAQUE
FOR CONSUMER PROTECTION
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เม่ือวันพุธที ่8 กรกฎาคม 2563 
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย 
ผูจ้ดังาน อนิเตอร์แมค 2020 ร่วมกบั 
สถาบันยานยนต์ และ สมาคมผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จัดงานเสวนา
ออนไลน์ Tech Talk@ INTERMACH#2 
โดย นายพิสิ ฐ  รั งสฤษฎ ์ วุ ฒิกุ ล 
ผู้อ�านวยการสถาบันสถาบันยานยนต์ 
และนาย สมพล ธนาด�ารงค์ศักดิ์ 
นายกสมาคมผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทย 
ในหัวข้อ "ความท้าทายกับการรับมือ
วิกฤตเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตช้ินส่วนและยานยนต์ไทย" โควิดกระทบตลาดชะงัก รัฐ-เอกชน
ปรับตัวผนึกก�าลังฟื้นฟูตลาด 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ท�าให้อุตสาหกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ ท่องเท่ียว หยุดชะงัก มีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้
เทคโนโลยีท่ีเคยคาดการณ์กันว่าจะมาเร็วก็อาจจะล่าช้าและมีอุปสรรค
ไปบ้าง ยกตัวอย่าง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ชะงักไป "ถ้าไม่มีอุปสรรคหรือ
วกิฤตทีเ่กดิขึน้ แนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์นัน้จะไปอย่างรวดเรว็ 
โดยจะไปสู่ยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV) 
หรืออาจจะเป็น Connected vehicle หรือ Shared Mobility ทั้งนี้เพราะ
ผู้คนให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น" จากวิกฤตินี้ถ้ามองอีกด้านอาจ
จะท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ควบคู่กันไปนั่นคือ การคิดค้นที่ค�านึงถึงเรื่อง
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อาทิ ผลิตชิ้นส่วนที่ปลอดเชื้อ ฆ่าเชื้อ 
อย่างเครื่องกรองอากาศที่ป้องกันไวรัสได้ ซึ่งน่าจะมีผู้ประกอบการบางราย
ที่เริ่มผลิตชิ้นส่วนในลักษณะนี้ขึ้นมาแล้ว 

On July 8th, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of 

Thailand Automotive Institute (TAI) and Mr.Sompol Tanadumrongsak, 

President of the Thai Auto-Parts Manufacturers Association 

(TAPMA) had an online talk on “Challenges in response to the 

economic crisis in Thai automotive and parts manufacturing 

industry" at Tech Talk@INTERMACH#2 which has been organized 

by Informa Markets.

Mr.Pisit said the COVID-19 pandemic has caused significant 

disruptions on automotive and tourism industries, the lockdown has 

affected the delay of emerging technologies such as the disruptive 

electric vehicle market. If the crisis is not occurred, the trend of 

automotive technology development will transform rapidly to 

environmental-friendly electric vehicles (xEVs), connected vehicles 

or shared mobility because the consumers pay more attention to the 

environment. On the other hand, this crisis may lead to new 

innovations at the same time such as inventions concerning health 

& safety e.g. producing sterile air filters to prevent viruses which 

some operators may have already started.

อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยกบัการรับมอืวกิฤตเศรษฐกจิ
สถาบันยานยนต์ และ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยเสวนาเรื่อง

"ความท้าทายกับการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ ไทย"

THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY IN RESPONSE TO 
ECONOMIC CRISIS 
TAI & TAPMA'S TALK ON 
"CHALLENGES IN RESPONSE 
TO ECONOMIC CRISIS IN 
THAI AUTOMOTIVE AND 
PARTS MANUFACTURING 
INDUSTRY"
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คุณพิสิฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยในปีนี้ คาดว่าจะผลิตรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 1,400,000 คัน ลดลง 29% โดย
แบ่งเป็นตลาดส่งออก 700,000 คัน และตลาดในประเทศ 700,000 คัน 
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้น
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เม่ือเทียบกับเหตุการณ์สึนามิ ความไม่สงบ
ทางการเมือง น�้าท่วมใหญ่ ซึ่งท้ัง 3 เหตุการณ์นี้กระทบเฉพาะตลาด
ในประเทศ ส�าหรับขณะที่ไวรัสโควิด -19 นั้นกระทบไปทั่วโลก 

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเริ่มฟื้น-เล็งเพิ่มช่องทางออนไลน์
ขยายตลาดโลก

นายสมพล ธนาด�ารงค์ศกัดิ ์นายกสมาคมผู้ผลติช้ินส่วนยานยนต์ไทย  
เปิดเผยว่าด้านสถานการณ์ของผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทย เดมิไตรมาสแรก
การส่งออกยังบวกตัวเลขมีอัตราการเติบโต แต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม 
ยอดตกลงเพราะโรงงานรถยนต์หยดุผลติชัว่คราว หลายประเทศมกีารล็อกดาวน์ 
ในเดือนมิถุนายน สถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น ตลาดต่างประเทศ อาทิ 
ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา เริม่มคี�าสัง่ซือ้สนิค้าเข้ามา คาดว่าปลายไตรมาสสอง
สถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้น และไตรมาสสุดท้ายของปีจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนแนวโน้มของการฟ้ืนตวัหลงัจากนี้จ่ะเป็น L-SHAPE หลายประเทศ
ตอนนีเ้ริม่เป็นห่วงเศรษฐกิจท�าให้ผ่อนคลายลอ็กดาวน์ เริม่ส่งออก เปิดประเทศ 
ส่งผลให้การน�าเข้า-ส่งออกมีการเติบโต เพราะหากปิดประเทศยาวนานกว่านี้
อาจจะกระทบกับภาวะเศรษฐกิจจนพังและจะส่งเป็นแบบโดมิโนเอฟเฟกต์  

ในวนันีม้าตรการของรัฐเริม่คลายลอ็กดาวน์ ท�าให้ผู้ผลิตเริม่มองเหน็
แสงสว่าง ยอดค�าสัง่ซ้ือต่างๆเร่ิมกลบัเข้ามาแล้ว 50 - 80 % คาดว่าในเดอืน
สงิหาคม ดมีานด์ต่างๆจะเริม่กลบัมาปกต ิ ส�าหรบัประเทศไทยท่ีมกีารจดังาน
มอเตอร์โชว์ ครั้งแรกของปี ก็จะยิ่งช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์
เดินหน้าเพราะไม่ใช่ความส�าเร็จในการซื้อหน้างานเท่านั้น แต่ความส�าเร็จ
ในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนก็จะเติบโตตามไปด้วยซ่ึงในปัจจุบันช้ินส่วนของ

บริษัทท่ีผลิตเพ่ือป้อนโตโยต้าตอนนี้เร่ิมกลับมาผลิตกันตามปกติแล้วเพราะ
มีรถรุ่นใหม่เปิดตัวสู่ตลาด"เป็นต้น

คุณสมพล กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากวิกฤตทีเ่กิดขึน้ในคร้ังนี ้สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุ 
ถือเป็นหวัใจหลักของการบรหิารธรุกิจ คือ การรกัษาสภาพคล่องของกระแส
เงนิสด เพราะส่ิงท่ีเกิดขึน้ในช่วงทีผ่่านมาคือ ส่งออกไม่ได้ การเวร์ิค แอท โฮม 
การล็อกดาวน์ โดยประเมินว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องมีสภาพคล่อง 3 - 6 เดือน 
หากอยู่ในระดับนี้จะอยู่รอดปลอดภัย แต่ในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ผลิต
ในประเทศไทยจะเป็นเอสเอ็มอี ที่สามารถรักษาระดับได้เพียง 3 เดือน 
หากไม่มีเงินอัดฉีดเข้าไปก็จะล้มหายตายจาก อย่างไรก็ตามการท่ีรัฐบาล
สนบัสนนุมาตรการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่หรอืซอร์ฟโลน โดยเฉพาะกบัผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี ที่วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ถือเป็นมาตรการที่ดีช่วยต่อ
ลมหายใจของผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ทางสมาคมฯ เริ่มศึกษา
แพลทฟอร์มออนไลน์ เพ่ือการติดต่อกับตลาดต่างประเทศ ซึง่ช่องทางออนไลน์นี้
เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งสมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก  
สถาบันยานยนต์และบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง อีกด้วย 

He added that Thai automotive industry this year expected to 

produce a total of 1.4 million vehicles, dropped 29% which divided 

into 700,000 units for exports and 700,000 units for domestic mar-

ket which the number reflects the serious consequences of the 

COVID-19 outbreak comparing to the tsunami, political crisis, great 

floods which affected only the domestic market while the COVID-19 

outbreak has affected globally.

Thai auto parts start recovering/targeting to 
increase the digital platform for global market

Mr.Sompol Tanadumrongsak, President of TAPMA revealed 

that the situation of Thai auto-parts manufacturers in the first quarter 

still had positive growth rate while during April-May the number 

dropped due to the lockdown measures in several countries and 

automakers temporarily shut down their plants. In June the situation 

started recovering, the international markets such as the orders from 

Middle East and Africa and expected to recover at the end of the 

second quarter and will get back on track in the last quarter of the year.

The trend after the recovery will be L-SHAPE. As a concern on 

devastating economic impact from prolonging border closures could 

cause a domino effect, many countries start easing the lockdown and 

reopening borders which have risen the volume of imports and exports.

At present, the government starts easing the lockdown 

measures helping auto parts manufacturers start seeing the light. 

The sale volume is getting increased 50-80% and expecting to get 

back on track in August. For the first time this year, the Motor Show 

2020 could also help pushing forward the automotive industry, not 

only increasing car sales at the event but also auto parts sales as 

well. Currently, the component parts suppliers for Toyota's new 

model are back in production to normal.

He added that the key of business management during this 

crisis is to secure liquidity and cash flow due to the lockdown measures, 

work from home policy and the export has been curbed, the auto 

parts manufacturers must have liquidity for 3-6 months for business 

survives. But most of auto parts manufacturers in Thailand are SMEs with 

ability to maintain their liquidity for only 3 months and face challenges 

closing down their business if the government has no financial assistance 

measures. However, the government provide supports for low-interest 

loans or soft loans measures, especially to support liquidity for SMEs 

with a credit line not exceeding 20 million baht. In addition, TAPMA has 

cooperated with the Department of Export Promotion (DEP), Thailand 

Automotive Institute (TAI) and many private sectors to study the 

online platform for global markets leading to exponential growth.
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เมื่อวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์  นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ�านวยการ
สถาบนัยานยนต์ พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบนัยานยนต์ ได้รับเกยีรตจิาก 
Mr. Jason Shang ประธานบริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด และ Mr. Akira Teranishi รองประธานบริษัทฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์นั่งของบริษัทฯ 
ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  

โดยการเยี่ยมชมครั้งน้ี  พบว่าโรงงานมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและมีการลงทุนเพื่อให้เกิดการสร้างงานและ
สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ มีการพัฒนาต่อยอดในการ
ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเกินกว่า 40%  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับๆ 
รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นสาระส�าคัญตามประกาศของส�านักงาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม คอื การประกอบตวัตวัถงัและพ่นสตีวัถงัทีเ่ป็นไปตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 (Free Zone)

อนึง่ บริษทัฯ เริม่มกีารผลติในประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมีนาคม 2562 
โดยมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีกระบวนการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ได้น�าหุ่นยนต์ประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
กระบวนการประกอบรถยนต์หลายขัน้ตอน  เพ่ือให้บรรลคุณุภาพทีเ่หนอืกว่า 
และปราศจากข้อบกพร่อง   ในส่วนของการท�าสีนั้น ก็ใช้ระบบอัตโนมัติ
มาช่วยในการผลิต รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
ทักษะการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาสู่วิศวกรชาวไทยด้วย  โดยขั้นตอน
การควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นช่วยให้มั่นใจได้ว่า รถทุกคันที่ผลิตในโรงงาน
แห่งนี้มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการขับขี่  รุ่นรถยนต์ที่ผลิต
จากโรงงานแห่งนี้อาทิ รุ่น Forester ซึ่งมีจุดเด่นในการน�าเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยมาช่วยในการขับขี่ 

สถาบันยานยนต์ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยและใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในการส่งออกไปหลายประเทศ
ในอาเซยีน  รวมถงึมแีผนในการใช้ชิน้ส่วนในประเทศไทยมากขึน้ ท้ายทีสุ่ดแล้ว 
บริษัทฯ ก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มี

ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสถาบันฯ ยินดีร่วมมือกับทุกบริษัท
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สถาบันยานยนต์คาดว่าไทย
ยังคงเป็นผู้น�าของอาเซียนในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

On July 22nd, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of 

Thailand Automotive Institute (TAI), Mr.Thanawat Koomsin, Executive 

Vice President and TAI management have honorably received a 

warm welcome by Mr.Jason Shang, President of Tan Chong Subaru 

Automotive (Thailand) Ltd. (TCSAT), Mr.Akira Teranishi, Vice President 

and TCSAT management for TCSAT’s plant visit at Latkrabang 

Industrial Estate.

The purpose of this visit is to learn the TCSAT's commitment to 

Thai automotive industry development and its investment to create 

jobs and value added in Thailand by using more than 40% of domestic 

parts and trend towards an increase gradually including the significant 

production processes as the Office of Industrial Economics (OIE)'s 

announcement for the body assembling and painting in accordance 

with Customs Department Announcement No. 144/2560 (Free Zone).

TCSAT started production in Thailand since March 2019 with 

the product control to meet the standards and develop efficient 

production process by using high-efficiency robots in a multi-assembly 

process to achieve superior quality without defects including using 

automation for painting process. 

Moreover, TCSAT shares knowledge transfer of technology 

and production skills from Japanese experts to Thai engineers as 

well. With the stringent quality control procedures to ensure all cars 

produced in this plant are safe and build confidence in driving.  The 

car models which have been produced in this plant such as Subaru 

Forester which the feature with preventative safety technology to 

help with driving.

TAI would like to praise the TCSAT's commitment by investing 

and using Thailand as a production base for exporting to many 

countries in ASEAN as well as having plans to increase more use of 

domestic parts.  Finally, TCSAT will be one mechanism to develop 

Thai automotive industry for competitive advantage. And TAI is willing 

to cooperate with all companies for Thai automotive industry development 

in order to maintain Thailand as an ASEAN leader in the automotive 

industry.

สยย. เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซูบารุ ประเทศไทย 

TAI VISITED SUBARU
THAILAND'S PLANT
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นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ประธาน
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร ระดมสมองเพือ่ปรบัแผนยทุธศาสตร์สถาบนัยานยนต์ 
ระยะ 5 ปี (2564-2568) น�าคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันยานยนต์ 
เข้าร่วมการอบรม โดยวิทยากรพิเศษ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวางกลยทุธ์และพฒันาองค์กรด้วยการใช้หลักของ Coaching/Facilitating/
Mentor ในหัวข้อ Modern Management วัตถุประสงค์เพื่อ ระดมสมอง 
ทบทวน วิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน เพื่อปรับภารกิจของ
สถาบนัยานยนต์ให้สอดรบักบัสถานการณ์ผลกระทบ COVID-19 และประเดน็
การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ตลอดจนสังคม สิ่งแวดล้อม 
ณ สถาบันยานยนต์ ส�านกังานกล้วยน�า้ไท เม่ือวนัที ่23 - 24 กรกฎาคม 2563 
และในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

พร้อมกนันี ้สถาบันยานยนต์ยงัได้รบัเกยีรตจิาก คณะกรรมการสถาบนัฯ 
เข้าร่วมแบ่งปันความคดิเหน็และประสบการณ์ เพือ่เป็นแนวทางน�าไปประยกุต์
ใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์สถาบันยานยนต์ในครั้งนี้ อาทิ คุณรัชดา 
อิสระเสนารักษ์ คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ คุณอดิศักดิ์ 
โรหติะศุน คณุถาวร ชลษัเฐยีร คณุองอาจ พงศ์กิจวรสนิ คณุพนิยั ศิรนิคร ผูแ้ทน
จากกรมการขนส่งทางบก และผู้แทนจากส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผู ้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ได้มีส่วนร่วมในการน�าเสนอ
ความคดิเหน็ เปิดมมุมองใหม่ด้วยหลกัการทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจากวทิยากร 
ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อก�าหนดแนวทางของร่างแผน
ยทุธศาสตร์สถาบันยานยนต์ ระยะ 5 ปี และร่างเป้าหมายในอนาคตร่วมกนั 
โดยแผนกยุทธศาสตร์องค์กร ได้รวบรวมและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันยานยนต์ และผู้บริหาร ในล�าดับถัดไป

On July 23 - 24, 2020 and August 4, 2020 Thailand Automotive 

Institute (TAI) had a 5 year strategic planning workshop (2021-2025) 

at Kluaynamtai office, Bangkok.

Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of TAI, the management and 

staffs attended the workshop with a special speaker, Dr.Woraphat 

Phucharoen who is expert in strategic planning and organizational 

development using coaching, facilitating and mentoring in topic 

"Modern Management" to brainstorm and review TAI vision and future 

goals to adjust TAI missions to the impact of COVID-19 pandemic, 

disruptive technology and industry including socio-environment.

At this workshop, TAI was honored by TAI Board of Directors 

to share opinions and experiences to be applied in adjusting TAI strategic 

planning such as Mrs.Rachada Isarasenarak, Mr.Siriruj Chulakaratana, 

Mr.Khemadhat Sukonhasingha, Mr.Adisak Rohitasune, Mr.Thavorn 

Chalassathien, Mr.Ong-Arj Pongkijworasin, Mr.Pinai Sirinakorn, 

representative from the Department of Land Transport (DLT) and 

representative from the Office of Industrial Economics (OIE) as well.

All participants in this seminar also shared their opinions with 

new perspectives for a 5 year strategic planning and future goals 

which will be presented to the next TAI Board of Directors meeting.

TAI'S 5 YEAR STRATEGIC 
PLANNING WORKSHOP
สยย. ระดมความคิดเห็น จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
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นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ น�าคณะ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ จ�านวน 10 บริษัท และผู้บริหาร
สถาบันยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถ
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู ่อุตสาหกรรมอากาศยาน 
ณ ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูศิาสตร์สนเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ GISTDA โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ อดีต
ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “โควิด-19 กับ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอากาศยานไทย” พร้อมน�าคณะเยี่ยมชมในส่วน
การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีด้าน Aerospace ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยม
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศของประเทศไทย และห้องทดสอบ
ที่ได้รับรองมาตรฐาน AS 9100

และในช่วงบ่ายวนัเดยีวกนั ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้น�าคณะ
เข้าเยีย่มชมและรับฟังการบรรยายของ บริษัท ซเีนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) 
จ้ากดั โดยได้รบัเกยีรตจิาก Mr. Simon Shale ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ในการต้อนรับและบรรยาย

แนะน�าบรษิทั พร้อมแนะน�าและแลกเปล่ียนแนวทางในการก้าวสู่อตุสาหกรรม
อากาศยานแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป เม่ือวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2563

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive 

Institute (TAI), took a group of 10 automotive operators and TAI 

management to visit Geo-Informatics and Space Technology 

Development Agency (Public Organization) or GISTDA under the 

project of competency enhancement of operator in automotive 

industry for moving torwards aircraft industry. In this regard, RAdm. 

Piya Atmungkun, former President of Civil Aviation Training Center 

(CATC), gave a keynote address in the topic of “COVID-19 and 

impact on Thai aircraft industry” and leaded the group to visit 

Aerospace Research and Technology Development Section with 

the objective of observing space technology and geographic 

information system of Thailand and accredited AS 9100 testing lab. 

In the afternoon, Mr. Pisit leaded the group to visit a site and 

attend a lecture from Senior Aerospace Thailand. Mr. Simon Shale, 

CEO of Senior Aerospace Thailand, gave a warm welcome and 

introduced the company along with shared model for moving 

towards aircraft industry on July 29th, 2020.

TAI TOOK OPERATORS TO 
VISIT GISTDA AND SENIOR 
AEROSPACE THAILAND
สยย. น�าผู้ประกอบการดูงานอากาศยาน GISTDA 
และ ซีเนียร์ แอโรสเปซ
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เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2563 ณ โรงแรมปทมุวนัปริน้เซส  สถาบันยานยนต์ 
ได้จัดงานสัมมนา “โครงการค่าใช้จ่ายพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า” 
ซึ่งสถาบันยานยนต์ ได้รับมอบหมายจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ด�าเนินการจัดท�าร่าง
มาตรฐานตุ ๊กตุ ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีผู ้ร ่วมงานสัมมนาฯ 
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ อาทิ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนอื และตวัแทนจากภาคเอกชน รวมถงึ
บริษัทผู้ผลิตและน�าเข้ารถยนต์กว่า 20 หน่วยงาน ในการณ์นี้ได้รับเกียรติ
จาก นายพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒิุกุล ผู้อ�านวยการ สถาบนัยานยนต์ ประธานการ
จดังานสมัมนา พร้อมทัง้บรรยายพิเศษ เรือ่ง “ทศิทางอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
และนโยบายส่งเสริมของประเทศ” ซึ่งเป็นนโยบายและมาตรการส่งเสริม
ให้เกิดการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอย่างยัง่ยืน

On August 7th, 2020 Thailand Automotive Institute (TAI) has 

organized a seminar "Expense for the electric vehicle standard 

development project" at Pathumwan Princess Hotel which TAI has been 

assigned by the Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of 

Industry to prepare the draft electric tuk-tuk standard in Thailand. The 

participants from the government sector such as the Thai Industrial 

Standards Institute (TISI), The Office of the Consumer Protection 

Board (OCPB), Electrical and Electronics Institute (EEI), King Mongkut's 

University of Technology North Bangkok (KMUTNB) and representatives 

from the private sector including over 20 automotive manufacturers 

and importers. Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of TAI was a 

chairman of this seminar and accordingly a special lecture on "Direction 

of Electric Vehicle Industry and National Promotion Policy" to promote 

a sustainable development of the electric vehicle industry.

TAI ORGANIZED A SEMINAR 
"EXPENSE FOR THE ELECTRIC 
VEHICLE STANDARD
DEVELOPMENT PROJECT"
สยย. จัดสัมมนาโครงการค่าใช้จ่ายพัฒนา
มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า
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ทั้งนี้ นายตรีพล บุณยะมาน (กรรมการและเลขานุการคณะผู้จัดท�า
ร่างมาตรฐานสามล้อทีข่บัเคล่ือนด้วยไฟฟ้า) ผู้อ�านวยการศนูย์ทดสอบ วิจยั
และพัฒนาสถาบันยานยนต์ และ นายวรธน สขุสมบรูณ์ ผู้ช�านาญการพิเศษ 
แผนกทดสอบตามมาตรฐาน สถาบนัยานยนต์ ชีแ้จงเพิม่เตมิถงึรายละเอียดว่า 
สถาบันยานยนต์ โดยคณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐานสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ “รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” ซี่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ท่ีครอบคลุมทัง้ ผู้ผลติ ผู้ใช้ และนกัวชิาการ พร้อมบรรยายหวัข้อ 
“ข้อก�าหนดด้านเทคนิคและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้า” 
ซึ่งเป็นการศึกษาข้อก�าหนดด้านเทคนิคและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบจัดท�าร่างมาตรฐาน รวมถึงเปรียบเทียบวิธีการทดสอบคุณลักษณะ
ด้านต่างๆ รวมไปถึงนิยามของประเภทรถยนต์สามล้อโดยมาตรฐานและ
กฎระเบียบหลกัทีน่�ามาใช้พจิารณาประกอบด้วย ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
EU Directive UN Regulations และมาตรฐาน ISO/IEC ให้ครอบคลุมด้าน
ความปลอดภัย สมรรถนะ อัตราการสิ้นเปลือง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ คงเจริญ (ประธานคณะ
ผู้จัดท�าร่างมาตรฐานสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) ส�านักงาน
มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายเรือ่ง 
“การพจิารณาจัดท�าร่างมาตรฐานรถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้าและการทดสอบ” น�าเสนอ
รายละเอียดของร่างมาตรฐาน และวิธีการทดสอบและเกณฑ์ก�าหนด
ค่ามาตรฐานในด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า และสมรรถนะในการใช้งานของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ จะด�าเนินการน�าเสนอร่างมาตรฐานสามล้อที่
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต่อส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นมาตรฐานทัว่ไป และเผยแพร่
เพ่ือท�าความเข้าใจแก่ผูป้ระกอบการ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและผู้ทีส่นใจต่อไป 
โดยผูท่ี้สนใจสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิด้านมาตรฐานและการทดสอบ
ได้ท่ี โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 134 - 135 หรือ อเีมล tsa@thaiauto.or.th

Mr.Threepol Boonyamarn (Director and Secretary of the draft 

electric tuk-tuk standard), Vice President of TAI Testing, Research and 

Development Center and Mr.Worathon Suksomboon, Senior Specialist, 

Regulation Testing division clarified that TAI is the drafting team of electric 

tuk tuk standard which includes experts in various fields covering 

manufacturers, target market and academics with the lecture on 

"Technical requirements and relevant regulations for electric vehicles" 

which is a study to compile a draft standard including comparison of 

other testing methods and the definition of the tricycle types with 

main standards and regulations to be taken into account which are 

the Announcement of the Department of Land Transport, EU Directive 

UN Regulations and ISO/IEC standards covering safety, performance, 

consumption rate and environmental friendliness.

It was also honored by Mr.Putthipong Kongcharoen (Chairperson 

of the draft electric tuk-tuk standard), Thai Industrial Standards Institute 

(TISI), Ministry of Industry to lecture on "Considering the drafting 

electric tuk-tuk standards and testing" to present the details of the draft 

standard, test methods and the benchmarks for safety, efficiency, 

power consumption rates and electric tuk tuk performance etc.

TAI will submit the draft electric tuk-tuk standard to TISI to 

consider as a general standard and disseminate to entrepreneurs 

and related agencies. Any interested can require additional information 

on standards and testing by contacting us at 02-324 - 0710 

ext. 134 - 135 or email tsa@thaiauto.or.th.
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นายพิสฐิ รงัสฤษฎ์วฒิุกลุ ผู้อ�านวยการสถาบนัยานยนต์ ได้ด�าเนินการ
จัดสมัมนาเรือ่ง “ทศิทางการพฒันาบคุลากรยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรบัอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น ตามวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวเน่ืองให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือรองรับการยกระดบัศกัยภาพในการผลติและการแข่งขนั
ด้านการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก 
นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู ้อ�านวยการกองนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 1 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการสมัมนา ณ โรงแรมเบอร์เคลย์ี กรงุเทพ 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ในปี 2563 สถาบันยานยนต์ได้น�าร่องด้านการพัฒนาบุคลากรและ 
เปิดหลักสูตรด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแล้วจ�านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า 2. หลักสูตร

ระบบขับเคล่ือนส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 3. หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่ 
4. หลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อ
โครงข่ายไฟฟ้า 5. หลักสูตรโลหะน�้าหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต เป็นต้น 
รวมถึงการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (In-house 
Training และ Public Training) 

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, Thailand Automotive 

Institute (TAI), organized a seminar in the topic of “Direction of 

Human Resource Development in Electric Vehicle (EV) Industry for 

Thai Automotive Industry” under a project of human resource 

development in automotive and auto parts industry for supporting 

EV production with the objective of developing human resource in 

automotive and auto parts industry and other related industries to 

have knowledge, competency and skill in EV industry. This was to 

enhance capability in production and competitiveness of EV 

industry in the future. In this regard, Mrs. Penwipa Trisiripanit, 

Director , Division of Sectoral Industrial Policy 1, the Office of 

Industrial Economics (OIE), Ministry of Industry (MOI), presided over 

the event and delivered opening remark at the Berkeley Hotel 

Pratunam on August 14th, 2020.

In 2020, TAI navigates human resource development and 

launches 5 new EV technology courses which are 1. EV and Dynamics 

2. Drive System for EV 3. Battery Management System 4. EV Charging 

Station and Impact on Power Grid and 5. Light Weight Metals and 

Composite Materials for Next General Car as well as provides other 

EV related courses in both In-house and Public trainings.

DIRECTION OF HUMAN
RESOURCE DEVELOPMENT 
IN EV INDUSTRY FOR THAI 
AUTOMOTIVE INDUSTRY
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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ท้ังน้ี ในส่วนของการบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ 
จากศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ต่อการเปลีย่นแปลงสูย่านยนต์ไฟฟ้า” กล่าวถงึ ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า 
รถยนต์ไฮบรดิ ระบบรถยนต์ไฮบริด แนวโน้มการออกแบบออกแบบยานยนต์
ในยุคหน้า แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์

รศ.ดร.ยุทธนา ข�าสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“องค์ประกอบที่จ�าเป็นส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” กล่าวว่า 
ความต้องการลดการปล่อยไอเสียท่ีเกิดขึ้นของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
สันดาบ เพื่อปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิง ค่ายผลิตรถยนต์ต่างๆ จึงได้
เร่งพัฒนา ผลิต ตลอดรวมทั้งจ�าหน่าย "ยานยนต์ไฟฟ้า" ไม่ว่าจะเป็น 
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เฉพาะแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า 
ที่ผสมแหล่งพลังงานระหว่างแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์สันดาบ ออกสู่สังคม
ในวงกว้างมากย่ิงขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนของประชาคมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศกึษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม 
จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน สร้าง พัฒนา วิจัย และเผยแพร่
องค์ความรู้ เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันด้านยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย
ให้บรรลเุป้าหมายทางด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อาท ิเช่น เทคโนโลยี
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ ระบบจัดการแบตเตอรี่ 
และระบบขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้า ตลอดจนระบบถ่ายก�าลงัไปยังล้อรถ เป็นต้น 
จงึเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีจะต้องสร้างบคุลากรทางด้านนี ้เพือ่ให้ตอบสนอง
การแข่งขันของประเทศได้ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกฝ่ายที่จะต้องระดับ
ขีดความสามารถร่วมมือกันสรรสร้างงานออกมาต่อไป

โครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดท�าหลักสูตรและเป็น
วิทยากรพิเศษ เพื่อเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ ส�าหรับกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรจากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2563

และ รศ.ดร. กฤษณ์ชนม์ ภมูกิติตพิชิญ์ อาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วม
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการติดตั้งสถานีชาร์ทในระบบกริต” 
กล่าวว่า การติดตัง้สถานีประจุเพือ่รองรับยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย
ต้องอาศัยหลายหน่วยงานช่วยกันผลักดันและออกกฎระเบียบ เพ่ือรองรับ
ท้ังภาครัฐและเอกชน สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า มีหลายขนาดและชนิด
ตามลักษณะยานยนต์ไฟฟ้าที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น สถานีประจุแบบปกติ
เหมาะส�าหรับการประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่จอดในบ้านพักอาศัยหรือ
ตามสถานท่ีจอดรถตามจุดต่างๆ ที่จอดยานยนต์ไฟฟ้าไว้ในเวลานาน 
ส่วนสถานีประจุแบบเร็วเหมาะส�าหรับการติดตั้งสถานีตามเส้นทางหลวง
หรือแหล่งชุมชนที่เป็นทางผ่านในการเดินทาง ซึ่งสามารถรองรับยานยนต์
ไฟฟ้าได้หลายชนิด การติดตั้งสถานีไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าสาธารณะจ�าเป็น
ต้องทราบต�าแหน่งการติดตั้ง ข้อก�าหนดและมาตราฐานการติดตั้ง เช่น 
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบกริด ผลกระทบต่อคุณภาพระบบไฟฟ้า 
ผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยหน่วยงานภาครัฐต้องให้
ความรู ้แก่สถานประกอบการเพื่อให้ทราบกฎระเบียบที่ส�าคัญเหล่านี้
ในภาพรวม อีกประเด็นคือศูนย์ทดสอบและศูนย์บ�ารุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า
ก็มีความจ�าเป็นในอนาคตเช่นเดียวกัน

Asst.Prof.Dr. Nuksit Noomwongs from Smart Mobility Research 

Center, Chulalongkorn University, gave a lecture on the topic of 

“Adjustment of Thai Automotive Industry for moving towards EV” 

which explained category of EV, hybrid vehicle and its system, 

tendency of automotive designing, future and impact on supply 

chain of automotive. 

Assoc.Prof.Dr. Yuttana Kumsuwan, Professor, Electrical 

Engineering Department, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, 

gave a lecture on the topic of “Required complements for EV industry” 

The needs of reducing exhaust emission from Internal Combustion 

Engine (ICE) vehicle and improving fuel economy cause car makers 

accelerate development, production and sale of “EV”; Battery Electric 

Vehicle (BEVs) and Hybrid Electric Vehicle (HEVs), to the market. 

Thus, all communities of EV in Thailand; including, academic, government 

and industry sectors, must collaborate to build, develop, research 

and disseminate knowledge for competitiveness in EV of Thailand in 

order to achieve targets of EV industry such as power electronics 

technique, battery charger, battery management system, electric 

driving system and powertrain system. These are key elements for human 

resource development in these fields to support competitiveness of 

Thailand. It is challenge for all to increase competency and 

collaboration for further creation.

This project is collaboration from OIE and Rajamangala University 

of Technology Thanyaburi (RMUTT) for course outlines and special 

lecturers to pass on knowledge and develop human resource from 

automotive operators in 2020.

Assoc.Prof.Dr. Krischonme Bhumkittipich, Professor, Electrical 

Engineering Department, Faculty of Engineering, RMUTT, gave a 

lecture on the topic of “Effect on Installation of Charging Station on 

Grid System”. Installation of charging station in Thailand needs 

collaboration, help and legislation to support both government and 

private sectors. Charging station comes in variety of sizes and 

categories according to type of EV; for example, normal charging 

station is for charging EV that parks at residence or spot for a long 

period, while quick charging station is right to be installed at highway 

or community with traffic. It can charge many types of EV. 

Installation of public charging station needs to know location, 

regulation and standard; for instance, effects on stability of power 

grid system, quality and reliability of electric system. Government 

agencies have to disseminate knowledge to operators for 

regulations in a big picture. Another point is testing and maintenance 

centers for EV are also needed in the future.

AUTOMOTIVE SOCIAL
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นอกจากนี้ (ช่วงบ่าย) ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเสวนาครั้งนี้ 
ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.ณฐภัทร พันธ์คง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากร
ประจ�าหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า

2. ผศ.ดร. ศิริ ชัย แดงเอม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากร
ประจ�าหลักสูตรระบบขับเคลื่อนส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

3. ผศ.ดร. มนฑล นาวงษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากร
ประจ�าหลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่

4. รศ.ดร. กฤษณ์ชนม์ ภมูกิติตพิิชญ์ อาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากร
ประจ�าหลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบ
ต่อโครงข่ายไฟฟ้า

5. ผศ.ดร. อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากร
ประจ�าหลกัสตูรโลหะน�าหนกัเบาและวสัดคุอมโพสติส�าหรบัยานยนต์สมยัใหม่

6. ผศ.ดร. สุมนมาลย์ เนียมหลาง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
และโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (ผู้ด�าเนินรายการ) 

สาระส�าคัญของการเสวนาครั้งนี้ คือ การเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพก�าลังคนในอุตสาหกรรม และการสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนที่รองรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง
ระบบตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน�้า โดยต้องเป็น
การบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระบบโครงสร้างยานยนต์
ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบมอนิเตอร์ สถานี

ชาร์ทไฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า และเสถียรภาพระบบการจ่ายไฟฟ้า ดงันัน้
การเรยีนการสอนรปูแบบเดมิน้ันยงัไม่สามารถรองรบัการพัฒนาอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าได้ทัง้หมด ท�าให้ต้องมกีารสร้างหลกัสตูรระยะสัน้ หลกัสตูร 
บรูณาการเพ่ือเติมเต็มการผลิตศักยภาพของก�าลงัคนให้ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศไทยในสภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ในอนาคตอันใกล้

การฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรนั้น นับเป็นส่วนส�าคัญท่ี
สถาบันยานยนต์ มุ่งเน้นด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อเทคโนโลยี
ยานยนต์ที่ถูกพัฒนามาใช้ในปัจจุบันและอนาคต โดยในปี 2564 คาดว่า 
จะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร ซ่ึงครอบคลุมเกี่ยวกับ
ยานยนต์ไฟฟ้าในเบื้องต้น ส�าหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า 
สามารถปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ 
สถาบันยานยนต์ โทรศัพท ์ 02-712-2414 ต ่อ 6701-6703 หรือ 
อีเมล hrd@thaiauto.or.th

Additionally, in the afternoon, there was a panel discussion on the 

topic of “Human Resource Development in Automotive and Auto Parts 

Industry to Support EV Production” from experts and specialists as follows

1. Asst.Prof.Dr. Nathabhat Phankong, Professor, Electrical 

Engineering Department, Faculty of Engineering, RMUTT; Lecturer 

for EV and Dynamics course

2. Asst.Prof.Dr. Sirichai Dangeam, Professor, Electrical 

Engineering Department, Faculty of Engineering, RMUTT; Lecturer 

for Drive System for EV course

3. Asst.Prof.Dr. Monton Nawong, Professor, Electrical 

Engineering Department, Faculty of Engineering, RMUTT; Lecturer 

for Battery Management System course

4. Assoc.Prof.Dr. Krischonme Bhumkittipich, Professor, 

Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, RMUTT; 

Lecturer for EV Charging Station and Impact on Power Grid and course 

5. Asst.Prof.Dr. Anin Meemon, Professor, Electrical Engineering 

Department, Faculty of Engineering, RMUTT; Lecturer for Light Weight 

Metals and Composite Materials for Next General Car

6. Asst.Prof.Dr. Sumonman Niamlang, Professor, Electrical 

Engineering Department, Faculty of Engineering, RMUTT; Moderator

The main point of this seminar is preparation for Thailand to 

develop human resource in industry and design courses that support 

EV production industry for the whole system from upstream to downstream 

industries. This must be knowledge integration, systematically, from 

EV structure system, driving system, battery management system, 

monitor system, charging station and stability of power supply system. 

Thus, traditional instruction is not able to support all EV industry 

development. As a result, short course is needed along with additional 

integrated courses to fulfill production competency of human resource 

and response the need of Thailand to compete in intense competition 

for the next generation vehicle industry in the near future.

The training for human resource development is significant 

service from TAI which has been operating in order to keep up with 

automotive developed technology used in present and the future. In 2021, 

it is expected that there will be 2 new courses which are about basic 

knowledge of EV. For more information, please contact Entrepreneur 

Development Department, Thailand Automotive Institute (TAI) at 

02-712-2414 Ext. 6701-6703 or hrd@thaiauto.or.th
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THE IMPACTS OF
"COVID-19" 
PANDEMIC ON THE
AUTOMOTIVE INDUSTRY
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
“โควิด-19” ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

23 เมษายน 2563/ May 2020

Auto Discuss
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1 การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ  
“โควิด-19”

ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาล
ท้องถิน่เมอืงอูฮ่ัน่ มณฑลหูเป่ย ประเทศจนี ยนืยนั
การเข้ารบัการรกัษาของผูป่้วยท่ีมีอาการทางเดนิ
หายใจอกัเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ ก่อนท่ีจะประกาศ
ว่าเป็นการตดิเชือ้จากไวรัสชนิดใหม่ในเวลาต่อมา 
จนกระทัง่ในวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การ
อนามยัโลก (World Health Organization, WHO) 
ตพีมิพ์รายงานยนืยันการตดิเชือ้นอกประเทศจนี 
รวมท้ังประเทศไทยท่ียืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกใน
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยห้องปฏิบัติ
การในประเทศจีนยืนยันผลว่าไวรัสชนิดใหม่นี้ 
คอื โคโรนาไวรสัสายพนัธ์ใหม่ ซึง่ต่อมาได้รบัชือ่ว่า 
โควิด-19 (Covid-19) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 จนถึงกระทั่งปัจจุบัน (13 เมษายน 
2563) มีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แล้วจ�านวน 
1,856,831 ราย และมีจ�านวนผู ้เสียชีวิตกว่า 
114,312 ราย ผลจากการแพร่ทีร่วดเร็วของไวรัส 
โควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศต้อง
ด�าเนินมาตรการปิดก้ันพ้ืนทีเ่พือ่ลดการเคลือ่นย้าย
ผู ้คนและการรวมกลุ ่มของคนจ�านวนมาก 
เนือ่งจากจะช่วยชะลอการแพร่ระบาดลง ในขณะที่
ความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยังมีอย่างจ�ากัด ผลของมาตรการปิดกั้นพื้นที่
ของประเทศต่างๆ ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ต้องหยุดชะงักลง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดยังไม่ยุติลง แต่ในเบื้องต้นมีการประเมิน
ว่าปี พ.ศ. 2563 อัตราการเติบโตของ GDP 
เฉลีย่ทัว่โลกจะลดลง จากร้อยละ 3 เหลอืร้อยละ 
0.5 - 2.51,2,3 เนือ่งจากประเทศทีมี่การแพร่ระบาด
รุนแรงที่สุดจ�านวน 6 ประเทศ เป็นประเทศที่มี 
GDP สงูทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกของโลก (ตารางที ่1) 

1 The “COVID-19”
pandemic

On 31st December 2019, the local 

government of Wuhan, China, confirmed 

several cases of unknown source pneumonia 

and after that Chinese authorities identified 

a new coronavirus as the agent causing these 

cases. Until 20th January 2020, the World Health 

Organization (WHO) published the confirmation 

report of the infection outside mainland China. 

While Thailand’s 1st infection case was confirmed 

on 12th January 2020. The Chinese laboratory 

identified a new type of coronavirus, and then, 

was named COVID-19 on 12th February 2020. 

Currently (13th April 2020), there were 1,856,831 

cases and 114,312 deaths reported. The viral 

spread of COVID -19 was a concern of many 

governments around the world. The lockdown 

measure was widely implemented by the 

government of many countries to halt the spread 

from the mass movement and gathering groups 

of people. The lockdown measure has also 

affected the economic activities and caused 

the economic recessions, while the pandemic 

is still happening. The GDP growth in 2020 

was estimated to be decreased from 3% to 

0.5% – 2.5%1, 2, 3,  because 6 of top 10 countries 

having the most GDP in the world have been 

confirmed the most COVID-19 cases. (Table 1)  

1 Deloitte (2020), Respond, Recover, Thrive: The impact of COVID-19 on the economy, A view of Thailand.
2 IHS Markit (2020), COVID 19: Diagnosis, first response and long-term prescriptions.
3 OECD (2020), Coronavirus: the world economy at risk.

ตารางที่ 1 สัดส่วน GDP ของประเทศที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุด
10 อันดับแรกของโลก

ล�าดับ ประเทศ จ�านวนผู้ติดเชื้อ (ราย) อันดับมูลค่า GDP GDP ของประเทศ ต่อ
GDP รวมของโลก

1 สหรัฐอเมริกา 560,433 1 24%

2 สเปน 166,831 14 2%

3 อิตาลี 156,363 8 2%

4 ฝรั่งเศส 132,591 6 3%

5 เยอรมนี 127,854 4 5%

6 สหราชอาณาจักร 84,279 5 3%

7 จีน 82,160 2 16%

8 อิหร่าน 71,686 28 1%

9 ตุรกี 56,956 19 1%

10 เบลเยี่ยม 29,647 23 1%

ที่มา: Worldometer และ World Bank. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563)

Table 1 GDP Ratio of 10 most confirmed cases countries

No. Country COVID -19
Confirmed Cases GDP Rank Country GDP to World 

GDP Ratio

1 USA 560,433 1 24%

2 Spain 166,831 14 2%

3 Italy 156,363 8 2%

4 France 132,591 6 3%

5 Germany 127,854 4 5%

6 United Kingdom 84,279 5 3%

7 China 82,160 2 16%

8 Iran 71,686 28 1%

9 Turkey 56,956 19 1%

10 Belgium 29,647 23 1%

Source: Worldometer and World Bank. (Data as of 13th April 2020)
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2สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์        
ในช่วงการแพร่ระบาด

         ของไวรัส โควิด-19

มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เป็นพื้นที่แรกที่
เริ่มมาตรการปิดกั้นพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 
มกราคม ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นพื้นที่
ส�าคัญแห่งหน่ึงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศจีน ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ผลิตรถยนต์ 
9 ราย ต้องหยุดการผลิตช่ัวคราว ซึ่งมีก�าลัง
การผลิตรวมร้อยละ 10 ของก�าลังการผลิตทั้ง
ประเทศ และส่งผลต่อเนื่องท�าให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ต้องหยดุการผลติชัว่คราวด้วยเช่นกนั โดยชิน้ส่วน
ส�าคัญท่ีผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว อาทิ ระบบเบรก 
ระบบบังคับเลี้ยว และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ 9 ราย กลับมาเปิด
ท�าการครบแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแพร่
ระบาดไวรสัโควดิ-19 ในประเทศจนีจะถกูควบคมุ
ได้แล้ว แต่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วโลก ยังต้องเผชิญ
กับปัญหาการระบาดอย่างรุนแรง ท�าให้ผู้ผลิต
รถยนต์หลายแห่งทั่วโลกต้องหยุดการผลิต
ชั่วคราว (รูปที่ 1) รวมถึงผู ้ผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทยจ�านวน 8 ราย ได้ประกาศหยุด
การผลิตชั่ วคราวในช ่ วง เดื อน เมษายน-
พฤษภาคม 2563 ด ้ วย เช ่นกัน ( รูปที่  2 ) 
ซึ่ งอาจส ่ งผลให ้ปริมาณการผลิตรถยนต ์

ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม ลดลงกว่าร้อยละ 
40 และ 30 ตามล�าดับ และจากการส�ารวจของ
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) 
พบว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนมีค�าสั่งซ้ือลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 30 และมีผู้ผลิตบางรายมีค�าสั่งซื้อลดลง
ถึงร้อยละ 70

2The automotive 
industry during 
“COVID-19”

         pandemic
Hubei, China is one of the important 

regions of the Chinese automotive industry 

and it was the first region that implemented 

lockdown measures since 8th April 2020. 

During the shutdown, 9 car manufacturers 

have closed temporarily, which accounted for 

10% of China's production capacity. The shutdown 

also led to the temporary shutdown of parts 

manufacturers, such as the braking system, 

steering system and electronic and electric 

parts. Currently, 9 manufacturers already 

re-started their production. However, the 

pandemic in China is being controlled, the 

other parts of the world are still facing severe 

situations, which led to the temporary shutdown 

of many car manufacturers worldwide 

(Figure 1), including 8 Thai car manufacturers 

have been temporary shutdown between 

April and May 2020 (Figure 2) and could 

affect Thailand vehicle production in April and 

May 2020. According to the Thai Auto Parts 

Manufacturers Association’s survey, the 

purchase orders of Thai auto parts manufacturers 

are decreased by 30% and some were 

decreased by 70%.

Figure 1 temporary shutdown during COVID-19 pandemic of global car manufacturers

Collected by Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute

AUTO DISCUSS
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ในไตรมาสที่ 1/2563 ตลาดรถยนต์ในประเทศจีนลดลงร้อยละ 40 
หรือลดลงกว่า 2.7 ล้านคัน ซึ่งนอกจากจะเป็นผลจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมรกิาและจีนด้วย ในขณะทีป่ระเทศอืน่ๆ ตลาดรถยนต์ลดลงประมาณ
ร้อยละ 10 - 30 เนือ่งจากประเทศอืน่ๆ เริม่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 (รูปที่ 3) 

In Q1/2020, the Chinese vehicle market was decreased by 40% 

accounting for 2.7 million units, which caused by COVID-19 pandemic 

and earlier China-USA trade war, while other markets were decreased 

by about 10% - 30% because other countries were affected by the 

pandemic in late March 2020.

Figure 2 Re-operation schedule of Thai car manufacturers.

Collected by Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute

Figure 3 Global vehicle market in Q1/2020
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บริษัทวิจัยด้านธุรกิจยานยนต์ IHS Markit 
ประเมินเบื้องต้นว่า อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้
รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควดิ-19 
มากทีสุ่ด คอื อตุสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
เนื่องจากการจ�ากัดการเดินทาง ท�าให้ความ
ต้องการใช้งานยานยนต์ท่ัวโลกลดลง รวมถึง
ผูบ้รโิภคไม่สามารถด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ได้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนมีรายได้
ลดลงและต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ ่ายในส่วน
ที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตมากกว่าการใช้เงินเพื่อ
ซื้อรถยนต์ ประกอบกับห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ที่ตั้งอยู ่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาด ทัง้จนี สหรฐัอเมรกิา และยโุรป ดงันัน้ 
แม้ว่าในอนาคตตลาดยานยนต์จะฟื้นตัว (อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป) แต่ในด้านการผลิต อาจไม่สามารถ
ฟื้นตัวกลับมาได้ทันกับความต้องการของตลาด

3ผลกระทบจากไวรัส  
โควิด-19 ต่อตลาด
รถยนต์

บริษัทวิจัยด้านธุรกิจยานยนต์ Oliver 
Wyman4 ประเมินผลกระทบของตลาดรถยนต์
จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ไว้สอง
สถานการณ์ ดังนี้ สถานการณ์ท่ี 1 ตลาด
รถยนต์สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
มาตรการจัดการการแพร่ระบาดมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความรุนแรงของการแพร่ระบาด
ของไวรัส โควิด-19 ลง และตัวเลขผู้ติดเชื้อ
เริ่มคงท่ี ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงมีก�าลังซื้ออยู่ 
และผู้บริโภคบางส่วนต้องการรถยนต์ส่วนบคุคล

ไว้ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางสาธารณะ 
โดยคาดว่าตลาดรถยนต์จะฟื้นตัวกลับขึ้นมา
อย่างรวดเรว็ได้ในช่วงเดอืนสิงหาคม และภาพรวม
ทัง้ปี พ.ศ. 2563 ตลาดโลกจะลดลงร้อยละ 17 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
หรือมียอดจ�าหน่ายประมาณ 63 ล้านคัน และ 
สถานการณ์ที ่2 ตลาดรถยนต์ฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป เน่ืองจากก�าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
อย่างมาก โดยคาดว่าตลาดรถยนต์จะฟื้นตัว
กลบัมาในช่วงเดือนธนัวาคม และส่งผลให้ตลาด
รถยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 29 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
หรือมียอดจ�าหน่ายประมาณ 54 ล้านคัน (รปูท่ี 4) 
ทั้งนี้ Oliver Wyman ประเมินว่า อาจใช้เวลา
มากกว่า 3 ปี ที่ตลาดรถยนต์จะกลับมาอยู่ใน
สภาวะเช่นเดียวกับก่อนการแพร่ระบาดของ
ไวรสั โควดิ-19 และในบางตลาดทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดรุนแรง อย่างสหรัฐอเมริกา
และยุโรป อาจใช้เวลาหลายปีกว่าสภาพตลาด
จะกลับมาเป็นปกติ โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่ใช้
เวลากว่า 8 ปี ในการฟื้นฟูจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยจากวิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาในช่วง
ปี พ.ศ. 2551

IHS Market, an automotive industry 

research company, estimated the automotive 

industry wil l be affected by COVID-19 

pandemic the most. The lockdown measure 

affected the automotive industry from both 

the demand and supply side. The demand side 

was caused by less traveling which reduced 

the vehicle demand, and the stalling of economic 

activities led to lower-income, which consumers 

prefer to sav for more important needs in the 

future instead of buying new vehicles. The 

supply side, the automotive supply chains are 

located mostly in the pandemic regions 

including China, the U.S. and Europe. Therefore, 

the vehicle market might gradually recover in 

the future, the production capability might not 

be able the recover as fast as the markets.

3The COVID-19     
impact on the     
automobile market.

Oliver Wyman4, a research company in 

the automotive industry has forecasted the 

global automobile market which affected by 

COVID-19 based on 2 scenarios. In the first 

scenario, the market quickly recovers due to 

the efficiency of response measures which 

are able to control the pandemic and stabilize 

the infection numbers, while the consumers 

still have purchasing power and travel needs with 

private vehicles to avoid public transportation. 

In this scenario, the market will quickly recover 

in August 2020 and the overview of global 

market in 2020 will be decreased by 17% 

compared to the previous year which accounts 

for 63 million vehicles sold in 2020. In the 

second scenario, the market gradually recovers 

due to drastically decline of consumers’ 

purchasing power and expected to be recovered 

in December. The market will be decreased 

by 29% compared to the previous year, which 

accounts for 54 million vehicles sold in 2020 

(Figure 4). According to Oliver Wyman's 

estimation, the market will take 3 years to be 

recovered at its pre-COVID-19 level. However, 

some markets having radical pandemic might 

take longer recovery time especially the 

European market which took 8 years to 

recover from the US subprime mortgage crisis 

in 2008. 

Figure 4 the effect of COVID-19 to the global vehicle market.

Modelled impact of COVID-19 on global passenger car sales in 2020 Global impact on
car Sale 20201Monthly car sales, in mio, units

China

Scenario 1 Scenario 2

Dec    Jan     Feb     Mrz     Apr     Mai     Jun      Jul     Aug     Sep     Okt     Nov     Dez
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3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
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China: -15% (63 Mio.
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to -36%

USA: -18%
to -35%

RoW

BY REGION GLOBAL

-17%
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Source: Oliver Wyman (2020)

4 Oliver Wyman (2020), CAR DEMAND IN TIMES OF COVID-19

AUTO DISCUSS



23

ในช่วงเวลาท่ีสถานการณ์แพร่ระบาด
ยังไม่สิ้นสุดลง เพ่ือประคับประคองให้ธุรกิจ
ยังด�าเนินอยู่ได้ ผู้ผลิตรถยนต์ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการตลาดและการขาย โดยให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์ และบริการน�ารถไปให้ลกูค้า
ทดลองขบัยงัทีพ่กัอาศัย รวมทัง้ต้องปรับรูปแบบ
การให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภค ท่ีอาจจะ
มคีวามสามารถช�าระต่องวดได้น้อยลง เน่ืองจาก
ต้องการส�ารองเงนิไว้ในกรณฉีกุเฉนิหากสถานการณ์
แพร่ระบาดรนุแรงขึน้ ทัง้นี ้ไวรสั โควดิ-19 จะเป็น
ปัจจัยเร่งให้เกิดการตลาดและการขายผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากความ
สะดวกของผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนด้าน
การตลาดของผู้ขายได้อีกด้วย

ในด้านภาครฐั อาจด�าเนนิมาตรการกระตุน้
ตลาดควบคู่กับการด�าเนินการของภาคเอกชน 
โดยกรณขีองประเทศจีนนอกเหนอืจากมาตรการ
ขยายการให้เงินอุดหนุนและพักการช�าระภาษี
ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แล้ว รัฐบาลจีนยังให้
เงนิอดุหนนุแก่ผูซ้ื้อรถเพือ่เป็นการกระตุน้ยอดขาย 
โดยมีเง่ือนไขแตกต่างกันในแต่ละเมือง อาทิ 
เป็นรถยนต์คนัแรก น�ารถยนต์เก่าทีป่ล่อยมลพษิสงู
มาแลกรถยนต์ใหม่ที่มลพิษต�่าหรือใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หรอืให้เงนิอดุหนนุแก่ผู้ทีซ่ือ้รถยนต์ทีผ่ลิต
ในเมืองนั้นๆ เป็นต้น ส�าหรับกรณีประเทศไทย 
อาจน�าแนวทางให้เงินอุดหนุนของประเทศจีน
มาพจิารณาปรบัใช้ โดยเฉพาะการน�ารถยนต์เก่า
ที่ปล่อยมลพิษสูงมาแลกรถยนต์ใหม่ที่มลพิษต�่า
หรือใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วย รวมทั้ง
การช่วยเหลอืทางด้านการเงนิกบักจิการขนาดเลก็

ที่มีเงินทุนอย่างจ�ากัด เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า/
ปลอดดอกเบี้ย พักช�าระหนี้ชั่วคราว เป็นต้น

แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะส่งผล 
กระทบต่อตลาดยานยนต์ใหม่ก็ตาม แต่ในอีก
ด้านหนึ่งจะท�าให้ตลาดชิ้นส่วนอะไหล่เติบโตขึ้น 
เนือ่งจากรายได้ทีอ่าจจะยงัไม่แน่นอนท�าให้ ผูบ้ริโภค
จ�ากดัการใช้จ่าย การซ่อมแซมรถยนต์ให้มสีภาพ
ใช้งานได้ดจีงึเป็นทางเลอืกทีด่กีว่าการซือ้รถยนต์
คนัใหม่ ดงัน้ันผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
ที่สามารถผลิตได้ทั้งชิ้นส่วนใหม่ (OEM) และ
ชิน้ส่วนอะไหล่ทดแทน (REM) ควรฉกฉวยโอกาสนี้
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มอะไหล่เพื่อทดแทน
ค�าสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ที่ลดลง ซึ่งอาจ
เป็นโอกาสทางธุรกิจต่อเนื่องในอนาคตได้ ทั้งนี้ 
เพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ภาครัฐควร
ก�าหนดมาตรฐานช้ินส่วนกลุ่มนี้ พร้อมจัดตั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการทดสอบและวิจัย
พัฒนาด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มี Platform 
กลางด้านชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเป็นสถานที่ให้
ผู ้ซื้อพบผู ้ขาย อันจะเป ็นช ่องทางท่ีท�าให ้
การจ�าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เติบโตได้

In order to maintain the business during 

the pandemic, the vehicle manufacturers 

should adopt an online platform for sale and 

marketing activities, as well as at-home test 

drives and vehicle delivery including the financial 

services due to the customer payment 

capabilities might be decreased from saving 

money for the emergency situation. However, 

COVID-19 is a catalyst accelerating the 

growth of the online marketing platform, which 

can enhance customers’ conveniences and 

reduce the sellers’ marketing costs. 

The government could implement market 

stimulation measures together with the 

adaptation of business sectors. For instance, 

the Chinese government not only implemented 

subsidies and loan moratorium for car 

manufacturers but also implement the market 

stimulation measure by giving subsidies to the 

customers which implemented with different 

conditions in each city, such as giving the 

subsidies to first-time car buyers, replacing 

an old vehicle with a new green one and 

domestically produced car. Thailand could 

consider applying the Chinese government’s 

measure especially giving subsidies for the 

buyer who turn an old vehicle into a new and 

cleaner one or electric vehicle. These measures 

will also support Thailand's next-generation 

automotive industry. The government can 

also implement the financial support measures 

that could help SMEs who have limited capital 

such as Low/Zero interest rate loans, loan 

moratorium.

The pandemic has a negative impact 

on the new-vehicle market. However, the 

replacement parts market could be grown 

from the uncertainty of customer income. The 

customers would rather repair and maintain 

the current vehicles than buy the new ones 

and  Thai manufacturers, who can produce 

both original parts and replacement parts, 

should take advantage of theirs growth 

market which could be extended into new 

business opportunities in the future. The 3 

things needed to be considered to promote 

replacement parts manufacturing, (1) replacement 

parts standardization, (2) research and 

development infrastructure, and (3) online 

platforms. Both standardization and R&D 

infrastructures could enhance customer 

confidence and satisfaction, while the online 

platform will offer the sellers products directly 

to the customers.
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4ผลกระทบจากไวรัส  
โควิด-19 ต่อ
กระบวนการผลิต

         ยานยนต์

ดงัทีไ่ด้กล่าวไปช่วงต้นแล้วว่า ในช่วงแรก
ท่ีตลาดยานยนต์กลับมาฟื้นตัว จะมีความเป็น
ไปได้ว่า สายการผลิตอาจไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้อย ่างทันท่วงที 
เนือ่งจากผูผ้ลติชิน้ส่วนในประเทศต่างๆ ได้หยุด
การผลิตไป และการปรับเปลี่ยนไปใช้ช้ินส่วน
จากผู้ผลิตรายอื่นท่ีไม่เคยซื้อขายกันมาก่อนน่า
จะเกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนที่
ต้องน�าเข้าจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจ�านวนมาก 
ทัง้น้ี แหล่งน�าเข้าชิน้ส่วนยานยนต์ส�าคญัของไทย 
ล�าดับแรก คือ ประเทศญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 41 
ของมลูค่าน�าเข้าชิน้ส่วน รองลงมาคอืจีน ร้อยละ 
13 และอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี 
มีสัดส่วนมูลค่าน�าเข้าใกล้เคียงกันท่ีร้อยละ 7 
โดยกลุ่มชิ้นส่วนที่น�าเข้าคือ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์ และเครื่องยนต์และส่วน
ประกอบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และ 23 
ของมูลค่าการน�าเข้าชิ้นส่วน (รูปที่ 5)

ดังนั้น การแก้ปัญหาในระยะสั้น ในช่วง
เวลาที่การระบาดยังไม่สิ้นสุดลง ผู้ผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วนจ�าเป็นต้องวางแผนการผลิตร่วมกัน

และทยอยผลิตชิ้นส ่วนส�าคัญที่ไม ่สามารถ
ใช้จากผู้ผลิตอื่นทดแทนได้ และเก็บเป็นสินค้า
คงคลังไว้บางส่วนก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาความ
ขาดแคลนชิ้นส่วนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม มกีารประเมนิว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสจะยังด�าเนินต่อไปอีก
ประมาณสองปี จนกระทั่งไวรัส โควิด-19 จะ
กลายเป็นโรคติดต่อประจ�าถ่ิน ดังนั้น จึงมี
ความจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วน ต้องปรับรูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจและใช้ชีวิตประจ�าวัน เพ่ือให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ 
ในขณะที่ไวรัสยังคงแพร่ระบาดอยู ่ ดังนั้น 
ในระยะกลาง ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพ่ือลดความเส่ียง
ของการติดและแพร่เชื้อไวรัส และบริหารการ
จัดซื้อชิ้นส่วนจากหลายแหล่ง เพื่อกระจาย
ความเสีย่ง หากเกิดเหตุท่ีท�าให้แหล่งผลิตหนึง่ๆ 
มีปัญหาจากการปิดกั้นพื้นที่

4 The effects of   
COVID -19 to the 
vehicle manufacturing

         processes.
In the early stage of the recovery, there 

is the possibility that production capability 

might not meet the response of the customers' 

demand because parts manufacturers in many 

countries have been shut down during the 

pandemic and the improbable of changing the 

parts suppliers. However, Japan and China 

are the top 2 countries Thailand imports auto 

parts from accounting for 41% and 13% of 

total auto parts import value respectively, 

following by Indonesia, the U.S. and Germany 

accounting for 7% of total auto parts imports 

value equally. The motor vehicle parts and 

accessories and engine and parts are the 

most imported parts, which account for 61% 

and 24% of total auto parts import value 

respectively (Figure 5).

For short-term solutions, vehicle and 

parts manufacturers should make a joint 

production planning and gradually produce 

essential parts which could not be substituted 

by other manufacturers and store some 

inventory to alleviate parts shortages 

deficiency in the future.

However, the estimation on COVID-19 

pandemic will continue for 2 years until 

COVID -19 becomes local endemic. Therefore, 

all stakeholders have to adapt their business 

operations and daily life activities accordingly. 

For middle-term solutions, the vehicle and 

parts manufacturers would have to change 

the manufacturing process to mitigate the 

infection and spreading of the virus including 

the supply chain management and purchasing 

from suppliers in different areas can also 

reduce the risk diversification from the 

lockdown measures in many countries.

Figure 5 Thailand auto parts imported value.
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มาตรการหนึ่งที่ส�าคัญ คือ ผู้ผลิตรถยนต์
ต้องมข้ีอมลูท่ีถกูต้องอย่างทนัท่วงท ี เพือ่ให้ทราบ
ถึงสถานการณ์ของผู้ผลิตชิ้นส่วน และสามารถ
ด�าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงได้อย่างทันท่วงที ดงันัน้ การตดิตัง้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Internet-of-Things 
(IoT) และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
จ�านวนมาก (Big data) และ ระบบปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้งานร่วมกันในห่วงโซ่อุปทาน
จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ IoT 
นอกจากจะช่วงลดความเสี่ยงการจัดหาชิ้นส่วน
ในห่วงโซ่อุปทานแล้ว หากน�ามาใช้งานร่วมกับ
ระบบการผลติแบบอตัโนมัตหิรือหุ่นยนต์ ยังช่วย
ให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถควบคุม หรือเฝ้าดู
กระบวนการผลิตจากระยะไกลได้ ซ่ึงลดการ
รวมกลุ่มของคนจ�านวนมากในสายการผลิตได้ 
อย่างไรก็ดี มีมาตรการที่ผู ้ผลิตรถยนต์และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องด�าเนินการควบคู่กับการน�า 
IoT มาใช้ คือ ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบหรือรูปแบบของชิ้นส่วน ให้สอดคล้อง
กับห่วงโซ่อุปทานที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน 
และต้องพัฒนาหรือหันมาใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิต
ชิน้ส่วนในประเทศ (Local Supplier) เผ่ือในกรณี
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ท�าให้การขนส่งสินค้า
ระยะไกลไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์วิกฤต
เช่นน้ี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่พร้อม
ท่ีจะลงทนุเพิม่ เนือ่งจากต้องการรกัษาสภาพคล่อง
ของกิจการก่อน แต่ส�าหรับผู้ประกอบการท่ีมี
แผนการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือระบบ
อัตโนมัติอยู ่แล ้ว การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 จะเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการลงทุน
เรว็ขึน้ หรอืลงทนุในเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมากขึน้ 
อาทิ จากเดิมมีแผนลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้อง
ลงทุนเพื่อทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อลด
ความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 
และสร้างความยืดหยุ่นให้กับสายการผลิตเพื่อ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ดงันัน้ บทบาทของรัฐเพ่ือฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จึงมิใช่เพียงแค่การกระตุ้นตลาดใน
ระยะสั้นเท่านั้น แต่ต้องสร้างระบบนิเวศและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ�านวยต่อการน�า IoT 
มาใช้ในกิจการ เช่น ความสามารถในการเข้าถึง
และความครอบคลุมของโครงข่ายโทรคมนาคม 
รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถ
ของสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการน�า IoT มาใช้ด้วย และเพื่อบรรเทาความ
เดอืดร้อนให้ภาคธรุกิจ รัฐอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมอื
ทางการเงิน เช่น สินเชื่อดอกเบ้ียต�่า/ปลอด
ดอกเบี้ย ส�าหรับกิจการที่ลงทุนระบบ IoT ต่างๆ 
หรือสามารถน�าค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ ในช่วงที่ตลาดยังไม่ฟื ้นตัว 
และผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยังไม่เลิกจ้าง
แรงงาน เนือ่งจากเป็นแรงงานทักษะทีห่าทดแทน
ได้ยาก จึงเป็นโอกาสที่ภาครัฐจะร่วมมือกับ
สถานประกอบการเพ่ือยกระดับทักษะ (Upskill) 
และพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) ให้กับแรงงาน
และสถานประกอบการ เพ่ือรองรับการผลิตที่
จะน�าระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้มาก
ย่ิงขึน้ และเพ่ือรองรบัการผลิตยานยนต์สมยัใหม่ 
ในระยะเวลาอันใกล้นี้

Another essential measure is supply 

chain monitoring, the vehicle manufacturers need 

real-time information in order to instantaneous 

implement measures and respond accordingly. 

Therefore, the implementations of Information 

technology, Internet-of-Thing (IoT), Big Data 

and Artificial Intelligent (AI) are inevitable. The 

implementation of IoT not only mitigates risk in 

the supply chain but also allows the operators 

to implement the robotic and automation 

systems remotely, which can reduce the number 

of operators in the production line. However, 

the consideration of changing materials and 

parts in accordance with the currently accessible 

supply chain and the local supplier development 

is also needed to be done in parallel with 

implementing IoT.

In this circumstance, the manufacturers 

are not ready for any investment in order to 

maintain their financial liquidity. In the case of 

the manufacturers have investment planning 

on operating IoT or automation, the COVID-19 

pandemic might become a factor accelerating 

the investment even a more advanced 

technology. For example, before the pandemic 

a manufacturer has planned for productivity 

development only but the current situation the 

technology investment is needed to substitute 

human workers and mitigate the risk of spreading 

the virus and also improve the resilience of 

production lines. 

Therefore, the government’s role is not 

only to stimulate the market but also to 

establish ecosystem and infrastructure, which 

supports the implementation of IoT, such as the 

associability and coverage of telecommunication 

network, know-how, and capacity building in 

IoT. Moreover, the financial measures could 

be implemented to relieve the financial situation 

of businesses, such as low/zero-interest 

loans or an additional corporate income tax 

deduction for any manufacturers investing 

in IoT.

It is a good opportunity for the co-

operation between the government and the 

vehicle and parts manufacturers to upskill and 

reskill the workforce to support the productions 

for automation systems and next-generation 

vehicles, while the market is in the recovery 

period and no termination of employment for 

skilled labor.
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5 ผลกระทบจากไวรัส  
โควิด-19 ต่อรูปแบบ
ยานยนต์ในอนาคต

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในช่วงต้น การเดินทางด้วยยานยนต์
ส่วนบุคคลยังไม่ได้รับกระทบมากนัก เนื่องจาก
เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด 
แต่รูปแบบการเดินทางท่ีได้รับผลกระทบ คือ 
ยานพาหนะเพื่อใช ้ ในระบบขนส ่งมวลชน
จ�านวนมาก เช่น รถโดยสารประจ�าทาง รถไฟฟ้า 
โดยในช่วงแรกผูใ้ห้บรกิารใช้มาตรการเว้นระยะห่าง 
(Social Distancing) และการฆ่าเชื้อเพื่อลด
ความเสีย่งในการแพร่ระบาดลง แต่อย่างไรกต็าม
มาตรการนี้เป็นเพียงการด�าเนินการในระยะ
เวลาส้ันๆ เท่าน้ัน เพราะเมื่อสถานการณ์เริ่ม
คลี่คลายลง จ�านวนผู้ใช้งานขนส่งสาธารณะจะ
มีจ�านวนหนาแน่นใกล้เคียงกับช่วงเวลาก่อน
การระบาดของไวรัส แม้ว่าอาจจะมีประชาชน
บางส ่วนลดการเดินทางและเปล่ียนไปใช ้
ยานยนต์ส่วนบุคคลก็ตาม แต่ยังมีประชากรอีก
จ�านวนมากทีไ่ม่มทีางเลือกการเดนิทาง นอกจาก
ใช้ขนส่งสาธารณะ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า
จะมีรูปแบบการเดินทางแบบใหม่ท่ีมีลักษณะ
ส่วนบุคคลแต่ใช้ร่วมกัน (Personal shared mobility) 
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีแนวคิดว่าในอนาคตรถยนต์
จะกลายเป็นเพียงอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการ
เคล่ือนท่ีเท่าน้ัน รูปแบบรถยนต์อาจเปลี่ยนไป 
โดย มีขนาดเล็กลง มี 1 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการเดินทางในอนาคตที่ต ้องการ
ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์ด้วย
สุขอนามัยของผู ้บริโภคที่อาจมีมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องเพิ่มการให้

บริการการท�าความสะอาด เพ่ือให้ผูใ้ช้งานมัน่ใจ
ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วย ท�าให้
ในอนาคตอาจใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีความ
สามารถฆ่าเชือ้โรคติดต้ังในยานยนต์ ท้ังรถยนต์
ส่วนบุคคล รถยนต์ที่ใช้งานร่วมกัน (Shared 
Mobility Service) และยานยนต์ในระบบขนส่ง
สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีผู้พัฒนาชิ้นส่วนกลุ่ม
ดังกล่าวขึ้นแล้ว5

6 Key
Takeaway

1) การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 
ส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศใช้มาตรการ
กักกันเพื่อชะลอการแพร่ระบาด ส่งผลให้ผู้ผลิต
รถยนต์หลายรายต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราว 
โดยในประเทศไทยมผีูผ้ลิตรถยนต์จ�านวน 8 ราย 
ประกาศหยุดการผลิตรถยนต์ชั่วคราวในช่วง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

2) จากการส�ารวจของสมาคมผู ้ผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) พบว่าการการหยดุ
การผลติชัว่คราวของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีค�าสั่งซื้อลดลง
โดยเฉลีย่ร้อยละ 30 และมผีูผ้ลิตบางรายมคี�าส่ังซือ้
ลดลงถึงร้อยละ 70

5 Impacts of
COVID-19 on the 
future mobility mode

 
In the early stage of the pandemic, 

traveling by passenger cars, which is a private 

traveling method, has not much affected. On 

the other hand, mass transportations, such as 

buses and trains, are affected by their 

passenger density. The social distancing and 

sanitization approaches were implemented to 

reduce the risk of infection, which implemented 

in a short period of time. When the situation in 

control, the mass transportations will be as 

dense as before pandemic. Most of the 

passengers are still using mass transportations, 

however, some passengers will change to 

travel by passenger vehicles or mitigate the 

travels. Therefore, the new mobility mode, 

personally shared mobility, will be popularized 

and a concept of future vehicles will be as 

mobility tools only. The vehicle design could 

be changed to be smaller and suite for one 

passenger and future mobility, which more 

flexible and require a more isolated environment. 

However, the service provider will have to 

provide often sanitization service to build 

customer confidence in terms of hygiene 

safety. The automotive sanitizing system will 

be needed to be installed in passenger cars, 

shared mobility services and mass transportation, 

which already being developed5.

6 Key
Takeaway

1) According to COVID-19 pandemic, 

many countries implemented lockdown 

measures to prevent the spreading of the 

virus. Car manufacturers were temporarily 

shut down because of the measures. Also, 

8 car manufacturers in Thailand were affected 

by the measure and temporarily shut down the 

production lines between April - May 2020.

2) According to TAPMA’s survey, 

the temporary shutdown of Thai car manufacturers 

causes a 30% decrease in parts purchase 

orders. Moreover, there are some parts 

manufacturers have a 70% decrease in parts 

purchase orders.

5	 บริษัท	Grupo	Antolin	ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร	พัฒนาระบบก�าจัดเชื้อโรคภายในห้องโดยสาร	โดยสามารถดักจับฝุ่นละออง	ก�าจัดสารระเหย	ก๊าซมลพิษ	เชื้อโรค	และจุลินทรีย	์
ผ่านระบบกรองอากาศ	ระบบฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวชิ้นส่วนในห้องโดยสารด้วยแสง	UV	และพื้นผิววัสดุตกแต่งภายในที่มีคุณสมบัติ	photo-catalytic	active	surfaces

5 Grupo Antolin Co., Ltd., vehicle interior manufacturer, is developing vehicle interior sterilization systems. The system can eliminate small particle dust, 
volatile organic compound, germs and microorganism via air filtering system, ultraviolet radiation and photo-catalytic active surfaces materials.

AUTO DISCUSS
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3) IHS Markit ประเมินเบื้องต้นว่า 
อุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 มากที่สุด 
คอื อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน เน่ืองจาก
ท้ังป ัจจัยด ้านอุปทานที่ห ่วงโซ ่ อุปทานของ
การผลิตตั้ งอยู ่ ในพื้นที่ ที่ ได ้ รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด และปัจจัยด้านอุปสงค์
จากการเดินทาง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง 
รวมทั้งผู ้บริโภคต้องการใช้จ่ายในสิ่งจ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวิต

4) Oliver Wyman ประเมินผลกระทบ
ของตลาดรถยนต ์ไว ้  2 สถานการณ ์ คือ 
(1) ตลาดรถยนต์ตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผล
ให้ในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์
ของโลกลดลงร้อยละ 17 และ (2) ตลาดรถยนต์
ตอบสนองช้ากว่าสถานการณ์ที ่1 ส่งผลให้ปรมิาณ
การจ�าหน่ายรถยนต์ของโลกลดลงร้อยละ 29

5) Oliver Wyman ยังประเมินผลอีกว่า 
ตลาดรถยนต์อาจใช้เวลามากกว่า 3 ปี จึงจะกลบัมา
อยู่ในสภาวะเช่นเดียวกับก่อนการแพร่ระบาด
ของไวรัส โควิด-19 โดยเฉพาะในบางตลาดที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรง เช่น 
สหรัฐอเมริกาและยุโรป

6) จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบ 
3 ด้าน คือ 

(1) ด้านการจ�าหน่ายและตลาด จาก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีห่ยดุชะงกั และก�าลงัซือ้
ของผู้บริโภคลดลง 

(2) ด ้านการผลิตและห ่วงโซ ่ อุปทาน 
เนือ่งจากห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมยานยนต์
อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัส โควิด-19

(3) ด้านการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 
การแพร่ระบาดของไวรสั โควิด-19 ท�าให้วิถีชวิีต
ของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ต้องพัฒนา
รูปแบบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

7) ภาครฐัและเอกชน สามารถลดผลกระทบ
ทั้ง 3 ด้าน ได้ผ่านมาตรการต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 2

3) HIS Market estimated the automotive 

industry is one of the most affected by the 

COVID-19 pandemic because automotive 

industry supply chains are located in the 

regions having the pandemic, as well as, the 

decrease travel demand, economic activities 

and customers’ purchasing power.

4) According to Oliver Wyman’s study, 

2 recovery scenarios for automotive industry 

which are, (1) the quick vehicle market response 

to the pandemic, global vehicle sales will be 

decreased by 17% and (2) the slower vehicle 

market response than the first scenario, global 

vehicle sales will be decreased by 29% 

5)  Oliver Wyman also estimated the 

global vehicle market will take 3 years of 

recovery as a pre-pandemic level, especially 

in some heavily impacted regions such as the 

U.S. and Europe.

6) There are 3 impacts on the automotive 

industry impacts on the automotive industry 

caused by COVID-19 pandemic

(1) Marketing impacts caused by a halt 

of economic activities and customers’ 

purchasing power decrease. 

(2) The manufacturing and supply chain 

impact caused by the automotive supply chains 

are located in the same areas as the pandemic.

(3) Business and product development 

impact caused by the changes in customer 

behaviors during the pandemic. The business 

model and product development are needed 

to support the changes.

7)  Government and private sectors 

could reduce the impacts by implementing 

the following measures (Table 2)

ตารางที่ 2 มาตรการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ผู้ประกอบการ ภาครัฐ

มาตรการเร่งด่วน
เพื่อฟื้นฟูตลาด

- การขายและการตลาดออนไลน์
- ให้บริการทางการเงินเพื่อเช่าซื้อรูปแบบใหม่
- ปรับเปลี่ยนไปผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน (REM)

- กระตุ้นตลาด รถเก่าแลกรถสะอาด
- สินเชื่อดอกเบี้ยต่�า/ปลอดดอกเบี้ย พักช�าระหนี้ชั่วคราว กับกิจการขนาดเล็ก
- ก�าหนดมาตรฐานช้ินส่วนอะไหล่ พร้อมจัดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการทดสอบ

และวิจัยพัฒนา และจัดให้มี Platform กลางซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่

มาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิต

- น�า IoT มาใช้ควบคู่กับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
- กระจายความเส่ียงในการจัดซื้อชิ้นส่วน

- สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื ้นฐานที ่ เอ ื ้ออ�านวยต่อการน�า IoT 
มาใช้ในกิจการ

- สินเชื่อดอกเบี้ยต่�า/ปลอดดอกเบี้ย และน�าค่าใช้จ่ายระบบ IoT มาหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมได้

- ร่วมมือกันยกระดับทักษะ (Upskill) และพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) ให้กับแรงงานและสถานประกอบการ เพ่ือรองรับการผลิตท่ีจะน�าระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติมาใช้มากยิ่งขึ้น และการผลิตยานยนต์สมัยใหม่

มาตรการระยะยาว พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่

- ยานยนต์ปลอดเชื้อโรค - ส่งเสริมธุรกิจ Shared mobility

Table 2 COVID-19 effect mitigation measures.

Private sector Government

Urgent Market Recovery 
Measures

- Online sale and marketing
- New leasing service
- Replacement parts manufacturing substitution plan

- Market stimulate by old for new subsidy scheme
- Low/Zero interest loan and a moratorium for SME
- Establish a standard of replacement parts, R&D infrastructure 

and online marketing platform

Manufacturing Processes 
Improvement Measures

- Implement IoT together with robotic and automation
- Risk management of parts purchasing

- Provide economy and infrastructure for the ease of implementing IoT
- Low/Zero interest loan and CIT exemption from IoT adopting cost.

- Operators’ upskill and reskill for automation and next-generation manufacturing.

Sustainable Businesses 
And Products Development 
Measures

- Hygienic Vehicle - Promoting shared mobility business
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การเตรียมความพร้อมส�าหรับการขอใบอนุญาต มอก. 
และการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน 
ตามมาตรฐานยูโร 5 และ 6

PREPARATION FOR
THE TISI PRODUCT
LICENSING APPLICATION
AND THE PLANT ASSESSMENT 
FOR PRODUCT QUALITY
CONTROL SYSTEM
ACCORDING TO EURO 5
AND 6 STANDARDS

by Mr. Khamphonsak Watcharaprateepkul
Audit and Assessment Division Manager
Thailand Automotive Institute
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จากปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศฝุน่ 
PM (Particulate Matter) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ปัญหาหนึ่งของโลกปัจจุบัน ท่ีทุกประเทศให้
ความส�าคัญ โดยสาเหตุของมลพิษดังกล่าว
เกิดจากการเผาป่า อุตสาหกรรมหนักและอื่นๆ 
อีกมากมายที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 
และหนึ่งในปัจจัยเหล ่านั้นท่ีพูดกันมากคือ 
ปัจจยัจากยานยนต์บนท้องถนนนัน่เอง โดยเฉพาะ
เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดจุดระเบิดด้วย
ก�าลังอัด (Compression Ignition Engine) หรือ
ที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 
ป ัจจุบันถูกมองว ่าเป ็นหน่ึงในป ัญหาหลัก
ในการปล่อยมลพิษทางอากาศฝุ่น PM2.5 และ
สารมลพิษอื่นๆ ท�าให้ภาครัฐให้ความส�าคัญ
ในเร่ืองดงักล่าวและมกีารปรบัมาตรฐานเกีย่วกบั
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ให้มีความเข้มงวด
มากขึ้นเป็นล�าดับ โดยส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรมมีการปรับจาก มาตรฐานยูโร 3 
มาเป็น มาตรฐานยูโร 4 เมื่อ พ.ศ. 2556 และ 
มีแผนปรับจากมาตรฐานยูโร 4 ที่ใช้ในปัจจุบัน 
มาเป็นการใช้มาตรฐานยูโร 5 และ 6 ในอนาคต
อันใกล้นี ้ ซึง่ในสมอ.มกีารประกาศเป็นมาตรฐาน
ทั่วไป 4 มาตรฐาน เพ่ือรองรับการควบคุม
การปล่อยมลพิษจากเคร่ืองยนต์ตามมาตรฐาน
ยูโร 5 และ 6 ดังนี้

• มอก. 3016-2563 รถยนต์ขนาดเล็ก
ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 9 (มาตรฐานยูโร 5)

• มอก. 3017-2563 รถยนต์ขนาดเล็ก
ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 10 (มาตรฐานยูโร 6)

• มอก. 3018-2563 รถยนต์ขนาดเล็ก
ที่ใช ้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด ้วยการอัด 

เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 8 (มาตรฐานยูโร 5)

• มอก. 3019-2563 รถยนต์ขนาดเล็ก
ที่ใช ้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด ้วยการอัด 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 9 (มาตรฐานยูโร 6)

The problem of air pollution, PM dust 

(Particulate Matter) which is one of the major 

problems in the world today that every country 

pays close attention which the cause of this 

pollution is caused by forest fires, industrial 

emissions and many others caused by incomplete 

combustion. And one of those factors we talked 

about is the factor from motor vehicles on the 

road, especially the internal combustion engine 

(Compression Ignition Engine), also known as 

Diesel Engine. Nowadays it is regarded as 

one of the main problems for air pollution, 

PM2.5 dust and other pollutants causing the 

government to pay more attention to enforce 

more strict air quality standards. The Thai 

Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of 

Industry has upgraded the Euro 3 standard to 

Euro 4 standard in 2013 and planning to upgrade 

the Euro 4 (current standard) to the Euro 5 

and 6 standards in the near future. Currently, 

TISI announced 4 general standards to support 

the emission control of engines in accordance 

with Euro 5 and 6 standards as following;

• TIS. 3016-2563 LIGHT DUTY POSITIVE 

IGNITION ENGINED VEHICLES 

: SAFETY REQUIREMENTS; EMISSION 

FROM ENGINE, LEVEL 9 (EURO 5 STANDARDS)

• TIS. 3017-2563 LIGHT DUTY POSITIVE 

IGNITION ENGINED VEHICLES 

: SAFETY REQUIREMENTS; EMISSION 

FROM ENGINE, LEVEL 10 (EURO 6 STANDARDS)

• T IS .  30 18 -2563  L IGHT DUTY 

COMPRESSION IGNITION ENGINED VEHICLES 

: SAFETY REQUIREMENTS; EMISSION 

FROM ENGINE, LEVEL 8 (EURO 5 STANDARDS)

• T IS .   3019-2563 L IGHT DUTY 

COMPRESSION IGNITION ENGINED VEHICLES

: SAFETY REQUIREMENTS; EMISSION 

FROM ENGINE, LEVEL 9 (EURO 6 STANDARDS)
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ส�าหรับประเทศไทย มาตรฐานการปล่อย
สารมลพษิจากเครือ่งยนต์นัน้ เป็นมาตรฐานบงัคบั 
ซึ่งส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มกีารควบคมุให้ ผลิตภณัฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างสม�า่เสมอและให้ผู้บรโิภคม่ันใจในผลติภัณฑ์
ท่ีใช้ รวมถึงไอเสียท่ีปล่อยออกมาก็จะเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม โดยปัจจบุนัผู้ประกอบการรถยนต์
ทัง้ผูท้�าในประเทศและผูน้�าเข้ามกีารขอใบอนญุาต 
มอก. ส�าหรบัรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์
เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล ตามมาตรฐาน 
มอก. 2540-2554 และ มอก. 2550-2554 (ตาม
มาตรฐานยูโร 4 อ้างอิงตามมาตรฐาน UN/ECE 
Regulation No. 83 Rev.3) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
บงัคบั กบั สมอ. แล้วนัน้ โดยจากประกาศ สมอ. 
มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์
ตามมาตรฐานยโูร 5 และ 6 (อ้างอิงตามมาตรฐาน 
UN/ECE Regulation No. 83 Rev.4) ซึ่งมีความ
เข้มงวดมากขึ้นจากมาตรฐานยูโร 4 ปัจจุบันนั้น 
ท�าให้ต้องมกีารตรวจสอบผลติภณัฑ์ และการตรวจ
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท�า
ผลติภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส�าหรับยานยนต์ เพ่ือการขอใบอนุญาตท�าใน
ประเทศและน�าเข้าผลิตภัณฑ์เมื่อประกาศมีผล
บังคับใช้ โดยในบทความน้ีจะมาท�าความรู้จัก
กบัมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ 
กระบวนการออกใบอนุญาต และการตรวจ
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน 

ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการตรวจ
อย่างไรบ้าง

In Thailand, the emission standards from 

engines are mandatory which TISI has 

consistently controlled products to ensure 

compliance with standards and give consumers 

confidence in the products they use including 

the exhaust  emiss ion leve l  wh ich is 

environmentally friendly. At present, both of 

domestic car manufacturers and importers 

have applied for TISI l icenses for small 

passenger cars for gasoline and diesel 

engines in accordance with TIS. 2540-2554 

and TIS. 2550-2554 (according to Euro 4 

standards, refer to UN/ECE Regulation No. 83 

Rev.3), which are TISI compulsory standards. 

And from TISI's announcement, the emission 

standards from engines according to Euro 5 

and 6 standards (refer to UN/ECE Regulation 

No. 83 Rev.4) which are more stringent than 

the current Euro 4 standard causing the 

requirement of product inspection and the 

plant assessment for product quality control 

system according to industrial product standards 

for automotive to applying for license of 

domestic car manufacturers and importers 

once the announcement effective. This article, 

we will familiarize for the emission standards 

from engines, TISI licensing process, the plant 

assessment for product quality control 

system and also how to prepare for the product 

quality control system audit.

TECHNO FOCUS
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การวัดปริมาณการปล่อย
สารมลพิษจากเครื่องยนต์
ตามมาตรฐานยูโร 4 5 และ 6 
ต่างกันอย่างไร 

การวัดปริมาณการปล่อยมลมลพิษจาก
เครื่องยนต์จะเป็นการวัดจากระดับของสารพิษ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) 
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon : 
THC) ไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่รวมมีเทน (Non Methane 
Hydrocarbon : NMHC) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(Nitrogen Oxide : NOx) ไฮโดรคาร์บอนรวม
กับออกไซด์ของไนโตรเจน (HC+ NOx) สาร
มลพิษอนุภาค (Particulate Matter : PM) และ
จ�านวนอนุภาค (Particulate Number : PN) ซึ่ง
แบ่งตาม ประเภท และลักษณะของเครื่องยนต์ 
ปัจจุบันมาตรฐานควบคุมไอเสยีของประเทศไทย
อยู่ในระดับมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งตรงกับมาตรฐาน 
มอก. 2540-2554 (เบนซิน), มอก. 2550-2554 
(ดีเซล) ก่อนจะขยับเป็นระดับมาตรฐานยูโร 5 
ซึ่งตรงกับมาตรฐาน มอก. 3016-2563 (เบนซิน), 
มอก. 3018-2563 (ดีเซล) และระดับมาตรฐาน
ยูโร 6 ซ่ึงตรงกับมาตรฐาน มอก. 3017-2563 
(เบนซิน) มอก. 3019-2563 (ดีเซล) โดยสิ่งที่
เหมือนกันของมาตราฐานยูโร 4 5 และ 6 คือ
รายการทดสอบค่าปรมิาณสารมลพษิ สิง่ทีต่่างกนั
คือปริมาณสารมลพิษจะมีความเข้มงวดขึ้น
เป็นล�าดบั โดยรายการทดสอบมรีายละเอยีด ดงันี้

ลกัษณะที ่1 : ปรมิาณสารมลพษิภายหลงั
ติดเครื่องขณะเย็น โดยวัดค่า CO, THC, NMHC, 
NOx, HC+ NOx, PM และ PN (ส�าหรับประเทศไทย 
รถยนต์นั่ง และ รถบรรทุกขนาดเล็ก ก�าหนดให้
รถยนต์ที่ผ ่านการทดสอบจะต้องมีปริมาณ
การปล ่อยสารมลพิษไอเสียต�่ ากว ่าเกณฑ์
ที่ก�าหนด ดังตารางที่ 1 ส�าหรับรถยนต์เบนซิน 
และตารางที่ 2 ส�าหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก)

ลกัษณะที ่2 : ปรมิาณสารมลพิษภายหลงั
ติดเครื่องขณะเดินเบา โดยวัดค่าความเข้มข้น
ของ CO ซึ่งจะต้องไม่เกินค่าที่ก�าหนดตาม
มาตรฐาน

ลักษณะที่ 3 : ปริมาณสารมลพิษจาก
ห้องเพลาข้อเหวี่ยง ต้องไม่มีก๊าซออกจากห้อง
เพลาข้อเหวี่ยงสู่บรรยากาศ 

ลกัษณะที ่4 : ปรมิาณสารมลพษิไอระเหย 
ที่วัดได้ต้องน้อยกว่า 2 g/test

ลกัษณะที ่5 : ความทนทานของอปุกรณ์
ควบคมุสารมลพษิ โดยการวิง่ทดสอบหรอืใช้ค่า 
ที่ก�าหนดตามมาตรฐาน

ลกัษณะที ่6 : ปรมิาณสารมลพิษภายหลัง
ตดิเคร่ืองขณะเยน็ ทีอุ่ณหภมูติ�า่ (-7 องศาเซลเซียส) 
โดยวัดค่า CO, HC ซึ่งตามมาตรฐาน มอก. 
ไม่ได้มีการทดสอบในสภาวะนี้

นอกจากลักษณะที่ 1-6 ยังมีการทดสอบ
ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (On 

Board Diagnostics: OBD) โดยเป็นการจ�าลอง
ให้เกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ควบคุมสาร
มลพิษในรถยนต์ โดยจะต้องมีสัญญาณเตือน
ให้ผู้ขับทราบ

What are the differences 
f o r  m e a s u r e m e n t  o f 
emissions standards from 
engines in accordance 
with Euro 4, Euro 5 and 
Euro 6 standards?

The engine emission measurement is to 

measure the level of Carbon Monoxide (CO), 

Total Hydrocarbon (THC), Non Methane 

Hydrocarbon (NMHC), Nitrogen Oxide (NOx), 

Hydrocarbon combined with Nitrogen Oxide 

(HC+NOx), Particulate Matter (PM) and 

Particulate Number (PN) which are divided by 

the engine types.  Currently, the emission control 

standard in Thailand is the Euro 4 standard 

which is in line with TIS. 2540-2554 (Gasoline), 

TIS. 2550-2554 (Diesel) standards before 

upgrading to the Euro 5 standard level which 

corresponds to TIS. 3016-2563 (Gasoline), 

TIS. 3018-2063 (Diesel) standards and the 

Euro 6 standard level which corresponds to 

TIS. 3017-2563 (Gasoline), TIS. 3019-2063 

(Diesel) standards. The Euro 4 5 and 6 standards 

have the same type of pollution tests and the 

difference is the pollution loads which are 

more stringent respectively and the test types 

are as following:

Type I: Verifying the exhaust emissions 

of pollutant loads after a cold start. The level 

measurement of CO, THC, NMHC, NOx, HC+NOx, 

PM, and PN. (in Thailand, the passenger cars 

and light trucks require the vehicle tests with 

a lower emission amount than the specified 

criteria as in Table 1 for Gasoline cars and 

Table 2 for small diesel vehicles)

Type II: Carbon monoxide emission test 

at idling speed. The measurement of the 

concentration value of CO must not exceed 

the specified standard.

Type III: Verifying emissions of crankcase 

gases. The pressure in the crankcase must 

not leak to atmospheric.

Type IV: Evaporative emissions test. 

The measuring result must be less than 2 g/test

Type V: Durability of anti-pollution devices 

by running the test or using the specified 

standard value.

Type VI: Verifying the average low 

ambient temperature (-7 
๐
C) carbon monoxide 

and hydrocarbon exhaust emissions after a cold 

start, which TIS standard does not specify 

this condition.

Aside from type I – VI, there is also 

a diagnostic test for the On-Board Diagnostic 

(OBD) system. By simulation of the failure of 

pollution control equipment in cars, which 

must have a warning signal to driver.
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ตารางที่ 1 แสดงค่าปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์ (ส�าหรับรถยนต์เบนซิน) ตามมาตรฐานยูโร 4 5 และ 6
(Vehicle types of category M1 M2 N1 N2 ตาม มอก. 2390) 

มาตรฐาน รถยนต์ประเภท มวลอ้างอิง
(kg)

ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์

CO
(mg/km)

THC
(mg/km)

NMHC
(mg/km)

NOx
(mg/km)

PM
(mg/km)

PN
(#/km)

มอก. 2540-2554
(มาตรฐานยูโร 4)

รถยนต์นั่งมวลเต็ม 
บรรทุกไม่เกิน 2500 kg

ไม่กำาหนด 1000 100 - 80 - -

รถยนต์นั่งมวลเต็ม 
บรรทุกเกิน 2500 kg หรือ

รถยนต์บรรทุกและรถยนต์นั่งที่
ดัดแปลงมาจากรถยนต์บรรทุกที่มี
มวลเต็มบรรทุก ไม่เกิน 3500 kg.

ไม่เกิน 1305 1000 100 - 80 - -

เกิน 1305 
แต่ไม่เกิน 1760

1810 130 - 100 - -

เกิน 1760 2270 160 - 110 - -

มอก. 3016-2563
(มาตรฐานยูโร 5)

M ไม่กำาหนด 1000 100 68 60 4.5* -

N
1

ไม่เกิน 1305 1000 100 68 60 4.5* -

เกิน 1305 
แต่ไม่เกิน 1760

1810 130 90 75 4.5* -

เกิน 1760 2270 160 108 82 4.5* -

N
2

ไม่กำาหนด 2270 160 108 82 4.5* -

มอก. 3017-2563
(มาตรฐานยูโร 6)

M ไม่กำาหนด 1000 100 68 60 4.5* 6 X 1012 *

N
1

ไม่เกิน 1305 1000 100 68 60 4.5* 6 X 1012 *

เกิน 1305 
แต่ไม่เกิน 1760

1810 130 90 75 4.5* 6 X 1012 *

เกิน 1760 2270 160 108 82 4.5* 6 X 1012 *

N
2

ไม่กำาหนด 2270 160 108 82 4.5* 6 X 1012 *

หมายเหตุ * บังคับใช้เฉพาะเครื่องยนต์แบบฉีดตรง (direct injection)

Table 1: Shows the amount of pollution from the engine (Gasoline), according to Euro 4 5 and 6 standards.
(Vehicle types of category M1 M2 N1 N2 according to TIS. 2390 standard)

Standard Vehicle types Reference mass (RM)
(kg)

The pollutant emission from engine

CO
(mg/km)

THC
(mg/km)

NMHC
(mg/km)

NOx
(mg/km)

PM
(mg/km)

PN
(#/km)

TIS. 2540-2554
(Euro 4 standard)

Passenger car GVM ≤ 2500 kg. Indeterminate 1000 100 - 80 - -

Passenger car
GVM > 2500 kg., or 

trucks and passenger cars 
modified from trucks

GVM ≤ 3500 kg.

RM ≤ 1305 1000 100 - 80 - -

1305 < RM ≤ 1760 1810 130 - 100 - -

1760 < RM 2270 160 - 110 - -

TIS. 3016-2563
(Euro 5 standard)

M Indeterminate 1000 100 68 60 4.5* -

N1

RM ≤ 1305 1000 100 68 60 4.5* -

1305 < RM ≤ 1760 1810 130 90 75 4.5* -

1760 < RM 2270 160 108 82 4.5* -

N2 Indeterminate 2270 160 108 82 4.5* -

TIS. 3017-2563
(Euro 6 standard)

M Indeterminate 1000 100 68 60 4.5* 6 X 1012 *

N1

RM ≤ 1305 1000 100 68 60 4.5* 6 X 1012 *

1305 < RM ≤ 1760 1810 130 90 75 4.5* 6 X 1012 *

1760 < RM 2270 160 108 82 4.5* 6 X 1012 *

N2 Indeterminate 2270 160 108 82 4.5* 6 X 1012 *

Remark * Enforce to direct injection engine only.
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ตารางที่ 2 แสดงค่าปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์ (ส�าหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก)
ตามมาตรฐานยูโร 4 5 และ 6 (Vehicle types of category M1 M2 N1 N2 ตาม มอก. 2390) 

มาตรฐาน รถยนต์ประเภท
มวลอ้างอิง

(kg)

ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์

CO
(mg/km)

NOx
(mg/km)

HC+ NOx
(mg/km)

PM
(mg/km)

PN
(#/km)

มอก. 2550-2554 
(มาตรฐานยูโร 4)

รถยนต์นั่งมวลเต็ม 
บรรทุกไม่เกิน 2500 kg

ไม่กำาหนด 500 250 300 25 -

รถยนต์นั่งมวลเต็ม 
บรรทุกเกิน 2500 kg หรือ

รถยนต์บรรทุกและรถยนต์นั่งที่
ดัดแปลงมาจากรถยนต์บรรทุกที่
มีมวลเต็มบรรทุกไม่เกิน 3500 kg

ไม่เกิน 1305 500 250 300 25 --

เกิน 1305 
แต่ไม่เกิน1760

630 330 390 40 -

เกิน 1760 630 390 460 60 -

มอก. 3018-2563 
(มาตรฐานยูโร 5)

M ไม่กำาหนด 500 180 230 4.5 6 X 1011

N1

ไม่เกิน 1305 500 180 230 4.5 6 X 1011

เกิน 1305 แต่ไม่เกิน1760 630 235 295 4.5 6 X 1011

เกิน 1760 * 740 280 350 4.5 6 X 1011

N2 ไม่กำาหนด 740 280 350 4.5 6 X 1011

มอก. 3019-2563 
(มาตรฐานยูโร 6)

M ไม่กำาหนด 500 80 170 4.5 6 X 1011

N1

ไม่เกิน 1305 500 80 170 4.5 6 X 1011

เกิน 1305 แต่ไม่เกิน 1760 630 105 195 4.5 6 X 1011

เกิน 1760 740 125 215 4.5 6 X 1011

N2 ไม่กำาหนด 740 125 215 4.5 6 X 1011

หมายเหตุ * รวมถึงรถยนต์ประเภท M1 ที่เป็นยานยนต์ตามความต้องการด้านสังคมเฉพาะ (specific social needs)

Table 2: Shows the amount of pollution from the engine (Light Duty diesel), according to Euro 4 5 and 6 standards.
(Vehicle types of category M1 M2 N1 N2 according to TIS. 2390 standard)

Standard Vehicle types
Reference mass (RM)

(kg)

The pollutant emission from engine

CO
(mg/km)

NOx
(mg/km)

HC+ NOx
(mg/km)

PM
(mg/km)

PN
(#/km)

TIS. 2550-2554
(Euro 4 standard)

Passenger car, 
GVM ≤ 2500 kg. Indeterminate 500 250 300 25 -

Passenger car 
GVM > 2500 kg., or 

trucks and passenger cars 
modified from trucks

GVM ≤ 3500 kg.

RM ≤ 1305 500 250 300 25 --

1305 < RM ≤ 1760 630 330 390 40 -

1760 < RM 630 390 460 60 -

TIS. 3018-2563
(Euro 5 standard)

M Indeterminate 500 180 230 4.5 6 X 1011

N1

RM ≤ 1305 500 180 230 4.5 6 X 1011

1305 < RM ≤ 1760 630 235 295 4.5 6 X 1011

1760 < RM * 740 280 350 4.5 6 X 1011

N2 Indeterminate 740 280 350 4.5 6 X 1011

TIS. 3019-2563
(Euro 6 standard)

M Indeterminate 500 80 170 4.5 6 X 1011

N1

RM ≤ 1305 500 80 170 4.5 6 X 1011

1305 < RM ≤ 1760 630 105 195 4.5 6 X 1011

1760 < RM 740 125 215 4.5 6 X 1011

N2 Indeterminate 740 125 215 4.5 6 X 1011

Remark: * Include vehicle types M1, which use for specific social needs.
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การออกใบอนุญาตมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) มีกระบวนอย่างไร 

การออกใบอนุญาตท�าผลิตภณัฑ์หรอืน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตกับส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดย
กระบวนการออกใบอนุญาตของ สมอ. ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการยื่นค�าขอด�าเนินการผ่าน
ระบบ e-license ของ สมอ. (กองควบคุม
มาตรฐาน กลุ่มยานยนต์) จากนั้นด�าเนินการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการตรวจประเมิน
ระบบควบคมุคณุภาพของโรงงานทีท่�าผลติภัณฑ์ 
เพื่อให้ได้รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
และรายงานผลการประเมินระบบควบคุม
คุณภาพของโรงงานที่ท�าผลิตภัณฑ์ ส�าหรับการ
พิจารณาออกใบอนุญาต โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และผลการประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท�าผลิตภัณฑ์ 
มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุม
คณุภาพของโรงงาน (QC Report) ทีท่�าผลติภณัฑ์ 
ของผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งด�าเนินการโดย สมอ.
หรือหน ่วยตรวจ (Inspection Body : IB) 
โดยรายงานผลการประเมินระบบควบคุม
คุณภาพดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันท่ีผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ 
เป็นไปตาม ข้อก�าหนดจนถึงวันที่ยื่นค�าขอ

2. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ ์
ทุกรายการตามมาตรฐานก�าหนด โดย สมอ. 
จะพิจารณายอมรับรายงานผลการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตามล�าดับ

(2.1) ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(2.2) ห ้องปฏิบัติการทดสอบท่ีได ้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 หรือ 
มอก. 17025 ในขอบข่ายมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สมอ. ก่อน

(2.3) ห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงาน 
ที่ท�าผลิตภัณฑ์ โดย สมอ. เป ็นผู ้ควบคุม
การตรวจสอบและใช้เคร่ืองมือทดสอบของโรงงาน 
และห ้องปฏิ บัติการทดสอบนั้นต ้องได ้รับ
การทวนสอบขีดความสามารถจาก สมอ. ก่อน

(2.4) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ส�านักงาน
ให้การยอมรับ ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบ
ผลติภัณฑ์นัน้ต้องมอีายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ี
ผู ้ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์ อุตสาหกรรมหรือ
ห้องปฏิบัติการทดสอบลงนามรับรองรายงานผล
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จนถึงวันที่ยื่นค�าขอ 
และต้องเป็นรายงานผลการตรวจสอบผลติภณัฑ์ 
ของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอในครั้งนั้น

What are the procedures 
f o r  t h e  T I S I  P r o d u c t 
Licensing?

Issuing product licensing both domestic 

manufacturing and importing products in 

accordance with T IS I  standards ,  the 

entrepreneurs can apply for licenses with Thai 

Industrial Standards Institute (TISI) which the 

procedures of issuing a license are as below

Entrepreneurs can submit the application 

through TISI e-license system (Certification 

Division, Automotive Section) to proceed with 

the product inspect ion and the plant 

assessment for product quality control 

system in order to get the product inspection 

report and quality control report for the 

evaluation of issuing a license, the details are 

as following:

1. The Quality Control (QC) report from 

the plant audit by TISI or Inspection Body (IB) 

is valid not over 3 years from the QC report 

date for the submission of licensing application.

2. All items of the product inspection 

report must meet the specified standards 

which TISI will accept the product inspection 

report from the following agencies respectively.

(2.1) Industrial product inspectors.

(2.2) Testing laboratories certified 

according to ISO/IEC17025 or TIS.17025 

in the relevant standards with TISI approval.

(2.3) Testing laboratories in the factories 

will be monitored by TISI for auditing and 

testing tools which those labs must get the 

competency verified by TISI first. 

(2.4) Testing laboratories accepted by 

TISI, the product inspection report must not 

be over 1 year for the submission of licensing 

application from the date certified by inspectors 

or testing laboratories which must be the 

product inspection report of the requested 

product licensing.

ยื่นคําขอ

รายงานผลการประเมินระบบควบคุม
คุณภาพของโรงงาน (QC Report)

รายงานผลการผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ
(Product test report)

ประเมินผล ออกใบอนุญาต

1

2

Apply

Quality Control Report from
factory audit

Product Test Report from
Testing laboratories

Evaluation Issue
of Licence

1

2

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการออกใบอนุญาต มอก.

Picture 1 Shows the TIS licensing process.
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ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ
ควบคุมคุณภาพของโรงงาน 
มีรายการตรวจประ เมิน
อะไรบ้าง 

การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงานตามข้อก�าหนด ของ สมอ. กิจกรรม
การตรวจประเมิน ณ ที่ท�าผลิตภัณฑ์ มีอยู่ 5 
ข้อก�าหนด ดังนี้

1. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
2. การควบคุมกระบวนการผลิต
3. การควบคุมผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
4. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป

ตามข้อก�าหนด
5. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด 

และเครื่องทดสอบ

สถาบันยานยนต์ ได้รับการแต่งตั้งจาก
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) เป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) 
ในการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงงาน ในกลุม่ยานยนต์และชิน้ส่วน โดยในส่วนนี้
จะพูดถึงรายการตรวจประเมินระบบควบคุม

คุณภาพของโรงงาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมส�าหรับยานยนต์ ระดับมาตรฐาน
ยูโร 4 ตรงกับ มอก. 2540-2554 (เบนซิน) และ 
มอก. 2550-2554 (ดเีซล) ซึง่บงัคบัใช้อยูปั่จจปัุน 
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการตรวจประเมินตาม
มาตรฐานยูโร 5 ซึ่งตรงกับมาตรฐาน มอก. 
3016-2563 (เบนซิน), มอก. 3018-2563 (ดีเซล) 
และระดับมาตรฐานยูโร 6 ซึ่งตรงกับมาตรฐาน 
มอก. 3017-2563 (เบนซนิ), มอก. 3019-2563 (ดเีซล) 
โดยมีรายละเอียดหัวข้อตั้งแต่ การจัดซื้อและ
การควบคมุวตัถุดบิ การควบคุมกระบวนการผลติ 
การควบคุมผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ไม ่เป ็นไปตามข้อก�าหนด และ
การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่อง
ทดสอบ ดังนี้

W h a t  a r e  t h e  a u d i t 
requirements for  the 
manufacturing plant's 
quality control system?

The aud i t  requ i rements  fo r  the 

manufacturing plant's quality control system 

in accordance with TISI's requirements with 5 

audit activities as the following:

1. Purchasing and control of raw materials

2. Process control

3. Control of finished products

4. Control of non-conforming products

5. Control of inspection, measuring and 

test equipment

Thailand Automotive Institute (TAI) has 

been nominated by Thai Industrial Standards 

Institute (TISI) as Inspection Body (IB) in 

auditing manufacturing plant's quality control 

system according to industrial product standards 

for automotive-related as the current compulsory 

standard TIS. 2540-2554 (Gasoline), and 

TIS. 2550-2554 (Diesel) which are complied 

with Euro 4 standards. As guidelines for 

manufacturing plant's quality control system 

audit, The TIS. 3016-2563 (Gasol ine), 

TIS. 3018-2063 (Diesel) are complied with 

the Euro 5 standard, and TIS. 3017-2563 

(Gasoline), TIS.3019-2063 (Diesel) are complied 

with the Euro 6 standard level. The requirements 

of manufacturing plant’s audit consist of the 

purchasing and control of raw materials, process 

control, control of finished products, control of 

non-conforming products and control of 

inspection, measuring and test equipment 

which the details are as followed:

ข้อก�าหนดกิจกรรมในระบบการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการตรวจประเมิน

1. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ • ข้ันตอนการด�าเนินการจัดซ้ือ การคัดเลือก Supplier รายใหม่ การประเมินผลการด�าเนินงาน Supplier เป็นประจ�า เกณฑ์การคัดเลือก บันทึก
ผลการคัดเลือก การประเมินผลและการจัดเก็บบันทึก

• ขั้นตอนการด�าเนินการตรวจรับวัตถุดิบ แผนการควบคุม เกณฑ์คุณภาพและวิธีการตรวจรับวัตถุดิบ การจัดการกับวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด บันทึกผลการตรวจรับ บันทึกผลการฝึกอบรมพนักงาน การชี้บ่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บบันทึก
หมายเหตุ การจัดซ้ือและการควบคุมวัตถุดิบ เน้นช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระบบการควบคุมมลพิษ (Emission) อาทิ ท่อไอเสีย ถังน้�ามัน เคร่ืองยนต์ 
Catalytic converters เป็นต้น

2. การควบคุมกระบวนการผลิต • แผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิต ตรวจสอบกระบวนการผลิตจริง การช้ีบ่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การจัดการกับวัตถุดิบท่ีไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดและสุ่มบันทึกคุณภาพผลการตรวจสอบ บันทึกการฝึกอบรม บันทึกการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร เลขที่เครื่องมือวัดและทดสอบ 
การจัดเก็บบันทึก
หมายเหตุ การตรวจสอบกระบวนการผลิตจริง เน้นขั้นตอนการประกอบ 

1. สถานีที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมมลพิษ อาทิ ท่อไอเสีย ถังน้�ามัน เครื่องยนต์ Catalytic converters
2. สถานีแก้ไขงาน Rework station
3. สถานีการทดสอบหลังการประกอบ อาทิ Wheel Alignment, Axle Adjustment, Head Light Adjustment, Roller Dynamometer, Brake Test

3. การควบคุมผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป • แผนการทดสอบเป็นประจ�าตาม มอก. และหลักเกณฑ์เฉพาะ เอกสารแสดงรายละเอียดหรือวิธีการ ความถี่ จ�านวน และลักษณะในการตรวจ
สอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป การชี้บ่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ บันทึกการฝึกอบรมของพนักงาน และการจัดเก็บบันทึก

หมายเหตุ เน้นการทดสอบเป็นประจ�าตาม มอก. และหลักเกณฑ์เฉพาะก�าหนด (Control of conformity of production (COP) 

4. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก�าหนด

• ข้ันตอนการจัดการเม่ือพบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนด รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีรับคืนจากลูกค้า ข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และบันทึกคุณภาพ ป้ายชี้บ่งและแยกแยะปัญหา การหาสาเหตุ การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การด�าเนินการแก้ปัญหา การป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้�า และการจัดเก็บบันทึก
หมายเหตุ สุ่มบันทึกปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมมลพิษของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด การแก้ไขป้องกัน วิเคราะห์สาเหตุ 
รวมถึงบันทึกร้องเรียนจากลูกค้า

5. การควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด 
และเครื่องทดสอบ

• ข้ันตอนการควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ แผนการสอบเทียบหรือทวนสอบและสามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ วิธีการด�าเนินการท่ีเหมาะเพ่ือจัดการกับเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับผลกระทบ 
หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด บันทึกการฝึกอบรมของพนักงาน การจัดเก็บบันทึก

• มีเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบท่ีจ�าเป็นในการควบคุมผลิตภัณฑ์ในทุกข้ันตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป 
อย่างน้อยต้องมีเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ เพ่ือใช้เป็นประจ�า ณ โรงงานท่ีท�าผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตและติดตามผลที่ก�าหนดไว้
หมายเหตุ สุ่มบันทึกผลการสอบเทียบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต อาทิ Torque wrench, Roller test รวมถึงใบรับรอง Certificate of Calibration
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ผู้เขียนหวังว่าผู ้อ่านจะมีความเข้าใจในมาตรฐานการปล่อยสาร
มลพิษจากเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานยูโร 5 และ 6 รวมถึงกระบวนการใน
การขอการรับใบอนุญาต มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพของโรงงาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส�าหรับ
ยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับใบอนุญาต มอก. 
ก่อนที่จะบังคับใช้ระดับมาตรฐานยูโร 5 และ 6 ในอนาคตอันใกล้ 
ซึ่งผู ้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนก
ตรวจประเมิน สถาบันยานยนต์ http://www.thaiauto.or.th/2012/th/
services/inspection-body.asp

I hope all readers will have more understanding of emissions 

standards from the engine according to Euro 5 and 6 standards including 

the procedure for the TISI License application. Especially, the plant 

assessment for product quality control system according to the industrial 

product standards for automotive in order to get ready for the TISI 

product licensing application before the enforcement of Euro 5 and 6 

standards in the near future.  Any interested can inquire at Audit and 

Assessment Division, Thailand Automotive Institute or on our website at 

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/inspection-body.asp

Requirements for Product 
Quality Control System Inspection Detail

1. Purchasing and control of raw 
materials

• Purchasing procedure, new supplier selection procedure, supplier performance evaluation procedure, supplier approval list 
and supplier performance evaluation records

• Material control procedure, material Inspection record, non-conforming material and corrective action procedure, non-conformity 
and corrective action records, training record, identify finished products, quality record.
Remark: Purchasing and control of raw materials focus on emission parts such as exhaust pipe, fuel tank, engine, catalytic 
converters, etc.

2. Process control • Control Plan of Production, inspect the production line, product identification and storage, control of non-conforming 
product and final inspection (sampling the operation standard, training record, measuring devices, inspection records), 
quality record.
Remark: the production line inspection focuses on assembly line process

1. Emission control stations such as exhaust pipe, fuel tank, engine, catalytic converters, etc.
2. Rework station
3. Final inspection station such as wheel alignment, axle adjustment, head light adjustment, roller dynamometer, brake Test

3. Control of finished products • Conformity of Production (Test plan) according to the Thai Industrial Standard and Particular requirements. Document 
details or methods, frequency, quantity, and characteristics for inspection/testing finished products and COP Test report, 
Identify finished products and storage, Training record, and Quality record.
Remark: Focus on  conformity of production (COP) Control according to Thai Industrial Standard.

4. Control of non-conforming 
products

• Procedure control for non-conforming products including product recall,customer complaint management and records, 
identify the problem, rule cause analysis, corrective action, preventive action, and quality record.
Remark: Sampling the emission system, control of non-conforming product include corrective action also customer complaint records.

5. Control of inspection, 
measuring and test equipment

• Procedure for control of inspection measuring and testing equipment and calibration plan to ensure measurement traceability 
agrees with national or international standards with the appropriate management method for all inspection, measuring, 
and test equipment and devices including product affected from the equipment which does not meet the requirements 
and appropriate measurement, training records, and quality records.

• Possess the necessary inspection, measuring, and test equipment for product quality control procedure and finished 
product inspection. At least the plant must provide the necessary inspection, measuring, and test equipment and devices 
in accordance with the particular requirements for product certification.
Remark: Sampling the measuring, and test equipment records in production line such as torque wrench, roller test including 
certificate of calibration.

อ้างอิงจาก (1) https://www.tisi.go.th
 (2) https://www.nationthailand.com/national/30362542)
References: (1) https://www.tisi.go.th
 (2) https://www.nationthailand.com/national/30362542)
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จาก Automotive Navigator Magazine ฉบบัทีแ่ล้ว (เมษายน - มถินุายน 
2563) ผู้เขียนได้กล่าวถึงการทดสอบหาอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อใช้
เป็นข้อมลูบนฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ากนัไปแล้ว 
ในฉบับนีจ้ะขอกล่าวถงึหวัข้อการทดสอบอืน่ทีจ่�าเป็นของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
เพื่อความปลอดภัย และสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
เพื่อใช้ในการขับขี่บนถนนสาธารณะได้ 

รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปก่อนที่จะขอจดทะเบียน เพื่อวิ่งบนถนน
สาธารณะได้ จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็น
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์มองภาพหรือกระจกมองข้าง 
การติดตั้งแตรสัญญาณ และการติดตั้งมาตรวัดความเร็ว เป็นต้น แต่หาก
เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
รถจักรยานยนต์ที่ใช้น�า้มันทั่วไป ก็คือ การทดสอบก�าลังของมอเตอร์ไฟฟ้า
ที่ใช้ขับเคลื่อนรถ เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก�าหนด
ก�าลงัมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ขบัเคลือ่นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 

ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวถูกบังคับใช้กับรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ไม่เฉพาะกบัจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเท่านัน้ เพือ่ให้มัน่ใจว่ารถสามารถขบัเคลือ่น
บนถนนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถท�าความเร็วได้ตามที่ผู้ขับขี่สั่งการ 

The previous issue of Automotive Navigator Magazine, we mentioned 

about testing for energy consumption to be certified on the No.5 power-

saving labelled electric motorcycle. In this issue, we will cover other 

necessary testing topics of electric motorcycles to be registered with 

the Department of Land Transport (DLT) for the ride on public roads.

In general before applying for motorcycles registration to be use 

on public roads, the equipment concerning safety must be inspected 

and tested, for example, rear-view mirrors, audible warning devices, and 

speedometer.  In case of electric motorcycle, power of motor driven 

must be tested, in order to comply with the Announcement of the 

Department of Land Transport regarding the determination on rated 

power of electric motor driven vehicle under the Motor Vehicle Act 

2560 which the enforcement on the vehicles driven by electric motors 

including the electric motorcycles in order to be driven continuously on 

the road with the speed the drivers' commands.

การทดสอบจักรยานยนต์
ไฟฟ้าเพื่อใช้งาน

บนถนนสาธารณะ

TESTING OF ELECTRIC
MOTORCYCLES FOR THE USE 
ON PUBLIC ROADS

Testing Standards

By Mr. Threepol Boonyamarn
Vice President Testing, R&D Center
Thailand Automotive Institute
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ขอบข่ายรถยนต์ไฟฟ้าตามประกาศ
กรมการขนส่งทางบก

เรื่องก�าหนดก�าลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้
ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. 2560

1. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวดั รถยนต์
บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์
บริการให้เช่า รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีก�าลังพิกัด (Rated 
Power) ของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 กโิลวตัต์ 
และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้
ไม่น้อยกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กรณีเป็นรถยนต์ส่ีล ้อเล็กรับจ้างและ
รถยนต์น่ังส่วนบคุคลไม่เกิน 7 คน ทีม่นี�า้หนักรถ
ไม่รวมน�า้หนกัของแบตเตอรี ่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม 
หรือ กรณีเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มี
น�า้หนกัรถไม่รวมน�า้หนกัของแบตเตอรี ่ น้อยกว่า 
600 กิโลกรัม ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีก�าลังพิกัด (Rated Power) ของมอเตอร์
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กโิลวตัต์ และสามารถขบัเคลือ่น
รถให้มีความเรว็สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

2. รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์
สามล้อส่วนบุคคล ทีขั่บเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ต้องมีก�าลังพิกัด (Rated Power) ของมอเตอร์
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กโิลวตัต์ และสามารถขบัเคลือ่น
รถให้มีความเรว็สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

3. รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด ้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีก�าลังพิกัด (Rated Power) 
ของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ (0.25 
กโิลวัตต์) และสามารถขบัเคล่ือนรถให้มคีวามเร็ว
สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. รถบดถนนและรถแทรกเตอร์ทีข่บัเคลือ่น
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีก�าลังพิกัด (Rated 
Power) ของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์

ข้อก�าหนดของการทดสอบ คือ มอเตอร์
ต้องสามารถขับเคล่ือนรถในขณะท่ีมีน�้าหนักรถ
รวมน�้าหนักบรรทุกตามที่ผู ้ผลิตก�าหนด ด้วย
ความเรว็สงูสุดตามทีก่�าหนดในประกาศนี ้ต่อเนือ่ง
ด้วยเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยแบตเตอรี่
ต้องเพียงพอในการชาร์ต 1 ครั้ง ในกรณีของ
จักรยานยนต์ไฟฟ้านั้น ขณะท�าการทดสอบ 
ถ้าความเร็วลดต�่ากว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ถือว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

Scope of Department of Land 
Transport’ s Announcement of the 
determination on power of electric 
motor driven vehicle under the 
Motor Vehicle Act 2560

1. I n te rc i t y ,  bus i ness  se rv i ces , 

sightseeing, rental services, and personal 

cars, powered by electric motors, shall have 

rated power of electric motor not less than 

15 kilowatts and can drive vehicle at maximum 

speed not less than 90 kilometers per hour 

In the case of a small four-wheeled 

vehicle, not more than 7 passengers with 

a vehicle weight, not including the weight of 

the battery, less than 450 kilograms, or in the 

case of a vehicle weight excluding batteries 

of less than 600 kilograms, driven by an 

electric motor, must have the rated power of 

the electric motor not less than 4 kilowatts 

and can drive vehicle at maximum speed of 

not less than 45 kilometers per hour

2. Tricycle taxis and personal tricycles 

powered by electric motor shall have the 

rated power of electric motor not less than 4 

kilowatts and can drive vehicle at maximum 

speed not less than 45 kilometers per hour 

3. Motorcycle powered by electric 

motor shall have the rated power of the electric 

motor not less than 250 watts (0.25 kilowatts) 

and can drive vehicle at maximum speed not 

less than 45 kilometers per hour

4. Road roller and tractor drove by electric 

motor shall have rated power of electric motor 

not less than 15 kW.

The testing requirements for motor which 

must be able to drive the vehicle with weight 

includes the load as specif ied by the 

manufacturer at the maximum speed as 

specified in the announcement continuously 

not less than 30 minutes with one charge of battery 

cycle. In the case of electric motorcycles, 

if the speed drops below 45 kilometers 

per hour while testing, it is considered not 

to meet the specified criteria.

ภาพแสดง การทดสอบและผลการทดสอบรถที่ความเร็ว สูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
The pictures of testing and test results at the maximum speed not less than 45 kilometers per hour and not less than 30 minutes
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นอกจากการทดสอบก�าลังของมอเตอร์
ไฟฟ้าของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว กรมการขนส่ง
ทางบกยังมีการทดสอบอุปกรณ์ ท่ี เกี่ยวกับ
ความปลอดภยั ได้แก่ มาตรวัดความเร็ว อุปกรณ์
มองภาพ (กระจกมองข้าง) และแตรสัญญาณ 
โดยในส ่ วนของมาตร วัดความเ ร็ว ห รือ 
Speedometer เป็นอุปกรณ์ทีแ่สดงข้อมลูเกีย่วกบั
ค่าความเรว็ของรถให้แก่ผูข้บัรถในขณะใดขณะหนึง่ 
เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง 
ก�าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้ง
มาตรวัดความเรว็ และก�าหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ 
และเง่ือนไขการรับรองแบบมาตรวัด ความเร็ว
ส�าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2557 
ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน UN R39 โดยเป็นการขี่
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบนแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ 
(Chassis dynamometer) ให้มาตรวัดความเร็ว
อ่านได้คงท่ีท่ี 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 80 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัความเร็วสงูสดุท่ีรถ
สามารถท�าได้ตามทีผู่ผ้ลิตระบ)ุ และเปรียบเทยีบ
ความเร็วของแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ ด้วยความ
สัมพันธ์ 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0.1 V2 + 4 โดยที่

V1 = ความเร็วที่แสดงโดยมาตรวัดความเร็ว
V2 = ความเร็วแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์

In addition to the power testing of electric 

motors driven, the DLT also requires testing of 

safety-related equipments, which are speedometer, 

rear-view mirror, and audible warning device.  

Speedometer is a device to display the vehicle 

speed to the driver which needs with the DLT's 

announcement specifications, characteristics, 

installation, specified criteria, methods, and 

conditions of speedometer type approval for 

vehicles and motorcycles B.E. 2557 which is 

based on UN R39 standard.  The testing is to 

ride an electric motorcycle on the chassis 

dynamometer which provides a fixed speedometer 

at 40 kilometers per hour or 80 kilometers per 

hour (depend on the vehciel maximum speed 

as the manufacturer specified).  The velocity 

shown on speedometer will be compared with 

the speed of the chassis dynamometer as 

the	following	relationship	0	≤	(V1 - V2)	≤	0.1	V2 

+ 4 whereas

V1 = Velocity shown on speedometer

V2 = Velocity of chassis dynamometer

TESTING STANDARD
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ส�าหรับแตรสัญญาณ เป็นการทดสอบ
วดัระดบัเสยีงและความทนทาน รวมถงึการตดิตัง้ 
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง ก�าหนด
คุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งแตร
สัญญาณ และก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบ

การติดตั้งแตรสัญญาณ ส�าหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2559 ซึ่งอ้างอิงตามมาตร 
UN R28 และในส่วนอุปกรณ์มองภาพ หรือ
กระจกมองข้าง เป็นการก�าหนดมติิ ความแขง็แรง 
คุณลักษณะที่เก่ียวกับการสะท้อนของวัสดุที่ใช้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน UN R81 ตามประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่องคุณลักษณะ และ
การติดตั้งอุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์ 
และก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรบัรองแบบอปุกรณ์มองภาพและแบบการตดิตัง้
อุปกรณ์มองภาพของรถจกัรยานยนต์ พ.ศ. 2557 

ซึ่งการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ
อุปกรณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
สถาบนัยานยนต์ให้บรกิารทดสอบแก่ผูป้ระกอบการ
ทัง้ทีผ่ลติในประเทศและผูน้�าเข้า เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศของกรมการขนส่งทางบก

ดงันัน้ ผู้ทีต้่องการใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า
ไว้ใช้ในการเดนิทางทีต้่องว่ิงบนถนนสาธารณะนัน้ 

ควรพิ จ า รณารถที่ ผ ่ านการทดสอบตาม
ข้อก�าหนดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อที่ท่าน
จะได้น�ามาขอจดทะเบียนและใช้งานได้บนถนน
อย่างปลอดภัย

สนใจรับบริการทดสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์
655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 
ถนนสุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0710-9 Ext. 134 - 135, 138
โทรสาร : 0-2323-9598
อีเมล์ : tsa@thaiauto.or.th
Line@ : @thaiauto

The audible warning device, the noise 

level and durability test must be measured 

including installation according to the DLT's 

announcement regarding specifications, 

characteristics, installation, specified criteria, 

methods, and conditions of audible warning 

device design and installation certification for 

vehicles and motorcycles B.E. 2557 which is 

based on UN R28 standard.  And the rear-view 

mirror of motorcycles which referred to UN R81 

standard, is the determination of the dimension, 

strength, and the reflection characteristics of the 

materials according to the DLT's announcement 

regarding characteristics and installation of 

visual equipment for motorcycles, and specified 

criteria, methods, and conditions of visual 

equipment design and installation certification 

for motorcycles B.E. 2557. All testing of electric 

motorcycles and related equipment mentioned 

above, Thailand Automotive Institute has 

provided those testing services for the domestic 

manufacturers and importers to comply with 

the DLT's announcement.

Therefore, those who want to use electric 

motorcycles for traveling and riding on public 

roads should consider the vehicles which have 

been tested in accordance with the DLT 

regulations to apply for vehicle registration and 

on-road use safely.

For more information:

Testing Center of Thailand Automotive Institute

655 soi 1, Bang Poo Industrial Estate,

Moo 2, Sukhumvit Road, Km.34, Muang, 

Samutprakarn 10280.

TEL : 0-2324-0710-9 Ext. 134 - 135, 138

FAX : 0-2323-9598

Email : tsa@thaiauto.or.th

Line@ : @thaiauto





การนําเสนออนุมัติรับรองช้ินสวน
เพ่ือการผลิต
(Production Part Approval Process: PPAP)

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563

การจัดทํา Control Plan ตาม
ขอกําหนดของ IATF 16949:2016
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

หลักการพ้ืนฐานระบบการผลิตแบบ 
“TPS Concept”
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563

การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ
“Why-Why Analysis”
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563

การจัดการคลังสินคาและควบคุมสินคา
คงคลังอยางมีประสิทธิภาพยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory
Control for Industry 4.0)

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563

ขอกําหนดการประยุกตระบบการ
บริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรแนะนํา!
“พ้ืนฐานเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟา”

(Fundamentals of
Electric Vehicle Technologies)

วันท่ี 26-27
พฤศจิกายน 2563
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ช่วงนีเ้ปน็ช่วงท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างแทจ้ริง 
เพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ท�าให้ทั่วโลกมีผู้ติดเช้ือมากกว่า 3 ล้านคน ก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงหลายอย่างในแวดวงของอุตสาหกรรม
ท่ีบางส่วนชะลอการผลิต หยุดการผลิต หรือท�างานท่ีบา้น 
(Work from home) พนักงานบางส่วนหยุดงานแรมเดือน
โดยได้รับค่าจ้างไม่เต็มจ�านวน บางส่วนอาจถูกเลิกจ้าง 
ร้านอาหารทีเ่คยไปนัง่รับประทานได้กต้็องเปล่ียนรูปแบบ
เป็นการซ้ือกลับไปทานทีบ้่าน ทุกคนอยู่บา้นมากข้ึน ไม่ออก
ไปในท่ีชุมนุมชน เพื่อไม่ไปรับเช้ือหรือไม่ไปแพร่เช้ือไวรัส
โควิด-19 ต่อนั่นเอง

Currently, there are changes caused from 
pandemic of an infectious disease or Coronavirus 
(COVID-19), worldwide. Moreover 3 million people 
have got infection and industries have been 
affected from this. Some have to slow down or stop 
their production and some have to use Work from 
Home policy. Some employees have stopped working 
for months and receive only partial amount of 
payment, while some are laid off. Dining out in a 
restaurant is changed to takeout order, instead. 
Everyone stays home more and does not go out to 
crowded places in order to avoid infection or 
spreading the disease. 

TURN CRISIS TO
OPPORTUNITY FOR
DEVELOPMENT
(TRAINING)
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในการพัฒนา
(ฝึกอบรม) บุคลากร By Mr. Sekpornsawan Boonpetch

Business Development &
Human Resource Development Advisor

Train the Trainer
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ถึงแม้จะเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ในอตุสาหกรรม
การฝึกอบรมกย็งัคงอยู ่ หลายท่านเคยถามผมว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ ้าง ท่ี เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม ผมตอบได้โดยทนัทว่ีา ภาพโดยรวม
ไม่เปลี่ยน การฝึกอบรมยังคงอยู่ แนวทางและ
เนือ้หาเชงิลึกยงัคงอยู่ไม่เปลีย่นแปลง แต่รูปแบบ
และวิธีการจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เช่น

หัวหน้าก็คงยังต้องเรียนรู้ในศาสตร์และ
วิทยาการสมัยใหม่ รูปแบบของการผลิตด้วย

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยกว่าเดิม หัวหน้า
ก็คงยังต้องสอนลูกน้องอยู่ในเร่ืองงานที่ต้องท�า 
ต้องดูแล ต้องควบคุม ในต�าแหน่งนั้นๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานก็ต้องเรียนรู้งาน
ให้มากขึน้ทัง้ในระบบและนอกระบบ เพือ่เพิม่ทักษะ 
(Skill) ของตนเอง ต้องท�างานแบบ Multi-Skills 
พัฒนาความหลายหลายของทักษะให ้มี
ความช�านาญในงานหลายด้านไม่ใช ่ท�าได้
เพียงงานเดียว

Although these incidents are occurred, 

training industry still keeps on going. Many 

used to ask me if there would be any change 

to training. In overall, there is no change. 

Concept and in-depth content of training are 

still the same as before. Only format and 

method are charged which depend on 

situation; for example,

Supervisor sti l l need to learn new 

technology and production that uses modern 

or advanced machine. They have to teach 

subordinate for their work, supervise and control 

them in each position for the most efficiency. 

Subordinate also need to learn more about 

both inside and outside systems to increase 

their skills and are able to work as multi-skills 

as well as enhance different skills for expertise 

in many works. 
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นั่นหมายความว่าภาพโดยรวมถึงรูปแบบ
ของสถานการณ ์การท�างานจะเป ล่ียนไป 
เครื่องจักรสมัยใหม ่จะเข ้ามาและมีระบบ
อัตโนมัติที่ทันสมัย หัวหน้าก็ต้องเรียนรู้ให้เกิด
ความช�านาญ เพื่อน�าไปสอนต่อให้กับพนักงาน
ท่ีจะต้องควบคุมดูแลเครื่องจักรนั้นๆ ซึ่งการที่
จะไปสอนต่อได้หรือการที่จะเป็นผู้สอนท่ีดีได้ก็
ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูห้รือทกัษะในการสอน ไม่ว่า
จะเป็นความรู้เรื่องเทคนิคการสอน (Train the 
trainer) ความรู้ด้านวิธีสอนงาน (TWI JI) เพื่อที่
สามารถสอนให้พนักงานเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
น�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
หัวหน้าต้องเข้าใจลูกน้องสามารถดูแลและ
คอยจดัการปัญหาท่ีเกิดจากลกูน้อง ตัง้แต่คดิว่า
จะเกดิปัญหาอะไรขึน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหา 
เพราะหากปล่อยให้เกดิปัญหาขึน้กอ็าจมผีลกระทบ
กบัการผลติและคณุภาพได้ หัวหน้าต้องมีความรู้
ในเรื่อง วิธีการปฏิบัติต่อลูกน้อง (How to treat 
a person) และพนักงานเองก็ต้องพัฒนาตนเอง 
(self-development) ให้สามารถท�างานกับ
เครื่องจักรที่ทันสมัยให้ได้

และยงัม ีอกีหลายหลกัสตูรทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมตามกฎหมาย
แรงงานและแรงงานสมัพนัธ์ การฝึกอบรมในเร่ือง
ของการบรหิารจัดการด้านคณุภาพ การฝึกอบรม
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือให้เกิดการท�างาน
อย่างปลอดภัย ซึ่งท้ังหมดมีความส�าคัญด้วย
เช่นกัน

สิ่ ง ท่ีจะ เปลี่ ยนไปอีกอย ่ างของการ
ฝ ึกอบรมก็คือจ� านวนผู ้ เข ้ าอบรมและวิ ธี
การอบรม ที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดการอบรมขึ้น
ก็มักจะระดมพนักงานเข้ามาฟังการบรรยาย
มาเรียนรู้กันให้มากๆ จนเต็ม หรือล้นห้องที่ใช้
ฝึกอบรม แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ COVICD-19 
การอบรมอาจมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 
15 - 20 ท่านเท่าน้ันข้ึนอยู่กับขนาดของห้อง 
เพื่อไม่ก่อให้เกิดการแออัด 

ส่วนวิธีการฝึกอบรมที่ผ่านมา วิทยากร
ต้องเดนิทางไปทีห้่องอบรมที ่ณ สถานประกอบการ
ที่จัดเตรียมไว้ ก็อาจเปล่ียนเป็นว่า วิทยากร
อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องสามารถสื่อสารด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ ฉายภาพสไลด์ไปที่ห้องอบรมได้
ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม ผ่านระบบต่างๆ เช่น 
Zoom หรือระบบอื่นๆ ที่บริษัทจะเป็นผู้ก�าหนด

ที่กล่าวมาจะชี้น�าให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็น
อย ่างไรก็ตามการฝ ึกอบรมก็ยั งจะคงอยู ่
คู ่อุตสาหกรรมตลอดไป ไม ่ เปลี่ยนแปลง 

จะเปลี่ยนแปลงไปก็แต่วิธีการเท่านั้น ฉะน้ัน
ในช่วงทีส่ถานการณ์ในปัจจบุนั ขอให้หวัหน้างาน
และพนักงานทุกท่าน จงใช้วิกฤติที่เกิดขึ้นนี้
เป ็นโอกาสในการแสวงหาความรู ้วิทยาการ
มาเพิ่มพูนให้กับตนเองเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ให้สามารถอยู่ได้กับงานที่เราท�าอยู่ ให้สามารถ
อยู ่ได ้กับความเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลังเกิดขึ้น 
ท�าให้ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญ เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Multi-
Skills) ในงานนั้นๆ ท่านจะเป็นผู้ที่อยู ่รอดได้
บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิกฤติในครั้งนี้

Apparently, working style will be changed. 

Existing machine will be replaced by the modern 

one and automatic system. Supervisor must 

learn and have expertise to teach their subordinate 

who operate and control those machine and 

system. Being an effective instructor or having 

ability to teach, supervisor must have knowledge 

and teaching skill; including, Train the Trainer 

and Training Within Industry – Job Instruction 

(TWI JI) for their quick learning and having 

ability to apply them, correctly and safely. 

Additionally, supervisor need to understand 

and take care of their subordinate as well as 

get rid of problem caused by them. Starting 

from considering what the problem will be, to 

prevent trouble; otherwise, it will have impacts 

on production and quality. Supervisor must 

have knowledge on how to treat a person, as 

well. On the other hand, subordinate also 

need self-development in order to work with 

modern machine. 

There are also numerous necessary 

training courses such as compulsory courses 

according to labor laws and relations, quality 

management, environmental management, 

occupational safety and health, etc. All of 

these are important.

Additionally, the number of trainees 

and method will be changed. Normally, we 

gather as many as staffs to attend a training. 

After COVID-19, This number is down to only 

15-20 persons (depended on the size of 

training room) in order to reduce crowed. 

Previously, instructor had to go to the 

training location. Now, he can be anywhere 

and is able to communicate through Internet 

and uses system such as Zoom or others as 

set by the company. 

It is clearly seen that training is still with 

industries and only method of training is 

changed. Thus, during this period, I would like 

to suggest both supervisor and subordinate 

to turn this crisis into opportunity by gaining 

more knowledge as self-development. This 

helps you to handle your existing work and 

change. You will be an important person who 

have multi-skills and are a survivor from this 

crisis.

..........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ 
โทรศัพท์ 02-712-2414 ต่อ 6701-6703
โทรสาร 02-712-2415
Email : hrd@thaiauto.or.th

For more information, please contact

Entrepreneur Development Division

Thailand Automotive Institute (TAI)

Tel. 02-712-2414 Ext. 6701-6703

Fax. 02-712-2415

E-mail : hrd@thaiauto.or.th..........................................
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Vendor หมายถึง ผู้ท่ีขายสินค้าส�าเร็จรูปหรือการบริการ
ท่ีสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า โดยมีความสัมพันธ์แบบ Business to 
Customer (B2C) คอื การขายสินคา้หรือบริการให้ผู้บริโภคโดยตรง
โดยไม่ผ่านตัวกลาง ซ่ึงมีรูปแบบลักษณะของช่วงปลายน�้าในระบบ 
Supply Chain

Supplier หมายถึง ผู้ทีจั่ดหาสินค้าวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ โดยมีความสัมพันธ์แบบ Business to 
Business (B2B) หรือ การซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อน�าไปผลิตต่อ
ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้เป็นสินค้าหรือบริการอีกอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้
น�าไปอุปโภคหรือบริโภคเอง มีรูปแบบลักษณะของช่วงต้นน�า้ในระบบ 
Supply Chain

Vendor is referred to one who sells finished goods or 
services to customer, which is Business to Customer (B2C) 
relationship. This is selling of goods or services to consumer 
directly without intervention of middleman. Vendor is in 
downstream of supply chain system. 

Supplier is one who procures goods, raw materials or 
equipment for business system, which is Business to 
Business (B2B) relationship; buying goods or services for 
further production by increasing value added and turning 
them to the new products. This is not for supplier’s use. 
Supplier is in upstream of supply chain system.

การจัดท�า บัญชีรายชื่อผู้ผลิต
และขึ้นทะเบียนคู่ค้า By Mr. Anan Deerojanawong

Lean Production & Logistics Consultant

PREPARING OF 
SUPPLIER AND 
APPROVED
VENDER (AVL) 
LISTS
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Approved Vendor List (AVL) คือ บัญชี
รายชื่อของซัพพลายเออร์ หรือ Vendor ที่ผ่าน
การรับรองแล้วว่าเหมาะสมที่จะท�าธุรกิจด้วย 
ประเด็นในการตรวจสอบถูกก� าหนดโดย
ฝ่ายผูซ้ือ้ ซึง่มกัเกีย่วข้องกบัคณุสมบติัของสนิค้า
ที่สามารถผลิตได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
ความมั่นคงของสถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือ
ของผลงานในอดตีทีผ่่านมา ดงันัน้ ซพัพลายเออร์
ที่ผ่านการรับรองตามที่ก�าหนดใน AVL แล้วจะ
ท�าให้เกิดความมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ
สนิค้าและการบรกิาร รวมถงึด้านความปลอดภัย
และความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน หากซัพพลายเออร์
ท่ีไม่ได้ผ่านการรับรองที่ก�าหนดใน AVL นั้น 
จะต้องท�าการปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้ผ่าน
ข้อก�าหนดเสียก่อน เพ่ือที่จะสามารถเป็นคู่ค้า
ทางธุรกิจได้ต่อไป

เ กณฑ ์ ก า รป ร ะ เ มิ นห รื อ คั ด เ ลื อ ก
ซัพพลายเออร์ตามที่ก�าหนดใน AVL นั้น โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นออกเป็น 2 แกน ได้แก่ แนวนอน 
คือ แกนด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย (Cost) และ 
แนวตั้ง คือแกนด้านโอกาสความเสี่ยงหรือ
จุดอ่อน (Risk, Exposure, Vulnerability) ของ
ซัพพลายเออร ์ นั้นๆ และยังแบ ่งออกเป ็น 
4 ส่วนย่อย คือ

1. ด้านการได้รับหรือการจัดหาต่างๆ 
(Acquisition) เช่น การมีคุณค่าหรือคุณภาพ 
(Value) ความสัมพันธ์ต่างๆ (Relationship) 
คุณประโยชน์ท่ีได้รับ (Leverage) หรือสินค้า
ทีไ่ด้รบัจากการบรกิารต่างๆ (Service products) 
เมื่อ เทียบกับแกนตั้ งแล ้วหากอยู ่ด ้านล ่าง
จะหมายถึงคุณภาพท่ีไม่ดี รวมถึงสินค้าและ
การบริการที่ได้รับต่างๆ ไม่เป็นตามที่ต้องการ 
แต่หากเทียบกับแนวนอนก็จะหมายถึงสินค้า
หรือบริการมีราคาต�่าหรือเราสามารถจ่ายเงิน
ได้ทุกวันในราคาที่ไม่แพงเกินไป

Approved Vendor List (AVL) is a list of 

suppliers or vendors who are certified for being 

trade partners. Criteria for evaluation are 

defined by buyer which mostly are related to 

ability of production, production technology, 

financial status and performance in the past. 

Thus, suppliers, who meet these criteria 

defined in AVL, earn trust from buyer for quality 

of goods and services, safety and delivery. 

On the other hand, suppliers who are ineligible 

need improvement. 

Supplier assessment or selection, 

according to AVL, is generally considered 

from 2 axes. Horizon axis indicates price or 

cost while vertical axis refers to opportunity, 

risk, exposure or vulnerability of each supplier. 

There a re a lso 4 sub-categor ies for 

consideration as follows

1. Acquisition such as value, relationship, 

leverage or serv ice products. I f th is is 

compared with vertical axis and it is located 

in the lower part, this means low quality and 

products do not meet requirements. On the 

other hand, if it is compared with horizontal 

axis, this means products have low price or we 

can pay them for every day with inexpensive 

price.

TECHNICAL/DEVELOPMENT

ACQUISITION LEVERAGE
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STRATEGIC

• Branded products
• Customer speci�ed
• Price determined by supplier
• Supplier �rmly in control

TR to develop supplier if required Products that are essential to our
core business

• Core (Proprietary) Product
• Cost
• TR Manufacturing
• Payment terms
• Quality
• Service
• Partnership (Supplier perception)

• Higher spend
• Saturated Market
• No partnership

• Low value
• No relationship
• No leverage
• Service products

Every day, low cost commodity items A lot of competition for TR spend on
these common products/services
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2. ด้านเทคนิคและการพัฒนาต่างๆ 
(Technical/Development) เช่น ความมชีือ่เสยีง
ของตราสนิค้า (Branded products) การต้องการ
ท่ีเฉพาะเจาะจงของลกูค้า (Customer Specified) 
ความมั่นคงด้านราคาของผู้ค้า ความเชื่อมัน
ด้านการควบคมุของผูค้้า (Supplier firmly control) 
เมื่อเทียบกับแนวตั้งจะหมายถึงมีการพัฒนา
และความเชื่อม่ันที่ดี รวมถึงสินค้าหรือบริการ
มีความเชื่อมั่นได้ และเมื่อเทียบกับแนวนอน
ก็จะหมายถึงมีการพัฒนาด้วยราคาที่ไม่แพงนัก
หรือสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

3. ด้านคุณประโยชน์ท่ีได้รับหรือการรับ
มอบคุณค่าต่างๆ (Leverage) เช่น การจ่าย
หรือใช้ที่สูงกว่า (Higher Spend) การมีสินค้า
หรือวางสินค้าในตลาด (Saturated Market) 
การมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตร (Partnership) เมื่อ
เทียบกับแนวนอนจะหมายถึงมีค ่าใช ้จ ่าย
ที่สูงกว่าจะได้ส่ิงเหล่านี้มา หรือมีคู่แข่งมาก 
แต่หากเทยีบกบัแนวตัง้จะหมายถงึ มคีวามเสีย่งต�า่
หรอืการได้รบัคณุค่าแบบสินค้าทัว่ๆ ไปทีไ่ม่สงูนกั

4. ด้านกลยุทธ์ต่างๆ (Strategic) เช่น 
การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในสินค้าหลักที่มีอยู ่ 
(Core (Proprietary) Product) ด้านค่าใช้จ่าย 
(Cost) ด้านการผลิต (Manufacturing) ด้าน
เงื่อนไขของการจ่ายเงิน (Payment terms) 
ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการบรกิาร (Service) 
ด้านความร่วมมือและการตกลงในเรื่องต่างๆ 
(Par tnersh ip (suppl ie r percept ion)) 
เมื่อเทียบกับแนวตั้งจะหมายถึงมีความเสี่ยง
ที่สูงในเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป ็นส่ิงที่ไม ่ดี และ 
เม่ือเทียบกับแนวนอนจะหมายถึงมีค่าใช้จ่าย 
ทีส่งูขึน้อกีด้วย ซึง่โดยรวมแล้วจะแสดงให้เหน็ว่า
สินค้าและการบริการในบริเวณนี้เป็นสินค้า
ที่ส�าคัญส�าหรับการท�าธุรกิจเป ็นอย่างมาก 
จึงต้องหาซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถที่ดี
ที่แท้จริงมาร่วมมือด้วยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แกนในแนวนอนและ
แนวตั้งที่ก�าหนดนั้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นแบบที่
กล่าวมาแล้วเสมอไป ขึ้นอยู่กับนโยบาย หรือ 
กลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ รวมถึงลักษณะ
ของตัวสินค้าหรือบริการที่จะใช้ในการประเมิน

อีกด้วย และไม่จ�าเป็นต้องมีค่าสูง เสมอไป 
อาจมีค่ากลางๆ หรือค่อนข้างสูงก็ได้ ดังนั้น
การประเมินจึงควรหาจุดที่เหมาะสมกับผู ้ใช้
บรกิารและซพัพลายเออร์ ให้ได้เพือ่ทีจ่ะสามารถ
ผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได ้ตาม
ความพึงพอใจ รวมถึงสามารถสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันขององค์กรได้อีกด้วย

2. Technical/Development such as 

branded products, customer specified, stable 

price of supplier or supplier firmly control. If 

this is compared with vertical line, it means 

well development and assurance; including 

reliable products. If it is compared with 

horizontal line, it indicates development with 

inexpensive price or acceptable price from 

both sides.

3.  Leverage such as higher spend, 

saturated market or partnership. If it is 

compared with horizontal line, it means higher 

payment to obtain this or there are many 

competitors. If it is compared with vertical 

line, it means low risk or receiving average 

leverage. 

4. Strategic such as core (proprietary) 

product, cost, manufacturing, payment terms, 

quality, service or partnership (supplier 

perception). If this is compared with vertical 

line, it shows high risk. If it is compared with 

horizon line, it means high expense. For 

overall, these indicate that products in this 

area are important for doing business; 

therefore, you have to find the only right 

supplier as the trade partner. 

Nevertheless, both axes are only 

samples. It depends on policy or strategy of 

each business; including product features 

that are used for evaluation. It is not necessary 

to have high value. Average or quite high 

value is acceptable. Thus, evaluation should 

find the appropriate point for both buyer and 

supplier in order to produce and deliver 

products to customer, satisfyingly, along with 

developing competitiveness in organization.

..........................................
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การวัดความสามารถของพนักงาน
ควบคุมคุณภาพ Quality Control (QC) น้ัน 
มิได้ข้ึนกบัปริมาณของเสียท่ีพบ และของเสีย
ท่ีพบจ�านวนมากนั้นก็ไม่ได้บอกถึงความเก่ง 
หรือความช�านาญของพนักงาน QC เช่นกัน 
แต่พนักงาน QC ควรต้ังเป้าหมายให้พบ
ของเสียน้อยลง และน้อยลงเร่ือยๆ ด้วย
การบันทึกชนิดและปริมาณของเสียที่พบ
ในแต่ละชว่งเวลาการผลิต และต้องทราบว่า
ของเสียที่พบจ�านวนมากน้ันเกิดจากจุดใด
ในกระบวนการผลิต ด้วยการท�างานร่วมกับ
พนักงานหน้างานเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ของเสียที่พบก็จะลดลงได้

Evaluating competence of quality 
control (QC) officer does not depend on 
a number of wastes and those wastes 
that are found do not indicate ability or 
expertise of QC officer either. On the 
other hand, the less waste should be 
set as a target of QC staff by recording 

type and quantity of wastes that are 
found in each period of production. It is 
necessary to know where those large 
quantity of wastes are located in 

production process by working together 
with on duty staff in order to solve 
problem and wastes will be decreased.

ROLE AND DUTY 
OF QUALITY 
CONTROL
บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
ควบคุมคุณภาพ By Mr. Anan Deerojanawong

Lean Production & Logistics Consultant
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พนักงานหน้างานควรมีความสามารถ
ในการตรวจสอบเบ้ืองต้นได้ ด้วยการสังเกต
ชิ้นงานที่ตนเองผลิตขึ้น ว่ามีลักษณะผิดแปลก
ไปจากเดิมหรือไม่ ด้วยการจดบันทึกของดี - 
ของเสยีท่ีพบในแต่ละลกัษณะ และท�าการคดัแยก
ออกไปก่อนท่ีจะส่งผ่านไปยังกระบวนการต่อไป 
ทัง้น้ีพนกังาน QC ควรสอนและให้ความรู้ในเร่ือง
ของการตรวจสอบเบื้องต้นแก่พนักงานหน้างาน
อกีด้วย แบบนีที้เ่รยีกว่าท�าการผลติและตรวจสอบ
ได้ 100%

เ ม่ือสามารถผลิตและตรวจสอบได ้ 
100% แล้ว การตรวจสอบท้ายกระบวนการผลิต 
กไ็ม่จ�าเป็นอกีต่อไป เพราะท�าให้เกดิความล่าช้า
และงานซ�า้ซ้อน จดุทีค่วรตรวจสอบของพนกังาน 
QC คือท่ีต้นกระบวนการ การผลิตหรือตั้งแต่
รบัวตัถุดบิเข้ามาเพือ่ป้อนกระบวนการ การผลติ 
หากพนักงาน QC สามารถคัดแยกของเสีย

ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบได้ จะท�าให้ของเสียท่ีผลิตได้
ในกระบวนการลดลง อีกทั้งยังลดต ้นทุน
การจัดซื้อในแต่ละคร้ังได้อีกด้วย เนื่องจาก
วตัถดุบิทีรั่บเข้ามาส่วนใหญ่เป็นของด ีส่วนของเสีย
จะถูกปฏิเสธ (Reject) กลับไปยัง Supplier 
ตั้งแต่แรกเข้า

ทัง้พนกังาน QC และพนกังานหน้างานนัน้ 
ควรใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่เรียกว่า 
QC 7 Tools ในการตรวจสอบหาของเสียท่ีเกิดขึน้ 
ด้วยการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดทุกชนิด
และทุกปริมาณของเสียที่พบ ทุกสายการผลิต
และทุกช่วงเวลาการผลิตอีกด้วย รวมถึงจัดท�า
ฐานข้อมลูเพ่ือควบคุมคุณภาพ พร้อมท�ารายงาน
ในรูปแบบของกราฟต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน
ในแต่ละช่วงเวลา และน�าข้อมูลดังกล่าวมา
เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบอย่างเปิดเผย เพื่อให้
พนักงานมีส ่วนร ่วมในการควบคุมคุณภาพ 

ซึ่งเราเรียกว่า Total Quality Management 
นั่นเอง

สถาบันยานยนต์ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของ QC ที่มีต่อหลายๆ อุตสาหกรรม พร้อม
สนับสนุนในเรื่องนี้ ดังนั้นสถาบันฯ จึงเปิดสอน
หลักสูตร QC7 ให้กับทุกท่านท่ีสนใจท่ีจะเพิ่ม
ความรู้และทักษะ

On duty staffs must have ability of basic 

inspection by noticing work pieces from their 

productions if they have anything differs from 

normal ones. They have to record both 

well-finished and misshapen pieces in each 

attribute before sorting and passing them 

through the next process. QC staff has to 

teach and pass on knowledge to them about 

basic inspection. This is called delivering 

100% of production and inspection.

Af te r  100% of  p roduct ion and 

inspection, inspection at the end of production 

process is not needed because it causes 

delay and redundancy. QC staff has to 

inspect the beginning of production process 

or receiving process of raw material. If QC 

staff can sort waste from this point, a number 

of wastes in the process will be decreased. 

This also reduces cost of each procurement 

because most of raw material are in good 

quality. For those with under quality are 

rejected and sent back to supplier.

Actually, both QC and on duty staffs 

should apply QC 7 Tools for inspection by 

recording data in details, all types and all 

quantity of wastes in each production line and 

period. Then, they have to prepare quality 

control database and report in form of graphs 

for comparison in each period before presenting 

to everyone so that they will be parts of 

quality control as known as Total Quality 

Management.

Thailand Automotive Institute (TAI) 

realizes the significance of quality control in 

i ndustr ies and ready to support th is ; 

therefore, we provide QC7 training program to 

everyone who is interested and would like to 

enhance this knowledge and increase skills.

..........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ 
โทรศัพท์ 02-712-2414 ต่อ 6701-6703
โทรสาร 02-712-2415
Email : hrd@thaiauto.or.th

For more information, please contact

Entrepreneur Development Division

Thailand Automotive Institute (TAI)

Tel. 02-712-2414 Ext. 6701-6703

Fax. 02-712-2415

E-mail : hrd@thaiauto.or.th..........................................

TOOLS FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT

Process Identi�cation

Check Sheet
Histogram

Scatter Diagram
Control Chart

Pareto Chart
Cause & E�ect

diagram

Run Chart &
Graph

Process Analysis





Public Training

www.thaiauto.or.th

หลักสูตร
“เทคนิคการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน
IATF 16949:2016”

วันท่ี 23-24
ธันวาคม 2563

หลักสูตร
“ความคิดบนความเส่ียง

สําหรับ ISO 9001:2015 /
IATF 16949:2016”

วันท่ี 15-16
ธันวาคม 2563

หลักสูตร
“เคร่ืองมือการแกปญหา

คุณภาพ 7 ชนิด”

วันท่ี 2
ธันวาคม 2563






